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Küresel Demografik Değişim Süreci ve Finansal Sektör 

Üzerindeki Etkileri*  
 
 
 

I. Giriş 
 
Dünya tarihsel olarak bir demografik geçiş sürecinin ortasındadır. 1900 yılından önce-

ki süreçte bütün ülkelerde nüfus büyüme hızı yavaş seyretmiş, nüfus oranı büyük oranda sabit 
kalmış ve insanların ortalama ömürleri 65 yaşın altında gerçekleşmiştir. Bu durum yirminci 
yüzyılın ilk yarısında değişmeye başlamış, doğuşta yaşam beklentisinin artması nüfus artışını 
hızlandırmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ise başka bir geçiş süreci yaşanmıştır. 
Birçok ülkede doğum oranı önemli ölçüde düşmüş, bu durum nüfus büyümesinin yavaşlama-
sına ve yaşlı nüfusun artmasına neden olmuştur.   

 
Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun yüzde 20 olan payının 2050 yılında yüzde 33’e yük-

selmesi öngörülmektedir. Bu ülkelerde halihazırda 60 yaş ve üstü nüfus sayısı, 15 yaş altının 
nüfus sayısını geçmiştir. 2050 yılında iki grup arasındaki farkın iki katına çıkması beklenmek-
tedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise nüfusun yaşlanması süreci daha yavaştır. Bununla birlikte 
bu ülkelerin büyük bir çoğunluğunda da yaşlanma süreci başlamıştır. Nitekim 60 yaş ve üstü 
nüfusun toplam nüfus içindeki yüzde 8 olan payının, 2050 yılında yüzde 20’ye yükseleceği 
tahmin edilmektedir.  

 
Önümüzdeki elli yılda nüfusun hızla yaşlanmasının ülkelerin sosyo-ekonomik yapıla-

rında bir çok sorunun ortaya çıkmasına neden olması beklenmektedir. Yapılan projeksiyon-
larda özellikle Avrupa ülkeleri yanında Çin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, 
Kore ve Singapur’un bu değişim sürecinden en fazla etkilenen ülkeler olması beklenmektedir. 

 
Türkiye’de ise nüfus yapısı nispeten gelişmiş ülkelere benzemeye başlamıştır. Türki-

ye’de doğurganlık oranının düşmesiyle başlayan Türkiye’nin demografik değişim süreci 
sadece nüfus artış hızının yavaşlamasına neden olmamakta, aynı zamanda nüfusun yapısında 
da çok ciddi değişimleri beraberinde getirmektedir.  

 
Bu çalışmada dünyada yaşanan demografik değişim süreci özetlenerek, finansal sektör 

üzerindeki olası etkileri ve bu süreçte alınabilecek tedbirlerin irdelenmesi amaçlanmaktadır. 
Bu çerçevede, çalışmanın ilk bölümünde küresel demografik sürecindeki gelişmeler anlatıl-
maktadır. İzleyen bölümde, Türkiye’de uzun dönemde etkileri görülecek olan demografik 
değişim süreci özetlenmektedir. Dördüncü bölümde nüfusun yaşlanmasının finans piyasaları 
üzerindeki etkisi ve yaşlanmanın etkilerini azaltabilecek olası önlemler anlatılmaktadır. Sonuç 
bölümünde ise çalışmanın kısa bir değerlendirilmesi yapılmaktadır.  

 
II.  Küresel Demografik Değişim Sürecinde Yaşanan Gelişmeler 
 
Dünyada bir çok ülkede büyük bir demografik geçiş süreci yaşanmaktadır. Demogra-

fik geçiş süreci, yüksek doğurganlık ve yüksek ölüm oranlarının hüküm sürdüğü bir durum-
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dan, doğumların ve ölüm oranlarının düştüğü bir duruma geçiş süreci olarak tanımlanmakta-
dır. Dünya nüfusu 1950 yılında 2,5 milyardan 2007’de 6,7 milyara yükselmiştir. Birleşmiş 
Milletler tarafından yapılan projeksiyonlara göre 2050 yılında dünya nüfusunun 9,2 milyara 
yükselmesi beklenmektedir. Dünya nüfusundaki bu artışa rağmen, bir çok ülkenin nüfus artış 
hızında doğurganlık oranının azalmasına bağlı olarak önemli düşüşler gözlemlenmektedir.  
   
  Dünyada bir çok gelişmiş ülkede nüfusun yaşlanma süreci çoktan başlamıştır.  
Kişilerin sağlık durumlarının iyileşmesi sonrasında daha uzun yaşam beklentisi geçen 
yüzyılın en önemli gelişmesi olmuştur. 1900 yılında 30 yaş civarında olan yaşam beklentisi 
günümüzde 66’ya yükselmiştir. Bu yüzyılın sonuna kadar yaş ortalamasının 81’e yükselmesi 
beklenmektedir. Dünya ülkelerinin yaklaşık üçte biri ve gelişmiş ülkelerin büyük çoğunlu-
ğunda doğum oranı nüfusun sürdürülmesine imkan tanımayacak düzeyde düşüktür. İtalya’da 
kadınların çocuk sahibi olma oranı sadece 1,2 iken bu oran İngiltere’de 1,6, Almanya’da 1,4, 
Japonya’da ise 1,3’dür.   
 
                         Grafik 1: Küresel Doğum Oranları, 1950-2050 
 

    
                                 Kaynak: Birleşmiş Milletler, 2007.  
 

Grafik 2: Euro Bölgesi ve ABD’de Nüfus Büyüme Projeksiyonları. 
 

 
           Kaynak: Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2006.  
             
            Gelişmiş ülkelerde yaşlı bağımlılık oranı en az 150 yıldır yükselmektedir. II. Dünya 
Savaşı sonrasında yaşanan bebek patlaması döneminden sonra bu oranın artış hızı  önemli 
ölçüde yavaşlamıştır. Ancak, bu kuşağın emeklilik yaşının gelmesiyle birlikte yaşlı bağımlılık 
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oranının artması kaçınılmazdır. Özellikle Japonya ve Avrupa’da bu oranın dramatik bir 
şekilde yükselmesi beklenmektedir. Örneğin, Japonya’da 65 yaş ve üstü nüfusun toplam 
nüfus içindeki payının yüzde 17’lerden 2030’da yüzde 30’lara yükselmesi beklenmektedir. 
Japonya’da çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfus sürekli düşmektedir ve önümüzde 30 yıl 
içinde yüzde 20 düşmesi beklenmektedir. Avrupa’da Japonya kadar yüksek oranda olmasa da 
çalışan nüfus oranının düşmesi ve yaşlı nüfus oranının önemli oranda artması beklenmektedir. 
Yaşlı nüfusun bağımlılık oranının yükselmeye devam etmesi ve bu oranın mevcut yüzde 26 
seviyesinden 2050 yılında yüzde 55’e yükselmesi beklenmektedir1.  
 

Grafik 3: Euro Bölgesi ve ABD’de Nüfusun Bağımlılık Oranı Projeksiyonları 
 

 
        Kaynak: Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2006.  
 

ABD’de ise demografik projeksiyonlar Avrupa ve Japonya’dan belli açılardan farklı-
lık göstermektedir. ABD’de çalışan nüfus sayısının kademeli olarak yılda yaklaşık yüzde 0,2 
düşmesi ve yıllık yüzde 0,5 düşüşle 2020 yılında istikrara kavuşması beklenmektedir. Diğer 
yandan, yaşlı bağımlılık oranının da 2010 ve 2030 yılları arasında mevcut yüzde 50 düzeyin-
den sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 65’e yükseleceği tahmin edilmektedir. ABD’de de Avrupa 
ülkelerine benzer şekilde çalışan nüfusun oranının düşmesi ve bağımlılık oranının artması 
beklenmektedir. Ancak, ABD’de yaşlı nüfusun bağımlılık oranının Avrupa’dan önemli 
oranda düşük olması öngörülmektedir. Bu durum ABD ve Avrupa ‘nın yaşlanma sürecinde en 
önemli farkı yaratmaktadır.  
 

Birleşmiş Milletler, (2006) verilerine göre dünyadaki genel demografik trendler şu  
şekilde özetlenmektedir: 
 

1. Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,2 milyara ulaşması beklenmektedir. Gelecekteki 
nüfus büyümesi büyük oranda doğurganlık hızına bağlıdır. Dünyada doğurganlık oranı 
kadın başına bugünkü 2,55 seviyesinde iken, 2050 yılında 2’nin biraz üzerinde sey-
retmesi beklenmektedir. Bu durum doğurganlık oranı hızında azalma olsa bile dünya 
nüfusunun 2050 yılına kadar artacağını göstermektedir.  

 
2. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması ve bazı ülkelerde nüfusun azalma-

ya devam etmesi nedeniyle 2007 ve 2050 yılları arasında 1,2 milyar seviyesinde he-
men hemen aynı kalacaktır. Buna karşılık 50 daha az gelişmiş ülkenin nüfusunun iki 
katına çıkması beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise nüfus artışı yavaşlamak-
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la birlikte artmaya devam edecektir. Bu ülkelerde nüfusun 2007’de 4,6 milyardan 
2050 yılında 6,2 milyara yükselmesi beklenmektedir2. 

 
3. Düşük doğum oranına bağlı olarak nüfus artış hızının azalması nüfusun yaşlanmasına 

neden olmaktadır. Yaşlı nüfus, toplam nüfusun büyük oranını oluşturacaktır. 65 yaş ve 
üstü nüfusun çalışan nüfusa oranının (15-64 yaş grubu) özellikle Japonya ve Avru-
pa’da dramatik bir şekilde artarak 2030 yılında yüzde 40’ı, 2050 yılında yüzde 50’yi 
geçmesi beklenmektedir. ABD’de bu artışın daha az olacağı tahmin edilmektedir3. Ge-
lişmekte olan ülkelerde de yaşlanma süreci başlamak üzeredir. Merkez ve Doğu Avru-
pa ülkelerinde bu sürecin 2015 yılı civarında hızlanması beklenmektedir. Yaşlanma 
sürecinin aynı dönemde Çin’le birlikte Asya ve Latin Amerika ülkelerinde de hızlan-
ması beklenmektedir. Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde ise yaşlı nüfus artsa bile, yaşlı 
nüfusun toplam nüfusa oranı düşük kalacaktır.  

 
4. Yakın bir gelecekte bütün ülkelerde yaşlanma sürecinin başlaması beklenmektedir. 

Doğum oranı yüksek olan ülkeler göreli olarak genç nüfusa sahip olacaktır. Gelişmek-
te olan ülkelerden bazılarında yüksek nüfus artış oranlarının devam edeceği tahmin e-
dilmektedir. Afganistan, Burundi, Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Uganda gibi ülkeler-
de 2005 ve 2025 yılları arasında nüfusun en az 3 kat artması beklenmektedir. 

 
5. Dünyada doğurganlık düzeyi kadın başına 2,55’dir ki bu oran 1950-55 dönemindeki 

oranın (kadın başına 5 çocuk) yarısıdır. Küresel doğurganlık düzeyinin daha da azala-
rak 2,02’ye düşmesi beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde doğurganlık düzeyi kadın ba-
şına 1,60 çocukken, 2045-2050 döneminde hafif bir artışla 1,79’a yükselmesi öngö-
rülmektedir. Daha az gelişmiş ülkelerde ise bu oran kadın başına 4,63 çocukken bu o-
ranın yarıya düşmesi beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise 2,45 seviyesinde 
düşük seyreden kadın başına doğurganlık oranının bu yüzyılın ortasında 1,91’e düş-
mesi tahmin edilmektedir. Bu durumda demografik süreç gelişmiş ülkelerle benzer ni-
telik kazanacaktır.  

 
6. Nüfusun yaşlanma göstergelerinden birisi de medyan yaştır. Dünyada medyan yaşın 

2005 ve 2050 yılları arasında 28 yıldan 38 yıla çıkması beklenmektedir. En yaşlı nüfu-
sa sahip kıta olan Avrupa’da medyan yaşı yaklaşık olarak 39’dur. 2050 yılında 47 yıla 
ulaşması öngörülmektedir.  

 
Tablo 1: Doğurganlık Oranı ve Doğuşta Yaşam Beklentisi 

 
 Kadın Başına Toplam Doğurganlık Oranı 
 1970-1975 2005-2010 2045-2050 
Dünya 4,47 2,55 2,02 
İleri Düzeyde Gelişmiş Ülkeler 3,13 1,60 1,79 
Daha Az Gelişmiş Ülkeler 5,41 2,75 2,05 
Afrika 6,72 4,67 2,46 
Asya 5,04 2,34 1,90 
Avrupa 2,16 1,45 1,76 
Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri 5,04 2,37 1,86 
Kuzey Amerika 2,01 2,00 1,85 

                 Kaynak: Birleşmiş Milletler, 2007. 
 

7. Çalışan nüfus oranı gelişmiş ülkelerde düşecek ancak gelişmekte olan bir çok ülkede 
artacaktır. Japonya ve Avrupa ülkelerinde bu düşüş süreci çoktan başlamıştır ve hızla-



Bankacılar Dergisi 

63 

nacağı tahmin edilmektedir. Yapılan projeksiyonlarda Amerika’da yüksek orandaki 
göç ve doğum oranı nedeniyle 2025 yılına kadar hafif bir düşüşün yaşanacağı öngö-
rülmektedir. 2025 yılından sonra ise çalışan nüfus oranının istikrara kavuşacağı tah-
min edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde çalışan nüfus oranının 2015 yılına kadar 
artması ve bu yüksek seviyede istikrara kavuşması beklenmektedir.  

 
Tablo 2: Nüfusun Yaşa Göre Dağılımı 

 
 2005 Yılında  

Yüzde Dağılım 
2050 Yılında  

Yüzde Dağılım 
 0-14 15-59 60+ 80+ 0-14 15-59 60+ 

 
80+ 

Dünya 28,3 61,4 10,3 1,3 19,8 58,3 21,8 4,4 
İleri Düzeyde Gelişmiş Ülkeler 17,0 62,9 20,1 3,7 15,2 52,2 32,6 9,4 
Daha Az Gelişmiş Ülkeler 30,9 61,0 8,1 0,8 20,6 59,3 20,1 3,6 
Afrika 41,4 53,4 5,2 0,4 28,0 61,7 10,4 1,1 
Asya 28,0 62,7 9,2 1,0 18,0 58,3 23,7 4,5 
Avrupa 15,9 63,5 20,6 3,5 14,6 50,9 34,5 9,6 
Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri 29,8 61,2 9,0 1,2 18,0 57,8 24,3 5,2 
Kuzey Amerika 20,5 62,7 16,7 3,5 17,1 55,6 27,3 7,8 
Kaynak: Birleşmiş Milletler, 2007.  
 
8. Küresel düzeyde doğuşta yaşam beklentisi 1970-75 döneminde 58 yıl iken 2005-2010 

döneminde 67’ye yükselmiştir. 2045-2050 döneminde ise 75’e ulaşması beklenmekte-
dir. Gelişmiş ülkelerde ise doğuşta yaşam beklentisinin bugünkü 77 yıl seviyesinden, 
2050’de 82 yıla çıkması öngörülmektedir.  

 
9. Gelişmiş ülkelerde uluslararası göçün nüfus büyümesine katkısı doğum oranlarının 

düştüğü bir ortamda önem kazanmaktadır. 2005-2050 dönemi boyunca gelişmiş ülke-
lere göç eden uluslararası göçmenlerin sayısının 103 milyon olacağı, aynı dönemde 
ölenlerin doğanlardan 74 milyon fazla olmasından kaynaklanan eksikliğin bu şekilde 
kapatılacağı tahmin edilmektedir. 

 
Tablo 3: Küresel Düzeyde Doğuşta Yaşam Beklentisi 

 
 Yaşam  Beklentisi 
 2005-2010 2045-2050 
Dünya 67,2 75,4 
İleri Düzeyde Gelişmiş Ülkeler 76,5 82,4 
Daha Az Gelişmiş Ülkeler 65,4 74,3 
Afrika 52,8 66,1 
Asya 69,0 77,4 
Avrupa 74,6 81,0 
Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri 73,3 79,6 
Kuzey Amerika 78,5 83,3 

                      Kaynak: Birleşmiş Milletler, 2007.        
 
10. 2005-2010 yılları arasında net göçün nüfus artışına katkı sağlayacağı ülkeler Belçika, 

Kanada, Hong Kong, Lüksemburg, Singapur, İspanya, İsveç ve İsviçre’dir. Net göçün 
doğum ölüm oranlarını dengelemesi beklenen ülkeler ise Avusturya, Bosna ve Hersek, 
Yunanistan, İtalya, Portekiz, Slovakya ve Slovenya’dır4. 
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V. Türkiye’nin Değişen Demografik Yapısı  
 
Türkiye’nin demografik yapısı büyük değişim geçirmektedir ve bu durumun gelecekte 

de devam etmesi beklenmektedir. Türkiye’nin nüfusu 2000 yılı sayımına göre 67,8 milyon, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan tahminlerine göre ise 2007 yılı ortasında 
73,8 milyon civarındadır. 2025 yılında nüfusun 88 milyona, 2050 yılında da 96,4 milyona 
yükselmesi ve bundan sonra istikrara kavuşması öngörülmektedir.  

 
Türk insanının doğuşta yaşam beklentisi son 20 yılda arttığı gibi, önümüzdeki 20 yılda 

artmaya devam etmesi beklenmektedir. 1990 yılında 66 olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 
2007 yılında 71,7’ye yükselmiştir. 2050 yılında ise 74,4’e çıkması öngörülmektedir.  

 
Türkiye’de nüfus artış hızı düşmektedir. 1960 yılına kadar yıllık nüfus artışı yüzde 3 

civarındayken, 2000 yılı sayımında nüfus yıllık artışının yüzde 2’nin altında olduğu belirlen-
miştir. Halihazırda yıllık nüfus artışının yüzde 15’in altında olduğu tahmin edilmektedir. 
Türkiye’de doğurganlık hızı da son 25 yıldır düşüş göstermektedir. 1945-1950 yılları arasında 
6,9 olan kadın başına çocuk sayısı, 1993 yılında 2,7’ye düşmüştür. 2007 itibariyle kadın 
başına çocuk sayısı 2,17 iken, bu oranın 2025 yılında 1,97’ye düşmesi beklenmektedir.  

 
Türkiye’de doğurganlık oranının düşmesiyle başlayan bu dönüşüm nüfus yapısında da 

önemli değişimleri beraberinde getirecektir. Türkiye’de 20 yaş altındaki nüfusun toplam nüfus 
içindeki payının sürekli olarak düşmesi öngörülmektedir. Bir başka deyişle Türkiye genç 
nüfus olma özelliğini zaman içinde kaybedecektir. Buna karşılık 65 yaş ve üstü nüfusun payı 
büyük bir hızla artacaktır. Nitekim, 1950’li yıllarda okul çağına gelen nüfus yılda yüzde 3,5 
civarında büyürken, bu oran şimdi çok küçülmüştür. 2000 yılında 0-14 yaş grubundaki insan 
sayısı 20 milyon civarındadır. Bu seviyede istikrara kavuşması beklenmektedir. Bu grubun 
toplam nüfusa oranı  yüzde 30’un altındadır. Bu oranın 2050 yılında yüzde 17’lere geleceği 
tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde okullaşma talebinin düşeceği 
öngörülmektedir. Diğer yandan 1950’li yıllarda yılda yüzde 2’nin biraz üzerinde büyüyen 15-
64 yaş arası nüfusun artış oranı yıllık yüzde 3’e yükselmiştir.  
 

Tablo 4: Türkiye’de Nüfusun Seçilmiş Yaş Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı 
 

 0-14 15-64 65+ 
1990 35,0 60,7 4,3 
2006 28,1 66,0 6,0 
2015 25,3 68,2 6,6 

                            Kaynak: TÜİK ve DPT Verileri   
 

Bu grupta 1980 yılında 43 milyon kişi varken, 2006 yılında 48 milyon olduğu tahmin 
edilmektedir. Geçmiş dönemlerde artan nüfusun eğitimi en önemli sorun iken, şimdi bu 
nüfusun iş bulması en büyük sorun haline gelmiştir. 15-64 yaş arası grup 1970’lere gelene 
kadar toplam nüfusun yüzde 54’ü civarındayken şimdi bu oran yüzde 66’ya kadar yükselmiş-
tir. 2025 yılında yüzde 69’a yükselip, 2050 yılında yüzde 65 düzeyinde istikrara kavuşacağı 
tahmin edilmektedir. 2050 yılı tahminlerine göre, 0-14 yaş grubunun göreli önemi daha da 
azalıp 15-64 yaş grubunun önemi aynı kalacak, ama 65 yaş üzeri grubun önemi 0-14 yaş 
grubu düzeyine gelecektir (Kumcu, 2006). 
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Tablo 5.1: Demografik Göstergeler ve Nüfusun Seçilmiş Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
 

 2007 2010 2015 2020 2025 
Toplam Nüfus, Yıl Ortası, Milyon Kişi 73,8 76,5 80,5 84,3 87,7 
Yıllık Doğal Nüfus Artış Hızı, Binde 12,1 11,1 9,6 8,6  7,4 
Toplam Doğurganlık Hızı, Çocuk Sayısı 2,17 2,12 2,05 2,01    1,97 
Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi 71,7 72,0 72,7 73,5    74,4 
Bebek Ölüm Oranı, Binde 21,7 20,0 17,2 14,7 12,2 
Kaba Doğum Hızı, Binde 18,4 17,5 16,4 15,6 14,7 
Kaba Ölüm Hızı   6,3  6,5   6,8  7,0   7,3 

                Kaynak: TÜİK, 2007.  
 

Nüfus projeksiyonlarına göre 65 yaş ve üstü nüfusun genel nüfus içindeki ağırlığı sü-
rekli olarak yükselme eğilimi içinde olacağı için yaşlılık oranı mevcut 1/20 düzeyinden 2050 
yılında 1/6’ya yükselecektir. Bu da yaşlı nüfusun çalışan nüfus üzerinde büyük bir yük 
yaratacaktır. Halihazırda çalışan nüfusun emekli nüfusa oranı 6 iken, bu oran 1,64’ün altına 
gerileyecektir5. 

 
Türkiye, batılı ülkelerin 100 yılı aşkın bir sürede yaşadığı süreci 40-50 yılda yaşamış-

tır ve bu sürecin 20-30 yılda tamamlanması beklenmektedir. Türkiye’de 30 yıl içinde nüfus 
yapısındaki en ciddi değişim ise 20-54 yaş arası çalışma çağındaki üretken nüfusun hem sayı 
hem oran olarak artacak olmasıdır. Türkiye nüfusunun bu süreçte yüzde 30 artması öngörü-
lürken, söz konusu grupta artış oranı yüzde 60 olarak tahmin edilmektedir. Bu durum işgücü 
piyasasında karmaşık etki yaratacak bir gelişme olarak nitelendirilmektedir. Ekonomide 
istihdam olanakları artırıldığı sürece ülkenin büyüme sürecine çok önemli katkıları olabilecek 
bu gelişme, aksi durumda çok ciddi sorunlara ve ücretlerde ciddi düşüşlere yol açabilecek 
niteliktedir  (Işık, 2001,s.2). 
 
Tablo 5.2: Demografik Göstergeler ve Nüfusun Seçilmiş Yaş Gruplarına Göre Dağılımı  

 
 2030 2035 2040 2045 2050 

Toplam Nüfus, Yıl Ortası, Milyon Kişi 90,8 93,3 95,0 96,1 96,4 
Yıllık Doğal Nüfus Artış Hızı, Binde  6,1 4,6 3,0 1,5 0,3 
Toplam Doğurganlık Hızı, Çocuk Sayısı 1,92 1,88 1,84 1,81 1,79 
Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi 75,5 76,2 76,4 76,6 77,3 
Bebek Ölüm Oranı, Binde 9,7 8,2 7,8 7,3 6,5 
Kaba Doğum Hızı, Binde 13,8 12,9 12,3 11,8 11,4 
Kaba Ölüm Hızı 7,7 8,3 9,3 10,3 11,0 

           Kaynak: TÜİK, 2007.  
 

III. Küresel Demografik Değişim Sürecinin Finansal Sektör Üzerindeki Etkileri  
                   ve Alınabilecek Önlemler 

 
Demografik değişim süreciyle birlikte ülke nüfuslarının yaşlanmaya başlamasının 

finansal sektör üzerindeki etkileri analistlerin önem verdiği hususlardan birisi olmaya 
başlamıştır. Demografik değişimlerin öncelikle hanehalkı tasarruflarında ve finansal servet 
birikiminde negatif etkisi olması beklenmektedir. Demografik değişim sürecinde tasarruf 
düzeyini etkileyen temel üç etken bulunmaktadır:   
 

• Hanehalkı sayısında değişim: Doğum oranlarındaki değişiklikler hanehalkı sayısını, 
bu durum da hanehalkı tasarruf düzeyini etkilemektedir. Birincil tasarrufçuların genel 
nüfusa oranının azalması, kişi başına tasarruf oranının düşmesine neden olacaktır6.  
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• Yaşam döngüsü etkisi7: Yaşam döngüsü teorisine göre gençler kariyerlerinin başların-
da gelecekteki gelirlerine güvenerek kazandıklarından daha fazla tüketim yapma eği-
limindedirler. Bu grup yaşamın ortalarına geldiklerinde borçları geri ödemeye ve e-
mekliliği için tasarruf etmeye başlamaktadır. Bu dönemde hanehalkları genellikle his-
se senetlerine, tahvillere ve bireysel emeklilik fonlarına yatırım yapmayı tercih etmek-
tedir. Ancak, emeklilikle birlikte gelirler azalma eğilimine girmekte ve insanlar tasar-
ruf yapmamaya başlamaktadır. Hatta bu dönemde ellerindeki aktiflerini satma ve bi-
reysel emeklilik fonlarını çekme eğilimi artmaya başlamaktadır.  

 
• Jenerasyon etkisi: Daha genç jenerasyonlar kendinden öncekilere göre farklı seviye-

lerde tasarruf yapmaktadır. Yani, 1990’larda 30’larında olan kişilerin tasarruf seviye-
leriyle 1970’lerde 30’larında olan kişilerin tasarruf seviyeleri aynı değildir. Tasarruflar 
üzerindeki bu “jenerasyon etkisi” gelecekte hanehalkı tasarruflarının seviyesini önemli 
oranda etkilemesi beklenmektedir. 

 
Yapılan araştırmalar yaşlanma nedeniyle ABD, Japonya, İtalya gibi gelişmiş ülkelerde 

birincil tasarrufçuların oranın nüfus içindeki payının önemli ölçüde düştüğünü göstermekte-
dir. Japonya’da hanehalkının net finansal servetinde ciddi bir azalış gözlemlenirken, İngilte-
re’de daha yumuşak bir azalma görülmektedir. Tasarruf düzeyinde gözlemlenen bu düşüş 
gelişmiş ülkelerde yatırımların finansmanını güçleştirecek niteliktedir.  

 
Demografik değişim sürecinde nüfusun yaşlanmasıyla birlikte kamunun tasarruf ora-

nının daha da düşmesi, sağlık ve emeklilik ücretleri gibi harcamaların ise ciddi ölçüde artması 
beklenmektedir. 65 yaş ve üstü yaş grubunda nüfusta hızla görülen artış, önümüzdeki 
dönemde sosyal güvenlik sistemleri açısından en önemli tehditlerden birisi olarak görülmek-
tedir. Bu süreçte özellikle gelişmiş ülkelerin finansal sektörlerinde beklenen olası diğer 
gelişmeler şu şekilde özetlenmektedir (Maddaloni v.d., 2006, s.25-32)  
 

1. Bankaların aktif taraflarında genç nüfusun azalmasıyla birlikte kredi taleplerinin azal-
ması nedeniyle bireysel kredi hacminin düşmesi beklenmektedir.  

 
2. Bankaların pasif tarafında ise, yaşlanan nüfusla birlikte yeni tasarruf araçlarının oluş-

turulması için kamu tarafından gerekli vergi teşvikleri ve sübvansiyonların sağlanması 
gündeme gelebilir. Ayrıca, düşen kredi talebinin yaşlı ve emekli nüfusa yönelik başka 
ürünlerle telafi edilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır.  Amerika’da yaygın bir şe-
kilde tahsis edilen ve Avrupa’da da yaygınlaşması planlanan ters ipotek8 ürünü 
(reverse mortgage) buna örnek teşkil edecek bir uygulamadır.  

 
3. Banka dışı finansal kurumların (sigorta şirketleri, emeklilik fonları, yatırım fonları 

gibi) öneminin artması öngörülmektedir. Bu durumda banka kredi ve mevduatlarına 
olan talep üzerinde aşağı yönlü bir baskı olması beklenmektedir. Büyümenin sürdürü-
lebilmesi için bankaların daha rekabetçi politikalar sürdürmeleri gerekecektir.  

 
4. Bankacılık sektöründe yaşanacak daha yoğun rekabetin banka aracılık oranları (kredi 

ve mevduat) ve faiz marjları üzerinde de aşağı yönlü bir baskı yapması beklenmekte-
dir.  Yine bankaların bu durumda yeni ürünler geliştirmeleri ve genellikle de gelişmek-
te olan ülke piyasalarında faaliyet gösterme yoluna gidecekleri öngörülmektedir. Ban-
kaların sundukları ürünlerde uzayan vadeler nedeniyle risk yönetimlerini de bu yeni 
duruma göre ayarlamaları gerekecektir.  
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5. Hanehalkı portföylerinin yapısının da değişmesi beklenmektedir. Farklı yaşlardaki 
hanehalklarının portföy tercihleri de farklı olabilmektedir. Son yıllarda hanehalklarının 
portföy tercihlerinde banka mevduatlarından ziyade uzun dönemli fonlara yönelme 
olmuştur. Örneğin euro bölgesinde son dönemde hanehalklarının yatırım tercihleri si-
gorta şirketleri ve emeklilik fonlarına  olmuştur. Emeklilik fonu yöneticileri son dö-
nemde piyasa, enflasyon ve uzun dönem riski yönetebilmek için belli nitelikteki 
finansal ürünlerin arzına çok daha fazla önem vermeye başlamıştır. Ayrıca, hisse se-
netlerinden ziyade uzun dönemli ve kalitesi yüksek tahvillere olan talepte de artış gö-
rülmektedir. 9 

 
6. Nüfusun yaşlanmasının türev piyasaların büyüklüğünü ve derinliğini etkilemesi bek-

lenmektedir. Bu ortamda daha sofistike ve risk aktarım ürünlerine duyulan ihtiyaç da 
artacaktır. Böylelikle vade uyumsuzluğu, enflasyon, kur vb. risklerin bertaraf edilmesi 
ve emeklilik fonu yöneticilerinin özel ihtiyaçlarına cevap vermede gereken esnekliğin 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

 
7. Hanehalklarının gelirlerinin çok önemli bir bölümü konuta yatırılmaktadır. ABD ve 

İngiltere’de yapılan çalışmalarda nüfusun yaşlanma sürecine girmesiyle birlikte konu-
ta olan talebin ve akabinde konut fiyatlarının düşeceği öngörülmüştür. Çünkü 
hanehalkları emeklilik dönemlerinde daha az veya hiç tasarruf etmedikleri gibi elle-
rindeki aktifleri de satma eğilimine girmektedir. Bu durumun yaşlanma sürecinin hız-
lanmasıyla birlikte konut fiyatlarını düşüreceği iddia edilmektedir. Bununla birlikte 
başka çalışmalarda ise yaşın etkisinin hanehalklarının geliri, medeni hali ve eğitimi 
gibi özelliklerden bağımsız olduğunu ortaya konmuştur. İspanya, Amerika ve İngilte-
re’de konut piyasasında yaşanan son gelişmeler diğer unsurların (hanehalkı geliri ve 
portföy çeşitlenmesi olarak gayrimenkule yapılan yatırımlar gibi) daha etkili olduğunu 
göstermiştir. Özetle nüfusun yaşlanmasının konut sektörüne olan etkisini şu aşamada 
eldeki verilerle belirlemek pek mümkün gözükmemektedir.  
 
Demografik değişim süreci benzer özellikler taşımakla birlikte her ülkede farklı aşa-

malarda gerçekleşmektedir. Gelişmiş ülkelerin kendi arasında bile süreçte farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu sürecin ülke ekonomilerinde yarattığı değişikliklerin nasıl telafi edileceği-
ne ilişkin kesin bir çözüm bulunmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde doğum oranının artırılması 
ve yeni göçlerin alınması gelecek yirmi yılda yaşanacak demografik değişimleri tersine 
döndürmeyecektir. Doğum oranı artsa bile birincil tasarrufçu hanehalkının artması yirmi 
yıldan fazla bir zaman alacaktır. Özellikle ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinde devlet 
tarafından yüksek oranda alınması planlanan göç bütün demografik yapının değişmesini 
sağlamayacak, bu nedenle net finansal servet birikimi sağlamayacaktır.  

 
Önümüzdeki özellikle 20 yıl içinde dönemde tasarruf düzeyinde azalma sonucunda net 

finansal servetin azalması gelişmiş ülkeler açısından önemli bir sorun olacaktır. Daha önce 
tasarruf açıkları uluslararası sermaye hareketleriyle finanse edilebiliyorken, demografik 
değişim süreciyle birlikte küresel boyutta bir tasarruf açığı yaşanması halinde uluslararası 
sermaye hareketlerinin soruna bir çözüm getirmeyeceği düşünülmektedir. Özellikle ABD’de 
tasarruf açığından kaynaklanan ciddi bir cari açık problemi bulunduğundan bu sorunu çözmek 
için ciddi adımlar atılması gerekmektedir. Tasarruf düzeyinde beklenen düşüşün telafi 
edilmesi için hem hanehalklarının hem de hükümetin tasarruf oranlarının artırılması, bunun 
için finansal sektörün ürün çeşitliliğinin artırılması yanında vergi gibi teşviklerin sağlanması 
ile hanehalkı ve devletin borçlanma oranlarının düşürülmesi için gerekli önlemleri alınması 
büyük önem taşımaktadır (Active Academy, 2005, s.26). Bu süreçte banka dışı finansal 
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kurumların öneminin artması, hanehalklarının portföy tercihlerinde banka mevduatlarından 
ziyade uzun vadeli tahvil, emeklilik ve yatırım fonları ile sigorta ürünlerinin etkili olması 
öngörülmektedir. Bankalar ise bu süreçte yaşam sürecinin her aşamasında hanehalklarının 
farklı gereksinimlere farklı ürünler sunarak bu soruna çözüm bulma yoluna gidebilirler. Bazı 
Avrupa ülkelerinde piyasadaki payları oldukça düşük olmasına rağmen yapılandırılmış 
ürünlere olan talebin (uzun dönem garantili yatırım/tasarruf ürünleri) artması, ters ipotek 
uygulamasına geçilmesi için yasal düzenlemeler yapılması bu eğilimin bir yansıması olduğu 
düşünülmektedir. Yine bu süreçte aktif ve servet yönetimi konusunda müşteriye özel finansal 
danışmanlık hizmetlerine olan talebin artması ve bankaların banka dışı finansal ürünlerin 
pazarlanmasında aracılık rolü üstlenmelerinin faiz dışı gelirlerin artırılmasına önemli katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.  

 
Ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte etkin ve ve-

rimli bir şekilde çalışması için, çalışanlardan yapılan kesintilerin artırılması, emeklilik yaşının 
yükseltilmesi gibi önlemler gündemdedir. Yapılan projeksiyonlara göre ABD’de sosyal 
güvenlik sisteminin çökmemesi için şu anda çalışanlardan yapılan kesintinin 30 yıl içinde 
yüzde 14’den yüzde 23’e çıkarılması beklenmektedir. Emeklilik sistemindeki bozulmaların 
bütçeye etkilerini telafi etmek için ücretlerden alınan gelir vergisi oranlarının da yüzde 10’dan 
yüzde 14’e artırılması önerilmektedir. Japonya’da II. Dünya Savaşı’ndan sonra doğan 
jenerasyondan emekli olacakların ikramiye ödemeleri ve emeklilik aylıklarının hem şirketler 
hem de hükümet açısından zorlayıcı etkilerinin olması beklenmektedir10 (The Economist, 
2007, s.28).   

 
Çalışanlardan alınan kesintilerin artırılması çalışanların net maaşlarının azalmasına 

neden olurken harcanabilir gelirdeki azalmanın tasarruf oranlarını olumsuz şekilde etkilemesi 
beklenmektedir. Tasarrufların azalması sonucu sermaye oluşumunu azaltması emek verimlili-
ğini de olumsuz etkileyecektir. Emek verimliliğindeki düşmenin reel ücretleri de olumsuz 
etkilemesi beklenmektedir. Kesintilerin artırılması yoluyla sosyal güvenlik sisteminin 
açıklarının kapatılmasının bu olumsuz etkilere yol açması da söz konusu politikanın uygula-
nabilir olması olasılığını azaltmaktadır. Bir çok ülkede tercih edilen emeklilik yaşının 
artırılması ise soruna ancak orta vadede katkı yapabilmektedir. Diğer yandan,  işsizlik sorunu 
olan bir ortamda yaşlı nüfusu uzun bir süre işte tutma zorunluluğunun sorunun daha da 
ağırlaşmasına neden olacağı düşünülmektedir.  

 
VI. Sonuç ve Değerlendirmeler 
 
Dünya nüfusu yaşlanma sürecine girmiştir. Küresel düzeyde yaşlanma sorununa çö-

züm bulunması kolay olmayacaktır. Emeklilik yaşının yükseltilmesi, çalışanlardan yapılan 
kesintilerin artırılması, gelişmiş ülkelerde göçmenlik konusunda kısıtlamaların kaldırılması ve 
ailelerin daha fazla çocuk sahibi olmaları için teşvik edilmeleri kısa dönemde etkili olacak 
çözüm olarak görülmemektedir.  

 
Dünyada demografik değişim sürecinin finansal sektör özellikle de bankalar açısından 

etkisini değerlendirmek zordur. Bu süreçte bir çok etken banka bilançolarına ve karlılığına 
etki yapabilecektir. Bir yandan demografik değişim sürecinin banka aracılık rasyolarında, 
bireysel kredi ve konut kredilerinde ve net faiz gelirinde aşağı yönlü bir etki yapması 
beklenmektedir. Ayrıca banka ve banka dışı finansal kurumlar arasında rekabetin artmasının 
faiz marjlarını düşüreceği öngörülmektedir. Diğer yandan bu süreç bir çok banka için ürün 
çeşitliliğinin ve yeni hizmetlerin artırılması ile uluslararası faaliyet alanının geliştirilmesi için 
bir fırsat olarak görülebilir (örneğin, ters ipotek uygulaması). Yine bu süreçte müşteriye özel 
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aktif yönetimi ve danışmanlık hizmetlerine olan talebin artması faiz dışı gelirlerin artırılma-
sında önemli bir unsur olabilir.  

 
Türkiye’de ise son 20-25 yılda henüz farkına varılamayan ancak uzun dönemli etkileri 

önemli olabilecek bir demografik dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Nüfus artış hızının düşmesi, 
nüfusun yaşlanma hızı, doğurganlık sayısındaki düşüş ve doğuşta beklenen yaşam süresindeki 
artış gibi etkenler bir dönüşüm sürecinin yaşanacağına işaret etmektedir.  

 
Türkiye’de nüfus büyümesinin düşmesi kendi başına olumlu bir gelişmedir. Nüfus bü-

yümesinin düşmesiyle zaten kıt olan kaynakların paylaşımı daha adaletli olabilecektir. Ancak, 
toplam nüfus artışının yavaşlaması tüm sorunları da çözdüğü anlamına gelmemektedir. 
Şimdiye kadar büyüme sorunlarıyla uğraşmış olan Türkiye artık nicelik sorunlarından ziyade 
nitelik sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacaktır ki bu süreç her alanda yeniden yapılandır-
mayı zorunlu kılacaktır.  

 
Ek: Nüfus ile İlgili Bazı Temel Değişkenler: 

 
Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: Yeni doğmuş bireylerin tüm yaşamı boyunca doğum anındaki mortalite 
koşullarının aynı olduğu varsayımı altında beklenen ortalama yaşam süresidir.  
Yıl Ortası Nüfusu: Yıl ortası nüfusu, aynı doğal artış bağıntısı kullanılarak hesaplanmıştır. Bağıntıda kullanılan 
(n) değeri, yıllık zaman birimi esasına göre bulunmuştur. Sayımlar genellikle Ekim ayının üçüncü haftası 
sonundaki pazar günü yapıldığı için, yıl ortası nüfusları hesaplanırken işleme giren (n) zaman katsayısı; 1 
Temmuz ile sayım günü arasındaki zamanın yıl olarak değeridir. 
Bebek Ölüm Hızı: Belli bir yıl içinde meydana gelen bir yaşından küçük bebek ölümlerinin o yıl içinde meydana 
gelen canlı doğumlara oranının binde olarak ifadesidir. 
Çocuk Ölüm Hızı: 1 ve 5 yaşları arasındaki ölümlülüktür. Bebek ölüm hızı ve çocuk ölüm hızı, Brass-Trussell 
yöntemi ile dolaylı olarak tahmin edilmiştir. 
Toplam Doğurganlık Oranı: Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca (15-49 yaşları arasında) doğurabile-
ceği çocuk sayısıdır. Annenin yaşına göre elde edilen düzeltilmiş yaşa özel doğum hızları toplamının 5 ile 
çarpımıdır. 
Nüfus artış oranı: Bir ülkede belli bir sürede insan sayısında meydana gelen artış oranıdır.  
Ağırlıklı Ortalama Yaş: Her yaş grubunun orta değeri ile o yaş grubundaki kişi sayısı çarpılır, çarpımlar 
toplanarak nüfusun toplamına bölünür. 
Medyan Yaş: Belirli bir nüfusun medyan yaşı, bu nüfusu oluşturan kişiler yaş büyüklüğüne göre sıralandığında, 
en ortada kalan kişinin yaşı veya iki kişinin yaşlarının aritmetik ortalamasıdır. 
Yaşlı Bağımlılık Oranı: 65 yaş ve üstü yaşlardaki her 100 kişiye karşın 15-64 yaşlarındaki kişi sayısıdır.  
Toplam Yaş Bağımlılık Oranı: 15-64 yaşlarındaki her 100 kişiye karşın, 0-14 ve 65 ve daha yukarı yaşlarındaki 
kişi sayısıdır. 
Nüfusun Yaşlanması: Bir ülkenin nüfusunda yaşlı nüfusun genç nüfusa olan oranının artmasıdır.   
 
 
Dipnotlar:  
 
1 2050 yılında en yüksek bağımlılık oranının İtalya (yüzde 65) ve İspanya’da (yüzde 68), en düşük oranın ise 
Lüksemburg’da gerçekleşmesi beklenmektedir.    
2 Doğu Avrupa ülkelerinde bu düşüşün  yüzde 30’ları bulması beklenmektedir. İtalya’da nüfusun yüzde 22, 
Japonya’da yüzde 14 azalacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle Afrika ve Orta Doğu’da 
bazı Asya ülkelerinde nüfus büyüme hızı yavaşlasa da artmaya devam edecektir. 
3 Amerika’da bu oranın bugünkü yüzde 20 seviyesinden 2030 yılında yüzde 35’e, 2050 yılında ise yüzde 38’e 
çıkması öngörülmektedir.  
4 2005-2050 yılları arasında belli başlı uluslararası göç alan ülkeler Amerika (yılda 1,1 milyon), Kanada, 
(200,000), Almaya, (150,000), İtalya (139,000), İngiltere (130,000), İspanya (123,000) ve Avustralya (100,000). 
En yüksek oranda göç verecek ülkeler ise Meksika (-306,000), Hindistan (241,000), Filipinler (-180,000), 
Pakistan (-167,000) ve Endonezya (-164,000)’dır. 
5 Bu oranın Almanya ve İtalya gibi ülkelerde ise 1’e gerilemesi öngörülmektedir.  
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6 Birincil tasarrufçu grubu, en çok tasarruf eğilimi gösteren kesim olan orta yaşlılar grubu olarak tanımlanmakta-
dır.  
7 Yaşam döngüsü teorisinde finansal kriz anlarında sapmalar olabilmektedir. Finansal kriz geçiren hanehalkları 
daha fazla tasarruf yapmaya başlamaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda da bir çok ülkede hanehalklarının yaşam 
döngüsü teorisi öngörülerine uygun hareket etmedikleri, bir çok yaşlı hanehalkının net tasarrufçular olduğu 
ortaya konulmuştur. 
8 Ters ipotek, evi olanların bunu karşılık göstererek toplu veya aylıklar halinde borç almasıdır. İlk olarak 
1982’de Kaliforniya’da başlayan bu uygulama 2002’den itibaren önem kazanmaya başlamıştır. Amerika’da 
genellikle 62 yaş ve üstü nüfus grubuna tahsis edilmektedir. Amerika’da bu yaş grubunun sosyal güvenlik 
sisteminden sağladıkları katkıların azalması nedeniyle ters ipotek tercihlerinde ciddi artış gözlemlenmektedir. 
Avrupa’da ise İngiltere dışında uygulanmamaktadır ya da yeni uygulamaya başlanmaktadır.  Son olarak Fransa, 
İspanya ve Almanya’da yeni yapılan yasal düzenlemelerle vergi teşvikleri de sağlamak suretiyle ters ipoteğe 
olan talebin artırılması hedeflenmektedir.  
9 Son yıllarda Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde 30 yıldan uzun vadelere olan talep önemli oranda 
artmıştır.  
10 Japon hükümet önlem olarak ikramiyelerin sabit kısmının ödenmesi yaşını 62’ye yükseltmiştir. 2014 yılında 
65’e yükselmesi beklenmektedir.  
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