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Bu k�tap parayla satılamaz. İnsan haklarının desteklenmes�
amacıyla yapılan ve t�car� olmayan etk�nl�klerde serbestçe

kullanılab�l�r.

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.
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Yen� t�p koronav�rüsün (Cov�d-19) yaygınlaşmasının yarattığı
küresel kr�z devam ederken b�r yandan da hükümetler�n
“Aynı gem�dey�z” söylemler� pandem�yle mücadelen�n temel
söylemler�nden b�r� olmaya devam ed�yor.

Türk�ye’n�n Cov�d-19 h�kâyes� hâl�hazırda ülkedek� en kırılgan,
haklara er�ş�mde c�dd� sorunlar yaşayan, yaşam hakkı da dâh�l
olmak üzere b�r d�z� hakkı s�stemat�k olarak �hlal ed�len
LGBTİ+’lar açısından da c�dd� sorunlara yol açıyor.

Sağlık hakkına er�ş�m, �st�hdam sürec�ndek� eş�ts�zl�kler,
evlere kapanma zorunluluğuyla b�rl�kte artan ev �ç� ş�ddet b�r
yana, LGBTİ+’lar koronav�rüs günler�nde ayrıca çeş�tl� nefret
kampanyalarının da hedef� hal�ne geld�.

COVID-19 pandem�s�n�n yıkıcı etk�ler� devam ederken b�r
yandan da pandem�n�n LGBTİ+’lar başta olmak üzere
hal�hazırda haklara er�ş�m bağlamında engellerle karşılaşan
gruplara dönük ayrımcılığı arttırdığını gözleml�yoruz.
Pandem�, dünyanın b�rçok yer�nde LGBTİ+’ları damgalamak
�ç�n araçsallaştırılıyor.

Pandem�n�n sağlık açısından en çok etk�led�ğ� gruplar
arasında yaşlılar gel�yor. Yaşlı LGBTİ+’lar söz konusu
olduğunda �se, v�rüsün etk�s� kadar ayrımcılık, hak �hlaller�,
damgalama, dışlama, ötek�leşt�rme prat�kler� de devreye
g�r�yor.

Bu b�lg� notunda, dünya genel�ndek� araştırma ve
raporlardan faydalanarak pandem�n�n yaşlı LGBTİ+’lara etk�s�
ve devletler�n atması gereken adımlar yer alıyor.

GİRİŞ
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Yaşam boyu s�stemat�k ayrımcılığa maruz bırakılan ve bu
ayrımcılığın sonucu olarak f�z�ksel ve mental sağlık açısından
genel nüfusa göre çok daha fazla sorunla karşılaşan yaşlı
LGBTİ+’lar, pandem�de çok daha kırılgan b�r durumda. Ömür
boyu ayrımcılık b�r yandan da yaşlı LGBTİ+’ların sağlık h�zmet
sağlayıcılarına er�şme olasılığını azaltıyor ve alana özgü
sorunlar yaşanmasına yol açıyor.

Barınma, �st�hdam ve sağlık hakkına er�ş�mde ömür boyu
k�ş�lerarası, kurumsal ve s�stemat�k ayrımcılığa maruz kalan
LGBTİ+ yaşlılar, daha büyük sağlık eş�ts�zl�kler�, sosyal
�zolasyon ve destek eks�kl�ğ� yaşıyor.

Eş�t evl�l�k hakkının sağlanmadığı Türk�ye g�b� ülkelerde,
LGBTİ+’lar �lerleyen yaşlarda yalnızlaşma korkusu yaşıyor.
Yaşlı LGBTİ+’ların partnerler�yle �l�şk�ler�n�n devlet tarafından
tanınmaması, sosyal haklara er�ş�m� engell�yor. Bütün sosyal
h�zmet ve destek mekan�zmalarının a�le temell�
örgütlenmes�, a�le kurma hakları engellenen LGBTİ+’ların bu
h�zmet ve desteklere er�ş�m�n� de �mkansızlaştırıyor. Pandem�
g�b� sosyal h�zmetler�n önem kazandığı kr�z anlarında bu
durum yaşlı LGBTİ+’lar �ç�n �k� katı sorun anlamına gel�yor.
Bakım verecek a�le üyeler�n�n yokluğunda, LGBTİ+’ların
�ht�yaç duydukları bakım h�zmet�ne er�ş�m� c�dd� ölçüde
kısıtlanıyor.

PANDEMİNİN YAŞLI
LGBTİ+’LARA ETKİSİ
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Amer�kan Emekl�ler Derneğ�’n�n araştırmasına göre; lezb�yen,
gey, b�seksüel veya trans olan 45 yaş ve üstü dört yet�şk�nden
üçü, yaşlandıkça a�leler�nden ve arkadaşlarından yeterl�
desteğ� alma konusunda end�şel� olduklarını söylüyor.
B�rçoğu ayrıca uzun sürel� bakım tes�sler�nde nasıl tedav�
ed�leceğ� konusunda end�şel� ve yaşlı LGBT’ler �ç�n özel
h�zmetlere �ht�yaç duyuyor.

Türk�ye’de �se yaşlı LGBTİ+’ların COVID-19 sırasında
yaşadıklarına �l�şk�n b�r araştırma bulunmuyor. Genç LGBTİ+
Derneğ�’n�n “COVID-19 Salgınında LGBTİ+’ların Durumu”
araştırmasına toplam 252 k�ş� katılırken, 50+ katılımcı sayısı 2.
36-45 yaşları arasındak� katılımcı sayısı �se 14. Rapor, yaşlı
LGBTİ+’ların yaşadıklarına �l�şk�n yorum yapab�lmeye �mkan
sağlamıyor. SPoD’un “Pandem� Sürec�nde LGBTİ+’ların Sosyal
H�zmetlere Er�ş�m�” raporuna da yaşlı LGBTİ+’ların katılım
oranları düşük. 856 k�ş�n�n katıldığı araştırmada 50+ katılımcı
sayısı 30, 36-45 yaşları arası katılımcı sayısı �se 79. Her �k�
çalışmanın da çevr�m�ç� araçlarla yürütülmüş olması, yaşlı
LGBTİ+’ların katılımını zorlaştırmış olab�l�r. İk� çalışmada da
her ne kadar yaşlı LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlara �l�şk�n ver�
bulunmasa da; genel anlamda pandem�de LGBTİ+’lara
ş�ddet�n arttığı, çalışma hayatı ve barınma alanlarında
sorunların hayatî olduğu ortaya çıkıyor. Buna karşılık sosyal
h�zmet mekan�zmalarının yeters�zl�ğ� ortaya konuluyor. Söz
konusu yaşlı LGBTİ+’lar olduğunda bu mekan�zmaların
yeters�zl�ğ�n�n arttığı yorumunu yapab�l�r�z.
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Huzurevler�, yaşlı bakım ve rehab�l�tasyon merkezler�nden
yararlanma noktasında �se; huzurevler�ne kabul �ç�n aranan
koşullar arasında yer alan “bulaşıcı hastalığı olmama” şartı �le
�lg�l� mevzuatta LGBTİ+’lara ayrımcılığa karşı herhang� b�r
korumanın olmaması bakım h�zmetler�ne er�ş�m�n önünde
engel oluşturmaya devam ed�yor.

Çoğunlukla yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlı LGBTİ+’lar
açısından pandem� dönem�nde alınan önlemler ve karant�na
uygulaması sosyal �zolasyonu arttırdı. 65 yaş üstüne get�r�len
ayrımcı kısıtlamalar, yalnız ya da kend�s�yle aynı yaş
grubundak� partner ya da arkadaşlarıyla yaşayan LGBTİ+
yaşlıların �ht�yaçlarını g�dermes�n� engelleyerek; yaşlı
LGBTİ+’ları eğer varsa ve �l�şk�ler� devam ed�yorsa a�leler�ne ya
da genç LGBTİ+’lara bağımlı kıldı.

Yaşlı LGBTİ+’lar açısından sağlık h�zmet sağlayıcıların ayrımcı
prat�kler�, pandem�de hayatî tehl�keler taşımaya başladı.
“K�mses�zl�k” algısı, sağlık h�zmetler�ne er�ş�m�n yanı sıra, ruh
sağlığı açısından da c�dd� sorunlar yaratıyor. Ömür boyu
devam eden ayrımcılığın b�r sonucu olarak b�rçok yaşlı
LGBTİ+, kend�n� sağlık h�zmet sunucularına �fade etmekte
güçlüklerle karşılaşab�l�yor ve bu da etk�n b�r h�zmetten
faydalanmayı olanaksızlaştırıyor. Bunlara yoksulluk ve
güvences�zl�k eklend�ğ�nde �se pandem� yaşlı LGBTİ+’lar
açısından �zolasyon �ç�nde �zolasyon deney�m�n� ortaya
çıkardı.
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Yaşlı LGBTİ+’ların karşı karşıya kaldığı zorluklar, aşılmaz değ�l.
Hızlı ve etk�n adımlarla pandem� ve sonrasındak� sorunları
çözmek mümkün. Özell�kle böyles� kr�z anlarında yaşlı
LGBTİ+’ların güvenl�kler� ve esenl�k haller� �ç�n kısa, orta ve
uzun vadede adımların atılması gerek�yor. B�lg� notumuzun
bu son bölümünde �lg�l� aktörlere tavs�yeler�m�z yer alıyor:

Yasa yapıcılar;
Mevzuatta c�nsel yönel�m, c�ns�yet k�ml�ğ�, c�ns�yet özell�kler�
ve yaş ayrımcılığının Anayasa’dan başlayarak tüm
düzenlemelerde yasaklanması �ç�n çalışmalı

M�lletvek�ller�;
Yaşlı LGBTİ+’ların yaşadığı sorunları soru önerges� ve kanun
tekl�fler�yle gündemleşt�rmel�, mecl�s araştırması �ç�n
önergeler vermel�.

Merkez� hükümet;
Uluslararası kuruluşların yaşlılık alanında get�rm�ş oldukları
düzenlemeler, uygulamalar, standartlar ve kr�terler�
ben�mseyerek LGBTİ+’ları kapsayacak şek�lde �ç hukuka
adapte etmel� ve uygulamaya dönüştürmel�.

Özel sektör;
Yaşlılara �l�şk�n sundukları bakımev�, sağlık g�b� sosyal
h�zmetlerde LGBTİ+ kapsayıcı b�r yaklaşım ben�msemel� ve
yaşlı LGBTİ+’ların �ht�yaçlarını kend�ler�n� var ve �fade etme,
sosyalleşme g�b� çeş�tl� açılardan da değerlend�rerek
gözetmel�.

ÖNERİLER
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Sosyal h�zmet uzmanları;
Sosyal h�zmet ve bakım h�zmetler�n�n a�le temell� �nşa
ed�lmes�n�n LGBTİ+’ların bu h�zmetlere er�ş�m�n� kısıtladığı
gözet�lerek, “bağımsız b�r yaşam sürme hakkı” bağlamında
a�le temell� değ�l k�ş� temell� bakım h�zmetler�ne �l�şk�n
mekan�zmaların �nşasının sağlanması �ç�n çalışmalı.
Sundukları h�zmette, mevzuatın el verd�ğ� ölçüde
ayrımcılıktan arınmış b�r yaklaşımı ben�msemel� ve yaşlı
LGBTİ+’ların kend�ler�ne özgü �ht�yaçlarını g�derme
konusunda adım atmalı.

Sağlık çalışanları;
Yaşlı LGBTİ+’lara ayrımcılığa karşı adımlar atmalı, bu konuda
savunuculuk da dah�l her türlü olumlayıcı faal�yette yer
almalı. 

Genel anlamda tüm h�zmet sağlayıcılar;
LGBTİ+’lara yönel�k tutum ve becer�ler�n�n farkında olmalı ve
kend� LGBTİ+fob�ler�yle yüzleşmel�. Kurumların yaşlı
LGBTİ+’lara sağladığı h�zmetler �le �lg�l� düzenlemeler
yapılması �ç�n çalışmalı.

S�v�l toplum örgütler�;
Çalışmalarında yaşlı LGBTİ+’ların yaşadığı sorunları
gündemleşt�rmel�, yaşlı LGBTİ+’ların sorunları ve haklarını
çalışmalarının merkez�ne çekmel�.

Fonverenler;
Yaşlı LGBTİ+’ların hakları ve esenl�k haller� �ç�n çalışmalara
kaynak ayırmalı ve bu alandak� çalışmaları hem teşv�k etmel�
hem de bu çalışmaları desteklemel�.
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