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Belirli bir alanda yaşayan insanların sayısını ifade eden nüfus, basit bir sayısal veri olmaktan öte ülkeler için
ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel açılardan stratejik öneme sahip bir kaynak olarak nitelendirilmektedir.
Sayısal azlığın gerçek kıtlık olarak tabir edildiği modern öncesi dönemlerden günümüze demografik
değişkenler önemli bir dönüşüme uğramıştır. Böylece nüfus konusu hem giderek karmaşık bir alan haline
gelmiş, hem de alternatif politikalar oluşturulması gereken bir konu halini almıştır. Öyle ki gelişmiş
ülkelerin yaşadığı demografik değişim artık dünyanın yaşadığı küresel yaşlanma eğilimine doğru hızla yol
almaya başlamıştır. Bu sebeple ülkesel tercihlerde olduğu kadar küresel tercihler bakımından da dünya
nüfusuna optimal tercihler sunacak, ekonomik ve sosyal refahın korunmasına hizmet edecek politikalara
olan ihtiyaç uluslararası kuruluşların sürecin yönlendirilmesindeki rollerini hızla artırmaktadır. Bu bakış
açısından yola çıkılarak bu çalışmada nüfusun yaşlanmasını mercek altına alan uluslararası kuruluşların
bölgesel ve genel düzeyde sundukları alternatif politikalar karşılaştırılmalı olarak değerlendirilecektir.

İngilizce Özet
Far from the basic numerical data, population is expressed a number of people who live in a specific area is
described as a source of having strategic importance for countries from the economic, social, political and
cultural aspects. Demographic determinants have undergone a significant transition when the numerical
rarity was described as a real scarcity from pre-modern era to today. Thus, population matter has become a
complex field and a subject that is needed to produce an alternative policy. So that, demographic change
which was lived by the developing countries has begun to take a way toward global ageing tendency that
was lived in the world. For this reason, the roles of international organizations in directing the process are
rapidly increasing, to offer the optimal choice for the world's population that will serve to protect of
economic and social welfare national as well as global preferences. Starting from this point of view, in this
study, alternative policies which were offered by the international organizations focusing on the population
ageing at local and general level will be evaluated in comparatively.
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