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20. yüzyıl ile başlayıp günümüze kadar inanılmaz bir surat ile gelişen dünyamızda şimdiye kadar 

varlığından haberdar olmadığımız yeni sorunlarla yüz yüze geliyoruz. Savaşlar, hastalıklar, kalabalık, 

stres, işsizlik, yaşam şartları vb. gibi konular, tarih boyunca hep karşılaşılmış “kötü şeylerdi” ve öyle ya 

da böyle günün koşullarına göre çözülme yolları belliydi. Soruna yol açan unsurları ortadan kaldırmak 

ya da onları düzeltmek gerekiyordu. 1700’lü yılların sonunda dünyada ortalama yaşam beklentisi 30 yıl 

iken 2015’de “kötü şeyler” ’in ortadan kaldırılmasıyla bu süre 70 yılın üzerine çıktı. Avrupa ortalaması 

80 yılı buldu (Bkz. Şekil 1).  

 

 

Şekil 1: 1770’den Günümüze Bölgelere Göre Yaşam Beklentisi, 

Kaynak: Life Expectancy (1990 ve öncesi için veri James Riley tarafından derlenmiştir; Sonrası WHO ve Dünya Bankası 

verilerinden Max Roser tarafından derlenmiştir.) https://ourworldindata.org/life-expectancy  

 

Özellikle 1900’lerin ortalarından sonra dünya genelinde bebek ölüm oranları düşürüldü, 

doğurganlık ve hayatta kalma istatistikleri her geçen yıl daha iyiye gitti. Ancak farkında olmadan, daha 

önce insanlığın karşılaşmadığı bir sorunla karşı karşıya kalındı; yaşlılık. Küçük yaşlardan itibaren daha 
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iyi yaşam koşullarının sağlanması, erken tıbbi müdahaleler, birçok alanda güvenlik önlemlerinin 

arttırılması ve standart hale getirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi vb. sebeplerden özellikle 

gelişmiş ülkelerde insanlar önceden olduğundan daha uzun süre yaşamaya başladılar (Rofman vd. 2016). 

Mevcut kaynakların görece daha az arttığı bir ortamda bundan faydalanan nüfusun daha hızlı artması 

elbette bir sorundu. Ancak bu sorunu daha da vahim kılan husus, yaşlanan nüfusun kaynaklara katkısının 

azalmasının yanı sıra ihtiyaçlarının da görece artması idi.  Konu birey bazında yaşlılık değil, toplumsal 

yaşlılıktı. İkinci dünya savaşının ardından “bebek patlaması”’nın yaşandığı dönemin etkileri, o yıllarda 

doğanların 65’li yaşlara ulaştıkları 2010’lardan sonra kendini göstermiştir. 1960 ve 2017 yılları arasında 

65 yaş üstü grubun dünya nüfusuna oranı % 4,97’den % 8,70’e çıkmıştır. Aynı grubun toplam nüfusa 

oranı OECD ülkelerinde %8,41’den %16,81’e, Kuzey Amerika’da %9’dan %15,57’ye, Avrupa’da 

%9,81’den %19,77’ye artmıştır. 2018 yılında dünya nüfusunun % 9’una karşılık gelen 65 üstü grubun 

2050 yılında 17 ülkede nüfusun %30’undan fazlasına karşılık gelmesi tahmin ediliyor (Population 

Reference Bureau, 2018).  Dünyada 1960-2018 yıları arasında farklı yaş gruplarının toplam nüfusa oranı 

ve 2050 yılına kadar bu dağılımın nasıl değişeceği Şekil 2’de gösterilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu 

2018 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasını Mart 2019’da yayınladı. Söz konusu rapora göre 

65 yaş üstü nüfus son 5 yılda % 16 artarken bunun toplam ülke nüfusu içinde ki payı %8’de %8,8 yükseldi 

ve 2040 yılında da %22,6’ya ulaşacağı öngörüldü. 

 

Şekil 2: 1960-2050 Yılları Arasında Farklı Yaş Gruplarının Dünya Nüfusuna Oranı. 

Kaynak: https://www.prb.org/2018-world-population-data-sheet-with-focus-on-changing-age-structures/  

 

https://www.prb.org/2018-world-population-data-sheet-with-focus-on-changing-age-structures/
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İktisadi gelişmişlik seviyeleri ne olursa olsun, yukarıda bahsedilen sorunla karşılaşan tüm ülkeler, 

yaşlanan bu grubun ihtiyaçlarını karşılama konusunda tıbbi, sosyal ve mali sıkıntılarla karşı karşıya 

kalma durumundadırlar. Özellikle sağlık hizmetlerinin finansmanında, yaşlanan toplumlar çok büyük risk 

altındadırlar. OECD (2016) raporunda da belirtildiği üzere, yaşlanmayla beraber, hastalık oranı 

(morbidity), kalıcı sakatlanma riski, bulaşıcı olmayan hastalıkların (non-Communicable Diseases, 

NCDs) içinde yer alan kalp, akciğer rahatsızlıkları, diyabet ve kanser vakalarının artması söz konusudur. 

Tüm bunların sonucunda da ülkelerin sağlık hizmetleri harcamalarının artması kaçınılmaz olacaktır.  

Lehnert vd. (2011), 2010 yılına ait 35 çalışmayı sistematik ve çok kapsamlı bir şekilde 

incelemişlerdir. Sonuç olarak, çoklu kronik rahatsızlıkların (multiple chronic conditions, MCCs) (iki 

veya daha fazla kronik rahatsızlığın eş zamanlı olarak hastada var olması durumu) 65 yaş üstü hastalarda 

görülme olasılıklarının %65 daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Haliyle bu durum, sağlık harcamaları 

ile de pozitif ilişkilidir. Wang vd. (2018), 60 yaş üstü nüfusun, kalan ömürlerinde yapacakları sağlık 

harcamalarının, tüm hayatları boyunca yapacakları sağlık harcamalarının %75,6’sına denk geleceğini 

ifade etmektedirler. Diğer yandan Hedrich ve Tan (2016), 2015-2030 yılları arasında 14 Asya-Pasifik 

ekonomisinde yaşlıların sağlık hizmetleri için 20 trilyon dolar harcanacağını tahmin etmişlerdir. 2015 

yılı küresel sağlık hizmetleri harcamalarının 7,3 trilyon dolar olduğu (The World Bank Data 2019) 

dikkate alınınca söz konusu meblağın ne kadar büyük olduğu anlaşılacaktır. 

Yukarıda daha önce de belirtildiği üzere, 65 yaş üstü nüfusun sağlık hizmetleri için yapılacak 

harcamaların artması bir tarafa bu hizmetlerin finansmanına birçoğunun katılamayacak durumda olması 

çalışan nüfus üzerinde ki baskıyı daha da arttıracaktır. Son 60 yılda dünyada yaşlı bağımlılık oranı 

%8,5’lerden neredeyse %14’lere gelmiştir. Aşağıda Şekil 2’de de gösterildiği üzere Japonya için bu oran 

1960’da %8,77 iken 2018’de %46 olmuştur. İtalya’da %14,51’den %36,3’e, Almanya’da %17,11’den 

%32,77’ye Amerika’da %15,16’dan % 23,47’ye artmıştır. Türkiye için bu oran %5’lerden günümüzde 

%12,9’a yükselmiş ve 2040 yılı için %25,3 olması öngörülmektedir. Her ne kadar gelişmiş ülkelere 

nazaran daha düşük bir yaşlı bağımlılık oranımız olsa da, kişi başına düşen gelir ve tasarruf miktarları 

dikkate alındığında bunun ne kadar ağır bir yük getireceği ortadadır. 
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Şekil 3: Yaşlı Bağımlılık Oranı, Yaşlı (Çalışan Nüfusun %’si), 

Kaynak: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND.OL  

Özellikle yaşlı nüfusu ilgilendiren diğer bir konuda uzun dönem bakım (Long Term Care, (LTC)) 

ihtiyacıdır. Bireylerin kendi sağlık ve kişisel ihtiyaçlarını güvenli olarak yerine getirememe durumunda 

uzun dönem bakım ihtiyaçları kaçınılmaz olmaktadır. Her ne kadar her yaştan insan uzun dönem bakıma 

muhtaç hale gelebilirse de bu durumla 65 yaş üstü bireylerde çok daha sık karşılaşılmaktadır. OECD 

(2017) raporuna göre OECD ülkelerinde uzun dönem bakım hizmetinden faydalanan 65 yaş üzeri 

nüfusun oranı %2, Portekiz ile %20, İsrail ve İsviçre, arasında değişmektedir. Kişinin evinde veya bir 

sağlık kuruluşunda alabileceği uzun dönem bakım hizmetinin maliyeti, hizmet sağlayıcıya ve kişinin 

sağlık durumuna göre farklılık göstermektedir. Örneğin Amerika’da tam teşekküllü bir bakım evinde 

alınacak hizmetin ortalama bedeli yıllık 75.000 dolar civarındadır. Evde alınacak hemşirelik hizmeti için 

de yaklaşık saatine 20 dolar ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu meblağlar kişilerin cebinden ya da 

sağlık sigortaları tarafından karşılanmaktadır. Her iki durumda da topluma yükü yadsınamaz boyuttadır. 

Diğer yandan uzun dönem bakım hizmetinden faydalanan 65 yaş üstü nüfusun oranının görece az olduğu 

Portekiz gibi ülkelerde az önce bahsedilen maliyetler yakın aile fertlerinin uzun dönem bakım 

hizmetlerini üstlenmeleri sebebiyle muhasebeleştirilememektedirler. Yine de verilen hizmetin bedava 

olmasından bahsedilemez. Zira kendi rızaları ile bu hizmeti sağlayan aile fertlerinin fırsat maliyetleri 

sanılandan çok daha fazladır.  Türkiye’nin de içinde bulunduğu, aile bağlarının nispeten kuvvetli olduğu 

benzer ülkelerde uzun dönem bakım hizmeti verme konusunda yeterli eğitime sahip olmayan aile 

yakınlarının kendi sağlıklarının da bozulduğu ve refah seviyelerinin düştüğü sıkça rastlanan bir 

durumdur.  
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Sonuç olarak, yaşlılık, baş edilmediği takdirde hemen her ülkede ciddi ekonomik ve toplumsal 

sorunlara yol açabilecek ve yazımın başında belirtmiş olduğum “kötü şey” tanımına uyan bir duruma 

karşılık gelmekte. Elbette bu sorunun çözümü yaşlıları ortadan kaldırmak değildir. Yapılması gereken 

yaşlılığın külfetini ortadan kaldırmaktır. Bunlardan bir kaçını şu şekilde özetleyebiliriz.  

Population Reference Bureau (2018a)’nun raporuna göre, yaşlanan nüfusun getireceği finansal 

yükün hafifletilebilmesi için siyasi karar alıcıların insanları daha uzun süre iş gücünde tutabilmeleri için 

yollar bulmaları gerekmektedir. Diğer yandan Rowe ve Fried (2013), yaşlılığın külfetini arttırdığı kesin 

olarak bilinen, sigara tüketimi, yüksek kolesterol, obezite, yüksek tansiyon ve benzer risk faktörlerinin 

bireylerin genç ve orta yaş dönemlerinde tespit ve tedavi edilmesinin gelecekte kronik rahatsızlıklarla 

karşılaşma riskini azaltacağını belirtmektedirler. Rowe ve Fried (2013)’in görüşlerine ilave olarak, 

bireylerin daha genç yaşlarda yaşlılık ile ilgili bilgilendirilmeleri ve gelecekleri ile ilgili çok daha erken 

yıllarda gerekli finansal yatırımları yapmaları sağlanmalıdır. Her geçen yıl artması beklenen yaşlı nüfus 

ve bu nüfusun getireceği problemlerin çözümüne odaklanılması sonucu, hizmetlerin daha düşük 

maliyetle ve çok daha hacimli sağlanabilmesi için hemen hemen tüm disiplinlere görev düşmektedir. Tıp 

alanında yapılacak araştırmalar MCCs ve NCDs in görünme sıklıklarını azaltmaya yönelik olmalıdır. 

Bilişim alanında yapılacak geliştirmelerle doğru veri tabanlarının oluşturularak, sağlık hizmeti 

sağlayıcılardan ihtiyacı olanlara zamanında ve doğru hizmetlerin en düşük maliyet ile ulaştırılabilmesi 

sağlanmalıdır.   
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