
 
 

KADINLAR İÇİN 
YENİDEN EVLENME OLASILIK TABLOLARI 

 
  Moser  tablosu : 
  20 yaşındaki dul  kadın için           %72 
  25 yaşındaki dul  kadın için           %48 
  30 yaşındaki dul  kadın için           %28 
  35 yaşındaki dul  kadın için           %17 
  40 yaşındaki dul  kadın için           % 9 
 
 
  Stauffer/Schaetzle tablosu : 
  18 yaşındaki dul  kadın için           %75 
  20 yaşındaki dul  kadın için           %70 
  25 yaşındaki dul  kadın için           %40 
  30 yaşındaki dul  kadın için           %26 
  35 yaşındaki dul  kadın için           %15 
  40 yaşındaki dul  kadın için           % 9 
  45 yaşındaki dul  kadın için           % 7 
  50 yaşındaki dul  kadın için           % 4 
  55 yaşındaki dul  kadın için           % 3 
  
 
 
  AYİM (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi) tablosu :  
  17-20 yaş arası                              %52   
  21-25 yaş arası                              %40 
  26-30 yaş arası                              %27 
  31-35 yaş arası                              %17 
  36-40 yaş arası                              % 9 
  41-50 yaş arası                              % 2 
  51-55 yaş arası                              % 1 
 
  Yukardaki yüzdeler, çocuksuz eşler için olup, AYİM uygulamasında 18 yaşından 
küçük her çocuk için %5 indirim yapılmaktadır. 
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ERKEKLER  İÇİN 
YENİDEN EVLENME OLASILIK TABLOLARI 

 
  Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1967-1973 yılları arasındaki yedi yıllık dönemi 
kapsayan bir araştırmaya göre, ülkemizde eşi ölen erkeklerin, eşi ölen kadınlara oranla, 
yeniden evlenme olasılıklarının %77,13 oranında daha yüksek olduğu gibi bir sonuca 
varıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun ne derece sağlıklı bir saptama olduğu hususunda 
kuşkularımızı belirttikten sonra, genç bir akademisyen tarafından bu %77,13 oranının  Moser 
ile Stauffer/Schaetzle’nin kadınlar için düzenledikleri tablolara uygulanması sonucu ortaya 
çıkan (erkekler için evlenme olasılıkları) tablolarını aşağıda veriyoruz: 
  
  Moser tablosunun erkeklere uygulanması: 
  20 yaşındaki dul  erkek için           %90 
  25 yaşındaki dul  erkek için           %85 
  30 yaşındaki dul  erkek için           %50 
  35 yaşındaki dul  erkek için           %30 
  40 yaşındaki dul  erkek için           %16 
  50 yaşındaki dul  erkek için           %  4 
 
 
  Stauffer/Schaetzle (erkekler için) tablosu : 
  18 yaşındaki dul  erkek için           %75 
  20 yaşındaki dul  erkek için           %70 
  25 yaşındaki dul  erkek için           %40 
  30 yaşındaki dul  erkek için           %26 
  35 yaşındaki dul  erkek için           %15 
  40 yaşındaki dul  erkek için           % 9 
  45 yaşındaki dul  erkek için           % 7 
  50 yaşındaki dul  erkek için           % 4 
  55 yaşındaki dul  erkek için           % 3 
 
 
 
  AYİM tablosunun erkeklere uyarlanması: 
  17-20 yaş arası  erkekler                %90   
  21-25 yaş arası  erkekler                %70 
  26-30 yaş arası  erkekler                %48 
  31-35 yaş arası  erkekler                %30 
  36-40 yaş arası  erkekler                %15 
  41-50 yaş arası  erkekler                % 4 
  51-55 yaş arası  erkekler                % 2 
 
  Yukardaki oranlardan, 18 yaşından küçük her çocuk için %5 indirim yapılacaktır. 
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