
SOSYAL HİZMET UZMANLARI İÇİN

YAŞLI LGBTİ+’LAR
BİLGİ NOTU

Eylül 2021



Bu bilgi notu, 17 Mayıs Derneği tarafından,  "Yaşlanan ve Yaşlı LGBTİ+'ların Sağlık Hakkına ve Sosyal 
Hizmetlere Erişiminde Güçlendirilmesi ve İçeriden İzleme Yapılarak Hizmetlerle Sosyal Kabul 

Sağlanması" projesi kapsamında, Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği İnsan Hakları Fonu desteğiyle 
hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamen 17 Mayıs Derneği'ne aittir ve  Hollanda Krallığı Ankara 

Büyükelçiliği 'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Rıza Yılmaz
Hazırlayan: Rıza Yılmaz
Yayımlayan: 17 Mayıs Derneği
Birinci Dijital Baskı: Eylül 2021
Kapak ve Sayfa Tasarım: Rıza Yılmaz



İçindekiler

G�r�ş 

M�kro Düzeyde Yaşlı LGBTİ+’larla

Sosyal H�zmet

Mezzo Düzeyde Yaşlı LGBTİ+’larla

Sosyal H�zmet

Makro Düzeyde Yaşlı LGBTİ+’larla

Sosyal H�zmet

Son Söz

Kaynaklar

4
6

10

13

18
19



GİRİŞ
İç�nde yaşadığımız toplumlar günden güne

yaşlanırken, çeş�tlenen k�ml�kler�yle yaşlılarla

çalışmak da önem�n� artırmaktadır.

Yaşlanmak herkes �ç�n aynı �lerleyen b�r ç�zg�

olmadığı g�b�, yaşlanma sürec�nde ve

yaşlılıkta duyulan �ht�yaçlar da herkes �ç�n

farklılaşmaktadır. Sah�p olunan kültür, d�n,

engell�l�k durumu, c�nsel yönel�m, c�ns�yet

k�ml�ğ�, c�ns�yet karakter�st�ğ� g�b� özell�kler

bu �ht�yaçların şek�llenmes�nde rol

oynamaktadır. Bu sebeple çeş�tlenen

k�ml�kler�yle yaşlanan k�ş�ler�n esenl�ğ�n�

sağlamak ve sağlıklı b�r yaşlanma sürec�

geç�rmeler�ne destek olmak �ç�n özell�kle

�ht�yaç duyab�lecekler� noktaları anlamada ve

bu noktalar üzer�nde olumlu dönüşümler�n

sağlanmasında sosyal h�zmet uzmanlarına

öneml� roller düşmekted�r.

Türk�ye’de yaşayan LGBTİ+’ların yaşadıkları

ayrımcılık ve damgalanma her geçen gün

artmaktadır. Bu �se LGBTİ+’ları hang� yaşta

olurlarsa olsunlar sürekl� haklarını savunan ve

destek arayan b�r konuma get�rmekted�r.

İst�hdam, sağlık, eğ�t�m, gel�r yoksulluğu,

barınma, a�le, toplumsal hayata katılım ve

yaşlılık g�b� çeş�tl� sosyal pol�t�ka alanlarında

LGBTİ+’ların ayrımcılıkla karşılaştıkları

raporlanmaktadır (1).
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Kend�n� gerçekleşt�rme sürec�nde,

k�ş�ler�n sah�p oldukları k�ml�kler� g�zleme

�ht�yacı h�ssetmeden ve bu k�ml�kler�n�

kabul ederek yaşamaları öneml� b�r

adımdır. Akt�v�zm ve değ�şen toplumsal

yapılarla b�rl�kte LGBTİ+ konusunun

görünürlüğü ve açık k�ml�ğ�yle yaşayan

LGBTİ+’ların sayısı artmaktadır. Bunun

sonucunda açık k�ml�ğ�yle yaşayan ya da

yaşayacak yaşlı LGBTİ+’ların sayısı da

artmaktadır. Türk�ye’de LGBTİ+’ların

örgütlenme sürec� 90’lı yıllarda

çoğunluğu ün�vers�te öğrenc�s�

akt�v�stlerle başlamıştır. 25 yılı aşmış bu

hareket�n �lk akt�v�stler� 50’l� yaşlara

geld�ğ�ndeyse yaşlılık LGBTİ+’lar �ç�n daha

çok gündeme gel�r olmuştur (2). 

Tüm bu sayılanlara rağmen, yaşlı LGBTİ+

olmak hala görmezden gel�nen ve

LGBTİ+’ların dah� öngöremed�ğ� b�r

konumdadır. Bu sebeplerle yaşlı

LGBTİ+’lara yönel�k sosyal h�zmet

faal�yetler� yürütmek, LGBTİ+’ların

gelecekler�ne da�r karanlık kalmış

kısımlara b�raz da olsa ışık tutmak

açısından büyük öneme sah�pt�r. Böyle b�r

amaçla hazırlanan bu b�lg� notu da m�kro,

mezzo ve makro düzeylerde yaşlı

LGBTİ+’lara yönel�k yürütüleb�lecek

sosyal h�zmet faal�yetler�ne da�r öner�ler

sunmaktadır.
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M�kro düzeyden bakıldığında k�ş�n�n yaşlı LGBTİ+

olması, onu kes�ş�msel b�r konumda çeş�tl�

sorunlarla baş etmek zorunda olduğu b�r yere

get�reb�lmekted�r. K�ş�ler hem LGBTİ+ olmalarından

kaynaklı �ç�nde yaşadıkları toplumda sorunlar

yaşayab�l�rken hem de yaşlı olmaları sebeb�yle

çeş�tl� zorluklarla karşılaşab�l�rler. Bunun yanı sıra

yaşlı LGBTİ+ olmak da beraber�nde yen� sorun

alanları ve zorluklar doğurmaktadır.

MİKRO DÜZEYDE  
YAŞLI LGBTİ+’LARLA 
SOSYAL HİZMET
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M�kro düzeyde yaşlı LGBTİ+’larla çalışacak b�r sosyal h�zmet

uzmanının, onların yaşadığı sorunların farkında olarak müdahale

sürec�n� buna göre planlaması önem arz eder. Yapılan araştırmalar

göstermekted�r k� benzer yaştak� LGBTİ+ olmayan k�ş�lere kıyasla

yaşlı LGBTİ+’ların çocuk sah�b� olma ya da b�r partnere sah�p olma

oranları daha düşüktür. Bunun yanı sıra LGBTİ+’ların yaşam boyu

ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalma oranları LGBTİ+ olmayanlara

göre daha yüksekt�r. Bunların sonucunda �se yaşlı LGBTİ+’ların yalnız

yaşama ve sosyal �zolasyon oranları çok daha fazladır (3). Bu da

göstermekted�r k� yaşlı LGBTİ+’larla çalışan b�r sosyal h�zmet

uzmanının, karşılaşılan bu yalnızlık ve sosyal �zolasyonun farkında

olarak k�ş�ler� bu noktadan güçlend�rmes�ne �ht�yaç vardır. Yaşlı

LGBTİ+’larla çalışırken müracaatçıların hang� sosyal destek

mekan�zmalarına sah�p olduklarının �rdelenmes� öneml�d�r. Bunun

farkına varmaları ve bu mekan�zmadan destek görmen�n farklı

yollarını keşfetmeler� �ç�n çalışılmalıdır. Örneğ�n k�ş�ler�n

çevreler�ndek� LGBTİ+’larla b�r araya gelmeler� veya böyle b�r

çevreler� yoksa b�le bu konuda güçleneb�lecekler� sosyal destek

s�stemler�ne yönlend�r�lmeler�, onların yalnız h�ssetmes�n�n ve sosyal

�zolasyonunun önüne geçmeye yardımcı olab�lecekt�r. Bu noktada 17

Mayıs Derneğ� g�b� yaşlı LGBTİ+ alanında çalışmalar yürüten b�r

dernek �le müracaatçının buluşturulması etk�l� b�r sosyal h�zmet

müdahales� olarak sayılab�l�r. Böyles� akran destekler�n�n bulunması,

h�ssed�len yalnızlığı azaltarak ps�ko-sosyal anlamda öneml� olumlu

değ�ş�mler yaratab�lecekt�r.
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Yaşlı LGBTİ+’ların karşılaştıkları b�r d�ğer temel

sorun �se LGBTİ+ k�ml�kler�nden dolayı ömür boyu

maruz kaldıkları baskı ve ayrımcılığın doğurduğu

olumsuz sonuçlardır. Ps�kof�zyoloj�k boyuttan

yaklaşıldığında, k�ş�ler�n stres-tepk� s�stemler�n�n

tekrarlanan ve kron�kleşm�ş şek�lde uyarılması,

vücutlarındak� yıpranma ve aşınmayı artırmaktadır

(4). Bu da göstermekted�r k� hayatlarının b�rçok

noktasında temel �nsan haklarına er�şmekte zorluk

yaşayab�len LGBTİ+’lar, yaşlandıklarında da bu

zorlukların �zler�n� taşımaktadırlar. Örneğ�n temel

b�r �nsan hakkı olan sağlık h�zmetler�ne er�şmek,

LGBTİ+’lar �ç�n zorlu b�r süreç olab�lmekted�r.

Yapılan b�r araştırma, yaşlı LGBTİ+’ların

yargılanma veya düşük h�zmet sunumundan

korkmaları neden�yle c�nsel yönel�m ve c�ns�yet

k�ml�kler�n� paylaşmaktan çek�nd�kler�n�

göstermekted�r (5). B�r h�zmet� alırken ayrımcılığa

uğramış olmak ya da potans�yel b�r ayrımcılıktan

korkmak, k�ş�ler� sağlık h�zmet�ne er�şmekten

alıkoyab�lmekted�r. Bu �se yaşlılık sürec�yle gelen

sağlık sorunlarında artışa sebep olab�ld�ğ� g�b�

h�zmet almaya da�r çek�nceler, sağlık durumunu

daha kötü hale de get�reb�lmekted�r. Buna yönel�k

olarak sosyal h�zmet uzmanları, k�ş�ler�

yargılanmadan h�zmet alab�lecekler� uzmanlara

yönlend�rerek bağlantı kurucu rolünü yer�ne

get�reb�l�r. Bununla b�rl�kte k�ş�ler�n sah�p oldukları

potans�yel ayrımcılık kaygısını azaltmaya yönel�k

güçlend�r�c� çalışmalar da yürüteb�l�r.
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Bahsed�ld�ğ� g�b� çeş�tlenen k�ml�kler�yle yaşlılarla farklı çalışmalar

yapılab�ld�ğ� g�b� LGBTİ+’ların da çeş�tl� k�ml�klere ve �ht�yaçlara

sah�p olab�leceğ� b�l�nmel�d�r. Bu noktada sosyal h�zmet uzmanının

lezb�yen, gey, b�seksüel, trans, �nterseks ve artı k�ml�kler�n

farkında olması ve ayrı ayrı ne tür �ht�yaçlar duyulab�leceğ�n�

b�lmes� öneml�d�r. Örneğ�n trans b�r müracaatçının yaşadığı yerde

ya da kalması gereken b�r sosyal h�zmet kurumunda ne tür

sorunlar yaşayab�leceğ�n� öngörerek buna yönel�k önlemler

alınmalı; bakım ve gelecek planlarının yapılmasında etk�n rol

alınmalıdır. K�ş�ler hang� yaşta olurlarsa olsunlar c�ns�yet uyum

sürec�nde olab�l�rler. Bu süreçte müracaatçıların beklent�ler� ve

�ht�yaçları da bu doğrultuda değ�şeceğ� �ç�n sunulacak h�zmet�n

şek�llenmes�nde bu da göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca k�ş�ler

çeş�tl� engell�l�k haller� ya da HIV �le yaşıyor olab�l�rler. Buna

yönel�k de müracaatçıların karşılaşab�lecekler� katmanlı

ayrımcılığın farkında olarak h�zmet sunulması ve uygun

yönlend�rmeler�n yapılması öneml�d�r. Sosyal h�zmet uzmanı

olarak çalışılan alan ne kadar sab�t ve tek görünürse görünsün,

tüm müracaatçıların b�r�c�k oldukları ve b�rçok k�ml�kler�yle

yaşamlarını sürdürdükler� unutulmamalıdır. Bu çeş�tlenen

k�ml�klere da�r b�lg�ler�n sürekl� güncel tutulması �se meslek hayatı

boyunca öneml� b�r yerde durmaktadır. Örneğ�n Kaos GL

Derneğ�'n�n �nternet s�tes�nde yer alan E-Kütüphane, LGBTİ+

alanına da�r güncel b�lg�ler�n ed�n�leb�leceğ� öneml� kaynaklardan

b�r�d�r. 
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Mezzo düzeyde yaşlı LGBTİ+’larla çalışmalar yürütecek b�r

sosyal h�zmet uzmanı, müracaatçının a�les� veya ona bakım

veren k�ş�lerle bu sürec� yöneteb�lmeler� �ç�n güçlend�rme

çalışmaları yapab�leceğ� g�b� çeş�tl� grup çalışmaları yoluyla

bu süreçler� yaşlı LGBTİ+’lar �ç�n daha �y� hale get�reb�l�r.

Mezzo düzeyde yapılab�lecek çalışmaların başında, yaşlı

LGBTİ+’lar ve yaşlı olmayan LGBTİ+’ların b�r araya get�r�ld�ğ�

grup çalışmaları gelmekted�r. Böyle etk�nl�klerle kuşaklar

arası dayanışma sağlanab�leceğ� g�b� sadece yaşlı

LGBTİ+’ların b�r araya geld�ğ� grup çalışmaları yoluyla da

akran desteğ�n�n aracısı olunab�l�r. Örneğ�n Montreal ve

Toronto’da h�zmet sunan bazı bakımevler�, yaşlı LGBTİ+’lar

�ç�n özel sosyal etk�nl�kler düzenlemekted�r. Bunlar arasında

LGBTİ+ temalı f�lm göster�m ve okuma seansları, LGBTİ+

m�saf�rler�n konuk ed�ld�ğ� çay sohbetler�, LGBTİ+ alanına da�r

konuların tartışıldığı yuvarlak masa toplantıları, b�r Drag

Queen sunuculuğunda tombala part�ler� ve kabare şovları,

Onur Yürüyüşü �ç�n pankartlar hazırlama ve �steyen sak�nlerle

Onur Yürüyüşüne katılma g�b� etk�nl�kler yer almaktadır (6).

MEZZO DÜZEYDE 
YAŞLI LGBTİ+’LARLA 
SOSYAL HİZMET
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Yaşlı LGBTİ+’ların yalnızlık ve sosyal

�zolasyon r�sk� ne kadar sıklıkla

vurgulanıyor olsa da her zaman yalnız ve

a�les�z olacakları varsayılmamalıdır.

LGBTİ+’ların da LGBTİ+ olmayan k�ş�ler

g�b� a�leler kurdukları ve hayatlarını

partnerler�yle, çocuklarıyla veya d�ğer a�le

üyeler�yle geç�reb�ld�kler� unutulmamalıdır.

Bu noktada çevres� �ç�nde b�rey

yaklaşımıyla gerekt�ğ�nde a�le üyeler� �le

de çalışılmalıdır. Sorunları detaylı b�r

şek�lde değerlend�ren sosyal h�zmet

uzmanının, bu sorunlar �le müracaatçı ve

a�les� arasında ne tür b�r �l�şk� olduğunu

kavraması öneml�d�r. A�leyle çalışma

sırasında müracaatçının saygın b�r

konumda olması sağlanmalı ve k�ş�n�n

sosyal �şlevsell�ğ�n�n üst düzeyde

tutulmasını destekleyecek b�r çevren�n

oluşturulmasına yönel�k çaba

göster�lmel�d�r. Bununla b�rl�kte uzman,

kolaylaştırıcı rolüyle a�le üyeler� arasındak�

etk�leş�m� çoğaltmak ve a�le �ç�ndek�

dengeler� �y�leşt�rmek �ç�n çalışmalıdır (7) 
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Mezzo düzey �ç�n b�r d�ğer öneml� konu �se

yaşlı LGBTİ+’lara bakım veren k�ş�lerle

çalışmadır. Bakım veren k�ş�ler a�leden ya

da arkadaşlardan b�r�ler� olab�leceğ� g�b�

profesyonel olarak bu h�zmet� sunan k�ş�ler

de olab�l�r. Yaşlıların d�ğer yaş gruplarına

kıyasla daha katı ve değ�şt�r�lmes� zor

davranışları olab�lmekted�r. Bu �se bakım

verenler �ç�n yürüttükler� �ş� çok daha zor b�r

duruma get�r�p bıkkınlık ve tükenm�şl�ğ�

tet�kleyeb�lmekted�r. Bakım verenler�n �y�l�k

hal�n�n artırılması �ç�n çalışacak b�r sosyal

h�zmet uzmanı, bu k�mseler�n �ht�yaçlarına

yönel�k grup çalışmaları organ�ze edeb�l�r.

Deney�mler�n, duyguların, sorunların ve

benzer konuların paylaşıldığı bu çalışmalar

yoluyla bakım verenler�n yalnız olmadıklarını

fark etmeler� ve yaşadıkları problemlere

farklı çözümler bulab�lmeler� sağlanab�l�r (8).
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Makro düzeyde yaşlı LGBTİ+’lara yönel�k sosyal h�zmet

çalışmalarının başında, �ç�nde bulunulan kurumların yaşlı

LGBTİ+’lar �ç�n uygun b�r hale get�r�lmes� gelmekted�r. Bu

bağlamda �lk olarak kurumların yaşlı LGBTİ+’ları kapsayan;

f�z�ksel, duygusal ve ruhsal boyutta güvende

h�ssedeb�lecekler� b�r alan sunması �ç�n çaba

göster�lmel�d�r. Buna yönel�k olarak LGBTİ+’ların güvende

h�ssedeb�lmeler� �ç�n gökkuşağı g�b� semboller�n yer aldığı

görseller�n yanı sıra aynı c�ns�yetten ç�ftler�n yer aldığı

res�mler kullanılab�l�r. Yatılı b�r kurumda çalışılıyor �se

b�rl�kte kalınan k�ş�lere yönel�k LGBTİ+ konusuna da�r

farkındalık artırıcı eğ�t�mler ver�leb�l�r ya da ortak alanlara

LGBTİ+ konusunda b�lg�lend�r�c� broşür, derg� ve k�taplar

koyulab�l�r.

MAKRO DÜZEYDE 
YAŞLI LGBTİ+’LARA 
YÖNELİK SOSYAL 
HİZMET
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Kapsayıcı b�r �let�ş�m�n kurulması ve

müracaatçıların kuruma g�rd�kler� andan �t�baren

dışlanmış h�ssetmemeler� �ç�n çalışılmalıdır.

Bunun �ç�n kuruma gelen herkes�n heteroseksüel

ve natrans olduğu veya �nterseks olmadığı

varsayımından kaçınılmalı ve k�ş�lere beyanda

bulundukları h�tap b�ç�m�yle seslen�lmes�

konusunda kurum pol�t�kalarında gerekl�

düzenlemeler yapılmalıdır. Bununla b�rl�kte

sunulacak h�zmet�n k�ş�ler�n LGBTİ+ k�ml�kler�n�n

farkında ve bu k�ml�kler�nden kaynaklanab�lecek

deney�mler�ne, yaşam şek�ller�ne, beklent�ler�ne

ve �ht�yaçlarına duyarlı yürütülmes�

gerekmekted�r. Kurumda çalışan bütün

personel�n LGBTİ+’ların b�l�nc�nde olması ve

uygun d�l kullanımına hak�m, g�zl�l�ğ�

sağlayab�lecek şek�lde eğ�t�lmes� de öneml� b�r

yer ed�nmekted�r. Ayrıca kurumsal pol�t�ka ve

prosedürler�n LGBTİ+ kapsayıcılığının artmasına

yönel�k ayrımcı olmayan pol�t�kaların açıkça

bel�rt�lmes� ve bu durumlar �ç�n b�r ş�kayet

mekan�zmasının kurulması sağlanmalıdır (9). 
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Sosyal h�zmet uzmanı olarak d�j�tal b�lg�lend�rme

yöntemler�n�n farkında olmak, ulaşılab�lecek

toplumsal s�stemler� artırab�lmek adına öneml�d�r.

Bu bağlamda Youtube üzer�nden yaşlı

LGBTİ+’larla �lg�l� b�lg�lend�r�c� v�deolar

hazırlanab�leceğ� g�b� yaşlı LGBTİ+’ları

güçlend�r�c� v�deolar da yaygınlaştırılab�l�r. Benzer

şek�lde d�ğer sosyal medya araçları kullanılarak

da bu çalışmalar sürdürüleb�l�r. Örneğ�n

Instagram canlı yayını yoluyla b�rçok LGBTİ+

k�ş�ye ulaşılarak güçlend�r�c� yayınlar

yapılab�leceğ� g�b�, yaşlı LGBTİ+’larla sosyal

h�zmete da�r podcast yayınları hazırlanab�l�r.

Ayrıca bu alanda farkındalığı artırmak amacıyla

görsel �çer�kler�n hazırlanması sağlanarak bunlar

sosyal medya kanallarında paylaşılab�l�r. Bunun

g�b� yollarla yüz yüze ulaşmanın mümkün

olmadığı k�ş�lere de ulaşılarak makro boyutta b�r

sosyal h�zmet gerçekleşt�r�leb�l�r. Bunların yanı

sıra çalışılmakta olan sosyal h�zmet alanının yaşlı

LGBTİ+’larla �l�şk�s�ne da�r hazırlanacak broşür,

derg� g�b� yayımların yaygınlaştırması da bu

alanda sunulab�lecek h�zmetler arasında

sıralanab�l�r. 
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Yen� yasal düzenlemeler�n yapılması ve pol�t�ka yapıcıların etk�lenmes�

(lob�c�l�k) �ç�n çalışmalar yürütmek öneml� b�r makro sosyal h�zmet

uygulamasıdır. Bu kapsamda öncel�kle yürürlüktek� kanunların yaşlı

LGBTİ+’ları kapsayıcılığının gözden geç�r�lmes� ve onlar �ç�n daha

yaşanab�l�r b�r toplum yaratma yolunda ne tür değ�ş�mlere �ht�yaç

duyulduğu anlaşılmalıdır. Örneğ�n LGBTİ+ k�ş�lerden b�r�ne uygulanan

ş�ddet�n, esasında tüm LGBTİ+’lara yönel�k b�r tehd�t olduğunun

farkında olarak çalışmalar yürütülmel� ve bunun g�b� nefret suçlarının

önüne geç�lmes� �ç�n gerekl� pol�t�kaların gel�şt�r�lmes� �ç�n

uğraşılmalıdır. Bununla b�rl�kte resm� b�rl�ktel�k, m�ras, sosyal güvence

ve emekl�l�k pol�t�kalarının yaşlı LGBTİ+’lara nasıl etk�ler�n�n olduğu ve

ne tür değ�ş�mlere �ht�yaç duyulduğu anlaşılmalıdır. Bu noktada b�r

kamuoyu oluşturulması ve resm� kurumların bu değ�ş�m �ç�n teşv�k

ed�lmes� öneml�d�r. Kamuoyu oluştururken toplumun farkındalığının

yükselt�lmes� �ç�n çalışılmalıdır. Örneğ�n uygulanan ş�ddet�n

görünürlüğünün artırılarak nelere sonuç olduğu, benzer ş�ddetler�n ne

yoğunlukta yaşandığı g�b� b�lg�ler raporlanarak kamuoyu �le

paylaşılab�l�r. Bununla b�rl�kte sosyal güvence ve emekl�l�k şartlarının

LGBTİ+’ları hang� noktalarda dışarıda bıraktığı ve gelecekler�ne nasıl

etk�ler� olduğu konusu da raporlanarak gündemleşt�r�leb�l�r. Ayrıca

resm� kurumların pol�t�kalarının LGBTİ+’ları da �çereb�lmes� �ç�n

yapılab�lecekler konusunda kılavuzlar hazırlanarak o kurumlara

ulaştırılması sağlanab�l�r.
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Yürütülecek makro düzeydek� sosyal h�zmet

faal�yetler�nde öneml� b�r değ�ş�m s�stem� de

yerel yönet�mlerd�r. Toplumsal değ�ş�m�n

öneml� b�r parçası olan yerel yönet�mlerle

kurulacak ortaklık faal�yetler�, yürütülecek

çalışmaların daha büyük değ�ş�mlere yol

açmasında ve sürekl�l�k kazanmasında etk�l�

olacaktır. Yerel seç�mler önces� adaylardan

LGBTİ+’ları destekleme ve onları

yoksaymamaya yönel�k sözler alınab�leceğ�

g�b� beled�yeler tarafından hazırlanacak

stratej�k planlama süreçler�ne LGBTİ+ ve

özell�kle yaşlı LGBTİ+ dostu faal�yetler�n

eklenmes� �ç�n çalışılab�l�r. Örneğ�n

beled�yeler�n translar �ç�n açacağı b�r

m�saf�rhane, farklı toplumsal s�stemler

tarafından sürekl� olarak ps�koloj�k, ekonom�k

ve f�z�ksel ş�ddete maruz bırakılan her yaştan

transın ac�l barınma �ht�yacını karşılayab�lecek

öneml� b�r h�zmet olacaktır. Bunun yanı sıra

beled�yelere bağlı yaşlı bakım ve huzurevler�

�le yaşlılara h�zmet merkezler�n�n LGBTİ+

kapsayıcılığının artırılmasına da�r çalışmalar

yürütüleb�l�r. Bunlar g�b� h�zmetler�n

sağlanması �ç�n yerel yönet�mlerle beraber

faal�yetlerde bulunmak, LGBTİ+’ları

güçlend�recek sosyal h�zmet adımlarından

b�r�d�r.
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Yaşlı LGBTİ+’larla çalışacak b�r sosyal h�zmet uzmanı,

m�krodan makroya tüm müdahale düzeyler�n�n farkında

olmalı ve yaratacağı değ�ş�m�n görünenden çok daha büyük

olacağını b�lmel�d�r. Dolaylı değ�ş�mler� göz önünde tutarak

her b�r düzey �ç�n ayrı b�r özen göstermel�, yaşanan

sorunların çözümü �ç�n bu düzeyler� katman katman

anlamalıdır. 

Sosyal h�zmet uzmanı, kend�n� her zaman sorgulayıp eks�k

kaldığı kısımları tamamlayab�lmel�d�r. Örneğ�n a�le tanımını

nasıl yaptığını ve k�mler� buna dah�l ett�ğ�n� sorgulamalı ve

seç�lm�ş a�leler� de bu tanıma g�recek şek�lde kend�

düşünce yapısını dönüştürmel�d�r. 

Çalışılan alan ne olursa olsun, yaşlı LGBTİ+’lar �le farkında

olarak ya da olmayarak temas ed�leb�leceğ� b�l�nmel�d�r.

Sosyal h�zmet uzmanı kend�s�n� böyle b�r temas

beklemeden LGBTİ+ ve yaşlılık alanlarında gel�şt�rmel�d�r.

LGBTİ+’ları dışarıda bırakan b�r meslek anlayışına sah�p olup

olmadığı konusunda kend�n� sorgulamalı ve farkındalığını

gel�şt�rmel�d�r. Fark etmeden uygulayab�leceğ� ayrımcılıkları

en aza �nd�rmek �ç�n çaba göstermel� ve �ht�yaç

duyduğundan nerelerden nasıl destekler alab�leceğ�n�

b�lmel�d�r.

Hak temell� b�r meslek olan sosyal h�zmet�, yaşlı

LGBTİ+’ların haklarını savunarak sürdürmel� ve LGBTİ+’larla

dayanışma �ç�nde olmalıdır.

Çünkü dayanışma yaşatır…

SON SÖZ
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