
ŞİDDETİ ÖNLEME VE 
REHABİLİTASYON DERNEĞİ

YAŞLIYA YÖNELİK ŞİDDET



YAŞLIYA YÖNELİK 
ŞİDDET NEDİR?

❖Dünya Sağlık Örgütünün (WHO,
1998) tanımına göre ülkemizde
yaşlılık başlangıcı 65 yaş olarak
belirtilmektedir.

❖Yaşlıya yönelik şiddet genellikle,
yaşlı bireylerin, kasıtlı ya da kasıtlı
olmayan şekillerde ihmal ve istismar
edilmesi olarak tanımlanır.

Genellikle;

➢ Duygusal veya

Psikolojik İstismar

➢ İhmal

➢ Ekonomik İstismar

➢ Fiziksel İstismar

➢ Sosyal İstismar ve

➢ Cinsel İstismar

➢ Yaşlıların Kendilerine

Yönelik Uyguladıkları

İhmal

şekillerinde karşımıza çıkar.

❖Yaşlı insanlara yönelik şiddet
konusu, yaşlı insanların sağlığı ve
refahını ciddi bir şekilde tehdit eden
sonuçlara yol açan bir sorun olarak,
son on yılda artan bir ilgi görmüştür.



Kimler Mağdur Edilir?

❖ Dünya’nın neresinden olursa olsun her
yaştan ve cinsiyetten yaşlı bireyler yaşlı
istismarı mağduru olabilirler.

Yaşlı Şiddeti  Kimler Tarafından

Gerçekleştirilir?

❖Yaşlıya yönelik şiddet genellikle yaşlılara 
yakın kişiler tarafından gerçekleştirilir.  
(aile bireyleri).  Kendilerine bakmakla 
yükümlü olan kişiler tarafından da 
gerçekleştirilebilir (bakıcılar).

Yaşlı İstismarının 

Nedenleri:

❖Ailede şiddet 

öyküsü olması,

❖Evlilik çatışması,

❖Bireye bakmakla

ilgili bilgi ve beceri eksikliği,

❖Stres yada sosyal 

izolasyon yaşama,

❖Ekonomik yük,

❖Aile bireylerinden birinde 

sağlık sorunu olması,

❖Kurumsal faktörler,



Yaşlı İstismarının Önlenmesi:

❖Yaşlıya bakım veren aile 
bireylerinin ekonomik, sosyal ve 
psikolojik olarak desteklenmelidir.

❖Kurum bakımı hizmetlerinin de 
günün koşullarına göre geliştirilmesi 
gerekmektedir.

❖Yaşlı dayanışma merkezleri, yaşlı 
kütüphaneleri gibi yaşlı bireyin 
topluma aktif katılımını sağlayacak 
birtakım alternatif hizmetler tüm 
ülke genelinde yaygınlaştırılmalıdır.

❖Yaşlıya yönelik duyarlılık ve 
farkındalık arttırılmalıdır.

❖Yaşlı bireyler, temel hakları (şiddet 
riskine karşı koruma bilgisi gibi) ve 
yaşlıya yönelik şiddetin ne olduğu 
konusunda bilgilendirilmelidirler.

❖Yaşlıya bakım veren sağlık 
personeli, aile üyeleri ve toplumun 
bilgilendirilmesi ve eğitilmesi 
gerekmektedir.



İMDAT 
Şiddeti Önleme ve 

Rehabilitasyon Derneği

Amacımız:

• Öncelikle çocuklara ve kadınlara yönelik
olmak üzere, tüm canlıların şiddetten
korunmasını sağlamak,

• Farkındalık, bilgilendirme ve
bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,

• Toplumdaki şiddeti önlemek ve şiddet
mağdurlarına rehabilitasyon hizmeti
vermek,

• Derneğe destek sağlayacak etkinlikler
yaparak bu çalışmaların yaygınlık ve
süreklilik gösterecek şekilde
sürdürülmesini sağlamaktır.

İMDAT - Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon
Derneği, günümüzün en büyük sorunlarından
biri olan şiddete karşı duyarlı olan önlenmesi
ve şiddet mağdurlarına yardımcı olmak
isteyen bir grup duyarlı insan tarafından
kuruldu.
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