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TÜRKİYE’DE
KUŞAKLARARASI DAYANIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Geniş aile modelinde büyükanne-büyükbaba, çocuklar ve torunlar olmak üzere üç neslin bir
arada yaşaması, geçmişten günümüze toplumumuzun önemli değerlerinden biridir. Aile, her
yaş grubunda ve her birey için en önemli sosyal destek sistemidir. Ailede kuşaklararası
dayanışmanın sağlanması ve sürdürülmesi hem yaşlanan büyükler, hem de toplumda yetişkin
olmaya hazırlanan çocuklar ve gençler için ayrı bir öneme sahiptir. Ailede gerçekleşen
sosyalizasyon sürecinde toplumun geneli tarafından benimsenen ve toplumun temel
dinamiklerini oluşturan değerlerin gelecek nesillere aktarılması, kuşaklararası dayanışma ile
başarılı hale gelmektedir. Diğer yandan yaşlılar da çocuklarına ve en yakında olan
akrabalarına güvenmekte; ömürlerini geçirdikleri evde aile yanında yaşlanmak ve yaşamak
istemektedirler. Bu bağlantı yalnızca kuşaklararası dayanışmaya katkı sağlamakla kalmayıp,
yaşlıların yaşam memnuniyetini de artırmaktadır.
Yaşlılar toplum içinde; olgunluk ve dengelenme unsuru olma, geçmiş – gelecek arasında
köprü olma ve toplumun sürekliliği bilincini ayakta tutma; dil, kültür ve tarih dağarcığının
taşıyıcısı ve aktarıcısı olma, tecrübe paylaşımı ile gelecek nesillerin olaylar karşısında deneme
yanılma sürelerini ve maliyetlerini azaltmalarına destek olma gibi işlevleri gerçekleştirirler.
Yaşlıların en önemli işlevi kuşaklararası ilişkilerin özelliğinde görülür. Yaşlıların kendileri (1.
nesil) ile çocukları (2. nesil) ve torunları (3. nesil) arasında bulunan bağlantının önemi küçük
çocukların gelişiminde kendini gösterir. Özellikle 0– 12 yaşları arasındaki çocuklar için
büyüklerle birlikte olmak en önemli eğitim / sosyalizasyon ortamıdır. Çünkü çocuklar görerek
ve model alarak davranışları ve tutumları öğrenirler. Bu ortamda 2. neslin, yani ana-babaların
durumu dikkate alındığında, daha çok üretme, kazanma ve getirme, yetme ve yetiştirme işleri
ile meşgul oldukları görülür. Günlük işleri fazla, talep ettikleri istek ve arzuları çok,
yaşanmamış deneyimleri fazladır. Diğer yandan çocuklarının beklentilerini gerçekleştirme
görevleri her zaman fazladır. Bu noktada yaşlı büyükler ile torunlar arasında oluşan bağ ve
dayanışma aile işlevlerinin yürütülmesini de kolaylaştırmaktadır. Ancak son yıllarda evlenme
oranlarının azalması, boşanma oranlarının artması, farklı aile tiplerinin ortaya çıkması (tek
ebeveynli aileler, parçalanmış aileler), köyden kente göç, bireyselleşme, geniş aile yapısından
çekirdek aile yapısına geçiş gibi aileye ve topluma ilişkin yapısal değişimler, kuşaklararası
ilişkiler üzerindeki baskıyı artırmıştır.
Endüstrileşme, modern toplum ve kentleşme süreci yaşlıların sosyal yaşamlarına ve diğer
yaşam koşullarına ilişkin değişimi de beraberinde getirmektedir. Çocuk sayısının azalması ve
hanenin daralması hem finansal, hem de fiziksel olarak yaşlıya bakım gücü potansiyelinin de
azalmasına neden olmaktadır. Nicel olarak gözlemlenen bu azalmanın yanı sıra, nitelik olarak
da azalma görülmektedir. Bireyselleşme kültürü tüm dünyada olduğu gibi, küreselleşmenin de
etkisiyle Türk toplumunu etkilemeye başlamaktadır. Bağımsız ve bireyci kültürlerde yaşlı
anne babaya destek olmak zorlaşmaktadır. Kuşakların karşılıklı sorumluluk duygusunun
azalması, kuşaklararasındaki bağı ve desteği azaltan bir olgudur. Bu durum, yalnızlığa neden
olmakta, özellikle yaşlıların sosyal, ekonomik ve psikolojik iyilik halini tehdit etmektedir. Bu
nedenle kuşaklararasındaki dayanışmanın değerlendirilmesi ile ilgili durumun ortaya
konulması ve dayanışma düzeyine ilişkin kanıtların oluşturulması hem yaşlıların hem de
yetişin çocukların refahı için oluşturulabilecek sosyal politikalar açısından önemlidir.

Türkiye’de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi Mayıs-2015 ve Kasım
2016 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Öğretim Üyesi ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(YAŞAM) Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete tarafından yürütülmüş ve TÜBİTAK/ SOBAG
tarafından desteklenmiştir.
Projede nitel ve nicel araştırma yöntemi olmak üzere karma yöntem kullanılmıştır. Nicel
Araştırmada Türkiye’de 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Adana, Kayseri,
Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Diyarbakır) iki grup katılımcı olmak üzere toplam 4100
kişi ile görüşülmüştür:
1.

65 ve daha büyük yaşta olup, yetişkin çocuğa sahip olan yaşlılar-1902 kişi

2.
20-54 yaş grubunda olup, 65 ve daha büyük yaşta ebeveyne sahip olan yetişkin çocuklar2198 kişi

KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA ALTI BOYUTTA İNCELENMİŞTİR:
1.Yapısal Dayanışma: Aile üyeleri arasındaki coğrafik yakınlık nedeniyle yaşlılardan
çocuklarına ya da çocuklardan yaşlı ebeveynlerine sunulabilen fırsatların kapsamıdır.
2.Duygusal Dayanışma: Aile bireylerinin diğer bireyler ile ilişkileri hakkındaki duyguları ve
değerlendirmeleridir.
3.Normatif Dayanışma: Aile değerlerinin önemi konusunda benimsenen normlara bağlılık
kadar, çocuk olma ve ebeveyn olmanın gerektirdiği sorumlulukları gerçekleştirme ile ilgili
beklentilerdir.
4. Uzlaşmaya Dayalı Dayanışma: Kuşaklararasında fikirler, değerler ve yönelimler konusunda
fikir birliğinin sağlanmasıdır.
5. İşlevsel Dayanışma: Kuşaklararasında maddi ve bakım desteğini içermektedir.
6.İlişkisel Dayanışma: Kuşaklararasındaki ilişkilerin sıklığı ve niteliğidir.

TÜRKİYE’DE
KUŞAKLARARASI DAYANIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ
-ÖZET SONUÇLAR-

GENEL BİLGİLER

 Evli olan yaşlı erkeklerin oranı (%80.6), evli olan yaşlı kadınların oranından (%50.8)
yüksektir.
 Yaşlı kadınlarda eşini kaybedenlerin oranı (%44.8) yaşlı erkeklerin oranından
(%15.9) yüksektir.
 Yeniden evlenmeyi düşünen yaşlılar arasında kadınların oranı yalnızca %3.2 iken, bu
oran erkeklerde %25.8’e yükselmektedir. Bu durum yaşlılığın kadınlar için kayıplar
dönemi olmasına neden olmakta; yalnızlık ve muhtaçlık durumunu artırmaktadır.
 Üç kuşağın bir arada yaşadığı geniş aile modeli ise %13.8 oranındadır. Üç kuşağın
bir arada yaşadığı geniş aile modeli daha çok Kayseri (%40.0), Erzurum (%36.7) ve
Diyarbakır (%31.5) illerinde yaygındır.
 20-54 yaş grubundaki her dört çocuktan biri (%24.0) ebeveynleri ile birlikte
yaşamaktadırlar.
 Yaşlıların yaklaşık dörtte biri (%25.6) ekonomik olarak ihtiyaçlarını karşılamakta
güçlük çekmektedirler. Her beş yaşlıdan biri (%20.8) ekonomik durumunun rahat
olduğunu söylerlerken, %12.8’i ihtiyaçlarını karşılamakta çok güçlük çektiklerini
belirtmektedirler. Ekonomik olarak ihtiyaçlarını karşılamakta çok güçlük çeken
yaşlılar ağırlıklı olarak Diyarbakır’da (%48.1) yaşamaktadırlar. Ekonomik
durumunun rahat olduğunu ifade eden yaşlılar ise daha çok Trabzon (%44.3),
Balıkesir (%43.9), Kayseri (%31.7) ve Samsun (%27.7) illerinde oturmaktadırlar.
 Yaşlıların ana gelir kaynağı emekli maaşıdır (%83.3). Yaşlıların gelir kaynağı
açısından ikinci sırada çocukları yer almaktadır (%11.2).
 İzmir’de devlet yardımlarından yararlanan yaşlıların oranı %30.4, Diyarbakır’da ise
%28’dir. Yaşlı aylığı, bakım parası, sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu gibi
devlet yardımlarından yararlanan yaşlı kadınların oranı %67.2 iken, bu yardımlardan
yararlanan yaşlı erkeklerin oranı %32.8’e düşmektedir. Çocuklarından ekonomik
destek alan yaşlı kadınların oranı %64.8 iken, çocuklarından ekonomik destek alan
yaşlı erkeklerin oranı yaklaşık yarısı kadardır (%35.2).

YAŞAM MEMNUNİYETİ
 Yaşlıların %62’si, yetişkin çocukların %60.8’i yaşamlarından memnuniyet
duymaktadırlar.
 Hem yaşlılarda hem de yetişkin çocuklarda kadınlar, erkeklere kıyasla yaşamdan
daha az memnuniyet duymaktadırlar.
 Ayrıca evli olmak, gelir düzeyinin yüksek olması hem yaşlılar hem de yetişkin
çocuklar için yaşam memnuniyetini artıran belirleyicilerdir.
 İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde yaşlıların ve yetişkin çocukların yaşam
memnuniyeti daha yüksek iken; Erzurum, Malatya, Trabzon ve Diyarbakır gibi
illerde yaşayan yaşlıların ve yetişkin çocukların yaşamdan duydukları memnuniyetin
daha az olduğu bulunmuştur.

YAŞAM KALİTESİ
 Yaşlıların %65.4’ü, yetişkin çocukların %67.6’sı yaşam kalitesini iyi olarak
değerlendirmektedirler.
 Yaşlıların büyük çoğunluğu çocuklarının kendilerine baktıklarını ve ihtiyaç
olduğunda bakabileceklerini (%82.4) ve sözlerini dinleyip saygı gösterdiklerini
(%85.7) belirtmektedirler.
 Yaşlılar genellikle huzurlu ve mutlu (%76.1) olduklarını ifade etmektedirler.
 Yaşlıların yarısından fazlası (%57.7) yaşlılığın ölüme hazırlık olduğunu
düşünmektedirler.

SAĞLIK DURUMU

 Yaşlıların % 41.8’i sağlık durumlarını iyi, %40.01’i ise ne iyi ne kötü olarak
değerlendirmektedirler. Sağlık durumunu kötü olarak değerlendiren yaşlıların oranı
%14.77’dir.
 Yaşlı kadınların, 71 ve daha büyük yaştaki bireylerin ve gelir düzeyi düşük olanların
sağlık durumu daha kötüdür.
 Yaşlılar en çok yüksek tansiyon (%55.1), romatizma (%38.6) ve kireçlenme (%33.8)
gibi kronik hastalıklara sahiptirler. Yaşlıların %31.1’i diyabet hastasıdır. Yaşlıların
yaklaşık dörtte biri (%25.9) kalp ve damar hastalıkları ile eklem hastalıklarına,
yaklaşık beşte biri (%20.6) ise kemik erimesi hastalığına sahiptir.
 Malatya, Samsun ve Erzurum illerinde yaşlılarda kronik hastalıkların görülme sıklığı
daha fazladır. Diğer illere göre yaşlılarda kronik hastalıkların en az görüldüğü il ise
Balıkesir’dir.
 Yaşlı kadınlarda kronik hastalıkların görülme sıklığı erkeklere göre daha fazladır.
Yaşlılarda gelir düzeyi ve öğrenim düzeyi yükseldikçe kronik hastalıkların görülme
sıklığı azalmaktadır.
 Yaşlı erkeklerin, 65-70 yaş grubunda olan yaşlıların, geliri yüksek olanların günlük
işlerini yönetme açısından öz bakım kapasitesi daha yüksektir.
 Diyarbakır, Samsun ve Malatya illerinde diğer illere kıyasla öz bakım kapasitesi
daha düşük olan yaşlılar yaşamaktadırlar. İzmir, Adana ve Balıkesir illeri ise
diğerlerine kıyasla öz bakım kapasitesi daha yüksek yaşlıların yaşadıkları illerdir.
 Yaşlılar en çok yemek yapma (%21.0) ve ev işleri yapma (%20.4) gibi konularda
evde destek hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar.

KUŞAKLARARASI YAPISAL DAYANIŞMA

 Yaşlılar daha çok oğulları ile görüşmektedirler. (%54.8). Kız çocukları ile görüşme
sıklıkları daha azdır (%44.6).
 Yaşlılar en sık görüştükleri çocukları ile ağırlıklı olarak aynı evde (%38.92) ya da
aynı şehirde yaşamaktadırlar (%33.33). Dolayısıyla görüşme sıklığı ile coğrafik
mesafe arasında önemli bir ilişki olduğu, yakın mesafenin yaşlılar ve çocukları
arasında önemli bir bağ oluşturduğu görülmektedir.
 Yetişkin çocukların en sık görüştükleri ebeveynleri anneleridir (%48.36). En sık
olarak annesi ve babası ile birlikte görüşenlerin oranı ise %31.85’dir. En sık
görüştüğü ebeveyni babası olan yetişkin çocukların oranı %8.92’dir.
 En sık olarak kayınvalidesi ile görüşenlerin oranı %5.19 olup; kayınvalide ve
kayınpeder ile birlikte görüşenlerin oranı ise %3.7’dir. Yetişkin çocuklar en sık
görüştükleri ebeveynleri ile aynı şehirde (%32.31) ve aynı evde (%31.04)
yaşamaktadırlar.
 Yaşlıların çözülmesi gereken bir sorunları olduğunda ağırlıklı olarak kendilerinin
sorunlarını çözdükleri (%33.5) ya da eşlerine başvurdukları (%33.7) belirlenmiştir.
Yaşlılar sorunları olduğunda kendileri ve eşlerinden sonra ilk olarak oğullarına
(%19.2) daha sonra ise kızlarına (%11.6) başvurmaktadırlar. Yaşlıların bir sorunları
olduğunda torunlarına başvurma oranı ise %6.3’tür. Yaşlıların bir sorunları
olduğunda gelinlerine (%1.2) ve damatlarına (%0.1) başvurma oranları çok düşüktür.
 Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve bakımları ile ilk sırada (%34.8) eşleri
ilgilenmektedirler. Kendi ihtiyaçları ve bakımları ile ilgilenen yaşlıların oranı
%26.6’dır.
 Kendileri ve eşleri dışında yaşlıların bakımları ve ihtiyaçlarının karşılanması ile ilk
olarak erkek çocuklarının ilgilendikleri (%35), daha sonra kız çocuklarının bunu
izlediği (%29.2) bulunmuştur.
 Yaşlıların değerlendirmelerine göre gelinler ve damatların yaşlıların ihtiyaçlarının
karşılanması ve bakımları ile ilgilenme oranı oldukça düşüktür. Yaşlıların
ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımları ile ilgili destek aldıkları kişiler olarak erkek
ve kız çocuklarını belirtmiş olmaları, gelin ile damadın destek rolünün daha az
olduğunun ortaya çıkması, yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımları ile ilgili
olarak öncelikle çocuklarını muhatap ve sorumlu olarak görmeleri ile açıklanabilir.
Örneğin gelin yaşlı kayınvalide ve kayınpedere bakıyor olsa bile; yaşlılar erkek
çocuklarını bu konuda karar verici olarak düşünmektedirler.
 Yetişkin çocukların %26.4’ü her gün ebeveynlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve
bakımları ile ilgilenmektedirler. Haftada 2-3 kez ebeveynlerinin ihtiyaçlarının
karşılanması ile ilgilenen yetişkin çocukların oranı %15.8, haftada bir kez
ilgilenenlerin oranı %9.5’dir.

KUŞAKLARARASI DUYGUSAL DAYANIŞMA

 Yaşlılar duygusal dayanışma açısından çocukları ile güçlü ilişkilere sahiptirler.
 Yaşlıların çocuklarına saygılı ve adil davrandıkları, çocuklarına güvendikleri ve
yakın ilişkileri olduğu belirlenmiştir.
 Yaşlıların çocuğunu anlama ve çocuğunun kendine güvenmesi ile ilgili yapmış
oldukları değerlendirmeler de olumludur.
 Yaşlıların değerlendirmelerine göre çocukları ile %83.84 oranında duygusal
dayanışmanın gerçekleştiği bulunmuştur.
 İzmir ve Kocaeli illerinde duygusal dayanışma diğer illere göre daha azdır. İstanbul
ise duygusal dayanışmanın en yüksek olduğu ildir.
 Yaşlıların yaşı ilerledikçe çocukları ile duygusal dayanışma düzeyleri azalmaktadır.
65-70 yaş grubundaki yaşlıların çocukları ile duygusal dayanışma düzeyi 71 ve daha
büyük yaştaki yaşlılara kıyasla daha yüksektir. Duygusal dayanışmanın yaş
ilerledikçe azalması yaşlıların incinebilirliğini daha da artıracak bir unsurdur.
 Araştırma kapsamına alınan yaşlıların gelir düzeyi yükseldikçe duygusal dayanışma
düzeyi de yükselmektedir.
 Yetişkin çocukların da ebeveynlerine saygı duydukları ve adil davrandıkları,
ebeveynlerine güvendikleri ortaya çıkmıştır.

KUŞAKLARARASI NORMATİF DAYANIŞMA-I-

 Yaşlıların çoğunluğu (%77.8) yaşlılar kendilerine bakamayacak duruma
geldiklerinde öncelikli sorumluluğun aileye ait olduğunu düşünmektedirler. Yaşlılar
kendilerine bakamayacak duruma geldiklerinde öncelikli sorumluluğun devlete ait
olduğunu belirtenlerin oranı %14.8’dir.
 Yetişkin çocukların da çoğunluğu (%83.8) yaşlılar kendilerine bakamayacak duruma
geldiklerinde öncelikli sorumluluğun aileye ait olduğunu söylemektedirler.
 Yaşlılar kendilerine bakamayacak duruma geldiklerinde onlara en çok oğullarının
bakması gerektiğini düşünmektedirler (%43.5).
 Yaşlıların yaklaşık üçte biri kendilerine eşlerinin (%30.3) ve kızlarının (%32.7)
bakması gerektiğini belirtmektedirler.
 Bakım konusunda evde bakıcı (%12.0) ve huzurevi
(%7.6) seçeneklerini
belirtenlerin oranı diğer seçeneklere göre daha düşüktür.
 20-54 yaş grubundaki yetişkin çocuklar da kendilerine bakamayacak duruma
geldiklerinde kendilerine oğullarının bakması gerektiğini (%45.6) söylemişlerdir.
 Yetişkin çocukların %34.1’i yaşlı ebeveynlere eşlerinin, %32.9’u ise kız çocuklarının
bakması gerektiğini belirtmektedirler. Bakım konusunda evde bakıcı (%12.5) ve
huzurevi/bakımevi (%2.4) seçeneklerini belirtenlerin oranı daha düşüktür.
 Yetişkin çocuklar ağırlıklı olarak anneleri/babaları oldukları için (%73.7) ve onları
sevdikleri için (%64.3) ebeveynlerine baktıklarını belirtmektedirler. Yetişkin
çocukların
%45.6’sı
o(nlar)
bakıp
büyüttükleri
için
ebeveynlerine
baktıklarını/bakacaklarını belirterek karşılıklılık etiğine vurgu yapmaktadırlar.
Yetişkin çocukların %41.5’i ebeveynlerine saygı duydukları, %38’i vicdanlı
oldukları, %30.4’ü ise dinimiz böyle emrettiği için ebeveynlerine
baktıkları/bakacaklarını belirtmektedirler.
 Yetişkin çocuklara yaşlı ebeveynlerine bak(a)mama nedenleri sorulduğunda ilk
sırada çalışıyordum/çalışıyorum vaktim yok cevabının olduğu görülmektedir
(%41.2).
 Yetişkin çocukların %38.8’i maddi olanakları olmadığı için anne/babasına
bakamadıklarını belirtmektedirler. İlişkisi iyi olmadığı,
kendini sorumlu
hissetmediği, sağlık sorunları olduğu için ve engelli ya da küçük çocuğu olduğu için
yaşlı ebeveynlerine zaman ayıramayan; ekonomik yetersizlikler, coğrafik olarak
uzakta olma gibi nedenlerle ebeveynlerine bakamayan yetişkin çocuklar vardır.

KUŞAKLARARASI NORMATİF DAYANIŞMA-II-

 Yaşlılar bakım konusunda aileden kendi evlerinin olmasını ve çocuklarının ziyaret
ederek tüm ihtiyaçları ile ilgilenmelerini beklemektedirler. Ayrıca yaşlılar aileden
ebeveynlerinin bakımında tüm çocukların eşit sorumluluk almaları gerektiğini
söylemektedirler. Yaşlılar bundan sonra evde bakıcı seçeneğini tercih etmektedirler.
Ancak bakıcı olsa dahi çocuklarının da ilgilenmesini istemektedirler.
 Yaşlılar oğulları-gelinleri, kızları-damatları ile birlikte onların evinde oturmayı ve
huzurevine gitmeyi istememektedirler.
 Yetişkin çocuklar, yaşlı bakımı konusunda ailenin sağlayabileceği bakım seçenekleri
arasında en çok ebeveynlerin bakımında tüm çocukların eşit sorumluluk almaları
gerektiği görüşünü benimsemektedirler. Bunu yaşlıların kendi evlerinin olması ve
çocuklarının ziyaret ederek tüm ihtiyaçları ile ilgilenmeleri gerektiği görüşü
izlemektedir.
 Yaşlılar bakım konusunda devletin sunduğu/sunacağı hizmetlere çok önem
vermektedirler ve beklentileri yüksektir. Yaşlılar devletten en çok ailelere ekonomik
destek sağlamasını beklemektedirler. İkinci olarak yaşlılar devletten evde bakım
desteği sağlanmasını beklediklerini belirtmektedirler.
 Devletin Alzheimer-Demans gibi hastalıkları olanlar için ayrıca bakım merkezleri
açması, yaşlıların gündüz gidebileceği mekanlar oluşturması, devletin yaşlıya bakan
kişilere psiko-sosyal destek vermesi, evde bakıcı sağlaması önem verilen ve destek
beklenen diğer konulardır. Devletin huzurevlerinin sayısını artırması ise en az önem
verilen konu olarak ortaya çıkmıştır.
 Yetişkin çocuklar da benzer olarak devletten en çok ailelere ekonomik destek ve
evde bakım desteği sağlanmasını beklemektedirler. Devletin huzurevlerinin sayısını
artırması ise en az önem verilen konu olarak ortaya çıkmıştır.
 Hem yaşlıların hem de yetişkin çocukların devletten normatif dayanışma
kapsamındaki beklentilerinin ve önceliklerinin kurumda bakım yerine evde bakımın
desteklenmesi olduğu, en çok ekonomik desteğe ihtiyaç duydukları, ancak
Alzheimer-demans gibi durumlarda ihtisaslaşmış olan kurumların olması gerektiğini
belirttikleri anlaşılmaktadır.

KUŞAKLARARASI UZLAŞMAYA DAYALI DAYANIŞMA

 Uzlaşmaya dayalı dayanışma aile bireyleri arasında geleneksel normlar, değerler, fikirler
arasındaki dayanışmayı ifade eder. Yaşlı kadınların çocukları ile uzlaşmaya dayalı
dayanışma düzeyi yaşlı erkeklere kıyasla daha yüksektir.
 65-70 yaş grubundaki yaşlıların, 71 ve daha büyük yaştakilere kıyasla çocukları ile
uzlaşmaya dayalı dayanışma düzeyi daha yüksektir.
 Yaşlıların gelir düzeyi yükseldikçe çocukları ile uzlaşmaya dayalı dayanışma düzeyleri
de yükselmektedir.
 İzmir’de yaşayan yetişkin çocuklar diğer illerde yaşayanlara kıyasla ebeveynleri ile en
düşük uzlaşmaya dayalı dayanışmaya sahip iken, İstanbul’da yaşayan yetişkin çocuklar
diğer illere kıyasla ebeveynleri ile en yüksek uzlaşmaya dayalı dayanışmaya sahiptir.

KUŞAKLARARASI İŞLEVSEL DAYANIŞMA

 Yaşlıların son 6 ay içinde çocuk(lar)ı ile az sıklıkta karşılıklı hediye alış verişinde
bulundukları ve son 6 ay içinde çocuk(lar)ına az sıklıkla maddi yardımda bulundukları
belirlenmiştir.
 İşlevsel dayanışma kapsamında çocuk(lar)ının son 6 ay içinde sıklıkla ev işleri, ulaşım
gibi konularda yaşlı ebeveynlerine yardımda bulundukları bulunmuştur.
 Yaşlılar çocuklarına maddi yardımda bulunmasa bile torun bakımı gibi konularda destek
sağladıkları görülmektedir.
 Araştırma kapsamına alınan yaşlıların %89.4’u torun sahibidir. Torun sahibi olan
yaşlıların %43.9’i ise her gün torunlarına bakmaktadırlar.
 Yetişkin çocukların ebeveynlerine daha sık hediye aldıkları belirlenmiştir.
 İşlevsel dayanışma kapsamında yetişkin çocukların etkin oldukları görülmektedir.
 Yetişkin çocukların %65.06’sının çocuk sahibi olduğu ve çocuk sahibi olanlar arasında
%35.68’inin çocuk bakımı için yaşlı ebeveynlerinden her gün bakım desteği aldıkları
belirlenmiştir.

KUŞAKLARARASI İLİŞKİSEL DAYANIŞMA

 Çocukları ile her gün yüz yüze görüşen yaşlıların oranı %64.7’dir.
 Çocukları ile her gün telefonda görüşen yaşlıların oranı %48.5 iken, haftada birkaç kez
telefonla görüşenlerin oranı %28.8 olarak belirlenmiştir.
 Yaşlıların çocukları ile birlikte aktivite (alış-veriş, pikniğe gitme, tatile gitme, komşu ve
akraba gezmesi) yapma düzeyleri azdır.
 Çocuklar yaşlı ebeveynlerini dini bayramlarda sıklıkla ziyaret etmektedirler.
 65-70 yaş grubundaki yaşlıların ilişkisel dayanışma ile ilgili değerlendirmelerinin 71 ve
daha büyük yaştaki yaşlılara kıyasla daha olumlu olduğu belirlenmiştir.
 Yaşlıların gelir düzeyi ve öğrenim düzeyi yükseldikçe çocukları ile ilişkisel dayanışma
düzeyleri de yükselmektedir.

TÜRKİYE’DE KUŞAKLARARASI DAYANIŞMANIN GELECEĞİ İLE İLGİLİ
ENDİŞELER

1

• Yaşlılar
kuşaklararasındaki
bağların
gün
geçtikçe
azalmasından
endişelenmektedirler.
• Yaşlılar özellikle torunlar ve yaşlı büyükler arasında önemli bir iletişim
kopukluğu yaşandığını ve yetişkin çocuklar ve torunlar ile yaşlılar arasındaki
bağların gün geçtikçe azaldığını düşünmektedirler.

2

• Hem yaşlılar hem de yetişkin çocuklar en çok televizyon, bilgisayar gibi
teknolojilerin ailede fazla kullanılmasının kuşaklar arası dayanışmayı
engellediğini belirtmektedirler.
• Coğrafik olarak mesafelerin fazla olmasının ve yetişkin çocukların yaşlı
ebeveynlerinin sorunlarına yeterince ilgi göstermemelerinin kuşaklar arası
dayanışmayı engellediğini söylemektedirler.
• Coğrafik olarak mesafelerin fazla olmasının ve yetişkin çocukların yaşlı
ebeveynlerinin sorunlarına yeterince ilgi göstermemelerinin kuşaklar arası
dayanışmayı engellediğini söylemektedirler.

3

• Yetişkin çocuklar kuşaklararasındaki bağların gün geçtikçe azalmasından
endişelenmektedirler.
•
• Yetişkin çocuklar özellikle torunlar ve yaşlı büyükler arasında önemli bir iletişim
kopukluğu yaşandığını ve yetişkin çocuklar ve torunlar ile yaşlılar arasındaki
bağların gün geçtikçe azaldığını düşünmektedirler.

TÜRKİYE’DE KUŞAKLARARASI DAYANIŞMANIN MEVCUT DURUMU

Yaşam memnuniyeti
Yapısal dayanışma
Yaşam kalitesinin iyiliği
Sağlık durumunun iyiliği
Sağlıklı yaşam biçimini
benimseme düzeyi
Öz bakım kapasitesinin
iyiliği
Duygusal dayanışma
Normatif dayanışma
Uzlaşımsal dayanışma
İşlevsel dayanışma
İlişkisel dayanışma
Mevcut
Kuşaklararası
dayanışmayı olumlu
değerlendirme
durumu

Yaşlılar
Ortalama
%
puan ( )
15.53 62.0

Yetişkin çocuklar
Ortalama puan ( )
15.20

3.27 65.40
3.27 65.40
23.16 82.71 Ebeveynlerin bakıma
muhtaç olmama
durumu
32.57 90.47
41.92
51.22
23.64
18.74
13.25
15.61

83.84
78.80
78.80
38.24
82.81
60.03

3.38
3.65
3.45

%
60.8

Minimum
Maksimum
puan
5-25

67.6
73
86.45

1-5
1-5
1-5
12-36

42.26
52.11
23.49
37.09
13.29
15.43

84.52
80.16
78.3
75.69
83.06
59.34

10-50
13-60
6-30
7-49
4-16
6-26

TÜRKİYE’DE HEM YAŞLILAR HEM DE YETİŞKİN ÇOCUKLAR İÇİN EN GÜÇLÜ
DAYANIŞMA BOYUTLARI;
DUYGUSAL DAYANIŞMA VE İLİŞKİSEL DAYANIŞMADIR.
DUYGUSAL DAYANIŞMA:[YAŞLILAR: %83.84 YETİŞKİN ÇOCUKLAR:%84.52]
İLİŞKİSEL DAYANIŞMA:[YAŞLILAR: %82.81 YETİŞKİN ÇOCUKLAR:%83.06]

TÜRKİYE’DE HEM YAŞLILAR HEM DE YETİŞKİN ÇOCUKLAR İÇİN ORTA
DÜZEYDEKİ DAYANIŞMA BOYUTLARI;
NORMATİF DAYANIŞMA VE UZLAŞMAYA DAYALI DAYANIŞMADIR.
NORMATİF DAYANIŞMA: [YAŞLILAR: %78.80 YETİŞKİN ÇOCUKLAR:%78.30]
UZLAŞMAYA DAYALI DAYANIŞMA:[YAŞLILAR:%78.80 YETİŞKİN
ÇOCUKLAR:%80.16]

TÜRKİYE’DE YAŞLILAR TARAFINDAN ÇOCUKLARINA SAĞLANAN EN
DÜŞÜK DAYANIŞMA ŞEKLİ İŞLEVSEL DAYANIŞMADIR.

YAŞLILARDA YAPISAL DAYANIŞMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yaşlının Özbakım Kapasitesi

Sağlık Durumu

Yaşanılan il

(Sağlık durumu iyi ise yapısal dayanışma yüksek)

Malatya, İzmir Kocaeli,
Balıkesir, Diyarbakır (yapısal
dayanışma yüksek)
Samsun, İstanbul, Ankara
Erzurum,Adana, Trabzon(yapısal
dayanışma düşük)

YETİŞKİN ÇOCUKLARDA YAPISAL DAYANIŞMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yaşlı ebeveynler ile yüz yüze görüşme sıklığı
Coğrafi yakınlık

YAŞLILARDA DUYGUSAL DAYANIŞMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Çocuklarının söz dinlediğini ve saygı gösterdiğini
düşünen yaşlıların duyusal dayanışma düzeyi daha
yüksektir.

YETİŞKİN ÇOCUKLARDA DUYGUSAL DAYANIŞMAYI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER

Yaşlandıklarında çocuklarının kendilerine bakacağını
düşünen yetişkin çocukların kendi yaşlı ebeveynleri
ile duygusal dayanışması daha yüksektir.

YAŞLILARDA NORMATİF DAYANIŞMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yaşlıların çocukları ile aynı evde ya da aynı şehirde
yaşamaları-Coğrafik mesafe
Yaşlılar
coğrafik
mesafenin
engellediğini düşünmektedirler.

dayanışmayı

Çocuklarının söz dinlediği ve
Yaşlı bakımında tüm çocukların
Yaşanılan il
Saygı gösterdiğini söyleyen yaşlılarda eşit sorumluluk alması gerektiğini (Erzurum,
Normatif dayanışma daha yüksektir. düşünen yaşlılarda normatif
Balıkesir,
dayanışma daha yüksektir.
Adana
yüksek dayanışma)

YETİŞKİN ÇOCUKLARDA NORMATİF DAYANIŞMAYI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER

Yaşlandığında eşine bakacağını ifade eden yetişkin
çocukların kendi yaşlı ebeveynleri le normatif
dayanışması daha yüksektir.

YAŞLILARDA UZLAŞMAYA DAYALI DAYANIŞMAYI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER

Çocuklarının söz dinlediğini ve saygı gösterdiğini
düşünen yaşlılarda uzlaşmaya dayalı dayanışma daha
yüksektir.

YETİŞKİN ÇOCUKLARDA UZLAŞMAYA DAYALI DAYANIŞMAYI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER

Çocuklarının söz dinlediğini ve saygı gösterdiğini
düşünen Yetişkin çocukların yaşlı ebeveynleri ile
uzlaşmaya dayalı dayanışma düzeyleri daha
yüksektir.

YAŞLILARDA İŞLEVSEL DAYANIŞMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yaşlıların çocukları ile yüz yüze görüşme sıklığı

Yaşlıların torunlarına bakma sıklığı

YETİŞKİN ÇOCUKLARDA İŞLEVSEL DAYANIŞMAYI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER

Coğrafik mesafe-yaşlı ebeveynleri ile aynı evde, aynı
şehirde yaşama

YAŞLILARDA İLİŞKİSEL DAYANIŞMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yaşlıların çocukları ile yüz yüze ve telefonla
görüşme sıklığı

Yaşlıların evinde yaşayan
kişi sayısının fazla
olması(+)

Yaşlıların
olması (+)

uğraşılarının

Yaşanılan il
İstanbul,Kayseri,Ankara,B
alıkesir Adana, Trabzon
(+)

YETİŞKİN ÇOCUKLARDA İLİŞKİSEL DAYANIŞMAYI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER

Yetişkin çocukların çocuklarını büyütürken
ebeveynlerinden yardım alma sıklığı

Yaşlı ebeveynleri ile
yüzyüze görüşme sıklığı(+)

Yetişkin çocukların kendi
çocuklarının
söz
dinlediğini
ve
saygı
gösterdiğini düşünmeleri
(+)

Yetişkin çocukların
yaşlandıklarında yalnız
olmayacakları kanaatine
sahip olmaları(+)

