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Dünya Nüfus Günü, 2022
 
 
Bu yılın teması, fırsatlardan yararlanmak, herkes �ç�n haklar ve seçenekler sağlamak oldu
 
B�rleşm�ş M�lletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 m�lyar �nsana ulaştığı tar�h olan
"11 Temmuz 1987" tar�h� "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul ed�lm�şt�r. Bu özel günde B�rleşm�ş M�lletler Nüfus Fonu (UNFPA)
tarafından her yıl nüfusun öneml� konularını ele alan b�r tema bel�rlenmekte ve bu temaya �l�şk�n farkındalık oluşturmaya
yönel�k çalışmalar yapılmaktadır.
 
Dünya nüfusu 1999 yılında 6 m�lyara ve 2011 yılında 7 m�lyara ulaştı. Bu yıl, Kasım 2022 tar�h�nde dünya nüfusunun 8
m�lyara ulaşacağı tahm�n ed�ld�. UNFPA, �deal b�r dünyada haklar ve seçeneklerle güçlend�r�lm�ş daha sağlıklı toplumlar �ç�n
8 m�lyar �nsanın, 8 m�lyar fırsat anlamına geleceğ�ne vurgu yapmaktadır.
 
Nüfusa değ�l, �nsanlara odaklı çalışmalar yapılmasının önem� bel�rt�lmekted�r. Çözümün, az ya da çok �nsan değ�l, tüm
�nsanlar �ç�n (kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engell�ler, mültec�ler, göçmenler vb. dah�l) fırsatlara daha fazla ve eş�t
er�ş�mden geçt�ğ� bel�rt�lmekted�r. Demograf�k dayanıklılığı sağlamanın en �y� yolunun, b�reyler�n üreme hakları ve seç�mler�
de dah�l olmak üzere �nsan haklarını desteklemekten geçt�ğ� ve g�derek b�rb�r�ne bağlanan b�r dünyada demograf�k olarak
çeş�tl�l�k gösteren ülkeler arasındak� �şb�rl�ğ�n�n güçlend�r�lmes�n�n kr�t�k önem taşıdığı �fade ed�lmekted�r.
 
Türk�ye, nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 195 ülke arasında 18. sırada yer aldı
 
B�rleşm�ş M�lletler nüfus tahm�nler�ne göre 2021 yılı �ç�n dünya nüfusunun 7 m�lyar 874 m�lyon 965 b�n 732 k�ş� olduğu
tahm�n ed�ld�. Bu tahm�nlere göre en fazla nüfusa sah�p ülke, 1 m�lyar 444 m�lyon 216 b�n 102 k�ş� �le Ç�n olurken, bu ülkey� 1
m�lyar 393 m�lyon 409 b�n 33 k�ş� �le H�nd�stan, 332 m�lyon 915 b�n 74 k�ş� �le Amer�ka �zled�. Bu üç ülke dünya toplam
nüfusunun %40,3'ünü oluşturdu.
 
Türk�ye, 84 m�lyon 680 b�n 273 k�ş� nüfusu �le nüfus büyüklüğüne göre 195 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya
toplam nüfusunun %1,1'�n� oluşturdu.
 
Nüfusun en yüksek olduğu �lk 20 ülke, 2021
 

 
Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
               TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�, 2021
Yıl ortası nüfuslardır.
 
Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke N�jer oldu
 
B�rleşm�ş M�lletler dünya nüfus tahm�nler�ne göre ülkeler�n toplam nüfusları �ç�ndek� 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları
�ncelend�ğ�nde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sah�p olan ülke, %56,4 �le N�jer oldu. Bu ülkey� %53,8 �le Mal�
ve %53,2 �le Çad �zled�. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %14,9 �le S�ngapur oldu. Bu ülkey� %15,0 �le Japonya
ve Kore Cumhur�yet�, %15,7 �le İtalya �zled�.
 
Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında %30,0 oldu. Türk�ye'dek� çocuk nüfus oranının %26,9 �le dünya çocuk
nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.
 
Çocuk nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2021
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Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�, 2021
 
Türk�ye'n�n çocuk nüfus oranının Avrupa B�rl�ğ� üye ülkeler�nden yüksek olduğu görüldü
 
B�rleşm�ş M�lletler dünya nüfus tahm�nler�ne göre Avrupa B�rl�ğ� (AB) üyes� 27 ülken�n çocuk nüfus oranları �ncelend�ğ�nde,
2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sah�p olan ülkeler�n sırasıyla %24,5 �le İrlanda, %21,1 �le Fransa ve %21,0 �le
İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler �se sırasıyla %15,7 �le İtalya, %15,9 �le Portek�z ve
%16,5 �le Yunan�stan oldu.
 
Türk�ye'n�n çocuk nüfus oranının %26,9 �le AB üye ülkeler�n�n çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.
 
Çocuk nüfus oranının AB üye ülkeler� �le karşılaştırması, 2021
 

 
Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�, 2021
 
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Orta Afr�ka Cumhur�yet� oldu
 
B�rleşm�ş M�lletler dünya nüfus tahm�nler�ne göre ülkeler�n toplam nüfusları �ç�ndek� 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları
�ncelend�ğ�nde, 2021 yılında en yüksek genç nüfus oranına sah�p olan ülke, %22,6 �le Orta Afr�ka Cumhur�yet� oldu. Bu
ülkey� %22,1 �le Afgan�stan ve %21,5 �le Nepal �zled�. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %8,3 �le Letonya oldu. Bu
ülkey� %9,0 �le Bulgar�stan, L�tvanya ve Çekya, %9,1 �le Slovenya ve Estonya �zled�.
 
Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında %15,4 oldu. Türk�ye'n�n genç nüfus oranın %15,3 �le dünya genç nüfus
ortalamasının hemen altında olduğu görüldü.
 
Genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2021
 

 
Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�, 2021
 
Türk�ye'n�n genç nüfus oranının Avrupa B�rl�ğ� üye ülkeler�nden yüksek olduğu görüldü
 
B�rleşm�ş M�lletler dünya nüfus tahm�nler�ne göre AB üyes� 27 ülken�n genç nüfus oranları �ncelend�ğ�nde, 2021 yılında en
yüksek genç nüfus oranına sah�p olan ülkeler�n sırasıyla %13,5 �le Güney Kıbrıs Rum Yönet�m�, %12,4 �le İrlanda ve %12,2
�le Dan�marka olduğu görüldü. En düşük genç nüfus oranına sah�p olan ülkeler�n �se sırasıyla %8,3 �le Letonya, %9,0 �le
Bulgar�stan, L�tvanya ve Çekya, %9,1 �le Slovenya ve Estonya olduğu görüldü.
 
Türk�ye'n�n genç nüfus oranının %15,3 �le AB üyes� 27 ülken�n genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.
 
Genç nüfus oranının AB üye ülkeler� �le karşılaştırması, 2021
 



 
Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�, 2021
 
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Japonya oldu
 
B�rleşm�ş M�lletler dünya nüfus tahm�nler�ne göre ülkeler�n toplam nüfusları �ç�ndek� 65 ve daha yukarı yaştak� yaşlı nüfus
oranları �ncelend�ğ�nde, 2021 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sah�p olan ülke, %28,7 �le Japonya oldu. Bu ülkey�
%23,6 �le İtalya ve %23,1 �le Portek�z �zled�. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %1,4 �le B�rleş�k Arap Em�rl�kler�
oldu. Bu ülkey� %1,9 �le Katar ve %2,0 �le Uganda �zled�.
 
Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında %9,6 oldu. Türk�ye'n�n yaşlı nüfus oranının %9,7 �le dünya yaşlı nüfus
ortalamasının hemen üzer�nde olduğu görüldü.
 
Yaşlı nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2021
 

Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�, 2021
 
Türk�ye'n�n yaşlı nüfus oranının Avrupa B�rl�ğ� üye ülkeler�nden düşük olduğu görüldü
 
B�rleşm�ş M�lletler dünya nüfus tahm�nler�ne göre AB üyes� 27 ülken�n yaşlı nüfus oranları �ncelend�ğ�nde, 2021 yılında en
yüksek yaşlı nüfus oranına sah�p olan ülkeler�n sırasıyla %23,6 �le İtalya, %23,1 �le Portek�z ve %23,0 �le F�nland�ya olduğu
görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sah�p olan ülkeler�n �se sırasıyla %14,6 �le Lüksemburg, %14,7 �le Güney Kıbrıs Rum
Yönet�m�, %14,9 �le İrlanda olduğu görüldü.
 
Türk�ye'n�n yaşlı nüfus oranının %9,7 �le AB üyes� 27 ülken�n yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.
 
Yaşlı nüfus oranının AB üye ülkeler� �le karşılaştırması, 2021
 

Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
              TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�, 2021
 
Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 6,51 çocuk �le N�jer oldu
 
B�rleşm�ş M�lletler dünya nüfus tahm�nler�ne göre ülkeler�n toplam doğurganlık hızları �ncelend�ğ�nde, 2021 yılında en yüksek
toplam doğurganlık hızına sah�p olan ülke, 6,51 çocuk �le N�jer oldu. Bu ülkey� 5,66 çocuk �le Somal� ve 5,46 çocuk �le Kongo
Demokrat�k Cumhur�yet� ve Mal� �zled�. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,08 çocuk �le Kore Cumhur�yet�
oldu. Bu ülkey� 1,22 çocuk �le Bosna Hersek ve 1,24 çocuk �le S�ngapur �zled�.
 
Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2021 yılında 2,42 çocuk oldu. Türk�ye'n�n toplam doğurganlık hızının 1,70 çocuk
�le dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.
 
Toplam doğurganlık hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2021
 



 
Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
              TÜİK, Doğum İstat�st�kler�, 2021
 
Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu AB ülkes� 1,85 çocuk �le Fransa oldu
 
B�rleşm�ş M�lletler dünya nüfus tahm�nler�ne göre AB üyes� 27 ülken�n toplam doğurganlık hızları �ncelend�ğ�nde, 2021
yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sah�p olan ülke, 1,85 çocuk �le Fransa oldu. Bu ülkey� 1,84 çocuk �le İsveç ve
1,79 çocuk �le İrlanda �zled�. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,26 çocuk �le Yunan�stan oldu. Bu ülkey�
1,30 çocuk �le İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönet�m�, 1,35 çocuk �le Portek�z �zled�. Toplam doğurganlık hızı 2021 yılında
1,70 olan Türk�ye, AB üyes� ülkeler arasında 7. sırada yer aldı.
 
Toplam doğurganlık hızının AB üye ülkeler� �le karşılaştırması, 2021
 

Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
              TÜİK, Doğum İstat�st�kler�, 2021
 
Erkekler �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�n�n en yüksek olduğu ülke İsv�çre oldu
 
B�rleşm�ş M�lletler dünya nüfus tahm�nler�ne göre 2020-2025 dönem� �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�n�n dünya
genel�nde 73,2 yıl, erkekler �ç�n 70,8 yıl ve kadınlar �ç�n 75,6 yıl olduğu görüldü.
 
Ülkeler�n 2020-2025 dönem� �ç�n doğuşta beklenen yaşam süreler� �ncelend�ğ�nde, erkekler �ç�n doğuşta beklenen yaşam
süres�n�n en yüksek olduğu ülke, 82,4 yıl �le İsv�çre oldu. Bu ülkey� 82,2 yıl �le İzlanda ve 82,1 yıl �le Avustralya ve S�ngapur
�zled�. Erkekler �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�n�n en düşük olduğu ülke, 52,2 yıl �le Orta Afr�ka Cumhur�yet� oldu. Bu
ülkey� 52,5 yıl �le Lesotho ve 53,7 yıl �le Çad �zled�.
 
Türk�ye'n�n erkekler �ç�n 75,6 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süres�n�n dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.
 
Erkekler �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�, 2020-2025
 

Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
 
Erkekler �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�n�n en yüksek olduğu AB ülkes� İtalya oldu
 
B�rleşm�ş M�lletler dünya nüfus tahm�nler�ne göre AB üyes� 27 ülken�n erkekler �ç�n doğuşta beklenen yaşam süreler�
�ncelend�ğ�nde, 2020-2025 dönem� erkekler �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�n�n en yüksek olduğu ülke, 81,9 yıl �le İtalya
oldu. Bu ülkey� 81,7 yıl �le İsveç ve 81,4 yıl �le Malta �zled�. Erkekler �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�n�n en düşük olduğu
ülke, 70,8 yıl �le Letonya oldu. Bu ülkey� 71,0 yıl �le L�tvanya ve 72,1 yıl �le Bulgar�stan �zled�.
 
Türk�ye'n�n erkekler �ç�n 75,6 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süres�n�n AB üye ülkeler� ortalamasından düşük olduğu
görüldü.
 
Erkekler �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�n�n AB üye ülkeler� �le karşılaştırması, 2021
 



Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
 
Kadınlar �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�n�n en yüksek olduğu ülke Japonya oldu
 
Ülkeler�n 2020-2025 dönem� �ç�n doğuşta beklenen yaşam süreler� �ncelend�ğ�nde, kadınlar �ç�n doğuşta beklenen yaşam
süres�n�n en yüksek olduğu ülke, 88,1 yıl �le Japonya oldu. Bu ülkey� 86,7 yıl �le İspanya ve 86,4 yıl �le Kore Cumhur�yet�
�zled�. Doğuşta beklenen yaşam süres�n�n en düşük olduğu ülke, 56,6 yıl �le Orta Afr�ka Cumhur�yet� oldu. Bu ülkey� 56,7 yıl
�le Çad ve 56,8 yıl �le N�jerya ve S�erra Leone �zled�.
 
Türk�ye'n�n kadınlar �ç�n 81,2 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süres�n�n dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.
 
Kadınlar �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�, 2020-2025
 

Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
 
Kadınlar �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�n�n en yüksek olduğu AB ülkes� İspanya oldu
 
B�rleşm�ş M�lletler dünya nüfus tahm�nler�ne göre AB üyes� 27 ülken�n kadınlar �ç�n doğuşta beklenen yaşam süreler�
�ncelend�ğ�nde, 2020-2025 dönem� kadınlar �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�n�n en yüksek olduğu ülke, 86,7 yıl �le
İspanya oldu. Bu ülkey� 86,0 yıl �le İtalya ve 85,8 yıl �le Fransa �zled�. Doğuşta beklenen yaşam süres�n�n en düşük olduğu
ülke, 79,1 yıl �le Bulgar�stan oldu. Bu ülkey� 79,9 yıl �le Romanya ve 80,4 yıl �le Letonya �zled�.
 
Türk�ye'n�n kadınlar �ç�n 81,2 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süres�n�n AB üye ülkeler� ortalamasından düşük olduğu
görüldü.
 
Kadınlar �ç�n doğuşta beklenen yaşam süres�n�n AB üye ülkeler� �le karşılaştırması, 2021
 

Kaynak: B�rleşm�ş M�lletler Dünya Nüfus Beklent�ler�, 2019
 
 
 
Bu konu �le �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� Temmuz 2023'tür.


