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İstatistik, sadece sayısal değerlerin 
matematiksel işlemler sonucu elde 
edilen parametrelerinden ibaret de-

ğildir. İstatistik, verilerin değerlendiril-
mesi ve sonuçlarının bir sosyolog gö-
züyle anlam kazandırılarak toplumların 
tanımlanması, politik stratejiler ve uygu-
lamalar ile toplum dinamiklerinin hare-
kete geçirilmesidir.

Nüfus faktörlerinin toplumun ekonomik, 
sosyal ve kültürel değişiminin değerlen-
dirilmesi, bunlar arasındaki dinamik iliş-
kilerin belirlenmesi, geleceği öngörme ve 
onu etkileme yöntemlerinin geliştirilerek 
belirlenen hedeflere ulaşabilmek için po-
litikalar üretilmelidir.

Her ülke çeşitli alanlardaki potansiyelini 
ve gelişim olanaklarını öğrenmek, buna 
göre sağlık, eğitim, ekonomik kalkınma, 
askerlik gibi olgularda önceden planlama 
yapma ihtiyacı duyar.

Ülke parametrelerinin benzer olmadığı 
ve parametrelerin her coğrafyanın ken-
dine özgü sosyal, kültürel, politik ve eko-
nomik tarihiyle ilgili olduğu bilimsel çalış-
malarda görülmektedir.

Bugüne kadar bu konularda stratejik 
öneme sahip birçok değerli çalışmalar 
yapılmış ve ülkemizin gelişme stratejile-

rine ve kalkınma planlarına temel oluş-
turmaktadır.

Eylül 2020 tarihi itibariyle MERNİS veri ta-
banında yer alan verilerin kullanılmasıyla 
yapılan bu çalışmada, sayısal ve teknik 
bilgiler içinde kaybolmadan “Ülke insa-
nımızın farklı nitelikleri” karşılaştırılmıştır.

Bu kapsamda da öncelikle ülkemizin ku-
şak dağılımı, bölgesel yaşam süresine, 
burçların bölgesel dağılımına ve son ola-
rak yetim-öksüz nüfusuna değinmeye ça-
lışacağız.

Not: Çalışma sonuçları tüm tablolarda 
yüzde olarak verilmiş olup yaşayan ve 
adres kaydı bulunanlar dikkate alınmıştır

Kuşak; Belli tarih aralıklarında doğmuş, 
kişilerin sosyalleşmesinde koşullar gereği 
benzer sorumluluklar yüklenmiş, ortak 
değer, inanç, beklenti, sıkıntı ve davranış-
lara sahip gruplar şeklinde açıklanabilir.

Kuşaklar:

(sessiz kuşak ve baby boomer kuşağı) <1965

(X kuşağı) 1965 – 1979

(Y kuşağı) 1980 – 1999

(Z kuşağı) 1999 >
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X kuşağı; 1965 – 1979 tarih aralığın-
da dünyada önemli değişim ve dö-
nüşümler yaşanmaya başladığından 
dolayı bu kuşak geçiş dönemi kuşağı 
olarak adlandırılabilir. Kanaatkâr, 
toplumcu, sadık ve kendi sorunları-
nı kendileri çözmeye alışmışlardır. İş 
motivasyonları yüksektir. Otoriteye 

saygılı olmalarına karşın bu kuşak-
takiler bir önceki nesle göre daha 
bağımsızdırlar.

Y kuşağı; Teknolojilerin başlangıç 
dönemi kuşağıdır. İnternet odaklı 
yaşam tarzını benimsemişlerdir. 
Bilgiye hızlı ulaşmak istemeleri ve 

sabırsız olmalarında dolayı geri 
dönüşlerin de hızlı olmasını ister-
ler. Sorgulamadan işe başlamaz-
lar. Otoriteye X kuşağı kadar bağlı 
değildirler. Özgür olmayı severler. 
Olaylara tepkileri hızlı olduğundan 
konudan konuya geçişleri de hızlı 
olur. Takım çalışmasına yatkın ol-
malarına karşın her türlü belirsiz-
likten ve olumsuzluklardan uzak 
dururlar.

Z kuşağı; Teknoloji onlar için her 
şeydir. Sonuç odaklıdırlar. Dünya 
zevklerine düşkün, çoğu zaman ka-
rarsız ve tüketicilerdir. Yalnız yaşa-
mayı severler. Teknolojik, bireysel, 
zor beğenen, küresel dünya vatan-
daşları olmaları yönüyle dikkat çek-
mektedirler.

Tablo 1. Türkiye’nin Kuşak Dağılımı 

Kuşak
Yüzde

erkek Kadın

sessiz kuşak ve baby boomer kuşağı < 1965 8,6 9,7

X 9,8 9,7

Y 15,5 15,1

Z 16,2 15,4

Toplam 50,1 49,9

Tablodan da anlaşılacağı üzere; ku-
şak ve aynı bölge içerisinde cinsiyet 
arasında gözle görülür bir farklılık 
görülmemekle birlikte; bölgeler ara-
sındaki nüfus yoğunlukları dikkate 
alınmadığında sessiz kuşak ve baby 

boomer kuşağı (<1965) için 18,3%, 
X kuşağı için 19,5% olup birbirine 
benzer durumlar göstermektedir. 
Aynı durum Y ve Z kuşağı içinde ge-
çerli olup Y kuşağı 30,6%, Z kuşağı 
31,6% gibi birbirlerine yakın de-

ğerlere sahiptirler. Bölgesel kuşak 
dağılımında; sessiz kuşak ve baby 
boomer kuşağ ile X kuşağı; Y kuşa-
ğı ile de Z kuşağı benzer durumları 
gösterdiğinden farklı iki grup olarak 
ayrışmaktadır.

Tablo 2. Türkiye’nin Bölgesel Kuşak Dağılımı 

Kuşak
Yüzde

< 1965 X Y z

Bölge erkek Kadın erkek Kadın erkek Kadın erkek Kadın

Marmara 2,5 2,8 3,2 3,2 5,0 4,9 4,5 4,3

İç Anadolu 1,5 1,7 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,3

Ege 1,4 1,6 1,4 1,4 1,9 1,8 1,7 1,6

Akdeniz 1,1 1,2 1,3 1,3 1,9 1,9 2,2 2,1

Karadeniz 1,1 1,3 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 1,2

Doğu Anadolu 0,5 0,5 0,6 0,5 1,2 1,1 1,5 1,4

Güneydoğu Anadolu 0,5 0,6 0,7 0,7 1,8 1,7 2,6 2,5

Toplam1 8,6 9,7 9,8 9,7 15,5 15,1 16,2 15,4

Toplam2 18,3 19,5 30,6 31,6



64

MAKALE

Doğumda yaşam beklentisi halk 
arasında ortalama ömür süresi ola-
rak bilinen bir kavramdır. Nüfusta 
en önemli parametrelerden biri-
dir. Toplumun; sağlık, yatırım (yaşlı 
bakım evleri vb.), sosyal güvenlik, 
askeri ve ekonomik, kaynaklarının 

doğru kullanılma politikalarını hatta 
sosyal kültürel alanlarını temelden 
etkiler. Batı bölgelerimizden Doğu 
bölgelerimize doğru gidildikçe do-
ğumda beklenen yaşam sürelerinin 
azaldığı ve bu azalmanın cinsiyetten 
bağımsız olarak gerçekleştiği görül-

mektedir. Erkeklerde ve kadınlarda 
kendi içindeki ağırlıklarına bakıldı-
ğında bu sürenin önemli bir farkla 
en fazla olan bölgenin Marmara 
bölgesi olduğu, Akdeniz bölgesinde 
ise ilginç bir şekilde azaldığı görül-
mektedir.

Nüfus verileri, kamunun her ke-
siminde planlama ve hizmet sun-
mak için kullanıldığı kadar günlük 
yaşantımızın birçok alanında da 
kullanılmaktadır. Örneğin burçlar. 
Burç, insanların doğum tarihle-
rinde güneşin hangi pozisyonda 
olduğunu gösteren astrolojik bir 
ifade olup, aşağıdaki çalışma ile 
ülkemizde yaşayan insanlarımızın 
kuşaktan başka bir özelliğine bak-
mak istedik.

Tablo 3. Yaşam süresi üzerindeki nüfusun bölgesel dağılımı 

Bölge
Yüzde

erkek Kadın
Marmara 26,75 27,63

İç Anadolu 17,06 16,68
Ege 16,85 16,85

Akdeniz 12,20 11,28
Karadeniz 15,24 15,59

Doğu Anadolu 6,21 5,85
Güneydoğu Anadolu 5,69 6,12

Toplam 100 100

Kaynak: TÜİK (Yaşam süreleri; erkek > 75, kadın > 80 alınmıştır.)

Nüfus verileri, kamunun her kesiminde planlama ve hizmet sunmak için 
kullanıldığı kadar günlük yaşantımızın birçok alanında da kullanılmaktadır.
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Çoğu haberlerde ülkemizin burcu-
nun Akrep burcu olduğu söylenir. 
Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı 
üzere ülkemiz insanı Balık burcunun 
duygusallığı, yardımseverliği ile Akrep 
burcunun tutkularını, fedakârlığını ve 
sadakatini birlikte barındırmaktadır. 
Ülkenin burcu olan Akrep ile insanı-
mızın özellikleri birebir örtüşmektedir. 
Tablodaki yüzdelerin birbirine yakın 
ve burç hesaplamalarında özellikle 
doğduğu günün önemli olmasından 
kaynaklı yıllar içerisinde bu dağılım-
ların değişmesinin mümkün olduğu 
unutulmamalıdır.

Kamu planlamasından burçlara 
kadar geniş bir yelpazeye alt yapı 
oluşturan nüfus verileri, aşağıdaki 
tablodan da görüleceği üzere; sev-
gi, şefkat veya yardıma muhtaç ço-
cukların bölgesel durumuna da ışık 
tutmaktadır.

Görüldüğü gibi MERNİS veri tabanı 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 
veri tabanlarına temel oluşturduğu 
düşünüldüğünde elde edilebilecek 
tabloların bir sınırı bulunmamakta-
dır. Buradaki en önemli husus MER-
NİS veri tabanının yaşayan, nefes 

alan bir veri tabanı olduğudur. Bu 
sorumluluk bilinci ile MERNİS’in ge-
lişimi için tüm yeni teknolojiler en-
tegre edilmekte, yazılım güncelle-
meleri günün şartlarını kapsayacak 
şekilde yapılmaktadır.

Ülkemizin gelişim, dönüşümü ve 
politikaların belirlenmesi sürecinde 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü sahip olduğu teknolojik 
altyapı ve insan kaynağı sayesin-
de vatandaşlarımıza hem yüz yüze 
hem de elektronik ortamda hizmet 
vermektedir.

Tablo 4. Nüfusun Burçlara göre dağılım 

Burç
Yüzde

erkek Kadın
Akrep 8,90 8,84
Aslan 7,68 7,78
Balık 9,26 9,27
Başak 8,08 8,00
Boğa 8,36 8,35
Kova 8,40 8,49
Koç 8,42 8,43

Oğlak 8,34 8,33
Terazi 7,78 7,72

Yay 8,23 8,22
Yengeç 8,31 8,40
İkizler 8,24 8,17

Toplam 100 100

Çalışmanın yapıldığı tarihte MER-
NİS veri tabanında yaşayan kişilerin 
gün, ay bilgileri ve standart burç 
tarihleri kullanılarak elde edilen 
tabloda; erkek ve kadın ayrımı yapıl-
madan incelendiğinde fark olmadığı 
(örneğin; Akrep burcu erkeklerinin 
8,90%, kadınlarının 8,84%), cinsi-
yetlerin kendi içindeki ağırlıklarında 
ise en çok Balık burcu erkeği, en az 
Aslan burcu erkeği olduğu, kadınlar-
da ise yine en çok Balık burcu kadı-
nı, en az Terazi burcu kadını olduğu 
görülmektedir. Cinsiyetlerden ba-
ğımsız olarak ve yaşadıkları bölgeler 
incelendiğinde ise Tablo 5’deki dağı-
lım ortaya çıkmaktadır.

Tablo 5. Burçların bölgesel dağılımı 

Bölge
Marmara İç Anadolu Ege Akdeniz Karadeniz Doğu 

Anadolu
Güneydoğu 

AnadoluBurç
Akrep 8,38 8,73 8,60 9,55 8,82 8,95 7,48
Aslan 7,97 7,66 7,67 7,59 7,25 7,03 8,06
Balık 9,17 9,42 9,55 9,35 9,86 9,62 8,84
Başak 8,20 7,85 8,02 8,14 7,63 7,77 8,95
Boğa 8,38 8,69 8,32 7,81 8,60 8,68 8,64
Kova 8,28 8,42 8,66 8,62 8,54 8,50 8,60
Koç 8,45 8,54 8,57 8,19 8,62 8,64 8,68

Oğlak 8,35 8,34 8,32 8,33 8,32 8,35 9,01
Terazi 7,95 7,77 7,79 7,80 7,59 7,68 8,20

Yay 7,73 7,93 7,86 8,76 8,35 8,31 6,62
Yengeç 8,72 8,22 8,36 8,26 8,28 8,27 8,44
İkizler 8,42 8,43 8,28 7,60 8,14 8,20 8,48

Toplam 100 100 100 100 100 100 100


