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Senex: Yaşlanma Çalışmaları
Derneği 2021 yılı Ocak ayından
başlayarak yaşlılara yönelik
gerçekleştirilen şiddet, istismar,
ihmal, hak ihlali ve ayrımcılık
vakalarını yıl boyunca izlemek ve
kamuoyuna sunmak üzere Senex
İzleme çalışmasını başlatmıştır.

Senex İzleme çalışması ile birlikte
yaşlılara yönelik şiddet, istismar,
ihmal, hak ihlali ve ayrımcılığın
önlenmesi için merkezi ve yerel
yönetimler, sivil toplum
kuruluşları, akademi ve tüm
ilgililer arasında farkındalık
oluşturulması amaçlanmakta.
Böylece veriye dayalı politikaların
geliştirilmesi için katkı sunulması
hedeflenmektedir. Senex İzleme
kapsamında 2021 yılı boyunca
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yaşlılara karşı gerçekleştirilen
şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali
ve ayrımcılık raporlanacaktır. Bu
on ikinci rapor 2021 yılı Aralık
ayındaki vakaların analizlerini
kapsamaktadır.

Yöntem
Senex İzleme medyaya yansımış
haberlerin günlük olarak
taranması ile elde edilmiş verilerin
analizlerine dayanıyor. Şiddet,
istismar, ihmal, hak ihlali ve
ayrımcılık olmak üzere yaşlılara
yönelik tüm ihlaller sınıflanmakta.
Analiz birimi haberlerden değil,
vakalardan oluşmaktadır. Senex
İzleme'nin Aralık 2021 raporu, 1-31
Aralık tarihleri arasındaki
vakaların analizlerini içerir.



SUNUM
gerçekleştirmek için bizi harekete
geçiren en önemli nedenler oldu.
Böylece 2021 yılı Ocak ayının ilk
günlerinden itibaren yaşlılara karşı
şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve
ayrımcılığı izlemeye başladık. Son
11 ay içerisinde aylık ortalama 165
olan vaka sayısı Aralık ayında 214'e
ulaştı. Doğal olmayan nedenlerle
gerçekleşen ölümler hayli yaygın.
Bunun yanında şüpheli ölümler
ikinci sırada yer alıyor. Dolandırıcı-
lık vakaları ise üçüncü sırada geli-
yor. Bu ay özellikle yaşlı erkeklerin
karşılaştıkları dolandırıcılık
vakalarının sayısı daha yüksek. 
 
Elde ettiğimiz bulgular elinizdeki
raporda paylaşılıyor. Amacımız
Türkiye'de yaşlıların yaşadığı ayrım-
cı tutumların, şiddet, ihmal ve istis-
marın nasıl yaygın olduğuna ilişkin
farkındalık oluşturmak. Vakaların
geneli önlenebilir. Etkileri azaltıla-
bilir. Senex İzleme çalışması, hem
yerel yönetimler ile sivil topluma
hem de akademi ve politika geliş-
tirenlere yaşanan şiddet ve  ihlal-
lerin üstesinden gelmeyi sağlaya-
cak donanımı sunmayı hedefliyor.
Umuyorum, yaşanan ihlallere ve
şiddete hep birlikte çare bulabiliriz.
                                        
                                          Özgür Arun

Yaş ayrımcılığı hakkında
gerçekleştirdiğim araştırmalar
Türkiye'de yaşlılara karşı sergilenen
ayrımcı tutumların bir hayli yaygın
olduğunu göstermişti. Covid-19
salgını başladığında yaşlılara
yönelik ayrımcı davranışların
kamusal alanda nasıl hızla
yayıldığını hep birlikte izledik. Bu
dönemde bir çok insan yaşlı
nefretinin yeni bir şey olduğunu
düşündü. Oysa yaş ayrımcılığı
Türkiye'de gittikçe yaygınlaşıyordu.
Antalya Yaşlılık Araştırması'nın 2013,
2016 ve 2020 dönemlerindeki
verileri yaş ayrımcılığının %3,5'ten,
%7'ye ve son olarak da %10'a
yükseldiğini göstermişti. Nitekim
Covid-19 salgını sırasında Raoul
Wallenberg Enstitüsü Türkiye
Programı desteğiyle Türkiye
genelinde gerçekleştirdiğimiz son
çalışmada yaş ayrımcılığı %8
düzeyine ulaşmıştı. 

Araştırmalarım sırasında Türkiye'de
yaşlılara karşı sergilenen şiddet,
ihmal ve istismarın tekil vakalardan
oluşmadığını fark ettim. Çoğu
zaman istisna olarak görülen şiddet
ve ihlaller oldukça yaygındı. Hatta
belirli bir döngü içinde
gerçekleşiyordu. Bu gözlemler
Senex İzleme çalışmasını 
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214
Türkiye genelinde

214 vaka tespit edildi

2021/12 

2021 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde yaşlılara karşı işlenen şiddet,
istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılık incelendiğinde 214 vaka tespit
edildi. Vakaların çoğunluğu İstanbul'da gerçekleşti (27 vaka). Daha
sonra sırasıyla Aydın & Bursa (her biri 11'er vaka), Samsun (10 vaka),
Ankara & Manisa (her bir 7'şer vaka ) gelmekte. 
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Şekil 1. Türkiye'de yaşlılara yönelik şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve
ayrımcılığın en sık görüldüğü kentler (n)
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2021 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde tespit edilen
vakaların 57'si düşme, ihmal, iş kazası, kaza, yangın, kayıp,
boğulma ve karbonmonoksit zehirlenmesi gibi doğal
olmayan yollarla ve ihmal sonucu gerçekleşen ölümlerden
oluşmaktadır. Ayrıca 32 vaka şüpheli ölüm olarak
sınıflandırılıyor. Şüpheli ölüm vakalarına ilişkin adli
incelemelerin devam ettiği bildirilmiştir. Öte yandan bu ay 11
cinayet vakası tespit ettik. Sonuç olarak, Aralık ayında
yaşlılara yönelik şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve
ayrımcılık vakalarının %47'sinin ölümle sonuçlandığı
anlaşılmaktadır.

47%
Tüm vakaların %47'si ölümle

sonuçlanmakta

214
Türkiye genelinde

214 vaka tespit edildi
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2021 yılı Aralık ayında yaşlılara yönelik en yaygın şiddet, istismar,
ihmal, hak ihlali ve ayrımcılık türlerinden üçüncüsünü ise dolandırıcılık
vakaları oluşturmakta. Aralık ayında 18 dolandırıcılık vakası tespit
ettik. Bununla birlikte Aralık ayında 17 yangın vakası ve 17 kaza vakası
yaşandı. Yaşlıların yaya geçidi kullanırken yaşadığı kazaların sayısı bir
hayli yüksek. Ayrıca Aralık ayında 12 düşme vakası tespit ettik.
Yaşlıların yüksekten düşme, ev içinde düşme vakaları geçen aylara
göre arttı. Ek olarak Aralık ayında 11 cinayet vakası yaşandı. 
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Aralık ayında yaşlılara yönelik 10 bakım ihmali vakası tespit ettik. Öte
yandan Türkiye genelinde Aralık ayı içerisinde diğer aylardan farklı
olarak intihar vakası tespit etmedik. Son olarak, vaka sayısı 9 ve
altında olanlar "diğer" kategorisinde toplanmıştır. Bunlar; bıçakla
yaralama, fiziksel şiddet, gasp, patlama, hırsızlık, ihmal, intihar
girişimi, kayıp, karbonmonoksit zehirlenmesi, zehirlenme ve yaş
ayrımcılığı olarak sınıflanmaktadır.

Şekil 2. Türkiye'de yaşlılara yönelik şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve
ayrımcılık türleri (n)
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Aralık ayında Türkiye genelindeki tüm vakaların %34'ü yaşlı kadınlara
yönelik şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılıklardan oluşuyor.
Vakaların %55'inde ise yaşlı erkekler şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve
ayrımcılıklarla karşılaşıyor. Tüm vakaların %8'inde yaşlı çiftler mağdur
olmakta. Öte yandan birden fazla yaşlı kişinin olduğu vakaların oranı ise
%2. Cinsiyeti belirtilmemiş vakaların oranı ise %1.

34%
Tüm vakaların %34'ü yaşlı
kadınlara yönelik şiddet,

istismar, ihmal, hak ihlali ve
ayrımcılıklardan oluşuyor
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Türkiye genelinde

214 vaka tespit edildi
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Türkiye genelinde Aralık ayında tespit edilen şiddet, istismar,
ihmal, hak ihlali ve ayrımcılıklar 50 ile 101 yaş arasındaki
insanlara yönelik gerçekleşti. Karşılaştığımız 47 vakada ise yaş
belirsizdi. Yaşı belirtilmeyenler "yaşlı adam" "yaşlı kadın" "yaşlı
vatandaş" "yaşlı şahıs" olarak bildirilmiş. Şiddet, istismar, ihmal,
hak ihlali ve ayrımcılığa uğrayanların ortalama yaşı ise 72 olarak
tespit edildi. 
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Aralık ayındaki şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılık
vakalarının %21'i 64 yaş altındaki insanlara yönelikti. 65-74 yaş
grubundakilerin oranı ise %34 olarak tespit edildi. Şiddet, istismar,
ihmal, hak ihlali ve ayrımcılığa uğrayan 75+ yaşlıların oranı da %45. 

Şekil 3.  Şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve ayrımcılığa uğrayan yaşlıların yaş
gruplarına göre dağılımı (%)
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DEĞERLENDİRME
Bakım ihmali vakalarından ise 2 yaşlı
grup, 6 yaşlı erkek, 2 yaşlı kadının
etkilendiğini görüyoruz. 

Geçtiğimiz on bir ayda olduğu gibi
Aralık ayında da tüm şiddet, istismar,
ihmal, hak ihlali ve ayrımcılık
vakalarında en fazla etkilenen
kesimin neredeyse tamamının yoksul
yaşlılardan oluşması oldukça çarpıcı.
Nitekim şiddet ve ihmal sonucu
gerçekleşen ölümler yoksul yaşlılar
arasında bir hayli yaygın. Yaşanan
kayıpların büyük bir kısmının
alınacak tedbirler sonucu önlenmesi
mümkün. Yaş dostu çevre ve
hizmetlerin sunumuyla yüksekten
düşme, çarpma, yangın, iş kazası ve
benzeri vakaların önlenebileceği
görülüyor. 

Yoksul yaşlıların, bilhassa dul ve
engelli yaşlı kadınların karşılaştıkları
şiddet, istismar, ihmal, hak ihlali ve
ayrımcılık vakalarının tamamı yapısal
faktörler nedeniyle ortaya çıkıyor.
Yerel yönetimlerin yaş dostu çevreye
ilişkin olarak geliştirecekleri
hizmetlerle kamu kurumlarının
alacakları tedbirler, yaşanan kayıpları
azaltabilir. 

Senex İzleme çalışmasıyla Türkiye
genelinde 2021 yılı Aralık ayı içinde
yaşlılara karşı şiddet, istismar ve ihmali
içeren 214 vaka tespit edildi. Yaşlıların
karşılaştığı ihlallerin ölümle
sonuçlanması  oldukça dikkat çekici.  

Hem yaşlı kadınlar hem yaşlı erkekler
arasında yüksekten düşme, yangın,
çarpma, kaza, ihmal gibi doğal
olmayan nedenlerle gerçekleşen
ölümler bir hayli yaygın. Aralık ayında
2 yaşlı çiftin, 21 yaşlı kadının, 33 yaşlı
erkeğin ve 1 yaşlı kişinin bu nedenlerle
yaşamını yitirdiğini tespit ettik. İkinci
olarak şüpheli ölümlerin yaygınlığı da
oldukça çarpıcı. Vakalar içinde 26 yaşlı
erkeğin, 5 yaşlı kadının ve 1 yaşlı çiftin
şüpheli ölümü adli birimler tarafından
hala araştırılıyor. 

Aralık ayında dolandırıcılık vakaları da
oldukça yüksek. 4 yaşlı kadın, 10 yaşlı
erkek, 3 yaşlı çift ve 1 yaşlı kişi hedef
alındı. Yangın vakalarında ise 8 yaşlı
kadının, 4 yaşlı erkeğin ve 5 yaşlı çiftin
etkilendiğini görüyoruz. Kazalardan 7
yaşlı kadın, 9 yaşlı erkek ve 1 yaşlı çift
etkilendi. Aralık ayı içerisinde 6 yaşlı
kadının ve  6 yaşlı erkeğin ihmal
kaynaklı düşme yaşadıklarını tespit
ettik.  Öte yandan Aralık ayında 5 yaşlı
kadın ve 6 yaşlı erkek öldürüldü.
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Senex İzleme çalışması ile birlikte yaşlılara yönelik
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