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Engelli birey, doğuştan veya sonradan

herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel,

zihinsel,ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini

çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın

gereklerine uyamayan, günlük gereksinimlerini

karşılama güçlükleri olan korunma, bakım,

rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmeti

alan kişilerdir.

İstismar, bakmakla yükümlü kişi veya kişilerin

engelli bireyi fiziksel, gelişimsel ve psiko sosyal

açıdan iyi olma halini olumsuz yönde etkileyen

tutum ve davranışlardır.

• Fiziksel istismar,

• Duygusal istismar,

• Cinsel istismar ve

• İhmal olmak üzere 4 çeşidi vardır.

Engelli çocukların, engelli olmayan çocuklardan 
3 kat daha fazla şiddet gördüğü tahmin 

edilmektedir. 



Fiziksel İstismar
Fiziksel istismar, vücutta fiziksel hasara neden
olan ekimozların, kırıkların, yanıkların ve benzeri
her türlü lezyonların ortaya çıkmasına yol açan
istismardır. En yaygın rastlanılan ve tespiti en
kolay olan istismar tipidir. İnsanların nefret etme,
aşağılama, itaate zorlama ve cezalandırma
amaçlarıyla engelli bireylere fiziksel şiddet
uygulayabilmektedirler

Duygusal İstismar

Çocuğu kötü etkileyen tutum ve davranışlara

maruz bırakarak ya da gereksindikleri ilgi, sevgi

ve bakımdan mahrum ederek toplumsal ve

bilimsel standartlara göre psikolojik hasara

uğratılmaları durumudur.

TUİK 2016 verilerine göre çocukların en fazla 
maruz kaldığı istismar türü duygusal istismardır 

ve %72,6’sının azarlama yöntemiyle 
cezalandırıldığı ortaya çıkmıştır.

Engelli çocuklar 3,56 kat daha fazla fiziksel
istismara uğramaktadır.



Cinsel İstismar

Bir çocuğun cinsel doyum için bir yetişkin

tarafında kullanılmasıdır. Bedensel temas

(okşama,öpme,kucaklama gibi), taciz ve

cinsel ilişkiye kadar geniş bir yelpazesi

vardır. Cinsel istismar, tespiti en zor olan

istismar türüdür. Pek çok cinsel istismar

olgusunun gizli kaldığı tahmin edilmektedir.

Engelli çocuklar normal çocuklara göre 
2,88 kat daha fazla cinsel istismara 
uğramaktadır.

İhmal

İhmal, bakmak ile yükümlü kişilerin bu

yükümlülüğü yerine getirmemesi, bireyin

fiziksel ya da duygusal olarak ihmal

etmesidir.

Engelli çocuklar normal çocuklara göre
4,56 kat daha fazla ihmal edilmektedir.
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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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