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2021 Türkiye Nüfus Sayımı Sonuçları 

 Ülke nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 

milyon 680 bin 273 kişiye ulaşmıştır. Bu durum, ülkede demografik gelişimin corona öncesine  

döndüğünü göstermektedir.  

 

Türkiye nüfusunun 2007 – 2021 arasındaki artışı. Grafikte 2019 – 2021 arasında görülen dalgalanma (artışın 

azalması) corona pandemisinin sonucunda ortaya çıkmıştır.   

 Türkiye’de toplam nüfusun % 50.1’ini erkekler, % 49.9’unu kadınlar oluşturur.   

 

 Türkiye’de nüfus artış hızının değişiminde görülen farklılaşma akıllarda soru işaretleri bırakmıştır. 

Türkiye’de nüfus artış hızı 1985’den bu yana hep ‰ 13’ten daha yüksek olmakla birlikte, aynı veya 

benzer değerlerde olagelmiştir. Ancak 2020 yılında nüfus artış hızının ‰ 5.5’e düşmesi grafikten de 

ne biçimde görülen kırılmanın meydana gelmesine yol açmıştır. Normalde Türkiye nüfusunun 

evriminde, artış hızındaki en büyük düşüşün yaşandığı dönem 1940 – 1945’ken (II. Dünya Savaşı 

yılları), 2020’deki daha da büyük düşüşünün gerçekleşmesi, corona pandemisinin yol açtığı 

toplumsal travma sonucunda ortaya çıkmıştır.  
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Sayım dönemlerinde Türk iye nüfusunun artış oranının grafik sel gösterimi. 

 Şöyle ki; 

 

 ölüm ve kaos yılları daima toplumlarda nüfus artış hızının düşmesine yol açar, 

 gelecek kaygısının baskın olduğu dönemlerde insanlar doğurganlıktan uzaklaşır, 

 salgının geniş kitlelerde ölüm korkusuna yol açması  

 

gibi faktörlerin etkisiyle doğurganlık oranı çok düşmüştür. Burada sayım sonuçlarının güvenilirliği ile 

ilgili bir sorun olmadığı düşünülmektedir. 2021 yılı itibarıyla nüfus artış hızı ‰ 12.7 olarak 

açıklanmıştır.  

 

Türk iye’nin demografik  yapısındak i temel bir tak ım göstergelerin durumu.  

 2021 yılı itibarıyla Türkiye’de kırsal yerleşmelerde yaşamını sürdüren nüfusun oranı % 93.2 

olarak açıklanmıştır. 2020 yılında % 93 olan bu değer binde ikilik bir azalma ile % 93.2 olmuştur. Bu 

durum ülkemizde yaşanan kırdan kente göç olgusunun hız kesmeden sürdüğünü göstermektedir.  
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 2021 ADNKS nüfus verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık ilk on ilinin nüfusu yukarıdaki tabloda 

verilmiştir. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak  15 milyon 840 bin 900 kişi 

olmuştur. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi 

ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 

832 kişi ile Antalya izlemiştir. Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan ildir. En az nüfusa 

sahip olan iller Tunceli, Bayburt, Ardahan, Kilis ve Gümüşhane ’dir.   

 Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca (medyan) yaş, 2021 yılında 33,1'e yükselmiştir. 

Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33 ,4'ten 33,8'e 

yükseldiği görülmektedir. 

 

 Çalışma çağı (aktif nüfus) olarak tanımlanan 15-64 yaş grubunun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 

2021 yılında %67,9 olmuştur. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki 

nüfusun oranı %26,4'ten %22,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den 

%9,7'ye yükselmiştir. Bu değerler Türkiye nüfusunun yaşlanma eğiliminin sürdüğünü göstermektedir.  
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 Türkiye’nin 2021 yılı nüfus piramidi incelendiğinde, piramidin baklava dilimi şeklinde oluğu dikkat 

çekmektedir. Bu durum geçmişteki bir makalemizde “Doğurganlık  oranında yaşanan azalma ve çocuk 

yaş dışındak i diğer yaş gruplarındak i artış, gelişmenin ilerlediğini gösterir. Bu tip ülkelerde artık  

yaşamda kalma olasılığı oldukça yükselmiştir. Genellik le gelişmekte olan ülkeler olarak anılan bu tip 

ülkelerde piramit tabanında daralma dikkat çek icidir. Nüfus yapısının böyle olduğu ülkeler, demografik  

döngü kuramına göre III. Aşamada yani ‘Geç yayılma aşamasında’ yer alır. Gelişmekte olan ülkeler 

bundan öncek i aşamalarda yaşanan büyük nüfus artışlarının artık  durması ile karakterize olurlar. 

Toplam nüfus hala büyük mik tarda artmasına rağmen, piramidin tabanında yaşanan genişleme sona 

ermiştir. Bu evrenin ileri aşamalarında piramit tabanında dikkat çek ici bir daralma görülür.” olarak 

doğru şekilde ifade edilmiştir1.    

 

2007 ve 2021 yıllarında Türk iye’de aktif nüfusun değişimi.  

 Aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükselmiştir. 

İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ildir. Nüfus 

yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli ’dir. 

Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izlemiştir. Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer 

alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 

olarak gerçekleşmiştir.  

                                                                 
1 Ateş, D., Nüfus Piramidi Nedir? Nasıl  Yorumlanır?, 2018  
http://doguates.com/wp-content/uploads/2018/03/N%C3%BCfus -Piramitleri-.pdf 
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 2021 nüfus sayımının önemli özelliklerinden biri de kır nüfusu oranının % 7’nin de altına 

düşmesidir(% 6.8). Daha önce de pek çok sefer ifade edildiği gibi Türkiye’de kırsal alanlardan kentlere 

doğru yaşanan göç hızı aynen devam etmektedir. Bu hızla devam ettiği takdirde Türkiye nüfusunun 

gelişmiş toplumlardaki gibi % 3’den daha az insanın kırsal merkezlerde ikamet ettiği bir sürece doğru 

gideceği anlaşılmaktadır. 

 Türkiye’de yaşamını sürdüren yabancı insan sayısının 1.7 milyondan daha fazla olduğu 

bilinmektedir. Bunda ülkenin doğusundaki sınırlardan, özellikle de İran, Irak ve Suriye sınırından 

kitlesel insan girişleri etkili olmaktadır. Türkiye’de yabancı uyruklu bireylerin 1.7 milyon kişi olarak 

görülmesinde bunların sığınmacı, göçmen veya mülteci statüsünde olmaması da etkili olmaktadır. 

Yani bu rakamın en az birkaç milyon kişi üzerinde olan yabancı uyruklu insanlar bütünüyle ülkede 

kaçak olarak ikamet etmektedir. Türkiye’deki mevcut kaçak nüfusun, 2021 Ankara – Altındağ 

olaylarında olduğu gibi sosyal patlamalara yol açması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.  

 

 

Kaynaklar 

Şekil ve görseller; 

 tuik.gov.tr 

 wikipedia.com 

 habertürk.com.tr 

 cografyaharita.com 

adreslerinden alınmıştır.  
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