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NÜFUS PİRAMİTİ1 NEDİR? NASIL YORUMLANIR?  

“Bir ülkede yaşayan insanların yaş gruplarına ve cinsiyetlere dağılışlarını, ayrıntılı ve estetik biçimde 

gösteren çizimlere nüfus piramidi adı verilir.”  

Nüfus piramidinin tanımından da anlaşılacağı üzere bu tip coğrafi gösterimlerin amacı, nüfusun yaş 

ve cinsiyet gruplarına dağılışını, ayrıntılı olarak tek bir çizim üzerinde göstermektir. Bu tip çizimler 

ortaya çıktığı dönemlerde dünyada ülkelerin nüfus yapısı genellikle tipik üçgen şeklindeki grafiklerle 

gösterildiği için, bunlara nüfus piramidi adı verilmiştir. Ancak zamanla dünya ülkelerinin tamamında 

nüfus yaş yapısı belirgin biçimde değiştiği için, bu çizimler farklı şekillere dönüşmüştür.  

Nüfus piramitlerinin yanlış anlaşılması ve aktarılmasında, bu basit görsel ifadelerin abartılması etkili 

olmaktadır. Şöyle ki nüfus piramitleri, gelişmiş emperyal batı toplumlarında nüfus döngüsünü ifade 

eden çok güzel görsel araçlar olagelmişlerdir. Ve hatta bu aşamalar eski sömürgelerde “gelişmekte 

olan ülke” adıyla benzer şekilde yaşanmıştır. Bugün nüfus piramitleri, ülkelerin genel özellikleri 

hakkında bilgi verebilir. Ancak bunları abartarak, hiç veremeyecekleri bilgileri isnat etmek hem bize 

hem öğrencilerimize yapılabilecek büyük bir haksızlıktır. 

Nüfus piramitlerini oluşturan unsurların başında, ele alınan yaş aralıkları büyük önem taşımaktadır. 

Çünkü piramitler veya benzer grafiksel ifadeler daha eski zamanlarda geniş yaş aralıklarına bağlı 

olarak oluşturulmuştur. Bu durum, geçmişte teknolojik olanakların yetersiz olmasından 

kaynaklanmaktadır. Hatta ÖSYM, bir sınavda geniş yaş aralıkları içeren bir soru sormuştur. ÖSYM 

tarafından sınavlarda kullanılan sorular incelendiğinde günümüze yaklaşıldıkça nüfus piramitlerinin 

dar yaş aralıklarını içeren, daha güzel görsel ifadelerden oluştuğu söylenebilir. Yani teknolojik 

olanaklar geliştikçe ÖSYM tarafından sorulan sorulardaki görsel unsurların kalitesi de artmıştır. Biz de 

bu makale boyunca dar (4 yaş) yaş aralığını içeren görseller kullanacağız2.   

                                                           
1 Nüfus piramitleri Beşeri Coğrafyada önemli bir konu olmanın yanında, sayısal özelliklerin mükemmel biçimde 
ifadesine yarayan çok önemli araçlardır. Ancak ülkemizde bu görsel-sayısal ifadeler, uzun bir zamandır yanlış 
anlaşılmış ve aktarılmıştır. Bunun ortaya çıkmasında sorumlu ÖSYM değildir. Çünkü ÖSYM nüfus piramitlerini 
içeren soruları oldukça sık kullanmasına rağmen, bilimsel bir hata yapmamaktadır. Öyleyse problem nereden 
kaynaklanıyor? Sorusunun cevabı ülkemizde egemen olan, insanları sömürerek bir şeyler üretmeye zorlayan bu 
anlamda da kaliteyi göz ardı eden ve sonuçta ortaya niteliksiz materyallerin çıkmasına neden olan 
“dershanecilik ”anlayışıdır. Ücretsiz olarak yeni mezunlara yazdırılan soru bankaları ve denemeler, 
meslektaşlarımızın soru uydurmalarına, dahası konuyla alakası olmayan alakasız şeyler üretmelerine yol 
açmıştır. Bugün dershanecilik yok edilmişse de (şeklen) bilimimizdeki hatalı uygulamalar biz üzerinde 
durmadıkça devam edecektir.    
2 Burada coğrafi açıdan önemli bir problem ortaya çıkmaktadır. Çünkü nüfusu anlatan bu tip grafikler şekil 

bakımından mı incelenmelidir? Ya da ülkelerin gelişmişlik düzeyi bakımından mı ele alınmalıdır? Veya  gelişmiş 

emperyal toplumlarda olduğu gibi demografik dönüşümde hangi safhada yer aldığını görmek bakımından mı ele 

alınmalıdır? Bu konuda ülkemizde yapılan ayrıntılı bir çalışma bulunmadığı gibi nüfus piramitleri nüfus bilimciler 

veya coğrafyacılar tarafından farklı biçimde ele alınmıştır. Bizde bu yazıyı hazırlarken en fazla bu konuda 

problem yaşadık. Kaldı ki bu konuda en doğru çalışma 2008 yılında hazırlamaya başladığımız 10. Sınıf coğrafya 

ders kitabının ilgili bölümüdür. Burada nüfus piramitleri ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre ele alınmış ve buna 

bağlı olarak şekil bakımından sınıflandırılmıştır. Ancak bugün gelinen noktada bu tip sınıflandırmanın doğru 

olmadığı düşünülmektedir. Nüfus piramitlerinin sınıflandırılması bakımından ciddi bir problem ortada dururken 

ne yapmamız gerektiği konusunda nasıl bir yol izlemeliydik? Bu sorunun cevabını aşağıdaki satırlarda 

bulacaksınız. Şöyle ki dünyada kabul edilen demografik döngü modeline göre piramitler ele alınırken, bunlar 

şekil bakımından irdelenecek ve 2018 verilerine göre günümüz mevcut piramitlerin özelliklerinden 

bahsedilecektir. Türkiye coğrafya literatüründe nüfus piramitlerini ayrıntılı biçimde ele alan bir çalışmaya ben 

rastlamadım. Dahası yetersiz yabancı dil problemim, herşeyi tekrar tekrar keşfetmeme yol açtı. Umarım 

hercanan emeğe değen bir çalışma olmuştur.   



Bir nüfus piramidine bakılarak, piramitte adı geçen ülkenin hangi özelliklerine dair açıklamalarda 

bulunmak mümkündür? Bir nüfus piramidine bakılarak “kesinlikle söylenebilecek tespitler” 

şunlardır:  

 Nüfus piramidinin şekli nasıl olursa olsun, piramidi verilen ülkenin toplam nüfusunun her 

dönemde arttığı söylenebilir.  

 Piramidi meydana getiren ana yaş gruplarından hangilerinin fazla veya az olduğu söylenebilir. 

Şöyle ifadeler “bu ülkede genç nüfus fazladır, aktif nüfus azdır, yaşlı nüfus oranı çok 

düşüktür” kullanılabilir.  

 Piramidi verilen ülkede “nüfus artış hızı artmaktadır veya azalmaktadır” denilebilir. Piramit 

hangi şekle sahip olursa olsun, ülke nüfusunun arttığı unutulmamalıdır.  

Bir nüfus piramidine bakılarak mantıklı tahminler yürütülebilecek konular ise şunlardır: 

 Nüfus piramidine bakılarak ülkenin toplam nüfusu hakkında bilgi edinilebilir. 

 Ülke nüfusunun cinsiyet oranı hakkında genel ifadeler kullanılabilir.  

 Piramidi verilen ülkede ortalama yaşam süresi hakkında bir bilgi tespit edilemez. Ancak ülke 

piramidinde yaşlı insan sayısı fazla ise mantıklı bir tahmin yürütülebilir. Şöyle ki gelişmiş 

ülkelerde yaşlı insan sayısının fazla olması, orada ortalama yaşam süresinin uzun olduğunu 

gösterir. Ancak bir nüfus piramidine bakılarak o ülkede ortalama yaşam süresinin kaç olduğu 

kesinlikle söylenemez. Ya da bebek ve çocuk oranı yüksek ise nüfus artış hızı ile ilgili mantıklı 

açıklamalar yapılabilir. Gelişmemiş ülke ve toplumlarda nüfus piramitlerinin alt katmanlarında 

görülen şişkinlik, yeni doğan insan sayısının fazlalığını gösterir. Genel bir kural olarak, çocuk 

ve genç nüfusun oransal bakımdan fazla olduğu ülkeler gelişmemiş ülkelerdir.  

 Nüfus piramidinin şeklinden yola çıkılarak ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında mantıklı bir 

tahmin yapılabilir. Çünkü üçgen şeklindeki piramitler gelişmemiş ülkeleri, baklava dilimi 

şeklindeki piramitler gelişmiş ülkeleri sembolize eder.   

 Ülkelerin nüfus piramidinden yararlanarak ölüm oranları hakkında kesin bilgi verilemez. 

Ancak üst yaş gruplarının az olması, ölüm yaşının küçük, ortalama yaşam süresinin kısa 

olduğunu gösterir.  

 Bir nüfus piramidine bakılarak o ülkede aktif nüfusun (15-65 yaş arasındaki insan sayısı) 

durumu hakkında bilgi verilebilir. Çünkü aktif nüfus teorik olarak çalışma çağındaki herkesi 

kapsar. Burada sorun aktif nüfus kavramının, “çalışan nüfus” ile aynı şeymiş gibi 

algılanmasından kaynaklanmaktadır. Bir ülkede aktif nüfus oranı yüksek, çalışan nüfus oranı 

düşük olabilir. Bu durumu nüfus piramidine bakarak anlamak olanaksızdır.   

 Bağımlı nüfus kavramı da bazen hatalı yorumların yapılabildiği bir kavramdır. Bağımlı nüfus ile 

kastedilen şey, aktif çalışma hayatının dışında kalan bireylerdir. Bağımlı nüfus ikiye ayrılır. 

Bunlardan ilki 15 yaşından küçükler yani çocuk bağımlılığı, diğeri ise 65 yaşından büyükler 

yani yaşlı bağımlılığıdır. Bir ülkenin nüfus piramidine bakılarak bağımlı nüfusun, fazlalığından 

bahsedilebilir. Fakat bunda da kesin sayısal değerlerden söz edilemez. Burada bizim ve 

öğrencilerimizin bilmesi gereken temel konu, gelişmemiş ülke ve bölgelerde çocuk bağımlılığı, 

gelişmiş ülke ve bölgelerde yaşlı bağımlılığının daha fazla olduğudur.  

Nüfus piramitlerinden yararlanılarak nelerin söylenip, nelerin söylenemeyeceğini özetledikten sonra 

birde dolaylı olarak yapılabilecek yorumlardan bahsedeceğiz. Burada şunu tekrar belirtmek 

zorundayız ki, nüfus piramitleri bir ülkenin yaş ve cinsiyet durumu hakkında çizilmiş şematik 

ifadelerdir. Bu bakımdan piramitleri yorumlarken abartmamak en doğru yoldur.  

                                                           
 



Bir nüfus piramidine bakılarak dolaylı olarak yorum yapılabilecek konular şunlardır: 

 Bir ülkenin nüfus piramidine bakılarak o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verilebilir. 

Çünkü ülkelerde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler nüfus piramitleri üzerinde doğrudan 

etkili olur. Örneğin gelişmemiş ülke ve bölgelerde tabanı çok geniş, üst kısmı ise oldukça dar 

olan “konkav” nüfus piramitleri görülür. Bu tip piramitlerin görüldüğü ülkelerde nüfus artış 

hızı çok yüksek olduğu için piramitler pozitif nüfus piramitleri olarak anılmaktadır. Gelişmiş 

ülke ve bölgelerde durum bunun tam tersi şekilde gerçekleşir. Ortalama yaşam süresindeki 

artış, kadının sosyal hayata katılımındaki değişim, çocuk sahibi olma ihtimalinin ve bu 

ihtimalin gerçekleşme yaşının büyümesi yüzünden nüfus piramidinin tabanında daralma 

görülür. Bu tip ülkelerde görülen piramitler eşkenar dörtgen ya da baklava dilimi adıyla 

anılabilir.  

 Herhangi bir ülkenin nüfus piramidine bakılarak o ülkenin gelişmişlik özelliği hakkında yorum 

yapılabileceği için, burada yaşanan sağlık şartları hakkında genel bir fikir sahibi olunabilir. 

Örneğin gelişmemiş bir ülkenin nüfus piramidi iç bükey görünümdeyken(konkav), biraz daha 

gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi düzgün üçgen şeklinde olacak(düz üçgen), gelişmekte olan 

ülkelerinki ise dış bükey (konveks) hatları ile anlaşılacaktır. Piramitlerde yaşanan bu şekil 

değişimi ülkede sağlık sektörünün gelişmeye başladığını ve ekonomik durumun iyileştiğini 

göstermektedir.  

 Bir nüfus piramidine bakılarak o ülkenin eğitim durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. 

Ancak ekonomik gelişme düzeyi tahmin edilerek, bu duruma dair çok genel bir yorum 

yapılabilir (okur-yazar oranı veya kitap gazete dergi satışı gibi). Benzer şekilde kadınların 

sosyal yaşama katılma oranı hakkında kesin bir bilgi verilemez. Ancak ülkenin gelişmişlik 

düzeyinden yola çıkılarak genel ifadeler kullanılabilir.       

  Günümüzde ülkelerin ekonomik özellikleri nüfus yapılarından giderek bağımsız bir görünüm 

kazanmıştır. Şöyle ki kademeler halinde gelişme gösteren batı toplumlarında, demografik 

dönüşümün aşamaları karakteristik biçimde yaşanmıştır.  Benzer aşamalardan geçen eski 

sömürge ülke ve bölgelerde de bu aşamaları görmek mümkündür. Ancak günümüzde bir ülke 

veya bölgenin nüfus piramidine bakarak orada yaşayan insanların ekonomik durumuna dair 

bir bilgi verilemez. Sadece genel ifadelerle oranın gelişmemiş, gelişmekte veya gelişmiş bir 

ülke olduğu yargısına varılabilir.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



I. GELİŞME3 ÖNCESİ ÜLKELERDE NÜFUS YAPISI4  

 

Sanayi devrimi öncesi dönem özelliklerini yansıtan neredeyse hiç gelişmemiş ülkelerin5 nüfus 

piramitleri incelendiğinde, piramit yamaçlarının içbükey yani konkav olduğu görülür. Bu tip nüfus 

piramitleri “pozitif nüfus piramitleri” olarak adlandırılır6. Her nüfus sayım döneminde bir önceki 

dönemden çok daha fazla insan dünyaya gelmiştir. Şiddetli nüfus artışının yaşandığı ülkelerde görülen 

bu durum demografik döngü kuramına göre I. Aşama yani “Yüksek durağanlık dönemi” olarak 

adlandırılır. Bu tip ülkelerde eğitim azlığı, erken evlenmeler ve tıbbi yetersizlikler yüzünden, yüksek 

doğurganlık oranına rastlanır.  Ayrıca ölüm oranları da oldukça yüksek ve nüfus miktarı değişkendir. 

Teorik olarak dünya üzerinde yer alan bütün ülkeler bu aşamayı yaşamıştır. Gelişme öncesi dönem 

özelliğine sahip ülke olarak nitelendirilebilecek ülkeler günümüzde yalnızca Afrika kıtasında 

bulunmaktadır. Konkav nüfus piramitlerinin görüldüğü ülkeler ile ilgili olarak şunlar söylenebilir. 

 Doğum oranı yüksektir.  

 Doğurganlık oranının çok olmasının yanında, kadın başına düşen çocuk sayısı oldukça fazladır.  

 Nüfus artış hızı çok yüksektir. 

 Anne, çocuk sağlığı hizmetleri neredeyse hiç yoktur.  

 Toplam nüfus içinde, çocuk ve genç nüfusu oranı oldukça fazladır.  

 Bu tip ülkelerde aktif nüfus oranı oldukça azdır.  

 Gelişme öncesi ülkelerde ortanca yaş (medyan yaş) oldukça düşüktür. Hatta öyle ki bu tip 

ülkelerde ortalama yaşam süresinin düşüklüğü ile birlikte ele alındığında, ortanca yaş 20-25 

aralığına iner.   

 Ülkede 65 yaşın üzerindeki insan sayısı çok azdır. Yaşam standartlarının düşüklüğü, sağlık 

hizmetlerinin yokluğu, salgın hastalıklar ve kitlesel yetersiz beslenme hayatta kalma olasılığını 

düşürmektedir.    

 Gelişme öncesi dönemi yaşayan ülkeler günümüz dünyasında çok azdır. Kamerun, Senegal, 

Nijerya bu duruma örnek olarak gösterilebilir.  

 

                                                           
3 “Gelişme” kavramı yazının tamamında endüstriyel devrimi kasteder. Ancak bir ülke günümüzde gelişme öncesi 
dönem özelliklerini yansıtsa bile, her ülke günümüzde özellikle sağlık koşulları bakımından endüstriyel devrim 
sonrasına ait özellikleri taşımaktadır.   
4 Makalede kullanılan nüfus piramitleri, ABD nüfus bürosu tarafından hazırlanmış, dünyada en fazla kabul 
gören, doğru ve gerçekçi nüfus piramitleridir. Orijinalleri değiştirilmeden aktarılmıştır. 
https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/informationGateway.php 
5 Hiç gelişmemiş ülke kavramı ile sanayi devrimi sonrasında bütün dünyada yaşanan sosyo-ekonomik 
değişimleri yaşamamış olan ülkeler kastedilmiştir. Bu tip ülkelerden günümüzde çok az kalmış olmasına rağmen 
demografik dönüşüm sürecini doğru anlatmak için bu kavram kullanılmıştır.     
6 Yazı boyunca kullanılan nüfus piramitleri aynı yıla ait olmakla beraber, ülkelerin demografik gelişme  
aşamalarını yansıtan özelliğe sahiptir(bilimsel bir sıra ile dizilmiştir). Değerli coğrafya öğretmenlerinden ricam 
piramitleri dikkatlice incelemeleridir.  

https://www.census.gov/data-tools/demo/idb/informationGateway.php


II. GELİŞMEMİŞ ÜLKE PİRAMİTLERİ  

 

Yüksek doğurganlık ve azalan ölümler bu tip ülkelerin karakteristik özellikleridir. Endüstriyel devrim 

sonrasının ilk evresini yansıtan bu tip ülkelerde piramitler üçgen şeklinde olup yamaçları daima 

konvekstir(dışbükey). Her nüfus sayımı döneminde bir önceki dönemden daha fazla insan dünyaya 

gelmiş, ancak insanların hayatta kalma olasılığı arttığı için piramit dış bükey bir şekil kazanmıştır. 

Nüfus yapısının böyle olduğu ülkeler demografik döngü kuramına göre II. Aşamada yani “İlk yayılma 

aşamasında” yer alır. Bu aşamada yer alan ülkelerde gıda ve sağlık koşullarının düzelmesi ile yüksek 

doğurganlık oranı nüfusta büyük artışların yaşanmasına neden olur. Günümüz dünyasında sağlık 

sektöründe yaşanan gelişmeler nedeniyle insanların hayatta kalma olasılığı yükseldiği için, gelişmekte 

olan ülkelerin tamamında bu tip nüfus piramidi görülür.  

 Doğum oranı oldukça yüksektir.  

 Nüfus artış hızı çok fazladır. 

 Kadın başına düşen çocuk sayısı oldukça fazladır. Üstelik anne, çocuk ve bebek ölümleri 

azaldığı için aileler kalabalıktır.  

 Ölümlerin azlığı nüfus artış hızının diğer piramitlere göre en yüksek seviyede gerçekleşmesine 

yol açar.  

 Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri gelişmeye başlar.  

 Toplam nüfus içinde çocuk ve genç nüfusu oranı oldukça fazladır.  

 Bu tip ülkelerde aktif nüfusu oranı, hiç gelişmemiş ülkelere göre daha fazladır.  Piramidin orta 

bölümlerinde yaşanan genişleme, aktif nüfustaki artışı gösterir. 

 Ortanca yaş 25-30 aralığına yükselir. Bu durum bahsedilen ülkelerde hayatta kalma süresinin 

uzaması ile alakalıdır. 

 Ülkede 65 yaşın üzerindeki insan sayısı az olmasına rağmen, bu rakam gelişmemiş ülkelere 

göre oldukça fazladır.    

 Gelişmekte olan ülkelerin içinde bulunduğu dönem olarak adlandırabileceğimiz bu evre 

günümüzde dünyada az sayıda ülkede görülür. Namibya, Hindistan ve Malezya bu duruma 

örnek olarak gösterilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



III. GELİŞMENİN İLERLEMESİ VEYA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER 

  

Doğurganlık oranında yaşanan azalma ve çocuk yaş dışındaki diğer yaş gruplarındaki artış, gelişmenin 

ilerlediğini gösterir. Bu tip ülkelerde artık yaşamda kalma olasılığı oldukça yükselmiştir. Genellikle 

gelişmekte olan ülkeler olarak anılan bu tip ülkelerde piramit tabanında daralma dikkat çekicidir. 

Nüfus yapısının böyle olduğu ülkeler demografik döngü kuramına göre III. Aşamada yani “Geç yayılma 

aşamasında” yer alır. Gelişmekte olan ülkeler bundan önceki aşamalarda yaşanan çok büyük nüfus 

artışlarının artık durması ile karakterize olurlar. Toplam nüfus hala büyük miktarda artmasına rağmen, 

piramidin tabanında yaşanan genişleme sona ermiştir. Bu evrenin ileri aşamalarında piramit 

tabanında dikkat çekici bir daralma görülür.  

 Doğum oranı azalmıştır.  

 Nüfus artış hızı önceki evrelere göre oldukça azalmıştır. Ancak bu tip ülkelerde nüfus artışı 

hala oldukça yüksektir. 

 Çocuk ve bebek ölümleri yok denebilecek kadar azalmıştır. Anne başına düşen çocuk sayısı ve 

doğum oranı oldukça düşmüştür.  

 Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri oldukça gelişmiş ve yaygınlaşmıştır.  

 Toplam nüfus içinde genç nüfus oranı hala yüksektir. Ancak aktif nüfus oranındaki artış dikkat 

çekicidir.  

 Bu tip ülkelerin gelişmesine bağlı olarak ortanca yaş 30-35 aralığına kadar yükselir.  

 Önceki evrelerden farklı olarak bu aşamada 65 yaşından büyük insan sayısı oldukça artmıştır. 

Bu durum ortalama yaşam süresinin artmasıyla alakalıdır.  

 Gelişmenin başladığı ülkelerin içinde bulunduğu dönem olarak adlandırabileceğimiz bu evre 

günümüzde dünyada çok sayıda ülkede görülür. Bangladeş, Pakistan, Türkiye7 ve Brezilya bu 

duruma örnek olarak gösterilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Demografik döngü sürecinde ülkemizin durumu başka bir makalede ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ancak bir 
ön kanı olarak, Türkiye’nin gelişmenin ileri aşamasında yer aldığı söylenebilir.  



IV. GELİŞMİŞ ÜLKE PİRAMİTLERİ  

 

 

Gelişmiş ülkelerin nüfus piramitlerinin tabanında giderek yaşanan bir daralma görülür. Bu durum her 

sayım döneminde bir önceki sayım döneminden daha az bebeğin dünyaya geldiğini gösterir. Bu tip 

nüfus piramitleri baklava dilimi şeklinde sınıflandırılabilir. Nüfus artış hızı oldukça azalmıştır. Ancak 

toplam nüfus yine de az da olsa artmaktadır. Demografik döngü kuramına göre bu evre, IV. aşama 

yani “Düşük Durağanlık Aşaması” olarak adlandırılır. Bu tip ülkelerde nüfusun en dikkat çekici özelliği 

aktif nüfusun, ülkede yaşayan insan sayısının önemli bir bölümünü meydana getirmesidir. Bu tip 

ülkelerde ortanca yaş oldukça büyüdüğü için 50 yaşından büyük insan sayısı toplam nüfusun yarıya 

yakınını oluşturur.     

 Doğum oranı oldukça düşüktür.  

 Nüfus artış hızı çok azdır.  

 Ülkede kadın başına düşen çocuk sayısı oldukça azdır. Çocuk ve anne sağlığı hizmetleri 

gelişmiştir. Bu tip ülkelerde hayatta kalma olasılığı oldukça yükseldiği için doğurganlık oranı 

azda olsa nüfus artışı hala varlığını sürdürmektedir.  

 Kadının çalışma hayatına katılımı oldukça yüksektir. Dolayısıyla çocuk sahibi olma yaşı fazla, 

anne başına düşen çocuk sayısı ise azdır.  

 Bu tip piramitlerin görüldüğü toplumlarda doğurganlık oranı oldukça düşük olmakla birlikte 

ölüm durumu da oldukça azdır.  

 Toplam nüfus içinde olgun ve yaşlı nüfus oranı fazladır.  

 Bu tip ülkelerde aktif ve yaşlı nüfus, toplam insan sayısının büyük bölümünü meydana getirir. 

Gelişmiş ülkelerde ortanca yaşın 40 / 50 aralığında olduğu görülür. Dolayısıyla nüfus büyük 

ölçüde yaşlanmıştır.  

 Ülkede 65 yaşın üzerindeki insan sayısı fazladır.    

 Gelişmiş ülkelerin içinde bulunduğu dönem olarak adlandırabileceğimiz bu evre günümüz 

dünyasında pek çok ülkede görülür. Finlandiya, İsveç, İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya bu 

duruma örnek olarak gösterilebilir.  

 

 

 



V. NÜFUS YAPISI BOZULMUŞ ÜLKE PİRAMİTLERİ  

   

  

Demografik gelişme sürecinde sosyo-ekonomik farklılıklar yaşamaları nedeniyle bazı ülkelerin nüfus 

piramitlerinde şekil bozulmaları dikkat çekicidir. Günümüzde bu tip ülkeler genelde eski doğu bloğu 

ülkeleri olup, bunların demografik yapıları diğer ülkelerden farklı gelişmiştir. Sosyo ekonomik gelişme 

sürecinin son aşamasını yansıtan nüfus piramitlerine rağmen, kişi başına düşen gelir ve uluslararası 

gelişmişlik indekslerinde bu tip ülkeler oldukça düşük sırada yer alırlar. Bahsedilen ülkelerin en dikkat 

çekici özelliği ortalama yaşam süresinin yükselmesi ve buna bağlı olarak yaşlı nüfus miktarının 

toplumun büyük bölümünü meydana getirmesidir. Kendi gelişim süreçlerinde demografik evrimlerini 

tamamlamış görünen bu ülkelerden Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Küba oldukça dikkat çekici bir 

nüfus yapısına sahiptir. Bu ülkelerde yaşlı nüfusun dışında, kadın sayısının fazlalalığı da dikkat 

çekicidir. Dünyada ülkelerin nüfus gelişiminden farklı bir gelişme çizgisi izleyen Kuzey Kore’de ise 

durum oldukça farklıdır. Bu ülkelerin tamamında ortanca yaş oldukça yüksek, aktif ve yaşlı nüfus 

fazladır.  

 Doğum oranı oldukça düşüktür.  

 Nüfus artış hızı azdır.  

 Ülkede kadın başına düşen çocuk sayısı oldukça azdır. Bunun yanı sıra çocuk ve anne sağlığı 

hizmetleri gelişmiştir. Bu tip ülkelerde hayatta kalma olasılığı yükseldiği için doğurganlık oranı 

azda olsa nüfus artışı hala vardır. Bazı eski Doğu Bloğu ülkelerinin nüfusu azalma yönünde 

gelişme göstermektedir. 

 Bu tip ülkelerde demografik yapı yaşlı nüfus yönünde bozulmuştur. Dolayısıyla doğurganlık 

olgusu yok denecek kadar azdır.   

 Demografik döngünün ileri aşamasında olan bu ülkelerde kadının toplumsal yapı üzerinde 

etkisi oldukça fazladır. Özellikle eski Doğu Bloğu ülkelerinde kadın nüfus erkek nüfustan daha 

fazladır. Bu durum kadınların ortalama yaşam süresinin daha fazla olmasının bir sonucudur.   

 Bu tip ülkelerde aktif ve yaşlı nüfus, toplam insan sayısının büyük bölümünü meydana getirir.  

Ortanca yaşın 45 / 50 aralığında olduğu görülür. Dolayısıyla nüfus büyük ölçüde yaşlanmıştır.  

 Bozulmuş nüfus piramitlerine sahip ülkeler olarak nitelendirilebileceğimiz bu ülkeler arasında 

Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Küba ve Kuzey Kore yer almaktadır.    


