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1. Yönetici Özeti  

Dünya’da ve Türkiye’de yaşlı nüfus popülasyonu giderek artmaktadır. Dünya’da yaşlı 

nüfusun, demografik değişimi ile ilgili olarak, 1950’den günümüze %5’ten %9,5’a, yaklaşık 

iki kat artış göstermiştir. Son yıllarda Türkiye'de yıllık nüfus artış hızı azalmış ve dolayısıyla 

Türkiye nüfusu da giderek yaşlanmıştır. Ülkemizin nüfusu 31.12.2019 itibariyle, seksen üç 

milyondan fazladır, (83.154.997)’dir ve nüfusun cinsiyetlere göre dağılımı %50,2 oranında 

erkek, %49,8’u kadındır. Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 

Türkiye’de son beş yılda, %22,5 oranında artış göstermiş, yaşlı nüfusun oranı 2015’ten 

2020’ye dek, %8,2’den %9,5'e yükselmiştir. Ülkemizin nüfusu 2020 yılında cinsiyetlere göre, 

%44,2'si erkek, %55,8 kadın nüfustan oluşmuştur. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus 

oranının 2025 yılında %11,0, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 

ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörülmüştür. Türkiye nüfusunun, yaş ve cinsiyet yapısında 

oluşan değişimleri gösteren nüfus piramitleri grafiklerinde belirgin şekilde göze çarpan, 

doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca 

yaşın yükseldiği görülmektedir. Yaş gruplarına göre dağılımı inceleyecek olursak, ileri yaş 

grubunun da giderek daha büyük oranlara geldiği gözlenmektedir. Bu nüfus verilerinin yaşlı 

istismarı ve ihmali sorunu ile açısından son derece önemli olduğu aşikardır. Örneğin yaşlı 

nüfus arttıkça, yaşlı istismarı sorunun boyutları da doğal olarak artmakta ve ileri yaş, yaşlı 

istismarı için bir risk faktörü olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla nüfusun değişen 

demografik özellikleri, yaşlı istismarı sorununun boyutlarını ortaya koymak ve doğru önleme 

ve müdahale stratejileri geliştirmek açısından önemlidir. Bu bilimsel dinamik yaklaşım, yaşlı 

istismarı sorunuyla ilgili politikaları etkilemek bakımından da önemlidir. 

Yaşlanma süreci ile birlikte bireyin baş etmesi gereken toplumsal, fiziksel, psikolojik 

ve ekonomik süreçlere bağlı pek çok farklı sorun meydana gelmektedir (Lök, 2015). 

Yaşlanma sürecindeki fiziksel ve sosyal değişimlerle beraber ortaya çıkan ekonomik 

zorluklar yaşlının evde ya da kurum bakımında bakım ilişkisinin yeterli bir şekilde 

desteklenemediği zamanlarda yaşlı ihmal ve istismarı ortaya çıkabilmektedir (Kıssal ve 

Beşer, 2009). Yaşlı nüfusta giderek artan oranlarda bildirilen yaşlı istismarı sorununun, aile 

içi şiddet ve eş istismarı olaylarıyla ilişkisi bulunmaktadır (Lök, 2015). Bununla birlikte yaşlı 

istismarı yalnızca aile içinde değil, sağlık ve sosyal hizmetlerin sunulduğu kurumlarda da 

görülebilen, psikolojik ve fiziksel olarak yaşlı bireyden faydalanma ve yaşlıya zarar verme 

şeklinde ortaya çıkan önemli bir sorundur (Sayan ve Durat, 2004). 
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Yaşlı istismarının küresel olarak önlenmesine dair Toronto Bildirgesinde yaşlı 

istismarı: Güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide meydana gelen, yaşlıya zarar veren veya 

sıkıntıya neden olan, tek veya tekrarlanan bir eylem veya uygun eylem eksikliğidir (WHO, 

Toronto Declaration, 2002). Yaşlı istismarı fiziksel, psikolojik/duygusal, cinsel ve 

finansal/ekonomik istismar ve kasıtlı veya kasıtsız ihmal biçiminde olabilmektedir (WHO, 

Toronto Declaration, 2002).  

Dünya’da yaşlanma ve yaşlılığın sistematik bir şekilde araştırılması 20. yüzyılın 

ortalarından itibaren başlamış ve yaşlılıkla ilgili çalışmalar giderek önem kazanmıştır (Ünlü, 

2019). Tıbbi literatürde aile içi yaşlı istismarıyla ilgili çalışmalar ise, eş ve çocuk istismarı 

alanında yapılan araştırmaların bir sonucu olarak 70’li yılların ortalarında başlamıştır (Artan 

2013). Yaşlı istismarı ile ilgili ilk literatürün, 1975 yılında Baker ve ardından Burston 

tarafından yazılan “granny battering”/“hırpalanmış yaşlı kadın” makalesi ile başladığı kabul 

edilmektedir (Ünlü, 2019; Erden ve Boz, 2018; Artan 2016; Gülen ve ark., 2013; Mysyuk ve 

ark., 2013; Fealy ve ark., 2012). Son yıllarda yapılan araştırmalarda, yaşlı istismar ve 

ihmalinden etkilenen yaşlı birey sayısı giderek arttığı (Ünlü, 2019) ve ekonomik istismarın 

yaşlıların maruz kaldığı en yaygın istismar türlerinden biri olduğu bildirilmektedir (Phelan, 

2020).  

Yaşlılık, kişinin fiziksel yetersizliği nedeniyle yaşamsal rollerini yerine getiremediği 

ve üretkenliğini kaybettiği yaşamın son dönemidir. Yaşlılık dönemi sürekli değişmekte ve her 

geçen gün yükselmektedir. Bugün 65 yaş ve üstü yaşlı kabul edilmektedir (WHO, 2011). 

Yaşlı nüfusun oranı beklenen yaşam süresinin uzaması ve doğurganlığın azalması gibi 

nedenlerle her geçen gün tüm dünyada sayısal yönden artmaktadır. Yaşlı nüfustaki bu artış 

nedeniyle zaman geçtikçe yaşlılar ile ilgili sorunlarla daha yoğun karşılaşılması da ister 

istemez kaçınılmazdır. Toplumdaki bireyler yaşlanmaya başladıkça, geriye dönük yaşamın 

anlamını sorgulama daha sık olmaktadır. DSÖ’nün 1998 yılı Dünya Sağlık Raporu’nda 

yaşlanma; özürlülüklerin artması ve başkalarına daha fazla bağımlılaşma şeklinde 

tanımlanmaktadır (WHO, 1998). 

Günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen yaşlı istismarı, 

yaşlılıkla ilgili eylem planlarında temel politika ve araştırma alanı olarak tanımlanmıştır 

(Pillemer ve ark., 2015; Yon 2017). Türkiye’de ulusal düzeyde sonuçları genellenebilecek bir 

yaşlı istismarı çalışması yoktur. Ancak özelikle son 15-20 yılda yapılmış olan yerel 

araştırmalarının, örneklem gruplarının sınırlılıklarına rağmen tanımladıkları epidemiyolojik 
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verileri, Türkide’deki yaşlı istismarının boyutlarını değerlendirmek için önemli bilgiler 

sağlamakta ve gelecekte yapılacak araştırmalarda aşılması gereken sınırlılıklara ışık 

tutmaktadır. Yaşlı istismarı sorununa odaklandığımız bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 

yapılmış olan araştırmalar üzerinde ayrıntılı ve sistematize edilmiş bir tarama yapılarak, 

Türkiye’de yaşlı istismarı sorununu boyutlarını ortaya koymak, yaşlı istismarı ve ihmali 

kavramların tanımlamak, istismar davranışlarını, belirtilerini, etkilerini, yaygınlığını ve risk 

faktörlerini açıklamak, yaşlılarda istismarı saptamak ve önlemek açısından önemli ve 

öncelikli konuları açıklamaktır. Böylece Türkiye’de, yaşlı istismarı konusunda farkındalık 

sağlamak ve bu alanda yapılacak çalışmalara kuramsal boyutta katkı sağlamak 

hedeflenmektedir. 

Yaşlı istismar ve ihmalini uygulayan kişiler bazı durumlarda bunun bir suç olduğunun 

farkında değillerdir. Türkiye’de yasal sistemde istismar ve ihmale ilişkin cezaların az olması, 

istismarı yapan kişiler için de caydırıcı olmamasından dolayı yaşlının haklarını gözetleyen 

yasal düzenlenemeler yaptırımlar arttırılmalıdır. Bu yasal düzenlemelerden sonra, hem 

istismar yaşayan yaşlıların dile getirmesi kolaylaşır, hem de istismarcılar için caydırıcı 

olabilmesi sağlanabilir. İstismar ve ihmal yaşlıları inciten, yaralayan, psikososyal sorunlara 

yol açan fakat önlenebilir bir sorundur. Yaşlıların psikolojik ve fiziksel desteğin sağlanıyor 

olup olmadığı kontrol etmelidir ve parasal güvenceleri teminat altına alınmalıdır. Bu nedenle, 

bilgi beceri ve tanımlama rapor etme ve girişimlerde bulunma eğitimi ile bu konudaki 

duyarlılıkları sağlanabilir. Uygun girişimler ve yaptırımlarla ihmal ve istismar döngüsü 

kırılarak yaşlının yaşam gücü ve kalitesi artırılabilir. Yaşlı bireylerin toplumdaki yerinin 

saygınlaştırılması çok önemlidir ve kendi ihtiyaçlarına yönelik gerekse toplumsal 

sorumluluklarına yönelik özgüveni ve itibarını korumasında yardımcı olacak ve yaşlıların 

topluma aktif katılımını sağlayacak olanaklara yer verilmelidir.  
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2. Giriş 

Günümüzde, Dünya’da ve Türkiye’de yaşlı nüfus popülasyonunun artışına dikkat 

çekilmektedir. Dünya’da yaşlı nüfusun, demografik değişimi ile ilgili olarak, 1950’den 

günümüze %5’ten %9,5’a, yaklaşık iki kat artış gösterdiği bildirilmektedir (Engelli ve Yaşlı 

İstatistik Bülteni, Mayıs 2020; Şekil 1). Monako %33,5, Japonya %28,5 ve Almanya %22,9 

oranları ile en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülkedir.  Türkiye, 167 ülke arasında, 

altmışaltıncı sırada yer almaktadır (TUİK İstatistiklerle Yaşlılar, 2020). 

 

Şekil 1. Dünya yaşlı nüfus haritası, 2018. 

Kaynak: Dünya Bankası’ndan aktaran Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Yaşlı Nüfusun Demografik Değişimi, 2020. https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/45354/yasli-

nufus-demografik-degisimi-2020.pdf, et: 11.04.2021. 

 

Ülkemizin nüfusu 31.12.2019 itibariyle, seksen üç milyondan fazla, 83.154.997’dir ve 

nüfusun cinsiyetlere göre dağılımı %50,2 erkek, %49,8’u kadındır. Türkiye'de yıllık nüfus 

artış hızı azalmış ve dolayısıyla Türkiye nüfusu da giderek yaşlanmıştır (Engelli ve Yaşlı 

İstatistik Bülteni, Mayıs 2020).1Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki 

nüfus, son beş yılda %22,5 oranında artış göstermiştir. Yaşlı nüfusun oranı 2015’ten 2020’ye 

dek, %8,2’den %9,5'e yükselmiştir. 2020 yılında %44,2'sini erkek nüfus, %55,8'ini kadın 

                                                           
1AÇSHB EYHGM Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, Mayıs 2020 

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/45354/yasli-nufus-demografik-degisimi-2020.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/45354/yasli-nufus-demografik-degisimi-2020.pdf


 

7 

nüfus oluşturmuştur. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0, 

2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı 

öngörüldü (TUİK İstatistiklerle Yaşlılar, 2020). Türkiye nüfusunun, yaş ve cinsiyet yapısında 

oluşan değişimleri gösteren nüfus piramitleri grafiklerleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve 

ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği 

görülmektedir (Şekil 2).2 

 

 

Şekil 2. Türkiye’nin nüfus piramidindeki değişim, 1935, 1975, 2020. 

Kaynak: TUİK İstatistiklerle Yaşlılar, 2020, https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33705, et: 

11.04.2021 

 

Yaş guruplarına göre dağılımı inceleyecek olursak, ileri yaş grubunun da giderek daha 

büyük oranlara geldiği gözlenmektedir (Şekil 3) Bu nüfus verilerinin yaşlı istismarı ve ihmali 

sorunu ile açısından son derece önemli olduğu aşıkardır. Örneğim yaşlı nüfus arttıkça, yaşlı 

istismarı sorunun boyutları da doğal olarak artmakta ve ileri yaş, yaşlı istismarı için bir risk 

faktörü olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla nüfusun değişen demografik özellikleri, yaşlı 

istismarı sorununun boyutlarını ortaya koymak ve doğru önleme ve müdahale stratejileri 

geliştirmek açısından önemlidir. Bu bilimsel dinamik yaklaşım, yaşlı istismarı sorunuyla ilgili 

politikaları etkilemek bakımından da önemlidir. 

 

                                                           
2 TUİK İstatistislerle yaşlılar, 2020 

https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33705
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Şekil 3. Yaş grubuna göre yaşlı nüfus oranı, 2015, 2020 

Kaynak:TUİK İstatistiklerle Yaşlılar, 2020, 

https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33705, et: 11.04.2021 

 

Yaşlanma süreci ile birlikte bireyin baş etmesi gereken toplumsal, fiziksel, psikolojik 

ve ekonomik süreçlere bağlı pek çok farklı sorun meydana gelmektedir (Lök, 2015). 

Yaşlanma sürecindeki fiziksel ve sosyal değişimlerle beraber ortaya çıkan ekonomik 

zorluklar yaşlının evde ya da kurum bakımında bakım ilişkisinin yeterli bir şekilde 

desteklenemediği zamanlarda yaşlı ihmal ve istismarı ortaya çıkabilmektedir (Kıssal ve 

Beşer, 2009). Yaşlı nüfusta giderek artan oranlarda bildirilen yaşlı istismarı sorununun, aile 

içi şiddet ve eş istismarı olaylarıyla ilişkisi bulunmaktadır (Lök, 2015). Bununla birlikte yaşlı 

istismarı yalnızca aile içinde değil, sağlık ve sosyal hizmetlerin sunulduğu kurumlarda da 

görülebilen, psikolojik ve fiziksel olarak yaşlı bireyden faydalanma ve yaşlıya zarar verme 

şeklinde ortaya çıkan önemli bir sorundur (Sayan ve Durat, 2004). 

Dünya’da yaşlanma ve yaşlılığın sistematik bir şekilde araştırılması 20. yüzyılın 

ortalarından itibaren başlamış ve yaşlılıkla ilgili çalışmalar giderek önem kazanmıştır (Ünlü, 

2019). Tıbbi literatürde aile içi yaşlı istismarıyla ilgili çalışmalar ise, eş ve çocuk istismarı 

alanında yapılan araştırmaların bir sonucu olarak 70’li yılların ortalarında başlamıştır (Artan 

2013). Yaşlı istismarı ile ilgili ilk literatürün, 1975 yılında Baker ve ardından Burston 

tarafından yazılan “granny battering”/“hırpalanmış yaşlı kadın” makalesi ile başladığı kabul 

edilmektedir (Ünlü, 2019; Erden ve Boz, 2018; Artan 2016; Gülen ve ark., 2013; Mysyuk ve 

ark., 2013; Fealy ve ark., 2012). Son yıllarda yapılan araştırmalarda, yaşlı istismar ve 

ihmalinden etkilenen yaşlı birey sayısı giderek arttığı (Ünlü, 2019) ve ekonomik istismarın 

https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33705
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yaşlıların maruz kaldığı en yaygın istismar türlerinden biri olduğu bildirilmektedir (Phelan, 

2020).  

Günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen yaşlı istismarı, 

yaşlılıkla ilgili eylem planlarında temel politika ve araştırma alanı olarak tanımlanmıştır 

(Pillemer ve ark., 2015; Yon 2017). Türkiye’de ulusal düzeyde sonuçları genellenebilecek bir 

yaşlı istismarı çalışması yoktur. Ancak özelikle son 15-20 yılda yapılmış olan yerel 

araştırmalarının, örneklem gruplarının sınırlılıklarına rağmen tanımladıkları epidemiyolojik 

verileri, Türkide’deki yaşlı istismarının boyutlarını değerlendirmek için önemli bilgiler 

sağlamakta ve gelecekte yapılacak araştırmalarda aşılması gereken sınırlılıklara ışık 

tutmaktadır. Yaşlı istismarı sorununa odaklandığımız bu 

çalışmanın amacı, Türkiye’de yapılmış olan araştırmalar 

üzerinde ayrıntılı ve sistematize edilmiş bir tarama yapılarak, 

Türkiye’de yaşlı istismarı sorununu boyutlarını ortaya 

koymak, yaşlı istismarı ve ihmali kavramların tanımlamak, 

istismar davranışlarını, belirtilerini, etkilerini, yaygınlığını ve 

risk faktörlerini açıklamak, yaşlılarda istismarı saptamak ve 

önlemek açısından önemli ve öncelikli konuları açıklamaktır. 

Böylece Türkiye’de, yaşlı istismarı konusunda farkındalık 

sağlamak ve bu alanda yapılacak çalışmalara kuramsal boyutta 

katkı sağlamak hedeflenmektedir. 
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3. Genel Bilgiler-Tanımlar 

3.1.Yaşlılık 

“Yaşlılık” sözlük anlamı olarak yaşlı olma, artmış yaşın etkilerini gösterme hali olarak 

tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise, yaşlılığı çevresel etmenlere uyum sağlama 

yeteneğinin azalması ya da büyük oranda kaybolması olarak tarif etmektedir (WHO, 2011). 

Yaşlılık önüne geçilmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik, sosyal yönleri ve sorunları 

olan bir süreç olduğundan yaşlılık sürecinde meydana gelen bu fiziksel, psikolojik ve 

psikososyal değişimler de birbiriyle ilişkili olmaktadır (Beğer, T.,ve Yavuzer, H. 2012). 

Yaşlılık, kişinin fiziksel yetersizliği nedeniyle 

yaşamsal rollerini yerine getiremediği ve üretkenliğini 

kaybettiği yaşamın son dönemidir. Yaşlılık dönemi 

sürekli değişmekte ve her geçen gün yükselmektedir. 

Bugün 65 yaş ve üstü yaşlı kabul edilmektedir. (WHO, 

2011). 

Yaşlı nüfusun oranı beklenen yaşam süresinin 

uzaması ve doğurganlığın azalması gibi nedenlerle her 

geçen gün tüm dünyada sayısal yönden artmaktadır. 

Yaşlı nüfustaki bu artış nedeniyle zaman geçtikçe yaşlılar 

ile ilgili sorunlarla daha yoğun karşılaşılması da ister 

istemez kaçınılmazdır. Toplumdaki bireyler yaşlanmaya 

başladıkça, geriye dönük yaşamın anlamını sorgulama daha sık olmaktadır. DSÖ’nün 1998 

yılı Dünya Sağlık Raporu’nda yaşlanma; özürlülüklerin artması ve başkalarına daha fazla 

bağımlılaşma şeklinde tanımlanmaktadır (WHO, 1998). 

Şiddet, günümüzde gittikçe artan önemli bir problemdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından şiddet; yaralanma, ölüm, psikolojik zarar veya kayıp ile sonuçlanan veya bunlarla 

sonuçlanması olası olan, kişinin kendisine, başka bir kişiye bir gruba veya topluluğa karşı 

fiziksel şiddet ve gücün tehdit veya fiili olarak kasıtlı kullanımı şeklinde tanımlanmıştır 

(WHO, Ed: Kurg et al, 2002). Bir bireyin sağlıklı yaşaması, temel haklarından biridir. Bu hak 

Anayasamızın 56. Maddesinde, ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 

sahiptir’ şeklinde bildirilmiştir. 
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Yaşlıya yönelik şiddet, bireyin ileri yaşlarda (65 yaş ve üzeri) rastladığı bir şiddet 

türüdür. Yaşlılık dönemi; bireylerin bağımlılık ve kaza riskinin arttığı, fiziksel yeteneklerinin 

azaldığı, pek çok kronik hastalığın yaşandığı bir dönemdir. Yaşlı bireyin fiziksel kısıtlılığı ve 

kendi kendine bakımında yaşadığı yetersizlikler ihmal ve istismara uygun zemin 

oluşturmaktadır. En sık ekonomik şiddet ve fiziksel şiddet görülmektedir (Artan, 2013). 

 

 

3.2.Yaşlı İstismarı 

Yaşlı istismarı, yaşlının 

güven beklentisi olduğu herhangi 

bir kişinin, bir veya çok kez yaşlıyı 

strese sokan, zarar verici 

davranışlar yapması veya uygun 

davranışlar içinde olmaması 

durumudur (Polat, 2018). Aynı 

zamanda yaşlı bireylerin sağlık ve 

iyilik halini tehdit eden veya zarar 

veren tek ya da tekrarlayan davranış’ veya ‘belli bir zaman dilimi içerisinde bir yetişkin 

tarafından yaşlının o kültürde kabul edilmeyen bir davranışa maruz kalması’ şeklinde de 

tanımlanabilmektedir (Killick, 2009). 

Araştırmalarda yaşlı istismarı kendi evinde oluşan, çoğunlukla yetişkin çocukları ve 

eşleri tarafından suçun işlendiği ev ve ya kişilerarası şiddet olarak tanımlamaktadır (Moyer 

2013). Herhangi bir yerde meydana gelebilen istismar ve ihmalinin en çok oluşabileceği 

yerler arasında yaşlının kendi evi, hastane, huzurevleri, günlük bakım evleri sayılabilir. 

Çalışmalar istismar ve ihmalin her toplumda, her ekonomik düzeyde, etnik ve dini yapıda 

oluşabileceğini göstermektedir. Yaşlıya yönelik şiddet olgularının gizli kaldığı ve resmi 

otoritelere yansımadığı gözlenmektedir. Bunun iki temel nedeni bulunmaktadır. Yaşlı kişiler 

kendilerine uygulanan şiddeti bildirmek istemezler çünkü eskiden güç sahibi, saygın birisi 

olarak tanındıkları çevrelerinde bugün aciz, yardım isteyen konumuna düşmek istemezler. Bu 

ilk sebebidir. 

İkincisi ise özellikle ailesi ile yaşayan yaşlılarda bunu yapan genel de damat ya da 

gelin olmaktadır. Onların uyguladığı şiddeti kendi çocuğuna söylediğinde gelin ya da 

damadın partneri olan kendi çocuklarının mutluluklarının zedeleneceğini ve kendilerinin 
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yuva yıkan pozisyonda olacaklarına inandıkları için bu gibi olgularda yaşlılar susarak ve 

yaşadıkları şiddeti itiraf etmeyerek çocuklarını korumaya çalışırlar. 

Yaşlıya yönelik istismar çeşitlerinden sıklıkla fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik 

istismar uygulanabilmektedir. Literatürde yaşlı istismarının neden meydana geldiği ile ilgili 

farklı teorik açıklamalar yapılmaktadır. İstismar edilen kişinin özellikleri, suçluların 

özellikleri ya da yaşlı bireylere karşı çatışma ve şiddete neden olan sosyal çevredeki koşullar 

ve aile durumları gibi genel özellikler üzerinde durulmaktadır (Akduman ve ark. 2006) 

 

3.2.1.Fiziksel İstismar 

Ağrı ve acı vermek için her türlü fiziksel eylem sonucu bilinçli olarak zarar vermek 

için yapılan şiddet davranışlarını çevrelemektedir. Bu davranışlar, yaşlıya bakan veya 

yaşlının güvendiği bir konumda olan kişi tarafından uygulanmaktadır (Polat, 2018). Yaşlıya 

yönelik fiziksel istismar; yaşlıların vücuduna zarar vermek amacıyla özellikle yakını veya 

birincil bakıcısı tarafından birtakım aletlerle ya da aletsiz şekilde uygulanmaktadır. 

Yaşlı bireylerin fiziksel yeteneklerinin 

azalması, zihinsel ve fiziksel hastalıklara sahip 

olma riskinin fazla olması, birincil bakıcısına 

bağlı olması, evden daha az çıkması ev içi 

fiziksel istismara uğrama risklerini 

arttırmaktadır. (ÖZÇAKAR, N.2017).Fiziksel 

istismarın nedenleri arasında birincil bakıcının 

alkol, sigara, uyuşturucu kullanması, Yaşlı ile iyi anlaşamaması ve bakıcılık görevinde yeterli 

bilgi ve beceriye sahip olmaması da yer alır. 

Fiziksel istismar; sopa, şişe kullanarak ya da tekme atarak, vurarak veya iterek yaşlı bireyin 

vücudunda hasara yol açılacağı gibi kötü niyetle ilaç uygulaması, zorla besleme, yatakta zorla 

tutma, görme kaybı olmasına rağmen yaşlı bireyin gözlüğü olmaması gibi geniş etkiler 

yaşlının istismara uğradığını gösterir. Bir araştırma sonucuna göre; örneklemin %42’sinin son 

beş yıl içinde ailede fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edilmektedir. Bundan dolayı 

araştırmacı, ailede yaşlıya yönelik şiddetin güncel bir toplumsal sorun olduğunu ileri 

sürmektedir. (Tufan, 2011; Kıssal ve Beşer 2009). 

Bulgular: 

 Yaşlıya yönelik fiziksel istismarın vücutta yarattığı bulguların bir kısmı; 

 Nedeni açıklanamayan yaralar ve kesikler, kemiklerde oluşan kırıklar. 
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 Boyun ve kollarda morluklar, çürükler. 

 Kişinin vücudundaki ip ve halat izleri. 

 Bölgesel saç kaybı, saç derisinde kanamalar ve bitlenmeler. 

 Sağlık kurumuna sıkça gelmesi ve bir süre sonra aynı sağlık kurumuna gitmeyı 

reddetmesi durumlarıdır. 

 Yaşlının birincil bakıcısının yanında koru ve endişe hissetmesi. (Gülen ve ark., 

2013; Kıssal ve Beşer, 2009.)  

 

3.2.2.Duygusal İstismar 

Yaşlı istismarı çok yönlü problemlerin bir arada 

olduğu bir şiddet türüdür. Fiziksel istismar, sözel istismar, 

ekonomik istismar, aile üyeleri tarafından yapılan istismar, 

yabancılar ya da yaşlıya bakım veren görevliler tarafından 

yapılan diğer istismar şekilleri gibi farklı türlerde olması 

muhtemeldir (Uysal, 2002). İstismara uğrayan yaşlı birey, 

yaşlı bireyin özellikleri, sosyal etkenler, psikolojik 

etkenler, ekonomik durum, istismar eden birey ve 

özellikleri şeklinde ve daha alt kategoriler sıralanarak 

incelenebilir. Yaşlı istismarında sosyodemografik 

özellikler, yaşlının sağlık durumu, ekonomik durumu, 

yaşadığı yer etki eden faktörler olabilir. Örneğin, yaşlı 

birey kişisel bakımını yapamayacak durumda ve fiziksel yetersizlikleri sebebi ile bağımlı 

durumda ise (yani kırılgan grup) ihmale daha fazla maruz kalabilir. Bakıcısı tarafından, ailesi 

tarafından, kaldığı kurumda olabilir. İhmali sadece fiziksel olarak düşünmek yanlış olacaktır 

çünkü bakımını aksatmak, sözlü veya incitecek derecede bir bakış bile istismarın zeminini 

hazırlamaktadır. Yaşlı istismar ve ihmal türlerine bakıldığında, yukarıda bahsedildiği gibi, 

fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel, yaşlının ihmal edilmesi ve yaşlının kendisini ihmal 

etmesi gibi çeşitli kategorilere ayırarak da incelenebilir. Şiddet ve istismarı önlemede 

toplumsal yaklaşım temel alınmalıdır. Her toplum şiddet olaylarına karşı hükümet 

programları, yasal düzenlemeler, medya, resmi ve gönüllü kuruluşlar, eğitim kurumları vb. 

aracılığı ile açık bir şekilde kendilerini ifade etmelidir (Kıssal ve Beşer, 2009). Genel olarak 

yaşlı istismarı, yaşlının iyilik halinin bozulmasına, psikolojik veya fiziksel olarak farklı 
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tehditlere maruz kalmasına sebep olmaktadır. İstismar ve ihmal yaşlıları kötü etkileyen, derin 

yaralar bırakan, psikososyal sorunlara yol açan önlenebilir bir sorundur (Lök, 2015).  

Sorunun önlenebilmesi için öncelikle yaşanan sorun belirlenmeli ardından yapılması 

gereken adımlar uygulanmalıdır. Yaşlılar, istismara maruz kaldıklarını anlayabilir fakat bunu 

aldıkları tehditler karşısında şikayet edemeyebilirler veya sürekli kötü davranışa maruz 

kalmaları halinde duruma alışmışlarsa istismara uğradıklarının farkında olmayabilirler. Bu 

durumda, yaşlılara yönelik istismar hakkında daha fazla farkındalık kazandırılabilir. Bu 

bağlamda, toplumun bilinçlenmesi çok önemlidir ve aile, sağlık çalışanları, yaşlıya bakım ve 

hizmet veren çalışanlara kadar herkesin bu farkındalığı kazanması gerekmektedir. 

 

3.2.2.1. Psikolojik-duygusal ihmal türü tanımı ve risk 

faktörü 

Yaşlının güvendiği konumda olan birisi tarafından kasıtlı 

olarak ruhsal açıdan acı verme duygusal/ psikolojik istismar 

olarak kabul edilir. Sevgi, şefkat, ilgi, onay, destek gibi 

duygu ve duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesi, 

küçümsenmesi, inkâr edilmesinin yanında, bağırmak, 

hakaret etmek, korkutmak, suçlamak, göz ardı etmek ya da 

aşağılamak gibi davranış ve tutumlar psikolojik istismarı 

içerir. Sık görülen psikolojik istismar örneklerinden biri de, 

kişiyi fiziksel ya da mental bir durumu gerektirmemesine 

rağmen huzurevine göndermek ile tehdit etmektir13,14. 

Başlıca psikolojik istismar belirtileri arasında; bireyin 

sorulan sorulara cevap vermemesi, iletişim kurmaması, şüpheli ve mantıksız korku yaşaması, 

sosyal ilişkilerde ilgi eksikliği olması, kronik fiziksel ve psikolojik sağlık problemlerinin 

olması sayılabilir (Gülen ve ark., 2013). 

 

3.2.2.2. Yalnızlık 

Yaşlılık yaşanan birçok değişiklik ve kayıpların artması nedeniyle yalnızlık 

duygusuna zemin hazırlar. Yaşlılarda yalnızlık fiziksel ve ruhsal sağlık problemlerinin 

oluşmasında etiyolojik rol oynayabilir, depresyon ve intihara neden olabilir, ihmal ve 

istismara maruz kalıp, evde veya dışarıda her an bir kaza ve travma ile karşı karşıya kalma 

riskini arttırır. Bazı çalışmalar yalnız yaşayanların daha fazla istismara uğradığını belirtirken, 
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aksini belirten çalışmalar da bulunmaktadır. Değişen yaşam şartları da yaşlıları 

yalnızlaştırmaktadır. Köyden kente göçün fazla olduğu bölgelerde bu durum daha da 

hissedilir boyutlardadır. Kırsal kesimde geleneksel aile yapısı içerisinde, aile, yakın çevre, 

komşu ve diğerlerinden ilgi görerek hayatını sürdüren yaşlılar büyük kentlerde, bu desteklerin 

bir kısmını ve bazen de hepsini kaybetmektedirler. 

 

3.2.3.Cinsel İstismar 

Yaşlının isteği dışında kendi rızası/onayı olmadan herhangi bir cinsel aktiviteye 

zorlanması ve cinsel obje olarak kullanılmasıdır (Polat, 2018). Cinsel istismar genellikle evde 

ve yaşlı kişi yalnızken uygulanmaktadır. Cinsel istismarda mağdur/kurban genellikle kadındır 

ve bu istismar kabul edilmeyen herhangi bir temasta bulunulmasıdır. Yaşlılarda cinsel 

istismar çok bilinmese de günümüzde oldukça yüksek oranda görülmektedir. Bilinmemesin 

sebebi ise, yaşlının bakım verecek kişiden olması, çekinmesi, inanmayacaklarını düşünmesi 

gibi birçok sebep neden olabilir. Bir yaşlıya 

tecavüz veya cinsel saldırı ağır bir suçtur. 

Cinsel istismarın olası belirtileri; 

yürümede ve oturmada güçlük, yırtık, lekeli ve 

kanlı iç çamaşırı, genital bölgede ağrı ve 

kaşıntı, isteği olmadan dokunma, tecavüz, 

zorla soyundurma, açık şekilde cinsellik içeren 

fotoğraf çekme vb. cinsel istismar kapsamında 

yer almaktadır (Kıssal ve Beşer, 2009). Cinsel istismar öyküsü anksiyete, depresyon, intihar 

davranışı, saldırganlık davranışı ve posttravmatik stres bozukluğunu içeren psikiyatrik 

bozukluklarla sonuçlanabilmektedir. Kişiler kendi aralarında sosyal ilişki kurma ve 

kurdukları ilişkileri sürdürme becerisi, benlik saygısı cinsel istismardan olumsuz 

etkilenmektedir. 

Rızası olmadan cinsel ilişki en çok birbirini tanıyan kişiler, eşler, aile bireyleri, flörtler 

ya da tanıdıklar, arasında gerçekleşmektedir. Cinsel yönden zorlama özellikle bir kadının, 

hayatının herhangi bir noktasında gerçekleşebilmektedir. İleri yaşlarda bile kadınların bu 

durumla karşı karşıya kalma riskleri olasıdır: Tecavüz kriz merkezleri, yetmişlerinde ve hatta 

daha yaşlı kadınların uğradıkları tecavüzleri bildirmişlerdir (Uysal, 2002). 
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3.2.4. Ekonomik İstismar  

Yaşlı bireylerin ekonomik istismarı terimini ile benzer anlamda kullanılan terimler 

şunlardır: Finansal kötü muamele, maddi istismar, finansal sömürü, maddi sömürü, ekonomik 

şiddet, finansal istismar, finansal örselenme ve benzeri kavramlar yer almaktadır (economic 

abuse, financial mistreatment, material abuse, financial exploitation, material exploitation, 

economic violence, financial abuse). (Phelan 2020, Fealy et al.,, 2012; Acierno et al. 2010; 

Keskinoğlu 2004; WHO, Toronto 

Declaration 2002; Ünlü, 2019; Artan 

2016, Polat 2016). 

Ekonomik/finansal istismarın en yaygın 

tanımı: Dünya Sağlık Örgütü’nün “yaşlı 

kişinin fon (para/mali kaynakları) veya 

diğer kaynaklarının yasadışı veya 

uygunsuz kullanılması” (WHO, 2002, 

2008; Fealy 2012) şeklindedir. Amerika 

Birleşik Devletleri Ulusal Yaşlı İstismarı Merkezi’ne göre ekonomik istismar: “yaşlıların para 

kaynakları, mal/mülk veya diğer varlıklarının yasadışı veya uygunsuz kullanımı"dır (the 

National Centre on Elder Abuse-NCEA, 2006). Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; Yaşlıların 

ekonomik istismarı; yaşlı kişilerin para ve benzeri mali kaynaklarının yasadışı veya uygunsuz 

kullanımı veya sömürülmesidir (WHO 2008).  

Ekonomik istismar biçimleri: “yaşlı bir kişinin ekonomik kaynaklarının, mülkünün 

veya herhangi bir mali kaynağının izinsiz veya uygunsuz kullanımı”, “hırsızlık, tehdit, 

zorlama, dolandırma yoluyla yaşlı kişinin parasını, varlığını veya mülkünü ele geçirmeyi 

veya ele geçirmeyi denemeyi” kapsamaktadır (O’Keeffe ve ark., 2007). Bunlara ek olarak, 

vasiyet/miras, mal, mülk veya mali işlemler ile ilgili baskı yapılması dahil; yaşlı bireyin mal, 

mülk veya gelirlerinin uygunsuz kullanımı ve suiistimal edilmesi, ekonomik istismar 

biçimleridir. 

Ekonomik istismar, çoğu kez hafife alınmaktadır, ancak yaşlı bireyler için özellikle 

önemlidir. Yaşlı bireyin bilgisi olmadan ve uzaktan işlenebileceği için, yaşlı istismarının en 

sinsi türlerinden biri olduğu belirtilmektedir (Phelan 2020). Ekonomik istismarın 

belirlenmesindeki temel zorluklar; harcama, yeterlik ve onam ile ilgili tanım ve sınırların net 

olmaması, ailelerin beklentileri ve kültürel normlara dair sorunlarla ilişkilidir (Jackson ve 

Hafemeister 2010; Phelan 2020). 
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Ekonomik istismar prevalansı, bölgesel farklılıklar arzeder. Ekonomik istismar 

davranışlarına ve kimin uyguladığına dair verilen sunan bir araştırmada, 60 yaş üzeri kişilerin 

%5,2’sinin ekonomik istismara maruz kaldığı belirlenmiş ve yaşlı kişilerin %3,4’ü paralarının 

harcanıldığını, %0,5’i imza sahteciliği yapıldığı, %0,3’ü imza atmaya zorlanıldığını ve 

%0,7’si paralarının çalındığını bildirilmiştir (Acierno 2010). Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 

tarihli bir raporunda, Avrupadaki 60 yaş üzeri kişilerin %3,8’inin, yani yılda yaklaşık 6 

milyon kişinin ekonomik istismara uğrayacağı tahmin edilmektedir (Sethi ve ark. Eds, WHO 

2011).  

 

 

3.2.5. İhmal 

Yaşlıya yaklaşım sorunlarından biri de yaşlı ihmalidir. Yaşlı bireyin, yiyecek, 

giyecek, ısınma, ilaç, tıbbi cihaz (protez, gözlük, işitme cihazı) gibi temel gereksinimlerinden 

mahrum etmek, bakım vermedeki sorumluluklarını yerine getirmede isteksiz davranarak veya 

reddederek kişiye duygusal, fiziksel acı ve sıkıntının ona bakmakla yükümlü kişiler 

tarafından uygulanmasıdır (Polat, 2018). 

 

3.2.5.1. Kendi kendini ihmal 

Yaşlı bireyin sağlık ya da güvenliğini 

tehdit eder bir şekilde, tek başına yaşama 

davranışını tanımlamaktadır (Polat, 2018). 

Yaşlının kendi kendine dikkat ve özeni 

sağlamada yetersiz olmasıdır. Kadınlar 

erkeklerden daha çok kendini ihmal etme 

tutumu sergilemektedir. Bunun nedeni ise, 

kadınların erkeklerden daha fazla yalnız yaşamaları sebebiyle ilişkilendirilebilir (Levine, 

2003). 

Kendi kendine ihmal olgusu tanımlamaya yönelik ilk girişimler, ‘kendine kötü 

muamele’ ya da ‘yaşlı sinir bozukluğu sendromu’ olarak anıldığı 1960’lı yılların başında 

yapılmıştır. Bütün bu erken tanımlamaların ortak birleştiği yer, evin ihmal edilmesi ve kişisel 

hijyen konusunda endişe duyulmaması, korkunun davranışsal belirtileri olarak yaşlı bireyin 

yardım veya destek almayı reddetmesidir. İngiltere’deki diğer araştırmacılar fenomeni 
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tanımlamaya ve karakterize etmeye 

çalıştı ve ‘Diogenes (Diyojen 

Sendorumu) terimini ortaya çıkardı 

(Doron ve Band, 2013). 

 

Yaşlı ihmali varlığını gösteren 

durumlar: 

 Yaşlının bedensel temizliği ya da 

giyinmesine yardım etmede yetersizlik, 

 Yaşlının bedensel ve ruhsal sağlık gereksinimlerini sağlamada yetersizlik (yaşlının 

 tedaviyi reddettiği durumları içermez), 

 Yaşlının sağlığını ve güvenliğini tehdit eden zararlardan korumada yetersizlik, 

 Yaşlının bakımına gerekli dikkat ve özen göstermesinde yetersizlik (Kendi kendine ihmal) 

(Uysal, 2007), 

 Yatak yaraları, aşırı zayıflama, kilo kaybı ve gözlerde çökme, 

 Bireysel hijyen eksikliği, yatak elbise kirliliği, dehidratasyon, 

 Mental ya da fiziksel rahatsızlıklar, görülen yara inkarı, ilacını almama, 

 Hassas cilt veya kötü cilt hijyeni, 

 Tutarsız takip, 

 Tedavi aramada gecikmeler, 

 Sık sık hekim değişimi, 

 Birey telefona erişimini reddetti, 

 Tek başına veya gözetimsiz bırakılan kişi, 

 Zayıf beslenme alımı; kaşeksi  

 

3.2.5.2. Kurumsal İhmal 

Yaşlıların istismarı, ev veya toplum karşılaşmasıyla sınırlı değildir, huzurevlerinde, yardımlı 

yaşam tesislerinde, bakımevlerinde ve hastanelerde meydana gelebilir. Bakım verenlerin 

ihmalini açıklamak için varsayılan faktörler ise; Kötü çalışma koşulları, öngörülemeyen 

çalışma programları, düşük maaşlar, yetersiz personel motivasyonu, bazı yaşlılara karşı 

önyargılı tutumlar ve bir tesisin misyonu ile yaşlı bir yetişkinin özel sağlık ve çevresel 

ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluk. 
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Kurumlarda ihmali düşündüren durumlar: 

 Yetersiz gözaltı bakımı, 

 Kurum sakinlerinin yetersiz denetimi, 

 Yetersiz beslenme, 

 Düşük hemşirelik bakımı, 

 Zayıf personel iletişim becerileri, 

 Dil yeterlilikleri yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olmaması, 

 Fiziksel veya kimyasal kısıtlamaların kötüye kullanılması, 

 Uygunsuz veya agresif personel-hasta etkileşimleri, 

 Yaşlıların ihtiyaçlarına cevap verme süresinde gecikmeler (Hawes ve ark.), 

 

3.2.5.3.Yaşlı İstismar ve İhmalinin Saptanmasındaki Engeller  

 

Kişisel Engeller 

 Yaşlı kişinin, bakıcısı tarafından yargılanacağından suçlanacağından korkması  

 Ailesinin davranışlarından utanması ve yakınlarının daha kötü davranabileceğinden ve 

kuruma gönderebileceğinden korkması  

 Sisteme karşı güven eksikliğinin olması ve istismarı bildirmede isteksiz olması  

 İçinde bulunduğu durumu yeterince ciddi olarak değerlendirilmesi 

 

Bilgi ve Kaynaklara Ulaşmada Yetersizlik 

 Yaşlının nereden, nasıl yardım alabileceği ile ilgili kaynakların farkında olmaması  

 Yaşlının sosyal ve ekonomik olarak bağımsız olmaması  

Sağlık Çalışanları ve Kurumsal Engeller 

 Sağlık personelinin problemi bildirme ve kaydetmede yetersiz ya da isteksiz olması (Oh, 

Kim, Martins, 2006). 

 Sağlık çalışanlarının yaşlı istismarını ortaya çıkarmada hangi soruları soracağına bilmemesi, 

konu ile ilgili bilgi eksikliğinin olması ( Erlingsson, Saveman, Berg, 2005). 

 

3.2.5.4. Yaşlı İstismarını ve İhmalini Ölçme Araçları 

Yaşlı istismarı olgusunun açığa çıkarılması konusunda bazı geliştirilen ve kullanılan 

ölçme araçları vardır (Özmete, 2016).Aşağıdaki çizelgede yaşlı istismarı konusunda en çok 

bilinen ölçme araçları verilmiştir. 
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Çizelge 1. Yaşlı istismarını ölçme araçları 

Kaynak: Özmete E. 2016. https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/hwalek-sengstock- yasli-istismari-

tarama-testi-toad.pdf, et: 11.04.2021. 

 

 

3.2.5.5. İstismar ve İhmalin Risk Faktörleri 

Yaşlı istismarı ve ihmalinde hem yaşlı hem de bakım veren açısından bazı risk 

faktörleri bulunmaktadır. Yaş ve cinsiyet, yaşlı istismarını etkileyen sosyal faktörler 

incelendiğinde, yaşlılık ve yaşlanmaya yönelik negatif tutumlar, etnik ve kültürel durum gibi 

birçok farklılıklar yaşlı istismarının algılanmasını etkilediği bilinmektedir. Dünya 

literatüründeki araştırmalara göre istismara uğrayan yaşlılardan birçoğu 75 yaşın üzerindeki, 

hastalık ya da sakatlık yüzünden bağımlı ve savunmasız durumda olan, istismarcı ile aynı evi 

paylaşan yaşlılardır. İstismara uğrayan yaşlılarının dörtte üçünün kadın olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/hwalek-sengstock-%20yasli-istismari-tarama-testi-toad.pdf
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/hwalek-sengstock-%20yasli-istismari-tarama-testi-toad.pdf
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3.2.5.6. İstismarcıya Ait Özellikler 

Bakım veren kişinin üstlendiği bakım rolünü benimsememesi ve zorunlu yapması, 

bakım verdiği kişiyle zıt olması ve kırgın roller üstlenmesi, şiddet ve istismarı çözüm olarak 

algılamasına neden olabilir. Ayrıca aile içi dinamiklerin bozulması parasal ve tıbbi 

problemler, evlilik çatışmaları, işsizlik gibi dış streslerde yaşlının istismara maruz kalmasını 

arttırabilir. Bakıcının kişilik problemleri (benlik saygısını yitirme, düşünce ve davranışlarını 

kontrol edememe), madde bağımlısı olması veya kendisinin daha önceden istismara maruz 

kalması öğrenilmiş bir davranış olarak bakım verdiği yaşlıya istismarda bulunmasına neden 

olabilir. 

 

3.2.5.7. Yaşlı İstismar ve İhmal Nedenleri 

20. yüzyılın başlarından itibaren 

doğurganlık hızının düşmesi, ortalama yaşam 

beklentisinin artması, insanların sağlığı koruma 

ve geliştirme konusunda bilinçlenmesi, 

beslenme koşullarının iyileşmesi, temel halk 

sağlığı hizmetlerinin gelişmesi, hastalıkların 

erken tanısı, tedavi olanaklarının artması ve 

birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınması 

gibi nedenlerle yaşlı nüfusu artmaktadır. Yaşlı 

nüfusun hızla artmasıyla, sosyal güvenlik ve 

destek sistemlerinin yetersizliği ve kötüleşen ekonomik nedenlere bağlı olarak yaşlının 

istismarı ve ihmali de daha sık görülmektedir. Yaşlı istismarının neden meydana geldiği ile 

ilgili farklı teorik açıklamalar yapılmaktadır. İstismar edilen kişinin özellikleri, suçluların 

özellikleri ya da yaşlı bireylere karşı çatışma ve şiddete neden olan sosyal çevredeki koşullar 

ve aile durumları gibi genel özellikler üzerinde durulmaktadır. Psikolojik İstismarolarak 

depresyon, paranoya, intihar düşüncesi, konsantrasyon güçlüğü/hafıza kaybı, şüpheli ve 

mantıksız korku, bilinç bulanıklığı veya uyum bozukluğu gibi sebepler de sayılabilir. 

Yaşlı istismarı risk faktörlerine ilişkin araştırmalar, başlangıçta istismarın tüm yönleri 

için ortak faktörler aramıştır. Bunlar; kırılganlık, yaşlılık, zihinsel sağlıkta ve bilişsel 

bozuklukta azalma, davranış problemleri, bakıcı stresi, zayıf akıl hastalığı, psikiyatrik 

hastalık, alkolizm, uyuşturucu, bakım alan kişiye mali bağımlılık ve yardım çağıracak 

kimsenin olmaması gibi durumlar veya ailesel nedenler, kültürel nedenler, kurumsal 
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nedenler, bakmakla yükümlü kişiler ile ilgili nedenler ve yaşlı bireyle ilgili nedenlerle de 

meydana gelmektedir. Araştırmalar artık yaşlı istismarının kendine özgü risk faktörlerini 

taşıyabileceğini öne sürmeye başlıyor. Yapılan bazı araştırmalarda yaşlı istismarının 

nedenleri arasına, ‘öğrenilmiş şiddet, bağımlılık’ gibi çeşitli hipotezler ileri sürülmüştür 

(Bradshaw, Spencer, 1999). 

 

4. Dünya’daki Durum 

Yaşlı istismarı kavramı, ilk olarak 1975’te İngiltere’de bilimsel literatürde, bakıma 

muhtaç bir yaşlının kendisine bakan bir aile üyesi tarafından fiziksel istismara uğramasıyla 

ortaya çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de yaşlı istismarı, 1978 yılında aile içi 

şiddet konusu kapsamında ulusal düzeyde tartışılmaya başlanmış ve 1979 yılında özel yaşlı 

istismarı yasası oluşturulmuştur. ABD’de her yıl bir milyondan fazla yaşlının istismar 

mağduru olduğu ve yaklaşık %25’nin ise fiziksel 

olarak istismar edildiği belirtilmektedir. 

Hollanda’dan bildirilen ve bir yıllık istismar 

oranlarının araştırıldığı bir çalışmada, yaşlıların 

%5,6’sının istismara maruz kaldığı bulunmuştur 

(Yıldırım, 2005).Yaşlı istismarı ve ihmali 

vakalarının artmasının en önemli olası nedeni ise, 

yaşlıların yaşam sürelerinin uzamasına bağlı 

olarak yaşlı sayısının artması olarak 

belirtilmektedir (Yeşil ve ark., 2016). DSÖ 

raporunda belirtilen ABD'de yapılan bir ankette, 

huzurevi personelinin% 36'sı önceki yıl yaşlı bir 

hastanın en az bir fiziksel istismar olayına tanık 

olduğunu ve% 10'u en az bir eylem yaptığı belirtilmiştir (Altın, 2020). Oh ve ark.’nın 

Kore’de yaşlı istismarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalarında, 15.230 katılımcıdan 

1319’unun fiziksel istismara, 2550’sinin duygusal istismara, 1814’ünün ekonomik istismara, 

2292’sinin sözel saldıraya ve 1625’inin ise ihmale maruz kaldığı belirlenmiştir. Sauza ve 

ark.’nın  Brezilya’nın Fortaleza şehrindeki yaşlılara karşı uygulanan şiddete ilişkin kayıtları 

analiz ettikleri çalışmalarında, 424 kayıttan, 284’ünde (%67) yaşlıların terk edildiği, 

%38’inin umursamazlık, %19’unun sözlü saldırı, %16’sının ise fiziksel saldırıya maruz 

kaldıkları belirlenmiştir (Yeşil ve ark., 2016). Oh ve ark.’nın Kore’de yaşlı istismarını 
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belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalarında, 15.230 katılımcıdan 1319’unun, Sauza ve 

ark.’nın Brezilya’nın Fortaleza şehrindeki yaşlılara yapılan bir çalışmada ise yaşlıların 

%16’sının ise fiziksel saldırıya maruz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır (Yeşil ve ark., 

2016).Boston’da yapılan bir çalışmada ise görüşülen bireylerin  %2 sinin fiziksel istismara 

maruz kaldığı belirlenmiştir (Yıldırım, 2005). 

 

Tablo 1. Uluslararası çalışmalara göre yaşlı istismarı sorununun dünyadaki durumu 

Araştırmayı tanımlayıcı özellikler İstismar türleri ve yaygınlığı 

Araştırma  Yaş 

aralığı 

Örneklem 

büyüklüğü 

(n) 

Araştırma 

tasarımı 

Kullanılan 

Ölçüm 

Araçları 

Duygusal  

 

Fiziksel  Ekonomik  Cinsel İhmal Kendini 

ihmal 

World report 

on violence 

and health 

60+  Rapor Karma       

Elder 

Mistreatment: 

Abuse, 

Neglect, and 

Exploitation in 

an Aging 

America 

60+  Rapor Karma       

European 

report on 

preventing 

elder 

maltreatment 

60+  Rapor Nicel 

 

% 11.6 - -

% 33.4-- 

% 32,5 

% 2.6 -

% 14.1- 

% 9,3 

% 6.8 --% 

13.8 

% 0,9-

-% 

1,9--% 

0.7 

% 4,2 

--% 

12.0 

% 11.6 

Global Status 

Report On 

Violence 

Prevention 

60+  Rapor Nicel 0.7%–

27.3% 

% 0,2--

% 4,9 

1.0% -- 

9.2% 

0.04% 

--0.8% 

  

Elder Abuse 60+  Rapor Nicel % 11.6 - -

% 33.4-- 

% 32,5 

% 2.6 -

% 14.1- 

% 9,3 

% 6.8 --% 

13.8 

% 0,9-

-% 

1,9--% 

0.7 

% 4,2 

--% 

12.0 

% 11.6 

Elder Abuse: 

Global 

Situation, Risk 

Factors, and 

Prevention 

Strategies 

60+  Literatür 

Taraması 

Nicel 40% 36%     
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Dünya nüfusunun 2019 yılında %9,3'ünü yaşlı nüfus oluşturmuştur. En yüksek yaşlı 

nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %34,1 ile Monako, %28,8 ile Japonya ve %22,7 ile 

Almanya’dır. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sıradadır (Tablo 3.1.; Türkiye 

Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, 2020) 
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Tablo 3.1. Türkiye Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, 2020 

 

5. Türkiye’deki Durum  

İzmir’de bir sağlık ocağında yapılan çalışmada yaşlı bireylerin %4,2’sinin  fiziksel  

(Kissal 2008). Ankara ili Yenimahalle ilçesinde 65 yaş üzeri 275 kişi üzerine yapılan 

araştırmada yaşlıların %9,5’inin Aydın ili merkezinde 756 kişi ile yapılan araştırmanın 

%2,9’unun, Kılıç ve Şelimen’in huzurevlerinde 360 yaşlıyla yaptıkları çalışmada %6,4’ünün 

fiziksel  Kendirli ve ark.’nın 253 yaşlıyla yaptığı bir çalışmada ise katılımcıların %2,4’ünün 

fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtilmiştir ( Erden ve Boz, 2018). 

Artan tarafından yapılan çalışmada, yaşlıların, %25.6'sının fiziksel istismara maruz 

kaldığı ve istismar eden kişilerin tamamının yakın akrabadan (% 41.3'ü gelinler) oluştuğu 

belirtilmiştir (Artan, 1996). Fiziksel istismarın çeşitlerini ise fiziksel örselenme % 25.7, 

finansal örselenme %14.7 ve ihmal %18.1 olarak bildirmiştir. Fiziksel istismar şekli olarak 
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ise büyük çoğunluğunun tokat atma ve şiddetli dövülme ile cezalandırma şeklinde ifade 

etmiştir. Yaşlı yakınlarının % 86.7'si yaşlılardan rahatsızlık duymaktadır. Yaşlı yakınları (suç 

olması, toplum tarafından dışlanma korkusu ve problemin aile içinde tutulmak istenmesi vb.) 

yaşlı istismarında bulunmalarına rağmen söyleyemediklerini bildirilmiştir. Keskinoğlu ve 

arkadaşları (2004) tarafından yapılan çalışmada, yaşlı bireylerin %1.5'inin fiziksel örselenme, 

%2.5'inin finansal örselenme, %3.5'inin kesin ihmal bulgusu ve %28.9'unun olası ihmal 

bulgusu olduğu bulunmuştur. Olası ihmal bulgusu olanların yaş ortalaması 72.2 yıl, %65.5'i 

kadın, %81.1'i kronik bir hastalığının olduğu, %86.2'si sağlığını kötü algıladığı ve 

%70.7'sinin ise sosyal ilişkilerinin az olduğu bildirilmiştir. Şiddet oranının düşük olması 

geleneksel aile yapısı kurallarının kent yaşamı içinde de geçerli olmasının sonucu olarak 

görülmüştür. İlhan (2006) çalışmasında, yaşlıların %18.2'sinin aile içi yaşlı istismarına 

uğradığı belirtilmiştir. Yaşlı istismarının %40.5'ini duygusal istismar, %29.7'sini ihmal, 

%20.3'ünü ekonomik istismar ve %9.5'ini fiziksel istismar oluşturmuştur. Aile içi yaşlı 

istismarı kadınlarda, 75 ve üzeri yaş grubunda, dullarda, ilkokul mezunu olmayanlarda, iki ve 

daha az sayıda yaşayan çocuğu olanlarda, çocuğunun/akrabasının evinde ikamet edenlerde, 

yalnız yaşayanlarda, dört ve daha fazla kişi ile birlikte yaşayanlarda, hafif/orta bilişsel 

bozukluğu olanlarda, günlük yaşam etkinliklerinde ve yararlı günlük yaşam etkinliklerinde 

yetersiz olanlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla görülmüştür (Lök, 2015).
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Tablo 1. Türkiye’de yapılmış çalışmalara göre yaşlı istismarı sorununun boyutu 

     İstismar türleri ve yaygınlığı İstismarın meydana 

geldiği yer 

Failin özellikleri 

Araştır

ma  

Y

aş 

ar

alı

ğı 

Örn

ekle

m 

büy

üklü

ğü 

(n) 

Araştır

ma 

tasarımı 

Kull

anıl

an 

Ölç

üm 

Ara

çları 

Du

ygu

sal  

 

Fiz

iks

el 

 

Eko

no

mik  

Ci

ns

el 

İh

ma

l 

Ke

ndi

ni 

ih

ma

l 

K

en

di 

ev

i 

Kur

um 

Açı

kal

an 

D

iğ

er 

Çoc

ukl

arı 

E

ş

i 

K

Ar

deş

i 

Kur

um

sal 

bak

ıcı 

D

iğ

er 

Huzure

vinde 

Kalma

kta 

Olan 

Yaşlıla

rda 

Aile içi 

İstisma

r 

65

+ 

113 Tanımla

yıcı 

For

m/N

icel 

41

% 

9,5

0

% 

20,3

0% 

- 29,

70

% 

-  Kur

um

sal 

     Kur

um

sal 

Bak

ıcı 

 

Yaşlıda 

Fizikse

l 

finansa

l 

örselen

me ve 

ihmal 

edilme 

65

+ 

201 Tanımla

yıcı/kesi

tsel 

Nice

l 

- %

1.5 

%2.

5 

- %

3.5 

 Ai

le 

İç

i 

        

Ankara 

İli 

Yenim

ahalle 

İlçesi 

Anadol

u 

Mahall

esi’nde 

aile içi 

yaşlı 

istisma

rının 

saptan

ması 

65

+ 

275 Tanımla

yıcı/kesi

tsel 

Nice

l 

%4

0.5 

%

9.5 

%2

0.3 

 %

29.

7 

 Ai

le 

İç

i 

        

Aydın 

merkez

inde 

yaşlı 

65

+ 

756 Tanımla

yıcı/kesi

tsel 

Nice

l 

%8.

1 

%

2.9 

%3.

5 

%

0.

4 

%

7.6 

 Ai

le 

içi 
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istisma

r/ihmal 

prevala

nsı ve 

ilişkili 

faktörl

er. 

Yaşlıla

rın 

istisma

r ve 

ihmal 

ile 

karşılaş

ma 

duruml

arı ve 

etkiley

en 

faktörl

er 

65

+ 

- Tanımla

yıcı 

Nice

l 

1.3

±0.

6 

2.6

±1.

1 

  3.7

±1

.6 

          

65 Yaş 

Üstü 

Bireyle

rin 

Aile İçi 

Yaşlı 

İstisma

rı 

Konus

undaki 

Değerl

endirm

eleri 

65

+ 

309  Tanımla

yıcı 

Nice

l 

64,

10

% 

4,2

0

% 

12,6

0% 

1

% 

26,

90

% 

 Ai

le 

İç

i 

        

SDF: Sosyodemofrafik form, istismar maruziyetini sorgulayan form,  
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Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 
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Kaynak: tuikweb 2020. 

 

 

6. Hukuksal Durum 

Haklar, adaletin gereğidir. Yaşlılık hakları, ayrımcılık karşıtıdır. İnsan onuruna 

dayanan ve onu koruyan haklardandır. İnsan hakları rejiminin genişletilmesine ihtiyaç 

duyulan alanlardan biri de yaşlılıktır. Hakların ne yetkiler ve görevler getirdiği, onlara saygı 

duyulması, yaşlının bir değer olarak kabulü, kültürel farklılıkların tanınması, aktif yaşam 

hakların etkili bir şekilde aydınlatılmasının ön koşuludur. Birleşmiş Milletler Yaşlılık İlkeleri; 

bağımsızlık, katılım, bakım, aktif yaşam, sosyal katılım, kendini gerçekleştirme ve itibardır. 

BM Küresel Yaşlılık İndeksi her yıl yayınlanmakta, ülkelerin sıralaması yapılmaktadır. 

Hukuk düzenlemelerinin temel ilkesi insandır (BAHÇECİK, 2019) Türk hukuk sisteminde 

yaşlılara yönelik şiddetle ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Yaşlılara yönelik şiddet 

eylemleri Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde vücut dokunulmazlığına karşı işlenen 

suçlar kapsamında değerlendirilir. Ayrıca akıl ya da beden hastalığından dolayı kendini idare 

edemeyecek bir kimseyi kasten kendi başına terk eden kişi cezalandırılır 

Bazı durumlarda yaşlı kişilerin medeni hakları konusunda da karar vermek gerekebilir. 

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle iş göremeyen veya korunması ve bakımı için 

kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin 
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yasalarca kısıtlanır. Bu nedenlerle yaşlının kendisi de, böyle bir talepte bulunabilir. Bu 

durumda Türk Medeni Kanununa göre mahkeme kararı ile vasi, müşavir veya kayyım tayini 

yapılır. 

Anayasanın “Kanun Önünde Eşitlik” başlığını taşıyan 10. Maddesinde yapılan 

düzenlemeyle yaşlılar için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı 

düzenlemesi yapılmış, böylece yaşlılar için pozitif ayrımcılık yaratılmıştır. Buna bağlı yasal 

düzenlemelerin ilki, 4736 sayılı yasanın 1. Maddesiyle yapılmış, 65 yaş ve üzerindeki 

kişilerin demir yolları, deniz yolları, şehir içi hatları, belediyeler ve belediyeler tarafından 

kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen 

özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demir 

yolları ve deniz yollarının şehirler arası hatlarından ise yüzde 50 indirimli yararlanma imkanı 

sağlanmıştır( BAHÇECİK, 2019). Aile içi şiddete maruz kalma açısından 4320 sayılı Ailenin 

Korunmasına Dair Kanun’un mağdur olma riski olan yaşlılar için uygulanabilirliği vardır. 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun 10. Maddesiyle kurulan 

Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaşlıların bakımı, korunmalarıyla ilgili hizmetler 

düzenlemek, koordinasyonu sağlamak, denetlemek, sosyal hizmet kuruluşları kurmak 

(Huzurevleri) ve bunların denetimiyle görevlidir. Yaşlılara yönelik 5110 sayılı Sosyal 

Güvenlik Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca yaşlılık sigortası düzenlenmiştir 

(BAHÇECİK,2019.). 

Yaşlı istismarına yönelik Türk Ceza Kanunun’da bazı maddeler bulunmaktadır.  

Madde 97 (1): Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan 

ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline 

terkeden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2): Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya 

ölmüşse,neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

Madde 98 (1) Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi 

birnedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği 

ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar 

hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. 

(2): Yardım veya bildirim yükümlüğünün yerine getirilememesi dolayısıyla kişinin 

ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Madde 232 (1): Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede 

bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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(2): İdaresi altında veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir 

meslek ve sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye 

hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası 

verilir.Ayrıca TCK da birçok suçun kasten ya da taksirle beden ve ruh bakımından kendisini 

savunmayacak durumda olan kişiye veya çocuğa, ana-babaya, gebe kadına karşı işlenmesi de 

ağırlaştırıcı sebep olarak kabul edilmiştir. 

 

Adli oldu boyutu olan ve bildirimi zorunlu durumlar için, aile içinde şiddetin içinde 

yer alan çocuk ve eş istismarının yanı sıra yaşlı istismarı da bulunmaktadır (Polat, 2018). 

Madde 280 (1): Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile 

karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme 

gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2): Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve 

sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır. 

 

6.1. Uluslararası Hukuksal Durum 

Yaşlı İstismarı Yasaları 

Federal yasa özellikle yaşlı istismarını ele almamakla birlikte (federal mevzuat Ulusal 

Yaşlı İstismarı Merkezi'ni veya NCEA'yı finanse etse de), 50 eyaletin tamamı ve Columbia 

Bölgesi mağdurlar için APS programları sunmaktadır. Yaşlı vatandaşlar genellikle 60 (veya 

65) ve üstü olarak tanımlanırken, yaşlı istismarını ele alan çoğu yasa aynı zamanda her yaştan 

yetişkin için de geçerlidir ve çocuk istismarı yasalarına benzemektedir. 

Uzmanların çoğu, yaşlı istismarının genellikle meydana geldiği konusunda hemfikirdir: 

 Kurbanın kendi evinde 

 Bakıcılarının evinde / tesisinde 

Fail sıklıkla bir aile üyesidir. Mağdurların genellikle taciz edici eylemler konusunda kafaları 

çok karışıktır; izole tutulur; bir aile üyesini şikayet etmeye isteksiz; ya da mali suistimal ise, 

farkında değillerdir. 
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NCEA'ya göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her 10 yaşlı kişiden tahminen biri bir tür 

istismara maruz kalıyor, ancak bu vakaların yüzde 20'sinden daha azı rapor ediliyor. Yaşlı 

İstismarı Önleme Ulusal Komitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, özellikle yaşlılara 

yönelik mali tacizin, 2009'da yaşlı Amerikalılara 2,9 milyar dolara mal olduğu tahmin 

ediliyordu. Bu, 2008 tahminine göre yüzde 12'lik bir artış. 

Yaşlı İstismarı ve Ceza Hukuku 

Yaşlıları istismar etmekle suçlanan kişiler, 

belirli bir yargı yetkisinin genel ceza kanunu 

(örneğin, saldırı, darp, dolandırıcılık, 

hırsızlık, tecavüz) kapsamında 

kovuşturulabilir, ancak bazı eyaletler, çeşitli 

şekillerde yaşlı istismarı için açık cezai 

cezalar sağlayan kanunları kabul 

etmiştir. Ayrıca, bazı eyalet yasama 

organları, yaşlı vatandaşların mağdur olduğu belirli suçlar için daha katı cezalar çıkarmıştır. 

Yaşlanan nüfusu arttıkça, bazı eyaletlerin ceza adalet sistemleri 21. yüzyılda yaşlı istismar 

vakalarına daha iyi yanıt vermek için değişiklikler yapmaya başladı. 

Örneğin Kaliforniya'da Eyalet Başsavcılığı, 65 yaş ve üstü bireylerin fiziksel veya mali olarak 

istismara uğradıkları davaları dikey olarak kovuşturmak için tek bir savcı 

görevlendirir. Amaç, bu tür durumlarda daha fazla süreklilik ve nihayetinde bir başarı 

sağlamaya yardımcı olmaktır. California ayrıca şüpheli yaşlı istismarı vakalarını daha iyi 

tanımlamak ve bunlara yanıt vermek için uzmanlaşmış adli inceleme ekipleri kurmuştur. 

Illinois, 1988 yılında, kolluk kuvvetlerine ve sosyal hizmet uzmanlarına yaşlı istismarı 

raporlarına daha iyi yanıt vermelerine yardımcı olacak hükümler içeren Illinois Yaşlı İstismar 

ve İhmal Yasasını kabul etti. Buna, yaşlı bakımı ve kendilerine bakamayacak durumda olan 

60 yaş ve üstü yaşlılarla temas halindeki diğer profesyonellerin herhangi bir istismar 

belirtisini bildirmeleri gerektiği yönünde bir yetki de dahildir. 
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Federal düzeyde, FBI ajanları, muhasebeciler, sigorta iddiaları dedektifleri ve diğer 

profesyonellerden oluşan sözde "güvene dayalı istismar uzman ekipleri (FAST'ler)", mali 

yaşlıların istismarı vakalarını daha detaylı bir şekilde takip ediyorlar. 

Yaşlı İstismarı ve Hukuki Sorumluluk 

Yaşlıların istismarından kaynaklanan hukuki sorumluluk eyalet düzeyinde ele alınmaktadır ve 

bazı eyaletler, tazminatlara ek olarak cezai tazminatların, mahkeme masraflarının ve avukatlık 

ücretlerinin tahsiline izin vermektedir. Huzurevleri ve diğer bakıcılar, yeterli bakımı 

sağlayamama, aşırı ilaç reçetesi yazma, mali dolandırıcılık, fiziksel zarar verme ve diğer 

istismar veya sömürü biçimleri nedeniyle davalara konu olabilir. 

Eyaletinizde yaşlılara yönelik bir istismar davası açma hakkında belirli bilgiler için bir 

avukatla konuşun. 

Yetişkin Koruma Hizmetleri 

Çocuk koruma hizmetlerine benzer şekilde yetişkin koruyucu hizmetler (APS), özel 

ihtiyaçları olan yetişkinlerin güvenliğini, sağlığını ve genel refahını sağlar. Eyalet hükümetleri 

tarafından kolaylaştırılan APS, kötü muameleye, ihmal edilmeye açık olan veya kendilerine 

bakamayan veya kendilerini koruyamayan tüm yetişkinlere hizmet eder. Buna her yaştan 

engelli yetişkinler ve yaşlı bireyler dahildir. 

APS müdahaleleri aşağıdakileri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): 

 Yaşlılara yönelik istismar iddialarının raporlarının alınması ve soruşturulması 

 Mağdurun risklerinin değerlendirilmesi 

 Mağdurun risklerini tam olarak anlama ve bilgilendirilmiş onay verme becerisinin 

değerlendirilmesi 

 İstismara uğramış bir yetişkin için bir vaka planı hazırlamak 

 Acil durum barınağı, tıbbi müdahale, hukuki danışmanlık ve ilgili hizmetler gibi 

ihtiyaç duyulan bakımı düzenleme 

 Verilen hizmetlerin izlenmesi 

 Her vakanın genel değerlendirmesi 
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Her eyaletin ayrıca, yaşlı istismarı raporlarını alan ve araştıran kendi Yetişkin Koruma 

Hizmetleri (APS) kurumları vardır. Ayrıca, soruşturmalar yürütür ve suç faaliyetinin ortaya 

çıkarılması durumunda yerel kolluk kuvvetleriyle yakın çalışırlar. Bununla birlikte, tipik 

soruşturmalardan farklı olarak, APS soruşturmaları, özellikle yaşlı mağdurlarla ilgilenmek 

için eğitilmiş ajanları içerir ve bu tür mağdurlara ek destek hizmetleri sağlayabilir. 

 

ABD Adalet Bakanlığı her yıl on yaşlıdan birinin istismara uğradığını tahmin etmektedir. 

APS vaka çalışanları, yaşlı istismarı fiziksel istismarla 

sınırlı değildir, ancak şunları da içerebilir: 

 Cinsel istismar 

 Psikolojik veya duygusal istismar 

 Mali istismar veya sömürü 

 İhmal 

 Kendini ihmal etme 

Yaşlı istismarı sorununu daha da zorlaştıran şey, 

yirmi üç vakadan yalnızca birinin fiilen yetkililere 

bildirilmesidir. Eksik bildirim, yaşlı bir kişinin 

isteksizliği veya genellikle bir aile üyesi veya arkadaş 

olan faili rapor edememesi gibi birkaç faktöre bağlı 

olabilir. Fail, yetişkin bir çocuk veya avukat gibi 

güvenilir bir birey olduğunda, yaşlı istismarını bildirmek özellikle zordur. Bu gibi 

durumlarda, mağdur dışında, istismarı en iyi bildiren kişi fail olabilir. 

Bununla birlikte, yaşlılarla düzenli etkileşime giren tıp uzmanları da dahil olmak üzere 

başkaları tarafından gözlemlenebilir yaşlı istismarı belirtileri vardır. Neye bakmanız 

gerektiğini bilmek, yaşlı istismarı vakalarını belirlemenize ve bildirmenize yardımcı olabilir. 

İhmal raporları da dahil olmak üzere, yaşlılar ve diğer savunmasız yetişkinlerle ilgili istismar, 

ihmal, sömürü ve ilgili suçlarla ilgili raporlara ilk yanıt veren kişilerdir. 

Özel olarak yaşlı istismarını ele alan çoğu eyalet yasası, bildirim gerekliliklerini belirler 

(istismarı bildirmeyen zorunlu ilk müdahale ekipleri için cezalar dahil); raporları inceleme 

usullerinin ana hatlarını; ve acil durum koruma, vesayet, sağlık bakımı ve diğer hayati 

https://www.findlaw.com/elder/elder-abuse/adult-protective-services-what-you-need-to-know.html
https://www.findlaw.com/elder/elder-abuse/adult-protective-services-what-you-need-to-know.html
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hizmetleri sağlamak. Bu yasalar ağırlıklı olarak APS operasyonlarını içermektedir 

(FindLaw's Reporting Elder Abuse) 

 

7. Yaşlıya Yönelik Şiddet İle Mücadelede İlgili Kurumlar ve Kurumsal Hizmetler 

 

 İstismar ve Toronto Bildirgesi 

Yaşlıların insan haklarının ve onurunun ele alınması ve korunması insanlık için önemli 

bir görevdir; ve bu görev, ulusal ve uluslararası bildirgelerde de tanımlanmış ve tartışılmıştır 

(Ertin ve Özkaya, 2016). 17 Kasım 2002 tarihli “Dünya Genelinde Yaşlılara Kötü 

Muamelenin Önlenmesine Yönelik Toronto Bildirgesi” bunun önemli örneklerindendir. 

Bu bildirgeye göre, “yaşlıya yönelik kötü muamele; yaşlıya kurulan ve güven içermesi 

beklenen herhangi bir ilişki sırasında, bir ya da birçok kez yaşlıya zarar ya da üzüntü veren bir 

dvavranışta bulunulması, ya da uygun ve gerekli davranışlarda bulunulmamasıdır”. Mağdur 

yaşlılar, utanç ve damgalanma korkusuyla maruz kaldıkları kötü muameleleri genellikle kolay 

dile getirememektedirler( Ertin ve Özkaya, 2016). 

 

 Yaşlanma: Uluslar Arası Eylem Planı (2002) 

Birleşmiş Milletler “Yaşlanma: Uluslar Arası Eylem Planı(2002) içeriğindeki 

“Yaşlılara Karşı Her Türlü İhmal, İstismar ve Şiddetin Ortadan Kaldırılması” hedefleri 

kapsamında “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı(2008)”nda yer 

alan ulusal eylemler yaşama geçirilir ise; yaşlıya yöneltilen şiddetin ivmesinin azalmasını 

sağlar. 

 

 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Alo 183 Sosyal Destek Hattı 

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı çağrı merkezleri Alo 183 Sosyal Destek Hattı ile Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı 

aracılığı ile aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına 

yönelik hizmetlere ilişkin çağrılar değerlendirilerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti 

sunulmaktadır. Ayrıca İhmal, istismar ve şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin 

önlenmesi için tedbir mahiyetindeki ihbarlar da alınmakta, durumun aciliyeti göz önünde 

bulundurularak vakanın bulunduğu ilde görevli Acil Müdahale Ekip Sorumlusuna ve/veya 

kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir. Acil Müdahale Ekibi vakayı değerlendirmekte, gerekli 
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durumlarda emniyet veya jandarma birimleri ile koordinasyon sağlayarak, en kısa zamanda 

müdahale edilmesi sağlanmaktadır. 

        Güncel olarak Alo 183 Sosyal Destek Hattına haftalık başvuranlar 4.842, aylık 

başvuranlar 17.781, yıllık başvuranlar 259.974 kişidir. (http://www.alo183.gov.tr) 

 

 

Türkiye’de Yatılı Yaşlı Bakım Kuruluşları  

Ülkemizde mevzuata göre resmî yatılı yaşlı bakım kuruluşları huzurevi ve huzurevi 

yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezî adıyla hizmet verirken, özel yatılı yaşlı bakım 

kuruluşlarının ise özel huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım merkezi ismiyle hizmet vermesi 

öngörülmüştür. Bununla birlikte özel ve diğer STK’lere ait yatılı yaşlı bakım kuruluşlarının 

bakımevi, yaşlı bakımevi, yaşlı konuk evi, dinlenme evi, yaşam evi, yaşlı bakım merkezi, 

yaşlı bakım ve yaşlı hizmet merkezi, yaşlılar köşkü gibi isimlerle hizmet verdikleri 

görülebilmektedir (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018). 

 

 Huzurevleri ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (HYBRM)  

Huzurevlerinin,şehir merkezlerinde, sağlık merkezlerine yakın, şehir içi ulaşıma uygun, düşük 

kapasiteli (60–l00 arası), erişilebilir, kişiselleştirilebilir, akım ve rehabilitasyon kapsamındaki 

her türlü hizmetin nitelikli ve zamanında verilmesine elverecek özelliklerde olması 

önemsenmektedir. Yeni yapılan huzurevlerinde, ilin ihtiyaç ve özelliklerinin elvermesiyle 

orantılı olarak bu kriterlere uyulmaya çalışmakla birlikte özellikle eski yapım olan ve 

Bakanlığa devredilen huzurevlerinde bu kriterlere tam olarak uyulamayabilmektedir (Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018). 
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 Yaşlı Yaşam Evleri (YYE)  

Yaşlıların yüksek kapasiteli kurum bakımından (huzurevleri vb.) ziyade, yerleşim 

merkezlerinde (il-ilçe), toplumla iç içe, aile ortamına uygun evlerde bakımlarının sağlanması 

amacıyla, toplum destekli ev tipi yaşlı sosyal 

hizmet kuruluşu olarak geliştirilen yaşlı yaşam 

evlerinin (YYE) amacı huzurevine kabul 

koşullarını taşıyan ve huzurevi yerine yaşlı 

yaşam evinde kalmayı tercih eden 

yaşlılarımızın, sosyal çevreden 

soyutlanmadan, yaşam standartlarının 

korunarak veya yükseltilerek ev ortamında 

(apartman dairesinde veya müstakil evde) 

yaşamlarının sürdürülmesidir (Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, 2018). 

 

 Engelli Bakım Kuruluşları  

Engelli yaşlılar, huzurevi yaşlı bakım 

rehabilitasyon merkezlerinde (HYBRM) özel 

bakım bölümlerinde bakım hizmeti 

alabildikleri gibi engelli bakım kuruluşlarının 

bakım şartlarını taşımları durumunda resmî veya özel engelli bakım kuruluşlarında da 

kurumsal bakım hizmeti alabilmektedirler (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018). 

 

8. Orijinal Araştırma 

Bu çalışmanın, iki basamağı vardır. Birinci aşama, yaşlı istismarı konusunda geniş 

kapsamlı bir literatür taraması yaparak kapsamlı bir ön rapor yazmaktır. İkinci basamakta, 

yaşlı istismar ve ihmali farkındalığı ve konuyla ilgili görüşleri ortaya koymak amacıyla, bir 

saha çalışması yapmaktır. Birinci aşama tamamlanmış olup, yaşlı istismarı ve ihmali ile ilgili 

literatür taraması sonucunda, bu ön rapor hazırlanmıştır. 
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8.1. Amaç 

Yaşlı istismarı sorununa 

odaklandığımız bu çalışmanın amacı, 

Türkiye’de yapılmış olan araştırmalar 

üzerinde ayrıntılı ve sistematize edilmiş bir 

tarama yapılarak, Türkiye’de yaşlı istismarı 

sorununu boyutlarını ortaya koymak, yaşlı 

istismarı ve ihmali kavramların tanımlamak, 

istismar davranışlarını, belirtilerini, etkilerini, 

yaygınlığını ve risk faktörlerini açıklamak, yaşlılarda istismarı saptamak ve önlemek 

açısından önemli ve öncelikli konuları açıklamaktır. Böylece Türkiye’de, yaşlı istismarı 

konusunda farkındalık sağlamak ve bu alanda yapılacak çalışmalara kuramsal boyutta katkı 

sağlamak hedeflenmektedir. 

 

8.2. Yöntem 

Bu çalışmada, “yaşlı istismarı” ve “elder abuse” anahtar kelimeleri ile Türkçe ve 

İngilizce dillerinde yazılmış literatür taranmıştır. Litaratür taramasından elde edilen ulgular 

analiz edilerek, tanımlayıcı ve epidemiyolojik bulgular tartışılmıştır. 

 

8.3. Bulgular 

Literatür taramasının bulguları, ön raporumuzun ilgili bölümlerinde sunulmuştur. 

 

8.4. Sonuç 

Yaşlı istismar ve ihmalini yapan kişiler 

bazı durumlarda bunun bir suç olduğunun 

farkında değillerdir. Türkiye’de yasal 

sistemde istismar ve ihmale ilişkin cezaların 

az olması, istismarı yapan kişiler için de 

caydırıcı olmamasından dolayı yaşlının 

haklarını gözetleyen yasal düzenlenemeler yaptırımlar arttırılmalıdır (Kıssal ve Beşer, 2009). 

Bu yasal düzenlemelerden sonra, hem istismar yaşayan yaşlıların dile getirmesi kolaylaşır, 

hem de istismarcılar için caydırıcı olabilmesi sağlanabilir. İstismar ve ihmal yaşlıları inciten, 
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yaralayan, psikososyal sorunlara yol açan fakat önlenebilir bir sorundur. Yaşlıların psikolojik 

ve fiziksel desteğin sağlanıyor olup olmadığı kontrol etmelidir ve parasal güvenceleri teminat 

altına alınmalıdır. Bu nedenle, bilgi beceri ve tanımlama rapor etme ve girişimlerde bulunma 

eğitimi ile bu konudaki duyarlılıkları sağlanabilir. Uygun girişimler ve yaptırımlarla ihmal ve 

istismar döngüsü kırılarak yaşlının yaşam gücü ve kalitesi artırılabilir. Yaşlı bireylerin 

toplumdaki yerinin saygınlaştırılması çok önemlidir ve kendi ihtiyaçlarına yönelik gerekse 

toplumsal sorumluluklarına yönelik özgüveni ve itibarını korumasında yardımcı olacak ve 

yaşlıların topluma aktif katılımını sağlayacak olanaklara yer verilmelidir.  

 

9. Amaç ve Öneriler 

Yaşlı istismarının çok çeşitli sebepleri sıralanmış ülkemizde ve dünyada yaygın olan 

bir şiddet türü olduğu görülmüştür. Bu çalışmada amaç yaşlı istismarını tanımlamak ve 

profesyonellerin yaptığı araştırmalardan 

sistematik derleme oluşturmaktır. İstismarın 

nedenlerinden birisi toplumsal yapıdaki 

hızlı değişimlere rağmen, geleneksel aile 

değerlerinin yerini korumaya devam 

etmesidir. Ancak diğer taraftan da 

geleneksel aile yapısında yaşanan 

değişimlerin  sonucu  olarak,  yaşlıların  

eskisi  kadar  aile  içerisindeki saygınlığını 

ve gücünü koruyamadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bir amaç ve öneri olarak, oldukça 

sınırlı olan çalışmaların artırılması, yasal alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve ailelerin 

sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda bilinçlendirilmesi ve  desteklenmeleri 

gerekmektedir (Artan, 2013). 

 

9.1. Yaşlı Bireyin Alacağı Sosyal Önlemler 

   Sosyal ilişkilerini sürdürmesi, komşuları ve arkadaşları ile ev dışında aktivitelerde 

bulunması, gönüllü sosyal programlara katılması, ilerde yetersizlik yaşayabileceği zaman 

yasal açıdan koruyacak, avukat veya yasal güçlerden destek ve öneriler alması, 

koruyucuhizmetlerden, güvenlik birimlerinden birilerinin telefon numarasını sürekli yanında 

bulundurması gibi önlemler almaları gerekmektedir (Sayan ve Durat, 2004). 
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9.2. Ailelerin Alabileceği Sosyal Önlemler 

Uzun dönemde evde bakım sağlamada destek ve bu konu hakkında bilgi alması 

gücünü ve becerisini incelemesi, alternatif bakım kaynakları neler araştırmalı, yaşlının 

isteğine bağlı planlar yapması, ekonomik ve sosyal sorumluluklarını üstlenmesi ve 

sınırlılıklarını olumlu yönlerini göz ardı etmemesi, yaşlı bireyin özgürlüğüne engel olmaması 

çok gerekmedikçe özel hayatına müdahelede bulunmamasıdır (Woolf, 1998). 

 

9.3. Toplumsal Önlemler 

Yaşlı bireylere olan hizmet programlarının 

daha kapsamlı gerçekleştirecek başka toplum 

kurumlarının araştırılması ve değerlendirilmesi, 

bakım sorumluluğunu üstlenen ailelere hem kamu 

hem özel girişimcilerinin cesaretlendirilmesi, vaka 

yönetimi ve hizmet sunumları hakkında kamu 

çalışanlarına topluma temel bir eğitim verilmesi, 

yaşlılar için gelir, sosyal ve psikolojik hizmetlerin 

sağlanması gerekmektedir. Yaşlı haklarını 

arttırmada ve bütün yaşlılara hak arama ve kendini 

savunma eğitiminin verilmesi oluşturulmalıdır 

(Woolf, 1998). 

 

9.4. Koruyucu önlemler 

Birincil koruma düzeyinin kapsamında bilgilendirme ve eğitim vardır. Yaşlılara, 

kendini koruma eğitimi verilmektedir. Hemşirelere şiddete dair bulguları anlayabilmesi için 

eğitimler, bakım verenlere deneyim kazanması yönünde eğitimler verilmektedir.  Eğitim 

seminerleri, halk duyuruları, yasal düzenlemeler birincil koruma düzeyinin 

gerekliliklerindendir. 

İkincil koruma düzeyinin kapsamında; vakayı erkenden bulmak ve müdahale etmek 

yer alır. İstismar uygulanıldığından şüphe edilen yaşlı bireyle yalnız başınayken görüşme 

yapılmaktadır. Doğrudan istismara yönelik olmayan basit sorularla durum anlaşılmaya 

çalışılmaktadır. Ardından yapılan fiziksel muayenede ise yaşlı bireyin vücudundaki bulgular 

gözlemlenir.  İstismar mağduruna sık ziyaretler, ekonomik yardımlar, evde bakım hizmetleri, 
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istismar takip birimlerine ya da koruyucu servislere vakaları bildirme, istismar eden bireyin 

tedavi olması, cezalandırma sistemleri ise ikinci koruma düzeyinin gerekliliklerindendir. 

Üçüncül koruma düzeyinin kapsamında; mağdur bireylere ve ailesine yönelik psikolog, 

rehabilitasyon ve danışmanlık, günlük yaşam aktivitelerinin desteklenmesi, ev ortamının 

düzenlenmesi gibi gereklilikler vardır. (Toper, 2017). 

 

10.Sonuç 

Yaşlı istismarı gittikçe artış gösteren bir sorun olmasına karşın göz ardı edilmektedir. 

Yaşlının incindiği durumlar ve ihmal olguları kesinlikle rapor edilmelidir. Çünkü adli açıdan 

rapor çok önem taşır. Günümüz de çekirdek aile ile birlikte aile ortamından dışlanan yaşlıların 

yeri doldurulamadığı için, yeni nesil sevgisiz ortamda büyümekte; böylece sevgisiz, şiddete 

açık bir nesil yetişmektedir. Bu nesil, toplumsal değerlerin aktarılmasına ilişkin sosyalleşmeyi 

yaşayamamaktadır (Kossberg, 1998). Günümüzde de yaşlılara toplumsal ve sosyal destek 

verilmesi görevinin sadece devlete ait olmadığı, gönüllü kişi kurum ve kuruluşlara ve 

insanların yani toplumun üzerine çok büyük 

görevler düştüğü gerçektir. Yaşlanmanın pozitifliği 

ve üretkenliği ile ilgili bilinçlilik oluşturulması ve 

eğitim yapılması gibi konular ele alınmalıdır 

(Woolf, 1998).  

 

Yaşlı istismar ve ihmalini yapan kişiler bazı 

durumlarda bunun bir suç olduğunun farkında 

değillerdir. Türkiye’de yasal sistemde istismar ve 

ihmale ilişkin cezaların az olması, istismarı yapan 

kişiler için de caydırıcı olmamasından dolayı 

yaşlının haklarını gözetleyen yasal düzenlenemeler 

yaptırımlar arttırılmalıdır (Kıssal ve Beşer, 2009). 

Bu yasal düzenlemelerden sonra, hem istismar 

yaşayan yaşlıların dile getirmesi kolaylaşır, hem de 

istismarcılar için caydırıcı olabilmesi sağlanabilir. 

İstismar ve ihmal yaşlıları inciten, yaralayan, psikososyal sorunlara yol açan fakat önlenebilir 

bir sorundur. Yaşlıların psikolojik ve fiziksel desteğin sağlanıyor olup olmadığı kontrol 

etmelidir ve parasal güvenceleri teminat altına alınmalıdır. Bu nedenle, bilgi beceri ve 
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tanımlama rapor etme ve girişimlerde bulunma eğitimi ile bu konudaki duyarlılıkları 

sağlanabilir. Uygun girişimler ve yaptırımlarla ihmal ve istismar döngüsü kırılarak yaşlının 

yaşam gücü ve kalitesi artırılabilir. Yaşlı bireylerin toplumdaki yerinin saygınlaştırılması çok 

önemlidir ve kendi ihtiyaçlarına yönelik gerekse toplumsal sorumluluklarına yönelik özgüveni 

ve itibarını korumasında yardımcı olacak ve 

yaşlıların topluma aktif katılımını sağlayacak 

olanaklara yer verilmelidir.  

Sosyal medya, toplumsal açıdan önemli 

bir bilgi kaynağı olup çeşitli gündemlerin 

oluşturulduğu, bunlara ilişkin paylaşımların ve 

yorumların yapıldığı dijital bir iletişim ağıdır. 

Yaşlı bireylere karşı, kırılgan, sağlıksız, 

düşkün, muhtaç gibi toplumda var olan 

olumsuz kalıp yargılar günümüzde artmış 

bulunmaktadır. Dolayısıyla bunun önüne 

geçilebilmesi için de görsel medya hem de 

sosyal medya aracılığıyla topluma 

aktarılmalıdır. Sadece kronolojik yaşa dayalı 

olarak yapılan düzenlemelerin sorumlusu 

olarak yaşlı bireyler görülmemelidir. Sadece. Yaşlı bireyler sadece; 15 Haziran Yaşlılara 

Yönelik Şiddet ve Yaşlı İhmali Farkındalık günü gibi özel günlerde hatırlanmamalı her zaman 

hatırlanmalı ve daha fazla aktiviteler yapılmalı, yaşlılar topluma daha çok kazandırılmalı ve 

toplum bilinçlendirilmelidir.  

Yaşlı ile etkileşim yaşayan gençlerin daha olumlu görüşlere sahip olması, yaşlılara 

daha uyumlu yaklaşabilmesi, gençlerin bilinçlendirilmesi için bir takım programların 

geliştirilmesi ve yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi gerekir(Karaağaç, Temel, Yıldırım, 

2019). Şiddet konusunda özellikle küçük yaşlarda başlanan eğitimle kişiler hem şiddet 

olaylarının farkına varabilecek, hem de alınabilecek önlemler konusunda bilgi sahibi 

olacaktır. Yaşlı bireyler toplumun insan kaynaklarının önemli ve değerleri bir unsurudur.  

Yaşlı bireyler başta olmak üzere sosyal gruplara yönelik, ayrımcı, ötekileştirici davranışlar 

engellenmeli, bu konuda duyarlılık göstermeyenler cezalandırılmalıdır. Temel insan hakları 

ve evrensel değerlere bağlılığın sınandığı zamanlardır. Sağlıklı olma ve yaşama herkesin 

hakkıdır.  
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