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Abstract:
Old age refers to a period in which the individual experiences loss of working and earning power,
depending on the change in human physiology. As in the rest of the world, the decrease in the fertility
rate and the increase in life expectancy result in an increase in the proportion of the elderly population
in Turkey. According to the data of the Turkish Statistical Institute, the population aged 65 and over,
which constituted 5% of the general population in 2000, increased to 9.7% in 2021. The rapid increase
in the rate of the elderly population brings with it many economic and social problems. The elderly
population, which is more open to the risk of losing their physical and mental abilities compared to
other periods of life, is more likely to encounter the risk of poverty. In particular, the coverage problem
of the social insurance system, the prevalence of unregistered work, and low pensions for the elderly
have a significant impact on elderly poverty. The aim of this study is to analyze the elderly poverty in
Turkey with current
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Türkiye’de Yaşlı Yoksulluğunun Belirleyicileri: Mikro Veri Seti
Üzerinden Bir Değerlendirme
Özet
Yaşlılık, insan fizyolojisindeki değişmeye bağlı olarak, bireyin uzun süreli çalışma ve kazanma gücü
azalması veya kaybı yaşadığı bir dönemi ifade etmektedir. Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de
doğurganlık oranının giderek düşmesi ve beklenen yaşam süresinin yükselmesi yaşlı nüfus oranının
giderek artması sonucunu doğurmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2000 yılında genel
nüfusun %5’ini oluşturan 65 yaş ve üstü nüfus, 2021 yılında % 9,7’ye yükselmiştir. Yaşlı nüfus oranındaki
hızlı artış ekonomik ve sosyal açıdan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Yaşamın diğer
dönemlerine göre fiziksel ve ruhsal yetisini kaybetme riskine daha açık olan yaşlı nüfusun, yoksulluk
riskiyle karşılaşma olasılığı oldukça fazladır. Özellikle sosyal sigorta sisteminin kapsam sorunu, kayıt dışı
çalışmanın yaygınlığı, emekli aylıklarının ve sosyal yardımların düşük olması yaşlı yoksulluğunu önemli
ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşlı yoksulluğunu güncel verilerle analiz
ederek, yaşlı yoksulluğunu etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, Türkiye’de yaşlı
yoksulluğu, yaşlı nüfusun gelir ve güvence durumları ile eğitim, cinsiyet, medeni durum, sosyal
transferler, kayıtdışı çalışma, istihdamın niteliği gibi faktörlerin yaşlı yoksulluğu üzerindeki etkisi,
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Hane Halkı Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi mikro veri setinden
yapılan hesaplamalarla analiz edilmiştir.
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