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Bu rapor boyunca "yaşlılar ve"yaşlı LGBTİ+'lar", terimleri 
bu çalışmanın yaş örneklemini tanımlamak için 
kullanılmıştır: bu terimden genel olarak 45 ve 75 yaşları 
arasındaki kişiler anlaşılmalıdır. Yaş grupları arasındaki 
deneyimleri karşılaştırmak için ise, bazı durumlarda 
"daha genç" (yaşlılar arasında daha 
genç) terimi 45-59 yaşları arasındaki; ve "daha 
yaşlı" (yaşlılar arasında daha yaşlı) terimi 60-75 
yaşları arasındaki yaş grubundan kişileri ifade etmek 
için kullanılmıştır. Anket katılımcısı transları, anket 
katılımcısı trans olmayan kişilerle karşılaştırırken, trans 
olmayanlara atıfta bulunmak için "cis (natrans)" terimi 
kullanılmıştır. LGBTİ+'lar ile LGBTİ+ 
olmayanları karşılaştırırken ise bazı yerlerde "cishet-
cisheteroseksüel" terimi kullanılmıştır. 

© 2014 SAGE (Services and Advocacy for GLBT Elders)
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Bu,  "45-75 Yaşları Arası Yaşlı 
Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve 
Transların Deneyim ve Tutumları" 
çalışması; yaşlı LGBTİ+’ların 
değerleri, ihtiyaçları, beklentileri 
ve yaşam tercihlerini 
incelemektedir. Bu çalışma: LGBTİ
+’ların yaşlanma deneyimi ile 
sağlık hizmeti, ekonomik durum ve 
emeklilik, destek sistemleri, 
barınma ve bilgi kaynakları gibi 
alanlardaki korkuları, kaygıları, 
davranışları ve beklentilerini de 
araştırmaktadır. SAGE ayrıca, 
ülkenin ırksal ve etnik yapısının 
giderek daha fazla çeşitlendiğini ve 
(örnek olarak) kadınların ve 
transların genellikle özel 
desteklere ihtiyaç duyduğunu 
akılda bulundurmaktadır. 

Bu nedenle, bu çalışma, Afrikalı 
Amerikalıların, Hispaniklerin,  
kadınların ve transların, tüm 
çeşitliliğiyle LGBTİ+’lar içerisinde 
farklı tutumları olabileceğini daha 
yakından değerlendirmektedir.

Bu çalışma, Amerika’daki yaşlı 
LGBTİ+’lar hakkında aşağıdaki 
bilgileri ortaya koymaktadır:

• Yaşlanma ve t emel kaygılar:

İleri yaşta fiziksel yönden 
gerileme, bakıma muhtaç kalma, 
yalnızlık, destek sistemlerinden 
yoksunluk ve fiziksel çekiciliğin 
kaybı dahil yaşlanmayla ilgili 
kaygılar.

• Sağlık hizmeti sağlayıcıları

Yaşlı LGBTİ+’ların birçoğunda bu 
kaygı görülmektedir; bu nedenle 
cinsel yönelimlerini 
veya cinsiyet kimliklerini hizmet 
sağlayıcılarla 
paylaşmamaktadırlar.

• Emekliliğe dair 
ekonomik güvensizlik:

Emeklilik yıllarında, temel 
hükümet programlarından 
dışlanacakları korkusu da dahil 
olmak üzere; ekonomik anlamda 
güvensizlik; birikimlerinin 
tükeneceği ve emekliliklerinin 
erteleneceği kaygısı

iki ulusal trend üzerinden 
değerlendirmeye alınmalıdır.

İlk trend demografik bilgilerdir: her gün 10.000 kişi 65 yaşına girmektedir. Bu hızlı değişim, 
ülkenin giderek yaşlandığı anlamına gelir ve bu da, yeterli destek, kaynak veya haklara 
erişimleri olmayan yaşlanan LGBTİ+’ları önemli ölçüde etkilemektedir. İkinci trend kültürel 
verilerdir: LGBTİ+’lar kademeli olarak (sınırlı olarak ve henüz eşit şekilde olmamakla beraber) 
yasal haklara eriştikçe, belirli kesimlerden LGBTİ+’ların açık şekilde yaşaması kolaylaşmakta 
ve toplum LGBTİ+’ları ve onların ailelerini ve arkadaşlarını giderek daha fazla desteklemekte 
ve LGBTİ+’ların hayatı bir nebze kolaylaşmaktadır. Yine de bu iki trend üzerinden,  
Amerika’da yaşlanma süreci görünür kılınırken ve aynı zamanda LGBTİ+’ları etkileyen 
engellere dikkat çekilebilirken, yaşlanma süreci ile LGBTİ+’lar arasındaki ilişki üzerine 
yeterince  araştırma yapılmamıştır. Bu çalışma, buradan hareketle, yaşlı LGBTİ+’ların kaygı,  
ihtiyaç ve beklentilerini daha görünür hale getirmeyi amaçlamaktadır.

YAŞLI LEZBİYEN, 
GEY, BİSEKSÜEL 
VE TRANSLAR*  

GİRİŞ

* Ç.N.: Raporda SAGE, "Yaşlı LGBT'lerin" yaşam deneyimlerini ölçen bir çalışmaya yer vermiştir, ancak Türkçe'de İnterseks ve artı kimliklerin varlığını 
onurlandırmak için "LGBTİ+" terimi kullanıldığından raporda da kısaltma olarak "LGBTİ+" kullanılmıştır. Ancak araştırmanın verileri interseks ve trans artılara 
yönelik bulgu sağlamamaktadır. Okuyucular, araştırma sonuçlarını okurken bu hususu göz önünde bulundurmalıdır.

tarafından yargılanma ve 
bakım hizmetlerine 
erişememe kaygısı:



AMERİKA'DA 55 YAŞ VE ÜZERİ LGBTİ+'LARIN 
SAYISININ 3 MİLYONDAN FAZLA OLDUĞU VE BU 
SAYININ BABY BOOMER*  KUŞAĞININ DA 
EMEKLİ OLMASINDAN SONRA 20 YIL İÇİNDE 
İKİYE KATLANACAĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR

• Zaman içinde daralabilen
destek sistemleri:

Partneri olmayan, yalnız yaşayan, 
barınma ve uzun süreli bakım 
hizmetlerine erişimde ayrımcılıkla 
karşılaşmaktan korkan 
yaşlı LGBTİ+’ların destek 
sistemlerinin zaman içinde 
daralması.
• Emeklilik döneminde mentorluk

faaliyetleri  ve aynı zamanda 
seyahat, boş zaman etkinlikleri, 
gönüllü faaliyetler, yarı zamanlı 
çalışma ve sosyal gruplara katılma;

• Translar, Afrikalı Amerikalılar,

Hispanikler ve (diğerleri arasında) 
kadınlar arasındaki yaşlanma 
konusunda kaygı ve beklenti 
farklılıkları;  bu da yaşlı LGBTİ+’lar 
arasında, daha az hizmet alan 
kesimlere özel yaklaşımlar 
getirilmesini gerektirir.

Bu, "Açık&Görünür"  raporu, yaşlı 
LGBTİ+’lar arasında yaşlanmaya 
ilişkin benzersiz, geniş ve ulusal 
çapta nicel bir çalışmayı ortaya 
koymaktadır. Zamansız ve 
kapsamlı içeriği ise, SAGE’nin 35 
yılı aşkın süredir kurumsal olarak, 
LGBTİ+' ların yaşlanma 
deneyimlerine yenilik getirmek 
amacıyla uygunluk içindedir. On 
yıllar boyunca SAGE, ülke çapında 
LGBTİ+’ların yaşlanma 
deneyimlerini değiştiren 
hizmetler, programlar, politika 
girişimleri, çevrimiçi kaynaklar ve 
eğitim girişimlerine öncülük 
etmiştir. Bu rapor da, SAGE’nin, 
yaşlı LGBTİ+’ların karşılaştığı en acil 
sorunlara çözüm getiren önemli 
müdahalelerde yer almak 
konusunda gösterdiği duruşu teyit 
eder niteliktedir.

Nihayetinde bu "Açık&Görünür" 
raporu, LGBTİ+’ları, nüfus ve 
pazar olarak, genel yaşam

kalitelerini iyileştirmek konusunda 
önem arz eden çeşitli hizmet 
sağlayıcılar, işletmeler, hak 
savunucuları, politika yapıcılar ve 
medya nezdinde daha görünür 
kılmayı amaçlamaktadır.  Hep birlikte, 
çok uzun süredir yetersiz düzeyde 
sağlanan hizmetlerle yetinmek 
zorunda kalan, tüm çeşitliliğiyle yaşlı 
LGBTİ+’ların, yaş, cinsel yönelim veya 
cinsiyet kimlikleri ve diğer özellikleri 
ne olursa olsun, ekonomik açıdan 
güvende hissedecekleri, ayrımcılıktan 
uzak, etrafları insanlarla çevrili ve hak 
ettikleri boş zaman aktivitelerini ve 
kariyerleri yapmalarına olanak 
tanıyan dolu dolu bir yaşam seyrine 
kavuşmalarına yardımcı olabiliriz. 
Sizleri, LGBTİ+’lar olarak, çeşitli 
yaşlanma deneyimlerimizi daha “açık 
ve görünür” kılmak ve dolayısıyla 
daha tatmin edici ve ümit vadeden 
bir hale getirmek için bize katılmaya 
davet ediyoruz.

SAGE, Ekim 2014
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GİRİŞ

HABERİN
VAR MI?

* Ç.N:  Baby Boomer kuşağı, 1946-1964 yılları arasında doğan Patlama Kuşağıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki nüfus patlamasında doğan söz konusu 
milyonlarca bebekten ötürü Baby Boomers kuşağı olarak isimlendirilmiştir  Şu anda, özellikle Amerika nüfusunun büyük bölümü, Baby Boomer kuşağından 50 yaş ve 
üzerinde olan kişilerden oluşmaktadır.



6 AÇIK & GÖRÜNÜR

Bu raporda kullanılan veriler, 
SAGE adına Harris Poll-Araştırma 
Şirketi tarafından yürütülen 18 
dakikalık çevrimiçi bir anketten 
elde edilmiştir. 45-75 yaşları 
arasındaki 2376 kişiden oluşan bir 
örneklem çevrimiçi olarak ankete 
katılım sağlamıştır. Çalışma 4 Mart 
2014 ile 21 Mart 2014 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Harris 
Poll’un LGBTİ+ arşivinden elde 
edilen sayılar kullanılarak, 
gerektiğinde katılımcı verilerini, 
45-75 yaşları arası LGBTİ+’lar ve 
45-75 yaşları arasındaki LGBTİ+ 
olmayanlar hakkındaki ilgili ulusal 
nüfus verileriyle uyumlu hale 
getirmek için, veriler eğitim, yaş, 
cinsiyet, ırk ve etnik köken, bölge 
ve hane geliri üzerinden 
ağırlıklandırılmıştır. Ek olarak, 
Harris Poll’un ağırlıklandırma 
algoritması, interneti aktif 
kullananlar ve kullanmayanlar, 
çevrimiçi araştırma panellerine 
katılanlarla katılmayanlar ile,

anketi cevaplayanlar ve 
cevaplamayanlar arasındaki 
tutumsal ve davranışsal farklılıkları 
ortaya koyan bir sürece olanak 
tanımıştır. Son olarak, Afrikalı 
Amerikalı ve Hispanik LGBTİ+ 
katılımcılar, analiz için yeterli 
sayıda ölçüm elde etmek adına, 
örnekleme yüksek oranda dahil 
edilmiştir. Alt popülasyonların 
neden ve nasıl ele alındığına dair 
daha fazla bilgi için, lütfen bu 
raporun 22. sayfasındaki
“sınırlılıklar” bölümüne göz atın.

ARKAPLAN BİLGİSİ

2012’de SAGE, Harris Poll 
Araştırma Şirketini, yaşlı 
LGBTİ+’ların değerleri, 
ihtiyaçları, beklentileri ve yaşam

tercihlerine odaklanan iki yıllık bir 
pazar araştırması çalışmasına 
liderlik etmesi için 
görevlendirmiştir. Çalışmanın ilk 
aşaması nitel olup 2013’ün 
başlarında gerçekleştirilmiştir. 45 
yaş ve üzeri LGBTİ+’lar arasından 
kesişimsel gruplar, çevrimiçi 
araştırmaya katılmıştır. Katılımcılar 
45-59 yaş ve 60 ve üzeri yaş grubu 
olarak ve her grup için daha 
yüksek yıllık hane geliri (50.000 $ 
ve üstü) ve daha düşük yıllık hane 
geliri (50.000 $ ve altı) grubu 
olarak  iki örnekleme ayrılmıştır. 
Bu nitel çalışmanın sonuçları, bu 
raporda detayları sunulan nicel 
çalışmayı oluşturan temalar ve 
tespitleri belirlemek için 
kullanılmıştır. 

ANKET 
KATILIMCILARININ 
DEMOGRAFIK 
ÖZELLIKLERI

(N =2,376)

TOPLAM LGBTİ+: 
N = 1,857
Yaş
45-59 1,133
60-75 724

Cinsiyet Kimliği
1,185
669

Erkek 
Kadın 
Trans 137

1,549
147

Irk/Etnik Köken 
Beyaz/diğer 
Afrikalı Amerikalı 
Hispanik 161

856
362
250

Yıllık Hane Geliri 
<$50,000
$50,000 - $74,999
$75,000- $99,999 
>$100,000 330

TOPLAM CISHET: 
N = 519
Yaş
45-59 272
60-75 247

252
Cinsiyet Kimliği 
Erkek
Kadın 267

METODOLOJİ
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SAGE, Harris Poll Araştırma Şirketini,  45-75 yaşları arası 
yaşlı LGBTİ+’ların değerleri, ihtiyaçları, beklentileri ve 
yaşam tercihlerini ölçmek adına benzersiz, kapsamlı ve 
ulusal çapta temsiliyet sağlayan bir çalışma yürütmesi için 
görevlendirmiştir. LGBTİ+ 1.857 kişi ve LGBTİ+ olmayan 
519 kişi örnekleme dahil edilerek, bu çalışma 4-21 Mart 
2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Aşağıda, araştırmanın 
altı genel alandaki temel bulguları yer almaktadır: 
yaşlanmayla ilgili sorunlar, sağlık hizmetleri, ekonomik 
durum ve emeklilik, destek sistemleri, barınma, bilgi 
kaynakları. Bu, "Açık & Görünür: 45-75 Yaşları Arası Yaşlı 
Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transların Deneyim ve Tutumları" 
raporu; LGBTİ+’ları populasyon ve pazar olarak, genel 
yaşam kalitelerini iyileştirmek konusunda önem arz eden 
çeşitli hizmet sağlayıcılar, işletmeler, hak savunucuları, 
politika yapıcılar ve medya nezdinde daha görünür 
kılmayı amaçlamaktadır.

YÖNETİCİ 
ÖZETİ



Yaşlanma söz konusu 
olduğunda, yaşlı LGBTİ+’lar, 

LGBTİ+ olmayan yaşlılara 
kıyasla, ekonomik durum, fiziksel 
yeterlilik, bağımsızlık, yaşlılıkta 
yalnızlaşma, destek sistemleri ve 
fiziksel çekicilik konularından çok 
daha fazla kaygılanmaktadır.

Genel olarak yaşlanmaya dair 
kaygılar en çok 40’lı ve 50’li 
yaşlardaki LGBTİ+’lar, düşük 
gelirliler, kadınlar, translar, Afrikalı 
Amerikalılar ve Hispaniklerde 
görülmektedir. Örneğin, LGBTİ+ 
olmayanlara kıyasla (% 36), yaşlı 
LGBTİ+’larda her iki kişiden biri (% 
51) “yaşamak için yeterli paraya
sahip olmak” konusunda yüksek 
oranda veya son derece kaygılıdır. 
LGBTİ+ olmayanlara kıyasla (% 
19),  yaşlı LGBTİ+’larda her üç 
kişiden biri (%32) “yalnızlaşmak ve 
yalnız yaşlanmak” konusunda 
yüksek oranda veya son derece 
kaygılıdır.

Yaşlı LGBTİ+’ların birçoğu, 
birinci basamak sağlık 
hizmeti sağlayıcılarının cinsel 

yönelimlerini bilmediklerini ve 
birçoğunun yargılanmaktan veya 
yetersiz bakım hizmeti görmekten 
korktuğu için cinsel yönelimlerini 
ve cinsiyet kimliklerini diğer sağlık 
hizmeti sağlayıcılarıyla 
paylaşmaktan çekindiklerini ifade 
etmiştir.

Özellikle, yaşlı translar, sağlık 
hizmeti sağlayıcılarına  
erişimlerinin sınırlı olmasından ve 
yaşlandıkça tedaviye erişimlerinin 
engelleneceğinden 
korkmaktadırlar. Partneri olmayan 
yaşlı LGBTİ+’ların %43'ü ve 60 ve 70 
yaşlarındaki LGBTİ+’ların %40’ı 
sağlık hizmeti sağlayıcılarının cinsel 
yönelimlerini bilmediğini ifade 
etmiştir. Transların üçte ikisi (% 
65) yaşlandıkça sağlık hizmetlerine
erişimlerinin sınırlı olacağını 
düşünmektedir.

Yaşlı LGBTİ+’lar, LGBTİ+ 
olmayan yaşlılara göre 

ekonomik güvenlikleri ve 
emeklilikleri hakkında çok daha 
kaygılıdır. Bir örnek olarak, 
LGBTİ+ olmayan yaşlılara göre 
yaşlı LGBTİ+’lar,  emekli olmak 
için yeterli ekonomik imkanları 
olmadığını ifade etmiştir. 

LGBTİ+ olmayanlar gibi, yaşlı 
LGBTİ+’lar da, emekliliğe 
erişemeden, Sosyal Güvenlik gibi 
emekliliklerine etki edecek 
programların kesintiye 
uğramasından endişelidir. LGBTİ+ 
olmayanların %25’ine kıyasla, yaşlı 
LGBTİ+’ların yüzde 42'si emeklilik 
için yaptıkları birikimin 
yetmeyeceğinden yüksek oranda 
veya son derece endişe 
duymaktadır; ve LGBTİ+ 
olmayanların %26'  sına kıyasla 
yaşlı LGBTİ+’ların %44’ü 
yaşamlarını sürdürmeye yetecek 
ekonomik imkana sahip olmak 
için, emeklilikleri gelse bile 
çalışmak zorunda kalmaktan 
yüksek oranda veya son derece 
endişe duymaktadır.

Emeklilik dönemlerini 
planlarken hem yaşlı 
LGBTİ+’lar hem de LGBTİ+ 

olmayan yaşlılar büyük ölçüde 
kendi bilgi ve eğitimlerine 
güvenirler.

Bununla birlikte, yaşlı LGBTİ+’larda 
LGBTİ+ olmayan yaşlılara göre (%21’e 
karşılık %13) emekliliği planlarken 
hükümet araçlarına güvenme oranı 
daha yüksekken, LGBTİ+ olmayan 
yaşlılar, yaşlı LGBTİ+’lara göre (%37’ye 
karşılık %28) finansal danışmanlık 
hizmetlerine daha fazla 
başvurmaktadır.

60 ve 60+ yaşlı LGBTİ+’ların 
çoğu halihazırda emekli 
olduğunu ifade ederken, 
henüz emekli olmayanların 

çoğu ortalama 69 yaşına kadar 
çalışacaklarını öngörmektedir. 

Ayrıca, bir partneri olmayan yaşlı 
LGBTİ+’ların yarısı emeklilik yaşı gelse 
de çalışmaları gerektiğine 
inanmaktadır. Ek olarak, 45-59 yaş 
aralığındaki yaşlı LGBTİ+’ların %37’si, 
ortalama olarak 65 yaşında emekli 
olacaklarını ve %26’sı ise ne zaman 
emekli olabileceklerini bilmediklerini 
ifade etmişlerdir.

Emeklilikte yapmak istedikleri 
faaliyet türleri sorulduğunda 

her iki yaşlılar grubu da boş 
zaman etkinlikleri, seyahat, gönüllü 
faaliyetler, hobi edinmek, yarı 
zamanlı çalışmak ve sosyal gruplara 
katılmak istediklerini ifade 
etmişlerdir.

Önemli Bulgular

YÖNETİCİ ÖZETİ
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Bununla birlikte, yaşlı LGBTİ+’larda 
emeklilikte mentorluk sunma oranı 
daha yüksektir ve LGBTİ+ olmayan 
yaşlılarda ise emeklilik yıllarını 
aileleri ve arkadaşlarıyla 
geçireceklerini söyleyenlerin oranı 
daha yüksektir. Ek olarak, partneri 
olan yaşlı LGBTİ+’lar, partneri 
olmayan yaşlı LGBTİ+’lara kıyasla 
boş zaman aktiviteleri (%64’e 
karşılık %55); seyahat (%62’ye 
karşılık %46) ve aile ve arkadaşlarla 
vakit geçirme (%51’e karşılık %39) 
gibi etkinliklerle emeklilik yıllarını 
geçirmeyi tasavvur etmektedirler.

LGBTİ+’ların çoğu, 
emeklilik yıllarında 
gönüllülükleri ve 
çalışmalarının, başkalarının 
onların cinsel yönelim ve 
cinsiyet kimliklerini (CYCK) 
öğrenmesiyle 
engelleneceğinden kaygı 
duymaktadır

Yine de yaşlı LGBTİ+’lar, LGBTİ+ 
olmayan yaşlılara göre yaşlarının 
bu faaliyetlere engel olacağını 
düşünmemektedirler. 
Yaşlı LGBTİ+’ların dörtte biri (% 
27), CYCK öğrenildiğinde iş veya 
gönüllü faaliyetler 
yapamayacaklarını 
düşünmektedir. Transların üçte 
birinin (%33) de bu konudaki 
görüşü aynıdır.

Yaşlı LGBTİ+’larda, LGBTİ+ 
olmayan akranlarına 

göre yalnız yaşama oranı 
daha yüksektir, zamanla destek 
ağları daralır ve destek 
sistemleriyle ilgili aldıkları 
bilgiler yetersizdir. 

Afrikalı Amerikalı LGBTİ+’larda ve 
yaşlı translarda kilise veya inanç 
temelli grupların, onların destek 
ağlarının bir parçası olma oranı 
daha fazladır. Yaşlı LGBTİ+’ların 
yaklaşık üçte biri (%34) yalnız 
yaşarken, %40’ı ise destek 
ağlarının zamanla daraldığını 
söylemektedir. Afrikalı Amerikalı 
LGBTİ+’larda, Beyaz veya Hispanik 
LGBTİ+’lara kıyasla inanç temelli 
grupların, destek ağlarının bir 
parçası olma oranı üç kat fazladır 
(%26’ya karşılık %8 ve %8).

Yaşlı LGBTİ+’lar barınma 
ve  uzun süreli 
bakım merkezleri söz 

konusu olduğunda ayrımcılık 
yaşamaktan korktuklarını ve 
LGBTİ+ dostu uygun fiyatlı 
barınma imkanlarıyla 
ilgilendiklerini ifade etmişlerdir. 

Yaşlı LGBTİ+’larda her 8 kişiden biri 
(% 13) ve transların dörtte biri (% 
25), sırasıyla, cinsel yönelimleri ve 
cinsiyet kimlikleri nedeniyle ev 
ararken ayrımcılığa uğradığını 
ifade etmiştir. Yaşlı LGBTİ+’ların 
%44'ü, gelecekte bir noktada 

LGBTİ+ dostu uygun fiyatlı konut 
tesislerinde yaşamaya son derece 
sıcak bakmaktadır.

kişiler, çoğunlukla, internetin 
yanı sıra aile ve arkadaşlarına 
kaynak olarak başvurmaktadır.

Yaşlı LGBTİ+’lar arasında, kadınların 
devlet ve hükümet kaynaklarına 
güvenme oranı erkeklerden daha 
fazladır ve erkeklerin sosyal medya 
kaynaklarına güvenme oranı 
kadınlardan daha fazladır. Ek olarak, 
Afrikalı Amerikalı yaşlı LGBTİ+’larda, 
Beyaz ve Hispanik yaşlı LGBTİ+’lara 
kıyasla yaşlanma hakkında bilgi 
almak için hükümet kaynaklarına 
başvurma oranı çok daha fazladır (%
37’ye karşılık %23  ve %20). “Daha 
genç olan” yaşlı LGBTİ+’larda (45-59 
yaş), yaşlanmayla ilgili bilgi kaynağı 
olarak arkadaşlara ve aile üyelerine 
güvenme oranı “daha yaşlı olan” 
yaşlı LGBTİ+’lara kıyasla (60-75 yaş) 
daha fazladır (%42’ye karşılık %34);  
“daha yaşlı” yaşlı LGBTİ+’larda ise, 
daha gençlere kıyasla uzmanlara (%
42’ye karşılık %34) ve kar amacı 
gütmeyen kuruluşlara (%44’e 
karşılık %31) güvenme oranı daha 
yüksektir.

YÖNETİCİ ÖZETİ
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45-75 YAŞLARI ARASI YAŞLI LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL VE TRANSLARIN DENEYİM VE TUTUMLARI 9

10 Yaşlanmayla ilgili bilgi
ararken, hem LGBTİ+’lar 
hem de cishet 
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Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmanın sonuçları, yaşlı 
LGBTİ+’ları yaşamlarının çeşitli 
yönlerinde destekleyecek 
ortamlar oluşturmanın ne kadar 
önemli olduğunu doğrular 
niteliktedir. Yaşlı LGBTİ+’lar 
arasında yaşlanmaya dair kaygı 
duyma oranı yüksektir (özellikle  
Hispanikler, Afrikalı Amerikalılar, 
kadınlar, translar ve partneri 
olmayanlar arasında) ve yaşlılık 
ve uzun vadeli bakım 
sistemlerinde ve LGBTİ+ 
topluluklarında, yaşlı LGBTİ+’lara 
kucaklayıcı yaklaşılmalıdır.

LGBTİ+’ların çoğu yargılanma 
korkusuyla kimliklerini sağlık 
hizmeti sağlayıcılarına 
açıklamadıklarını ifade etmiştir; bu 
bilgiler, hasta kabul sürecinde 
sistematik hale getirilebilir ve 
LGBTİ+’ların sağlık hizmeti 
sağlayıcıları tarafından doğru bir 
şekilde tanımlanmasını ve tedavi 
edilmesini sağlamak için uygun 
eğitim, politikalar ve protokollerle 
desteklenebilir. Aynı şekilde, 
finans uzmanları, kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar ve devlet 
kurumları, emeklilik süreçlerine 
uygun şekilde hazırlanmaları ve 
ekonomik gelecekleri konusunda 
daha güvende hissetmeleri için 
yaşlı LGBTİ+’lara sundukları 
hizmetleri iyileştirmelidir. Yaşlı 
LGBTİ+’ların birçoğu emeklilik 
yaşına geldikten sonra bile 
çalışmak durumunda kaldığından, 
istihdamda yaş ve CYCK temelli 

önyargılara karşı  istihdam 
programlarına ve işyerinde uygun 
yasal korumaya erişmeye ihtiyaç 
duymaktadırlar.

Yaşlı LGBTİ+’ların çoğu yalnız 
yaşadığını, partnerleri olmadığını 
ve destek ağlarının zaman içinde 
daraldığını ifade etmiştir; LGBTİ+ 
yaşlılık programları bu boşluğu 
doldurabilir, ancak bu tür 
desteklerin daha fazla fon 
desteğine ve genişletilmesine 
ihtiyacı vardır. Ana akım yaşlılık 
hizmet sağlayıcılar ayrıca LGBTİ+ 
kültürel yeterlilik eğitimi almalı ve 
yaşlılık programlarındaki “aile” ve 
“yakın akraba” tanımı, arkadaşlar, 
bakımlarından sorumlu kişiler ve 
LGBTİ+’ların odağında yer alan 
diğer kişileri kapsayacak şekilde 
genişletilmelidir. Ekonomik durum 
kötüleştikçe ve konut güvensizliği 
arttıkça, yaşlı LGBTİ+’lar barınma 
ve uzun süreli bakım tesislerinde 
ayrımcığa uğradıklarında ek 
zorluklarla da karşılaşırlar. Bu 
alanlarda federal ülke, eyalet  ve 
yerel düzeylerde daha güçlü yasal 
korumalara ihtiyaç vardır. Ek 
olarak, yaşlı LGBTİ+’lar 
tamamlayıcı barınma destekleri ve 
politika iyileştirmeleri ile birlikte 
yaşlı LGBTİ+’lara sağlanan 
barınma olanaklarından 
yararlanabilirler. 
Son olarak, uygun kanallardan 
yaşlı LGBTİ+’lara ulaşan doğru 
bilgiler olmadan, yaşlı LGBTİ+’lar 
yaşlanmanın erken dönemlerinde 

akılcı seçimler yapabilmeleri için 
gereken bilgilerden yoksun 
kalabilirler. Kamu ve özel sektörün 
yaşlı LGBTİ+’ların hayatlarının tüm 
yönleri hakkında daha iyi bilgiye 
nasıl erişebileceklerini 
anlamalarına yardımcı olmak için 
daha fazla araştırma yapılmalıdır. 
Bu arada kamu ve özel sektörden 
edinilen güncel bilgiler artırılmalı, 
daha kolay erişilebilir hale 
getirilmeli ve doğruluk, 
erişilebilirlik ve LGBTİ+ 
kapsayıcılığı açısından 
incelenmelidir.

YÖNETİCİ ÖZETİ

Raporun tamamı, yönetici özeti, 
anket soruları ve sıkça sorulan 
sorular (SSS) dahil olmak üzere bu 
ulusal çalışma hakkında daha fazla 
bilgi için sageusa.org adresini 
ziyaret edin. Ayrıca, bu raporun 
değindiği temel alanları daha 
derinlemesine anlamak veya 
SAGE’nin yaşlı LGBTİ+’larla ilgili 
organizasyon ve iş stratejileriniz 
konusunda size nasıl destek 
sunabileceğini keşfetmek ve SAGE 
ile partnerlik imkanları hakkında 
212-741-2247  telefon numarası 
veya 
outandvisible@sageusa.org 
adresi üzerinden SAGE’ye 
ulaşabilirsiniz.   

DAHA FAZLA 
BİLGİ İÇİN
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Yaşlanma sürecinde kaliteli bir yaşam için, ekonomik 
güvenlik, uygun fiyatlı ve yeterli barınma olanağı, güçlü 
ve geniş destek ağları, anlamlı ve eğlenceli aktiviteler ve 
yaşamın getirdikleri ve stres faktörleriyle başa çıkmak için 
doğru bilgi gerekir. Yine de bu raporda sunulan 
bulguların da doğruladığı gibi, yaşlı LGBTİ+’lar emekli 
olmak için gerekli ekonomik imkana sahip 
olmayacaklarından kaygı duymakta ve bu nedenle 
emeklilik sonrası da çalışmaya devam edeceklerini ifade 
etmektedir. Ek olarak, yaşlı LGBTİ+’ların çoğu, yalnız 
yaşadığını, partnerlerinin olmadığını ve zamanla destek 
ağlarının daraldığını ifade etmiştir. Ayrıca, ev arama 
süreçlerinde ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve destekli 
yaşam ve diğer uzun süreli bakım tesislerinde kendilerine 
nasıl davranılacağından kaygı duyduklarını ifade 
etmişlerdir. Yine de yaşlı LGBTİ+’lar çok yönlüdür. Bu 
çalışma, LGBTİ+’ların cishet akranlarına kıyasla daha 
yüksek oranda mentorluk yaptığını, yaşlanmayla ilgili 
bilgiler için kendi bilgi ve ağlarına güvendiklerini ve 
birçoğunun boş zaman aktiviteleri, seyahat ve gönüllü 
faaliyetlerle dolu bir yaşam sürmeyi arzuladığını 
göstermektedir.

DETAYLI 
BULGULAR



Bu araştırma, uzun zamandır, insanların zaman içinde yaşlanmaları hakkında nasıl 
hissettiklerini - onların duygularını ve seçimlerini yönlendiren unsurları; yaşlılar arasındaki 
farklılıkları; ve bir yanda yaşamdan keyif almayı, diğer yanda yalnızlığı ve izolasyonu tetikleyen 
unsurları ele almaktadır. Yaşlanmayla ilgili tutumlar üzerine 2013 yılında AARP tarafından 
yapılan bir çalışma, sağlık durumlarına bağlı olarak, yaşlıların bir çoğunun, kendilerinden daha 
yaşlı grupları yaşlı olarak tanımladığını ortaya koymuştur. Ayrıca, yaşamda bir amacın olması, 
bağlılık duyguları, yaşlıların yaşlandıkça başkalarından gördükleri muamele, yaşamın sonraki 
dönemlerine etki eden faktörlerden sadece birkaçıdır.1 Yaşlı LGBTİ+’lar üzerine 2012 yılında 
yapılan ulusal sağlık araştırması, yaşlı LGBTİ+’ların %74'ünün yaşamlarından memnun 
olduğunu göstermiş ancak aynı çalışma toplumsal aidiyet, sosyal destek, içselleştirilmiş 
damgalanma, sağlık davranışları, bakım hizmeti ve daha fazlasıyla ilgili alanlarda önemli 
eşitsizlikler olduğunu da göstermiştir.2 Bu nedenle, bu çalışma yaşlı LGBTİ+’ların 
yaşlanmalarıyla ilgili çeşitli konularda dile getirdikleri kaygılarını bir araya getirmiştir.

Yaşlanmayla İlgili Sorunlar

DETAYLI BULGULAR

Yaşlanma söz konusu 
olduğunda, yaşlı LGBTİ+’lar 
ekonomik durum, fiziksel 
yetersizlik, bağımsız yaşama, 
yalnızlaşma, destek sistemleri 
ve fiziksel çekicilik açısından 
cishet yaşlılara kıyasla daha 
kaygılıdır.

• LGBTİ+ olmayan yaşlılara (%36)
kıyasla, yaşlı LGBTİ+’ların %51’i 
yaşamak için yeterli ekonomik 
imkana sahip olma konusunda 
çok daha fazla veya son derecede 
kaygılıdır.
•LGBTİ+ olmayan yaşlılara ( %33)
kıyasla, yaşlı LGBTİ+’ların %43’ü 
fiziksel sağlıkları konusunda çok 
daha fazla veya son derecede 
kaygılıdır.

• LGBTİ+ olmayan yaşlıların %18’ine
kıyasla, yaşlı LGBTİ+’ların %33’ü 
ekonomik anlamda başkalarına 
bağımlı olma konusunda çok daha 
fazla veya son derecede kaygılıdır.

• LGBTİ+ olmayan yaşlılara ( %34)
kıyasla, yaşlı LGBTİ+’ların %43' ü 
kendilerine bakamama 
konusunda çok daha fazla veya 
son derecede kaygılıdır.

• LGBTİ+ olmayan yaşlıların %19’una
kıyasla, yaşlı LGBTİ+’ların %32’si 
yalnızlaşmak ve yalnız yaşlanmak 
konusunda çok daha fazla veya 
son derecede kaygılıdır.

• LGBTİ+ olmayan yaşlıların %16’sına
kıyasla, yaşlı LGBTİ+’ların %30’u 
kendilerine bakacak birinin 
olmaması konusunda çok daha 
fazla veya son derecede kaygılıdır.

• LGBTİ+ olmayan yaşlıların %12’sine
kıyasla, yaşlı LGBTİ+’ların %21’i 
fiziksel çekiciliklerini kaybetme 
konusunda çok daha fazla veya 
son derecede kaygılıdır.

%51

YAŞLI LGBTİ+'LARDA 
YAŞLANIRKEN YETERLİ 
EKONOMİK İMKANA 
SAHİP OLAMAMAKTAN 
KAYGI DUYANLARIN 
ORANI:
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Yaşlanmakla ilgili kaygı düzeyi 
genel olarak 40’lı ve 50’li 
yaşlardaki yaşlı LGBTİ+’lar, 
düşük gelirli kişiler, kadınlar, 
translar, Afrikalı Amerikalılar ve 
Hispanikler arasında çok 
yüksektir.

•Yaşlı LGBTİ+ kadınlar, yaşlı LGBTİ+
erkeklere kıyasla yaşamak için 
yeterli ekonomik imkana sahip 
olma (%57’ye karşılık %49); 
kendilerine bakamama (%51’e 
karşılık % 39); ve sevdiklerine yük 
olma (%42’ye karşılık %30) 
konularında daha kaygılıdır.
• Yaşlı translar sevdiklerine yük
olma (%48’e karşılık %32); 
yaşlandıkça nerede 
yaşayacaklarını bilme (%42’ye 
karşılık %27); fiziksel çekiciliğini 

kaybetme (%31’e karşılık %20) 
konusunda natrans 
akranlarına kıyasla daha 
kaygılıdır.

• Afrikalı Amerikalı ve Hispanik
Yaşlı LGBTİ+’lar, Beyaz LGBTİ+ 
akranlarına kıyasla, sevdiklerine yük 
olma konusunda daha kaygılıdır 
(%43’e karşılık %29).

• Hispanik Yaşlı LGBTİ+’ların yaklaşık
yarısı (%45) partnerlerini 
kaybetmek konusunda kaygılıdır.

• Fiziksel çekiciliğin kaybına ilişkin
kaygılar, Hispanik Yaşlı LGBTİ+’larda 
diğer ırk ve etnik kökenlerden 
akranlarına kıyasla daha belirgindir: 
(Afrikalı Amerikalı yaşlı LGBTİ+’lara 
kıyasla %34’e karşılık %22, beyaz 
yaşlı LGBTİ+’lara kıyasla %34’e %18)

DETAYLI BULGULAR

Önceki araştırmalar, fiziksel ve zihinsel sağlıkla ilgili alanlarda, yaşlı LGBTİ+’lar arasında, yüksek 
tansiyon, kolesterol, diyabet, kalp hastalığı, HIV/AIDS, depresyon gibi önemli eşitsizlikleri 
ortaya koymuştur.3 LGBTİ+’lar arasındaki bu eşitsizlikler yaşam boyu süren damgalanma, 
ayrımcılık, şiddet ve kurbanlaştırma; daha yüksek oranda yoksulluk; LGBTİ+’lar konusunda 
yetkin sağlayıcılara erişimin olmaması; ve sınırlı kapsamlı olabilen sağlık sigortası ile 
ilişkilendirilmiştir. Buna karşılık, LGBTİ+’ların, hastalandıkları zaman iyileştirilmesi, sağlık ve 
iyilik hallerini de iyileştirebilir, sağlık masraflarını düşürür, yaşam süresini ve kalitesini artırır ve 
hastalıkların yayılmasını azaltır. Dahası, hizmet sağlayıcılar ve LGBTİ+’lar arasında kurulacak 
açık iletişim, hizmet sağlayıcıların hizmet faydalanıcısı olarak LGBTİ+’ları daha iyi 
tanımlamasına, anlamasına ve tedavi etmesine olanak tanır ve bazı araştırmalar, cinsel 
yönelimlerini paylaşabilen hastaların risk davranışlarını tartışırken daha güvende 
hissedebileceklerini göstermiştir.4 Bu nedenle, bu araştırmada yaşlı LGBTİ+’lara, sağlık hizmeti 
sağlayıcılarıyla olan deneyimleri ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri hakkında açık olma 
konusundaki tutumları sorulmuştur.

Sağlık Hizmeti

45-75 YAŞLARI ARASI YAŞLI LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL VE TRANSLARIN DENEYİM VE TUTUMLARI 13

%34 %22

AFRİKALI 
AMERİKALILAR 

%18

BEYAZLAR 

YAŞLI LGBTİ+’LARDA 
YAŞLANDIKÇA FİZİKSEL 
ÇEKİCİLİKLERİNİ 
KAYBETMEKTEN KAYGI 
DUYANLARIN ORANI

HİSPANİKLER 



Yaşlı LGBTİ+’ların birçoğu, 
birinci basamak sağlık hizmeti 
sağlayıcılarının cinsel 
yönelimlerini bilmediklerini ve 
birçoğu ise yargılanma veya 
yetersiz hizmet alacakları 
korkusuyla diğer sağlık hizmeti 
sağlayıcılarıyla cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliklerini 
paylaşmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Özellikle, yaşlı 
translar, yaşlandıkça sağlık 
hizmetlerine erişimlerinin sınırlı 
olmasından ve tedaviye 
erişimlerinin engelleneceğinden 
korkmaktadır.

• Yaşlı LGBTİ+’ların %36’sı - yani
üçte birinden fazlası - birinci 
basamak sağlık hizmeti 
sağlayıcılarının cinsel 
yönelimlerini bilmediklerini 
ifade etmişlerdir. Partneri 
olmayan yaşlı LGBTİ+’ların yüzde 
kırk üçü ve 60’lı ve 70’li 
yaşlarında yaşlı LGBTİ+’ların %
40’ı sağlık hizmeti 
sağlayıcılarının cinsel 
yönelimlerini bilmediğini ifade 
etmiştir.

• Yaşlı LGBTİ+’ların çoğu (% 65),

birinci basamak sağlık hizmeti 
sağlayıcılarıyla açık ve dürüst 
iletişim kurduğunu söylerken, 
yaklaşık dörtte biri ise (%23)
yargılanacakları korkusuyla 
belirli konuları konuşmadıklarını 
ifade etmiştir. 

• Yaşlı LGBTİ+ erkekler, sağlık
hizmeti sağlayıcıları tarafından 
yargılanma konusunda yaşlı 
LGBTİ+ kadınlara kıyasla daha 
kaygılıdır (% 25’e karşılık %18). 
Transların üçte birinden fazlası 
(%35) benzer kaygıya sahiptir.

• Yaşlı LGBTİ+’ların beşte biri (%20)
ve yaşlı transların neredeyse 
yarısı (%44) diğer sağlık hizmeti 
sağlayıcılarıyla-hastane veya 
bakımevi personeliyle-kurdukları 
iletişimin, cinsel yönelim/cinsiyet 
kimlikleri bilindiğinde olumsuz 
etkileneceğini düşünmektedir.

• Hispanik Yaşlı LGBTİ+’lar, Afrikalı
Amerikalı Yaşlı LGBTİ+’lar ve 
Beyaz Yaşlı LGBTİ+’lara kıyasla, 
cinsel yönelimlerinin bilinmesi 
durumunda bu diğer hizmet 
sağlayıcılardan alacakları bakımın 
kalitesinden kaygı duymaktadır 
(%34’e karşılık, %23 ve %16).

• Yaşlı transların üçte ikisi (%65)
yaşlandıkça sağlık hizmetlerine 
erişimlerinin kısıtlı olacağını ve 
yarıdan fazlası (%55) ise yaşları 
nedeniyle kendilerine tedavi 
uygulanmasının reddedileceğini 
düşünmektedir.
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YAŞLANDIKÇA SAĞLIK 
HİZMETLERİNE 
ERİŞİMLERİNİN SINIRLI 
OLACAĞINI VEYA 
ENGELLENECEĞİNİ 
DÜŞÜNEN 
TRANSLARIN ORANI

SINIRLI

65%
ENGELLENMİŞ

55%



Yaşlı LGBTİ+’lar ekonomik 
güvenlik ve emeklilik konusunda 
LGBTİ+ olmayan yaşlılara kıyasla 
çok daha fazla kaygılıdırlar: bir 
örnek olarak, cisheteroseksüel 
yaşlılara kıyasla, yaşlı 
LGBTİ+’ların emekli olmaya 
yetecek kadar birikim 
yapabilmek konusunda kaygıları 
çok daha fazladır.
• LGBTİ+ olmayan yaşlıların %28’ine

kıyasla, yaşlı LGBTİ+’ların %47’si
parasızlık nedeniyle emeklilikte 
istedikleri hayatı 
yaşayamayacakları konusunda 
çok daha fazla veya son derecede 
kaygılıdır.

• LGBTİ+ olmayan yaşlıların % 26’sına

kıyasla, yaşlı LGBTİ+’ların %44’ü, 
yaşamak için yeterli paraya sahip 
olmak adına emeklilikte de 
çalışmak zorunda kalacakları 
konusunda çok daha fazla veya 
son derecede kaygılıdır.

• LGBTİ+ olmayan yaşlıların %25’ine

kıyasla, yaşlı LGBTİ+’ların % 42’si 
emeklilik için yaptıkları birikimin 
yetmeyeceği konusunda çok daha 
fazla veya son derecede kaygılıdır.

• LGBTİ+ olmayan yaşlıların %30’una
kıyasla yaşlı LGBTİ+’ların %43’ü 
emeklilik döneminde 
beklenmedik, büyük çaplı acil 
durumlarla baş etmek konusunda 
çok daha fazla veya son derecede 
kaygılıdır. 

LGBTİ+ olmayan akranları gibi, 
yaşlı LGBTİ+’lar da sosyal 
güvenlik gibi emeklilikleri için 
kritik önem arz eden 
programlarda olası kesintilerin 
kendilerine getirebileceği 
sonuçlar konusunda kaygılıdır.  

• Sosyal Güvenlik, LGBTİ+’ların
 (%83) ve LGBTİ+ olmayanların 
(%86) çoğunun emeklilik yıllarını 
finanse etmek için bel 
bağladıkları kaynaktır.

• Hem yaşlı LGBTİ+’lar (%58)
hem de LGBTİ+ olmayan yaşlılar 
(%56), hükümet 
harcamalarındaki kesintilerin 
gelecekteki ekonomik 
güvenlikleri ve Sosyal Güvenlik, 
Medicare veya Medicaid gibi 
hükümet programlarına olası 
etkisine ilişkin son derece kaygılı 
olduklarını ifade etmişlerdir.

• Yıllık geliri 50.000 doların altında

olan yaşlı LGBTİ+’ların %67’si 
Sosyal Güvenlik, Medicare veya 
Medicaid’deki olası kesintilerin bu 
programları kullanılamaz hale 
getireceğinden veya kapsamını 
daraltacağından kaygı 
duymaktadır. 

Son araştırmalar, ABD nüfusu arasında emeklilik sürecine dair güvensizlik duyulmasının yaygın 
olduğunu göstermiştir. Emeklilik süreci ile ilgili 2012 raporu, Amerikalıların yalnızca %14’ünün 
emeklilikte yeterli ekonomik imkana sahip olacaklarına inandıklarını ve işçilerinse %60’ının 
tasarrufları ve yatırımlarının 25.000$’dan az olduğunu ortaya koymuştur. Yarısından fazlası 
ise emeklilikte ekonomik olarak neye ihtiyaç duyacaklarını hesaplamadıklarını ifade etmişlerdir.5 
Finans uzmanları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, çevrimiçi şirketler ve diğerleri, emeklilik 
sürecinde ekonomik durumlarını güvence altına alacak tedbirler almaları konusunda kişilere 
yaşamlarının erken dönemlerinde yardımcı olabilirler, ancak LGBTİ+’ların emekliliklerini ne 
ölçüde planladıkları ve bu konuda ne düşündükleri belirsizliğini korumaktadır.6  Yaşlı LGBTİ+’lar 
özellikle istihdam kaygıları, yaşam boyu süren ayrımcılık ve daha dar destek ağları nedeniyle 
ekonomik güvensizlik duymaya açıktır. Bu nedenle, bu çalışmada Yaşlı LGBTİ+’lara emeklilikle 
ilgili beklenti ve kaygıları ile emeklilik yıllarını planlamak ve kaygısız geçirmek için ne tür 
aksiyonlar aldıkları sorulmuştur.

Ekonomik Durum ve Emeklilik
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Emekliliği planlarken, hem yaşlı 
LGBTİ+’lar hem de LGBTİ+ 
olmayan yaşlılar büyük ölçüde 
kendi bilgi ve eğitimlerine 
güvenirler. Bununla birlikte, Yaşlı 
LGBTİ+’ların devlet 
kaynaklarından yararlanma 
olasılığı daha yüksekken, LGBTİ+ 
olmayan yaşlıların emeklilik 
planlaması için finansal 
danışmanlara başvurma olasılığı 
daha yüksektir.
• Hem yaşlı LGBTİ+’lar (%57) hem de
LGBTİ+ olmayan yaşlılar (%54), 
emekliliklerini planlarken büyük 
olasılıkla kendi bilgi ve eğitimlerine 
güveneceklerini ifade etmişlerdir.

• Yaşlı LGBTİ+’ların (%21’e  %13)
LGBTİ+ olmayan yaşlılara göre 
emekliliği planlamada hükümet 
araçlarına güvenme oranı daha 
yüksekken, LGBTİ+ olmayan 
yaşlıların (%37’ye karşılık %28) yaşlı 
LGBTİ+’lara kıyasla finansal 
danışmanlık hizmetlerinden 
faydalanma oranı daha yüksektir. 

60 yaş ve üstü yaşlı LGBTİ+’ların 
çoğu emekli olduğunu ifade 
ederken, henüz emekli 
olmayanların çoğu ortalama 69 
yaşına kadar çalışacaklarını 
düşünmektedir. Dahası, partneri 
olmayan yaşlı LGBTİ+’ların yarısı 
emeklilikte de çalışmaları 
gerekeceğine inanmaktadır.

• 60-75 yaşları arasındaki yaşlı

LGBTİ+’ların çoğu (%70) emekli 
olurken, % 13’ü emekli olabilmeleri 
için ortalama 69 yaşına kadar 
çalışmak zorunda kalacaklarını 
tahmin etmektedir. Diğer %10’u ise 
hiçbir zaman emekli 
olamayacaklarını veya ne zaman 
emekli olacaklarını bilmediklerini 
ifade etmiştir.

• 45-59 yaşlar arasındaki yaşlı

LGBTİ+’ların %37’si, ortalama 65 
yaşında emekli olacağını tahmin 
etmekte ve %26’sı ise ne zaman 
emekli olacağını bilmemektedir.

• Partneri olan yaşlı LGBTİ+’ların 36’sına
ve partneri olmayan LGBTİ+ olmayan 
yaşlıların %27’sine kıyasla, partneri olan 
yaşlı LGBTİ+’ların yarısı (%50) emeklilik 
döneminde çalışmaları gerektiğini 
düşünmektedir.

Emeklilikte yapmak istedikleri 
faaliyetleri, hem yaşlı LGBTİ+’lar 
hem de LGBTİ+ olmayan yaşlılar boş 
zaman etkinlikleri, seyahat, gönüllü 
faaliyetler, hobi edinme, yarı zamanlı 
çalışma ve sosyal gruplara katılma 
olarak sıralamıştır. Bununla birlikte, 
yaşlı LGBTİ+’ların mentorluk 
sağlama oranı daha yüksektir ve 
emeklilik zamanlarını aileleri ve  
arkadaşlarıyla geçireceklerini 
söyleyen LGBTİ+ olmayan yaşlıların 
oranı yüksektir.

•Yaşlı LGBTİ+’ların ve LGBTİ+ olmayan

yaşlıların, emeklilik sırasında yapmak 
istedikleri faaliyetler benzerdir. Emeklilik 
yıllarında, yaşlı LGBTİ+’ların ve LGBTİ+ 
olmayan yaşlıların yaklaşık beşte üçü (%
59’a karşılık % 65) boş zaman 
etkinliklerini dört gözle beklediğini; 
yaklaşık yarısı (%53’e karşılık %55) 
seyahat etmek istediği ifade etmiştir. 
Diğer benzer faaliyetler ise şunlardır: 
gönüllü faaliyetler (%40 oranında yaşlı 
LGBTİ+’lara karşılık %40 oranında LGBTİ+ 
olmayan yaşlılar); hobi edinmek (%33’e 
karşılık %34); yarı zamanlı bir iş bulmak 
(%28’e karşılık %27); ve sosyal gruba 
katılmak (%19’a karşılık %19).

• LGBTİ+ olmayan yaşlılarda (%59)

emeklilikte zamanlarını aile ve 
arkadaşlarıyla geçireceklerini 
söyleyenlerin oranı yaşlı LGBTİ+’lara 
kıyasla (% 45) daha fazladır.

• Yüzdelik oranları küçük olsa da, yaşlı

LGBTİ+’lar, LGBTİ+ olmayan yaşlılara 
göre iki kat daha fazla kendilerini 
başkalarına mentorluk ederken tasavvur 
etmektedirler (%14’e karşılık %7).

%50

PARTNERİ 
OLMAYANLAR

EMEKLİLİKTE DAHİ 
ÇALIŞMAYA 
İHTİYACI OLACAĞINI 
DÜŞÜNEN YAŞLI 
LGBTİ+’LARIN ORANI

%36

PARTNERİ 
OLANLAR



Destek sistemleri, yaşlandıkça tüm insanlar için, özellikle de daha fazla sosyal izolasyon riski 
altında olabilecek LGBTİ+’lar için elzemdir. Önceki araştırmalar, Yaşlı LGBTİ+’ların yalnız 
yaşama olasılıklarının iki kat, partnerleri olma olasılıklarının iki kat ve çocuk sahibi olma 
olasılıklarının 3 ila 4 kat daha az olduğunu ve birçoğunun atanmış ailelerinden uzaklaştığını 
göstermiştir.7 Bu destekler, insanların gündelik işlerle ve daha büyük fiziksel, finansal ve 
duygusal zorluklar ve geçişlerle başa çıkmalarına yardımcı olmak için kritik önem arz eder. 
Yaşlı LGBTİ+’lar üzerine 2011 yılında yapılan ulusal sağlık araştırması, katılımcıların %
53’ünün diğerlerinden izole olduğunu hissettiğini ortaya koymuştur.8 Güçlü destek 
sistemleri olmadan, yaşlılar daha sonraki yaşamla başa çıkmak için ihtiyaç duydukları 
desteğe sahip olamayabilirler – yaşlılık dönemleri daha zor geçer. Bu nedenle, bu çalışmada 
yaşlı LGBTİ+’lardan yaşama dair tasavvurlarını ve destek sistemlerini açıklamaları istenmiştir.

Destek Sistemleri

DETAYLI BULGULAR
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• Partneri olan yaşlı LGBTİ+’lar,
partneri olmayan yaşlı LGBTİ+’lara 
kıyasla emeklilik yıllarını boş zaman 
aktivitelerinden yararlanarak (%
64’e karşılık %55)İ seyahat ederek 
(%62’ ye karşı %46) veya aile ve 
arkadaşlarla daha fazla bir araya 
gelerek (%51’e karşılık %39) 
geçirmeyi tasavvur etmektedir. 

Yaşlı LGBTİ+’ların birçoğu, 
emeklilik yıllarında gönüllü 
faaliyetler yapmalarının ve 
çalışmalarının,  CYCK' lerinin 
öğrenilmesi durumunda 
engelleneceğinden kaygı 
duymaktadır. Yine de Yaşlı 
LGBTİ+’lar, LGBTİ+ olmayan 
yaşlılara kıyasla yaşlarının bu 
faaliyetleri yapmalarına engel 
teşkil edeceğini 
düşünmemektedir.

• Emeklilikte gönüllü faaliyetlerde
bulunurken veya çalışırken, yaşlı 
LGBTİ+’lar, yaşlarının bu tür fırsatlara 
erişmesini engelleyeceğinden LGBTİ+ 
olmayan yaşlılara kıyasla daha az kaygı 
duymaktadır: LGBTİ+ olmayan 
yaşlıların %51’ine kıyasla, yaşlı 
LGBTİ+’ların %63’ü yaşın bir sorun 
olmadığını ifade etmiştir.

• Bununla birlikte, yaşlı LGBTİ+’ların

dörtte biri (%27), cinsel yönelimlerinin 
öğrenilmesi durumunda bu faaliyetlere 
katılmalarının mümkün olamayacağını 
düşünmektedir.

• Yaşlı transların üçte biri (%33), cinsiyet

kimliğinin bilinmesi durumunda, 
çalışma/gönüllü faaliyetlerde 
bulunmalarının mümkün 
olamayacağını düşünmektedir. Yaşlı 
transların üçte biriyse (%38) bu 
fırsatların böyle durumlarda nasıl 
etkileneceğinden emin olmadıklarını 
ifade etmişlerdir.

YAŞLI LGBTİ+’LARIN 
DÖRTE BİRİ VE YAŞLI 
TRANSLARIN ÜÇTE BİRİ 
CYCK BİLGİLERİNİN 
BİLİNMESİ 
DURUMUNDA 
GÖNÜLLÜ 
FAALİYETLERİNE 
KATILMALARININ VE 
ÇALIŞMALARININ 
MÜMKÜN 
OLAMAYACAĞINI 
DÜŞÜNMEKTEDİR



Yaşlı LGBTİ+’ların yalnız 
yaşama oranı, LGBTİ+ olmayan 
akranlarına kıyasla daha 
fazladır, zamanla daralan 
destek ağlarına sahiplerdir ve 
destek sistemleri ile ilgili 
edindikleri bilgiyi yetersiz 
bulmaktadırlar. Afrikalı 
Amerikalı ve yaşlı translarda, 
kilise veya inanç temelli 
grupların, destek ağlarının bir 
parçası olduğunu ifade 
edenlerin oranı diğer 
akranlarına göre daha fazladır.

• LGBTİ+ olmayan yaşlıların %21’ine

kıyasla, yaşlı LGBTİ+’ların yaklaşık 
üçte biri (%34) yalnız 
yaşamaktadır.

• LGBTİ+ olmayan yaşlıların %70’ine
kıyasla, yaşlı LGBTİ+’ların %48’i 
eşleri veya partnerleri ile beraber 
yaşamaktadır. Yaşlı LGBTİ+ 
kadınların eş veya partnerleriyle 
beraber yaşama oranı yaşlı LGBTİ+ 
erkeklerden çok daha fazladır (%
59’a karşılık %43) ve yalnız yaşama 
oranı daha düşüktür (%25’e, %38).

• Yaşlı LGBTİ+’ların %40’ı, LGBTİ+

olmayan yaşlıların %27’sine 
kıyasla, destek ağlarının zamanla 
daraldığını ifade etmiştir.

• LGBTİ+ olmayan yaşlıların yaklaşık
yarısı (%49) ile karşılaştırıldığında, 
yaşlı LGBTİ+’ların yalnızca üçte biri 
(%38) kişisel destek sistemleri 
hakkında aldığı bilgilerden 
memnundur.

• Kilise veya inanç temelli grupların,
destek sistemlerinin bir parçası 
olduğunu söyleyen Afrikalı 
Amerikalı yaşlı LGBTİ+’ların oranı, 
beyaz veya Hispanik yaşlı 
LGBTİ+’ların oranının üç katıdır 
(% 26’ya karşılık, % 8 ve %8).

• Yaşlı translarda bu oran, cis (natrans)
yaşlılara kıyasla %23’tür (%23’e 
karşılık %9) ve dini kişiliklerin 
destek sistemlerinin bir parçası 
olduğunu söyleyenlerin oranı %
15’tir (%15’e karşılık % 7).

DETAYLI BULGULAR
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%26

AFRİKALI

AMERİKALI 
ORANI

%8

BEYAZLARIN

ORANI

%8

HİSPANİKLERİN
ORANI

BAĞLI OLDUKLARI 
KİLİSE VEYA İNANÇ 
TEMELLİ DESTEK 
AĞLARININ, DESTEK 
SİSTEMLERİNİN BİR 
PARÇASI OLDUĞUNU 
İFADE EDEN YAŞLI 
LGBTİ+’LARIN ORANI



Yaşlı LGBTİ+’lar, sırasıyla 
barınma ve destekli yaşam 
tesislerinde ayrımcılığa 
maruz kaldıklarını ve 
korktuklarını ifade ederken, 
birçoğu, LGBTİ+ dostu uygun 
fiyatlı konutlara ilgi 
duyduğunu ifade etmiştir.
• Yaşlı LGBTİ+’ların sekizde biri
(%13), ev ararken cinsel yönelim 
nedeniyle ayrımcılığa uğradığını 
ifade etmiştir.

• Yaşlı transların dörtte biri (%25)
bu konuda cinsiyet kimliği 
temelli ayrımcılık yaşadığını 
ifade etmiştir.

• Beyaz olmayan yaşlı LGBTİ+’ların
dörtte birine (%24) kıyasla, beyaz 
olmayan ve LGBTİ+ olmayan 

yaşlıların %18’i bu konuda ırk 
veya etnik köken temelli 
ayrımcılık yaşadığını ifade 
etmiştir.
• Yaşlı LGBTİ+’ların altıda biri (% 7),
destekli yaşam merkezlerinde 
kalan diğer kişiler tarafından cinsel 
yönelim veya cinsiyet kimliklerinin 
öğrenilmesi durumunda 
ayrımcılığa uğrayacak olmaktan 
son derece kaygılıdır.

• Yaşlı LGBTİ+’ların %78’i, gelecekte
bir noktada uygun fiyatlı LGBTİ+ 
dostu komplekslerde yaşamakla 
biraz ilgilenirken, %44’ü oldukça 
ilgilenmektedir.

Araştırma ve deneyimler, yaşlı LGBTİ+’ların, ister bir ev satın alırken veya kiralarken, ister 
yaşlılık ve uzun süreli bakım merkezlerinde ikamet ederken, güvenli ve uygun fiyatlı barınma 
olanakları için mücadele verdiklerini göstermiştir. Yakın zamanda yapılan 10 eyaleti kapsayan 
bir araştırma, yaşlı eşcinsel çiftlerin bu tarz merkezlere başvururken olumsuz muamele ile 
karşılaştıklarını ortaya koymuştur ve 2011 raporu, bağımsız yaşama ve destekli yaşam 
tesislerinde çok sayıda önyargı ve ayrımcılık vakasının yaşandığını göstermiştir.9 Bir müdahale 
olarak, daha geniş çaplı barınma olanakları skalasında, hak savunucuları ve çözüm ortakları, 
herkesin dikkatini çeken yaşlı LGBTİ+’lara yönelik kompleksler inşa etmeye başladılar. Güvenli 
barınma olanaklarından yoksun olmak, herhangi bir yaşlı üzerinde, özellikle, daha az birikime 
sahip olan ve yasal, ekonomik ve kültürel engellerle karşılaşan yaşlı LGBTİ+’larda zararlı 
etkilere neden olabilir. Bu nedenle, bu çalışmada yaşlı LGBTİ+’lardan, barınma süreçleri ile 
ilgili deneyimlerini, korkularını ve ayrıca LGBTİ+ dostu komplekslere dair düşüncelerini 
paylaşmaları istenmiştir.

Barınma

DETAYLI BULGULAR
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Yaşlanmayla ilgili bilgi ararken, hem 
yaşlı LGBTİ+ ‘larda hem de LGBTİ+ 
olmayan yaşlılarda, en iyi bilgi 
kaynağı olarak internetin yanı sıra 
aile ve arkadaşlarına güvenme oranı 
yüksektir. Yaşlı LGBTİ+’lar arasında 
kadınların hükümet kaynaklarına 
güvenme oranı erkeklerden daha 
fazladır ve erkeklerin sosyal 
medyaya güvenme oranı 
kadınlardan daha fazladır.

• Hem yaşlı LGBTİ+’larda hem de

LGBTİ+ olmayan yaşlılarda 
yaşlanmaya dair birincil bilgi kaynağı 
olarak internete (%40’a karşılık %38) 
ve aile ve arkadaşlara (%40’a karşılık 
%40)  güvenme oranı yüksektir.

• Yaşlı LGBTİ+ kadınların

yaşlanmayla ilgili bilgi almak için
hükümet kaynaklarına bakma
oranı LGBTİ+ olmayan yaşlı
kadınlara göre daha fazladır (%
26’ya karşılık%15). Yaşlı LGBTİ+
erkeklerin

sosyal medyaya güvenme oranı LGBTİ+ 
olmayan yaşlı erkeklere kıyasla üç kat 
daha fazladır (%11’e karşılık %4).

• Afrikalı Amerikalı Yaşlı LGBTİ+’larda
yaşlanmayla ilgili bilgi almak için
hükümet kaynaklarına başvurma
oranları hem beyaz hem de Hispanik
yaşlı LGBTİ+’lardan daha fazladır (%
37’ye karşılık %23 ve %20).

• “Daha genç” yaşlı LGBTİ+’ların

(45-59 yaşlar arası), “daha yaşlı” yaşlı 
LGBTİ+’lara (60-75 yaşlar arası) kıyasla, 
yaşlanmayla ilgili bilgi kaynakları olarak 
arkadaşlara ve aile üyelerine güvenme 
oranları daha fazladır (%42’ye karşılık %
34). “Daha yaşlı” yaşlı LGBTİ+’ların, daha 
genç yaşlı LGBTİ+’lara kıyasla, 
uzmanlara (%42’ye karşılık %34) ve kar 
amacı gütmeyen kuruluşlara (%44’e 
karşılık %31) güvenme olasılığı daha 
yüksektir.

Yaşlı LGBTİ+’lara temel bilgilerle ulaşmanın en iyi yolu nedir? AARP’ın yeni araştırması, her 
yaştan çoğu insanın emeklilik plan belgelerini elektronik format yerine basılı formatta almayı 
tercih ettiğini ortaya koymuştur.10 Ek olarak, internet kullanımı 65 yaş ve üstü yaşlılar arasında 
istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmektedir; Pew Araştırma Merkezi, 65 yaş ve üstü 
yaşlıların  %59’unun internet kullandığını ve %47’sinin yüksek hızlı geniş bant bağlantısına 
sahip olduğunu tespit etmiştir. Bununla birlikte, daha düşük gelirli ve eğitim düzeyi düşük 
yaşlılarda, internet ve geniş bant kullanım oranı, daha eğitimli ve daha yüksek gelirli 
akranlarına kıyasla daha düşüktür. Ek olarak, yaşlıların birçoğu teknolojiyle ilgili fiziksel 
zorluklarla karşı karşıyadır, değeri konusunda şüphelidir ve nasıl kullanılacağını öğrenmede 
zorluklar yaşar.11 Yaşlı LGBTİ+’ların sağlık hizmeti, ekonomik durum ve diğer emeklilik 
sorunlarını ele almak için bilgilere nereden ve nasıl eriştiğini anlamak, zaman içindeki 
seçimlerini desteklemek açısından kritik öneme sahiptir - ancak bu konu yeterince 
araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada Yaşlı LGBTİ+’lara yaşlanmayla ilgili bilgi almak için 
eriştikleri kaynaklara dair sorular da sorulmuştur.

Bilgi Kaynakları

DETAYLI BULGULAR
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Bilgi güçtür - ve bu çalışma, 45-75 yaşlar arasındaki yaşlı 
LGBTİ+’ların değerleri, ihtiyaçları, beklentileri ve yaşam 
tercihleri hakkındaki var olan bilgileri önemli ölçüde 
genişletmektedir. Bu rapordan çıkarılan dersler, uzun 
süreli yaşlı bakım merkezlerinden kar amacı gütmeyen 
LGBTİ+ kuruluşlara kadar, sağlıklı ve kaliteli yaşamı 
hedefleyen çeşitli işletmeleri, bu ülkede giderek yaşlanan 
ve nüfusu artan fakat halen yetersiz hizmet alan yaşlı 
LGBTİ+’ların ihtiyaç ve beklentilerini odağına almaya sevk 
etmelidir. Bu çalışma çığır açması ve kapsamlı olmasına 
rağmen, bu raporda kapsanan çeşitli alanların yanı sıra 
yaşlı LGBTİ+’lar demografisinin ek alanlarını veya farklı alt 
gruplarını daha iyi anlamak için daha fazla araştırma 
yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu rapordaki bulgular, sağladığı 
geniş fırsatlar, bazı metodolojik sınırlılıklar ve olasılıklar 
göz önüne alınarak, daha dikkatle okunmalıdır. 
LGBTİ+’ların yaşlanma sürecindeki yaşamları hakkında ne 
kadar çok şey bilirsek, zaman içinde gelişmelerini o oranda 
sağlayabiliriz.



Bu anket için kullanılan 
metodoloji, 45 ila 75 yaşlar 
arasındaki yaşlı LGBTİ+’ların ulusal 
olarak temsil edildiği bir 
örneklemi hedeflemiştir. Ancak
Harris Poll’ün yaklaşımı, (diğer 
özelliklerin yanı sıra), interneti 
aktif kullananlar ve 
kullanmayanlar arasındaki tutum 
ve davranışsal farklılıkları hesaba 
katarken bu bulgular hiç internet 
kullanmayan yaşlı LGBTİ+’ları tam 
olarak ele alamayabilir. Ek olarak, 
örneklem kendini LGBTİ+ olarak 
tanımlayan kişileri kapsar ve bu, 
kuşaklar arası farklılıklar da dahil 
olmak üzere çeşitli nedenlerle 
kendini LGBTİ+ olarak 
tanımlamayan yaşlıları dışarıda 
bırakabilir. Özellikle, translara 
yönelik anket soruları, özellikle 
yaşlılık sürecini ölçmekte 
başlangıç düzeyindedir ve bu, 
yaşlı transları kapsayan örneklemi 
etkilemiş olabilir.

Buna ek olarak, bu çalışmada 
Afrikalı Amerikalı ve Hispanik yaşlı 
LGBTİ+’lara uygun bir istatistiksel 
analiz elde etmek için örneklemde 
geniş yer verilmiştir, ancak yaşlı 
LGBTİ+’ların tam sayısını 
gösterecek hiçbir ulusal çalışma 
olmadığından, bu iki popülasyon 
için belirlenen örneklem 
büyüklüğünün, ülke genelindeki 
Afrikalı Amerikalı ve Hispanik yaşlı 
LGBTİ+ nüfusu yeterince temsil 
edip etmediği tam olarak 
anlaşılamamaktadır. Ayrıca, 137 
trans katılımcının yer aldığı bu 
çalışmada, veriler transların 
deneyimleri ve tutumları hakkında 
bulgular sunarken, bu örneklemin 
genel olarak yaşlı transları 
yeterince temsil edip etmediğini 
de anlamak mümkün değildir.

Son olarak, veriler belirli bir 
zaman içinde (Mart 2014) gelen 
yanıtları temsil etmektedir ve bu 
nedenle doğası gereği boylamsal 
değildir. Bu bulguların uzun 
vadeli doğası hakkında sonuç 
çıkarırken dikkatli olunmalıdır.

Sınırlılıklar
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Yaşlanmayla İlgili Sorunlar
Bu çalışmanın sonuçları, 
yaşlanmanın kişisel ve finansal 
sonuçlarıyla boğuşan farklı bir 
nüfusu tasvir ederek, LGBTİ+’ların
 güvenli bir gelecek tahayyülü için 
ihtiyaç duydukları şeylere sahip 
olmalarını sağlamak için sayısız 
fırsatı ortaya koyuyor. Birçok 
yönden, yaşlı LGBTİ+’larda, 
LGBTİ+ olmayan yaşlılara kıyasla 
yaşlanmayla ilgili çeşitli konular 
hakkında kaygı düzeyi yüksektir. 
Ekonomik olarak güvende 
olacaklar mı? Fiziksel olarak daha 
az çekici olacaklar mı yoksa 
fiziksel ve zihinsel 
bağımsızlıklarını mı 
kaybedecekler? Zamanla 
yalnızlaşacaklar mı ve daha iyi bir 
yaşam sürdürmek için çok önemli 
olan destek sistemleri kısıtlı mı?

LGBTİ+ yaşlılığı çalışan hak 
savunucuları, yaşlı LGBTİ+’ların, 
gençliğin övüldüğü ve yaşlıların 
daha az kucaklandığı LGBTİ+ 
ortamlarında ve aynı zamanda 
LGBTİ+’lar için kucaklayıcı 
olmayan, hatta düşmanca 
olabilecek yaşlılık merkezlerinde 
kendilerine bir çevre edinmek için 
mücadele ettiklerini uzun 
zamandır dile getirmektedirler. 

Bu sorunlar, daha kötü sağlık 
sonuçları, azalan tasarruflar ve 
kurumlara güvensizlik yaratan 
yaşam boyu ayrımcılıklar yaşamış 
olmanın bir sonucu olabilir. Yaşlı 
LGBTİ+’lar ayrımcılık beklemeye 
alıştı mı ve bu yaşlanma endişeleri 
bu genel rahatsızlığın bir 
göstergesi mi? Bu sorular ve 
kaygılar, yaşlılık ve uzun vadeli 
bakım merkezlerinin büyük 
ölçüde yöneticileri, çalışanları, 
gönüllüleri ve sakinleri için LGBTİ+ 
kültürel yeterlilik eğitimi yoluyla 
daha sıcak ortamlar yaratmaya 
teşvik etmelidir. Eğitim alan 
merkezler, genel önyargıyı 
azaltmada ve Yaşlı LGBTİ+’ların 
benzersiz ihtiyaçlarını açıklayan 
politikalar, protokoller ve 
programlar oluşturmada daha 
yetkin olacaktır. Bulgular ayrıca, 
farklı coğrafi bölgelerdeki yaşlı 
LGBTİ+’ların belirli kesimlerini, 
hem bu konuları hem de bunlara 
dair gizil konuları daha iyi anlamak 
ve yeni alanları keşfetmek için 
daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
olduğunu göstermektedir.
İhtiyaç analizi, çalışmalar ve diğer 
sistematik araştırma biçimleri 
finanse edilmeli ve yaşlılar 
grubunun tüm çeşitliliğini 
incelemek adına uygulanmalıdır.

Tartışma ve 
Öneriler
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LGBTİ+ YAŞLILIĞI ÇALIŞAN 
HAK SAVUNUCULARI, 
YAŞLI LGBTİ+’LARIN, 
GENÇLİĞİN ÖVÜLDÜĞÜ VE 
YAŞLILARIN DAHA AZ 
KUCAKLANDIĞI LGBTİ+ 
ORTAMLARINDA VE AYNI 
ZAMANDA LGBTİ+’LAR 
İÇİN KUCAKLAYICI 
OLMAYAN, HATTA 
DÜŞMANCA OLABİLECEK 
YAŞLILIK MERKEZLERİNDE, 
KENDİLERİNE BİR ÇEVRE 
EDİNMEK İÇİN MÜCADELE 
ETTİKLERİNİ UZUN 
ZAMANDIR DİLE 
GETİRMEKTEDİRLER.



Sağlık Hizmetleri
LGBTİ+’ların çoğu, cinsel 
yönelimlerini ve cinsiyet 
kimliklerini sağlık hizmeti 
sağlayıcılarıyla paylaşmadıklarını, 
çünkü hizmet sağlayıcılar 
tarafından yargılanacaklarından 
(ve tıbbi tedavilerinin sekteye 
uğramasından) korktuklarını ifade 
etmektedir. Bu bulgular, ulusal 
sağlık hizmet sektörünü optimal 
ve hasta merkezli bakım 
sağlamaya odaklanmaya teşvik 
etmenin yanı sıra, federal 
hükümeti sağlık hizmetlerini 
iyileştirmeye ve tüm Amerikalılar 
arasındaki eşitsizlikleri azaltmaya 
teşvik eder. Hizmet sağlayıcılar, 
faydalanıcıların cinsel yönelim ve 
cinsiyet kimliklerinden haberdar 
değilse ve bu gizlemenin 
LGBTİ+’ların önyargı ve ayrımcılık 
yaşama korkusundan 
kaynaklanması durumunda, 
faydalanıcı-  hizmet sağlayıcı 
arasındaki ilişki sekteye uğrar.  
Uygun tıbbi tedavi, faydalanıcı ve  
hizmet sağlayıcı arasında kurulan 
samimi bir iletişimle uygulanabilir 
ve LGBTİ+’lar cinsel yönelim ve 
cinsiyet kimliklerini her yaşta 
olumlayan bir iletişim sürecini hak 
eder. Bu normlar kurulmadan, 
LGBTİ+’lar ülkenin genel sağlık ve 
refahını iyileştirmeyi amaçlayan 
herhangi bir ulusal girişimde 
kapsanmak yerine geride bırakılır. 

Bu çalışmadan elde edilen 
bulgulara dayanarak, sağlık 
hizmeti sağlayıcıları daha iyi 
hasta merkezli bakım sağlamak 
için LGBTİ+’larla olan 
etkileşimlerini iyileştirmelidir.  
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
ile ilgili sorular klinik sürece 
entegre edilmelidir, böylece   

kişilerin bilgilerini saklama ihtiyacı 
ortadan kaldırılır. Bu sorular, 
ayrımcılığa karşı korunma 
sağlanması için, personele uygun 
şekilde eğitim verilmesine, 
mahremiyet ve gizliliği güvence 
altına alacak protokol ve 
politikalara paralel gelişir. Ek 
olarak, yaşlı LGBTİ+’ların, sağlık 
hizmeti tesislerinde ayrımcılıkla 
yüz yüze gelmesi durumunda, bu 
durumlardaki yasal hakları ve 
başvuru süreçleri konusunda 
kendilerine bilgilendirme 
sağlanmalıdır.

Ekonomik Durum ve 
Emeklilik

Emeklilikte yaşam kalitesi 
ekonomik imkanlara bağlıdır, 
ancak bu araştırmadaki yaşlı LGBTİ
+’ların birçoğu, bu imkana sahip 
olmadıklarından endişe 
etmektedir. Birçoğu ayrıca 
emeklilikte dahi çalışmaları 
gerektiğini (özellikle partneri 
olmayan LGBTİ+’lar) ve Sosyal 
Güvenlik gibi yaşlıları 
destekleyebilecek hükümet 
programlarında olası bazı 
kesintiler ile ekonomik ağlarının 
zayıflamasından korktuklarını 
ifade etmiştir. LGBTİ+ yaşlılığı 
çalışan hak savunucuları, işyerinde 
yaşam boyu sürecek 
ayrımcılığın,tasarrufların 
azalmasına ve yaşlıandıkça 
yoksulluk oranının artmasına yol 
açtığını öne sürmektedirr; bu 
çalışmanın bulguları, bu eğilimleri 
destekler niteliktedir.

Emeklilik yılları aynı zamanda 
seyahat ve boş zaman aktiviteleri, 
tamamen hayatın tadını çıkarma 
ve yeni fırsatları keşfetme dönemi 
olarak algılanır- ancak bu ideal 

portreye, daha düşük gelirli 
LGBTİ+’lar dahil olmak üzere tüm 
herkesin ulaşması mümkün 
olamamaktadır. Yine de, bu 
araştırmada Yaşlı LGBTİ+’ların, 
emeklilik dönemleri için, LGBTİ+ 
olmayan yaşlılarla aynı, (seyahat 
etmek,  önemli işlerde gönüllü 
faaliyetler, hobi edinmek veya yarı 
zamanlı çalışmak ve sosyal 
gruplarla bağlantı kurmanın 
faydalarından yararlanmak gibi) 
beklentilerde olduğu  ortaya 
konmuştur. Yine de, gönüllülük ve 
yarı zamanlı istihdamın önündeki 
ayrımcılık ve olası engeller en çok, 
yaşlı LGBTİ+’lar için su yüzüne 
çıkar. Ayrıca, yaşlı LGBTİ+’ların  
katılım, gönüllülük ve 
aktivizmlerini teşvik eden STK ve 
işletmelerde mentorluk yapma 
oranlarının daha yüksek olduğu 
bu araştırmayla ortaya konmuştur.

Yaşlı LGBTİ+’ların emekli 
olmalarına ilişkin ifade ettikleri 
kaygılar, finans uzmanlarına, kar 
amacı gütmeyen kuruluşlara ve 
devlet kurumlarına, 45 yaş ve üzeri 
LGBTİ+’ları hedefleyen kendilerine 
özgü yaşamları ve yasal yolları 
dikkate alan finansal planlama 
hizmetlerine daha iyi yatırım 
yapılması fırsatları sunar. Seyahat 
ve emeklilik endüstrileri, tüm 
hizmetlerin LGBTİ+’ları olumlayan 
mesajlar vermesini sağlayarak,

LGBTİ+'ları hedefler konumdadır. 
Çoğu insanın uzun yaşamlarının 
meyvelerini toplayacakları bir 
zamanda “açık olmadan” 
yaşamaları, geniş tanımıyla. 
emeklilik endüstrilerinin 
hedefleriyle çelişmektedir.
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Bu çalışma aynı zamanda, düşük 
gelirli yaşlıları destekleyen ve 
koruyan kilit programların  
önemine değinirken, bu 
programların yaşlı LGBTİ+’lar ve 
eşcinsel çiftler için erişilebilir 
olmasını teşvik eder. Ek olarak, 
federal düzeyde, eyalet bazlı ve 
yerel yönetimlerde, cinsel yönelim 
ve cinsiyet kimliği temelinde 
istihdam ayrımcılığına karşı geniş 
çapta koruma sağlanmalıdır. Bu 
korumalarla şehirlerde ve 
eyaletlerde yaşayan LGBTİ+’lar, 
yaptırımın sağlanması için hakları 
konusunda bilinçlendirilmelidir. 
Ve yaşlılara yönelik, yaş temelli 
ayrımcılıklarla 40 yaş gibi erken bir 
zamanda yüz yüze kalınabilir ve 
yaş temelli önyargılar cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliği 
ayrımcılığıyla artabilir. 
Yaşlı LGBTİ+’lar, yaşlandıkça 
istihdam olanaklarını destekleyen 
programlara ihtiyaç duymaktadır. 
Kamu ve özel sektörde, özellikle 
yaşlı LGBTİ+’lar ve onların 
benzersiz koşullarını dikkate alan 
“deneyimli çalışan” programları 
desteklenmelidir.

Destek Sistemleri

Bu çalışma aynı zamanda yaşlı 
LGBTİ+’ların çoğunlukla partnerleri 
olmadığını ve yalnız yaşadığını 
gösteren araştırmayı da doğrular 
niteliktedir. Bu araştırmada:
LGBTİ+'lar, destek ağlarının 
zamanla daraldığını, bunun da 
daha sonraki yaşamlarını etkileyen 
sosyal izolasyonu yoğunlaştırarak 
genel sağlık durumlarını negatif 
etkileyeceğini ifade etmişlerdir. 
Yalnız yaşamak, izolasyona iten 
daralan destek sistemleriyle 
birleştiğinde, yaşlı LGBTİ+’lar 

toplumsal hayata katılımlarını 
artıracak ve yalnızlaşmalarını 
azaltacak, fonlarla desteklenen 
destekleri hak etmektedirler. Yaşlı 
LGBTİ+’ları çevre edinmeye, spor 
ve eğitime teşvik edecek ve 
fiziksel ve zihinsel olarak aktif 
olabilecekleri alanları üretebilecek 
ülke çapında programlara hız 
verilmiştir. Yine de bu tür 
hizmetler sayıca azdır ve herkese 
ulaşmak için daha iyi finanse 
edilmeli ve ülkenin farklı 
bölgelerinde sayıları artırılmalıdır. 
Ek olarak, ana akım yaşlılık 
hizmetleri de yavaş yavaş 
LGBTİ+’ların varlığını ve onlara 
uygun tesislere  ihtiyaç 
duyulduğunu kabul etmeye 
başlamıştır; birçoğu, LGBTİ+ 
duyarlılık eğitimleri için 
uzmanlarla çalışmaktadır. 

Kamu ve özel sektör de, 
LGBTİ+’ların yaşamlarına daha 
duyarlı, modern bir çalışan profili 
oluşturmak adına LGBTİ+ kültürel 
yeterlilik eğitimine yatırım 
yapmalıdır. Federal düzeyde, Yaşlı 
Amerikalılar Yasası ülke çapında 
yaşlılara finansman sağlamak ve 
hizmet sunmak için en büyük 
araçtır; yaşlı LGBTİ+’ları kapsamak 
ve onlara yönelik programları, 
eğitim ve araştırmaları daha iyi 
desteklemek için bu mevzuat 
değiştirilmeli ve yeniden 
şekillendirilmelidir. Çoğu zaman, 
özellikle bakım ve destek 
sistemleriyle ilgili olarak, yaşlıları 
destekleyici politika ve 
programlarda eş ve atanmış aileler 
baz alınmaktadır, oysa, buradaki 
desteklerde, 
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YAŞAMLARINA DAHA 
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OLUŞTURMAK ADINA 
LGBTİ+ KÜLTÜREL 
YETERLİLİK EĞİTİMİNE 
YATIRIM YAPMALIDIR.



arkadaşları, bakımdan sorumlu 
kişileri ve alternatif akrabalık 
yapılarını içerecek şekilde “aile” ve 
“yakın akraba” tanımları 
genişletilmelidir. Son olarak, 
Afrikalı Amerikalı ve translar gibi 
yaşlı LGBTİ+’ların belirli kesimleri, 
destek sistemleri konusunda daha 
çok kiliselere güvendiğinden, yaşlı 
LGBTİ+’lara daha uygun yerler 
sağlamak için inanç temelli 
modeller genişletilmeli ve 
desteklenmelidir.

Barınma
Bu çalışma, yaşlı LGBTİ+’ların 
birçoğunun ev ararken 
ayrımcılıkla karşılaşmaktan ve 
yaşlılık ve uzun süreli bakım 
hizmetlerinde kötü muameleyle 
karşılaşacaklarından kaygı 
duyduklarını belgelemektedir. 
Ayrıca, yaşam boyu süren 
ayrımcılıkların, LGBTİ+’lara hizmet 
eden ve korumayı amaçlayan 
kurumlara karşı bir güvensizlik 
duyulmasına yol açması 
mümkündür. Hayatın ilerleyen 
dönemlerinde, özellikle sosyal 
ağları tükenip yaşlı LGBTİ+’lar 
giderek daha fazla uzmanlara 
bağımlı hale gelirse, bu korkular 
içgüdüsel olarak daha 
yaygınlaşabilir. Bu araştırmadaki 
yaşlı LGBTİ+’ların çoğunun 
hayatlarının bir noktasında 
LGBTİ+ dostu bakımevinde 
yaşamaya ilgi duyması bu açıdan 
şaşırtıcı değildir.

LGBTİ+ dostu konutlar ve ev 
kompleksleri çözümleri çeşitli ve 
geniştir. Bu çalışma, konut 
sağlayıcıları, hükümet yetkililerini, 
hak savunucularını ve 
müteahhitlere, yaşlı LGBTİ+’ların  

ev bulması ve satın almasından, 
bakımevinde yaşamaya uyum 
sağlamaya kadar, barınma 
sürecini eşit şartlarda 
yönetebilmelerini sağlayan 
destekli yaşam veya bağımsız 
yaşam tesisi veya (yeni konut 
tarzları değiştikçe) başka bir 
konut düzenlemesi gibi sağlam 
destek sistemi tahayyülleri için 
çağrı yapmaktadır.

Hükümet ve topluluk kuruluşları, 
yaşlı LGBTİ+’lara hizmet verirken 
barınma hizmeti sağlayıcıları için 
aşağıda sıralanan en iyi 
uygulamaları teşvik etmelidir; 
ayrılan fonların artırılması ve bu 
tür projelerin gelişimini sekteye 
uğratan politik engellerin 
kaldırılması dahil olmak üzere; 
yaşlı LGBTİ+’lar için uygun fiyatlı 
konut projelerini desteklemek; 
ve barınma hizmeti 
sağlayıcılarını LGBTİ+ kültürel 
yeterlilik eğitimine tabi tutan ve 
yaşlandıkça LGBTİ+‘ları 
“sarmalayan” barınma temelli 
hizmetler oluşturan kamu-özel 
sektör ortaklıklarını teşvik etmek.

Cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliğine dayalı barınma 
süreciyle ilgili ve kredi temelli 
ayrımcılıklar federal çapta, 
eyalet ve yereller düzeyinde 
yasaklanmalıdır. Yaşlı LGBTİ+’lar, 
eşitlikçi konut yasaları ve 
yönetmelikleri olan eyaletler ve 
şehirlerdeki yasal haklarının yanı 
sıra; Adil Konut Yasası ve Federal 
Bakımevi Reform Yasası 
kapsamında sahip oldukları 
haklar konusunda 
bilgilendirilmelidir.
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Bilgi Kaynakları

Nihayetinde, yaşlı LGBTİ+’lara 
doğru bilgilerle en iyi nasıl 
ulaşabiliriz? Bu çalışma, çoğu 
insanın yaşlanmayla ilgili 
kaynaklar için hala internetin 
yanı sıra aile ve arkadaşlarına 
güvendiğini gösteriyor. 
İnternet en yaygın ve erişebilir 
kaynaktır ve aile üyeleri ve 
arkadaşlar en güvenilir 
habercilerdir. Bu çalışmanın 
gösterdiği gibi; LGBTİ+'lar 
arasında, bilgi edinme 
süreçlerinde, daha yaşlılar 
grubundan erkeklerin sosyal 
medyaya güvenme oranı daha 
yüksekken, kadınların 
hükümet kaynaklarına 
güvenme oranı daha yüksektir. 

Ayrıca, 60-76 yaşlar arasındaki 
"yaşlılar" genellikle bilgi 
edinmek için kar amacı 
gütmeyen kuruluşlara ve 
uzmanlara güvenmektedir. 
LGBTİ+’ların birçoğu, bilgi için 
internete, arkadaşlarına ve 
ailelerine başvurduğundan, bu 
bilgilerin doğru, LGBTİ+ 
kapsayıcı olmasını sağlamak 
ve daha dar destek 
sistemlerine sahip kişiler de 
dahil olmak üzere ve düzenli 
bilgi için teknolojiye ve 
internete başvurmayanlar da 
dahil olacak şekilde, tüm 
çeşitliliğiyle yaşlı LGBTİ+’lar 
için erişilebilir olmasını 
sağlamak adına ek girişimlerde 
bulunulmalıdır.

Burada, dolandırıcılığın ve siber 
saldırıların önlenmesi için özel 
çaba gösterilmelidir. Doğru 
bilgiler edinebilen yaşlı LGBTİ+’lar, 
gelecekleri hakkında bilinçli 
seçimler yapabilirler. Kamu ve 
özel sektör, bu bulgular 
üzerinden, 45 yaş ve üstü LGBTİ+ 
nüfusun farklı kesimlerini 
hedefleyen kaynaklar üretmeye 
teşvik edilebilir. Ayrıca, kar amacı 
gütmeyen kuruluşları, LGBTİ+’lara 
hitap eden ve kitlesini büyük 
ölçüde çocuklu ve evli  monolitik, 
heteroseksüel olarak 
varsaymayacak şekilde, yaşlılık ve 
emeklilikle ilgili sosyal 
yardımlarını, mesajlarını, araçlarını 
ve genel bilgilerini geliştirmeye 
teşvik edebilir. 
İster LGBTİ+’lara gelecekleri 
hakkında daha iyi seçimler 
yapmaları adına sağladığımız 
bilgiler olsun; ister Amerikan 
nüfusu ve pazarının çeşitliliği 
hakkındaki bilgimizi derinleştiren 
geniş çaplı araştırmalar olsun, 
bilgi güçtür. Bu bilgiyi görünür 
kılmak, nihayetinde tüm 
çeşitlilikleriyle tüm yaşlılara her 
zaman hayal ettikleri yaşamları 
sürdürmelerinde yardımcı olur.
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Bu rapor, 45-75 yaşlar arasındaki 
yaşlı LGBTİ+’ların değerleri, 
ihtiyaçları, beklentileri ve yaşam 
tercihlerinin anlaşılması için 
önemli ölçüde katkı sunmaktadır. 
Sağlık hizmeti, emeklilik dönemi 
ve ekonomik açıdan güvenli bir 
gelecek gibi alanlarda 
yaşlanmayla ilgili kaygılara bakış 
açısı sağlamaktadır. Zaman içinde 
sosyal ağlarına bağlı kalmak için 
mücadele eden, gönüllü 
olabilecekleri, mentorluk 
yapabilecekleri ve seyahat 
edebilecekleri aktif bir emeklilik 
yaşama hayalleri olan- çoğu 
partnerleri olmadan yalnız 
yaşayan - bir grubu mercek altına 
almaktadır. Ek olarak, yaş grupları, 
gelir seviyeleri, cinsiyet/ cinsiyet 
kimliği ve ırk ve etnik köken 
açısından çeşitlilik arz eden bir 
nüfus grubuna ışık tutmaktadır. 
Yaşlı LGBTİ+’ların her biri aynı 
değildir ve deneyimleri tamamen 
zorluklardan ibaret de değildir. Bu 
rapor, onların yaşamları ve 
düşünce biçimlerini mercek altına 
almaktadır.

Yaşlı LGBTİ+’ları incelemenin 
önündeki en büyük engel, cinsel 
yönelim veya cinsiyet kimliği 
hakkında verileri toplayan ulusal 
federal araştırmalar ve özellikle 
emeklilik, uzun süreli bakım ve 
sağlık hizmetiyle ilgili anketlerin 
sayıca az olmasıdır.
Anketler bu verileri toplarken, 50 
yaş ve üzeri bir örneklem 
büyüklüğüne temsili bulgular  

sağlamak açısından yetersizdir ve 
bu örneklemin çoğu, daha yüksek 
gelirli ve daha eğitimli olan kişileri 
kapsamıştır.

Daha da kötüsü, beyaz olmayan 
yaşlılar ve yaşlı translar gibi yaşlı 
LGBTİ+’ların alt grupları, iki 
örneklem olarak, yeterince 
çalışılmamıştır. Ayrıca, cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili 
anket soruları yaşlılardan nadiren 
yanıt bulur, bu da yaşlı LGBTİ+’lar 
arasında veri toplama konusunda 
hem verilerden hem de en iyi 
uygulamalardan yoksun 
olduğumuz anlamına gelir. Yaşlı 
LGBTİ+’lar hakkındaki verilerin 
önündeki bu yapısal engeller 
kaldırılmalıdır. Bu raporun birçok 
alanından elde edilen bulguları- 
özellikle translar, beyaz olmayan 
kişiler, kadınlar ve düşük gelirli 
insanlar gibi daha az hizmet alan 
nüfuslarla ilgili oldukları için- 
genişletebilecek daha fazla 
araştırma yapılmalıdır. Diğer 
konular da derinleştirilmelidir. 
Örneğin, ileriki yaşamlarında 
bağımsız kalabilmekten ve fiziksel 
yetersizlikten endişe duyan yaşlı 
LGBTİ+’lar için, bu endişeleri neyin 
tetiklediği ve hizmet sağlayıcıların, 
kar amacı gütmeyen kuruluşların, 
işletmelerin bağımsız yaşamı 
olabildiğince uzun süre 
destekleyecek kaynak, program ve 
hizmetleri en iyi şekilde nasıl 
oluşturabileceklerini keşfedecek 
nitelikte yeni araştırmalar 
hazırlanabilir.

Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak, 
cinsellik ve cinsiyet kimlikleri 
öğrenildiğinde yaşlı LGBTİ+'ların 
hizmet sağlayıcılardan hangi ölçüde

yargılanma ve ayrımcı muamele 
gördüklerini araştıracak yeni 
araştırmalar yapılabilir. Ve bunlar, 
hizmet sağlayıcıların bu bilgileri 
tedavi yaklaşımlarına, kaynaklarına 
ve tesislerine en iyi şekilde uyacak 
yönde edinebilmesi için sorulacak 
soruları inceleyebilir.

Son olarak, bir kişinin cinsel 
yönelimini ve cinsiyet kimliğini bir 
sağlık hizmeti sağlayıcısına 
paylaşmasının beklenmedik 
yararları ve sonuçları olup 
olmadığını inceleyebilecek 
araştırmalar da yapılabilir. Yaşlı 
LGBTİ+’lar arasında, özellikle gelir 
dilimlerinde finansal planlamanın 
önem ve kalitesini ölçen 
araştırmalar yapılabilir.
Yaşlı LGBTİ+’ların çoğu yalnızca 
kendi bilgilerine ve internete 
güvendiklerinde,  emeklilik planları 
en iyi nasıl tasarruf edileceğini 
belirlemek için gereken finansal 
uzmanlıktan ve gelir düzeylerine, 
varlıklara ve hukuki engeller ve 
isteklere paralel tüm seçeneklerden 
yoksun olabilir. Yaşlı LGBTİ+’ları 
emeklilik için planlama yapmaya 
neyin teşvik ettiğini ortaya koyacak 
yeni araştırmalar; kar amacı 
gütmeyen kuruluşları, finans 
uzmanlarını ve devlet temelli 
sağlayıcıları yaşlı LGBTİ+’ların 
ekonomik yaşamlarını güvence 
altına almak için sunabilecekleri  
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Araştırma İçin 
Gelecekteki Eğilimler



mesaj, kaynak ve hizmet türlerine 
daha fazla yatırım yapmaya teşvik 
edebilir.

Yaşlı LGBTİ+’ların, LGBTİ+ olmayan 
yaşlılara göre mentorluk yapma 
olasılıkları daha yüksektir; yapılacak 
daha fazla araştırma ile, sundukları 
mentorluk türleri ve deneyimleri, 
yaşlı LGBTİ+’lar için mentorluğun 
ne anlama geldiği ve çeşitli 
topluluklar veya dijital  teknolojiler 
aracılığıyla var olan mentorluk 
fırsatları keşfedilebilir. 
Yaşlı LGBTİ+’ların emeklilikte 
seyahat etme, hobi edinme ve 
gönüllü faaliyetlere olan ilgisi göz 
önüne alındığında, gelecekteki 
araştırmalar bu alanların her biri 
için çeşitli seçenekleri, ilgi alanlarını 
ve endişeleri inceleyebilir ve 
emeklilikte yaşam süreçlerine 
yatırım yapan endüstrileri teşvik 
edebilir. Gelecekteki araştırmalar, 
yaşlı LGBTİ+’ların sosyal ağlarını 
daha yakından inceleyebilir ve 
ağların zamanla daralmasının 
yarattığı etkileri daha yakından 
inceleyebilir. Özellikle, ileriki 
yaşamda başarılı bir yalnız yaşama 
sürecinin ne anlama geldiğini 
değerlendiren araştırmalar 
yapılabilir. Yalnız yaşamayı seçen 
veya koşullar nedeniyle yalnız 
kalan bir kişiye ne tür destekler, 
kaynaklar, ürünler ve teknoloji 
yardımcı olabilir? Yaşlı LGBTİ+’lar 
barınma ve uzun süreli bakım 
hizmetlerinde ayrımcılıkla 
uğraşırken, yaşlı LGBTİ+’ların bu 
sistemde nasıl hareket etmelerini 
ve yasal haklarını (varsa) nasıl 
kullanmaları gerektiğini ve ayrıca 
barınma hizmeti sağlayıcıların 
sistemlerini nasıl yaşlı LGBTİ+’ların 
makul koşullarda uygun fiyatlı 
seçeneklere erişebilmelerini 

sağlamak yönünde 
değiştirebileceğini inceleyecek 
yeni araştırmalar yapılabilir. 
Son olarak, yaşlı LGBTİ+'ların; 
bilgiyi ne yönde ve nasıl 
değerlendirdiklerini anlamak 
adına araştırmalar yapılabilir. (Bu 
nüfusun farklı kesimleri hangi 
medya kuruluşlarına erişiyor? Kim 
farklı ilgi alanlarında güvenilir 
habercilik sağlıyor? 
Yaşlı LGBTİ+’larla,  yaşlanma ve 
yeni medya ve teknolojiler ile 
internet arasındaki ilişki nedir? 
İnsanların günlük olarak 
karşılaştığı hızlı veri hacmi göz 
önüne alındığında, bilginin öne 
çıkması ve yaşlı LGBTİ+’ların farklı 
kesimlerine doğrudan 
ulaşmasının en iyi yolları 
nelerdir?)
Bu büyüyen yaşlı LGBTİ+ nüfus 
hakkında ve onlarla bağlantı 
kurulmasının yolları hakkında ne 
kadar çok şey öğrenilirse, 
yaşlandıkça - tüm alanlarda - 
hayatlarını iyileştirecek bilinçli 
seçimler yapmak konusunda 
onlar da/hizmet sağlayıcılar da o 
kadar çok şey öğreneceklerdir.
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Translarda yaşlanma süreci, 
sağlık hakkına erişim eşitliği 
ve beyaz olmayan yaşlı 
LGBTİ+’lar, HIV ve yaşlanma, 
yaşlı LGBTİ+’lar için kapsayıcı 
hizmetler, yaşlı LGBTİ+’lar 
hakkında klinik veri toplama 
üzerine raporlar, analizler 
gibi yaşlı LGBTİ+’larla ilgili 
daha fazla politika ve 
uygulama tavsiyesi için 
sageusa.org adresini ziyaret 
edin.
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SAGE HAKKINDA
SAGE (Services and Advocacy for GLBT Elders): Yaşlı 
lezbiyen, gey, biseksüel ve transların yaşamlarını 
iyileştirmeyi amaçlayan ülkenin en büyük ve en eski 
kuruluşudur. 1978’de kurulan ve merkezi New 
York’ta bulunan SAGE, yaşlı LGBTİ+’lara ve onların 
bakımını üstlenen kişilere destekleyici hizmetler ile 
faydalanıcılar için kaynaklar sunan bir örgüt olup, 
kamu politikalarının yaşlı LGBTİ+’ların ihtiyaçlarını 
ele alacak şekilde değiştirilmesi için savunuculuk 
faaliyetleri gerçekleştiren ve bünyesindeki merkezi: 
National Resource Center on LGBT Aging aracılığıyla 
yaşlı hizmetleri sağlayıcılarına ve LGBTİ+ örgütlere 
eğitimler veren ulusal bir kuruluştur. New York, 
Washington ve Chicago’da yer alan ofisleri ile SAGE, 
yereldeki 27 bağlı kuruluştan oluşan ve giderek 
büyüyen ağını, 20 eyalette ve Washington’da 
koordine etmektedir. Daha fazla bilgi için, bkz. 
sageusa.org. 
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Bu yayının hiçbir bölümü SAGE ve National Resource Center on LGBT Aging 
(info@lgbtagingcenter.org) üzerinden yazılı izni alınmaksızın – elektronik (CD-
Rom, Internet vb.) ve mekanik yöntemler, fotokopi ve kayıt işlemi veya herhangi 
bir başka bilgi depolama veya erişim sistemi kullanılarak – hiçbir şekilde ve hiçbir 
yolla çoğaltılamaz veya dağıtılamaz.

©  Türkçe Baskı, 2021, Kırkından Sonra Lubunya İnisiyatifi, 17 Mayıs Derneği

Bu Türkçe Baskı, SAGE ve National Resource Center on LGBT Aging'in izniyle, Kırkından Sonra Lubunya İnisiyatifi tarafından Sivil 
Düşün Desteğiyle İngilizce orijinalinden Türkçe'ye çevrilmiş ve ücretsiz olarak dağıtılmak üzere hazırlanmış ve yayımlanmıştır. 
Çeviriden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan SAGE ve National Resource Center on LGBT Aging sorumlu tutulamaz. 

Bu çeviri ve baskı Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu 
tamamıyla Kırkından Sonra Lubunya İnisiyatifi'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
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