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Nüfusun Yaşlanmasının Ekonomik Etkilerinin Uzun Dönemli Bakım 
Hizmetleri Açısından İncelenmesi: Türkiye için Bağımlı Nüfus Projeksiyonları

Analyzing the Economic Effects of Population Aging in Terms of Long-Term 
Care Services: Dependent Population Projections for Turkey

Yaşlı nüfusun hem oransal hem de sayısal olarak artması ve Türkiye’de değişen aile yapısı, yaşlı bakımı ile 
ilişkili birçok konunun ve sosyal sorumlulukların gündeme gelmesine neden olmakta, yaşlı nüfusa götürülecek 
hizmetlerin önemini de artırmaktadır. Bunlardan biri de uzun dönemli yaşlı ve engelli bakım hizmetleridir. 
Bu çalışmanın temel amacı, nüfusun yaşlanması olgusunun, Türkiye’nin uzun dönemli bakım harcamaları 
üzerindeki etkilerinin incelenebilmesi için gerekli olan bağımlı nüfus büyüklüğünü tahmin etmektir. Bu 
bağlamda, bağımlı nüfusun zaman içinde değişimini ortaya koymak amacıyla ilk defa Türkiye için 2023, 
2040, 2060 ve 2080 yıllarına ait bağımlı nüfus projeksiyonu üretilmiştir. Nüfusun yaşlanmasından kaynaklı 
olası sorunları önleyecek başarılı ülke uygulama örneklerine dayalı politikalar da çalışmada sunulmuştur. 
Günümüzde yapılan kamu harcamalarının birim maliyeti ve basit makro simülasyon modeli kullanılarak uzun 
dönemli yaşlı bakım hizmeti harcamalarına ilişkinde bir projeksiyon yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına 
göre, 2020 yılında Türkiye’deki 15+ yaştaki nüfusunun %7,3’ü kendisini en az bir sağlık problemi nedeniyle 
günlük faaliyetlerinde çok sınırlama olan kişi olarak tanımlamaktadır ve bağımlı nüfus içerisinde 65+ nüfusun 
oranı tüm senaryolarda yüksektir. 2040 yılında toplam bağımlı nüfusun %53,4’ünü 65+ yaştaki nüfusun 
oluşturması beklenmektedir. Bağımlı nüfus, aldığı bakım türlerine göre incelendiğinde ise bağımlı nüfusun 
büyük çoğunluğunu (yaklaşık %55,5) resmi olmayan bakım alanların oluşturduğu görülmektedir. Bundan 
sonra en yüksek değeri alan bakım türü ise %32,3 ile kanun kapsamında aylık desteğidir.

The continuous increase in the elderly population and the changes in the family structure in Turkey cause 
many issues and social responsibilities related to the care of the elderly. The importance of required services 
for the elderly population also increases. One of them is long-term care services for elderly and disabled 
people. The primary purpose of this study is to estimate the required dependent population size for analyzing 
the effects of population aging on Turkey’s long-term care expenditures. It is aimed to produce a dependent 
population projection in order to estimate the total dependent population for Turkey for the first time. The 
long-term elderly care service expenditures are also projected based on a simple macro-simulation model 
by using the unit cost of current public expenditures. Policy recommendations based on good practice from 
the country’s examples are also presented in the study. According to the study results, it is seen that 7.3% 
of the 15+ aged population aged in Turkey defined themselves as a person with many limitations in their 
daily activities due to at least one health problem in 2020. It is found that the 65+ population constitutes a 
significant part of the total dependent population in all scenarios. According to the projections, it is expected 
that 53.4% of the total dependent population will be 65+ years old in 2040. When the dependent population 
is analyzed according to the types of long-term care they receive, it is seen that the majority of the dependent 
population (about 55.5%) are those who are receiving informal care. Cash benefits are the second-highest 
long-term care type with 32.3%. 

Uzun dönemli bakım, nüfusun yaşlanması, bağımlı nüfus projeksiyonu, kamu harcaması, sosyal politika

Long-term care, population aging, dependent population projection, public expenditure, social policy

Şebnem BEŞE CANPOLAT

İngilizce Başlığı

Türkçe Özet

İngilizce Özet

Türkçe Anahtar Kelimeleri

İngilizce Anahtar Kelimeleri

Makalenin Yazarı


