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ANKARA ÖRNE NDE YALNIZ YA AYAN YA LI KADINLARIN GEREKS N MLER
THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA
Sema BUZ∗
Eda BEYD L

∗∗

Öz
Bu ara tırma yalnız ya ayan ya lı kadınların (65 ya +) gereksinimlerini toplumsal cinsiyet çerçevesinde ortaya
koymak için yapılmı tır. Ara tırma Ankara’nın Altında , Mamak ve Çankaya ilçelerinde ya ayan 207 kadınla
yürütülmü tür. Ara tırmanın bulgularına göre kadınların % 88,4’ü evlilik yapmı ancak e leri vefat etmi tir. Kadınların
% 64,3’ü 10 yıldan fazla süredir yalnız ya amaktadır. Kadınlar, tekrar evlenmeme gerekçesi olarak bakım verme
rollerini ve annelik konumlarını belirtmi lerdir. Kadınlar mutlak yoksulluk sınırının altında ya amakta, temel haklarına
(yeterli gıda, konut, sa lık, yeterli gelir) eri ememekte, yalnızlık ve güvensizlik hissetmektedir. Kadınlar kendi
evlerinde ba ımsız ya amayı tercih etmektedir. Kadınların gündelik ya am etkinliklerini daha çok ba ımsız
yapabildikleri görülmü tür. Çocuklar ve kom ular di er destek kaynaklarıdır. Kadınlar geleneksel toplumsal cinsiyet
rollerinden dolayı erkeklere göre gündelik ya amlarını daha rahat sürdürmektedir. Bu bulgular çerçevesinde kadınların
gündelik ya amlarını kolayla tırıcı, hak temelli sosyal politika önerileri tartı ılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Yalnız Ya ayan Ya lı Kadın, Ya lı Kadınların Gereksinimleri, Gündelik Ya am, Toplumsal
Cinsiyet, Sosyal Politika.
Abstract
This research conducted with elderly alone women (65 ages +) to present their needs in the framework of
gender. In this study 207 women aged over 65 were conducted that were living in Altında , Mamak and Çankaya
districts. According to findings % 88,4 of women were married but their husbands passed away and. % 64,3 of women
live alone more than ten years. Women stated that major causes of not to remarry are motherhood position and care
giving roles. They live in under absolute poverty line, couldn’t access basic rights (adequate food, housing, health,
adequate income), feel loneliness and insafety. They prefer to live in their houses. It was seen that women continue their
daily life activities independently. Neighbours and children of women are other resources of support. Women sustain
their lives more easier than men because of traditional gender roles. According to these findings rights based social
policy proposals which facilitate women’s daily life are discussed.
Keywords: Elderly Alone Women, Elderly Women’s Needs, Daily Life, Gender, Social Policy.

GR
Teknolojideki ilerlemeler ve tıptaki geli meler insan ömrünün uzamasına ve ortalama ya am
beklentisinin artmasına yol açmı tır. Ya lı olmak ço unlukla olumsuz atıf ve algılarla kar ılanmaktadır.
Bunun büyük ölçüde üretimden çekilme ve ekonomik ya da sosyal katkı yerine toplum için bir yük oldukları
kabulü ile ili kisi bulunmaktadır. Çalı an ya lının emekli olması, ya lılı ın kronik hastalık ve fiziksel
gerilemelerle birlikte anılması, bakımla ilgili düzenlemeler toplumda ya lılı ın daha çok ekonomik
boyutuyla sorun olarak algılanmasına yol açmaktadır. Di er yandan ya lı insanların ya adıkları toplumdaki
ya lılıkla ilgili beklentiler ya lı bireylerin ya lılı ı deneyimlemesini etkilemektedir. Geleneksel toplumlarda
ya lıların kendilerini toplumdan geri çekmelerinin beklendi i ve bunun bir norm olarak kabul gördü ü
dü ünüldü ünde ya lının aktif ya lanmasının mümkün olmadı ı görülmektedir. Toplumsal cinsiyet
açısından kadınlara uygun görülen geleneksel cinsiyet rollerinin –itaatkar, pasif ve ev içinde- ya lılık
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döneminde de aynen devam etmesi beklenmektedir. Dolayısıyla toplumsal algı ve kabuller ya lıların ya lılık
deneyimlerini do rudan ekillendirmektedir.
Tüm dünyada ve ülkemizde ya lanan nüfus dikkate alındı ında ortalama ya am süresi beklentisinin
uzadı ı ve kadınların erkeklere göre daha fazla ya adı ı (2-4 yıl) göz önüne alındı ında ya lanmada da bir
kadınla madan söz edilebilir. Bu çerçevede kadınların ya lılıkta yalnız kalma durumları artmakta ve
kadınların hayatları boyunca deneyimledikleri ayrımcılık birikti i için ya lılık dönemini de kadınlar daha
dezavantajlı bir ekilde ya amaktadırlar. Çocuklu undan itibaren ikincil olan kadınlar e itim, istihdam ve
kamusal ya ama katılım konusunda daha az fırsata sahip olduklarından bu dezavantaj ve ayrımcılık
birikerek ya lılık dönemine uyum ve ya am kalitesini etkilemektedir. Yalnız ya ayan ya lı kadınlar e lerini
kaybettikleri için sosyal güvencesizlik, yetersiz gelir sorunu ya ayabilmektedir. Evlenmemi kadınlar ise
çocukları olmadı ı için daha zayıf sosyal deste e sahip olmaktadır. Bütün bu deneyimler kadınların ya lılı ı
deneyimlemesini ve yalnız ya ayan ya lı kadınların gereksinimlerini farklıla tırmaktadır. Ancak sosyal
politika ba lamında bu grubun görünür olmadı ı ortadadır.
Bu nedenlerle çalı ma kapsamında yalnız ya ayan ya lı kadınların ya lılık sürecini nasıl
deneyimledikleri ortaya konarak, kadınların gereksinimleri belirlenmi , toplumsal cinsiyet çerçevesinde
irdelenmi tir. Ya lı kadınların gereksinimleri ya lılık politikasına toplumsal cinsiyet boyutunun dahil
edilerek uygulamaların buna göre yapılandırılmasını gerektirdi i için bulgular sosyal politika ile ili kisi
temelinde de tartı ılmı tır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
2012 yılında 60 ya üstü bireylerin sayısı 809 milyon ve dünyanın toplam nüfusunun %11’ini
olu tururken 2030 yılı için bu oran 1. 375 milyon ve toplam dünya nüfusunun % 16’sı olarak tahmin
edilmektedir. Yine 2030 yılı için 6 ya üstü insanların sayısının 10 ya altı bireylerden daha fazla olaca ı
tahmin edilmektedir. Her yeni do an 4 bebekten 3’ü 60 ya ına, ve 3’de 1’i 80 ya ına kadar ya amaktadır.
2045-2050 projeksiyonları yakla ık her yenido an 8 bebekten 7’sinin 60 ya ına kadar ve yarısından fazlasının
da 80 ya ına kadar ya ayaca ını göstermektedir. Bu veriler ortalama ya am süresinin uzadı ını ve dünya
nüfusunun ya landı ını göstermektedir (Global Age Watch, 2014).
Türkiye’de ya lılık henüz bir sorun olarak algılanmamakla birlikte nüfusun zannedildi inden çok
daha büyük bir hızla ya landı ı bilinmektedir. Bunun önemli nedenlerinden birisi genç nüfusun artı hızının
azalması; di er bir deyi le çocuk do um oranlarının dü mesi iken; bir di er önemli nedeni ya am süresinin
uzamasıdır. OECD’nin yayınladı ı güncel rapora göre (OECD, 2011) 1983 ve 2008 yılları arasında,
Türkiye’de ya ama süresi ortalama 14 yıl artmı tır. Bahsi geçen yıllar arasında OECD’deki ortalama ya ama
süresi artı ının 6 yıl oldu u dikkate alındı ında, Türkiye’deki ya lanma sürecinin hızı çarpıcıdır (Arun ve K.
Arun, 2011:1522).
Kadınların do umdan itibaren dünyadaki pek çok toplumda ataerkillik nedeniyle ikincil konumda
olması, erkeklerle e it hizmetlere, fırsatlara ve kayna a sahip olmamaları ya amları boyunca daha dü ük
statü, i ve ya am kalitesi anlamına gelmektedir ve bu durum ya lılıkta da devam etmektedir. Örne in
cinsiyetçi i bölümü, kadın istihdamı dü üklü ü, e it i e e it ücret, istihdam piyasasındaki cinsiyetçi
örüntüler ve cam tavan kavramı gibi etkenlerle kadın gençken de daha az istihdama katılmı olabilir.
Evlendikten sonra bakım verme rolü nedeniyle istihdam piyasasından çekilmi olabilir. Bu sosyal
güvencesizlik ya lılıkta ekonomik gelirin kaybı da eklenince daha dezavantajlı bir durum yaratmaktadır.
Kadınlar ya amlarının en güç dönemlerinde yoksulluk sorununu daha fazla deneyimlemekle yüzyüze
kalmaktadır. Ya lı kadınların ço unlu u duldur, bunun nedeni kadınların erkeklere göre daha fazla
ya aması ve ya lı erkeklerin e leri öldükten sonra tekrar evlenmeleridir.
Medeni durumdan kaynaklı farklılıklar, evli ve dul olma durumlarında kendini göstermektedir. Genel
toplama bakıldı ında, ya lı erkeklerin %90,3’ü evliyken, ya lı kadınlarda evli olanların oranı %52’ye kadar
dü mektedir. Toplumsal cinsiyetle medeni durum arasındaki bu ili ki, bize, kadınların ya lılıklarını yalnız
geçirdiklerine dair ipuçları sunmaktadır. Zira Türkiye’de ya lı erkeklerin % 9,4’ü dul iken, ya lı kadınların
yarıya yakını duldur (% 46,4). Toplumsal cinsiyetten kaynaklı bu çarpıcı farklılık ya kategorilerine
bakıldı ında da kendini göstermektedir. Türkiye’de, ya ilerledikçe evli olanların oranı azalmakta ve e ini
kaybedip ya lılı ını dul olarak geçirenlerin oranı artmaktadır (Arun ve K. Arun, 2011:1519).
Toplumsal cinsiyet, medeni durumdan kaynaklı e itsizlikleri daha da derinle tirmektedir. 60-64 ya
grubundaki evli erkeklerin oranı % 96 iken, aynı ya grubundaki evli kadınların oranı % 73’e dü mektedir.
Bu veriler ı ı ında, ya lı kadınların erkeklere nazaran daha erken ya larda e lerini kaybettikleri ve tekrar
evlenmediklerini söylemek mümkündür. leri ya larda, medeni durum, bilhassa kadınlar açısından, daha da
çarpıcı bir hal almaktadır. 90 ya ın üstündeki evli erkeklerin oranı % 40 iken, evli kadınların oranı sadece
%5,7’dir. Ba ka bir deyi le, Türkiye’de 90 ya ın üstündeki her 10 kadından 9’u duldur (Arun ve K. Arun,
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2011:1519). Gençlik ve orta ya döneminde kaynaklara e it olmayan ula ım, istihdam piyasasında
kurumsalla mı örüntüler ve cinsiyetçi i bölümü kadınların emeklilik döneminde de dezavantajlı olmasıyla
ili kilidir (Foster, 2008).
ve emeklilik kadınlar ve erkekler arasında ya am süresi boyunca yaratılan ve
sürdürülen cinsiyetlendirilmi farklılıklar temeline oturur.
Kadın ve erkek ya lıların ya amlarının daha erken dönemlerinde farklı deneyimleri, farklı ekonomik
ve bakım rolleri söz konusudur ve bu da e itsizlik yaratır. Mesela BM Ya lılık bülteninde “ya am boyu baskı
ve ayrımcılık temel kaynaklara eri imi engeller ve ileri ya larda daha fazla hastalık ve yoksulluk anlamına
gelir” denmektedir. Di er önemli bir konu statü ve rollerdeki de i imin kadın ve erkekleri ilerleyen yıllarda
daha farklı etkileyece i yönündedir (evli-dul olma, çalı ıyor-emekli olma gibi). Ayrıca ileri ya taki ko ullar
kadınların gençlik dönemlerindeki dezavantajlı konumlarıyla da yakın ili kilidir. Erkeklerle kıyaslandı ında
kadınlar temel rollerini sürdürerek ya lılık dönemlerine girerler, erkekler ise ücretli çalı madan çıkarak, rol
de i ikli i ya ayarak ya lılık dönemine girerler. Bununla ba lantılı olarak çok ku aklı hanelerde ya lı kadın
üyeler de erli iken ya lı çalı mayan erkek daha az de erli olabilir (Friedman ve di . 2003:590).
Kadınların bakım sorumlulukları altında kısmi zamanlı çalı ma, erkeklerden dü ük ücret almaları ve
çalı ma hayatlarının annelik ve çocuk bakımı gibi i lerle kesintiye u raması emekliliklerinde de daha az
tazminat almalarına yol açmaktadır (Ginn, 2003). Orta sınıf erkeklerin sürekli tam zamanlı istihdamına
dayalı olarak tasarlanan emeklilik tazminatları kadınlar için i piyasasında daha dezavantajlı olmak ve
ya amının ilerleyen yıllarında dü ük gelirle ya amak anlamına gelmektedir (Ginn ve Arber, 1999).
2003 Türkiye Nüfus ve Sa lık Ara tırması’na göre, ya lıların % 24’ü herhangi bir sa lık güvencesine
sahip de ildir. Ya lı nüfus, % 31, 9 oranla en çok SSK sosyal güvencesine sahiptir, Ba -Kur % 22 oranla
SSK’yı ikinci sırada izler. Hiçbir sa lık güvencesine sahip olmama durumu, ya ın yüksekli ine ba lı olarak
artı gösterir. Ayrıca sa lık güvencesi kapsamı konusunda cinsiyet farklılıkları görülmektedir. Zira hiçbir
sa lık güvencesine dâhil olmayan kadın nüfusunun oranı % 24,7 iken, bu oran erkekler arasında % 19,7’ye
dü mektedir (Dural ve Con 2011).
Kadınların ço u partnerlerinden fazla ya adı ı için ya lılık döneminin güçlükleriyle yalnız ba larına
yüzle mek zorundadırlar. Kronik sa lık sorunları ve artan sa lık maliyetleri çocuklarından destek alamama
ve dü ük ya am memnuniyeti durumunda ya lı kadınları yıpratmaktadır. E lerini kaybetmi kadınlar
duygusal deste i yitirdikleri ve gelir kaybı ya adıkları için daha dü ük ya am memnuniyeti duymaktadır
(Shin, 2001: Akt.: Ji-Young ve di . 2008:152).
Niceliksel ara tırmaların bulgularına göre, ya lı kadınların dulluklarında bir anlamda daha özgür ve
ba ımsız oldukları yönünde tespitler yapılsa da, aslında ya lı evli kadınlara göre dul olmanın bir avantajı
bulunmamaktadır (Arber ve di erleri, 2003). Örne in, Türkiye’de evli ya lı erkeklerin % 9,5’i ve evli ya lı
kadınların da %12,1’i mutsuzdur. Bununla birlikte, analiz sonuçlarına göre, dul ya lı erkeklerin %11’i ve dul
ya lı kadınların ise %18,5’i mutsuz olduklarını belirtmektedirler. Bu sonuçlar bize Türkiye’de, dul ya lıların,
evlilere nazaran daha mutsuz olduklarını göstermektedir. Bu bakımdan, Türkiye’de medeni durumun refah
açısından kilit rol üstlendi i açıktır (Arun ve K. Arun, 2011:1521).
Dul ya lıların gelecek beklentileri de erlendirildi inde de benzer umutsuzluk sürmektedir.
Türkiye’de dul ya lı erkeklerin % 40,8’i ve dul ya lı kadınların %37,8’i geleceklerinden umutsuz olduklarını
dile getirmektedirler. Oysa, evli olan ya lılarda bu oranlar neredeyse yarı yarıya daha azdır. Dul ya lılar
arasındaki mutsuzlu un ve gelecekten umutsuzlu un temel nedenlerinden birisi, gündelik ya amlarında
ba ka bir bireye ya da kuruma olan ba ımlılıklarıdır. Örne in, dul ya lı erkeklerin %8,6’sının ve dul ya lı
kadınların %16,2’sinin kendilerine ait bir sosyal güvencesi yoktur. Kendilerine ait sosyal güvenceleri
olmayan ya lıların sa lık ve bakım hizmetleri ço unlukla çocuklarının sosyal güvenceleri tarafından
kar ılanmaktadır. Bu durum hiç üphesiz ki maddi ve manevi bakımdan bir ba ımlılık ili kisi yaratmaktadır
(Arun ve K. Arun, 2011:1521).
E ini kaybeden ya lının ba ımlılı ın arttı ının önemli bir göstergesi, günlük ya am aktivitelerinde ve
bununla birlikte çalı ma hayatındaki de i ikliklerdir. Türkiye’de, dul ya lıların günlük faaliyetlerini ve i
ya amında çalı malarını engelleyecek düzeyde fiziksel ya da zihinsel sorunlarla, evli ya lılara nazaran 3 kat
daha fazla kar ıla tıkları tespit edilmektedir. Ya lılıkla birlikte medeni durumda ya anan de i imler, hem
ya lıyı bakıma muhtaç kılmakta hem de ya lıları bir ba ka bireye ya da kuruma ba ımlı hale getirmektedir.
Ya lılar ya lı politikasında tüketici ve ba ımlı olarak algılanır, politika yapıcılar ya lıların devletin sundu u
yardıma daha fazla ba ımlı hale geldi ini söylerler (Crampton, 2011:321). Ya lı kadınlar ekonomik olarak
incinebilir durumdadır. Özellikle yalnız ya ayan ya lı kadınlar gelir, hane zenginli i, yoksulluk oranları
açısından evli erkek ve kadınlara göre daha dezavantajlılardır. Büyük sayıda yalnız ya ayan kadın
yoksulluk içinde ya amaktadır. ABD’de 2004 rakamlarına göre yalnız kadınların %28’i, evli kadınların
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%12.5’i, erkeklerin %7.3’ü yoksuldur. Kadınlar e lerinin kaybı nedeniyle gelir ve emeklilik hakları kaybına
ba lı gelir kaybı ya arlar (Munnell, 2004; U.S. Census Bureau, 2005’ten akt.: Gillen ve Hyungsoo, 2009:321).
Kadınlar geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde bakım vermeyle özde le tirildi i için hane
içindeki herkese bakım verme ve hanenin yeniden üretimini üstlenmek durumunda kalmaktadır. Ya lılık
dönemlerinde de örne in torunlarına bakarak bakım verme rollerinin sürdürülmesi söz konusudur.
Erkekler daha çok e leri tarafından bakılmaktadır, e leri ölen erkekler kendi ya amlarını sürdürme
konusunda daha fazla deste e ihtiyaç duyabilmektedir ve bu da erkeklerin yeniden evlenmesi için önemli
bir motivasyon kayna ıdır.
Bir kadın önce çocuk büyütme, bir üst ku aktaki ebeveynin bakımı ve en son hasta kocanın bakımıyla
u ra maktadır. Bu bakım i i ço unlukla kadını çalı maktan alıkoyar. Di er yandan kadınlar için ço unlukla
yarı zamanlı, düzensiz ve dü ük ücretli çalı ma söz konusudur. Kadınlar ço unlukla kocalarının sosyal
güvencelerinden yararlanır. Hiç evlenmemi ya lı kadınlar, bo anmı dullara göre daha iyi ekonomik
durumdadır (Canatan, 2008). Ancak çocu u olmayan kadınların da bakım sorunu ile kar ıla tıkları ve sosyal
dı lanmaya daha çok maruz kaldıkları bilinmektedir.
Ya lanmayla ilgili olarak güçsüzlük, yoksulluk, yetersiz barınma, bakım konuları, özerkli in ve
ba ımsızlı ın yitirilmesi gibi sorunlar söz konusudur. Ya am kalitesi fırsatlar, etkinlikler ve roller kadar
gelir, barınma gibi di er maddi faktörlerle de ba lantılıdır. Günümüzde feminist perspektif gerontolojide
toplumsal cinsiyetin görmezden gelindi inin altını çizmektedir. Kadınların sosyal ve ekonomik
güçsüzlü ünün batılı kapitalist bir toplumdaki yapı, politika ve ideolojilerle ili kisi tartı masını gündeme
getirmektedirler. Arber and Ginn (1995)’in tartı tı ı üzere kadınlar ileri ya larda daha baskın iken,
toplumsal cinsiyet ve ya lanmayla ili ki içinde bir ele alı eksikli i söz konusudur. Kadın ve erkeklerin
ya amları boyunca rolleri ve ili kileri farklıla mı tır ve ya lılık deneyimleri de bunu yansıtmaktadır. Ayrıca
cinsiyetçilik ve ya a dayalı ayrımcılık ya lılı ın kadınlar üzerindeki etkisi konusunda ikili standarda yol
açmaktadır ve sınıfsal ve toplumsal cinsiyet e itsizli i kadın deneyimlerini etkilemektedir (Akt: Wray,
2003:516).Ya ayrımcılı ı sınıf ve etnisiteyle birle ti inde de dezavantaj artmaktadır. Ya lı etnik azınlıktan
bir bireyin ya adı ı ayrımcılık deneyimi di er ya lılara göre daha a ır olmaktadır. Yoksul ve sürekli geliri
olmayan hanelerdeki ya lıların sosyal ya ama katılımları ve görünürlükleri daha azdır.
ARA TIRMANIN AMACI
Ara tırmada 65 ya üstü yalnız ya ayan ya lı kadınların gereksinimlerini belirlemek amaçlanmı tır.
Bu amaç do rultusunda ara tırmanın soruları unlardır:
1.Yalnız ya ayan ya lı kadınların sosyo-demografik özellikleri (ya , do um yeri, kaç yıldır Ankara’da
oldu u, hangi ilçede ya adı ı, e itim durumu, medeni durumu, çalı tıysanız mesle i, emekli aylı ı olup
olmadı ı, sosyal güvencesi, geliri vb.) nelerdir?
2.Yalnız ya ama durumuyla ilgili geçmi i ve deneyimi (medeni durum, evlenip bo andıysa ve-veya
e i vefat ettiyse kaç yıldır yalnız ya adı ı, kaç kez evlendi i, tekrar evlenmeyi dü ünüp dü ünmedi i,
dü ünmediyse nedenleri vb.) nasıldır?
3.Kadınların yalnız ya amalarıyla ba lantılı gereksinimleri (gündelik ya amdaki rutinler, evle ilgili
gereksinimleri, gereksinimlerini ba ımsız kar ılayabilme durumu, bakımla ilgili durumu, sa lık durumu,
sa lık hizmetlerine eri imi, gelirle ba lantılı durumu ve ya adıkları güçlükler) nelerdir?
4.Çocuklarıyla ve sosyal çevreyle ili kisi nasıldır? (Çocuklarından, çevresinden destek alma durumu,
destek verme durumu, bir derne e- vakfa üye olup olmadı ı, çevresindeki insanlarla görü me sıklı ı, evden
çıkmayla ilgili ko ulları ve olanakları vb.)
5.Gereksinimlerini kar ılama yolları (nerelerden-kimlerden hangi konularda destek aldı ı, destek
türleri, sosyal yardım alıp almadı ı vb.) nelerdir?
YÖNTEM
Ara tırmada var olan bir durumu oldu u ekliyle betimlemek amaçlandı ından tarama modeli
kullanılmı tır. Ara tırma kapsamında, Ankara Valili i Ya am Destek Merkezi hizmetlerinden faydalanan
toplam 207 ya lı kadınla (65 ya ve üzeri) görü me yapılmı tır. Çalı maya katılımın gönüllülü e dayandı ı
bu ara tırmanın saha çalı ması, 2014 yılı Haziran-A ustos ayları arasında yürütülmü tür. Ara tırmaya
Ankara’nın Altında ilçesinden 41, Çankaya’dan 72 ve Mamak’tan 94 kadın katılmı tır. Veriler SPSS 15.0
paket programı aracılı ıyla analiz edilmi tir.
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BULGULAR VE YORUM
Ya
65-70
71-80
81-84
85-90
91 ya ve üstü
Toplam

1. Kadınları Tanıtıcı Sosyo-Demografik Bulgular
Tablo 1. Ya Da ılımı
Sayı
43
108
24
27
5
207

%
20,8
52,2
11,6
13,0
2,4
100,0

Kadınların %52 oranı ile daha çok 71-80 ya aralı ında oldu u görülmektedir.
Tablo 2. Kadınların Ankara’ya Geli Nedenleri
Geli nedeni
Sayı
Çalı mak için geldim
14
E imle evlendikten sonra geldim
101
Çocuklarım burada ya ıyor
3
Di er –babamla geldim, çocuklar okuyordu, hastalık-tedavi için,
özel nedenler, e tayini, e i öldükten sonra burada akrabaları
43
oldu u için
Ankaralı
46
Toplam
207

%
6,8
48,8
1,4
20,8
22,2
100,0

Ankaralı olmayan ve çe itli nedenlerle Ankara’ya gelen kadınların birço u ç Anadolu Bölgesi’nde,
yakın illerden –Çorum, Sivas, Tokat- gelmi tir. Geli yoluna bakıldı ında yakla ık yarısının (%48,8) evlilik
yoluyla geldi i görülmektedir. Kadınların %93,7’si 21 ve üstü yıldır Ankara’da ya amaktadır.
Tablo 3. Kadınların Ankara’da Ya adı ı lçe
Sayı

%

Altında

lçe

41

19,8

Çankaya

72

34,8

Mamak

94

45,4

Toplam

207

100,0

Ara tırmaya katılan kadınların yakla ık yarısı Mamak ilçesindendir. Ara tırmanın yaz aylarında
yürütülmü olması ya lı kadınların yazlı a, tatile, köyüne gitmi olması ve tatilin Ramazan ayıyla birle mesi
nedeniyle ula ılan kadınların da ılımı bu ekilde gerçekle mi tir.
Medeni durum
Hiç evlenmemi
Bo anmı
E i vefat etmi
Resmi nikâhsız birlikte ya adım
Toplam

Tablo 4. Kadınların Medeni Durumu
Sayı
8
15
183
1
207

%
3,9
7,2
88,4
0,5
100,0

Kadınların büyük ço unlu u ( % 88,4) evlenmi ancak e leri vefat etmi durumdadır. Kadınların
%85,5’i de yalnızca bir evlilik yapmı tır. Tekrar evlilik yapma oranı oldukça dü üktür, bu durum kadına
yüklenen toplumsal cinsiyet rolleriyle yakından ili kilidir.
Bo anmı ve hiç evlenmemi kadınların evlenmeme gerekçesi bakım verme rolleri, i tela ı, ev i i
yapmak ve evlili e kar ı olma olarak belirtilmi tir. 11 yıl ve üstü süre evlilik yapmı olanların oranı %85,5tir.
Bo anmı lar ve hiç evlenmemi de dahil edildi inde evlili i tekrar dü ünmeyenlerin oranı %99,5’ tir.
Evlenmeyi tekrar dü ünmeme nedenlerine bakıldı ında kadın olarak uygun olmadı ını dü ünme
%35,3, ailenin-çocuklarının istememesi-bakım verme rolleri %34,8, çocuklarını büyütme tela ı %20,8,
çevreden çekinme %4,8 gibi nedenler ileri sürülmü tür. Görüldü ü üzere, annelik ve çocuklara-ebeveynlere
bakım verme rollerinin sürdürülmesi beklentisi kadınların tekrar evlenmesini engellemi tir. Bir kadın
olarak istememe de toplumdaki ataerkil kabuller ve kadının tekrar evlenmesine olumlu bakılmaması ile
ili kili görünmektedir.
Yalnız ya ama nedeniyle kendini özgür hissedenler %45,9, özgür hissetmeyenler %54,1 oranındadır.
Evli olup u an yalnız ya ayan kadınların %68,6si kendini daha mutsuz olarak görmektedir. Bu durum, u
an tek ba ına ya ama ve e deste inden yoksun olma ile ili kili dü ünülebilir.
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Tablo 5. Çocuk Sahibi Olma Durumu
Çocuk sahibi olma

Sayı

%

Evet

184

88,9

Hayır

23

11,1

Toplam

207

100,0

Kadınların % 90’a yakınının çocu u bulunmaktadır. Sahip olunan çocuk sayısı yakla ık % 63 ile 3
çocuk ve üstüdür. Çocuk sahibi olmak kadınlar için adeta toplumsal hayatta var olma anlamı ta ımaktadır.
E itim
Okuryazar de il
Okuryazar
lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite ve ustu
Toplam

Tablo 6. Kadınların E itim Durumu
Sayı
86
25
73
8
14
1
207

%
41,5
12,1
35,3
3,9
6,8
0,5
100,0

Kadınların e itimleri oldukça dü üktür. Yakla ık yarısına yakını (% 41,5) okuryazar de ildir,
okuryazar olan %12,1 eklendi inde yarıyı geçen bir orana ula ılmaktadır. lkokul mezunu olanların oranı ise
%35,3’tür.
Özmete ve di erlerinin Ankara’nın merkez ilçelerinde (Altında , Çankaya, Etimesgut, Keçiören,
Mamak, Sincan, Yenimahalle ilçelerinde toplam 2380 ya lı kadın ve erkekle) yaptı ı ara tırmada ise Altında
hariç Ankara’nın tüm merkez ilçelerinde ya ayan ya lıların genel olarak ilkö retim düzeyinde bir okuldan
mezun oldukları, çok azının ise bir okul bitirmedikleri ve okur-yazar olmadıkları belirlenmi tir. Ancak
sadece Altında ’da ya ayan ya lıların yarıya yakınının (%45) bir okul bitirmedikleri ve okur-yazar
olmadıkları belirlenmi tir (2012). E itimin yoksullukla yakından ili kisi olup bu anlamda Altında ’ın
Ankara’nın en yoksul bölgesi oldu u söylenebilir.
Tablo 7. Kadınların Çalı ma Deneyimleri
Meslek
Sayı
çi (ev temizli i, çocuk bakımı, fabrika i çisi,
50
hastanede temizlikçi, kuaför)
Memur
14
Serbest meslek-muhasebecilik, market i letmecili i4
Hayır
139
Toplam
207

%
24,2
6,8
1,9
67,1
100,0

Yukarıdaki tabloya bakıldı ında ara tırmaya katılan kadınların %67,1’inin hayatlarında hiç
çalı madı ı görülmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleriyle ba lantılı olarak, erkeklerin kamusal alanın
aktörleri olması ve kadını özel alana hapseden anlayı bu durumda etkilidir. Çalı anların meslekleri
incelendi inde i çi ve memurluk ön plana çıkmaktadır. Çalı mı olanların %17,9’u emekli aylı ı aldı ını,
%15’i almadı ını belirtmi tir.
Sosyal güvence
Evet
Hayır
Toplam

Tablo 8. Kadınların Sosyal Güvence Durumu
Sayı
187
20
207

%
90,3
9,7
100,0

Kadınların % 90,3’ünün sosyal güvencesi bulunmaktadır. Bilindi i gibi Türkiye’de Emekli Sandı ı,
Ba -Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) tarafından sa lanan sosyal güvence “Sosyal Güvenlik Reformu”
adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu altında birle tirilmi tir. Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi, çalı an
kesimin ödedi i primler aracılı ıyla i lemektedir. Bu açıdan bakıldı ında kadınların çalı ma ya amında yer
almaması, kadınların erkeklere oranla daha az sosyal güvenceye sahip olmalarına ve dolayısıyla da
yoksullu u daha fazla ve daha da derinden ya amasına neden olmaktadır. Ara tırmaya katılanların, %39,1’i
Emekli Sandı ı, %31,4’ ü SSK, %16,4’ü ise Ba kurlu’dur. Sosyal güvencesi olmayıp, ye ilkartlı oldu unu
belirten kadınların %3,4’ü ise genel sa lık sigortasına ba lıdır.
Özmete ve di erlerinin (2012) çalı masında ara tırmaya katılan ya lı bireylerin %91’inin Sosyal
Güvenlik Kurumu’nda herhangi bir sa lık güvencesine sahip oldukları, Altında ’da ya ayan ve herhangi bir
sa lık güvencesi bulunmayan ya lıların oranı (%8.6), di er merkez ilçelerde ya ayan ve herhangi bir sa lık
güvencesi bulunmayan ya lıların oranından daha yüksek oldu u, kadınların ise herhangi bir i te
çalı masalar dahi e lerinin SGK olanaklarından yararlandıkları belirtilmi tir. Aynı çalı ma ya lıların
%9’unun gençlik ya da yeti kinlik dönemlerinde primli ödeme yapılan i lerde çalı madıklarını ve düzenli
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bir gelire sahip olmadıklarını göstermektedir. Bu sonucun ya lı yoksullu u açısından dikkat çekici oldu u
ifade edilmektedir. Bu çalı mada da kadınların %9,7’sinin sosyal güvenlik kurumuna kaydı olmadı ı ortaya
çıkmı tır. Bu açıdan bakıldı ında yalnız ya ayan kadınların sosyal güvence noktasında daha çok sorun
ya adı ı görülmektedir.
Kadınların sosyal güvenlik sisteminde yer almamasının çe itli nedenleri bulunmaktadır. Toplumsal
cinsiyet e itsizli i sonucu kadınlar daha az e itim almakta, bir ekilde e itimini tamamlayanlar ise daha
dü ük statü ve ücretlerde ço u zaman da sosyal güvencesi olmadan çalı mak zorunda kalmaktadırlar.
Tablo 9. Kadınların Aylık Geliri
Gelir

Sayı

%

0-425 TL

30

14,5

426 TL-850 TL

99

47,8

851 TL-1000 TL

43

20,8

1000 TL ve üzeri

35

16,9

Toplam

207

100,0

Kadınların yarısından fazlasının (% 62,3) asgari ücretin altında aylık gelirleri bulunmaktadır. Asgari
ücret 2015 yılı ilk altı ayı için 949 TL, ikinci altı ay için ise 1000 TL olarak belirlenmi tir. TÜ K ise bir i çinin
geçimi için gerekli asgari ücret miktarını 1424 olarak belirlemi durumdadır. D SK Ara tırma Enstitüsünün
(D SK-AR) 2014 Kasım ayı için açıkladı ı açlık ve yoksulluk sınırı verileri konuyu kavramak için önemli bir
veri sunmaktadır. TÜ K Hanehalkı Harcama Kalıbı, TÜ K madde fiyat ortalamaları ve 4 ki ilik bir hanenin
sa lıklı bir biçimde alması gereken kalori miktarı üzerinden hesaplanan beslenme kalıbı dikkate alınarak 4
ki ilik bir hane için açlık sınırı 1283, insanca ya am sınırı ise 4057 TL olarak gerçekle mi tir. nsanca ya am
sınırının altında gelire sahip nüfus yoksul kategorisinde ele alınmaktadır. Kadınların tek ba ına olup aylık
850 TL’ nin altında gelirlerinin olması do rudan mutlak yoksulluk sınırının altında bir ya am
sürdürdüklerini göstermektedir.
Kadınlar, gelirleriyle geçinmekte zorlandıklarını ve bu nedenle geçim sıkıntısı çektiklerini
belirtmi lerdir. Ara tırmada geçim sıkıntısı çekti in belirtenlerin oranı %57,5tir.
Özmete ve di erlerinin çalı masında ya lıların %51.9’unun gelirlerinin yeterli oldu unu; %47.7’sinin
ise gelirlerinin yeterli olmadı ını belirtmektedir, bulgular yakla ık olarak paralellik göstermektedir.
Dul aylı ı alma
Evet
Hayır
Toplam

Tablo 10. Kadınların Dul Aylı ı Alma Durumu
Sayı
78
129
207

%
37,7
62,3
100,0

Kadınların % 62,3’ünün dul aylı ı almadı ı, %37,7’sinin ise dul aylı ı aldı ı görülmektedir. Dul aylı ı
alanların % 33, 8’sinin vefat eden e inden, % 3,9’nun ise hiç evlenmedi i için babasından aldı ı ortaya
çıkmı tır. Dul aylı ı ölen e ten veya bo anmasından dolayı babadan alınmaktadır ve koca-babanın ödedi i
prim esas alındı ı için alamama durumu, yetersiz prim ödemesi ile ili kili olarak dü ünülebilir. Her ne
kadar 2012 yılında prim ödeme ko uluna ba lı olmaksızın aylık 250 TL dul maa ı uygulaması hayata geçmi
olsa da kadınların bu hakla ilgili bilgi eksikli i ve hizmete eri imleri konusunda güçlükler ya ayabilecekleri
dü ünülmektedir.
Nakdi yardım

Tablo 11. Kadınların Nakdi Yardım Alma Durumu
Sayı

%

Evet
Hayır

48

23,2

159

76,8

Toplam

207

100,0

Kadınların %76,8’i nakdi yardım almamakta, %23,2’ si nakdi yardım almaktadır. Benzer ekilde sosyal
yardım aldı ını belirtenlerin oranı %27,5’tir. Sosyal yardım kapsamında kadınlarım %12,6’sı gıda, %14’ü
temizlik, %2,4’ü kömür yardımı almaktadır. Kadınların % 24,2’si belediyeden, %3,4’ü SYDV’ den yardım
almaktadır. Türkiye’deki sosyal yardımların herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar üzerinden i ledi i
bilinmektedir. Ara tırma kapsamında görü ülen kadınların büyük bir oranının, e inden veya babasından
kalan dü ük miktardaki maa ı aldıkları görülmektedir. Bu maa miktar olarak dü ük oldu u,di er
karde lerle-çocuklarla bölü üldü ü ve gündelik ya am giderlerini kar ılamakta yetmedi i için aslında
kadınlar sosyal yardıma gereksinim duymaktadır. Ancak maa alıyor olmaları sosyal yardım almalarının
önünde bir engeldir. Bu durumdaki kadınların sosyal yardım sistemine giremedi i için yardım almak için
yerel yönetimlere ba vurdukları görülmektedir.
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Türkiye’de sosyal yardıma gereksinim duyan ki ilerin tespiti, de erlendirilmesi vb. açılarından da
ara tırma kapsamında önemli veriler elde edilmi tir. Kadınlar, sosyal yardımlardan faydalanamadıklarını,
sosyal yardıma ba vurduklarında yetkililerin kendilerine olumsuz davrandı ını belirtmi lerdir.
Mal varlı ı
Ev
Araba
Malvarlı ı Yok
Toplam

Tablo 12. Kadınlara Ait Mal Varlı ı Durumu
Sayı
122
1
84
207

%
58,9
0,5
40,6
100,0

Kadınların % 60’a yakınının evi bulunurken, %40,6’sının mal varlı ı bulunmamaktadır. Ev sahibi olan
kadınların hepsi de kendi evinde ikamet etmektedirler. Özmete ve di erlerinin yaptı ı çalı mada da (2012)
ya lıların büyük ço unlu unun oturdu u evin kendisine ait oldu u ortaya çıkmı tır.
Literatürde e itsizlik mal varlı ı ve medeni durumla birlikte ele alınmaktadır (Arun ve K. Arun, 2011:
Arber, 2004: Arber ve di ., 2003:5). Ev sahibi olmak genellikle daha yüksek düzeyde refah ile e de er
sayılmaktadır, ancak ara tırma kapsamındaki kadınların sahip oldukları evlerde oturuyor olmaları, kira gibi
ek gelirlerinin olmamasına, dolayısıyla refahları açısından yüksek bir düzeyde ya amadıklarına i aret
etmektedir. Sadece kira ödeme durumu söz konusu olmamaktadır. Önceki tabloda görüldü ü üzere
kadınların %62,3’ünün asgari ücretin altında bir geliri bulunmaktadır, bu durum mülkiyetle birlikte
dü ünüldü ünde kadınların mutlak yoksulluk sınırının altında ya adıklarını, refah düzeyinin oldukça
dü ük oldu unu göstermektedir.
Literatürde araba sahibi olmanın mobilite açısından özgür olmakla yakından ili kili oldu u
belirtilmi tir (Arber ve di erleri, 2003:161). Kadınların büyük ço unlu unun mutlak yoksulluk sınırının
altında ya adı ı bu ara tırmadaki ya lı profili dü ünüldü ünde, temel ihtiyaçlarını kar ılamakta güçlük
çektikleri ortaya çıkmaktadır. Araba sahibi sadece bir kadın bulunmaktadır ve kadınların hareketlilikleri
konusundan önce temel gereksinimlerin kar ılanması sorunu öncelikli olarak ortaya çıkmaktadır.
Tablo 13. Kadınların Yalnız Ya ama Süresi
Yalnız ya ama

Sayı

%

1 yıldan az

4

1,9

1 yıl-5 yıl

39

18,8

6 yıl-10 yıl

31

15,0

11 yıl-15 yıl

49

23,7

16 yıl ve daha fazla

84

40,6

Toplam

207

100,0

Kadınların %40,6’ sı 16 yıl ve üstü süredir, %23,7’si ise 11-15 yıldır yalnız ya amaktadır. Kadınların
yalnız ya ama sürelerinin oldukça uzun oldu u görülmektedir. Bu durum erkeklere göre kadınların
ortalama ya am sürelerinin daha yüksek olması, kadınların e leri öldükten sonra toplumsal cinsiyet rolleri
nedeniyle tekrar evlenmemeleri, bakım veren rolleri nedeniyle hiç evlenmemi olmaları ile
ili kilendirilebilir.
Tablo 14. Kadınların Yalnız Ya ama Gerekçesi
Yalnız ya ama gerekçesi
Sayı
Ba ka kimsem yok
35
Yalnız ya amak benim tercihim
126
Ailem-akrabalarım- çocuklarım beni istemedi
22
Di er (herkes i te, güçte benimle mi u ra sınlar,
hasta oldu u için yük olmayı istememe, çocuklar
24
evlendi tek kaldım, kimseye yük olmak istememe,
evinden çıkmak istememesi, çocuklar çok uzak)
Toplam
207

%
16,9
60,9
10,6
11,6
100,0

Yalnız ya amanın kendi tercihi oldu unu belirtenlerin oranı %60,9, kimsem olmadı ı için diyenler
%6,9, aile-akraba-çocukları istemedi i için diyenler %10,6 ve di er (herkes i te, güçte benimle mi u ra sınlar,
hasta oldu um için yük olmayı istemiyorum, çocuklar evlendi tek kaldım, evimden çıkmayı istemiyorum,
çocuklar çok uzak) nedenler belirtilmi tir. Kadınlar kendi evlerinde ba ımsız ya amayı daha çok tercih
etmektedir (Kalaycıo lu ve di erleri, 2004) ve bu ara tırmaya katılan kadınların yarıdan fazlasının tercihi de
bu yönde olmu tur.
Görü me yapılan kadınlara huzurevinde kalmayı dü ünüp dü ünmedikleri sorulmu tur. Ara tırmaya
katılanların % 92,8’si huzurevinde kalmayı dü ünmediklerini belirtmi tir. Benzer sonuçlara Özmete ve
di erlerinin yaptı ı ara tırmada (2012) da rastlanılmaktadır. Huzurevine gitmeyi istememe nedenleri
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irdelendi inde %40,1’inin kendisinin istemedi i, %24,2’sinin kalabalıklı ı nedeniyle, %14’ünün kendine
bakabildi i için, %10,6’sının ise çocukları istemedi i için gitmedi i ortaya çıkmı tır.
Huzurevi kadınların ba ımsız ya am ko ulları ortadan kalktı ında ve kimi kadınlar için ancak kendi
i ini yapamaz duruma geldi inde ba vurulacak bir yerdir. Kadınların huzurevinde kalmak istememelerinin
en büyük sebebini huzurevlerinde ya lılara kar ı iyi bakılmadı ına, iddet uygulandı ına yönelik algı
olu turmaktadır.
Tablo 15. Kadınların Sa lık Durumuna li kin De erlendirmesi
Sa lık

Sayı

%

20

9,7

Orta

73

35,3

Kötü

114

55,1

Toplam

207

100,0

yi

Kadınların sa lık durumuna ili kin de erlendirmelerinin olumlu olmadı ı görülmektedir. %55,1’i
sa lı ını kötü, %35,3’ü orta olarak de erlendirmektedir. %22,2’si i itme güçlü ü, % 7,7’si görme güçlü ü,
%,2’ si ise fiziksel olarak zorlandı ı durumlar oldu unu belirtmi lerdir. Özmete ve di erlerinin ise
çalı masında (2012) ya lı bireylerin % 90.9’unun sa lık durumlarını “iyi” olarak tanımladıklarını belirtmi tir.
Arun (2008:323) genel olarak fiziksel sa lıktan memnuniyetin ya lılıkta ya am memnuniyetini belirleyen
anlamlı bir de i ken olarak ortaya çıktı ını ifade etmektedir. Sa lık durumunun ki ilerin ya am doyumunu
etkileyen önemli bir unsur oldu u göz önüne alındı ında bu ara tırmaya katılan ve sa lık durumunu kötü
olarak nitelendiren kadınların %55,1’inin hayatından daha az doyum alabilecekleri söylenebilir. Çünkü
ya lılık döneminde sa lıkla ilgili güçlükler bireylerin ya am kalitesini ve memnuniyetini büyük ölçüde
etkilemektedir. Buna göre, Yapılan birçok çalı mada birden fazla kronik hastalı ın varlı ı, yalnız ya ama,
dul olma ve kadın olma ile depresyon arasında güçlü ili kiler bulunmu tur (Uçku ve Küey, 1992; Maral ve
di . 2001; Di çigil ve di . 2005). Sa lık durumunu kötü olarak de erlendiren yarıdan fazla kadına (%55,1)
orta diyenler de eklendi inde (%35,3) depresyon riski açısından ya lı kadınların risk altında oldu u
söylenebilir. Ya lılıkta depresyon intihara kadar götürebilen bir süreç oldu u için psikiyatrik açıdan
de erlendirme ve izleme uygun bir yol olabilir.
Hastalıkları nedeniyle engellenme ya adı ını belirten kadınların %49,8’i günlük i lerini yaparken
zorlandıklarını, %37,7’si sürekli a rıları nedeniyle mutsuz olduklarını belirtmektedir. Sa lık hizmetlerinden
memnun oldu unu belirtenlerin oranı %35,7, memnun olmayanların oranı ise % 64,3’tür. Sa lık
hizmetlerinden memnun olmama oranının yüksekli i, sa lık hizmetlerinin kalitesi ve hizmetlere eri im
konusunda ya lıların güçlüklerini göz önüne alan bir yapılanma gereksinimine dikkat çekmektedir. Nitekim
bir ya lı görü me sırasında “doktorun eve gelmesini istiyorum” diyerek, sa lık hizmetine eri im güçlü üne
dikkat çekmektedir.
Tablo 16. Kadınların Gündelik Rutinlerini Yerine Getirme Durumları
Gündelik rutinler
Sayı
%
Banyo-kendisi
163
78,7
Yemek- kendisi
198
95,7
Yürüyü - kendisi
174
84,1
Giyinme- kendisi
197
95,2
Yataktan kalkma- kendisi
197
95,2
Tuvalete gitme-kendisi
197
95,2
Tuvaleti kullanma-kendisi
196
94,7
Yemek hazırlama-kendisi
173
83,6
Parayı idare etme-kendisi
165
79,7
Alı veri -kendisi
75
36,2
Ev i lerini yapma-kendisi
134
64,7
Telefon kullanma-kendisi
177
85,5
Dı arı çıkma-kendisi
147
71,0
Fatura ödeme-kendisi
66
31,9

Kadınların %5,8’inin kızları yemek hazırlamaktadır. Parayı idare etmede %8,7’sinin kızı, %6,6’inin
o ulları yardım etmektedir. Alı veri te %14,5’inin kızı, %16,4’ünün o lu, %14,5’inin kom usu yardım
etmekte, %4,8’inin ise market görevlileri evine getirmektedir. Ev i lerinde %10,6’sının kızı, %6,3’üne
belediye görevlileri, %4,8’ine kom usu yardım etmektedir. Telefon kullanmada %5,8’inin kızı, %3,9’unun
kom usu yardım etmektedir. Dı arı çıkma konusunda %10,’inin kızı, %4,3’ünün kom usu yardım
etmektedir. Fatura ödemede %17,9’unun o lu, %13,5’inin kızı, %10,6’sının kom usu yardımcı olmaktadır.
Kadınların %17,9’u otomatik ödeme talimatı vermi tir. Görüldü ü üzere kadınlar ço unlukla ba ımlı
olmadan gündelik rutinlerini yerine getirmektedir. Ancak bazı konularda özellikle kız çocuklar öncelikli
olmak üzere erkek çocukların ve kom uların destek oldu u görülmektedir. Kız çocukların toplumsal
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cinsiyet rolleri çerçevesinde kadınların özel alandaki gereksinimlerinin (banyo, yemek hazırlama, ev i leri
yapma, banyo) kar ılanmasında, erkek çocukların ise alı veri ve fatura ödeme gibi kamusal alandaki
gereksinimlerin kar ılanmasında aktif oldukları görülmektedir. Bakım verme rollerinin kadınlar tarafından
yerine getirilmesi yönündeki cinsiyetçi beklentinin sürdü ü görülmektedir.
Kendini ba kalarına ba ımlı hissedenlerin oranı % 61’dir. Bu durum gündelik rutinlerini yerine
getirirken ço unlukla çocukları ve kom ularından yardım alındı ı halde kadınların ba ımlı hissetti ini
göstermektedir. Gündelik gereksinimlerin kar ılanmasında kamusal bakım hizmetlerinin sunulması
kadınların ba ımlı hissetmelerini azaltan bir etkide bulunabilir.
Ücret kar ılı ında ev i lerinde yardım edecek birinden destek alan kadınların oranı %13’tür. Bu oranın
arttırılması konusunda devletin kolayla tırıcı düzenlemeler yapması ba ımlılık hissini azaltabilir.
Tablo 17. Kadınların Oturdukları Konutla lgili Özellikler
Konut türü

Sayı

%

Apartman Dairesi

172

83,1

Gecekondu

35

16,9

Toplam

207

100,0

Kadınların %83,1’i apartman dairesinde oturmaktadır. Özmete ve di erlerinin (2012) Ankara ilinde
yapmı oldu u çalı mada da ya lıların ço unlu unun (%75.9) apartman dairesinde oturmakta oldu unu
saptanmı tır.
Konutların %76,8’ i do algazla, kalan kısmı sobayla ısınmaktadır. Soba yakmak ya lılar açısından zor
ve tehlikeli olabilmektedir.
Kadınların oturdukları konutların özelliklerine bakıldı ında, ya adıkları konutun mülkiyeti kendine
ait olanlar %58,5, ait olmayanlar %41,5 oranındadır. Ait olmayanların %14’ünün mülkiyeti akrabalarına ait
olup, kirada oturanlar %25 oranındadır. Kadınların %84,1’i ya adı ı konuttan memnun iken % 15,9’u
memnun de ildir. Memnun olmama gerekçesi giri kat olması, merdivenli olması, hırsızlık korkusu, çok
büyük oldu u için temizleyememe, sobalı olması, ısınmaması, ev ko ullarının kötülü ü olarak belirtilmi tir.
Kadınların % 87,4’ü kendini evinde güvende hissetti ini belirtmi tir. Bu durumun kadınların mutlak
yoksulluk sınırının altında ya aması, ba ka seçene e sahip olmadı ını dü ünmesi ve kendini ya adı ı
konuta mecbur hissetmesi ile ili kili olabilece i dü ünülmektedir.
Tablo 18. Kadınların Çocukları/akrabalarından Destek Alma Durumu
Destek alma

Sayı

%

Evet

85

41,1

Hayır

122

58,9

Toplam

207

100,0

Kadınların %58,9’u çocuklarından destek almamakta, %41,1’ i destek almaktadır. Alınan deste in
türüne bakıldı ında %23,7’sinin maddi destek, %12,6’sının sosyal destek ve % 8,7’sinin bakım deste i aldı ı
görülmektedir. Kadınların % 12,1’i de çocuklarına destek verdi ini belirtmektedir. Kadınların %7,7’si
çocuklarına maddi destek sunarken, % 4,3’ü torunlarına bakım deste i vermektedir. Görüldü ü üzere
kadınlar sadece destek almamakta, destek de vermektedir.
Gitme sıklı ı
Haftada bir
ki haftada bir
Ayda bir
Daha seyrek
Gitmem
Çocu u yok
Toplam

Tablo 19. Kadınların Çocuklarına Gitme Sıklı ı
Sayı
35
28
18
47
62
17
207

%
16,9
13,5
8,7
22,7
30,0
8,2
100,0

Kadınların % 30’u çocuklarına gitmedi ini, %16,9’u haftada bir, %13,5’i iki haftada bir, % 8,7’si ayda
bir, %22,7’si ise daha seyrek görü tü ünü belirtmi tir. Çocu u olan kadınlar için çocuklarıyla görü mek
önemli bir sosyal destek kayna ı iken, görü me sıklıklarının dü ük oldu u görülmektedir. Çocukları haftada
bir kez gelenler % 36,7, iki haftada bir gelen %17,4, ayda bir gelen % 9,2, daha seyrek gelen %19,3
oranındadır. Çocuklarım gelmez diyenlerin oranı da % 9,2dir. Özmete ve di erlerinin, çalı masında (2012)
ya lıların %77.8’inin çocuklarıyla her gün ya da haftada bir kez olmak üzere sıklıkla görü tükleri,
%20.7’sinin ise çocuklarıyla ayda bir, yalnızca bayramlar ya da tatiller olmak üzere ara sıra görü tüklerini
saptamı tır.
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Kadınların akrabalara gitme sıklı ına bakıldı ında %54,6’sının gitmedi i, %10,6’sının ayda bir,
%23,7’sinin ise daha seyrek gitti i görülmektedir. Akrabaların gelme sıklı ına bakıldı ında %40,1’inin
akrabalarının gelmedi i, %30,4ünün ise ayda bir kereden daha seyrek geldi i görülmektedir. Özmete ve
di erlerinin ise, akrabalarını ara sıra ziyaret eden ya lıların (%74.7) ço unlukta oldu unu, sıklıkla (her gün,
haftada bir) akraba ziyaretleri yapan ya lıların oranının (%11.1) ise akrabalarını hiçbir zaman ziyaret
etmeyen (%7.6) ve akrabası olmayan (%5.1) ya lıların oranından yüksek oldu u saptanmı tır (2012).
Çocukları ve akrabalarıyla görü me yeri olarak % 87,4 oranında ev tercih edilmektedir. Kimseyle
görü medi ini belirtenlerin oranı %6,8’dir. Evde görü me nedeni %61,4 ile evin daha rahat olması, %26,6’sı
ise sa lık problemi olarak belirtilmi tir.
Kom ularına giden kadınların görü me sıklı ına bakıldı ında haftada bir gidenlerin oranı %31,9,
%17,9’u iki haftada bir kez, %17,9’u ayda bir kezden daha az gitti ini belirtmi tir. Kom uların gelme
sıklı ına bakıldı ında kom uların % 43,5’inin haftada bir kez geldi i, %21,3’ünün iki haftada bir,
%15,9’unun ise daha seyrek geldi i görülmektedir. Görüldü ü üzere kom ular önemli bir sosyal destek
kayna ı durumundadır, kadınlar arası yardımla ma, yiyecek payla ımı, birbirine gözkulak olma
konularında kar ılıklı bir ili ki söz konusudur.
Kom u ve akraba dı ında ili ki a larına bakıldı ında kadınların % 96,1’inin herhangi bir vakfaderne e üye olmadı ı, % 97,6’sının herhangi bir kursa gitmedi i ortaya çıkmı tır. Müzik, okuma-yazma,
örgü-diki ve resim kurslarına gidenlerin oranı % 2, olup oldukça dü üktür. Özmete ve di erlerinin yapmı
oldu u ara tırmada (2012) ya lıların % 86,2’sinin herhangi bir vakıf, dernek, kulüp, oda, sendika, siyasi parti
gibi yerlere üyeli inin bulunmadı ı, %13.2’sinin ise üye olduklarını belirtmi tir.
Tablo 20. Kadınların Kendilerini Ba ımlı Hissetti i Durumlar
Ba ımlılık boyutu

Sayı

%

Ekonomik yönden ba ımlılık

27

13,0

Hastalık ve sa lık durumuyla ilgili ba ımlılık

92

44,4

Sosyal ili ki açısından yalnız hissetme

9

4,3

Ba ımlı hissetmiyorum

79

38,2

Toplam

207

100,0

Kadınların %38,2’si kendilerini ba ımlı hissetmemektedir. %44,4 oranı ile en çok ba ımlılık hissedilen
konu hastalık ve sa lık durumuyla ilgili, %13 ile ekonomik yönden ba ımlılık hissedilmektedir.
Tablo 21. Kadınlar Açısından Tek Ba ına Olmanın Etkisi
Tek ba ına olmanın etkisi
Sayı

%

Destek verecek biri olsaydı yanımda e
olarak hayat daha kolay olurdu

63

30,4

Yalnız ve kimsesiz hissediyorum

39

18,8

Ba ımlı ve yardıma muhtaç hissediyorum

40

19,3

Ba ımsız mutlu ve özgür hissediyorum

57

27,5

Di er –çocuklarım olsa iyiydi-

8

3,9

207

100,0

Toplam

Kadınların % 71’i kendini yalnız hissetmektedir ve bu önemli bir bulgudur. Ara tırmaya katılan
kadınların % 30,4’ü yanımda e olarak destek verecek biri olsaydı hayat daha kolay olurdu diye
dü ünürken, %27,5’i ise kendilerini ba ımsız ve özgür hissetmektedir. Ya lılık döneminde e ten alınan
sosyal destek ya lılıkla ba etmede önemli bir kaynaktır ve e lerini kaybetmi ve olmasını arzu edenler için
bu destekten mahrum kalma söz konusudur.
Tablo 22. Kadınların Ya amlarında Eksikli ini Hissetti i eyler
Ya amında eksik olanlar
Daha iyi bir gelir
Daha iyi sa lık imkânları
Daha iyi bir sosyal çevre
Di er- e im ölmeseydi ba ka bir ey istemezdim, evim olsaydı,
çocu um olsaydı, konu acak insanlar olsaydı çevremde, daha
fazla güvenlik olsaydı, biri gelip kitap okusaydı, bayramlarda
gelip soran biri olsaydı

ayı
1

9,1

5

1,1

1

0,1

4

,8
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Bir ey istemiyor

,9

Toplam

07

00,0

Kadınların ya amlarında eksikli ini hissetti i eyler % 41,1 ile daha iyi sa lık imkânları, % 39,1 ile
daha iyi bir gelir, % 10,1 ile daha iyi bir sosyal çevre, % 6,8 ise e inin varlı ı, eve sahip olma, çocu u olması,
güvenlik, gelip kitap okuyacak-bayramlarda ziyaret edecek birinin varlı ı gibi nedenler belirtmi tir.
Kadınların sa lık hizmetleri, daha iyi bir gelir ve sosyal çevreye vurgu yapmaları sosyal politika
açısından önemli girdiler sunmaktadır.
Tablo 23. Kadınların Günlerini Geçirdi i Ki iler
Sayı
Yalnızım
154
Evdeki hayvanımla
2
Kom ularımla
23
Çocuklarımla
19
Di er- torunum, bakıcı
9
Toplam
207
Ki iler

%
74,4
1,0
11,1
9,2
4,3
100,0

Kadınların %74,4’ü yalnızım derken, %11,1’i kom ularıyla, % 9,2’si ise çocuklarıyla zaman geçirdi ini
belirtmi tir. Bakıcı ve torunumla diyenlerin oranı ise % 4,3’tür.
Kadınların % 47,8’i ayda birkaç kez, %20,3’ü her gün, %22,7’si haftada birkaç kez, %9,2’si ise zorunlu
kalınca, iki-üç ayda bir ya da hastalanınca dı arı çıktı ını belirtmi tir. Dı arı çıkma nedeni %53,6 ile sa lık
sorunu ve tedavi, %13,5’i gıda alı veri i, %5,3’ü arkada larıyla bulu mak için, %27,1’i ise kom u-arkada ve
çocuklarıyla görü mek için olarak belirtilmi tir.
Dı arı çıkıldı ında % 36,2’si toplu ta ımayı kullanmaktadır. %27,1’i taksi kullanmakta, %30,9’unun
çocu u-kom usu arabası ile almakta, % 5,8’i ise yürüyerek gitmektedir.
Bu açıdan bakıldı ında her ne kadar 65 ya üstü ya lı bireylere belediye tarafından toplu ta ıma
araçlarını ücretsiz kullanma hakkı verilse de, bu ta ıma araçlarının ya lı bireylerin rahatlıkla binip yolculuk
etmesine imkân sa layacak ekilde geli tirilmesi ve düzenlenmesi büyük önem ta ımaktadır.
Tablo 24. Kadınların Ya lılara Sunulan Hizmetleri Yeterli Görme Durumu
Hizmet yeterlili i
Sayı
%
Evet
53
25,6
Hayır
154
74,4
Toplam
207
100,0

Kadınların % 74,4’ü ya lılara sunulan hizmetleri yeterli bulmamaktadır. Kadınlara gereksinim
duydu u hizmetlerin neler oldu u da sorulmu tur. Her eyden memnun oldu unu, ükretti ini söyleyen,
memlekette huzur olsun ba ka bir ey istemem diyen birkaç kadın dı ında bu soruya verilen yanıtları
grupladı ımızda kar ımıza çıkan hizmet alanları unlardır:
Psikolojik-duygusal gereksinimler: dı lanmama ihtiyacı, sevgi ihtiyacı, gençlere, ya lılara saygı
duymalarının ö retilmesi, insana ihtiyaç, gelip sorulması, sohbet edilmesi
Gündelik ya amın sürdürülmesi konusundaki gereksinimler: temizlik i lerini yapacak birilerinin
olması, yolların ya lılara göre yapılması, evde bakım hizmeti –bakıcı- ücretsiz bakıcı, belediyenin temizlik
hizmetinin sıkla ması, elektrik-do algaz ve su faturasının alınmaması, hastaneye götürecek birilerinin
olması, kömür, gıda yardımı, ekonomik yardım, sa lık hizmetleri, okuma-yazma ö retilmesi, sıcak su
ba lanması, evde banyonun olması, merdivensiz ev, makarna dı ında bir ey verilmesi, doktorların eve
gelmesi, sıcak bir ev, kiranın ödenmesi, bankaya yatan maa ın eve getirilmesi, güvenlik önlemlerinin
arttırılması
Sosyal gereksinimler: Gezmek için ya lılara yönelik organizasyonlar, pikni e gitme, ya lıların bir
araya gelece i yerlerin yapılması
Görüldü ü üzere daha çok gündelik ya amın sürdürülmesinin kolayla tırılmasına yönelik gereksinim
ve talepler ön plana çıkmı tır. Buna göre sosyal politika ya lıların ya am kalitesini arttırma ve gündelik
ya amlarını kolayla tırmaya yönelik önceliklerle hayata geçmelidir.
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TARTI MA VE SONUÇ
Ara tırmaya katılan kadınların ço unlu unu (% 88,4) evlenmi ancak e i vefat etti i için yalnız
ya ayan kadınlar olu turmaktadır. Kadınların %64,3’ü 10 yıldan fazla süredir yalnız ya amaktadır. Yalnız
ya ama süresi uzun olup, tekrar evlenmeme gerekçesi olarak bakım verme konumunda oldukları (çocu a,
ebeveynlerine vb.) ve annelik deneyimleri nedeniyle kendileri ve çocuklarının istememesi sunulmu tur.
Kadınların da evlilik konusundaki toplumsal cinsiyet rollerini içselle tirdikleri (evlilik bir kere yapılır)
görülmü tür. Aynı zamanda kadınların ço unlu u yalnız hissettiklerini de belirtmektedir. Bu duygu
kadınların kendi iradelerinden çok toplumsal ve kültürel nedenlerle tekrar evlilik yapmadıkları yönünde bir
kanı do urmu tur.
Ara tırmaya katılan kadınlar mutlak yoksulluk sınırının altında ya amlarını sürdürmektedir. Refah
düzeylerinin dü ük oldu u, sosyal yardım aldıkları ve gündelik ya amlarını sürdürme konusunda temel
gereksinimlerini kar ılayamadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu durum kadınların gelir deste ine gereksinim
duyduklarını göstermektedir. Nitekim gereksinim duydukları konularla ilgili gelir deste ini kendileri de
dile getirmi tir. Bu açıdan ya lılık döneminde insani standartlarda bir ya am sürdürecek gelir konusunda
gelir transferleri ve çe itli subvansiyonlar yoksullukla ba etmede öncelikli bir sosyal politika konusu olarak
ortaya çıkmaktadır.
Kadınlarla yapılan görü melerde kendilerini güvende hissetmedikleri görülmektedir. Bu durum hem
ya adıkları konutların özellikleri (giri kat) hem de yalnız ya amalarının bilinmesinden kaynaklı olarak
çevreden yönelebilecek olası saldırı riskleriyle ili kili görünmektedir. Yalnız ya ayan kadınların güvenli bir
ekilde ya ayabilece i konut gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Özellikle dü ük gelir grubuna yönelik,
güvenlikli ve korumalı konut gereksinimi sosyal politika gündemine önemli bir gereksinim olarak dahil
olmaktadır.
Kadınlar e leri veya babalarından aldıkları dul aylıkları nedeniyle sosyal yardımlardan
yararlanamamaktadır ancak mutlak yoksulluk sınırının altında ya am ko ulları nedeniyle de yardıma
gereksinim duymaktadırlar. Sosyal yardım sisteminin dü ük geliri olup yalnız ya ayan ya lı kadınların bu
gereksinimini de dikkate alarak esnetilmesi gerekmektedir.
Sa lık hizmetlerinden memnun olmama oranının yüksekli i ya lı kadınların sa lık hizmetlerine
eri imi konusunun tartı ılmasını gerektirmektedir. Ya lı kadınların sa lık hizmetlerine eri imi konusunda
toplumsal cinsiyet ve bireylerin farklılıklarını dikkate alan bir bakı açısıyla yapılanan bir sa lık hizmeti
sunum sistemine gereksinim bulunmaktadır.
Kadınların ço unlu unun ba ımsız ya amak istedi i ve gündelik rutinlerini yardım almadan yerine
getirdikleri ortaya çıkmı tır. Ancak kadınlar gündelik rutinlerini yerine getirmede bazı kolaylıkların
sa lanması gerekti ini belirtmi lerdir. Örne in temizlik i lerini yapacak birilerinin olması, evde bakım
hizmeti –bakıcı- ücretsiz bakıcı, elektrik-do algaz ve su faturasının alınmaması, hastaneye götürecek
birilerinin olması, kömür, gıda yardımı, ekonomik yardım, okuma-yazma ö retilmesi, sıcak su ba lanması,
evde banyonun olması, merdivensiz bir ev, doktorların eve gelmesi, sıcak bir ev, kira ödemesi, bankaya
yatan maa ın eve getirilmesi, güvenlik önlemlerinin arttırılması gibi gereksinimleri dile getirmektedir. Bu
boyutlarda evde ba ımsız ya amın sürdürülebilirli i konusunda ek düzenlemelere gereksinim
duyulmaktadır.
Yardım alan kadınların ise ya amlarını sürdürme konusunda daha çok çocukları ve kom ularından
yardım aldıkları ve ba ımlı hissetme oranının % 61 oldu u görüldü ünde gündelik ya am etkinliklerinde
destek alabilecekleri kamusal bakım olanaklarının arttırılması önemli bir strateji olabilir. Çocukları ve
kom uları daha yakın sosyal çevrede yer aldı ı için, onlara yönelik bir “ba ımlılık hissi” minnet duyma,
kendini borçlu hissetme, i e yaramama duygularını hissetmeye de yol açabilir. Esasında kadınların
ço unlu u gündelik ya amlarını ba ımsız olarak sürdürmekte ve ba ımlı hissedene kadar da bir kurulu ta
kalmamayı dü ünmektedir. Dolayısıyla ba ımlı hissetmesini azaltacak destek hizmetleri sunmak
gerekmektedir. Evde yardım elemanı olarak destek sunabilecek profesyonel-yarı profesyonellerin kamusal
bir hizmet olarak kadınlara yardımcı olması önemli düzenleme gerektiren bir alandır. Nihai amaç kendi
çevrelerinde ba ımsız ya amalarını desteklemek oldu u için sosyal politikanın bu durumu güçlendirmeye
ili kin kolayla tırıcı hizmetlerle ilgili alanı iyi bir ekilde düzenlemesi gerekmektedir.
Huzurevlerinin ya lılara iddet uygulandı ı kabulüyle tercih edilmedi i ortaya çıkmaktadır. Bu
açıdan huzurevlerine ili kin olumsuz algının de i tirilmesi konusunda bakım kurumlarını niteli inin
geli tirilmesi ve olumsuz algılara yönelik çalı maların yürütülmesi gerekmektedir. Bu durumda kurum
bakımı ihtiyacı olup, bu olumsuz algı nedeniyle gitmek istemeyenlerin kabulleri de i tirilmesi sa lanabilir.
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Kadınların yakla ık yarısının ayda birkaç kez dı arı çıkması ve yalnızlı ı bir sorun olarak dile
getirmeleri bu alana ili kin düzenleme yapma gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Kadınların ço unlukla
e lerinin vefatı nedeniyle uzun süredir yalnız ya adıkları, e leri yanlarında olsa hayatının daha iyi olaca ını
dü ünmeleri ve çocuklarıyla sık olmayan görü me durumları sosyal izolasyon açısından bir risk unsurudur.
Ya lılık döneminde e deste inden yoksunluk, sosyal izolasyon, yoksulluk ve yalnız ya ama ya lı
depresyonu açısından risk unsurları oldu undan, bu döngüyü kırmaya yönelik bir sistem geli tirmek
önemli olabilir. Bunun bir boyutu ku aklararası dayanı manın önemini öne çıkartarak toplumu
bilinçlendirmek olabilir. Di er yandan ya lıların farklılıklarını dikkate alan ve kolay ula ılabilecek sosyal
etkinliklerin arttırılması gerekmektedir. Yalnızlık hislerini azaltacak hem akranlarıyla hem de di er ya
gruplarından bireylerle bir araya gelmelerini ve birlikte zaman geçirmelerini sa layacak mekanların
düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle geceleri yalnız kalmaktan yakınan ya lılarla ilgili refakat sistemi
düzenlenmesi iyi bir yol olabilir. Örne ini Avrupa ülkelerinde gördü ümüz ak amları üniversite
ö rencilerinin e itim bursu kar ılı ı yalnız ya ayan ya lılara evlerinde refakat edebilecekleri modeller
geli tirilmesi bu sorunun çözümünde iyi bir yol olabilir.
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