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Öz 

Küresel ve ulusal düzeyde nüfusun demografik yapısındaki değişimin demografik ekonomik, sosyal, 
vb. birçok alanda yansımalarının hissedilmesi, nüfus yapısındaki değişime olan dikkatleri artırmıştır. 
Sürekli ve hızla değişen günümüz dünyasında yaşam tarzları, üretim yöntemleri, ekonomik düzen, 
yaşamsal gereklilikler vb. de bu sürekli ve hızlı değişimden nasibini almaktadır. Özellikle ortalama 
yaşam süresinin uzamasıyla birlikte nüfus içerisindeki payları her geçen gün artan ve artacak olan yaşlı 
nüfusun değişime uyumunu zorunlu kılmaktadır. Bu uyum da ancak eğitim ile mümkündür. Bu 
bağlamda yetişkinlerin değişen dünyaya uyumlu ve verimli bir şekilde yaşamalarını sağlayacak 
yolların öğretilmesi ve ileri yaş eğitimine gereken önemin verilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın 
amacı; toplam nüfus içerisinde payları her geçen gün artan yaşlı nüfusun yaşamsal ihtiyaçlarının çeşitli 
sosyal politika uygulamaları ile karşılanmasının yanı sıra onların değişen ekonomik ve sosyal yaşama 
uyumlarını artırarak kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamalarında önemli olduğu düşünülen “ileri 
yaş eğitiminin” etkisini incelemektir. Bu amaçla, öncelikle yaşlanma ve yaşlılık kavramları üzerinde 
durularak; nüfusa dair demografik veriler ve projeksiyonlar kapsamında Dünya’da ve Türkiye’deki 
yaşlanma süreci açıklanmaya çalışılacaktır. Sonrasında ise sosyo-ekonomik yaşama uyumda “ileri yaş 
eğitimi” nin yeri ve önemi tartışılmaya çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Demografik Değişim, Yaşlılık, Yetişkin Eğitimi, Nüfusun Yaşlanması, Sosyo-
ekonomik Uyum. 
Makale Gönderme Tarihi: 26.03.2020  
Makale Kabul Tarihi: 01.06.2020  

Önerilen Atıf:  
Tekeli, S. (2020). Yaşlı Nüfusun Sosyo-Ekonomik Hayata Uyumunda İleri Yaş Eğitiminin Önemi, Sosyal, 
Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(6): 399-422. 
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2020, 3(6): 399-422. DOI:10.26677/TR1010.2020.429 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org 

RESEARCH PAPER 

The Importance of Advanced Age Education in Adaptation of Old Population to Socio-
Economic Life 

Associate Prof. Dr. Seda TEKELİ, Anadolu University, Faculty of Economics, Eskişehir, e-mail: 
sakyalcin@anadolu.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1839-8291 

Abstract 

The demographic economic, social, etc. changes in the demographic structure of the population at the 
global and national level. Feeling their reflections in many areas increased the attention to the change 
in the population structure. In today's constantly changing world, life styles, production methods, 
economic order, vital requirements, etc. also gets its share from this constant and rapid change. 
Especially with the increase in the average life expectancy, the share of the elderly population, whose 
share in the population increases and will increase day by day, makes it obligatory to adapt to change. 
This harmony is only possible with education. In this context, it is necessary to teach the ways that 
adults can live in harmony and efficiently to the changing world, and to give importance to advanced 
education. The purpose of this study; In addition to meeting the vital needs of the elderly population, 
whose share in the total population increases day by day, with various social policy practices, it is to 
examine the effect of "advanced age education" which is thought to be important in meeting their own 
needs by increasing their adaptation to changing economic and social life. For this purpose, firstly, by 
emphasizing the concepts of aging and old age; the scope of demographic data and projections on 
population aging process will be explained in the world and Turkey. Afterwards, the place and 
importance of “advanced age education” in adaptation to socio-economic life will be discussed. 
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