




ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI

VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ2.



4



5

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ  ...............................................................................................................................................................................9
 PREFACE .........................................................................................................................................................................11
KADINA ŞİDDETİN TEMSİLİ FEMİNİZM VE MOR ÇATI ÖRNEĞİ .........................................................................13
YENİ GENÇLİK VE ŞİDDET ..........................................................................................................................................14
EŞLERARASI EKONOMİK ŞİDDET ALGISININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE  
İNCELENMESİ  ................................................................................................................................................................15
EVVEL “REKLAM” İÇİNDE: MASALLAR, REKLAMLAR, KADIN VE ŞİDDET ...................................................16
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİNDE KADINA UYGULANAN ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARI ...18
FREQUENCY OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN A NEIGHBORHOOD IN ESKISEHIR CITY CENTER .......19
LEVEL OF DOMESTIC ABUSE IN STUDENTS STUDYING AT TECHNICAL AND VOCATIONAL HIGH  
SCHOOL IN BALIKESIR CITY CENTER AND RELEVANT FACTORS ....................................................................20
YAŞLI KADINLARIN MARUZ KALDIĞI PSİKO-SOSYAL ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMADA DİNİ-MANEVİ  
DANIŞMANLIĞIN ROLÜ ...............................................................................................................................................21
GEBELİKTE EŞ ŞİDDETİ VE ÖNLEYİCİ GİRİŞİMLER .............................................................................................22
MOBBİNG VE ÖZNEL MUTLULUK: ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ..............23
ENACTING SATIRE: RAPE - IT ISVICTIM’S FAULT – A BEHAVIOURAL RESEARCH ........................................25
THE DYNAMICS OF POLITICS AND RELIGION IN TURKEY .................................................................................26
MÜZİK VE ŞİDDET .........................................................................................................................................................27
VIOLENCE OVERVIEW ..................................................................................................................................................27
ÇOCUĞA YÖNELİK ANA BABA ŞİDDETİNE KARŞI ÇOCUĞUN HUKUKEN KORUNMASI  ............................30
BABA-KIZ ENSESTİ: OLGU SUNUMU ........................................................................................................................31
MEDYA ÇALIŞANLARININ KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ve  MEDYADA YANSITILMASINA  
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ......................................................................................................................................................33
HEMŞİRELERİN İŞ YERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PSİKOLOJİK ŞİDDET DAVRANIŞLARININ  
İNCELENMESİ .................................................................................................................................................................35
MEDYA VE ŞİDDET: “8 MART 2015” ÖRNEĞİ ...........................................................................................................36
SAĞLIKTA ŞİDDET .........................................................................................................................................................37
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN BİLGİ, GÖRÜŞ VE  
TUTUMLARI ....................................................................................................................................................................38
HEMŞİRELERDE ŞİDDETE MARUZ KALMA, ÇATIŞMA, ŞİDDETE İLİŞKİN FARKINDALIK ve  
ÖZGECİLİK İLİŞKİSİ  .....................................................................................................................................................39
AİLEDE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET ..........................................................................................................................40
SEMBOLİK ŞİDDET BAĞLAMINDA MEDYADA FARKLILIKLAR’IN TEMSİLİ VE ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ: 
ALEVİ ÖRNEĞİ ...............................................................................................................................................................41
ANİMASYON FİLMLERİNDEKİ ŞİDDET UNSURU: 2014 VE 2015’DE GÖSTERİME GİREN G SINIFI  
ANİMASYON FİLMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME  ...................................................................................43
ERKEN DOĞUM TEHDİDİ TANISIYLA YATAN GEBELERİN ŞİDDET GÖRME DURUMLARININ VE  
GÖRDÜKLERİ ŞİDDET TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ ................................................................................................46



6

ŞİDDETİN ERKEN YAŞTA YÖNETİMİ: ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE AKRAN ARABULUCULUK  
EĞİTİMİ ............................................................................................................................................................................47
ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE AİLE KATILIMI  ......................................................................................................48
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR ..........................................................................................49
HEMŞİRELERİN HASTA VE HASTA YAKINLARINDAN GÖRDÜĞÜ ŞİDDETE İLİŞKİN ALGILARI:  
NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA ..........................................................................................................................................50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ  
EV İDARESİ ÖN LİSANS PROGRAMI’NDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN PROGRAMA İLİŞKİN  
GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ....................................................................................................................51
TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE BİREYLERİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ  
ŞİDDETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ....................................................................................................................................53
TÜRK GENÇ İSTİHDAMINDA MUTLUĞA NEDEN OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERİN KARŞILAŞTIRMALI 
ANALİZİ  ..........................................................................................................................................................................54
EVLİ KADINLARIN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN YORDANMASI .........................................55
YENİÇAĞDAN BUGÜNE ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR ..................................57
ŞİDDETİN KESİN YÜZÜ: BIÇIKLA İŞLENEN SUÇLAR ............................................................................................58
AİLE İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM SÜRECİNDE SOSYAL VARLIK OLAN ÇOCUĞUN YETİŞTİRİLMESİ VE  
TOPLUMA OLUMLU - OLUMSUZ YANSIMALARI ...................................................................................................58
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ALGILARININ RESİMLERLE  
ANLATIMI ........................................................................................................................................................................59
KADINA YÖNELİK ŞİDDET TARAMASINDA SORU FORMLARI VE MODELLER ..............................................61
ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA  
GÖRÜLEN FİZİKSEL İSTİSMAR BELİRTİLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI ...............................................61
ÇOCUK SUÇLULUĞU: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ .............................................................................................62
YAZILI BASINDA YAŞLI HABERLERİ VE YENİDEN ÜRETİLEN KALIP YARGILAR .........................................63
İNFERTİL KADINLARIN YAŞADIKLARI ŞİDDET BOYUTLARI .............................................................................64
MEDYA VE ŞİDDET KONUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİR DERLEME .........65
SANATTA ŞİDDETE DAYALI PERFORMANSLAR .....................................................................................................67
GEBELİKTE ŞİDDET ......................................................................................................................................................68
PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE TRAVMA SONRASI BÜYÜME İLE  
YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ............................................................................69
TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK ENGELLER VE FIRSATLAR BAĞLAMINDA NİTEL BİR ARAŞTIRMA  ..........70
MEDYADA MOBBİNG: MEDYA ENDÜSTRİSİ ÇALIŞANLARININ MOBBİNG ALGISI ÜZERİNE BİR  
ARAŞTIRMA ....................................................................................................................................................................71
SAVAŞ DENEYİMLERİNİN ESKİ ÇOCUK ASKERLERİN MENTAL VE PSİKOSOSYAL SAĞLIKLARI  
ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME  ..............................................................................................................72
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ŞİDDET: NEDENLER TURUMLAR ve DAVRANIŞLAR .........................................74
TOPLUMUN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ  ..............................................75
HZ. PEYGAMBER’İN ŞİDDET KARŞITLIĞI MEDYA VE ŞİDDET BAĞLAMINDA ...............................................76
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA .................................................78
TÖRE VE GELENEKLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ TETİKLİYOR ...................................................................79
ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: ENGELLİLERDE ŞİDDET .................................................................................80
SAĞLIK ALANINDAKİ ŞİDDET MAĞDURLARI........................................................................................................81
THE VIOLENCE TO CHILD AND CHİLD ABUSE .......................................................................................................82
TÜRKİYE’DEKİ TELEVİZYON KANALLARINDA GÖSTERİLEN DİZİLERDE ŞİDDET OLGUSUNUN  
SUNUMU: KARA PARA AŞK, POYRAZ KARAYEL....................................................................................................83
EBEVEYN TUTUMLARININA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETE TANIKLIK EDEN ERGENLERİN  
ŞİDDETİ KABULLENMESİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA ............................................................................................85
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR  
ARAŞTIRMA  ...................................................................................................................................................................86
TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARDA ŞİDDET ........................................................................86
BİYO-İKTİDAR KAVRAMI KAPSAMINDA MEDYA SÖYLEMİNDE ŞİDDET ........................................................88
A RAPIDLY EMERGING PHENOMENA IN PROFESSIONAL LIFE: MOBBING .....................................................89
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN ETKİLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ..................................90



7

EDEBİYAT VE KADIN İMGESİ: MASALLARDA ÖZGÜRLÜK, GÜÇ, ETKEN VE EDİLGEN ROLLER  
ÜZERİNE ..........................................................................................................................................................................91
TÜRK SİNEMASI VE ŞİDDET  ......................................................................................................................................92
TELEVİZYON VE ŞİDDET DİLİ / ÖNLENEBİLİRLİĞİ ..............................................................................................93
AKADEMİK PERSONELİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ....................................94
ŞİDDETİN SIRADANLIĞI ..............................................................................................................................................95
ÇOCUKLARDA ÇATIŞMA VE ŞİDDET ALGISININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ .....97
YAŞLILARIN KURBAN VEYA KATİL OLDUKLARI  CİNAYETLERİN İNCELENMESİ .......................................98
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK YAPILAN ŞİDDETİN BAŞLICA NEDENLERİ ..........................................99
HEMŞİRELİK VE ACİL TIP TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE  
GÖRE AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI ..................................................................................................100
ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLARIN ŞİDDET ALGILARI VE DENEYİMLERİ ...........................................101
MEDYADAKİ ŞİDDET YANSIMALARI VE DİNİN ŞİDDETLE BİRLEŞTİRİLMESİ ÖRNEKLERİ .....................103
KADINLARIN EKONOMİK ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI İLE KADININ ÇALIŞMASINA  
İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ ..............................................................................................................103
KIRSAL KESİMDE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE ŞİDDET ALGISI ...................................................104
ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİBER MAĞDUR OLMA DÜZEYLERİ ................................................................105
TÜRKİYEDE TELEVİZYON HABERLERİNDE KADIN VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TEMSİLİ .............106
HEMŞİRELERİN AGRESİF DAVRANIŞ ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE  
İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ..............................................................................107
CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TOPLUMSAL ALGININ KADINLARIN HAYATTAN  
BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ETKİLERİ ..................................................................................................................108
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ  
BELİRLENMESİ .............................................................................................................................................................109
KRALİÇE ARI SENDROMU: PEMBE TACİZ .............................................................................................................111
ŞİDDETİN FARKLI BİR BOYUTU: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN GÖZÜNDEN MEDYADA CİNSİYET  
EŞİTSİZLİĞİ ...................................................................................................................................................................112
KADINA YÖNELİK ŞİDDET: GELECEĞİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE DÜŞÜNÜYOR? ..................................113
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TOPLUMSAL BİLİNÇALTINI YENİDEN KODLAMADA DİN EĞİTİMİN  
ROLÜ ...............................................................................................................................................................................115
OKULLARDA ŞİDDETİN ASİMETRİK YÖNETİMİ: AKRAN ARABULUCULUK: ARABULUCU  
ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMELERİNDE UYGULAMA SÜRECİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR  ......115
SEMAVİ DİNLERDE KADIN ........................................................................................................................................116
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI  
BİR YILDIRMA (MOBBİNG) ARAŞTIRMASI  ...........................................................................................................118
DEĞİŞEN TOPLUMLARIN DEĞİŞMEYEN REALİTESİ: TOPLUMSAL CİNSİYET VE ROL EDİNİMİ ..............119
MOBBING: BİREYE VE ÖRGÜTSEL YAPIYA OLUMSUZ ETKİLERİ ....................................................................119
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN KIZ ÖĞRENCİLERİN KIZ  
ÇOCUĞU OLMAYA İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI ..........................................................................................................121
TÜRKİYE’DE YAŞ AYIRIMCILIĞIYLA MÜCADELE: MEDYA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA .............................122
OKUL İKLİMİ VE AKRAN SİBER ZORBALIĞI: REYHANLI ÖRNEĞİ ..................................................................123
KADINLARIN İŞ HAYATINDAKİ SORUMLULUKLARI ve YAŞADIKLARI SORUNLAR ...................................125
KADINA YÖNELİK ŞİDDET”TE DİNİN ROLÜ: SOSYOLOJİK BİR ANALİZ ........................................................126
ÇOCUK İSTİSMARI VE CİNSEL İSTİSMARIN ÖNLENMESİNDE MEDYANIN ROLÜNÜN  
İNCELENMESİ ...............................................................................................................................................................127
UNDERSTANDING NEONATICIDE AND THE IMPLICATIONS FOR INVESTIGATORS ....................................128
MEDYANIN ŞİDDETLE İMTİHANI: MEDYADA ŞİDDET PAZARLAMASI ..........................................................129
DAMGALAMA VE MEDYA: ZİHİNSEL/RUHSAL RAHATSIZLIKLARIN TEMSİLİ ............................................130
TÜRK FUTBOLUNDAKİ ŞİDDET OLAYLARINDA MEDYANIN ROLÜ: 2007-2012 FENERBAHÇE  
GALATASARAY DERBİLERİ ÖRNEKLERİ ...............................................................................................................132
ŞİDDETİN KADIN CİNSELLİĞİ ÜZERİNDEKİ SINIRLILIKLARI ..........................................................................133
MESLEK EDİNDİRME KURSLARININ KADINLARIN İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILIMLARINDAKİ  
ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ  .............................................................................................................................................134



8

GENÇ İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE BİR İSTİHDAM POLİTİKASI ARACI OLARAK MESLEK  
YÜKSEKOKULLARININ ROLÜ VE ÖNEMİ..............................................................................................................136
AİLE İÇİNDE YAŞLILARA YÖNELİK ŞİDDET .........................................................................................................138
FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET SARMALINDA CİNSEL İSTİSMAR:  ENSEST ............................................138
KADINLARIN SİYASAL YAŞAMA KATILIMINI ENGELLEYEN CAM TAVAN SENDROMU VE  
MOBBİNG ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ .......................................................................................................139
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET ALGILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR  
ARAŞTIRMA ..................................................................................................................................................................140
İŞ YAŞAMINDA MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR  
UYGULAMA ..................................................................................................................................................................140
KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE MEVZUATINDAKİ SİNEMA RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA  
İFADE HÜRRİYETİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ........................................................................................................141
 LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDETİN FARKLI BİR YÜZÜ  “FLÖRT ŞİDDETİ”....................................................142
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BABANIN ANNEYE  
YÖNELİK ŞİDDETİNE TANIK OLMA DURUMLARININ İNCELENMESİ ............................................................144
TELEVİZYONDAKİ ŞİDDETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ................................................................145
TÜRKİYE’DE TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK ALGILARI VE ÇÖZÜM  
ÖNERİLERİNE İLİŞKİN NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA .............................................................................................146
AFGANİSTAN’DA KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE EŞİTSİZLİK ...................................................................147
SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETİ TANIMLAMASI VE YAKLAŞIMLARININ  
BELİRLENMESİ .............................................................................................................................................................148
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDET EĞİLİMLERİ VE ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN SOSYO-EKONOMİK VE  
KÜLTÜREL BELİRLEYENLERİ ..................................................................................................................................148
KADINA YÖNELİK ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI TOPLUMU HAREKETE GEÇİRMEK ......................................149
SOKAK SANATI VE ŞİDDETİN ELEŞTİRİSİ: BANKSY ÖRNEĞİ ..........................................................................150



9

ÖNSÖZ 

İlkini 2013 yılı Kadirhas Üniversitesinde Aralık Ayında gerçekleştirdiğiniz kongremizin 2. sini düzenlediğimiz 
bu buluşmasında toplam 27 farklı konu başlığını ve alt konularını inceleme fırsatını yakaladık. 2014 yılı Ara-
lık ayı itibariyle 38 dünya ülkesi dâhil olmak üzere toplam 2.682.000 şiddet alanında çalışan akademisyen ve 
bireylere 128.000.000 mail gönderimi gerçekleştirildi. Kongremize bildiri kabulüne başladığımız Ocak 2015 
Tarih itibariyle toplam 782 bildiri özeti gelmiştir. Genişletilmiş bildiri özeti kabul ettiğimiz kongremizde her 
bildiri özeti alanında uzman iki hakem tarafından 8 kriter altında değerlendirilmiş olup, katılımcılara hızla dö-
nüş gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeler tamamen kongremizin yayın kabul ettiği alanlara ve konulara ilişkin 
yapılmıştır. Alan dışı ve kongre konularına uygun olmayan bildiri özetleri red edilmiştir. Bu buluşmamızda 
kongremizi Trakya, Kocaeli, Ege, Düzce ve Hacettepe Üniversiteleri kurumsal olarak desteklemiştir. Ayrıca 
15 farklı disiplinden yayın kabul eden dergi gurubu da bilimsel anlamda destekleyerek çalışmaların akademik 
boyut kazanmasına katkı sağlamıştır. Kongremizde 47 Profesör,  67 Doçent, 48 Yardımcı Doçent, 11 Uzman 
Doktor, 8 Hukukçu ve 9 Doktor aktif görev alarak bilimsel nitelik başta olmak üzere çalışmaların olgunlaşarak 
sizlere sunulmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca toplum tarafından sevilen ve alanında tanınan sanatçılarımız, 
siyaset adamlarımız, sivil toplum kuruluşları ve ülke dışı kurumlarda bu organizasyonda destek sağlayarak 
kongremize eşlik etmiştir. Bu buluşmamızda yoğun olarak medya ve şiddet konularında çalışmalar yer almış, 
akabinde kadına yönelik şiddet ve diğer şiddet türleri birbirini izlemiştir. Şiddetin hiçbir şekli ve boyutunu 
kabul etmediğimiz, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada şiddetin ortadan kaldırılması, şiddete uğrayanların 
en hızlı ve etkili şekilde haklarının savunularak şiddetten arındırılmış bir dünyaya kavuşturulması en önemli 
amacımızdır. İkincisini düzenlediğimiz bu kongremize Somali, Bangladeş, Mısır, Nijarya ve Kanada’dan tem-
silciler katılmış ve kongremizi izleyerek yorumlama fırsatı bulmuşlardır.  İki yılda bir düzenlenen kongremizin 
bir sonraki buluşmasında şiddetsiz bir dünyanın var olmasına katkımız olması, şiddete uğrayanların oran ve 
sayısının azalması, gülen ve mutlu olan insan topluluklarıyla bir arada olmayı umut ederek tüm destekçilerimi-
ze, katılımcılarımıza, değerli bilim insanlarına, bürokratlarımıza, kurumlara, üniversitelerimize, sivil toplum 
kuruluşları ve medyamıza yürekten teşekkür ediyor hepinize şiddetsiz bir dünya diliyoruz. 03-04 Eylül 2015

Prof. Dr. Sengül HABLEMİTOĞLU 
Kongre Başkanı
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 PREFACE

We have had the opportunity to examine 27 different main topics and their subtopics in this second meeting 
of the congress, first meeting of which was organized at Kadir Has University in December 2013. As of De-
cember 2014, 128,000,000 e-mails were sent to 2,682,000 academicians and individuals from 38 countries 
working in the field of violence. A total of 782 abstracts were submitted as of January 2015, when the abstracts 
started to be evaluated. For the congress, we called for extended abstracts, each of which was evaluated by 
two specialized referees in accordance with 8 criteria, and the applicants were quickly informed of the results. 
Evaluations were made only for those abstracts that were related to the areas and topics of the congress. The 
abstracts that were out of the area or were not compliant with the topics of the congress were rejected. This 
meeting of the congress has been supported institutionally by Trakya, Kocaeli, Ege, Düzce and Hacettepe 
Universities. Besides, the team of the journal, which accepts publications from 15 different disciplines, has 
provided scientific support and contributed to the academic dimension of the works. 47 Professors, 67 Associ-
ate Professors, 48 Assistant Professors, 11 Specialist Doctors, 8 Legal Experts and 9 Doctors have taken active 
part in the works in the congress especially in terms of scientific quality and contributed to the presentation of 
these works to you. Furthermore, our popular artists, politicians and non-governmental organizations as well 
as foreign institutions have taken part in our congress by supporting this event. This meeting involved studies 
mostly in the topics of media and violence, which were followed by violence against women and other types 
of violence. We do not accept any form or dimension of violence, and our most significant goal is to defend the 
rights of the victims of violence in the fastest and most effective way possible and enable them to reach a world 
that is free of violence. The representatives from Somali, Bangladesh, Egypt, Nigeria and Canada participated 
in this secondly held congress and found the chance to interpret the congress.We hope to have a contribution 
to the existence of a nonviolent world, to have a reduction in the rate and number of the victims of violence 
and to see happy and smiling communities in the next meeting of our biennial congress; we sincerely thank all 
our supporters, participants, distinguished scientists, bureaucrats, institutions, universities, non-governmental 
organizations and media, and we wish a nonviolent world for all of you. 03-04 September 2015

Prof. Dr. Sengül HABLEMİTOĞLU 
Chair of the Congress
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KADINA ŞİDDETİN TEMSİLİ FEMİNİZM VE MOR ÇATI ÖRNEĞİ

Bahar TUGEN ÖZTÜRK, Gül Dilek TÜRK, Esra DEMİRCİ
bahartugen@hotmail.com

ID:143 K:172
 (Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Kadınların ezilen bir gruba ait oldukları bilincinin ortaya çıkmasıyla feminizm doğmuştur. Feminizm ide-
olojik olarak özgül, politik olarak özerk bir harekettir. Kadınların, erkeklere göre eşitsiz, dezavantajlı, ikincil 
bir konumda olduğu, ezildiği, sömürüldüğü noktasından hareket eder. Feminizm, kadınların kendilerini baskı 
altına alan düzeni algılama, politik olarak tanımlama ve ona karşı mücadele geliştirme yöntemleri olarak ta-
nımlanabilir. 17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan feminizm, kapitalizmin var olup geliştiği bir zeminde, burjuva 
devrimlerinin yaşandığı, üretimin aileden kamusal alana taşınarak farklılaştığı bir sürece denk gelir. Ev ile iş 
birbirinden ayrıldıktan sonra burjuva sınıfının erkekleri üretime katılırken kadınlar ev ile özdeşleştirilerek üre-
timin dışına atılmıştır. Ancak kadınlar çok geçmeden yeni toplumun eşitlik, özgürlük, adalet gibi ideallerinin 
dışında tutulduklarını, çeşitli haklardan mahrum edildiklerini fark etmişlerdir. Bu farkındalığın harekete dö-
nüşmesi ise 19. yüzyılda gerçekleşmiş ve feminizm şimdiki yüzyılda kitlesel bir nitelik kazanarak, toplumsal 
bir harekete dönüşmüştür (Çakır, 2012; 415-417). Kadın erkek eşitliği evrensel bir ilke olarak kabul edilmesine 
rağmen kadınları kapsamadığı açıkça görülmüştür. Evrensel eşitlik ilkesinin kendilerini kapsamadığını, haklar 
ve olanaklardan yoksun olduklarını gören kadınlar ezilen bir gruba mensup olduklarının bilincine varmıştır. Bu 
bilinç kadınların durumlarındaki değişimin ancak kadınlar tarafından ve kadınlar arası dayanışmayla birlikte 
bağımsız bir örgütlenme yoluyla mümkün olabileceği düşüncesini doğurmuştur. Toplumda çeşitli alanlarda 
yaşanan değişim ve gelişim süreçlerine şart olarak kadınlar da hak ve özgürlük taleplerini gündeme getirmiş-
lerdir. Kısaca feminizm; eril iktidar tekelciliğine karşı eleştiri getirir ve kavramsal çerçevesi, kurumları, etik 
anlayışı ve yöntemiyle yeni bir bilgi kuramı oluşturur. Feminist bilgi kuramı, feminist iktidar eleştirisinden 
soyutlanamaz. Çünkü eril görüş kendi bakış açısını dünyayı algılama biçimi olarak kabul ettirmiştir. Ayrıca 
feminizm, eylem ve teori olmak üzere iki ayak üzerinde kendini gösterir. Feminist mücadele olmadan feminist 
teori geliştirilemez. Yani kadın hareketi ile kadın araştırmaları birbirini etkiler, tartışmaların yönünü belirler. 
Feminist teori, kadınların özgürlüğü ve onların bilinçlenmesi için bir araç olarak kullanılır. Bu bağlamda ortaya 
çıkan feminist çalışmalar artık kendine has amacı, soruları, yöntemi, süreci olan bir alan olarak sosyal bilimler-
de önemli bir yere sahiptir (Çakır, 2012; 467-468). Bu çalışmada Feminizm yaklaşımlarına da yer verilecek an-
cak ağırlıklı olarak liberal, sosyalist ve radikal feminizm incelemesi yapılacaktır. Çünkü bu yaklaşımlar yakın 
tarihimizde çağdaş feminist teoriye kaynaklık eden feminizmin tartışmalarına vurgu yapmaktadır. Bu bilgiler 
doğrultusunda, Türkiye’de gönüllü kadın kuruluşları, kadın hareketlerinin toplumsal bir yansıması ve kurum-
sallaşması olarak etkinlik alanları ve örgütlenme tarzlarıyla ulusal ve uluslararası politika oluşturma sürecinde 
daha aktif olmaya başlamışlardır. Gönüllü kadın kuruluşları, kadınlara yönelik her türlü düzenlemede etkin 
olmak, alternatif politikalar üretmek, var olan yönetim ve uygulamaları izlemek, gerekli yasal düzenlemelerin 
yaratılması için kamuoyu oluşturmak gibi faaliyetleri yürütmektedirler. Dernek, vakıf, tartışma grupları, plat-
formlar ve araştırma merkezleri yaygın örgütlenme biçimleridir. Bunların arasından Türkiye’deki en önemli 
kuruluşlardan biri Mor Çatı’dır. Mor Çatı, çalışmamızın örneklemini oluşturmaktadır. Mor Çatı Derneği şiddet 
mağduru kadınlara yardım amaçlı kurulmuş bir dernektir. Kadınlara; yasal, psikolojik, fiziksel, mesleki eğitim 
ve sığınma gibi konularda gönüllüler aracılığı ile yardım etmeyi amaç edinmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Şiddet, Mor Çatı, Feminist Yaklaşımlar
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YENİ GENÇLİK VE ŞİDDET

Yusuf GENÇ
ygenc@sakarya.edu.tr

(Ekonomik Şiddet)
(Konferans Sunumu)

Öz: Şiddet tüm toplumların üzerinde çalıştığı ve çözüm aradığı önemli sosyal sorunlardan birisidir. Toplum-
lar insan yaşam kalitesini artırmak için yaşam sürecini etkileyen tüm unsurlar değerlendirmekte ve olumsuz 
izleri onarmaya ve gidermeye çalışmaktadır. Bu süreçte sağlıklı yaşamı ve mutluluğu etkileyen önemli et-
menlerden birisi de şiddettir. Şiddet insan fıtratında olan bir olgu olmakla birlikte öğrenme yoluyla kazanılır 
ve çare, çözüm olarak kullanılmak istenir. Şiddet isteğinin ve başvurusunun yaşı yoktur. Çocukluk çağından 
itibaren insanlar farklı sebeplerden (savunma, menfaat, talep vs.) ötürü şiddete başvurma ihtiyacı duyarlar, bu 
istek ve ihtiyaçtan sonra şiddetin türü ve şekli gündeme gelir. Hakkında yeterli bilgi düzeyi olmayan çocuk 
öğrenme yoluyla şiddetin yönünü belirlemeye çalışır. Yeni nesil gençliğin öğrenme kanalları çok yönlü, çe-
şitli ve hızlıdır. Aile, arkadaş çevresi, okul, sanal medya ve diğer unsurlar öğrenmeyi; gelişim süreçlerindeki 
imkânsızlıklar, erişimsizlikler ve talepler de uygulamayı hızlandırmaktadır. Şiddet fiilinin başlangıç noktası 
sözün bittiği yerdir. Şiddet mağduru çocukların şiddet uygulama riskleri daha fazladır. Bu araştırmanın amacı; 
lise ikinci sınıf öğrencilerinin bakış açısıyla Türkiye’nin risk haritasının çıkarılmasındaki algıya katkı sağla-
maktır. Bu amaçla kapsam olarak Türkiye geneli düşünülmüş ve bölgelere dağılacak şekilde 13 il örneklem 
olarak seçilmiştir. 2013-2014 yıllarında iki yıl süreyle 109 bin lise ikinci sınıf öğrencisine yüz yüze görüşme 
tekniğiyle 71 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Anket uygulama esnasında okulların rehberlik servis-
lerinden destek alınmış ve şiddet algısında cinsiyet farklarının rolünün önemine binaen % 50 erkek ve %50 kız 
öğrenci tercih edilmiş ve her cins kendi içinde tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Elde edilen verilerle 
yeni genç kuşağın şiddet algısını içeren bulgular ve sonuçları üzerinde durulmuştur. Diğer veriler ise ayrı bir 
çalışmada farklı başlıklar altında yorumlanacaktır. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 65,5’i iki-üç (% 40.52 
iki, % 25.98 üç) kardeş ve % 85.99’u çekirdek aile olarak yaşamaktadır. Öğrencilerin % 47,5’i en az bir okul 
değiştirmiş ve % 19’u da göç etmek durumunda kalmıştır. Çocuklara göre ailelerinin gelir durumu iyi olanların 
oranı 77,24’tür. Yalnızca babası çalışanlar % 64,59, yalnızca annesi çalışanlar % 3’9, her ikisi de çalışanlar ise 
% 20,10’dur. Ailelerin ağırlıklı olarak ekonomik yükü babanın üzerindedir. Bu Türk ailesinin genel yapısıdır. 
Ankete katılanların % 87,48’i düzenli bir aileye sahip, ayrı olanlar ise % 5,14 düzeyinde olup düşük orandadır. 
Bu oran Türkiye boşanma oranına yakın bir seviyededir. Düzenli ailelerde aile içi şiddetin daha düşük ola-
cağı tahmin edilmektedir. Buna karşılık; öğrencilerin % 54’ü annesinden, % 47’si babasından ve % 50’si de 
öğretmenlerinden sözel şiddete maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerinden Annenin daha yüksek 
oranda çıkması çalışmayan anne olarak çocuğuyla daha çok vakit geçiren kişi olduğundan kaynaklandığı düşü-
nülmektedir. Şiddet uygulama sıklığı olarak bakıldığında yılda bir kaç kez diyenlerin oranı 1/3’tür. Bu durum 
diğer şiddet türlerine göre gayet normaldir. Fiziksel şiddet uygulamada anneler %36, babalar, % 26,50, ağabey 
varsa % 32, abla varsa % 29,50, kardeş varsa % 46, öğretmen (ilköğretim) % 36, okul yöneticisi % 23,0, diğer 
öğrencilerden % 21,50 oranındadır. Anne babaların kendi aralarında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık 
olma durumu %20,50 seviyesindedir. Her bir şiddet uygulayıcısının şiddet uygulama sıklığı ağırlıklı olarak 
yılda birkaç kez şeklindedir. Haftada birkaç kez diyenlerin oranı % 5 seviyesindedir. Bu oranın olumlu bir 
durum olduğu söylenebilir. Ailede annenin öfkeli davranış sergileme durumu % 68,50, babanın ise % 64,50 
seviyesindedir. Türk insanı genelde öfke kontrolü konusunda başarılı değildir. Öğrencilerin geçmişte kendi-
sine fiziki zarar verme durumu % 29, başkasına fiziki şiddet uygulama durumu %52 düzeyindedir. Gençler 
çevresinden gördükleri şiddeti aynen başkasına uygulama eğilimi göstermektedir.  Ancak şiddet uygulayandan 
sonra üzülenler %46,71 ve kendisini rahatlamış hissedenler % 27 seviyesindedir. Gençlerin şiddet uygulama 
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eğilimi esnasında kendilerine hakim olamadıkları, öfke kontrolü yapamadıkları ve irade zayıflığı yaşadıkları 
görülmektedir. Gençlerin yarıdan fazlası karşı tarafın kendilerini kızdırdığından şiddet uyguladıklarını ifade 
etmektedir. Aileden gördüğünden şiddet uygulayanlar %20 seviyesindedir. Çünkü ailelerin yarıdan fazlası so-
runlarını karşılıklı konuşarak çözmektedir. Fiziksel şiddet oranı çok düşüktür. Kardeşler arasında sorunların 
çözümünde daha çok ağız münakaşası tercih edilmektedir. Çocuklar sorunlarını daha çok arkadaşları ile pay-
laşmakta ve şiddeti de daha çok kendi aralarında yaşamaktadırlar. Bu bulgular Türkiye’de şiddet algısının genç 
yaşta başladığını, arkadaş çevresinde daha etkili olduğunu, ilk şiddetin aileden görüldüğünü, sözel şiddetin 
bile çocuklar üzerinde olumsuz izler bıraktığını, fiziksel şiddetin her kesimde görülebileceğini göstermek-
tedir. Oransal olarak bakıldığında ise sözel ve fiziksel şiddetin uygulama seviyelerinin düşük olduğu, ancak 
bu seviyenin daha da aşağıya çekilmesi gerektiği, şiddetten uzak bir toplum oluşturmanın gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Özellikle çocukları şiddetten uzak bir ortamda yetiştirmek gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sözel Şiddet, Fiziksel Şiddet, Şiddet Algısı, Aile, Gençlik

EŞLERARASI EKONOMİK ŞİDDET ALGISININ BAZI DEMOGRAFİK  
DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

Serdal ÖZGÖZGÜ, Mahmut BEKTAŞ, Ali ÇOKLUK, Hamdi ŞİMŞEK
serdales@gmail.com

ID:140 K:146
 (Ekonomik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Yapılan çeşitli araştırmalarda, kadınlara uygulanan şiddetin ciddi psikolojik, toplumsal ve ekonomik so-
nuçları olduğu gözler önüne serilmektedir. Yapılan bir araştırmada, kadınların % 80,9’unun eşi tarafından her-
hangi bir şiddet türüne maruz kaldığı belirlenmiştir. Ek olarak, kadınların eğitim düzeylerine göre eşlerinden 
gördükleri fiziksel ve ekonomik şiddet oranlarında farklılık olduğu görülmüştür (Tanrıverdi ve Şıpkın, 2008). 
Tüm sosyo-ekonomik ve eğitim düzeylerinde kadına yönelik şiddet görülmekle birlikte özellikle eğitim ve 
sosyo-ekonomik düzeyi düşük kadınlar daha fazla risk altındadır. Fiziksel ve sözel şiddet kadınların eşleri 
tarafından en çok başvurulan şiddet yöntemidir (Kaymaz, Öztürk ve Bağcıoğlu, 2014). Şiddet konusunda ya-
pılan araştırmalara göre kadınların % 57’sinin fiziksel, % 36’sının duygusal, % 32’sinin ekonomik (kaynak ve 
paranın kadın üzerinde tehdit ve kontrol aracı olarak kullanılması), % 30,7’sinin cinsel ve % 29,3’nün de sözel 
şiddete maruz kaldıkları tespit edilmiştir (Akyüz, Kuğu, Doğan ve Özdemir, 2002). Şiddete uğrayan bireylerle 
yapılan pek çok araştırmada, şiddete uğrama nedenleri arasında ekonomik faktörler ilk sırayı almaktadır (Ko-
cacık ve Çağlayandereli, 2009).  Dünya Sağlık Örgütü şiddeti, “Bir kişinin başka bir kişi, grup ya da topluluğa 
karşı yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişme bozukluğu ya da yoksunlukla sonuçlanan veya sonuçlanması 
muhtemel eylem veya tehdit içeren kasıtlı olarak fiziksel baskı ya da güç kullanıması” olarak tanımlamaktadır 
(Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi ve Lozano, 2002: 5). Şiddeti önlenebilir bir sorun olarak gören Dünya Sağlık 
Örgütü, şiddeti; fiziksel, cinsel, psikolojik ve mahrum bırakma ve ihmal olmak üzere dört boyutta ele almak-
tadır (Krug ve diğ., 2002). Ekonomik şiddeti ise, eş şiddetinin mahrum bırakma ve ihmal boyutu içinde ele 
almak mümkündür. TÜİK (2008) verilerine göre Türkiye’de eşi tarafından kadına yönelik ekonomik şiddet 
üç faktörde incelenmiştir. Araştırmaya göre -yaşamının herhangi bir döneminde- evli kadınların % 23,4’ünün 
eşi tarafından işten ayrılmaya veya çalışmamaya zorlandıkları belirlenmiştir. Ek olarak kadınların % 8,1’i ev 
ihtiyaçlarının karşılanması için eşinden para alamadığını belirtirken, kadınların % 3,9’u ise gelirinin eşi tara-
fından ellerinden alındığını ifade etmişlerdir. Alanyazında, fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarın yaygın bir 
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biçimde incelendiği görülmektedir. Öte yandan ekonomik istismarın (abuse) ise bilim camiasının dikkatini 
çok az çektiği görülmektedir. Ekonomik istismar; kadının ekonomik güvenliğinin ve kendi kendine yetebil-
me potansiyelinin erkekler tarafından tehdit olarak görülmesinden dolayı, bir kadının ekonomik kaynakları 
kazanma, kullanma ve muhafaza etme becerilerini kontrol eden erkek davranışlarını içerir (Adams, Sullivan, 
Bybee ve Greeson, 2008: 564). Ayrıca ekonomik istismar, eşleri üzerinde güç ve kontrol sağlamak için şiddet 
uygulayanlar tarafından kullanılan davranış örüntüsünün de bir parçası olarak ele alınabilir (Adams ve diğ., 
2008). Ekonomik istismar; ekonomik kaynakları kontrol ederek eşini yoksun bırakma, tüm parayı kontrol 
etme, banka kartına ve/veya kredi kartına el koyma, maaşına el koyma, kadını kendisinin ve/veya çocukla-
rın alışveriş ve giysi ihtiyaçları için gereken parayı eşinden istemek zorunda bırakma, her kuruşun hesabını 
sorma, her alışverişin belgesini görmek isteme gibi davranışlarla kendini gösterir. Tüm bu ekonomik istismar 
davranışları, erkeğin ayrıcalık sahibi olduğu yargısına dayanmaktadır. Erkeğin sözleri kanun yerine geçer. 
Erkek açıklama yapmak zorunda değildir (Johnson, 2010: 8). Ekonomik şiddet, istismar edenin para ve diğer 
kaynaklar ile ilgili şiddete uğrayan kişi üzerinde tam kontrole sahip olmasıdır. Bir erkek, kadın üzerinde aile 
bütçesini kontrol ediyor ve paranın harcanması ve elde tutulması hakkında kadına danışmadan tek başına ka-
rar alıyorsa ve böylece ihtiyaçlarını karşılamak için gereken para konusunda kadını bağımlı yapıyorsa, bunu 
ekonomik şiddet olarak ele almak mümkündür (Fawole, 2008: 168). Yapılan bir araştırmada, şiddet gören 
kadınların depresyon ve anksiyete düzeylerinin şiddet görmeyen kadınlara göre anlamlı olarak daha yüksek 
olduğu bulunmuştur (Kaymaz, Öztürk ve Bağcıoğlu, 2014). Orava, McLeod ve Sharpe’e göre (1996) ise  psi-
kolojik zorlamaya maruz kalmış kadınlarda daha düşük kişisel güç hissi, daha yüksek depresyon ve daha 
düşük benlik saygısı görülür. Bununla birlikte ekonomik şiddet, kadınlar için fakirliğin derinleşmesi, eğitim 
düzeyi ve gelişimsel olanaklardan ödün verme ile sonuçlanmaktadır (Fawole, 2008). Şiddet çalışmalarının 
çoğu fiziksel, cinsel ve psikolojik yönüne odaklanmıştır (Fawole, 2008). Alanyazına bakıldığında ekonomik 
şiddet algısının yeterince incelenmediği görülmektedir. Araştırmanın amacı eşlerarası ekonomik şiddet algısını 
bazı demografik değişkenlere göre belirlemektir. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen Eşlerarası 
Ekonomik Şiddet Algısı Ölçeği evli erkek ve kadınlara uygulanmıştır. Ölçek evli katılımcıların, eşleri tarafın-
dan uygulanan ekonomik şiddet algılarını belirlemeye yönelik beş dereceli likert tipi bir ölçektir. Uygulama 
sonunda katılımcının cinsiyeti, yaşı, eşinin yaşı, eğitim durumu, eşin eğitim durumu, çocuk sayısı, ekonomik 
refah algısı değişkenlerine göre erkeklerin ve kadınların algılarına bakılmıştır. Halen veri analiz süreci devam 
eden çalışmada analizleri SPSS 18 paket program ile yapılmaktadır. Kongrede, çalışma sonunda elde edilen 
bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlar sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Algı, Ekonomi, Eşler Arası Şiddet, Kadın

EVVEL “REKLAM” İÇİNDE: MASALLAR, REKLAMLAR, KADIN VE ŞİDDET
 

İlkin Esen YILDIRIM
ilkin.esen@yahoo.com

ID:141 K:171
 (Psikolojik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Bir ürünün tanıtım ve pazarlama faaliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olan reklam faaliyetleri, 
yarattığı imgeler ile bireylere “nasıl olmaları gerektiği”ni dolaylı yoldan söylemektedir. Olmasını istediği dün-
yayla mevcut düzen arasında çeşitli bağlar yardımı ile iletişimi sağlayarak, mesajlarını iletme kaygısını taşı-
yan reklamlar, kimi zaman yeni roller inşa ederken kimi zaman mevcutteki rolleri pekiştirirler. Kalıplaşmış 
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düşünce ve davranışların izleyiciye yeniden sunulması, ürün ya da hizmetin içselleştirilmesinde tüketiciye 
kolaylık sağlamaktadır. Bundan ötürü televizyonlarda sıkça cinsiyet temalı reklamların işlendiğini görmek-
teyiz. Kadın erkek arasındaki hiyerarşi ve işbölümüne sıklıkla işaret eden reklamlar, rollerin pekiştirilmesi 
anlamında masallarda yer alan hikayelerden de faydalanmaktadırlar. Bir ürünü tanıtırken önce ona anlamlar 
yükleyen reklamlar, toplumsal rollerin oluşturulması ya da yeniden tanımlanması aşamalarında genel kabul 
görmüş hikayeler  vasıtasıyla anlam yüklediği ürünü tüketiciye sunmaktadır. Toplumların kültürel anlamda 
yansıması olarak kabul edilen masallar, bize gündelik yaşayışın nasıl olduğuna dair ipuçları vermektedir. Hane 
içindeki iletişimin ve işbölümünün, komşuluk ilişkilerinin, ebeveyn davranışlarının ve kadın - erkek arasındaki 
rol paylaşımlarının izlerini taşıyan masallar, anlattıkları hikayeler ile bir bakıma ait olduğu toplumun aynası 
görevi görmektedir. Reklamcılık sektörü masallarda üretilen kadın algısını rekalmlarda kullanarak bu rollerin 
içselleştirilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Geniş bir kitleye hitap eden reklamlar  amacına ulaşabilmek için 
öncelikle izleyicisi ile iletişimi sağlayabilmelidir. İşte bu iletişimi kurabilmek adına kalıpyargılardan beslenen 
senaryolarda “temel tüketici” olarak kabul edilen kadının “nasıl görünmesi gerektiği”nden, “nasıl davranması 
gerektiği”ne kadar her türlü detay büyük bir titizlikle izleyiciye sunulmaktadır. “Ne kadar” güzel görünmesi 
gerektiği, “nasıl” güzel görünebileceği ve bunların yanında ihmal etmemesi gereken kadınlık görevleri vs. gibi 
mesajlar reklamlarda yinelenmektedir. Modasını hiç kaybetmeyen cinsiyet temalı reklamların en fazla belir-
ginleştiği alanlardan birisi olan temizlik ürünü reklamları bu araştırmaya konu olacaktır. “Temizlik kraliçesi” 
ilan edilen kadının edilgen rolünün pekiştirildiği bu reklamlar aynı zamanda masallarda hikaye edilen prenses 
rolü ile de desteklenerek kadın, şiddetin bir türü olan psikolojik şiddete maruz bırakılmaktadır. Kurtarıcı, 
güçlü, erk sahibi erkek rolü karşısında, kurtarılmaya muhtaç, zayıf, naif ve bağımlı olarak rol biçilen kadın 
karakterler, temizlik ürünleri ile kendilerini tamamlamaları halinde karşısındaki erkeğe “mükemmel” gözü-
kebilme olanağına sahip olabilmektedirler. Masallarda dahi edilgen rol biçilen kadın, reklamlar aracılığıyla 
yeniden üretilen kuralların kusursuz birer uygulayıcısı haline getirilmektedir. Toplumsal cinsiyet bağlamında 
incelendiğinde söz konusu iletiler, mevcuttaki problemleri görmezden gelmektedir. Hatta aksine, problem ola-
rak nitelendirilecek durumları meşrulaştıracak metinlerin yer aldığı reklamlar, kadınlar üzerinde uygulanan 
psikolojik şiddetin birer aracı halini gelmektedir. İçeriği ve amacı itibariyle bir ürünün ya da hizmetin tanıtı-
mını yaparken diğer taraftan yaşam biçimi, duygu ve düşünceler, inanç ve değerler bütünü de pazarlayan rek-
lamlar  yarattığı stereotiplerle kitlelere ulaşmaya çalışmaktadır. Böylelikle yalnızca tanıtım işlevini değil aynı 
zamanda toplumları, ideal tüketici bireylerden oluşan kitlelere dönüştürme işlevini de yerine getirmektedir. 
Bunu yaparken cinsiyetçiliği araç olarak kullanan reklamlar, yalnızca toplumun gözündeki kadını değil aynı 
zamanda “ideal kadın”ı da yaratma çabasındadırlar. Söz konusu ideal kadın yıllar içinde evrim geçirmiş olsa da 
temel özellikleri değişmemiştir. Kimi dönemde iyi bir ev kadını olmak kadınlığın göstergesi iken kimi dönem 
çalışan ve bakımlı kadın gösterge olarak kullanılmıştır. Ancak değişmeyen şey kadının ev içindeki rolleridir. 
Toplumsal baskı ve dayatmaların sonucu olan bu roller reklamlarda işlenerek, ideal kadın tanımlamasında 
değişmeyen yerini korumaktadır. Bu çalışma bahsedilen rolleri eleştirel bir okumayla yorumlamayı amaç-
lamaktadır. Bu çerçevede söz konusu çalışmada masalları araç olarak kullanarak toplumsal rollerin yeniden 
üretilmesine sebep olan temizlik ürünü reklamlarının içerdiği psikolojik şiddet unsurları tespit edilerek, reklam 
metinleri tematik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma neticesinde elde edilen bulgular arasında, söz 
konusu reklamların verdiği mesajlarla, kadına toplum tarafından yüklenen görevleri yinelediği ve bunları asli 
görev olarak sunduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda reklam metinlerinde masallardaki hikayelere yer vererek 
bir tarafı ile kadını prensesleştirerek durağan ve edilgen halini muhafaza etmeye teşvik ederken diğer bir yanı 
ile erkeğe prens rolü vererek iktidarını meşrulaştırmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgular göstermektedir 
ki kadın yalnızca reklamlarda değil, masallarda da toplumsal rollerin verdiği sorumluluğu omuzlamaktadır ve 
masal içerikli reklamlarda dahi gerçek hayatta olması istendiği kadar edilgendir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Şiddet, Reklam, Kadın
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİNDE KADINA UYGULANAN  
ŞİDDETE İLİŞKİN TUTUMLARI

Melahat AKGÜN KOSTAK, Özlem AKARSU, Semra UZUN
akgunmel@yahoo.com, ozlemakarsuu@gmail.com

ID:139 K:168
 (Kadına Yönelik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Giriş ve Amaç: Aile içi şiddet, çoğunlukla gizli tutulan bir sorundur. Bu nedenle hemşirenin aile içi şiddet 
olasılığını değerlendirebilmesi ve şiddeti saptaması önemlidir. Bu nedenle çalışma geleceğin sağlık profesyo-
nelleri olacak hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik aile içi şiddet konusunda tutumlarının değerlendirilmesi 
amacıyla planlandı. Ayrıca çalışma ile hemşirelik öğrencilerinin ailede kadına yönelik şiddet konusunda bilgi 
ve farkındalıklarına dikkat çekilmesi amaçlandı. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini Trakya 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2012-2013 eğitim öğretim yılında Hemşirelik Bölümünde öğrenim 
gören öğrencilerin tümü (N:206), örneklemini ise araştırmayı kabul eden ve araştırmanın yapıldığı tarihlerde 
okula devam eden, gönüllü 151 öğrenci oluşturdu. Veriler 7-18 Ocak 2013 tarihleri arasında “Anket Formu” 
ve “Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplandı. Gömbül tarafından 2000 yılında geliştirilen Şiddete İlişkin 
Tutum Ölçeği (ŞİTÖ); sağlık personelinin ailede kadına eşi tarafından uygulanan şiddete ilişkin tutumunu 
belirlemek amacıyla geliştirildi. Ölçek tutum puanı ortalaması 57 (min=19, max=95)’dir. Ölçeğin, ekonomik 
şiddet (min=7, max=35), duygusal, psikolojik, cinsel şiddet (min=6, max=30), meşrulaştırıcı mitler (min=3, 
max=15), neden açıklayıcı mitler  (min=3, max=15) olmak üzere dört alt boyutu vardır. Tutum puanın yüksek 
olması, sağlık personelinin şiddete ilişkin tutumunda geleneksellikte artmayı, tutum puanının düşük olması ise 
geleneksellikten uzaklaşmayı ve çağdaş görüşü göstermektedir. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik, Student t 
testi, Kruskal Wallis varyans analizi ve Spearmen korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katı-
lan öğrencilerin yaş ortalaması 20.3±1.7, %85.4’ü kız, %43’ ü ilçeden gelmekte, %82.8’i çekirdek aile tipine 
sahipti. Öğrencilerin annelerinin %55.6’ sı ilköğretim mezunu, %84.8’i ev hanımı olup %42.4’ ünün babası il-
köğretim mezunu ve %25.8’ inin babası işçi olarak çalışmakta idi. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%74.2) 
ailesinin gelir durumu orta düzeydeydi ve %84.1’inin sosyal güvencesi vardı. Öğrencilerin %14,6’sının aile-
sinde kararları sadece baba vermekteydi. Öğrencilerin %17.2’ sinin çocukluğunda fiziksel şiddete maruz kal-
dığı, %14.6’ sının anne ile babası arasındaki fiziksel şiddete tanık olduğu, %58.9’ unun çevresinde ve  %30.5’ 
inin eğitimi sırasında aile içinde şiddete uğrayan kadınla karşılaştığı bulundu. Öğrencilerin %35.8’ inin şiddet 
konusunda  eğitim aldığı bulundu. Öğrencilerin sadece %15.2’ si 4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanun 
hakkında bilgi sahibiydi. Öğrencilerin “Şiddete İlişkin Tutum Ölçeği” puan ortalaması 39.31±8.62 bulundu. 
Öğrencilerin ölçek alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları sırasıyla; ekonomik şiddet 13.01±4.71, duy-
gusal, psikolojik, cinsel şiddet 14.39±3.57, meşrulaştırıcı mitler 5.35±2.36, neden açıklayıcı mitler 6.54±2.09’ 
dır. Öğrencilerin cinsiyetleri ile ölçek ve tüm alt boyut puan ortalamaları arasında,  çocukluğunda şiddet görme 
durumları, anne baba arasında fiziksel şiddete tanık olma durumları ile meşrulaştırıcı mitler alt boyutu, çev-
resinde aile içi şiddete maruz kalan kadınla karşılaşma durumları ile neden açıklayıcı mitler alt boyutu puan 
ortalamaları arasında anlam fark bulundu (p<0.05). Öğrencilerin hemşirelik eğitimi sırasında aile içi şiddete 
uğramış kadınla karşılaşma durumları ile ölçek toplam, ekonomik, duygusal, psikolojik, cinsel şiddet ve neden 
açıklayıcı mitler alt boyut puanları arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05).  Eğitim sırasında aile içi şiddet 
konusunda eğitim alma durumları ile toplam, ekonomik şiddet ve neden açıklayıcı mitler alt boyut puan orta-
lamaları arasında anlamlı fark vardı (p<0.05). Öğrencilerin yaşları, aile yapısı, en uzun yaşadıkları yer, sosyal 
güvence durumu, kardeş sayıları, 4320 sayılı kanunu bilme durumları, babanın ve annenin eğitim durumu, 
mesleği, ekonomik durum ile ölçek toplam ve tüm alt boyut puanları arasında anlamlı fark yoktu. Sonuç: Bu 
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çalışmada öğrencilerin ailede kadına eşi tarafından uygulanan şiddete ilişkin tutum puanlarının düşük olduğu, 
hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddetle ilgili tutumlarının geleneksellikten uzaklaştığı ve çağdaş 
görüşü yansıttığı bulundu. Geleceğin sağlık profesyoneli olacak hemşirelik öğrencilerinin, kadına yapılan şid-
dette yönelik yeterli bilgiye sahip olmaları, şiddetin belirti ve bulgularının farkında olmaları, şiddete uğramış 
kadının gereksinimlerini bilmeleri ve kadına yönelik şiddette cinsiyete ilişkin farklılıkların en aza indirgenme-
si, tutumlarının çağdaş yönde geliştirmelerinin desteklenmesi önemlidir.
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, Aile İçi Şiddet, Hemşirelik Öğrencisi, Tutum

FREQUENCY OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN A NEIGHBORHOOD IN  
ESKISEHIR CITY CENTER

Cansel KAYA, Esra ÇEVİK, Celalettin ÇEVİK
celalettincevik@outlook.com

ID:137 K:71
 (Violence Against Women)

(Oral Presentations)

Abstract:  Violence against women due to gender roles mainly includes verbal and physical attacks of sev-
eral groups including both close relatives and non-acquaintances, while such attacks may also be revealed as 
economical and sexual harassment in less number of cases. Violence against women is a public health issue 
which is frequently observed in developing societies with low education and income levels. This study aims 
at determination of the factors that have an effect on the frequency of violence against women in a neighbor-
hood in Eskisehir. Material and Method: This cross-sectional study was conducted in June – July 2015 in a 
neighborhood in Eskisehir. The universe of study consisted of 6235 people, while 597 people were projected 
to be reached including 5% error rate, 50% unknown prevalence, 5% deviation, 1.5 pattern effect and 10% 
substitute subjects. Cluster sampling method was used to reach 525 people(87.9%)  who accepted to attend the 
study. Close-ended questions based on literature were used and the data were collected through face-to-face 
interviews. SPSS 22 package program was used to analyze the data, and the significance level was accepted 
to be p<0.05. Descriptive data were analyzed using figures and percentages, while chi-square was used to 
analyze categorical data. Findings: 81.3% of the study group consisted of women participants and has the 
mean age is 35.66±12.21. Twenty percent of the participants(105) were determined to have been exposed to 
violence  at least once throughout their lives. 35.4% of the subjects were exposed to verbal violence while 
this rate was 34.0%, 12.2% and 4.1% for physical, emotional and economic violence, respectively. It was 
also stated that 37.3% of the women were silent after such violence, while 32.0% made up with their abusers, 
12.7% left the house and 6.0% went to police. 18.8% of the study group stated that they had attended seminars 
on violence against women, while 44.8% remarked that they needed more information, 69.3% complained 
about inadequate intervention for violence against women, and finally 35.6% stated that they would lead bat-
tered people to seek help from concerned authorities. 82.9% of the participants addressed the violence against 
women as a health issue and stated that getting women’s opinion was essential to reveal such violence. 33.9% 
of the participants stated that the women who were subject to violence were innocent, while 77.5% referred 
violent people as disoriented, 81.0% thought that violence was learned in the family, and 75.8% expressed that 
economic insufficiency led people to violence. In the research group, violence exposure level was found to be 
significantly higher in people with low income and education levels and in the age group of 20 – 29(p<0.05). 
Furthermore, violence exposure frequency was significantly higher in the groups which thought victims to 
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be faulty, stated that children learned violence in the family, and suggested that economic incompetency led 
people to violence (p<0.05). Conclusion and Recommendations: Based on the results of this study, one in 
five women living in Eskisehir city center has been exposed to violence for at least one time. Furthermore, 
one in three women is exposed to verbal or physical violence. Education and income levels play an important 
role in the phenomenon of violence against women. A great number of the participants stated that they did not 
have adequate knowledge even if they had attended a seminar on violence. Also, approximately three forth of 
the participants expressed interventions against such violence to be inadequate. Participants stated the violence 
to be an acquired behavior which is learned in the family. The roles attached to women and men are the main 
reason behind such violence. In this study, most of the participants thought women to be guilty. It is clear that 
a transformation at individual, family, and society level is required to reduce violence against women and to 
give women an equal status with men, rather than a subordinate one. Violence against women will be reduced 
by improving the status of women, ensuring women work in a paid job, improving their education level, and 
finally by intervening the violence against women in a timely manner. 

Key Words: Violence Against Women, Eskişehir

LEVEL OF DOMESTIC ABUSE IN STUDENTS STUDYING AT TECHNICAL AND VOCATIONAL 
HIGH SCHOOL IN BALIKESIR CITY CENTER AND RELEVANT FACTORS

Taşkın YAMAKCIK, Selime ULUC, Ayna AKMURADOVA,  Kevser KOPRU, 
Esra CEVIK, Celalettin CEVIK

celalettincevik@outlook.com
ID:138 K:71

 (Violence Against Elderly Women)
(Poster Presentations)

Abstract:  Child abuse; all kinds of actions and inactions of an adult such as mother, father or childcare as--
sistant, which are defined inappropriate or damaging by social rules and professionals, and which hamper 
or limit child development. Abuse is an extensive, comprehensive and multidimensional problem. This fac-
tor that has a negative effect on school children is not limited with the period being abuse, but it continues 
throughout the life of child. The objective of this study is to determine domestic abuse in 9th grade students 
studying in a technical and vocational high school in Balıkesir city center and relevant factors. Material and 
Methods: This cross-sectional and definitive research was conducted in April-May 2015 with participation of 
107 9th grade students studying in a technical and vocational high school in Balıkesir city center. In the study, 
sample size was not estimated however, the whole population was targeted. Study data were collected by the 
researches through face-to-face interviews conducted with the participants. Questionnaire consisted of ques-
tions on socio-demographic characteristics and Domestic Child Abuse Scale. Research approval was received 
from the institution, and the attendants were asked to give their verbal consents. Percentages, t test and Kruskal 
Wallis variance analysis were used to analyze the data. Findings: Greater part of the study group was female 
students 57.0%, while the age average was determined to be 15.09±0.54. The percentage of participants with 
middle income was 71.0%, while 44.3% had two siblings, 72.9% had primary school graduate mothers, 60.7% 
had primary school graduate fathers, 12.1% had step mothers and 10.3% had step fathers. 22.4% of the par-
ticipants stated that their fathers used violence against their mothers, while 10.3% stated such violence to be 
physical and 11.2% to be verbal. Furthermore, it was determined that 57.0% of the family members defined 
the concept of power as the most important issue, while 15.9% were not happy with the social behaviors of 
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their children, 7.5% did not prevent their children from being mocked, 29.0% forced their children to go to 
university, 15.0% did not support development of their children, 3.7% defined human body as a wicked ob-
ject, 11.2% made their children watch/look irritating stuff, 4.7% punished their children for revenge, 15.0% 
deprived their children of medical means even when needed, 14.0% used swearing words when they were with 
their children, 13.1% abused their children by saying they are not useful, while 46.7% gave the opportunity to 
their children to express themselves.Average scale points of the research group was found to be 48.68±6.83 
which indicates high abuse rate. There is no statistically significant difference between groups with regard to 
the education background of the mother and father, residential area during education, or having a birth father 
or step father(p>0.05). On the other hand, abuse rate was found to be significantly higher for children from 
families with low income, whose parents do not live together and whose fathers resort to verbal or physical 
violence against their mothers(p<0.05). Conclusion and Recommendations: Abuse rate was found to be 
high in the research group. Even if no gender-related difference was present, low income levels and separated 
parents was found to increase the abuse. Furthermore, the fact that parents with high income levels deprived 
their children of medical means even when needed, and resorted to punishments for revenge was a surpris-
ing finding.Abuse are the most important issues regarding our children, our future, which are not addressed 
adequately. In order to address this issue which is only the tip of the iceberg, abuse-scanning studies should be 
conducted in schools to determine students-at-risk, and certain prevention studies should be carried out to give 
social support and information to those students and their families.In order to avoid child abuse, a multisec-
toral and multidisciplinary approach should be adopted, the problem should be detected in the early phase and 
appropriate solutions should be developed. In this regard, Turkey needs to create coordination and coopera-
tion among relevant institutions; improve kindergartens, daycare centers and other institutions offering social 
services; inform mothers, fathers and children by further addressing this issue in mass media; and should keep 
this issue in the agenda. 

Key Words: Abuse, Child, Students

YAŞLI KADINLARIN MARUZ KALDIĞI PSİKO-SOSYAL ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMADA  
DİNİ-MANEVİ DANIŞMANLIĞIN ROLÜ

 Yasemin GÜLEÇ
yasemingulec8@gmail.com

ID:134 K:170
 (Yaşlı Kadınlara Yönelik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Giriş: Dinin ve manevi değerlerin ruh sağlığı açısından en önemli katkısı, ortaya koyduğu değerler ve 
dünya hayatına ilişkin olarak getirdiği açıklamalar aracılığıyla, insan ya şamına kazandırdığı anlamdır. Din de 
insanların ço ğunluğunun hayatında yer alan bir konu olduğuna göre manevi danışmanlar, bireylerin hayatları-
nın önemli bir parçası olan dinden yararlanarak, fakat bu nun yanı sıra psikolojiyle ilgili teorik bilgileri de yad-
sımadan, bunları da dini bilgilerine katarak danışanlarına daha iyi hizmet verme yolundadırlar. Dini-manevi 
danışmanlık, yaşananların üst bir bakış açısıyla değerlendirilerek, insanın yaşadıklarını anlamlandırmasına, 
yardımcı olur. Olumlu ve olumsuz tecrübeler ışığında, olumsuz duygu ve düşüncelerle baş etmeyi, bunların 
yerine pozitif bakış açısını inşa etmeyi kendisine amaç edinir. Amaç: Şiddet, toplumu oluşturan bütün bireyleri 
az ya da çok etkilemekle birlikte, incinebilirliği daha fazla olan bazı gruplar tanımlanmıştır. Bu gruplardan bi-
risi de yaşlılardır. Yaşlılar içerisinde de şiddete maruz kalanların dörtte üçü, 65 yaş üstü kadınlardır. Kadınlar, 
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yaşam döngüsü içerinde; çocukluk, ergenlik, gençlik ve yetişkinlik döneminde herhangi bir şekilde şiddete 
maruz kalabilmekte, şiddet yaşlılık döneminde de devam edebilmektedir. Bu dönemde kadınlar, en çok psiko-
sosyal açıdan şiddete maruz kalmaktadırlar. Kendine has fiziksel, biyolojik, ekonomik, sosyal, psikolojik, 
ruhsal, dini, ahlaki özellikleri bulunan yaşlılık dönemindeki manevi danışmanlık hizmetleri, insan yaşamının 
diğer dönemlerine kıyasla, farklı yaklaşım ve metotlarla ele alınması gerekmektedir. Yöntem: Bu makale yaşlı 
kadınların baş etmek zorunda kaldıkları; yalnızlık, ölüm korkusu, ahlaki bastırma, suçluluk duygusu, işe yara-
mama düşüncesi, kızgınlık ve öfke gibi psiko-sosyal tükenmişlik hallerini deskriptif yöntemle ele almaktadır. 
Huzur evleri ve yaşlıların toplu olarak bulundukları diğer kurumlarda yaşamlarını sürdüren yaşlı kadınlara 
yönelik uygulamalı çalışmalarda kullanılabilecek, dini-manevi terapi faaliyetlerine değinilecektir. Ayrıca bu 
çalışma, vicdani duyguların bastırılmasına (ahlaki bastırma) karşı öneri niteliğinde 15 günde bir uygulanacak 
6 aylık bir terapi programı sunmaya çalışmaktadır.    Bulgular ve Sonuç: Yalnızlık duygusuna karşı; birliktelik 
ve paylaşmayı artıracak dini ve ahlaki uğraşlar: Toplu dua ve ibadet, dini gün, ay ve bayramların birlikte kut-
lanması, kitap okuma saatleri, kutsal kitaptan okuma, birlikte film izleme (dini ve erdem ağırlıklı) ve değerlen-
dirme, dini ve ahlaki sohbetler, dini ve tarihi mekânları ziyaret etme, yâd (anma) programları düzenlenebilir. 
Her yaşlıda aynı düzeyde olmasa da yaşanan ölüm korkusuna karşı; insan doğasındaki, ebedi olma arzusu ve 
adalet duygusunu canlandırmaya yönelik programlar hazırlanabilir (bu etkinlikler öncelikle bir yaratıcı ve 
ahiret inancı olan yaşlılara yöneliktir). Yaşlılık döneminde bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkabilen 
vicdani duyguların bastırılmasına (ahlaki bastırma) karşı; tefekkür ve şükür seansları ile hissetme ve rahatlama 
egzersizleri, sanata ilgi ve sevginin geliştirilmesi, doğada, doğal etkinlikler yapma, misafirperverlik, komşuluk 
faaliyetleri, yardımseverlik, başkalarına yardım etme, çocuklarla bir araya gelme faaliyetleri düzenlenebilir. 
Suçluluk duygusu, işe yaramama düşüncesi, kızgınlık ve öfkeye karşı; yaşlı bireyi daha önce başarılı olduğu 
faaliyetlere yönlendirme, tecrübelerinden yararlanarak bilge kişi rolünün açığa çıkarılması, gençlerle yaşlıları 
bir araya getirme, her yaşlı bireyi dinleyerek anlamaya çalışma gibi programlar ve etkinlikler düzenlenebilir.  

Anahtar Kelimeler:  Yaşlı Kadın, Psiko-Sosyal Şiddet, Başa Çıkma, Dini-Manevi Danışmanlık
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Öz: Bu derlemenin amacı, prenatal bakımda gebelikte eş şiddetini belirleme, kayıt tutma, nüksleri azaltma ve 
anne-çocuk sağlığı olumsuz sonuçlarının iyileştirilmesinde kullanılan girişimler konusunda farkındalık yarat-
maktır. Son yıllarda şiddet olaylarının yaygınlaşması, olumsuz sağlık sonuçları ve müdahale potansiyeli sebe-
biyle dikkatler, gebelik döneminde eş tarafından uygulanan şiddete odaklanılmıştır. Gebelik sırasında kadına 
yönelik şiddet anne ve çocuk sağlığını fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Gebelikte 
eş şiddetine maruz kalmak, kadında düşük, erken doğum, plasentanın erken ayrılması, kanama, erken memb-
ran rüptürü, yetersiz kilo alımı, enfeksiyon ve postpartum depresyon gibi pek çok gebelik komplikasyonları-
na neden olmaktadır. Bunun yanında bebekte düşük doğum ağırlığı, erken doğum, kemik kırıkları, yumuşak 
doku hasarları, yeni doğan ölümü, emzirememe gibi sorunlara yol açmaktadır. Gebe kadına uygulanan aile 
içi şiddetin yaygınlığı literatürde % 1.2 ile % 66 arasında değişmektedir. Son zamanlarda yayınlanan gebe 
kadınlarda aile içi şiddeti konu alan 92 ülkenin meta-analiz çalışmasında duygusal istismar oranı  % 28.4, 
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fiziksel ve cinsel istismar yaygınlığının oranı % 8 ile % 13.8 oranında değişmektedir. Birçok profesyonel kişi 
ve kuruluş, eş şiddeti konusunda ulusal tarama önerisi ve eş şiddetine sıfır toleransı gösterilerek desteklen-
mesini önermektedir. Yaklaşık 20 yıl önce, birçok sağlık kuruluşu birinci basamak ve ikinci basamak sağlık 
hizmetlerindeki sağlık profesyonellerinin bütün kadınları taramasını tavsiye etmiştir. Amerikan Jinekoloji ve 
Obstetrik Derneği (ACOG) prenatal bakım ve üreme sağlığı ünitelerinde çalışan sağlık profesyonellerinin pre-
konsepsiyon, aile planlaması, jinekolojik muayeneler, ilk prenatal izlem gibi takiplerde kadınların eş şiddeti 
açısından her trimester için en az bir kez ve postpartum dönemde yapılan sağlık kontrollerinde de rutin olarak 
taramadan geçirilmesini tavsiye etmiş, eş şiddeti hakkında istismar belirtilerini de içeren materyal broşür gön-
dermiştir. Gebelik bir kadının düzenli olarak sağlık hizmeti alması gereken bir dönemdir. Prenatal bakım eş 
şiddetine maruz kalan kadınları belirlemek, uygun girişimleri sağlamak için sağlık bakım hizmeti verenlere 
bir fırsat sunmaktadır. Prenatal bakımda çalışan sağlık personeline  gebelikte şiddet prevelansını azaltmak  
ve anne ve  bebek sağlık sonuçlarını iyileştirmek için ev ziyaretleri programları önerilmektedir.. Özellikle ev 
ortamı, şiddeti belirlemek, önlemek ve iletişimi geliştirebilmek için ideal bir ortamdır.  Perinatal dönemde eş 
şiddetini azaltmaya yönelik  randomize kontrollü (RCT)  girişim çalışmaları vardır. Bu çalışmalarda bilişsel/
davranışsal entegre danışmanlık girişimleri, mentörlük, ev ziyareti programları,  savunuculuk/destek girişim-
leri, barınak ve koruma programları kullanılmıştır. Danışmanlık ve mentörlük girişimlerinin standart prenatal 
bakıma göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. Ev ziyareti programlarının eş şiddeti mağduriyeti konusunda is-
tatistiksel olarak anlamlı bir düşüş sağladığı saptanmıştır. Ayrıca şiddeti azaltma girişimlerinde, savunuculuk/
destek müdahalelerinin etkinlik kanıtı arttığı belirtilmektedir. Yasal çözümler ve danışmanlık ile birlikte olan 
koruma kararlarının, çoğu erkeğin tekrar şiddet uygulama insidansını azaltabileceği ileri sürülmüştür. Yapılan 
RCT çalışmalarda en çok umut verici sonuçlar, ev ziyareti programları ve çok yönlü danışmanlık  girişimleri 
ile elde edilmiştir. Destekleyici bilişsel davranışsal danışmanlık girişimleride cinsel şiddet dışında psikolojik 
ve fiziksel eş şiddetinde azalma, gebelik sonuçlarının iyileştiğine dair kanıtlar elde edilmiştir.  Sonuç olarak; 
gebelikte eş şiddetinin tanılanmasında, şiddetin azaltılması, önlenmesi, koruma ve müdahale girişimlerin oluş-
turulmasında prenatal bakımda sağlık profesyonellerine önemli görevler düşmektedir. Sağlık profesyonelleri 
prenatal bakım hizmetlerinde uygun ortam oluşturma, istismar konularını belirleme, mahremiyet ve güvenliği 
sağlama, cesaretlendirme,   uygun girişimleri sağlama, danışmanlık ve rehberlik etme görevlerini yerine ge-
tirmelidir. Gebelikte şiddete uğrayan kadınların belirlenmesi ve şiddetin önlenmesine yönelik girişimler için 
sağlık profesyonellerinin eğitilmeleri gerekir. 
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Öz: İş yaşamında mobbing kavramı ilk kez, 80’li yıllarda İsveç’te yaşayan Alman çalışma psikoloğu Heinz 
Leymann tarafından, belli bir işyerinde çalışanlar arasında benzer tipte, uzun dönemli, düşmanca ve saldırgan 
davranışların varlığına dair yaptığı saptamaların sonucunda kullanılmıştır (Tınaz, 2006). Günümüzde ise mob-
bing üzerine yapılan çalışmaların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır, ancak bu artışa karşın ülkemizde 
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yapılan araştırmalar sınırlı sayıda kalmaktadır. Konu ile ilgili Türkiye’de yapılan ilk çalışmalardan biri 2006 
yılı Mart ayında gerçekleşmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuk ve Sosyal Güvenlik Ana 
Bilim Dalı’nın ev sahipliğini yaptığı panelde, “iş yerinde psikolojik taciz (mobbing) ve cinsel taciz” başlı-
ğı altında mobbing akademik platformda tartışılmaya başlanmıştır (Tınaz, 2008).  Bu bağlamda; Dökmen 
(2008) çalışmasında, bir veya birkaç kişinin bir kişiye yönelik olarak sergilediği organize ve süreklilik arz eden 
nitelikte, fiziksel veya psikolojik zarara yol açan tacizci davranışlarına yıldırma (mobbing) adını vermiştir. 
Mobbing, iş ortamının her alanında olumsuzluğa yol açan özellikle de akademisyenler açısından üretkenliği 
kısıtlayan, bıkkınlık yaratan ve hataya sürükleyen bir olgu olan ‘mobbing’ kavramı, gün geçtikçe artmakta ve 
bireyler açısından intihar etme, işten ayrılma, psikolojik sorun yaşama gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 
Tüm bu olumsuz sonuçlar pek çok alanda boy göstermektedir. Mobbing birçok konuda bireyleri etkilemenin 
yanı sıra birçok olgu ile doğrudan ilişkilidir. Bu olgulardan biri de Mutluluk kavramıdır. Psikoloji literatüründe 
mutluluk, öznel iyi oluş kavramıyla ele alınmaktadır. Öznel iyi oluş, olumlu duyguların sık, olumsuz duygula-
rın az yaşanması ve yaşamdan yüksek doyum alma şeklinde tanımlanmaktadır (Argyle, Martin ve Crossland, 
1989; Diener ve diğ., 1985). Öznel iyi oluş, yük sek düzeydeki yaşam doyumuyla karakterize edilmekte bunun-
la birlikte olumlu duy gulanım, hoşa giden faaliyetlerde bulunma ve düşük düzeydeki olumsuz duygulanımı da 
içermektedir. Bu açıdan ele alındığında öznel iyi oluşun çoğunlukla mutlulukla eş anlamlı olarak kullanıldığı 
görülmektedir (Şahin ve diğ., 2012). Ülkemizde özellikle daha çok sayıda genç akademisyenin görev yaptığı 
bilinmekte, fakat buna karşılık akademisyenlerin mobbing ve mutluluk ilişkisini konu edinen araştırma bulun-
mamaktadır. Bu bilgiler ışığında, alan yazına katkıda bulunması amacıyla üniversitelerde görev yapan Öğretim 
Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlilerinin iş yerindeki mobbing ve mutluluk düzeylerine 
ilişkin algılarının incelenmesi ve akademisyenlerin psikolojik yıldırma algılarının cinsiyet, yaş, medeni durum 
ve görev yapılan fakülte/bölüm vb. değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi bu 
araştırmaya konu edilmiştir. Bu düşünceye istinaden araştırmanın ÖYP Araştırma Görevlileri üzerinde yapıl-
mış olması, genç akademisyenlerin akademik hayatlarının başlarında yaşadıkları mobbingin mutluluk düzey-
lerine etkisinin belirlenmesi açısından ve diğer çalışmalara kaynak oluşturacağı bakımdan, ayrıca elde edilecek 
sonuçların, üniversitelerde uygulanan mobbing davranışlarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarına 
katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bu düşüncelerden hareketle çalışmanın amacı; ÖYP Araştırma Görevli-
lerinin maruz kaldıkları mobbing durumu ve bu durumun öznel mutluluk düzeyi üzerine etkisini incelemektir. 
Çalışmanın araştırma grubunu; Türkiye’nin dört bir yanında görevli olan 115’i kadın, 98’i erkek olmak üzere 
toplam 213 ÖYP Araştırma Görevlisi (akademisyen) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; 
Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilen ve Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Olum-
suz Davranışlar Ölçeği (Mobbing)’ ile Lyubomirsky ve Lepper (1999) tarafından geliştirilen ve Akın (2011) 
tarafından Türkçeye uyarlananan ‘Öznel Mutluluk Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; cinsiyet de-
ğişkeninde erkek ve kadın akademisyenler arasında anlamlı farklılık çıkmamasına rağmen, puan ortalamasının 
erkek akademisyenlerin lehine yüksek olduğu belirlenmiştir. Medeni durum değişkeni; anlamlı farklılığın evli 
akademisyenler lehine olduğunu göstermiştir. Diğer bir ifade ile; evli akademisyenlerin, bekâr akademisyenle-
re oranla daha fazla mobbinge maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, ÖYP Araştırma Görevlilerinin maruz 
kaldıkları mobbing düzeyeri, öznel mutluluk düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir.
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Abstract:  Literary contributions in abolishing the flaws have been remarkable since the beginning of 
literature. It takes many forms so as to describe the faults in our society. Satire is one of such genres which 
intends to improve humanity by criticizing the obdurate nature of our society. India along with the whole 
world is fighting against various social problems with gender inequality being a prominent one. Increasing 
incidents of gender based violence like rapes, domestic violence etc. are among the most dreadful ones which 
shake the very foundations of morality. In the subsequent sections of this term paper, we will discuss the 
manifestation of patriarchy in different types of gender based violence, prominently sexual violence. The idea 
is to critically analyze the effectiveness of satire in attacking the origins of such monstrous acts and to study the 
effectiveness of a successful satire in bringing about a change in the attitude of society towards such obnoxious 
deeds. Essentially, satire is very much dependent on the kind of audience it targets and thus audience plays an 
important role in a satire. To some kind of audience a satire may seem very crude or imprudent but to some 
it makes sense. Satire intends to point out the flaws of the patriarchal society that we live in by sarcastically 
attacking the various arguments which put the blame on women for gender based violence. This lends for the 
need of an intended readership. India is the country which is suffereing from sexual violence at extremecity 
and hence needs this type of awareness in huge amount. The implicit and explicit readership of this article 
varies with a huge range. Hence, in the same way as the readership of this article the scope is huge at this point 
of time.   We conducted different types of survey for both men and women asking them questions about rape, 
how they define rape, the basic causes of rape, how it can be stopped and who are responsible for rape and 
presented them in a satirical way. We asked different kind of questions like “Do you think rape is something 
men do out of a desire for control empowered by years of patriarchy?”, listed the responses of both men and 
women and presented them in a satirical manner. The main technique of the satire is the sharp contrast between 
the literal meaning of arguments that we’ve averred and the explicit meaning of the arguments that we are 
posing.  The findings of the research suggests every Indian woman despite her age, profession, caste and class 
accepts can be a victim of rape. Moreover, all these women/girls are accused for being responsible for rapes. 
Whereas the men, regardless the age, profession, caste, class and economic status impose the responsibility 
for rapes. Hence, the things that India need to focus on is the education and cultural ethics. The number and 
extent of rapes in India are being brutal day-by-day and needs urgent attention of not only media, youth, or 
government and but citizen of India. 

Key Words: Rape, Rapists, Rape Victim, Sexual Violence



26

THE DYNAMICS OF POLITICS AND RELIGION IN TURKEY

Şebnem NAZLI KARALI 
sebnemnazzli@gmail.com

 ID:129 K:169
 (Political Violence)

(Poster Presentations)

Abstract:  In Turkey, the majority of the population is issued to Islam as their identity cards say. Whether you 
believe in any religion or not does not affect your religion status in your identity card unless you go to law court 
to change it. In this article, I will talk about how the governorate uses Islam to exercise power. Islam is a religion 
of tolerance as it claims itself to be so in its holy book Quran, however the people who blindly and impulsively 
believe in Islam seem to be all the way different from those who are supposed to be the followers of Islam as Qu-
ran claimed. Paradoxically, the current supporters of Islam are proud of the fact that they believe in such a religion 
which never forces anyone to do anything. Yet, they force others -who are or are not the supporters of Islam and 
who are supporters of freedom in any sexual activity. They blame those who believe in the freedom of sexuality of 
not believing in Islam but corrupting it and disrespecting the believers of such a religion.  Religion becomes a me-
ans of proving and enduring political and economic power straying from being a holy faith. Being one of the most 
recent events, Annual Istanbul Pride Parade 2015 showed us how religion can be used as a means of violation 
with the excuse of parade’s coincidence with the holy month of Ramadan. Ironically enough, annual trans pride 
festival and parade held uneventful in Istanbul on 21th July, 2015. After a week, the governorate did not allow the 
annual gay pride parade in Istanbul with the excuse of its coincidence with the holy month of Ramadan. But the 
trans pride had coincided with Ramadan a week ago. On 28th of June 2015 the police fired water cannon, rubber 
pellets and tear gas to disperse the crowd. They even did not allow the demonstrators to march in İstiklal Street 
and stopped them near Taksim Square. They used the religion of tolerance in order to violate the people and the 
event. Another paradox is that a majority of Muslims fast during Ramadan, which is a religious duty of Islam but 
not an obligation. Pepper gas obviously –as it gets in the nose, nothing can get in somewhere on your body when 
you are fasting- broke the fast without the permission of those who were fasting. Therefore, the violators testifi-
ed that the religion can be used as an excuse to protest something which they claim the religion does not allow 
to happen. The governorate consciously or unconsciously proves that they support and come up with a notion, 
which is the religion of Islam in that case, which they can use to violate, kill, or hurt. They violate the religion by 
using it as a means of violation. Religion reaches to the point of being regarded as the source of hate crimes, hate 
speeches, rights violations. Another example would be the LGBTIQ who were murdered by ISIS being blamed 
of their sexual orientation and/or gender identity. This is an example of direct or indirect violation of hegemony 
using religion as an excuse to destroy what it does not want to exist. The aim of hegemony is not to protect Islam 
and its religious duties but to keep their economic and political benefits safe. Mutually, hegemony is protected by 
pressure and interest group using religion as a means of violation, murder, and hurt. Therefore, religion becomes 
out of question as politics is involved in Turkey. Lastly, I will mention some “smaller” examples of homophobia 
in connection with violation on the basis of being disrespectful of Islam, remaining widespread in Muslim count-
ries, one of them being Turkey in this case. Religion falls from being a faith to a means of violation. It is “used” to 
be believed. To sum, having said “din elden gidiyor”- religion is trying to be destroyed-, the governorate’s subtext 
appears to be the aimed protection of political and economic power being far away from the fulfilling religious 
duties of Islam as a so-called “ardent” supporter of it. The religious pressures on sexuality appear with political 
and economic anxieties rather than following the path of Islam and being faithful to it. Religion falls from being 
a faith to a means of violation. In either case it is “used” to be believed.  

Key Words: Islam, Turkey, Politics, LGBTIQ, Violence, Homophobia, Transphobia, Pride, Religion, Power 
Exercise
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Öz: Müziğin insanlar üzerindeki etkileri çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Müzik, ilk çağlarda dini ayin-
lerde, kutsal günlerde, daha sonra savaşlarda (karşı tarafa psikolojik baskı amaçlı), bayram günlerinde, eğlen-
celerde, yapılan etkinliğin türüyle uyumlu, insanların duygularını harekete geçiren bir araç olmuştur. Müzik 
insan beyninde sevgi, öfke, korku, coşku vb. duyguların yönetildiği yer olan limbik sistemi harekete geçirmede 
önemli bir işleve sahiptir. O halde öncelikle, “müzik nedir?” sorusuna yanıt aranıp, ardından “şiddet” kavramı 
üzerinde durulacak, müzik ve şiddet kavramlarının nasıl bir araya geldiği konusu, ezgisel ve sözel unsurlar 
göz önünde bulundurularak görsel-duysal materyallerle  açıklanmaya çalışılacaktır.Müziğin, kavram, davranış 
ve sounddan oluştuğu düşünüldüğünde,  inceleme nesnesinin, müziksel kavram, müziksel kavramlaştırma 
ve müziksel sound/tını da var olduğu ortaya çıkmaktadır.  İncelenen bir müzikte aranması gereken bunlardır. 
Şiddet ise,  sadece bir “kontrol kaybı” ya da bir “cinnet” hali değil, aynı zamanda bilinçli, kontrollü, planlı 
ve sistematik yapılan bir eylem, bir seçimdir. Şiddetin farklı türleri vardır. Bunlar;  fiziksel şiddet, duygusal 
şiddet, psikolojik şiddet, sözlü şiddet, cinsel şiddet, işyeri şiddeti, ekonomik şiddet vb.dir. Bu bağlamda düşü-
nüldüğünde müziğin, sevgi, coşku, merhamet gibi olumlu davranışlara kaynaklık ettiği gibi; öfke, korku, kaygı 
vb. olumsuz davranışlara da kaynaklık ettiği göz önünde bulundurulduğunda, müzik ve şiddetin birlikteliği bu 
araştırmanın odak noktasını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Şiddet, Araç, Etki

VIOLENCE OVERVIEW

Murat KORKMAZ
hakanturk06@mynet.com

 (General Violence)
(Conference Presentation)

Abstract: Used by the powerful against the weak, violence is one of the most important crimes against hu-
manity. Today, it has been observed that apart from humans, no other creatures use violence against other be-
ings without a reason or with an unnatural reason. Even the hierarchy among animals is more regular and 
stable compared to the human communities; because, unlike human beings, practicing the law of nature, ot-
her creatures do not use violence against their surroundings especially against their own kinds for psycholo-
gical or different reasons or for their own benefit. Talking about today’s civilization, mankind primarily do 
harm against the continuity of their own generation, their own universe, and the most importantly against the-
ir wives and children with whom they spend their lives. As can be observed in many communities, such situ-
ation is experienced more in developing countries and underdeveloped countries. In a general research con-
ducted by World Health Organization in 2014, among people from “all races, countries, and beliefs”, it is in-
dicated that domestic violence is seen in different forms in one out of four families. In developed societies, 
violence is more psychologically and economically used while in developing and underdeveloped countries, 
physical violence is more used. In a research conducted on violence by the Turkish Institution of Family Re-
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search (2014), it is found out that in 34% of the families in Turkey, physical violence is used; and, in 53% of 
the families, verbal assault is used. And the most importantly, being among the developing countries, Turkey’s 
violence map is unfortunately in a dense zone. One out of four women in the world, and one out of six men 
have experienced violence in a period of their lives; it is indicated by world health organization that especi-
ally males experienced sexual harassment in terms of incest. In the report on this subject published by BMA 
in 1998, and “British Home Office Research 1999”, it is stated that especially in developed countries, males 
who have economic power organize touristic trips towards both their opposite sex and same sex. Especially 
for European males who are 50 and over, under the cover of organization and tourism, many firms organize 
sexual touristic activities towards girls aged 13 or under 18 in some African countries and in Thailand, in par-
ticular. Again, a BMA report about it clearly reveals the situation. Therefore, it is stated that dense rate of se-
xually transmitted diseases and the emergence of different problems are inevitable (Council of Europe, 2002).
According to the report results of a research conducted by World Health Organization in 2002, all around the 
world, one out of three women are beaten; forced to have sexual intercourse; or harassed in various ways in 
some periods of their lives. The worst and the most tragic part is that such kind of violence is committed ge-
nerally by somebody who is from the family or from the inner circle of the victim’s social environment. In 
the research conducted in Japan in 2013 on 613 volunteer women, it is found out that 57% of them are sub-
jected to physical, emotional, or sexual violence; and 28% of them are subjected to economic and other kinds 
of violence.In such situation, it is hard to say that the difference in terms of development or education affects 
the violence phenomenon. Also, in a scientific research conducted by a Korean sociologist in 2014, a research 
is carried out on 2891 women who are victims of violence. It is found out that two out of three of the partici-
pant women are subjected to violence by their husbands, fathers, and close family members. In another scien-
tific research carried out in Chile in 2009, it is stated that the rate of sexual harassment is 72%; and, 92% of 
the people who commit violence is from the same family. In another research carried out in Kenya in 1990, it 
is observed that 41% of women are regularly beaten by their husbands, and forced to have sexual intercourse 
with other men; and the most importantly, it is observed that there is a serious rise in women traffic. Between 
the years of 1993 and 2012, the rate of the women who were executed as a result of being raped by their own 
brothers, fathers, or close relatives is 47.1%. All around the world, there is a considerable amount of women 
who are forced by their husbands to have sexual intercourse during their pregnancy periods. According to 
World Health Organization, this rate is 25%, which means one out of four.Although they are among the deve-
loped countries, this situation is not pleasant in England and Wales. About one fourth of the crimes involving 
violence are committed in family; depending upon different reasons, 81% of the victims of violence in family 
are women and 18% of them are men (Crime in England and Wales, Home Office, 2012).Being subjected to 
violence all around the world, women do not report the violence she is exposed to anybody or any police for-
ce. This rate is stated as 35%. Because of the strict regime practiced in Iraq and Iran, the fact that the women 
who are raped are executed without even questioning is a savagery, a crime against humanity, and most im-
portantly it is not an acceptable situation; because, in such case the raped one seeks the prevention of the one 
who rapes, and end her life by ignoring her rights. In general, when we look at the rates of femicides all aro-
und the world, women are violated by their close surroundings; this rate is 43% in Australia, 50% in Bangla-
desh, 60% in Zimbabwe, and 73% in Papua New Guinea. Being close to these same rates, most of the women 
who are murdered die because of violence, especially domestic violence. When we take a look in terms of 
Turkey, violence types and most importantly the situation and future of the raped ones are not pleasant. Vio-
lence is the most significant fact that cannot be prevented by law or politics. According to the data of the Tur-
kish Ministry of Family and Social Policies, it is stated that in the rate of 80%, the violated ones have nothing 
to do about the violence they have been experienced and they have to continue their lives helplessly. The 
most important indicator of this is that girl children and boy children experience different kinds of violence. 
When we look at the rate, it is 46%. It means 46 out of 100 children unfortunately experience domestic vio-



29

lence. Being subjected to different kinds of violence, these children experience psychological, sociological 
and other kinds of trauma; they cannot adopt a place in the society or they choose illegal ways. Foremost 
among these ways, we observe drugs, prostitution, and opposition to police force. In the research conducted 
by Foundation of Women’s Solidarity between the years 1995 and 2005, it is found out that 97% of the wo-
men who live in slum areas of the capital city, Ankara, are violated because of their husbands; and, most of 
them experience physical violence. In a research conducted by Ankara Medical Chamber in 2012, aiming at 
analyzing the types of violence against women, Ankara is ranked the first among İstanbul, İzmir, Bursa, and 
Erzurum. It is observed that physical and sexual harassment took the first place in this violence acts. When 
we evaluate the rates, 58% of the participants are violated by their husbands, fiancés, or boyfriends; 12% of 
them are violated by their fathers and brothers.  In a different research conducted by Foundation of Women’s 
Solidarity, 34 out of 40 women were found dead in their houses; 20 of them were found as hanged; 18 of 
them were found as poisoned; 11 of them were found as burnt; and 9 of them were found as pushed down 
from a high place. As a continuation of the same research, in a research conducted by Foundation of Women’s 
Solidarity in cooperation with the Union of Turkish Bar Associations, among 695 women, 54% experience 
domestic violence; 35.2% talk about the violence although they are violated; and they have experienced vio-
lence over 4 years. 42.3% of the violated women who participate in this research are subjected to beating; 
40.1% of them are subjected to threat and swearing; 12.6% of them are subjected to bodily injury; 3.2% of 
them are subjected to abuse and rape; 1.4% of them are subjected to secluding; and 0.4% of them are subjec-
ted to death threat. It is a fact that 40.4% of this group, violence is committed against children, too. In another 
research, 2064 women are interviewed; and, it is found out that 93% of the women are violated by their hus-
bands, and 7% of them are violated by their fathers. It is reported that bodily complaints of violated women 
are as follows: 47% bruising or injury; %41 serious injuries causing hospitalization (fracture, severe injury); 
and 12% miscarriage. It is found out that the duration of violence is over 11 years in 42.5%; 6-10 years in 
29%; and 1-5 years in 24%.  According to 1997 research of Turkish Institution of Family Research and Purp-
le Roof Women’s Shelter Foundation, 45.8% of the women stated that they were subjected to violence at the 
end of honeymoon period; 1.3% of them were subjected to violence in their pregnancy periods; and 9.9% of 
them were subjected to violence after pregnancy. All around Turkey, until 6 March 2015, 55 of 65 women 
who were subjected to violence died; and on 18 June 2015, this number increased to 144. The general rate of 
women who appeal to health institutions as a result of violence for this or that reason is 22.3%. Also, it has 
been reported that with a 14.6% rate, sexual harassment and rape are experienced by the girls who are under 
18.  According to the official records of 2014, 294 women were killed because of violence; and according to 
the unofficial records, it is stated that this number is between 450 and 600. Works of Istanbul Homicide and 
Unidentified Murder Prosecution Office are not pleasant enough; and it indicates that these rates will not dec-
rease in future.  Violence should not be considered as a savagery carried out by humans against other humans. 
Different types of violence should be analyzed. Harming the animals, nature or environment constitutes the 
different types of violence. Especially animal slaughters carried out by public authorities cannot be acceptab-
le. Also, there are a considerable number of animals that have been killed by humans for various reasons.  
Again harming the environment, destroying forests, vegetation cover, toxic fumes etc. In order to put an end 
to this violence as a practice and as an issue, personal conscience and the responsibility it brings along should 
be reconsidered especially from an educational perspective. To actualize this, it should be conveyed to child-
ren, who constitute the future of humanity, through the usage of an appropriate language. It should be unders-
tood that to live in a healthy and peaceful community, and for a happy life, the most important education is 
received from family.  Also, apart from the political practices executed to prevent violence and put an end to 
it, other deterrent practices of law have to be put into effect and be aggravated. It is observed that today’s law 
enforcement is not effective; because, violence is continuously increasing instead of decreasing. In such situ-
ation, it is an obligation to actualize the deterrence factors.  It should be considered not as a national problem 
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but as an international problem; violence should remain as an important problem that the individuals need to 
keep in mind throughout their lives. As mentioned in supreme religion of Islam “Do not want anything for ot-
hers that you do not want for yourself” or “Do not do anything to others that you do not wish to experience”. 

Key Words: Women, Violence, General, World, Negation Odds

ÇOCUĞA YÖNELİK ANA BABA ŞİDDETİNE KARŞI ÇOCUĞUN HUKUKEN KORUNMASI 

Selma Hülya İMAMOĞLU
passau98@yahoo.com

ID:127 K:159
(Çocuğa Yönelik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Çocuk, doğduğu andan itibaren bağımsız bir kişiliktir ve temel insan haklarına sahiptir. Bu husus, yaşadı-
ğımız çağın çocuğa bakışında hâkim anlayıştır ve uluslararası belgelerle de tespit edilmiştir. Buna göre çocu-
ğun bireyselliği kabul edilmelidir; bu yönde çocuğun yararının gerçekleştirilmesi ve çocuğun korunması esas-
tır. Çocuk, doğumla kişilik kazanır, fakat kendi başına karar verebilen, sorumluluklarının bilincinde bir insan 
olarak toplum hayatına katılıncaya kadar uzun süre bakıma, korunmaya ve yönlendirilmeye ihtiyaç duyar. Bu 
ihtiyacın karşılanması, doğal olarak ve ahlaken ana babanın ödevidir. Nitekim çocuk, prensipte erginliğini elde 
edinceye kadar ana babanın velayeti altında bulunur. Velayet yoluyla çocukla ana baba arasında meydana gelen 
ilişkide her iki taraf da eşit hak süjesi olarak yer alır. Ancak çocuk, bakıma, korunmaya ve yönlendirilmeye 
duyduğu ihtiyaç sebebiyle daha zayıf konumdadır. Bu noktada çocuk, zayıf konumunun başkaları tarafından 
istismar edilmesine karşı mücadele edebilecek ve kendini tehlikeden koruyabilecek durumda değildir. Çocu-
ğun zayıf konumunun ana baba tarafından istismar edilmesi, tehlikenin ana babadan kaynaklanması ihtimali 
de mevcuttur. Şu halde çocuk, özel olarak korunmalıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 
başlangıç kısmında kabul edilen esaslardan biri de çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için 
mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğidir. Çocuğu ilgilen-
diren bütün faaliyetlerde çocuğun yararı ilkesinden hareket eden Çocuk Hakları Sözleşmesi, taraf devletlere, 
çocuğun ana babasının ya da onlardan yalnızca birinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet ve 
suiistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dâhil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı 
korunması için; yasal, idari, toplumsal ve eğitsel bütün önlemleri alma yükümlülüğünü yüklemiştir. Çocuk 
Hakları Sözleşmesinin de işaret ettiği üzere çocuğun şiddetten uzak bir ortamda büyüme hakkı mevcuttur. Bu 
noktada ana baba, çocuğa uyumlu bir çevrede, ilgi ve sorumlulukla şekillenmiş bir ortamda büyüme imkânı 
sağlamalı, çocuğun onurunu kırıcı, onun bedensel veya ruhsal bütünlüğüne zarar veren ya da tehlikeye düşüren 
hiçbir müdahalede bulunmamalıdır. Bu yönde ana baba, özellikle velayet yetkisine dayanarak çocuğu eğitmek 
maksadıyla dayak vb. güç kullanma suretiyle bedensel cezalandırma biçimindeki ve bununla aynı etkiye sahip 
yaptırımları uygulayamaz. Ana baba, çocuğu hak süjesi olarak idrak etmeli, çocuğun kişiliğine değer vermeli 
ve çocuğun yararını esas alarak çocuğu korumalıdır. Aksi takdirde çocuğu koruyucu önlemlerin alınması gere-
kir. Keza kişilik hakkı ihlal edilen çocuğun ana baba karşısında savunma ve tazminat talepleri de söz konusu 
olabilir. Bu tebliğde çocuğa yönelik ana baba şiddetine karşı çocuğun korunmasında başvurulabilecek huku-
ki çarelerin incelenmesi, Türkiye’deki yasal düzenleme ve bu konudaki son gelişmelerin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Mevcut yasal düzenlemedeki bazı problemlere işaret edilerek öncelikle ailede ve toplumda 
çocuğun bağımsız bir kişiliğe sahip olduğu ve saygı duyulması gerektiği bilincine varılmasının önemi göste-
rilmek istenmiştir. Tebliğde çocuğun ana baba şiddetine karşı korunması, özellikle velayet yoluyla çocukla ana 
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baba arasında meydana gelen ilişki çerçevesinde ele alınmıştır. Bu yönde Türk Medeni Kanununun çocuğun 
korunmasına yönelik önlemleri öngören 346 vd. hükümleri ile kişiliğin korunmasına yönelik genel nitelikli 
düzenlemeleri oluşturan 24. ve 25. maddelerinin ana baba ve çocuk arasındaki ilişkiye uygulanabilirliği üze-
rinde durulmuştur. Konu, Sosyal Hizmetler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Anılan kanun hükümlerinin 
birbiriyle ilgisi de irdelenmiştir.  Çocuğa yönelik ana baba şiddetine karşı çocuğun korunması, hukuki açıdan 
incelenirken ilgili mevzuatın tahlili yönüne gidilmiştir. Bu tahlil esnasında uygulamadaki verilerden, özellikle 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çocuğun temel haklarının ve korunmasının uluslararası standartlarda 
uygulanabilmesi, gerekli bütün şartların iyileştirilmesi için hazırladığı Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi 
ve Eylem Planındaki çocuğun ülkemizde hâlihazırdaki durumuna ilişkin tespitlerden de yararlanılmıştır. Ya-
pılan incelemede çocuğa yönelik ana baba şiddetine karşı çocuğun korunmasını öngören yasal düzenlemele-
rin çocuğun yararı ilkesini gözeten bir anlayışla yapıldığı ve esas itibarıyla isabetli olduğu tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte önemli bazı hususların yasal zeminde açıklığa kavuşturulması gereği de saptanmıştır. Şöyle 
ki mesela ana babanın velayetten doğan yetkileri çerçevesinde çocuğun eğitiminde şiddet içeren araçlara baş-
vuramayacağı, temel bir kanun niteliğindeki Türk Medeni Kanununda açıkça düzenlenmiş olmalıdır. Diğer 
taraftan çocuğun aile içinde korunması, çok yönlü disiplinler arası işbirliğini gerektiren bir süreçtir. Bu yönde 
etkili tedbirlerin alınmasında, ana baba şiddetine maruz kalan çocuklara ilişkin istatistikî verilerin de göz 
önünde bulundurulması gerekir. Ancak bu noktada problem tespit edilmiştir. Şöyle ki mesela Çocuk Hizmetle-
ri Genel Müdürlüğünün istatistiklerine göre Mayıs 2015 itibarıyla kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 
12.542’dir. Fakat bu çocuklar arasında ana baba şiddetine maruz kalan olup olmadığı yönünde bir istatistikî 
veriye ulaşılamamıştır. Sonuç olarak çocuğun ana baba şiddetine karşı hukuken korunmasına ilişkin yasal 
düzenlemeler, esasen isabetlidir. Ancak çocuğa daha etkili bir korunma sağlanması açısından bazı hususların 
yasal zeminde açıklığa kavuşturulması gerektiği kanaatine varılmıştır. Ayrıca uygulamanın da yasal zeminin 
hazırlanmasına ve çok yönlü disiplinler arası işbirliğine yardımcı olmak üzere etkili saha araştırmalarını yap-
ması ve ilgili istatistikî veri sistemini geliştirmesi gerektiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Anne, Baba, Hukuk, Koruma, Kanun 
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 ID:126 K: 158
(Cinsel ve Fiziksel Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Giriş Amaç: Ensest, binlerce yıldır bazı istisnalar dışında tabu olarak kalmıştır. Ensest, tam anlamıy-
la aile içi cinsel ilişkidir. Literatürde ensestin tek ve kesin tanımı bulunmamaktadır. Gottlieb (1979), sosyal 
içerikli bir yaklaşımla ensesti, aile üyeleri arasında kanunlar ve normlarla yasaklanan cinsel ilişki olarak ta-
nımlamaktadır. Amerikan Sağlık Eğitim ve Koruma Bölümü’nün 1980’deki tanımına göre, aile içi yaşamında 
anne-baba figürüne, gücüne ve otoritesine sahip kişilerin, çocuğu cinsel anlamda taciz etmesi olarak kabul 
edilmiştir. Ensest sıklığı gizli kalması nedeniyle tam olarak bilinmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (2000) 
araştırmasında cinsel istismar yaygınlığı %10-20 arasında olup, bu olguların %43’ü aile üyelerinin tacizine 
uğramaktadır. Türkiye’de 1955 lise öğrencisinde yapılan bir çalışmada %13.4’ünün cinsel istismara maruz 
kaldığı, %1.8’inin ensest olduğu bildirilmiştir. Ensest, diğer istismar tiplerine göre iki nedenle daha önemlidir. 
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Birincisi, cinsel istismarın aile içinde yaşanması, toplum tarafından kabul edilemezliği ve ailenin parçalanma 
korkusu gibi etmenler ensestin diğer cinsel istismar tiplerine göre açığa çıkmasını zorlaştırmaktadır. İkincisi, 
kurbanlarda diğer tiplere göre daha ağır ve uzun süreli hasar meydana gelir. Olguyu sunma amacımız ensest 
ilişkinin çocuk üzerinde yarattığı yıkıcı etkilere dikkat çekmek, çocuğun yaşamında görülebilecek sorunların 
önemine ve özelliğine vurgu yapmaktır. Olgu: Olgumuz, 2-2.5 yaşından itibaren babası ve onun arkadaşları 
tarafından cinsel istismara uğrayan bir kız çocuğudur. Olgumuzun yaşadıkları annesinin ve anneannesinin 
birebir kendi ifadeleri kullanılarak aktarılacaktır. Anne: Daha evliliğimin başında problemler başladı. Ken-
disi evde yokken bazı arkadaşlarının gelip kalmasını istiyordu. Kabul etmiyordum. Eşim ve arkadaşları beni 
kendi içlerine çekemeyince şiddete, iftiralara yöneldiler. Eşimden gördüğüm şiddet üzerine boşanma davası 
açtım. Davayı açtıktan sonra eşim tarafından sürekli rahatsız edildim. En büyük bahanesi ‘çocuğumu görmek 
istiyorum’ şeklindeydi. Anneanne: Babası ilk götürdüğünde çocuk eve döndüğünde yüzü şiş, dudakları mor 
olarak geldi. Çocuk ağlayarak annesinin boğazına sarıldı. Niye böyle yapıyorsun kızım dedik, çocuk hiçbir 
şey söylemedi, biz de korktuk. Anne: Çocuk robotlaşmış halde gidiyordu. Çok şey dikkatimi çekiyordu, mah-
kemenin görevlendirdiği kişilere çocuğun gidişinin normal olmadığını söylüyorduk ama babası hala çocuğu 
götürmeye çalışıyordu. Anneanne: Çocuk bu arada argo hareketler öğrenmişti. Şaşırdık, hemen psikoloğa 
götürdük. Anne: Psikologda babasının cinsel organını gördüğünü, babasına gitmek istemediğini ağlayarak 
ifade etti. Baba çocuğu emzirdiğim sırada da benimle cinsel ilişkide bulunmak istiyordu. Sonradan psikoloğa 
söylediğimde, bana dedi ki sizin üzerinizden çocuğa ulaşmaya çalışıyormuş. Anne: Savcılığa gidince adli tıb-
ba yönlendirildik. Adli tıpta sigara yanığı, makatta renk farklılığı ve çizik saptandı. Çocuğum daha 2.5 yaşında 
cinsel yolla bulaşan bir hastalığın tedavisine maruz kaldı. Fakat adliyeye gelen kağıtta bu tespitlerin olmadığı-
nı öğrendik. Hem avukatımız hem de biz çok şaşırdık. Anneanne: Savcı, sakın bir yerde söylemeyin, konuş-
mayın demiş kızıma. Bu ne demektir? Örtülü bir tehdit değil midir? Anne: Çocuk ifadelerinde sadece babası 
değil yanındaki başka kişileri de tarif etmeye başladı. Bu kişileri çıplak gördüğünü, cinsel ilişki vb şeylerin 
yapıldığını, bunlara maruz kaldığını ifade ediyordu. Çocuğum banyodan çıktığında aynanın karşısına geçti 
‘böyle çıplak resimlerimizi çektiler, sofrada bile poz vereceğim diye ayak parmaklarımı kıvırdılar’ dedi. Bazı 
acayip görüntülerden, görüntüleri bilgisayardan izlettirdiklerinden bahsetti. Çocuğum ensest ilişkiye maruz 
kalmış ve pornografide kullanılmış. Birçok pedofilikle bir aradaymış. Bunun acısını hala yaşamakta ve ömür 
boyu hepimiz çekeceğiz. Çocuk hala çıldırmış gibi ağlıyor, bazı şeylerin yolunda gitmediğini hissediyor, ka-
çırılmaktan korkuyor. Yaşananlara inanmak istemiyorsunuz. Anneanne: Babasının evini kameralarla döşettik. 
Çocuğun yaşadıklarını kaydedip mahkemeye delil olarak sunduk. Görüntülerde çocuk geceleri uykudan kalkıp 
‘babam ölsün istiyorum’ diye bağırıyordu. Görüntüleri incelemek için mahkemedeki katibe güveniyorlarmış 
düşünebiliyor musunuz? Görüntüleri inceleyen bir psikolog olmalı. Sonra itiraz ettik. Görüntüleri incelemek 
için nöbetçi mahkemeye gönderdiler. Psikolog inceledikten sonra rapor verebileceğini söyledi ama istemediler. 
Dosyayı temyize gönderdikten üç sene sonra dava bizim aleyhimize sonuçlandı. Anne: Bütün raporlar, koşul-
lar aynıyken mahkeme önce görme kararını kaldırdı sonrasında tekrar görme kararı verdi. Şimdi psikoloğun 
söylediği çocuk onları gördüğü an çıldırabilir, asla karşılaşmamalı. Büyük sıkıntı yaşıyoruz. Tek umudumuz 
yargıtaydaki kararın lehimize çıkmasıydı, ama bu umudumuz da bitti. Kendi çabamızla çocuğumuzu koruma-
ya çalışıyoruz. Şimdi 6.5 yaşında, tedavisi devam ediyor. Bu süreçte gördüm, bu konuda çok mağdur çocuk 
varmış. İçimi acıtan, babası birçok kişiyle beraber yapmış bu işi. Kendisi gibi pedofili birçok insan da yanın-
daydı ve bu kişiler başka çocuklara da zarar veriyor şu anda. Birçok anne içine sindiremiyor. Kimisi korkuyor, 
evden ayrılamıyor, ailesi kabul etmiyor. Ben şanslıyım, ailemden büyük destek görüyorum. Anneanne: Eşim, 
‘bundan sonra sağlığımıza daha çok dikkat etmeliyiz, çocuklarımız için yaşamak zorundayız, onlar bizim her 
şeyimiz’ dedi. Tartışma/Sonuç: Ensest genellikle bir süre gizli kaldıktan sonra ortaya çıkar. Ensestin saptan-
ması güçtür, olaydan sonra ortaya çıkan bulgular belirgin değildir. Olayın saptanmasında psikiyatrik bulgular 
ön plandadır. Genital bölgedeki travmatik lezyonlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gebelik istismarı ortaya 
çıkaran diğer bulgulardır. Olgumuz, küçük yaşta babasının ve başka kişilerin cinsel saldırısına uğramıştır. Ço-
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cuktaki psikolojik değişiklikler, babasından korkma, ona gitmek istememe, makatta renk değişikliği ve çizik 
annenin ensest ilişkiden şüphelendirmiştir. Ensest ilişkinin önlenmesi ve erken fark edilmesi çocukta oluşabi-
lecek tüm problemlerin önüne geçilmesinin tek yoludur.

Anahtar Kelimeler: Cinsel İstismar, Aile, Ensest

MEDYA ÇALIŞANLARININ KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ve   
MEDYADA YANSITILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Emine DEMİRAY, Murat KORKMAZ
hakanturk06@mynet.com

 ID:125 K: 02
(Medya ve Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Günümüzde kadınlar, kitle iletişim araçlarında ağırlıklı olarak arka planda görev yapmakta, yönetici ko-
numuna çok az sayıda kadın gelebilmektedir. Tüm dünyada haberi sunan kadınların oranı, hemen hemen er-
keklerle aynıyken, haberi hazırlayan muhabir oranında kadın-erkek çalışanlar arasında farklar görülmektedir. 
İletişim fakültelerinden mezun olan kadınların sayısı her geçen gün artmasına karşın, kadınların halkla iliş-
kiler ya da reklamcılık sektöründe, gazete ve televizyon sektöründen olduğundan daha çok görev aldıkları 
görülmektedir. Medyada kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyetlerinin nasıl temsil edildiğine yönelik yapılan 
araştırmalarda, kadınların fedakâr anne, sadık, iyi eş kalıplarının dışında cinsellikleriyle ve erkek egemen söy-
lemlerce tanımlanmış, cinsel kimlikleriyle yer aldıkları gözlenmektedir. Bu söylem kadını pasif, hükmedilir, 
seyirlik bir cinsel haz nesnesine dönüştürmektedir.  Şiddet ise toplumsal yaşamımızın en önemli sorunlarından 
biridir. Şiddet belli kişi ve kişilere bedensel, duygusal ve ruhsal olarak zarar vermeye yönelik bireysel ya da 
toplu saldırgan davranışların tümüne denir. Aile içi şiddet, aile bireylerinin birisinin, ailenin diğer bireylerinin 
saldırısına uğraması olarak tanımlanabilir. Aile içi şiddet, dövme, yaralama, sakatlama, cinsel saldırı, tecavüz, 
öldürme gibi somut olarak tespit edilebilenlerden, tespit edilmesi zor olabilen sözel, duygusal, zihinsel şiddet 
eylemlerine kadar uzanmaktadır. Günümüzde her üç kadından biri yaşamında en az bir kez fiziksel, cinsel, 
ekonomik ya da psikolojik şiddet yaşamaktadır. Bu önemli sorunla mücadele konusunda dünyada ve Ülke-
mizde son yıllarda yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Ancak kadına yönelik şiddet, özellikle de aile içi şiddet 
tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de çözüm bekleyen önemli toplumsal sorunlardan biri olmaya devam 
etmektedir. En önemli insan hakları sorunlarından biridir. Böylesi önemli bir konunun medyada, özellikle de 
haberlerde verilme biçimi çok önemlidir. Çünkü çalışanların, haberi aktaranların büyük bir çoğunluğu kendi 
toplumsal cinsiyet bakış açılarını yansıtmakta ve toplumda var olan kadın erkek ilişkilerine yönelik egemen 
görüş bağlamında olayları aktarmaktadırlar. Bu nedenle çalışmanın amacı,  kadına yönelik aile içi şiddet konu-
sunu medyada aktaran çalışanların, kadına yönelik aile içi şiddet ve medyada yansıtılmasına ilişkin görüşlerini 
belirlemektir. Çalışanların görüşlerini belirlemek amacıyla ulusal medya çalışanlarına anket uygulanmıştır. 
Anketin ilk bölümünde medya çalışanlarının demografik özellikleri, ikinci bölümünde kadına yönelik şiddetin 
gerçekleşme biçimleri ile toplumsal cinsiyet ve genel olarak şiddet konusunda görüşleri, üçüncü bölümde de 
medya çalışanlarının medyada yansıtılan kadına yönelik aile içi şiddete ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik 
sorular sorulmuştur. Toplam katılımcı sayısı 244’ tür. Toplanan veriler üzerinde, non-parametrik ve paramet-
rik istatistiksel testler uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz 
edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.912 değeri elde edilmiştir. 
ANOVA, Kruskal Wallis, Mann Whitney U testi analizleri yapılmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplar ölçek 
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anahtarı göz önünde bulundurularak, verilen cevapların ortalamaları alınmış, sonraki analizlerde kullanılmak 
üzere gruplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, anketin uygulandığı medya çalışanlarına göre kadına yönelik aile 
içi şiddetin gerçekleşme biçimlerinden fiziksel şiddete ilişkin en yüksek oranda onaylanan ifadeler; kadınlarda 
“Eşini aldatan kadın ölümü hak eder.”,  “Eşinden ayrılmak isteyen kadının fiziksel şiddet görmesi çok doğal-
dır.” ve “Kadın eşinin sözünü dinlemiyorsa, erkeğin onu dövmesi normal bir davranıştır.” olurken,  erkeklerde 
ise “Eşinden ayrılmak isteyen kadının fiziksel şiddet görmesi çok doğaldır.”, “Kadının evdeki görevlerini 
yerine getirmemesi gibi durumlarda erkekler eşlerini dövebilirler.” ve “Eşini aldatan kadın ölümü hak eder.” 
olmuştur. Kadına yönelik aile içi şiddetin gerçekleşme biçimlerinden cinsel şiddete ilişkin en yüksek oranda 
onaylanan ifadeler; kadınlarda “Cinsel olarak aşağılayıcı ya da küçük düşürücü eylemlere zorlama şiddet de-
ğildir.” ve “Eşi istediği halde cinsel ilişkiye girmeyen kadına şiddet uygulanabilir.” olurken, erkeklerde “Ka-
dın istemediği halde korktuğu için eşiyle cinsel ilişkiye girmesi normal bir davranıştır.” ve “Doğum kontrolü 
isteyen bir kadına şiddet uygulanabilir.” olmuştur. Kadına yönelik aile içi şiddetin gerçekleşme biçimlerinden 
psikolojik-duygusal şiddete ilişkin en yüksek oranda onaylanan ifadeler; kadınlarda “Kadın eşiyle herhangi 
bir konuda aynı fikirde değil ise tartışmamalı ve susmalıdır.” , “ Kadın her zaman kocasının ya da ailesindeki 
erkeğin sözünü dinlemek zorundadır.” ve “Kadın bir yere gideceği zaman eşinden izin almalıdır.” olurken, 
erkeklerde “Kadın her zaman kocasının ya da ailesindeki erkeğin sözünü dinlemek zorundadır.”, “Hakaret 
etmek, küfür etmek şiddet değildir.” ve “Başkalarının yanında aşağılamak, küçük düşürmek şiddet değildir.” 
olmuştur. Kadınların ve erkeklerin psikolojik-duygusal şiddeti onaylama oranları birbirine yakın olmuştur. 
Kadına yönelik aile içi şiddetin gerçekleşme biçimlerinden ekonomik şiddete ilişkin en yüksek oranda onayla-
nan ifadeler ise; kadınlarda “Bir kadın elindeki parayı ya da kazancını kendi istediği şekilde harcayabilir.” ve 
“Eşinin kadının kazancını elinden alması normal bir davranıştır.” ve “Kadın yapacağı her türlü harcamalarını 
kocasına söylemek ve izin almak zorundadır.”   olurken, erkeklerde “Erkeğin ev harcamaları için para verme-
mesi normal bir davranıştır.” ve “Bir kadın elindeki parayı ya da kazancını kendi istediği şekilde harcayabilir.”  
olmuştur. Ekonomik şiddet açısından onaylanan olumlu ve olumsuz ifadelerin oranı kadınlar ve erkeklerde çok 
yakınken, kararsızların oranı yüksektir. Medya çalışanlarının medyada yansıtılan kadına yönelik aile içi şiddete 
ilişkin görüşlerinin alındığı bölümde en yüksek oranda onaylanan ifadeler; kadınlarda “Medyada verilen şiddet 
haberleri kadının haklarını ihlal ediyor.”, “Medyada verilen şiddet haberleri şiddeti meşrulaştırıyor.”, “Medya-
da verilen şiddet haberleri toplumdaki cinsiyet ayrımcılığını besliyor.” ve “Medyada verilen şiddet haberleri 
görsel malzeme, magazin haberi olarak veriliyor.” olurken, erkeklerde “Medyada verilen şiddet haberleri ka-
dının haklarını ihlal ediyor.”, “Medyada verilen şiddet haberleri şiddeti meşrulaştırıyor.”, “Medyada verilen 
şiddet haberleri kadınların mahremiyetini ihlal ediyor.” ve “Medyada verilen şiddet haberleri görsel malzeme, 
magazin haberi olarak veriliyor.” olmuştur. Görüşler kadına yönelik şiddetin ve toplumsal cinsiyetçi bakış 
açısının, toplumsal yapıda var olduğu biçimini yansıtmaktadır. Sonuç olarak, medya çalışanları da toplumsal 
cinsiyetçi bakış açısına sahip olmaları, düşük oranlarda da olsa kadına yönelik şiddeti onaylamalarına rağmen, 
kadının medyada yansıtılışının olumsuz olduğu görüşündedir. Bu nedenle kadının medyadaki olumsuz ima-
jını yok etmek, medyada maruz kaldığı hak ihlallerinin önlenmesi için,  medyada çalışan kadınların sayısının 
artması, kadınların yönetim kadrolarında yer alarak,  medyada kadının ve şiddet haberlerinin sunumunda, eril 
dil ve bakış açısına son vermeleri, kadın odaklı habercilik anlayışının yerleşmesi gerekmektedir. Çünkü ka-
dına yönelik şiddetin ve toplumsal cinsiyetçi bakış açısının yok edilmesinde medyaya ve çalışanlarına büyük 
görevler düşmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Kadın, Şiddet, Medya, Medya Çalışanı, Aile İçi Şiddet 
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HEMŞİRELERİN İŞ YERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PSİKOLOJİK ŞİDDET  
DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Hatice TAMBAĞ, Rana CAN, Rabiye ERENOĞLU, Raziye ÖZBAY
htambag@mku.edu.tr

 ID:123 K: 115
(Psikolojik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Giriş: Dünya Sağlık örgütü (WHO) psikolojik şiddeti; “kişi veya gruplara karşı güç kullanarak, bu kişi 
veya grupların fiziksel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimlerine zarar veren tutum ve davranışlar” şeklinde ta-
nımlamaktadır. Günümüzde psikolojik şiddet davranışları tüm kültürlerde görülmektedir. Özellikle sağlık ça-
lışanları arasında hemşireler, zamanlarının büyük bir bölümünü hastanede geçirmekte, çalışma ortamın stresi, 
yoğun iş yükü, vardiyalı çalışmanın zorluğu gibi nedenlerle diğer sağlık çalışanlarından daha fazla psikolojik 
şiddetle karşı karşıya kalabilmektedirler. Amaç: Bu çalışma, Akdeniz Bölgesi’ndeki bir ilimizin il merkezin-
deki bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin; iş yerinde psikolojik şiddet davranışlarıyla karşılaşma 
sıklığını, psikolojik şiddet karşısında gösterdikleri tepkileri ve bu tür davranışları önleme girişimlerinin ne-
ler olduğunu belirlemek amacı ile yapıldı. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, örneklemini Akdeniz 
Bölgesi’ndeki bir ilimizin il merkezindeki bir üniversite hastanesinde en az bir yıldır çalışan ve araştırmaya 
gönüllü olarak katılmayı kabul eden 166 hemşire oluşturdu. Veriler “İş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranış-
ları Ölçeği” ve veri toplama formu ile toplandı. Bulgular: Hemşirelerin %29.5’i (n=49) 31 yaş ve üstünde 
(ort=28.28±6.32), %81.9’unun (n=136) kadın, %50.6’sının (n=84) bekar olduğu, %69.9’unun (n=116) lisans 
mezunu, %34.9’unun (n=58) dahiliye servisinde çalıştığı, %54.2’sinin (n=90) çalışma yılının 1-4 yıl olduğu, 
%65.1’inin (n=108) 1-3 yıldır kurumda çalıştığı saptanmıştır. Hemşirelerin %86.7’sinin (n=144) iş yerinde 
psikolojik şiddet davranışlarına maruz kaldığı belirlenmiştir. Çalışma arkadaşları tarafından psikolojik şiddet 
gören hemşirelerin en çok karşılaştığı psikolojik şiddet davranışının %58.4 (n=97) “kendileri ile ilgili asılsız 
söylemlerde bulunması olduğunu belirtmişlerdir. Çalışma arkadaşları tarafından psikolojik şiddete maruz ka-
lan hemşirelerin psikolojik şiddet davranışlarının kendisinde yarattığı etkileri olarak hemşirelerin %65.7’si 
(n=109) kendilerini stresli ve yorgun hissettiklerini ve baş ağrılarının olduğunu bildirmişlerdir. Çalışma arka-
daşları tarafından psikolojik şiddete maruz kalan hemşirelerin psikolojik şiddet davranışlarına verdiği tepkiler 
olarak %78.9’u (n=131) daha planlı ve daha çok çalıştığını, %71.7’si (n=119) eleştiri almamak için daha 
özenli çalışmak olarak belirtmişlerdir. Sonuç: Yaklaşık her beş hemşireden dördü iş yerinde psikolojik şiddet 
davranışlarına maruz kalmaktadır. Psikolojik şiddet davranışlarını azaltma ve önlemeye yönelik olarak stresle 
baş etme, işyerinde psikolojik şiddet ve etkileri, kişisel gelişim eğitimleri gibi sürekli eğitim programlarının 
düzenlenmesi, hukuki tedbirler konusunda hastane yönetimlerinde ve çalışanlarında farkındalığı arttıracak 
çalışmalar planlanması önerilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, İş Yeri, Psikolojik Şiddet
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MEDYA VE ŞİDDET: “8 MART 2015” ÖRNEĞİ

Zarife KAYHAN, Rabiye ERENOĞLU
r_gungor80@hotmail.com

 ID:124 K: 140
(Sosyal Medya ve Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Günümüzde toplumların en büyük sorunlarından biri şiddet ve şiddetle mücadeledir. Şiddet eylemleri, 
bireysel ve toplumsal biçimde meydana gelerek uygulanışı ve etkileme biçimleriyle toplumun her kesimini 
ilgilendirmektedir. Ülkemizde ise en yaygın insan hakları ihlali şiddet eylemleri kadınlara yöneliktir. Tüm dün-
yada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar çoğunlukla aile bireyleri tarafından uygulanan şiddete maruz kalmak-
tadırlar. Yoğun olarak aile içinde uygulanan kadına yönelik şiddet fiziksel, cinsel, sözel ve psikolojik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kadın bunların dışında toplum hayatının içerisinde de ekonomik ve sosyal şiddetle kar-
şı karşıya kalmaktadır. Dünyada kadınlara uygulanan şiddetin bir bölümünü ise kadınların ve çocukların seks 
için alınıp satılması, kadınlara genital mutilasyon, töre cinayetleri, küçük yaşta ve zorla evlendirilme gibi gele-
neksel uygulamalardan kaynaklı uygulamalar oluşturmaktadır. Dünyada ve ülkemizde en yaygın insan hakları 
ihlali olan kadına yönelik şiddet,  medya ile sürekli gündemimizdedir. Yazılı medya demokratik toplumların 
kamuoyunu bilgilendirmeyi ilke edinen en önemli kitle iletişim aracıdır. Kendi ülkesinde olduğu kadar diğer 
ülkelerdeki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel durumlar açısından halkı aydınlatan, karşılaştırma olanağı 
veren bir kitle iletişim aracı olarak kabul edilmektedir. Basılı medyada şiddet hakkındaki haberler gazetelerin 
sayfalarında geniş bir biçimde yer almaktadır. Her yılın yalnızca bir gününde olay ve olguları kadına yönelik 
pozitif ayrımcılık gibi algılanan ve indirgemeci ve baskıcı tutumları örten bir hatırlatmadan öte gitmeyen “8 
Mart”; yaşamın hangi gün ve anında olduğuna bakılmaksızın kadını birey ve değerli olarak kabul edilmesine 
hizmet etmeye yetememektedir. Bu araştırmada “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde “Kadına Şiddet” konulu 
gazete haberlerinin günün önemine uygunluğunun incelenmesi amaçlanmıştır. Gazete tirajları dikkate alınarak 
üç farklı ulusal gazete seçilmiş, bu gazetelerde yer alan manşetler ve verilen mesajlar incelenmiştir.  Böyle-
likle basılı medyada “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nde şiddet içerikli mesajların algıya dayalı çözümlemesi 
gerçekleştirilmiştir. Seçilen üç farklı ulusal gazete içerik çözümlemesi sonucunda elde edilen bulgular,  ka-
dına yönelik şiddet içeren suçların acil önlem boyutunda olduğunu göstermektedir. Kadının yaşam hakkının 
elinden alınması ve tehditkâr bir biçimde toplumun içinde asimile edilmesi en çarpıcı veri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. “8 Mart günü” kadınla ilgili yapılan haber manşetlerinin sansasyonel habercilikle körüklenerek 
güvensizlik algısının artmasına sebep olduğu görülmektedir. Görsel kullanımında şiddet unsurunun medya 
tarafından farklılaştırılması, farklı yazılması, çarptırılarak işlenmesi bunu destekler niteliktedir. Çünkü şiddet 
olayları gazeteciliğin başlangıcından beri süregelen, gazetecilerin ilgi duyduğu haberlere malzeme olmayı 
sürdürmektedir. “8 Mart Kadınlar Günü’nde incelenen üç ulusal gazete haber manşetlerinde kadına yönelik 
şiddet konusunda; verilen haberlerde kullanılan görsellerin okurların dikkatini çekmesi bakımından etkililik 
boyutu tartışmaya açıktır. Gerçek görsel kullanlması kadın birey için eşitlik ve insan hakları açısından önem 
taşımaktadır. Gazete sayfalarının sürmanşetlerinde kadının başarıları, toplumda yaşama savaşıyla ilgili ör-
nekler yer alırken, röportaj ve araştırma haberlerinde şiddeti çağrıştıran unsurların da aynı sayfada yer alması 
tezatlığın artmasını sağlamaktadır. Ayrıca kadına yönelik şiddet olayları haberleştirilip cinsiyet ayrımcılığıyla 
desteklenerek olaylar magazin biçimine getirilebilmektedir.  Sonuç olarak yazılı basın tarafından kadına yö-
nelik şiddet olaylarının haberleştirme biçimlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle ulusal 
haber ajanslarının sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı, psikolog kadrolarında görev yapan uzmanlarla işbirliği 
yapması hatta kadrolarında daimi personel statüsüne yer vermeleri önerilebilir. Medyada toplumsal yaşamda 
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varlığını sürdüren kadın sorunlarına daha çok değinilmeli ve duyarlı davranılmalı, kadına yönelik şiddetin 
magazin unsuru olarak haberleştirilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelime:  Gazete Haberi, Şiddet, Kadın

SAĞLIKTA ŞİDDET
 

 Yeliz ŞAPULU ALAKAN, Derya ASLAN
yeliz_sapul@hotmail.com

 ID:122 K: 157
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Şiddet, insanlığın var olduğu günden günümüze değin varlığını devam ettiren bir olgudur. Dünya Sağlık 
Örgütüne (WHO) göre şiddet; fiziksel bir gücün veya baskının kasıtlı olarak bireyin kendisine, başka birine 
veya bir gruba veya topluma yöneltilmesi ve bunun sonucunda yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişim 
bozukluğu veya yoksunluk durumunun ortaya çıkması veya ortaya çıkma olasılığının yüksek olmasına neden 
olacak şekilde kullanılmasıdır. Sağlık kurumlarındaki şiddet ise “hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi 
bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar, 
fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum” olarak ifade edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)’nin 2002 yılı “sağlık sektöründe 
iş yeri şiddeti ” başlıklı ortak raporunda sağlık çalışanlarının yarısından fazlası mesleklerini uyguladıkları süre 
içinde şiddete maruz kaldıkları bildirilmektedir. Sağlık Sektöründe Mesleksel Şiddet 2002 raporuna göre tüm 
şiddet olaylarının %25’i sağlık sektöründe gerçekleşmektedir. Sağlık çalışanlarının yaklaşık 3/4’ü işyerinde 
herhangi bir şiddet türüne maruz kalmaktadır. Diğer ülkelerde ve ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde 
sağlık çalışanlarının çalışma yaşamında şiddete uğrama oranı %25-83 arasında değişmektedir.WHO, ILO ve 
ICN’nin 2002 yılı ortak raporunda farklı ülkelerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sıklıklarına bakıldığında, 
genel olarak çalışanların %3-17’sinin fiziksel, %27-67’sinin sözel, %10-23’unun psikolojik, %0,7- 8’inin 
cinsel içerikli, %0.8-2.7’sinin etnik şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. Sağlık kurumlarında şiddet riskini 
arttıran değişik faktörler bulunmaktadır. Bunlar, 24 saat kesintisiz hizmet verilmesi, stresli aile üyelerinin 
varlığı, hastaların uzun süre beklemesi ve bakım hizmetlerinden yeterince yararlanamaması gibi durumlardır. 
Ayrıca işlerin yoğun fakat personel sayısının az olması, aşırı kalabalık ortamda çalışma, tek başına çalışma, 
şiddetle baş etme konusunda çalışanın eğitim yetersizliği, yeterli sayıda güvenlik elemanının olmaması, 
şiddete karşı yasalarda bir sınırlamanın olmaması şiddet riskini arttıran faktörler arasında sayılabilir. Sonuçta 
şiddeti tek bir nedene ya da tek bir işleve indirgemek mümkün olmadığı gibi, kökeni ne olursa olsun şiddetin 
çözümünün tek olmayıp, uzun ve zahmetli bir mücadele gerekmektedir. Resmi verilere göre Türkiye’de 2012 
yılına kadar sağlıkta şiddetin istatistiği bulunmamaktadır. 14 Mayıs 2012 – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında 
Beyaz Kod kapsamındaki başvuru sayısı 33.413’tür. Bu başvurulardan 11.274 adedi sözel şiddet, 22.139 adedi 
fiziksel şiddet başvurusudur. Ancak bu rakamların sadece “sağlık kuruluşları” kapsamında yaşanan ve Alo 113 
Beyaz Kod Hattı’na rapor edilmiş şiddet vakaları olduğunu, sağlık işyeri genelini kapsamadığını göz önünde 
bulundurursak; yaşanan saldırganlık ve şiddet vakalarının çok daha ciddi bir tablo çizebileceğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. Şiddet olayının şiddete maruz kalan bireyler üzerindeki olumsuz etkileri de göz ardı 
edilmemelidir. Bunlar:  Şiddet uygulamalarının kişisel etkileri; Düşük ya da zayıf benlik saygısı, Kendine 
güvensizlik, Performans azalması, Motivasyon düşüklüğü, Depresyon, sinirlilik, anksiyete, irritasyon ve stres, 
Diğerlerine güvenme ve sevme becerisinden yoksun olma, Şiddet davranışlarının öğrenilmesi, Öfke ve intikam 
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duyguları, Pasif ya da içe kapanma davranışları, Kaygı, korku, Depresyon, Uyku ve yeme bozuklukları, Sigara 
kullanımı, alkol ve ilaç istismarı, İşten kaçınma, Kendini suçlama/ değersiz görme, Fiziksel, ruhsal ve duygusal 
gelişimde gecikmeler, Engellilik, intihar; Şiddet uygulamalarının işyeri etkileri; İş sorunları ve başarısızlık, İş 
kazaları, Personel arası ilişkilerin bozulması, İş günü kaybı, İş gücü kaybı, Verimlilik ve üretkenlikte azalma, 
Güvenlik güçlerini geliştirmeye yönelik maliyetler, Kurum imajı zedelenmesi. Sağlıkta şiddeti önlemek adına, 
kurumların çalışanlarına yönelik şiddet oranını belirlemesi ve buna yönelik düzenlemeleri oluşturması, eğitim 
ile çalışanların ve yöneticilerin şiddet ile ilgili farkındalığının artırılması önemlidir. İşyerinde meydana gelen 
şiddet olayları, şiddet türüne bakılmaksızın suç sayılmalı, bunun için gerekli yasal altyapı oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Şiddet, Şiddetin Etkileri

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN BİLGİ,  
GÖRÜŞ VE TUTUMLARI

Özlem DEMİREL BOZKURT, Kübra Nazlıcan BAŞER, Hamide Esra KOÇAK
ozdemboz@hotmail.com

 ID:121 K: 150
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Giriş: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre, şiddet en fazla aile ortamında meydana gelmekte ve kadına 
yönelik olarak yaşanmaktadır. Kadına yönelik aile içi şiddet (KYAİŞ), kadın sağlığına verdiği ciddi zarar-
lar nedeniyle DSÖ tarafından ciddi ve öncelikli sağlık sorunu olarak bildirilmiştir. Hemşirelik öğrencilerinin 
mezun olduktan sonra kadınların sağlık bakımında aktif rol alacak olmaları nedeniyle, öğrencilik yıllarından 
başlayarak kadına yönelik şiddet (KYŞ) konusunda bilgili ve olumlu tutum içinde olmaları önemlidir. Amaç: 
Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin KYAİŞ konusundaki bilgi, görüş ve tutumlarını belirlemektir. Yöntem: 
Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini İzmir ilindeki bir üniversitenin Hemşirelik Fakültesi son 
sınıf öğrencileri (n:200) oluşturmuştur. Araştırmada tüm evrene ulaşmak hedeflenmiş, örneklem seçimi yapıl-
mamıştır. Örnek grubunu araştırmanın yapıldığı tarihlerde okulda bulunan, gönüllü ve formları eksiksiz dol-
duran 116 öğrenci oluşturmuştur (katılım oranı %58). Veri toplama aşamasında; Tanıtıcı Bilgi Formu,  KYAİŞ 
konusundaki bilgi ve görüşlere yönelik anket formlarıyla “KYŞ’ye İlişkin Tutum Soruları” formu kullanılmış-
tır. Veriler, öğrencilerin ara sınavlarından sonra öz-bildiri yöntemiyle toplanmıştır. SPSS 18 paket programında 
sayı, yüzde ve ortalama hesaplama yöntemleri kullanılarak veri çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Bulgular: 
Öğrencilerin yaş ortalaması 24.95±1.11 (min:23, max:27) olup, %84.5’i kız, %87.1’i bekardır. Öğrencilerin 
%61.2’si düz lise mezunu, %69.0’nın en uzun süre yaşadıkları yer il, %31.9’unun en uzun süre yaşadıkları 
bölge Ege Bölgesi, %62.9’u çekirdek aile tipinde, %40.5’inin annesi, %55.2’sinin babası lise mezunu olup, 
%66.4’nün ailesinin geliri orta düzeydedir. Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin bildikleri şiddet türleri; fiziksel 
(%92.2), duygusal (%51.7), sözel (%34.5), ekonomik (%15.5) ve cinsel şiddet (%14.7) tir. Kadını şiddetten 
korumaya yönelik yasa/yasaları öğrencilerin %98.3’ünün bilmediği, tamamının (%100.0) okul dersleri dışında 
KYAİŞ konusunda eğitim almadığı, %18.1’nin bu konuda “ayrı bir seçmeli ders” olarak eğitim almak istediği 
belirlenmiştir. Öğrencilerin %12.1’inin hayatının herhangi bir döneminde (%50.0 babadan, %28.6 anneden) 
şiddet gördüğü, uygulanan şiddetin fiziksel (%50) ve sözel (%28.6) şiddet olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin 
%42.9’unun 3-4 kez ve %42.8’inin “ekonomik sebepler” nedeniyle aile içi şiddete uğradığı ancak hiç birinin 
(%100.0) herhangi bir yerden yardım istemediği ve psikolojik destek almadığı saptanmıştır. Kendilerine neden 
yardım istemedikleri sorulduğunda, %42.8’i “utandım” yanıtını vermiştir. Öğrencilerin %25.9’u babasının 
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annesine şiddet uygulandığına tanık olmuştur. Öğrencilerin %2.6’sı ise klinik uygulamalarında şiddete uğra-
mış kadın ile karşılaşmışlardır. Öğrenciler, “Sizce kadına yönelik şiddete başvurmak bir çözüm yolu mudur?” 
sorusuna %85.3 oranında “hayır”, “Sizce kadına kimlerin şiddet uygulama hakkı vardır?” sorusuna %89.7 
oranında “hiç kimsenin” yanıtını vermişlerdir. Kadınların şiddete uğrama nedenleri öğrencilere göre sırasıyla; 
“eşinin aşırı kıskanç olması” (%46.6), “ekonomik zorluklar” (%39.7), “eşinin alkol, kumar gibi kötü alışkan-
lıklarının olması” (%30.2)’dır. Öğrencilerin KYAİŞ ile ilgili tutumları değerlendirildiğinde; %95.7’si “soru-
nunu anlatan kadın dinlenmeli ve anlamaya çalışılmalıdır”, %62.9’u “KYAİŞ’i ortaya çıkarmak için tüm ka-
dınlara şiddete uğrayıp uğramadığı sorulmalıdır” ifadelerine katılmışlardır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
KYŞ tutum puan ortalaması 13.55±3.2 (min:6, max:20) olup, olumlu yönde tutumlarının olduğu saptanmıştır. 
Çalışmada öğrencilerin %81.0’i KYŞ olgusu veya şüphesiyle karşılaştığında bildirim yapacağını belirtmiştir. 
Sonuç: Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin kadını şiddetten korumaya yönelik yasa/yasalar hakkında bilgi 
eksikliğinin olduğu ancak KYAİŞ konusunda olumlu tutuma sahip oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin bu 
konuda farkındalıklarının arttırılması, çalışma yaşamında KYAİŞ’e ilişkin bakımda etkin rol alabilmeleri ve 
başarılı olabilmeleri için ders dışı eğitimlerin planlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Hemşirelik Öğrencileri, Tutum

HEMŞİRELERDE ŞİDDETE MARUZ KALMA, ÇATIŞMA, ŞİDDETE İLİŞKİN  
FARKINDALIK ve ÖZGECİLİK İLİŞKİSİ 

Nevin GÜNAYDIN
nevin_altintas@yahoo.com.tr

 ID:120 K: 156
(Sağlıkda Şiddet)
(Poster Sunum)

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerde şiddete maruz kalma, şiddete ilişkin farkındalık ve özgecilik 
ilişkisini belirlemektir.  Yöntem: Bu çalışma, Ordu ilindeki 2 devlet hastanesindeki hemşirelerle yapılmıştır. 
Çalışmanın evrenini, bu hastanelerde  çalışan tüm hemşireler, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 
138 hemşire oluşturmuştur.  Bu çalışmada “Kontrol Odağı Ölçeği”, “Çatışma Ve Şiddete İlişkin Farkındalık 
Ölçeği”, “Çatışma Çözme Stilleri Formu” kullanılmıştır. Bulgular:  Kontrol odağı ölçeğinin kişisel kontrol 
alt ölçeği ile özgecilik ölçeğinin aile alt ölçeği arasında (r=-0.293 p<0.01) negatif yönde ileri derecede anlamlı 
bir ilişki vardır. Özgecilik ölçeğinin aile alt ölçeği ile çatışma ve şiddete farkındalık ölçeğinin toplam puanı 
(r=0.218 p<0.05) ile arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Özgecilik ölçeğinin aile alt ölçeği ile 
çatışma çözme stilleri ölçeğinin  strateji alt ölçeği ile (r=0.383  p<0.01) arasında pozitif yönde  ileri derecede 
anlamlı bir ilişki vardır. Özgecilik ölçeğinin sosyallik  alt ölçeği ile çözme stilleri ölçeğinin hükmetme alt 
ölçeği ile (r=0.254  p<0.05) arasında pozitif yönde  anlamlı bir ilişki vardır. Özgecilik ölçeğinin toplam puanı 
ile çatışma ve şiddete farkındalık ölçeğinin toplam puanı (r=0.216 p<0.05),  çatışma çözme stilleri formunun 
hükmetme alt ölçeği (r=0.174  p<0.05) ile arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Çatışma ve şiddete 
farkındalık ölçeğinin toplam puanı ile çatışma çözme stilleri formunun strateji alt ölçeği (r=0.342  p<0.05) ile 
arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Sonuç: Çalışmaya katılan hemşirelerin  aile ve akraba çevresini 
yardımsever olarak algılaması arttıkça içsel kontrolünün azaldığı belirlenmiştir. Bu hemşirelerin içsel kontrolü 
düşük olanların sorumluluk üstlenme eğilimlerinin azaldığı, özgecilik düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Çalış-
maya katılan hemşirelere dış kontrol arttıkça sorumluluk üstlenme oranlarının düştüğü belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Sağlık, Şiddet, Çatışma, Farkındalık, Özgecilik
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AİLEDE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET

Fatma YAŞAR EKİCİ
fatmayasarekici@hotmail.com

 ID:118 K: 148
(Çocuğa Yönelik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Ailede çocuğa yönelik şiddet günümüzde çok sık rastlanan ve en meşru sayılan şiddet türüdür. Meşru 
sayılmasının nedenleri arasında toplum tarafından kabul görmesi, bunun bir disiplin aracı olarak düşünülmesi 
ön plana çıkmaktadır. Anne babalar çocuklarını istediği gibi yetiştirme haklarının olduğunu düşünerek onları 
kendi terbiye mekanizmalarına maruz bırakmaktadırlar. Terbiye mekanizması olarak da çoğu zaman şiddeti 
bir araç olarak kullanmaktadırlar. Bu araştırma, ailede çocuğa yönelik şiddet konusunu neden ve sonuçlarıyla 
birlikte incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yön-
temi kullanılmıştır. Araştırma için konuyla ilgili kaynaklara ve verilere ulaşılarak alan yazın taraması yapılmış; 
elde edilen veriler sistematik bir biçimde bütünleştirilmiştir. Aile, çocukların oluşturdukları tutum, davranış ve 
alışkanlıkların ilk kaynağıdır. Ailenin en önemli görevi çocuk yetiştirmektir. Ebeveynler bu görevlerini yerine 
getirirken kimi zaman bilerek, kimi zaman da bilmeyerek çocuğun bio-psikososyal gelişimlerini engelleyecek 
veya duraklatacak şiddet davranışları gösterebilmektedirler. Dünya Sağlık Örgütü, ailede çocuğa yönelik şid-
deti ‘ailede çocuğa yönelik fiziksel ve/veya duygusal her türlü kötü muamele, cinsel istismar, ihmal veya kar 
amaçlı davranış; çocuğun sağlığına, sağ kalımına, gelişmesine ve saygınlığına gerçek ya da potansiyel zarar 
verme tehlikesi olan her türlü davranış’ olarak tanımlamaktadır. İlgili literatüre bakıldığında çocuğa yönelik 
şiddetin beş boyutta ele alındığı görülmektedir. Bunların ilki, çocuğun kaza dışı hasar görmesi ya da fiziksel 
olarak cezalandırılması olarak tanımlanan ve belirlenmesi en kolay olan fiziksel istismar; ikincisi, bir çocuğun 
küçümsenmesi, suçlanması, reddedilmesi, kasti ve zorla soyutlanması veya güvenlik ya da şefkatten mahrum 
bırakılması olarak tanımlanan duygusal istismar; üçüncüsü, çocuğun cinsel haz amacı ile zorla ya da ikna edi-
lerek cinsel etkileşime maruz bırakılması olarak tanımlanan cinsel istismar; dördüncüsü, çocuğun gelişimini 
engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde ya da düşük ücretli iş gücü olarak çalışması ve çalıştırılması olarak 
tanımlanan ekonomik istismar; beşincisi ise anne ve babaların veya diğer aile üyelerinin ya da bakıcıların ço-
cuğun gelişimi ve sağlığı için yapmaları gerekenleri yerine getirmemeleri olarak tanımlanan ihmaldir. Çocuğa 
yönelik şiddetin görüldüğü ailelerle yapılan çalışmalarda ebeveyn özellikleri olarak şunlara rastlanmaktadır:  
İstismar eden ve etmeyen ebeveynin her ikisinin de özsaygı düzeyi düşüktür, evlilikte anlaşmazlık öyküsü 
vardır, anne ya da babanın her ikisinde veya birinde çocukluk ya da adolesan döneminde istismar deneyimi 
vardır, ebeveynler alkol veya ilaç kullanmaktadır, ebeveynler krizle başa çıkmada veya kendi duygularını ve 
çatışmalarını ele almada olgunlaşmamıştır, ebeveynin çocuk yetiştirme hakkındaki bilgisi eksiktir, ebeveynler 
çocuğun yaşına uygun olmayan disiplin yöntemlerini kullanmayı alışkanlık haline getirmiştir, ebeveynlerde 
yalnızlık, katılık, aile ve arkadaşlarıyla problemler, sosyal ilişkilerde eksiklik görülür, ebeveynler, geniş ai-
leden gelmişlerdir, sosyal çevreleri dardır ve düşük zeka özellikleri göstermektedirler, diğer insanlarla ilişki 
kurma zorluğu vardır, düşüncesizce ve tahrik edici boyutta davranırlar, değişimlere ve görüşlere karşı dirençli, 
hükmetme eğilimi olan, çocuklarıyla yarışan bireylerdir, erken evlenip erken çocuk sahibi olmuşlardır ve fi-
ziksel rahatsızlıkları vardır. Literatürde ailede çocuğa yönelik şiddetin nedenleri olarak; çocuğun ana babanın 
beklentilerine uygun olmaması, kültürel değerler, eğitim ve bilinç eksiklikleri, çocuklarının sayı, cinsiyet ve 
karakteristik özelliklerinden memnun olup olmamaları, çocuğun zihinsel engelli olup olmaması, tek ebeveyn-
li aile olma, üvey aile olma, tek çocuk olma, bağımlılık oluşturan madde kullanımı, anne ve/veya babanın 
akıl hastalığının olması gibi durumlar görülmektedir. Ailede çocuğa yönelik şiddetin sonuçları ise şu şekilde 
özetlenebilir: Fiziksel şiddete maruz kalan çocuklarda çeşitli sakatlıklar, kırıklar, beyin kanamaları, iç organ 
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yaralanmaları sonucu ortopedik sakatlıklar, felçler, havale, zeka özrü, çeşitli organ yetersizlikleri, bu hasarların 
çok ağır olması durumunda ise ölümün ortaya çıktığı görülebilmektedir. Yaşamı kurtulanlarda ise depresyon, 
kaygı bozukluğu, sosyal uyumsuzluk, dışa vurum ya da içe atım sorunları, karşı olma ve karşı gelme bozuk-
lukları, kendini ihmal, kendine zarar verme, panik atak, uyku bozuklukları, alkol-madde kullanımı, agresif 
kişilik yapısı, kronik ağrı, yeme bozuklukları, cinsel disfonksiyon ve intihar eğilimi görülebilmektedir. Aile 
içindeki şiddetin çocuklar üzerindeki en büyük etkisi, çocukların ailede işlerin böyle yürüdüğüne inanmaları-
dır. Bu çocukların geleceğin şiddet uygulayanları veya istismarcıları olma olasılıkları daha fazladır. Bu çocuk-
lar kendi kuracakları ailede yaşadıkları problemlerin çözümünü ve hatta yaşamlarındaki her türlü problemin 
çözümünü şiddetle sağlamaya çalışabilecektir. Şiddetin her türü gibi ailede çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi 
için tüm bireyler, evlilik öncesinde sağlıklı aile içi ilişkiler, sağlıklı ebeveynlik gibi konularda eğitilmelidirler. 
Bu eğitimleri gerçekleştirilmesi için gerekli politikalar ve projeler üretilmeli ve şiddetin önlenmesi ile ilgili 
alınan yasal tedbirler artırılmalıdır. UNICEF, ailelerden hükümetlere kadar bir bütün olarak toplumun çocuk-
lara yönelik şiddeti önleyebilmesi ve azaltabilmesi için stratejiler önermektedir. Bunların içinde ebeveynlerin 
desteklenmesi ve çocukların yaşam becerileriyle donatılması; tutumların değiştirilmesi;  yargı, ceza ve sosyal 
sistemlerin ve hizmetlerin güçlendirilmesi; şiddetin insani ve sosyoekonomik maliyeti konusunda kanıtlar 
getirilmesi ve farkındalık yaratılması gibi stratejiler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aile, Çocuk, Şiddet

SEMBOLİK ŞİDDET BAĞLAMINDA  
MEDYADA FARKLILIKLAR’IN TEMSİLİ VE ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ: ALEVİ ÖRNEĞİ

Tahir Emre GENCER,  Melike YALÇIN
melikeyalcin84@gmail.com

 ID:117 K: 111
(Medya ve Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Medya, gücü elinde bulunduran iktidarların, başat grupların ve siyasi aktörlerin, görüş ve fikirlerinin, top-
luma aktarılmasında ve toplum üzerinde kanaat oluşturulmasında, kuşkusuz en önemli araçlardan biridir. Bu 
süreçlerde, medyanın olumlu amaçları ve çıktıları yanında,  gizil amaçlarla örtülü olumsuz amaç ve çıktıları 
da bulunmaktadır.  Bu gizil amaçlardan biri de, ‘farklılıkların temsili ve medya üzerinden ötekileştirilmesi’ 
sorunudur. Türk Medyasındaki temsili sırasında, ötekileştirici dile maruz kalan farklılıkların en belirgin örnek-
lerinden biri ise Alevilerdir. Alevilere yönelik bu ötekileştirici dil sorunu, Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü’nün 
yayınladığı, Alevi Bektaşiler’in Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu (2014)’nda, “Aleviler, gerek Sayın 
Cumhurbaşkanı ve hükümetin bazı üyelerinin gerekse iktidar partisine mensup bazı milletvekili ve örgüt yöne-
ticilerinin kullandığı dili barışçıl, nazik ve yapıcı bulmamaktadırlar (2014:32).  Bilgi eksikliği, yanlış önyargı-
lar ve aldıkları baskılar nedeniyle kimi zaman son derece kırıcı, incitici ve ötekileştirici bir üslup ve yöntemle 
konuları ele almakta olan kimi medya mensupları, Alevi-Bektaşiler hakkında kamuoyunda haksız ve yanlış 
yargıların oluşmasına olanak yaratmakta ve Alevilerin ötekileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (2014: 
34-35).” ifadeleriyle dile getirilmiştir. Görüldüğü üzere, böyle zamanlarda, farklı olanın kendini nasıl tanımla-
dığı üzerinden değil, güçlünün onları nasıl tanımladığı üzerinden bir kimlik ve durum tanımlaması yapılmak-
tadır. Bourdieu bu durumu, ‘Sembolik Şiddet’ kavramında şöyle tanımlar: Devlet, yeniden üretimini sağlamak 
için, egemenlik ve boyun eğme ilişkilerini sevgi ilişkilerine büründürerek fiziksel şiddet içermeyen gizil bir 
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baskı unsuru kullanır (Bourdieu, 1995a: 187; Özsöz;2007;15-21). Bu esnada ideolojik aygıtlar öylesine dik-
katli ve titizlikle kullanılır ki, ezen-ezilen ilişkisinde, ezilenler ya hallerine şükreder ya da bulundukları yerin 
kendilerine müstahak olduklarına inanırlar. Şiddetin uygulandığı grup üzerinde ise, suç ortaklığı duygusu oluş-
turulur (Bourdieu, 1997: 21-22) ve ötekileştirilen bu grup ya kendi kimliklerinden vazgeçer başka kimliklere 
bürünür ya da bu dışlama/ dışlanma politikasının gönüllü bir parçası haline gelir. Bourdieu, simgesel şiddetin 
en önemli dinamiklerinden birinin de, medya olduğunu vurgular. Bourdieu’ya göre medya, seçkinlerin, yöne-
tenlerin veya hakim sınıfın kendi lehlerinde kamuoyu oluşturmaları açısından önemli bir şiddet aracıdır. Bu 
noktada, medyada yer alması gerekenlerin değil de, gücün isteği doğrultusunda haber yapıldığı ve haberlerle 
gündemin sürekli bulanıklaştırıldığı konularına değinir. Bu vesileyle önceden inşa edilmiş nesneler ve stratejik 
senaryolar, haber kisvesine büründürülerek farklı amaçlar doğrultusunda topluma sunulur. Bu bağlamda, ya-
pılan araştırmanın temel amacı, farklılıklarından ötürü Türkiye’de medya ayrımcılığına, politik şiddete ve öte-
kileştirmelere maruz kalan Alevilerin, medyadaki ayrımcı ve ötekileştirici temsilini bileşenleriyle ortaya koy-
mak ve farklılıklara saygı konusuna dikkat çekmektir. Bu araştırmanın kapsamı, Alevi vatandaşların medya 
üzerinden ötekileştirilme biçimi ile ilgilidir. Bu noktada, Yeni Akit, Yeni Şafak, Milat ve Sabah gazetelerinin 
1 Ocak - 22 Ağustos 2015 tarihleri arasında, internet arşivlerinde yer alan Alevilik ile ilgili haberler incelen-
miştir. Bu haberlere ulaşmak amacıyla ‘Alevi, Alevilik, Bektaşi, Kızılbaş, Hz. Ali, 12 İmam(lar), Hacı Bektaşi 
Veli, Pir Sultan Abdal, Cemevi, Sünni, 2 Temmuz, Madımak, Maraş-Çorum-Sivas Katliamları/Olayları, Gazi 
Mahallesi Olayları’ kelimeleri taratılmış olup,  analiz sırasında Van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi yön-
temi kullanılmıştır.  Araştırma kapsamında, Alevilere yönelik toplam 173 haber ve köşe yazısı tespit edilmiştir. 
Verilerin gazetelere göre dağılımı incelendiğinde ise Sabah gazetesinde 41, Yeni Şafak gazetesinde 63, Milat 
gazetesinde 18 ve Yeni Akit gazetesinde ise Alevilik ile ilgili 51 habere rastlanılmıştır. Çözümleme sonucunda, 
ötekileştirme kavramı temelinde ‘Nefret Söylemi ve Hedef Gösterme’ olmak üzere iki tema oluşturulmuş olup 
bu kapsamda sıklık bulguları hesaplanmıştır. Bulgular sonucunda, Sabah gazetesinde Alevilik ile ilgili yayın-
lanan haberlerin 2’si (%4,88’i), Yeni Şafak gazetesinin 3’ü (%4,76), Milat Gazetesinin 8’i (%44,44) ve Yeni 
Akit gazetesinin ise 15’inin (%29,41) Alevileri ötekileştirici içerikte işlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, Sabah 
gazetesinde 1 (%50), Yeni Şafak gazetesinde 2 (%66,67), Milat gazetesinde 3 (%37,5) ve Yeni Akit gazetesin-
de ise 4 (%26,67) Alevi içerikli haber, Alevilere yönelik ötekileştirme kapsamında nefret söylemi içermektedir. 
Son olarak, Sabah gazetesindeki 1 (%50), Yeni Şafak gazetesindeki 1 (%33,33) Milat gazetesindeki 5 (%62,5) 
ve Yeni Akit gazetesindeki ise 11 (%73,33) Alevi içerikli haber, ötekileştirme kapsamında Alevileri hedef 
göstermektedir. Sonuç olarak, araştırma bulgularından da anlaşıldığı üzere, Alevilerin bazı medya kuruluşla-
rınca temsili, zaman zaman taraflı ve ötekileştiricidir. Bu noktada, medyanın bazen, farklılıkları yanlış, eksik 
ve sınırlı temsil ederek, yok saydığı; stereotipler ve önyargılar aracılığıyla olumsuzlukların konusu yaptığı; 
farklı aidiyet biçimlerine karşı nefret söylemlerinin gelişmesine aracılık ettiği ve ayrımcılığı yeniden üreterek 
sürdürdüğü  görülmektedir (Çelenk, 2010 akt.: Kutlu ve Bekiroğlu, 2011:917). Ayrıca incelenen haberlerde 
genel olarak, medya gündeminin ve basın-yayın politikalarının, politik söylemler ile paralellik gösterebildiği; 
egemen gücün öteki olarak işaretlediği grupları, eşzamanlı olarak taraflı medyanın da hedef alabildiği; medya 
haberciliğinin, toplumsal polarizasyonu, nefret söylemlerini ve insan hakları ihlallerini arttırabildiği; bu duru-
munsa, toplumsal barış ve huzur ortamını baltaladığı göze çarpmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Alevi, Medya, Ötekileştirme, Sembolik  Şiddet 
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ANİMASYON FİLMLERİNDEKİ ŞİDDET UNSURU: 2014 VE 2015’DE GÖSTERİME GİREN  
G SINIFI ANİMASYON FİLMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Şermin TAĞ KALAFATOĞLU
tagsermin@gmail.com
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(Medya ve Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Animasyon filmleri çocukları 80 yıldan uzun bir süredir eğlendirmektedir. İlk canlandırma yıldızı 
1920’lerin Felix the Cat karakteridir. Felix, aynı zamanda Amerikan kamuoyuna saatlerden, oyuncaklara farklı 
ürünlerle sunulan ilk animasyon karakteridir. Bu gelişmeleri Walt ve Roy Disney’in Disney Brothers’ Cartoon 
Studios’u kurmaları takip etmiştir. Kısa bir sürede Silly Symphonies serisi olarak adlandırılan çizgi yapım-
larla Mickey Mouse, Donald Duck ve Pluto; başta Amerika olmak üzere tüm dünyada tanınan ve üne sahip 
karakterler olmuşlardır. Animasyon filmleri başlangıçtan günümüze popülaritelerini korumuştur. Bunun yan-
sımalarını gişede elde ettikleri başarıda da görmek mümkündür. Disney’in ilk konulu uzun metraj animasyon 
filmi olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi bütün zamanların en çok hasılat getiren ilk on filminden birisi-
dir. Günümüzde de animasyon filmleri bu başarılarını ve popülaritelerini devam ettirmektedirler.  Animasyon 
filmler özellikle G ve PG olarak sınıflandırılanlar 4 ile12 yaş arasındaki izleyici kitlesini hedeflemektedir. 
Amerika Birleşik Devletler’inde filmlerin içeriğinin belirli bir izleyici kitlesine uygun olup olmadığını göste-
ren film sınıflandırma sistemi, 1968 tarihinden bugüne uygulanmaktadır. Bu sistemde G sınıfı genel izleyiciye 
uygunluğu ifade etmektedir. Bu yapımların çocuklar tarafından izlenmesinde bir sakınca yoktur. Çocuklara 
yönelik olarak yapılan bu filmlerin içeriğinde şiddet içeren unsurların yer alması araştırmacıların üzerinde 
durduğu konulardan birisidir. Bu araştırmalarda yapımların içerdiği şiddet unsurlarının neler olduğu; ahlaki 
anlayışlarının şekillenmesinde ve davranışlarını yönlendirmede şiddetin sahip olduğu rol ve bu şiddet içeri-
ğinin çocukların psikolojisine etkisi ele alınmıştır. Araştırmalarda okul öncesi çocukların çizgi karakterlerin 
şiddet içeren eylemlerini izlemelerinin ardından agresif davranışlar sergiledikleri ortaya konulmuştur. Bu bul-
gular Bandura’nın sosyal öğrenme teorisini destekler niteliktedir. Teori çocukların diğerlerinin eylemlerini ve 
bunların sonuçlarını gözlemleyerek davranışları öğrendiklerini iddia etmektedir. Şiddet içeren yapımların ço-
cukların davranışları üzerinde uzun vadede olan etkileri konusu da önem taşımaktadır. Araştırmacılar bu türde 
içeriğe maruz kalan çocukların tahrik edildiklerini ve bu enerjilerini başka bir aktiviteye belki de kendi sosyal 
çevrelerine uygun olmayan bir davranışa dönüştürebileceklerini ifade etmektedirler. Çocuklar izlediklerinin 
gerçek hayattaki durumların doğru bir şekilde temsili olduğunu düşünebilmekte ve gerçek dünyadaki şiddet 
hakkında çarpık bir görüş geliştirebilmektedirler. Çocukların önemli eğlence kaynaklarından biri olan animas-
yon filmlerdeki şiddet unsurunu ele alan çalışma çerçevesinde 2014-2015 yıllarında sinemalarda gösterime gi-
ren G sınıflandırmasındaki animasyon filmler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Bu filmlere IMDb: Internet 
Movie Database’de yapılan araştırma sonucunda ulaşılmıştır. Çalışmada değerlendirilen 10 animasyon filmin 
toplam süresi 702 dakika olup 10 kategoriden oluşan bir veri toplama formu bunları incelemekte kullanılmıştır. 
Ele alınan filmlerin isimleri şu şekildedir: Rio, The Hero of Color City, Agent F.O.X, The Boxcar Children, My 
Little Pony, The Pirate Fairy, Maya the Bee Movie, Frozen in Time, Curious George ve Ooops! Noah is Gone. 
Bu filmlerin tamamı G sınıflamasında olup, bu kategoride çok fazla film gösterime girmediği belirtilmektedir. 
Filmlerin içeriklerine bakıldığında konu olarak çeşitlilik gösterdikleri görülmektedir. Çevrenin korunması, 
ailenin önemi, arkadaşlığın değeri, ait olunan grup değerlerinin yüceltilmesi ve birlikten kuvvet doğar teması 
ele alınan filmlerde işlenen konular içerisinde yer almaktadır. Filmin ana mesajının aktarılmasında başroldeki 
karakterin yanı sıra hem yardımcı hem de kötü karakterler önem taşımaktadır. Kötü karakterlerin kötülüklerine 
yapılan vurgu bu davranış türünün onaylanmadığı ve düzeltilmesi gerektiğinin belirtilmesi açısından gerekli 
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görülmektedir. Çocuklara yönelik olarak yapılmış olan bu animasyon filmlerin içeriğinde şiddet öğelerine 
odaklanan çalışmada, izlenen filmlerin biri hariç hepsinde şiddet unsurunun varlığı bulgulanmıştır. Toplamda 
4096 saniyelik şiddet içeriğinin filmlerde yer aldığı yapılan analizin sonucunda ortaya çıkmıştır. Çalışmada 
ele alınan filmlerdeki şiddet unsurunun fiziksel şiddetten, sözlü ve psikolojik şiddete kadar çeşitlendiği görül-
mektedir. Uygulanan şiddetin cisimlerin fırlatılmasından, bıçakların, kılıçların savrulmasına, sihirli tozların 
zarar vermek amacıyla kullanılmasından, bireyin alaycı sözlerle aşağılanmasına, fiziksel temasla arbededen, 
gruptan dışlanıp uzaklaştırmaya kadar çeşitlilik taşıdığı bulunmuştur. Animasyon filmlerde şiddeti uygulayan 
karakterlerin özelliklerine bakıldığında bunların yalnızca kötü karakterler olmadığı içlerinde iyi ve nötr ka-
rakterlerin de yer aldığı tespit edilmiştir. Kötülükle mücadele eden iyi karakterler de sıraları geldiğinde şiddet 
uygulamaktadırlar. Erkekler, kadınlar, çocuklar, hayvanlar, özel güçlere sahip periler, boya kalemleri ve cana-
varlar şiddetin hem öznesi hem de nesnesi konumundadırlar. Filmlerde esprili bir şekilde kullanılan ifadelerin 
karakterlerin kişilik özelliklerini ve fiziksel özelliklerini yerici olabildiği; bunun hem iyi karakterler hem de 
kötü karakterler tarafından kullanıldığı görülmektedir. Animasyon filmlerin içeriğindeki şiddet içeren unsur-
ların çocukların üzerindeki etkileri konusunda araştırmacıların ortaya koyduğu bulguları da göz önünde bu-
lundurarak ciddi bir şekilde ortadan kaldırılması yönünde adımların atılması gerekmektedir. Özellikle çalışma 
çerçevesinde ele alınan G sınıfındaki filmler, çocukların tek başlarına ya da aileleriyle birlikte izleyebileceği, 
kullanılan dil ve şiddet öğeleri açısından en masum olanlarıdır. Bu filmlerin içeriğinde şiddete rastlanması; şid-
detin türüne, uygulayanına ve uygulayış amacına bakılmaksızın göz yumulmaması gereken bir olgu olduğunu 
hatırlatıcı niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Animasyon Filmler, G Sınıfı Filmler, Şiddet, Çocuk

EŞLER ARASI EKONOMİK ŞİDDET ALGISI ÖLÇEĞİ’ NİN (EAEŞAÖ) GEÇERLİK VE GÜVE-
NİRLİK ÇALIŞMASI

Mahmut BEKTAŞ, Serdal ÖZGÖZGÜ, Ali ÇOKLUK, Hamdi ŞİMŞEK
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Öz: Sanayileşme ve kadının iş yaşamına daha fazla katılması ile birlikte kadına yönelik mevcut şiddet çeşit-
lenmiştir. Yapılan çeşitli araştırmalarda, kadınlara uygulanan şiddetin ciddi psikolojik, toplumsal ve ekonomik 
sonuçları olduğu gözler önüne serilmektedir. Yapılan bir araştırmada, kadınların % 80,9’unun eşi tarafından 
herhangi bir şiddet türüne maruz kaldığı belirlenmiştir. Ek olarak, kadınların eğitim düzeylerine göre eşlerin-
den gördükleri fiziksel ve ekonomik şiddet oranlarında farklılık olduğu görülmüştür (Tanrıverdi ve Şıpkın, 
2008). Tüm sosyo-ekonomik ve eğitim düzeylerinde kadına yönelik şiddet görülmekle birlikte özellikle eğitim 
ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük kadınlar daha fazla risk altındadır. Fiziksel ve sözel şiddet kadınların eşleri 
tarafından en çok başvurulan şiddet yöntemidir (Kaymaz, Öztürk ve Bağcıoğlu, 2014). Şiddet konusunda ya-
pılan araştırmalara göre kadınların % 57’sinin fiziksel, % 36’sının duygusal, % 32’sinin ekonomik (kaynak ve 
paranın kadın üzerinde tehdit ve kontrol aracı olarak kullanılması), % 30,7’sinin cinsel ve % 29,3’nün de sözel 
şiddete maruz kaldıkları tespit edilmiştir (Akyüz, Kuğu, Doğan ve Özdemir, 2002). Şiddete uğrayan bireylerle 
yapılan pek çok araştırmada, şiddete uğrama nedenleri arasında ekonomik faktörler ilk sırayı almaktadır (Ko-
cacık ve Çağlayandereli, 2009).  Dünya Sağlık Örgütü şiddeti, “Bir kişinin başka bir kişi, grup ya da topluluğa 
karşı yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişme bozukluğu ya da yoksunlukla sonuçlanan veya sonuçlanması 
muhtemel eylem veya tehdit içeren kasıtlı olarak fiziksel baskı ya da güç kullanıması” olarak tanımlamaktadır 
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(Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi ve Lozano, 2002: 5). Şiddeti önlenebilir bir sorun olarak gören Dünya Sağlık 
Örgütü, şiddeti; fiziksel, cinsel, psikolojik ve mahrum bırakma ve ihmal olmak üzere dört boyutta ele almak-
tadır (Krug ve diğ., 2002). Ekonomik şiddeti ise, eş şiddetinin mahrum bırakma ve ihmal boyutu içinde ele 
almak mümkündür. TÜİK (2008) verilerine göre Türkiye’de eşi tarafından kadına yönelik ekonomik şiddet 
üç faktörde incelenmiştir. Araştırmaya göre -yaşamının herhangi bir döneminde- evli kadınların % 23,4’ünün 
eşi tarafından işten ayrılmaya veya çalışmamaya zorlandıkları belirlenmiştir. Ek olarak kadınların % 8,1’i ev 
ihtiyaçlarının karşılanması için eşinden para alamadığını belirtirken, kadınların % 3,9’u ise gelirinin eşi tara-
fından ellerinden alındığını ifade etmişlerdir. Alanyazında, fiziksel, psikolojik ve cinsel istismarın yaygın bir 
biçimde incelendiği görülmektedir. Öte yandan ekonomik istismarın (abuse) ise bilim camiasının dikkatini çok 
az çektiği görülmektedir. Ekonomik istismar; kadının ekonomik güvenliğinin ve kendi kendine yetebilme po-
tansiyelinin erkekler tarafından tehdit olarak görülmesinden dolayı, bir kadının ekonomik kaynakları kazanma, 
kullanma ve muhafaza etme becerilerini kontrol eden erkek davranışlarını içerir (Adams, Sullivan, Bybee ve 
Greeson, 2008: 564). Ayrıca ekonomik istismar, eşleri üzerinde güç ve kontrol sağlamak için şiddet uygula-
yanlar tarafından kullanılan davranış örüntüsünün de bir parçası olarak ele alınabilir (Adams ve diğ., 2008). 
Ekonomik istismar; ekonomik kaynakları kontrol ederek eşini yoksun bırakma, tüm parayı kontrol etme, ban-
ka kartına ve/veya kredi kartına el koyma, maaşına el koyma, kadını kendisinin ve/veya çocukların alışveriş 
ve giysi ihtiyaçları için gereken parayı eşinden istemek zorunda bırakma, her kuruşun hesabını sorma, her 
alışverişin belgesini görmek isteme gibi davranışlarla kendini gösterir. Tüm bu ekonomik istismar davranışları, 
erkeğin ayrıcalık sahibi olduğu yargısına dayanmaktadır. Erkeğin sözleri kanun yerine geçer. Erkek açıklama 
yapmak zorunda değildir (Johnson, 2010: 8). Ekonomik şiddet, istismar edenin para ve diğer kaynaklar ile il-
gili şiddete uğrayan kişi üzerinde tam kontrole sahip olmasıdır. Bir erkek, kadın üzerinde aile bütçesini kontrol 
ediyor ve paranın harcanması ve elde tutulması hakkında kadına danışmadan tek başına karar alıyorsa ve böy-
lece ihtiyaçlarını karşılamak için gereken para konusunda kadını bağımlı yapıyorsa, bunu ekonomik şiddet ola-
rak ele almak mümkündür (Fawole, 2008: 168). Yapılan bir araştırmada, şiddet gören kadınların depresyon ve 
anksiyete düzeylerinin şiddet görmeyen kadınlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (Kay-
maz, Öztürk ve Bağcıoğlu, 2014). Orava, McLeod ve Sharpe’e göre (1996) ise  psikolojik zorlamaya maruz 
kalmış kadınlarda daha düşük kişisel güç hissi, daha yüksek depresyon ve daha düşük benlik saygısı görülür. 
Bununla birlikte ekonomik şiddet, kadınlar için fakirliğin derinleşmesi, eğitim düzeyi ve gelişimsel olanaklar-
dan ödün verme ile sonuçlanmaktadır (Fawole, 2008). Şiddet çalışmalarının çoğu fiziksel, cinsel ve psikolojik 
yönüne odaklanmıştır (Fawole, 2008). Alanyazına bakıldığında, aile içinde eşler arası ekonomik şiddeti ölçen 
müstakil bir ölçeğin olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada eşler arasındaki ekonomik şiddet davranışlarının 
belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirmesi amaçlanmıştır. Bu amaçtan yola çıkarak eşler arası ekonomik 
şiddeti belirlemek için konu ile ilgili alanyazın taranmıştır. Araştırmacılar tarafından alanyazındaki incelemeye 
göre ekonomik şiddetle ilgili 20 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. 15 Psikolojik Danışman ve farklı 
meslek gruplarında yer alan 10 evli kadın ve erkekle yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmeler ile madde ha-
vuzunda yer alan maddelerin kapsamlılığı ve anlaşılırlığı kontrol edilmiştir. Bu görüşmelerden sonra son hali 
verilen ölçme aracı, yedi Profesör, üç Doçent ve beş Yrd. Doç. Dr. olmak üzere 15 akademisyene gönderilmiş 
ve araştırmacılar tarafından yeniden değerlendirilerek kapsam geçerliği çalışması yapılmıştır. Ölçeğin son hali 
22 maddeden oluşturulmuş ve internet ortamında bir forma dönüştürülmüştür. İnternet ortamında veri toplama 
katılımcıların fikirlerini daha rahat bir şekilde yansıttığından dolayı, bu araştırma için güvenilir bir yöntem ola-
rak tercih edilmiştir. Halen veri analiz süreci devam eden çalışmada analizleri SPSS 18 istatistiki program ile 
yapılmaktadır. Verilerin analizi sonucunda, geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik değerleri elde edilecektir. 
Kongrede, çalışma sonucunda elde edilen verilerin geçerlik ve güvenirlik analizleri sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Şiddet, Algı, Geçerlilik, Güvenirlilik, Ekonomi, Eş 
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ERKEN DOĞUM TEHDİDİ TANISIYLA YATAN GEBELERİN ŞİDDET GÖRME  
DURUMLARININ VE GÖRDÜKLERİ ŞİDDET TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ

Semra GİRGEÇ, Sayime YİĞİTOĞLU, Onur İNCE, Ümran SEVİL
semra.girgec@izmir.edu.tr

 ID:112 K: 153
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Giriş: Kadına yönelik şiddet, özellikle son yıllarda medyanın ve kamuoyunun gündeminde sıkça yer 
almaktadır. “Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi” kadına yöne-
lik şiddeti; ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya 
ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, 
zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma olarak tanımlamıştır. Şiddete maruz kalan kadınlar 
fiziksel olarak yaralanabilir ve yaşadıkları ruhsal travmayı uzun bir süre devam ettirebilirler. Cinsel şiddet 
sonucunda da vajinal kanama, ağrılı adet görme, düşük ya da istenmeyen gebelik yaşanabilir. Kadınlar şiddete 
her yaş döneminde maruz kalabilecekleri gibi gebelikte de bu risk faktörüyle karşılaşabilmektedirler. Ayrıca 
gebelik, kadının yaşamında en riskli dönemlerden biri olup, bu dönemde gebe kadına uygulanacak şiddet bu 
riski daha da artırmaktadır. Dünyada her dört kadından biri gebelik süresince fiziksel ya da cinsel olarak ge-
nellikle eşi tarafından istismar edilmektedir. Gebelik boyunca şiddet prevelansının %0.9 ile %20.1 arasında 
olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye 
genelinde gebe kalmış her on kadından birinin gebeliği sırasında eşi veya partneri tarafından fiziksel şiddete 
maruz kaldığı belirtilmiştir. Şiddet sonrası yaşanan erken doğum tehdidi, plasentanın erken ayrılması, uterin 
rüptür, vajinal kanama ve düşük gibi problemler anne ve fetüs sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Toplumda şid-
deti azaltma, önleme, bireyleri şiddetten koruma ve şiddete erken müdahalede bulunma, şiddetsiz bir kültür 
oluşturmada sağlık profesyonellerine önemli görevler düşmektedir. Sağlık hizmeti verenlerin şiddete maruz 
kalan kişilere çok yönlü yardım ve katkıları olabilir. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin temel rollerinden 
birisi de aile içi şiddet olgularını tanılamak, mağdurlara tıbbi bakım, destek, danışmanlık ve rehabilitasyon 
hizmetlerini sunmaktır. Amaç: Erken doğum tehdidi tanısı ile yatan gebelerin şiddet görme durumlarının 
ve gördükleri şiddet türünün belirlenmesi amacıyla pilot çalışma olarak yapılmıştır. Gereç-Yöntem: Araştır-
manın verileri, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda düzenlenen “Gebelerin Sosyodemografik ve 
Doğurganlık Özelliklerini Tanıtıcı Bilgi Formu” ve Yanıkkerem (2002) tarafından geliştirilen “Kadına Yönelik 
Aile İçi Şiddeti Belirleme Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini; 1 Ağustos - 20 Ağustos 
2015 tarihleri arasında Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıları ve Doğum Kliniği riskli gebelik 
bölümüne erken doğum tehdidi tanısıyla yatan gebeler oluşturmuştur. Çalışmanın amacı açıklandıktan sonra 
gönüllü olarak katılmayı kabul eden gebelerden sözlü izin alınmıştır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile 
toplanmış olup 30 erken doğum tehdidi (EDT) tanısı alan gebe ile çalışılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen 
verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı ile yapılmış olup, sayı, yüzde ve ortalama kullanılmıştır. Bulgular: 
Gebelerin sosyodemografik özellikleri incelendiğinde;  yaş ortalamalarının 29.7±6.2, evlenme yaş ortalamala-
rının 21.6±4.6, eşlerin yaş ortalamalarının 33.5±6.5 olduğu, gebelerin %33.3’ünün ve eşlerin %36.7’sinin ilko-
kul mezunu olduğu görülmüştür. Gebelerin %70.0’inin ev hanımı olduğu, eşlerin %36.7’sinin serbest meslekle 
uğraştığı, %16.7’sinin herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığı, %63.3’ünün gelirinin giderine eşit olduğu, 
%56.7’sinin ilde ve %90.0’ının çekirdek ailede yaşadığı bulunmuştur. Gebelerin %10.0’unun resmi nikahlı 
olmadığı, %56.7’sinin kendilerinin anlaşarak evlendiği, %6.7’sinin kendisinin ve %46.7’sinin eşlerinin sigara 
kullandığı belirlenmiştir. Örneklem grubundaki bireylerin ortalama 30 haftalık gebe oldukları, %40.0’ının pri-
mipar, %16.7’sinin engelli ya da gelişim geriliği olan bebeğe sahip olduğu, %20.0’sinin gebeliklerinin planlı 
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olmadığı,  %33.3’ünün maternal tıbbi hastalık öyküsüne bağlı olarak EDT tanısı aldığı saptanmıştır. Araştır-
maya katılan gebelerin şiddet görme toplam puan ortalamalarının 3.3±1.2 olup, düşük düzeyde şiddete maruz 
kaldıkları saptanmıştır. Görülen şiddet türleri ve düzeyleri incelendiğinde; düşük düzeyde (2.2±.7) vücut bü-
tünlüğüne zarar verici fiziksel şiddet, (2.5±1.2) hakaret, küçümseme ve duygusal baskı, (3.8±1.5) sosyal baskı 
ve izolasyon, (2.5±.8) kadının cinsiyetini küçümseme ve tehdit edici davranışlarda bulunulduğu, (2.9±1.2) 
cinsel şiddet ve saygı gereksinimi gösterdiği, (3.2±2.0) kadının kendine yönelik olumsuz duygulanım yaşadığı, 
(3.5±2.3) eşlerine yönelik kaygılar ve korkular hissettiği,  orta düzeyde (4.9±1.9) ekonomik şiddet ve (4.6±1.6) 
kadına evlilikte erkek ayrıcalığını kullandığı ve paylaşımsızlık yaşadığı saptanmıştır.  Sonuç ve Öneriler: 
Yapılan pilot çalışmanın sonucunda, EDT tanısı alan gebelerin düşük ve orta düzeyde farklı şiddetlere maruz 
kaldıkları belirlenmiştir. Ayrıca yaşanılan şiddetin erken doğum için risk faktörü oluşturabileceği düşünül-
mektedir. Bu tür riskli gebeliklerin detaylı incelenmesi ve risk faktörlerinin belirlenmesi için çalışmanın daha 
büyük örneklemle gerçekleştirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Erken Doğum Tehdidi, Gebelik, Şiddet

ŞİDDETİN ERKEN YAŞTA YÖNETİMİ: ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE AKRAN  
ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ
dgogebakan@yahoo.com

 ID:110 K: 147
(Aile İçi Şiddet)
(Poster Sunum)

Öz: Okullarda farklı sosyoekonomik, kültürel çevrelerden, farklı ilgi, ihtiyaç ve değerlere sahip öğrenciler 
günün önemli bir bölümünü birlikte geçirmektedirler. Bu birliktelik güneşin doğumu kadar doğal olan kişiler 
arası çatışmaları meydana getirebilmektedir. Bu çatışmalar bazen ders içi süreçlerde, bazen tenefüste, kori-
dorda, bahçede, kantin sırasında, bazen de okul çıkışında gerçekleşebilmektedir. Bu çatışma durumlarında 
öğrenciler yok saymak, kabullenmek, uzaklaşmak gibi pasif, bağırmak, tehdit etmek, vurmak gibi saldırgan, 
konuşmak, uzlaşmak, müzakere etmek gibi barışçıl tepkiler verebilmektedir. Ancak alanyazın incelediğinde 
öğrencilerin ağırlıklı olarak, bir tarafın kaybetmesine neden olan, ilk iki tepkiyi ağırlıklı olarak da saldırgan 
tepkileri çatışma çözme yöntemi olarak kullandıkları görülmektedir. Saldırgan tepkilerin çatışma çözme yönte-
mi olarak ele alındığı okullardaki şiddet olgusunu derinleştirdiği ve böylece güvenli okul anlayışının sarsıldığı 
bilinen bir gerçektir. Saldırgan tepkilerin sıklıkla kullanılmasının en önemli nedeni olarak, öğrencilerin sosyal 
problem çözme- müzakere etme becerilerinden yoksun olmaları gösterilebilir (Korkut, 2004). Diğer taraftan, 
özel bir eğitim vermeden bu becerilerin gelişmesini beklemek çok mümkün görünmemektedir.  Bu durumda 
öğrencilere erken yaşlardan itibaren anlaşmalıklarını barışçıl yöntemlerle çözmelerinin öğretilmesi bir gerek-
liliktir. Böylece toplumsal uyuma, uzlaşı kültürünün gelişimine ve yaygınlaşmasına önemli bir katkı getirile-
bilir. Bu amaçla, Türnüklü ve diğ. (2009) tarafından 2006 yılında Okul Temelli Çatışma Çözümü ve Akran 
Arabuluculuk Projesi kapsamında geliştirilen Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programı 
2013 yılından bu yana İzmir Buca İlçesinin bir ortaokulunda uygulanmaktadır. Ortaokul öğrencilerine yöne-
lik olarak hazırlanan bu eğitim programı Anlaşmazlık Çözüm Eğitim Programı kişiler arası anlaşmazlıkların 
doğasının anlaşılması, iletişim becerileri, öfke yönetim becerileri ve kişilerarası anlaşmazlıkların çözümü ve 
arabuluculuk becerileri olmak üzere toplam dört bölümden ve 20 etkinlikten oluşmaktadır. Bu eğitim progra-
mı her yıl ekim, kasım ve aralık aylarında sosyometri ile arkadaşları tarafından seçilen arabulucu öğrencilere 
30 saat süreyle okul rehber öğretmeni tarafından verilmektedir. Eğitimlerin ardından arabulucu öğrenciler 
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arabuluculuk yeminlerini ederek dönüşümlü olarak sınıflarında ve okullarında akranları arasında meydana 
gelen anlaşmazlıkların müzakere masasında adaletli bir şekilde çözümlenmesinde kolaylaştırıcı rol üstlenirler. 
Müzakere ve arabuluculuk sürecinin sonunda arabulucu öğrenci ulaşılan sonucu arabuluculuk formuna kay-
deder ve taraflara imzalatır. Taraflar arasındaki uzlaşı süreci  arabulucular tarafından takip edilir. Çalışmanın 
amacı, İzmir’de bir ortaokulda uygulanmakta olan Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk Programı 
kapsamında gerçekleşen akran arabuluculuk toplantılarının sonunda, imzalanan anlaşma formlarına yansıyan 
anlaşmazlık konularını ve arabuluculuk toplantılarında ulaşılan başarı oranını analiz etmektir. Nitel yöntem 
kullanılan araştırmada arabuluculuk formları üzerinde doküman analizi yapılmıştır. Arabuluculuk formları in-
celendiğinde öne çıkan anlaşmazlık konuları, fiziksel şiddet, yanlış anlaşılma, küfürleşme, lakap takma, alay 
etme, hakaret etme, şaka, dedikodu, kıskançlık, laf atma, oyun kavgaları, özel eşyaya zarar verme, özel eşyayı 
izinsiz kullanma, sır tutmama, yalan, sınıfta yer kavgası, kantinde sıra kavgası, ders dinlemeyi engelleme, 
el hareketi, sosyal ağlarda küfürleşmedir. Ayrıca, ulaşılan bulgular toplam 154 anlaşmazlığın arabuluculuk 
masasına getirildiğini göstermektedir. Bu anlaşmazlıkların 10’unda anlaşma sağlanamamıştır. Geri kalan 144 
anlaşmazlık uzlaşı ile sonuçlanmıştır. Bu bağlamda arabuluculuk toplantılarında başarı oranı %94’tür. 

Anahtar Kelimeler: : Akran-Arabuluculuğu, Anlaşmazlık, Çatışma

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE AİLE KATILIMI 
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(Aile İçi Şiddet)
(Sözel Sunum)

Öz: Dünyada ve Türkiye’de ulusal ve uluslararası birçok kuruluşun etkin mücadele alanı olarak belirledikleri 
şiddet olgusu, tarihsel bağlamı içerisinde dönüşerek başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere tüm insanlığı tehdit 
etmektedir. Çok sayıda bilimsel çalışmaya konu olan şiddet, okulda, ailede, işte, sokakta vb. tüm yaşam alanla-
rında, farklı tür ve düzeylerde kendini göstermektedir.  Kimi zaman ekonomik kimi zaman sosyal kimi zaman 
duygusal nedenlere kendini yaslayan şiddet, bireyler üzerinde duygusal ve fiziksel tahribatlara yol açmaktadır. 
Sosyal problem çözme repertuarı daraldıkça şiddete yöneliminin arttığı ve bir çatışma çözme aracı olarak kul-
lanıldığı bilinen bir gerçektir. Şiddetin yoğun olarak yaşandığı ortamlardan biri de ailedir. Aile içinde yaşanan 
çatışmalar ebeveynler arasında ya da ebeveynlerle çocuklar arasında yaşanmaktadır.  Düşük sosyal becerilere 
sahip ebeveynler, çocuklarıyla yaşamın doğal bir parçası olarak kabul edilen anlaşmazlıklarını çoğunlukla 
münakaşa ve ardından gelen şiddet içeren davranışlarla çözme yolunu tercih edebilmektedirler.  İletişim,  sos-
yal problem çözme,  öfke yönetimi ve müzakere becerilerinden yoksun ebeveynlerin çocuklarına barışın ve 
uzlaşının dilini öğretebilmeleri ve çocuklarını şiddet sarmalından uzak tutmaları çok kolay görünmemektedir. 
Anlaşmazlık Çözüm Eğitimi Programıyla çocukların sosyal, duygusal, zihinsel gelişiminden sorumlu olan 
ebeveynlerin iletişim, öfke yönetimi ve anlaşmazlık çözüm becerilerine odaklanılmıştır. Bu eğitim progra-
mıyla ailelerin çocuklarıyla yaşadıkları çatışmaları şiddete dönüşmeden barışçıl yöntemlerle çözümlemelerine 
fırsat yaratılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın temel problem tümcesi, “Anlaşmazlık çözüm eğitimi programı 
annelerin anlaşmazlık çözüm algılarını ve becerilerini nasıl etkilemiştir?” şeklinde ifade edilmiştir.  Anlaşmaz-
lık Çözüm Eğitimi Programı, Türnüklü ve diğ. (2009) tarafından 2006 yılında Okul Temelli Çatışma Çözümü 
ve Akran Arabuluculuk Projesi kapsamında geliştirilmiş araştırmacı tarafından yetişkinlere uyarlanmıştır.  An-
laşmazlık Çözüm Eğitimi kişiler arası anlaşmazlıların doğasının anlaşılması, iletişim becerileri, öfke yönetim 
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becerileri ve kişilerarası anlaşmazlıların çözüm becerileri olmak üzere toplam dört bölümden oluşmaktadır. 
Anlaşmazlık çözüm eğitimi İzmir ili Buca ilçesinde bir ortaokulda okuyan öğrencilerin velilerinden yaşları 
33 ile 46 arasında değişen 12 anne ile yürütülmüştür. Sekiz haftalık Anlaşmazlık Çözümü Eğitim Programı 
sürecinde tüm anneler her oturuma katılmışlardır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Beklenti Formu,  Me-
tafor Formu, Grup Görüşme Formu, Araştırmacı Günlüğü kullanılmıştır.  Eğitimin başında, eğitim sürecinde 
ve eğitimin sonunda toplanılan veriler nitel analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Eğitim sürecinin 
başında öncelikli olarak çalışmaya katılan annelerin eğitimden ne bekledikleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 
Beklentiler incelendiğinde verilen bu eğitim ile tüm annelerin çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmek istedik-
leri, yarıdan fazlasının çocuklarıyla yaşadıkları sorunları etkili bir şekilde çözmeyi, öfkelerini kontrol etmeyi,  
çocuklarını daha iyi tanımayı/anlamayı, hatalarını görerek değiştirmeyi, farklı fikir ve tecrübeleri paylaşmayı 
ve hayatta kullanabileceği bilgileri öğrenmek istediklerini ifade etmişlerdir.  Süreç içerisinde ve süreç sonunda 
ulaşılan bulgular annelerin, iletişim becerilerinde, öfke yönetim becerilerinde, anlaşmazlık çözüm/müzakere 
becerilerinde gelişmeler olduğunu göstermiştir. Araştırmanın bir başka bulgusu, çatışma-anlaşmazlık çözüm 
algısını tanımlayan metaforların (mecazlar) neler olduğu, eğitim sonunda metaforlarda bir değişimin olup ol-
madığına ilişkindir. Eğitime başlamadan önce anneler çatışmayı silah, trafik kazası, bıçak, savaş, terör, kabus, 
ahtapot, kaktüs gibi şiddet, huzursuzluk ve çaresizlik mesajı içeren kavramlara benzetmişlerdir. Eğitim süre-
cinin sonunda ise anneler çatışmayı, köşeleri belirgin ama zamanla eriyen buz küpüne, değişken bir mevsime, 
hayatın olmazsa olmazı olan güneşe, herkesin kendi fikrini söylediği bir açık oturuma, büyük yangınların çık-
mamasını sağlayan elektrik sigortasına, karşımızdakini tanımamız için fırsat sağlayan bir piyangoya, herkesin 
kendi yönünden haklı olduğu küpe vb. benzetmişlerdir. Eğitim sonrasındaki metaforlardan hareketle annelerin 
çatışma-anlaşmazlığa ilişkin algılarının çatışmaların doğasına uygun olarak değiştiği ve bu bağlamda Anlaş-
mazlık Çözüm Eğitimi Programının hedeflerine ulaşıldığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çatışma, Anlaşmazlık, Aile, Çocuk, Şiddet, İletişim

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR

Fatma YAŞAR EKİCİ
fatmayasarekici@hotmail.com

 ID:105 K: 148
(Çocuğa Yönelik Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Bu araştırma, dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliği ve sokakta çalışan çocukların durumunu, çocuk işçi-
liğine ve çocukların sokakta çalışmalarına neden olan faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 
nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için konuyla ilgili kay-
naklara ve verilere ulaşılarak alan yazın taraması yapılmış; elde edilen veriler sistematik bir biçimde bütün-
leştirilmiştir. Bulgular arasında ilişkilendirme yapılarak, yargılar oluşturularak, değerlendirmeler yapılmıştır. 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına 
kadar her insan çocuktur. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre ise bir çocuk en az 15 yaşına gelinceye 
kadar ekonomik anlamda çalıştırılmamalıdır. Literatürde çocuk işçiliği, çocuğun eğitimini engelleyen; çocu-
ğun fiziksel, zihinsel, duygusal, ahlaksal ve sosyal gelişimini etkileyen ve engelleyen işlerde çalıştırılması 
olarak tanımlanmaktadır. ILO kayıtlarına göre dünyada 215 milyon çocuğun çalıştığı tahmin edilmektedir. Bu 
çocuklardan 115 milyonu, tehlikeli işlerde çalışmaktadır. Dünyada 5-14 yaş grubu çalışan çocuk sayısının, 176 
milyon olduğu tahmin edilmekte ve çocuk işçilerin (5-17 yaş) en çok bulunduğu bölgeler; Asya- Pasifik Böl-
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gesi, Aşağı Sahra Afrika Bölgesi, Latin Amerika ve Karahipler Bölgesi olarak belirtilmektedir. Türkiye İsta-
tistik Kurumu’nun 2012 Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre Türkiye genelinde ekonomik faaliyette çalışan 
6-17 yaş grubundaki çocukların istihdam oranı %5,9’dur. Çocukların istihdam oranı, 6-14 yaş grubunda %2,6, 
15-17 yaş grubunda ise %15,6’dır. Türkiye genelinde 6-17 yaş grubunda istihdam edilen çocukların %44,8’i 
kentsel, %55,2’si kırsal yerlerde yaşamakta olup, %68,8’i erkek ve %31,2’si ise kız çocuklarıdır. Çalışan ço-
cukların %49,8’i bir okula devam ederken, %50,2’si okula devam etmemektedir. Çalışan çocukların %44,7’si 
tarım, %24,3’ü sanayi ve %31’i hizmet sektöründe yer almaktadır. Çocukların sokakta çalışması, tarım, hizmet 
ve sanayi gibi alanlarda çalışmasından farklı özellikler taşır. Sokakta çalışma; kurumsallaşmamış ve düzen-
lenmemiş bir sektördür. Tehlikeli çalışma koşulları vardır. Çalışma saatleri düzensiz ve uzundur. Herhangi bir 
özel beceri ya da eğitim gerektirmez ve iş mekânı kolaylıkla değiştirilebilir. Eğitim ile birlikte sürdürülebilir. 
Kayıt dışıdır, dolayısıyla tespit edilmesi ve denetlenmesi güçtür. Sokakta çalışan çocukların maruz kaldığı/
kalabileceği pek çok risk vardır. İhmal ve istismara maruz kalma; bali, tiner, sigara, alkol gibi bağımlılık 
yapıcı bazı maddeleri kullanmaya alışma; fiziksel ve bilişsel gelişmede gerileme; dayak, yaralanma ve ölme 
gibi bazı şiddet tutumları ile karşı karşıya gelme; hırsızlık, gasp gibi suçları işlemeye eğilimli olma; psikolo-
jik sorunlar fiziksel kazalara uğrama; eğitim ve sağlık alanında bazı sorunlar ile karşı karşıya gelme; cinsel 
taciz ve tecavüze uğrama bu risklerin başında gelmektedir. Çocukların sokakta çalışmasının nedenleri; göç ve 
göçle birlikte ortaya çıkan sorunlar, yoksulluk, işsizlik, ekonomik yoksunluk gibi iktisadi etkenler, çocuğun 
para kazanma veya aile bütçesine katkıda bulunma yönündeki kültürel değerlerin varlığı, arkadaş gruplarının 
etkisi, çocuğun aile bireyleri tarafından istismar ve ihmal edilmesi, aile içi şiddet, cinsel taciz ve tecavüz, 
eğitimsizlik, aile parçalanması, çarpık kentleşme, sokağın bireyi çeken yapısı ve sokakta özgür davranabilme 
olanağı, medyanın menfi etkileri, denetlenmeyen oyun salonlarının çekiciliği, bireylerin, sokaklardaki çocuk-
lara merhamet ve yardımseverlik duygusu altında verdikleri para ve eşyanın etkisi olarak özetlenebilir. Çocuk 
işçiliği ve çocukların sokakta çalışmasıyla ilgili yukarıda belirtilen tüm durum, risk ve nedenler göstermektedir 
ki çocukların çalıştırılması tüm dünya ülkeleri için önemli, ciddi bir sorundur. Bu sorununun çözümü, mikro 
ve makro planda kapsamlı ve uzun vadeli politikaların hazırlanması ve uygulanması ile mümkündür. Sorunun 
çözümünde, soruna neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması esas alınmalı ve hem koruyucu hem de önleyici 
müdahaleler planlanmalıdır. Söz konusu politikalar küresel, yerel, toplumsal ve ekonomik realiteler dikkate 
alınarak bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmeli ve gerçekleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk İşçiliği, Sokakta Çalışan Çocuklar

HEMŞİRELERİN HASTA VE HASTA YAKINLARINDAN GÖRDÜĞÜ ŞİDDETE İLİŞKİN  
ALGILARI: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

Hande YEŞİLBAŞ, Ülkü BAYKAL
hande_0641@hotmail.com

 ID:106 K: 24
(Sağlıkta Şiddet)
(Sözel Sunum)

Öz: Giriş-Amaç: Sağlık hizmetleri,  toplumla çok yakın iletişim içinde yürütülen  özel bir çalışma alanını 
oluştururken; sağlık çalışanları, hastalık, yaşlanma ya da diğer nedenlerle kendi kendine bakma gücünü yitiren 
ve bakıma gereksinim duyan kişilere, her yaş grubu ve cinsiyette tüm topluma hizmet vermektedirler. Toplum-
daki tüm bireyleri etkileyen şiddet, son yıllarda günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmekte ve her sektör 
için önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok sektörde olduğu gibi sağlık kurumları ve 
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hastanelerde de toplum huzurunu tehdit etmekte ve hastanelerde hizmet veren hekim, hemşire ve diğer sağlık 
personeliyle hasta ve hasta yakınları için de ciddi bir sorun haline gelmektedir. Şiddet algısına yönelik olarak 
ise, aynı tutum ve davranışların, kişiler tarafından farklı algılandığı belirtilmektedir. Bazı kişiler aynı tutum ve 
davranışları şiddet olarak görüp tepki gösterirken, bazıları bu tutum ve davranışları şiddet olarak görmemekte, 
olağan değerlendirebilmektedir. Şiddet olarak kabul edilen davranışın, bireylerin kültürel ve inanç yapılarına, 
değer yargılarına ve kişilik özelliklerine göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu çalışma sağlık kurumların-
da çalışan hemşirelerin hasta ve hasta yakınlarından gördükleri şiddete ilişkin algılarını belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Yöntem: Araştırma niteliksel ve fenomenolojik tasarımda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evre--
nini Kocaeli ilinde yer alan bir üniversite hastanesi, iki devlet hastanesi ve iki özel hastane olmak üzere toplam 
beş hastanede çalışan hemşireler oluştururken, örneklemini bu hastanelerde çalışan farklı pozisyonlarda görev 
alan şiddetten etkilenen 34 hemşire oluşturmuştur. Örneklem seçiminde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmış ve farklı pozisyonlarda (servis sorumlu hemşiresi, eğitim 
hemşiresi, supervisor hemşire, servis hemşiresi, ameliyathane hemşiresi gibi) görev alma, eğitim düzeyi ve 
çalışılan birimlerin farklı olması gibi ölçütler dikkate alınmıştır. Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından 
bilimsel yazın desteğinde oluşturulmuş yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme formu kullanılarak bi-
reysel görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Görüşmenin çözümlenmesini kolaylaştırmak amacıyla katılımcıların 
yanıtlarını eksiksiz ve doğru olarak elde edebilmek için, dijital ses kayıt cihazı kullanılmıştır.  Ses kaydına 
izin vermeyen hemşirelerle yapılan görüşmelerde ise araştırmacı tarafından görüşme akışı doğrultusunda kısa 
notlar alınarak görüşme tamamlanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, içerik analizi türlerinden 
‘kategorisel analiz’  kullanılmıştır. Elde edilen veriler bölümlere ayrılmış, incelenmiş, karşılaştırılmış, kav-
ramlaştırılmış ve ilişkilendirilmiştir. Birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde dü-
zenlenerek yorumlanmıştır. Bulgular: Hemşirelerin şiddete ilişkin algıları sözel, fiziksel, cinsel ve psikolojik 
şiddet şeklinde ele alınmıştır. Sözel şiddetle ilgili olarak; bağırma, hakaret, tehdit, saygısız konuşma, küfür ve 
sözel itham şeklinde ifadelere rastlanırken; fiziksel şiddet ile ilgili hırpalama, vurma, üzerine yürüme, el kol 
hareketi, yumruklama, itme ve korkutma şeklinde ifadelere; cinsel şiddet ile ilgili olarak sözel taciz, bedene 
dokunma, tahrik olma şeklinde ifadelere ve psikolojik şiddet ile ilgili olarak sürekli sözel rahatsızlık verme, 
bakışlarıyla rahatsız etme, baskı kurma ve takip etme şeklinde ifadelere yer verilmiştir.  Sonuç: Hemşireler 
sözel şiddete ilişkin algılarını çoğunlukla ‘hakaret’ alt başlığında, fiziksel şiddete ilişkin algılarını çoğunlukla 
‘üzerine yürüme’ alt başlığında, cinsel şiddete ilişkin algılarını çoğunlukla ‘sözel taciz’ alt başlığında, psikolo-
jik şiddete ilişkin algılarını ise ‘bakışlarıyla rahatsızlık verme’ alt başlığında ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta, Hasta Yakını, Hemşire, İşyeri Şiddeti, Nitel Çalışma

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖ-
LÜMÜ EV İDARESİ ÖN LİSANS PROGRAMI’NDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN PROGRAMA 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Hatice Nur GERMİR
hakanturk06@mynet.com

 ID:109 K: 02
(Eğitimde Şiddet)
(Poster Sunum)

Öz: Bu çalışma, uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim verilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yöne-
tim ve Organizasyon Bölümü Ev İdaresi Ön Lisans Programı’nda okuyan öğrencilerin programa ilişkin gö-
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rüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak katılımcılara 33 sorudan oluşan bir 
anket uygulanmıştır. Çalışmada öncelikle kadına yönelik bir eğitim programı olarak Ev idaresi Ön Lisans 
Programı’nın amacı, işlevi, dersler, öğrenci sayısı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Daha sonra Dünyada ve 
Türkiye’de uzaktan eğitimde kadın konusuna ve kadın ve erkeğin eğitimle ilgili istatistiki verilerine yer veri-
lerek, uzaktan eğitimin kadınlar açısından olumlu ve olumsuz yönleri irdelenmiştir. Araştırmaya rasgele yön-
temle seçilen 796 katılımcı iştirak etmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20.00 programında analiz 
edilerek değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde ise Independent Samples t-Test, ANOVA, Krus-
kal Wallis test, Jonckheere-Terpstra Testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin demografik özellik-
lerinin (yaş, cinsiyet, gelir, meslek, yerleşim yeri vb.) programı tercih nedenleri, sosyal yaşamlarında, aile içi 
ilişkilerinde, iş yaşamlarında yararlandıkları dersler, ders programı hakkında düşünceleri, bilgisayar ve inter-
net kullanımları, programın meslek edinmelerine, kendilerini birey olarak yetiştirmelerine ve kadın hakları 
konusunda bilinçlendirmeye yönelik olarak farklı oranlarda değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Program tercih 
nedeni cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Devam edilen programın meslek edinimine katkısı cinsiyete 
göre farklılık göstermektedir. Sosyal yaşamda en çok yararlanılan ikinci sınıf dersleri cinsiyete göre farklılık 
göstermektedir. Aile ilişkilerinde en çok yararlanılan ikinci sınıf dersleri cinsiyete göre farklılık göstermekte-
dir. Program tercih nedeni yaşa göre farklılık göstermektedir. Devam edilen programın meslek edinimine kat-
kısı yaşa göre farklılık göstermektedir. Sosyal yaşamda en çok yararlanılan birinci sınıf dersleri yaşa göre 
farklılık göstermektedir. Aile ilişkilerinde en çok yararlanılan birinci sınıf dersleri yaşa göre farklılık göster-
mektedir. Aile ilişkilerinde en çok yararlanılan ikinci sınıf dersleri yaşa göre farklılık göstermektedir. Dersle-
rin öğrencilerin kadın hakları konusunda bilinçlenmeye katkısı yaşa göre farklılık göstermektedir. 2 yıllık ön 
lisansın yeterliliği yaşa göre farklılık göstermektedir. Branş derslerinin yeterliliği yaşa göre farklılık göster-
mektedir. Yabancı dil derslerinin yeterliliği yaşa göre farklılık göstermektedir. İnternet erişimine sahiplik yaşa 
göre farklılık göstermektedir. Uzaktan eğitim için internete bağlanma yaşa göre farklılık göstermektedir. 
Uzaktan eğitim için internetten yararlanma yaşa göre farklılık göstermektedir. Programın kadın öğrencilere 
yönelik içeriği yaşa göre farklılık göstermektedir. Program tercih nedeni eğitime göre farklılık göstermekte-
dir. Devam edilen programın meslek edinimine katkısı eğitime göre farklılık göstermektedir. Sosyal yaşamda 
en çok yararlanılan ikinci sınıf dersleri eğitime göre farklılık göstermektedir. Aile ilişkilerinde en çok yararla-
nılan birinci sınıf dersleri eğitime göre farklılık göstermektedir. Aile ilişkilerinde en çok yararlanılan ikinci 
sınıf dersleri eğitime göre farklılık göstermektedir. İş yaşamında en çok yararlanılan birinci sınıf dersleri eği-
time göre farklılık göstermektedir. İş yaşamında en çok yararlanılan ikinci sınıf dersleri eğitime göre farklılık 
göstermektedir. Derslerin öğrencilerin birey olarak yetişmelerindeki katkısı eğitime göre farklılık göstermek-
tedir. Derslerin öğrencilerin kadın hakları konusunda bilinçlenmeye katkısı eğitime göre farklılık göstermek-
tedir. 2 yıllık ön lisansın yeterliliği eğitime göre farklılık göstermektedir. Branş derslerinin yeterliliği eğitime 
göre farklılık göstermektedir. Temel derslerin yeterliliği eğitime göre farklılık göstermektedir. Yabancı dil 
derslerinin yeterliliği eğitime göre farklılık göstermektedir. Bilgisayar sahipliği eğitime göre farklılık göster-
mektedir. Uzaktan eğitim için bilgisayar kullanımı eğitime göre farklılık göstermektedir. İnternet erişimine 
sahiplik eğitime göre farklılık göstermektedir. Uzaktan eğitim için internete bağlanma eğitime göre farklılık 
göstermektedir. Uzaktan eğitim için materyallerden yararlanma eğitime göre farklılık göstermektedir. Uzak-
tan eğitim için internetten yararlanma eğitime göre farklılık göstermektedir. Programın kadın öğrencilere yö-
nelik içeriği eğitime göre farklılık göstermektedir.Devam edilen programın meslek edinimine katkısı yerleşim 
yerine göre farklılaşmaktadır. Sosyal yaşamda en çok yararlanılan birinci sınıf dersleri yerleşim yerine göre 
farklılaşmaktadır. Sosyal yaşamda en çok yararlanılan ikinci sınıf dersleri yerleşim yerine göre farklılaşmak-
tadır. Aile ilişkilerinde en çok yararlanılan birinci sınıf dersleri yerleşim yerine göre farklılaşmaktadır. Aile 
ilişkilerinde en çok yararlanılan ikinci sınıf dersleri yerleşim yerine göre farklılaşmaktadır. İş yaşamında en 
çok yararlanılan birinci sınıf dersleri yerleşim yerine göre farklılaşmaktadır. Branş derslerinin yeterliliği yer-
leşim yerine göre farklılaşmaktadır. Temel derslerin yeterliliği yerleşim yerine göre farklılaşmaktadır. Bilgi-
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sayar sahipliği yerleşim yerine göre farklılaşmaktadır. Uzaktan eğitim için bilgisayar kullanımı yerleşim yeri-
ne göre farklılaşmaktadır. İnternet erişimine sahiplik yerleşim yerine göre farklılaşmaktadır. Uzaktan eğitim 
için internete bağlanma yerleşim yerine göre farklılaşmaktadır. Uzaktan eğitim için materyallerden yararlan-
ma yerleşim yerine göre farklılaşmaktadır. Programın kadın öğrencilere yönelik içeriği yerleşim yerine göre 
farklılaşmaktadır. Program tercih nedeni meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. Devam edilen programın 
meslek edinimine katkısı meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. Sosyal yaşamda en çok yararlanılan bi-
rinci sınıf dersleri meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. Sosyal yaşamda en çok yararlanılan ikinci sınıf 
dersleri meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. Aile ilişkilerinde en çok yararlanılan ikinci sınıf dersleri 
meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. İş yaşamında en çok yararlanılan birinci sınıf dersleri meslek de-
ğişkenine göre farklılaşmaktadır. İş yaşamında en çok yararlanılan ikinci sınıf dersleri meslek değişkenine 
göre farklılaşmaktadır. Derslerin öğrencilerin birey olarak yetişmelerindeki katkısı meslek değişkenine göre 
farklılaşmaktadır. Derslerin öğrencilerin kadın hakları konusunda bilinçlenmeye katkısı meslek değişkenine 
göre farklılaşmaktadır. 2 yıllık ön lisansın yeterliliği meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. Branş dersle-
rinin yeterliliği meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. Temel derslerin yeterliliği meslek değişkenine 
göre farklılaşmaktadır. Yabancı dil derslerinin yeterliliği meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. Bilgisa-
yar sahipliği meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. Uzaktan eğitim için bilgisayar kullanımı meslek de-
ğişkenine göre farklılaşmaktadır. İnternet erişimine sahiplik meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. Uzak-
tan eğitim için internete bağlanma meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. Uzaktan eğitim için materyal-
lerden yararlanma meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. Uzaktan eğitim için internetten yararlanma 
meslek değişkenine göre farklılaşmaktadır. Programın kadın öğrencilere yönelik içeriği meslek değişkenine 
göre farklılaşmaktadır. Program tercih nedeni gelir değişkenine göre farklılaşmaktadır. Devam edilen progra-
mın meslek edinimine katkısı gelir değişkenine göre farklılaşmaktadır. Derslerin öğrencilerin kadın hakları 
konusunda bilinçlenmeye katkısı gelir değişkenine göre farklılaşmaktadır. 2 yıllık ön lisansın yeterliliği gelir 
değişkenine göre farklılaşmaktadır. Branş derslerinin yeterliliği gelir değişkenine göre farklılaşmaktadır. Ya-
bancı dil derslerinin yeterliliği gelir değişkenine göre farklılaşmaktadır. Bilgisayar sahipliği gelir değişkenine 
göre farklılaşmaktadır. İnternet erişimine sahiplik gelir değişkenine göre farklılaşmaktadır. Uzaktan eğitim 
için internetten yararlanma gelir değişkenine göre farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yönetim. Ev İdaresi, Cinsiyet, İnternet, Program, Değişken 

TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE BİREYLERİN KADINA YÖNELİK 
AİLE İÇİ ŞİDDETLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Nurullah KARTA
hakanturk06@mynet.com

 ID:108 K: 02
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Son yıllarda sıkça gündeme gelen ve toplumun önemli bir sorunu haline dönüşen konulardan biride kadına 
yönelik şiddet konusudur. Kadına yönelik şiddet toplumda farklı şekillerde görülebilmektedir. Bu çalışmanın 
amacı kadına yönelik farklı şiddet boyutları (fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik-duygusal şiddet, eko-
nomik şiddet ve toplumsal cinsiyet ve genel olarak şiddet) ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmanın 
örneklemini 663 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmada verilerin elde edilmesinde 57 maddelik bir ölçek kulla-
nılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerli-
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lik sağlanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.934 değeri elde edilmiştir. Elde edilen veriler Kruskal 
Wallis, ANOVA, Jonckheere-Terpstra Test tekniklerine tabii tutulmuştur. Araştırma sonunda katılımcıların 
yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir durumu ve yaşadıkları yer değişkenlerine göre şiddet türlerinin farklılık 
oluşturduğu bulunmuştur. 
Katılımcıların verdikleri cevaplar ölçek anahtarı göz önünde bulundurularak, verilen cevapların ortalamaları 
alınarak sonraki analizlerde kullanılmak üzere gruplanmıştır.

Kadına yönelik fiziksel şiddet1. 
Kadına yönelik cinsel şiddet2. 
Kadına yönelik psikolojik-duygusal şiddet3. 
Kadına yönelik ekonomik şiddet4. 
Toplumsal cinsiyet ve genel olarak şiddet5. 

“Kadına yönelik fiziksel şiddet” (Erkek), “Kadına yönelik cinsel şiddet” (Erkek), “Kadına yönelik psikolojik-
duygusal şiddet” (Erkek), “Kadına yönelik ekonomik şiddet” (Erkek), “Toplumsal cinsiyet ve genel olarak 
şiddet” (Erkek)  maddeleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. “Kadına yönelik fiziksel şiddet” (35-49), “Kadına 
yönelik cinsel şiddet” (35-49), “Kadına yönelik psikolojik-duygusal şiddet” (25-34), “Kadına yönelik ekono-
mik şiddet” (35-49) , “Toplumsal cinsiyet ve genel olarak şiddet” (35-49)  maddeleri yaşa göre farklılaşmak-
tadır. “Kadına yönelik fiziksel şiddet” (ilkokul) , “Kadına yönelik cinsel şiddet” (ilkokul)  , “Kadına yönelik 
psikolojik-duygusal şiddet” (ilkokul)  , “Kadına yönelik ekonomik şiddet” (lise)  , “Toplumsal cinsiyet ve 
genel olarak şiddet” (ilkokul)  maddeleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. “Kadına yönelik fiziksel şiddet” (bü-
yükşehir) , “Kadına yönelik cinsel şiddet” (büyükşehir) , “Kadına yönelik ekonomik şiddet” (köy)  , “Toplum-
sal cinsiyet ve genel olarak şiddet” (köy)  maddeleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. “Kadına yönelik fiziksel 
şiddet” (2001-3000) , “Kadına yönelik cinsel şiddet” (2001-3000)  , “Kadına yönelik psikolojik-duygusal 
şiddet” (1000-2000)  , “Kadına yönelik ekonomik şiddet” (2001-3000)  , “Toplumsal cinsiyet ve genel olarak 
şiddet” (2001-3000)  maddeleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Kadın, Şiddet, Aile, Birey, Görüş, Erkek 

TÜRK GENÇ İSTİHDAMINDA MUTLUĞA NEDEN OLUŞTURAN DEĞİŞKENLERİN  
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL
hakanturk06@mynet.com

 ID:107 K: 02
(Ekonomik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Çalışmada 2007-2013 yılları arasındaki TUIK verileri baz alınarak kişisel mutluluğa temel olan değiş-
kenlerin birbirleri arasındaki ilişkinin uygulamalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmadan elde 
edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan regresyon ve korelasyon analizleri sonucunda 
işgücünü en çok etkileyen faktörler belirlenmiştir. Çalışma sonunda genç istihdamında mutluluğa neden olan 
umut oranı, mutluluk oranı, sevgi, başarı, iş, Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler, Akraba ve arkadaş 
ziyareti ve İş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.) geziler arasındaki olumlu ve olumsuz ilişkiler ortaya ko-
yulmaya çalışılmıştır.  Mutluluk düzeyi ile umut düzeyi arasında pozitif yüksek, sevgi arasında yüksek, başarı 
arasında yüksek, iş arasında orta, eğlence amaçlı geziler arasında orta, akraba ziyareti amaçlı geziler arasında 
negatif orta, iş amaçlı geziler arasında negatif orta düzeyli ilişki bulunmaktadır. Umut düzeyi ile sevgi arasında 
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yüksek, başarı arasında yüksek, iş arasında düşük, eğlence amaçlı geziler arasında orta, akraba ziyareti amaçlı 
geziler arasında orta, iş amaçlı geziler arasında orta düzeyli ilişki bulunmaktadır. Sevgi ile başarı arasında 
yüksek, iş arasında düşük, eğlence amaçlı geziler arasında orta, akraba ziyareti amaçlı geziler arasında orta, 
iş amaçlı geziler arasında yüksek düzeyli ilişki bulunmaktadır. Başarı ile iş arasında yüksek, eğlence amaçlı 
geziler arasında yüksek, akraba ziyareti amaçlı geziler arasında yüksek, iş amaçlı geziler arasında yüksek 
düzeyli ilişki bulunmaktadır. İş amaçlı geziler ile eğlence amaçlı geziler arasında orta, akraba ziyareti amaçlı 
geziler arasında orta, iş amaçlı geziler arasında yüksek düzeyli ilişki bulunmaktadır. Eğlence amaçlı geziler ile 
akraba ziyareti amaçlı geziler arasında yüksek, iş amaçlı geziler arasında yüksek düzeyli ilişki bulunmaktadır. 
Akraba ziyareti amaçlı geziler ile iş amaçlı geziler arasında yüksek düzeyli ilişki bulunmaktadır. Umut düzeyi 
bir birim arttığında, mutluluk düzeyi 0,62 birim artmaktadır. Sevgi düzeyi bir birim arttığında, mutluluk düzeyi 
0,63 birim artmaktadır. Başarı düzeyi bir birim arttığında, mutluluk düzeyi 1,33 birim artmaktadır. İş düzeyi 
bir birim arttığında, mutluluk düzeyi 0,24 birim artmaktadır. Eğlence amaçlı gezi düzeyi bir birim arttığında, 
mutluluk düzeyi 16 birim artmaktadır. Akraba ziyareti amaçlı gezi düzeyi bir birim arttığında, mutluluk düzeyi 
2,43 birim artmaktadır. İş amaçlı gezi düzeyi bir birim arttığında, mutluluk düzeyi 0,16 birim artmaktadır. Ba-
şarı düzeyi bir birim arttığında, sevgi düzeyi 0,71 birim artmaktadır. İş düzeyi bir birim arttığında, sevgi düzeyi 
0,17 birim artmaktadır. Eğlence amaçlı gezi düzeyi bir birim arttığında, sevgi düzeyi 5,74 birim artmaktadır. 
Akraba ziyareti amaçlı gezi düzeyi bir birim arttığında, sevgi düzeyi 1,05 birim artmaktadır. İş amaçlı gezi 
düzeyi bir birim arttığında, sevgi düzeyi 0,26 birim artmaktadır. İş düzeyi bir birim arttığında, başarı düzeyi 
0,41 birim artmaktadır. Eğlence amaçlı gezi düzeyi bir birim arttığında, başarı düzeyi 3,19 birim artmaktadır. 
Akraba ziyareti amaçlı gezi düzeyi bir birim arttığında, başarı düzeyi 0,57 birim artmaktadır. İş amaçlı gezi 
düzeyi bir birim arttığında, başarı düzeyi 0,19 birim artmaktadır. İş amaçlı gezi düzeyi bir birim arttığında, iş 
düzeyi 1,63 birim artmaktadır. Akraba ziyareti amaçlı gezi düzeyi bir birim arttığında, iş düzeyi 0,36 birim 
artmaktadır. İş amaçlı gezi düzeyi bir birim arttığında, iş düzeyi 0,18 birim artmaktadır. Akraba ziyareti amaçlı 
gezi düzeyi bir birim arttığında, Eğlence amaçlı gezi düzeyi 1,92 birim artmaktadır. İş amaçlı gezi düzeyi bir 
birim arttığında, Eğlence amaçlı gezi düzeyi 0,05 birim artmaktadır.  İş amaçlı gezi düzeyi bir birim arttığında, 
Akraba ziyareti amaçlı gezi düzeyi 1,23 birim artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, Mutluluk, Değişken, Genç, TUİK, İlişki 

EVLİ KADINLARIN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN YORDANMASI

Mahmut BEKTAŞ, Şüheda ÖZBEN
mahmutbektas.pdr@gmail.com

 ID:101 K: 146
(Geçmişten Günümüze Kadının Sosyal Statüsü)

(Sözel Sunum)

Öz: Resmi, duygusal, davranışsal ve biyolojik yönleriyle sosyal bir sistem olan evlilik kurumu, insan yaşamında 
son derece önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde pek çok mutlu ve mutsuz evlilik öyküsüyle karşılaşılmak-
tadır. Bazı ilişkiler uzun soluklu olurken, bazıları saman alevi misali sona ermektedir. Bazı ilişkilerin doyum 
verici olmalarına karşın sona erdiği, bazı ilişkilerin de pek çok yıpratıcı etkilerine rağmen sürdürüldüğü bilinen 
şaşırtıcı bir gerçektir. Evlilik sürecinde kadınlar gerek annelik rolleri gerekse de ailenin temel işlevlerinin yerine 
getirilmesine yönelik “yuvayı dişi kuş yapar” gibi pek çok cinsiyetçi kalıp yargılar nedeniyle çok büyük bir yükü 
sırtlamaktadırlar.  Bu aşırı yük, kadının fiziksel ve psikolojik sağlığını da etkilemektedir. Kadının sağlığını etkile-
yen değişkenler arasında kadının sosyo-demografik özellikleri (yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, vb), ekonomik 
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bağımsızlığı, içinde yer aldığı hanedeki kişi sayısı, sahip olduğu çocuk sayısı, en küçük çocuğunun yaşı, evlilik 
yaşı, doğum sayısı, doğum aralığı, evlilik ilişkilerinin niteliği, evlilikte şiddete uğrama durumu, sosyal destek 
sistemi gibi değişkenler yer almaktadır. Görüldüğü gibi bu değişkenlerden önemli bir kısmı evlilik yaşamı ile 
ilgilidir. Ataerkil ideoloji, erkeği evin reisi, kadını da reisin istek ve emirlerine itaat eden bir kişi haline getirmek-
tedir. Kadının erkeğe göre ikinci sınıf insan sayıldığı ve düşük statüsü olduğu; kadına atfedilen temel değerlerin 
eş ve anne kimliğini öne çıkardığı, bireysel kimliğin ikincil plana atılmasıyla kadının kendi sorunlarının da ikincil 
plana atıldığı, bu şekilde de kadının önemsizleştirildiği; kadının da tüm bunları içselleştirdiği belirtilmektedir. 
Bu nedenle de pek çok kadın kendi sorunlarından ziyade ailesinin sorunlarını kendi sorunlarından daha önem-
li görmektedir. Pozitif psikoloji, “bireyleri ve toplulukları neleri güçsüzleştirdiği yerine nelerin geliştirdiğine” 
odaklanmaktadır. Psikolojik dayanıklılık da pozitif psikoloji akımının önemli kavramlarından biridir. Psikolojik 
dayanıklılık, ağır risk koşullarına rağmen, başarılı bir şekilde toparlanabilme ve yaşamını sürdürebilme ve olumlu 
sonuçlara ulaşabilme yeteneği olarak tanımlanmıştır. Evlilikleri süresince pek çok olumsuz yaşam olaylarıyla 
karşılaşmalarına karşın kadınların önemli bir kısmı evliliklerini sürdürmektedirler. Bunu, kadınların psikolojik 
dayanıklılık düzeyleri ile ilişkilendirmek mümkündür. Psikolojik dayanıklılık, bireysel özelliklerden ziyade kaza-
nılmış yani öğrenilmiş ve geliştirilebilen bir davranış biçimi olarak öne çıkmaktadır. Depresif bozukluklarda risk 
etkenlerinin araştırıldığı çalışmada, 25-44 yaşları arasında olmanın ve kadın olmanın temel bir risk etmeni olduğu 
bildirilmiştir.  Bu araştırmada, öz-yeterlik, sosyal destek, yaşam doyumu, iyimserlik ve evlilik doyumu değişken-
lerinin evli kadınların psikolojik dayanıklılıklarını ne düzeyde yordadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada 
ele alınan öz-yeterlik, algılanan sosyal destek, yaşam doyumu, iyimserlik ve evlilik doyumu değişkenlerini psiko-
lojik dayanıklılığın ortaya çıkmasını kolaylaştıran kişisel koruyucu faktörler olarak değerlendirmek mümkündür. 
Öte yandan bu değişkenler ilk başta kişisel birer nitelik gibi görünse de daha çok kişilerin çevreleriyle olan etkile-
şimleri sonucunda gelişmektedir. Bu çalışmada, evli kadın bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin kişisel 
ve çevresel değişkenler bağlamında incelenmesinin, psikolojik dayanıklılığın çok yönlü bakış açısının zengin-
leştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.  Araştırmanın çalışma grubu 2014 yılı içerisinde İzmir İli 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan ve kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemiyle ulaşılan 485 
evli kadından oluşturulmuştur. Araştırmanın verileri, “Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği”, “Genel 
Öz-Yeterlik Ölçeği”, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği”, “Yaşam Doyumu Ölçeği”, “Yaşam Yöne-
limi Testi-İyimserlik Ölçeği” ve “Evlilik Yaşamı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Adımsal regresyon analizinin 
kullanıldığı çalışmada hata payı üst sınırı 0.05 kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde; 
evli kadınların psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile öz-yeterlik (r=.49; p< 0.01), algılanan sosyal destek (r=.45; p< 
0.01), iyimserlik (r=.48; p< 0.01), yaşam doyumu (r=.39; p< 0.01) ve evlilik doyumu (r=.38; p< 0.01) arasında 
pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan adımsal regresyon analizi sonuçları incelendiğinde; sırasıyla 
öz-yeterlik (β= .292), algılanan sosyal destek (β= .241), yaşam doyumu (β= .199) ve iyimserlik (β= .194) değiş-
kenlerinin evli kadınların psikolojik  dayanıklılıklarını anlamlı düzeyde yordadıkları görülmektedir (F (4-480) = 
87.90, p< .01). Diğer yandan, evlilik doyumu değişkeninin ise evli kadınların psikolojik dayanıklılık düzeylerini 
anlamlı düzeyde yordamadıkları belirlenmiştir (p>.05). Adımsal regresyon analizine ilişkin bulgulara göre, öz-
yeterlik değişkeni evli kadınların psikolojik dayanıklılıklarını yordayan en önemli değişken olarak tek başına 
toplam varyansın % 24’ünü yordamaktadır. Öz-yeterlik ve algılanan sosyal destek değişkenleri ise birlikte top-
lam varyansın % 34’ünü açıklamaktadır. Öz-yeterlik, algılanan sosyal destek ve yaşam doyumu değişkenleri ise 
birlikte toplam varyansın % 40’ını yordamaktadır. Son olarak analize giren iyimserlik değişkeni ile birlikte evli 
kadınların psikolojik dayanıklılık toplam varyansının % 42’sinin dört değişken tarafından açıklandığı görülmek-
tedir (R= .650, R²= .423). Bulgular değerlendirildiğinde, öz-yeterlik, algılanan sosyal destek, yaşam doyum ve 
iyimserlik değişkenlerinin evli kadınların psikolojik dayanıklılık düzeylerinin en önemli dört yordayıcısı olduğu 
belirlenmiştir.  Kongrede, çalışma bulguları ilgili literatür ışığında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Dayanıklılık, Kişisel Koruyucu Faktörler, Evli Kadınlar
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YENİÇAĞDAN BUGÜNE ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR

Fatma YAŞAR EKİCİ
fatmayasarekici@hotmail.com

 ID:102 K: 148
(Çocuklara Yönelik Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Yeniçağdan bugüne çocukların korunmalarına yönelik uygulamaları incelemek amacıyla bu araştırma ya-
pılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.  Araştırma 
için konuyla ilgili kaynaklara ve verilere ulaşılarak alan yazın taraması yapılmıştır. Araştırma ile ilgili kitap, 
tez ve raporlar incelenmiş elde edilen veriler sistematik bir biçimde bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Bulgular 
arasında ilişkilendirme yapılarak, yargılar oluşturularak, değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda 
görülmüştür ki; bireysel özgürlükler, haklar ve aile yaşamı üzerindeki Ortaçağ’ın skolastik düşüncesinin sor-
gulanmasına neden olan aydınlanma çağı felsefesi ve sanayi devrimi, çocukların korunması konusunda da 
oldukça önemli adımların atıldığı bir dönemdir. Aydınlanma ile çocukların yetişkinlerden ayrı olduğu ve bu 
nedenle ayrı bir muameleye gereksinimleri olduğuna dair inanç gelişmiştir. Sanayi devrimi döneminde ise 
çocukların korunmasına ilişkin yapılan çalışmalar, özellikle küçük yaştaki çocukların çalıştırılmaması ve iş-
yerinde çocukların istismar edilmemesi üzerine kurulmuştur. 1789 Fransız Devrimiyle belirginleşen eşitlik, 
kardeşlik ve özgürlük gibi kavramlar çocukların korunmasında da etkili olmuştur. 20. yüzyıl, çocukluğun altın 
yılı olarak kabul edilmektedir. Zira çocukların korunmasına ilişkin en somut, sistematik ve örgütlü adımlar bu 
dönemde atılmaya başlanmıştır. Çocukluk, çocukluğun tarihi gibi kavramlara ilişkin bilimsel çalışmaların da 
20. yüzyılda ortaya çıktığı görülmektedir. 20. yüzyıl aynı zamanda, yaşanan iki büyük dünya savaşı sonunda 
devletlerin çocukların korunması ile ilgilenmek zorunda kaldıkları dönemdir. Birinci Dünya Savaşı sonrasın-
da, çocukların korunması konusunda uluslararası düzenlemelere gidilmiştir. İlk olarak 1923 yılında Belçika’da 
“Uluslararası Çocukları Koruma Birliği” kurulmuş ve bunu 1924 “Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi” izle-
miştir. Sözü edilen bildirge, öncelikle 1948, sonrasında da 1959 yılında geliştirilmiştir. Cenevre Çocuk Hak-
ları Bildirgesi, günümüzdeki Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin de temelini oluşturması bakımından önemlidir.  
20.yüzyılda çocukların korunması ile ilgili en önemli uluslararası adımlardan biri de 1946’da UNICEF’in 
kurulmasıdır. UNICEF’in bütün çalışmaları, tarihte en yaygın olarak benimsenen insan hakları sözleşmesi olan 
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme doğrultusunda yürütülmektedir. Osmanlı Devleti, çocuk-
ların korunması konusunu ciddiyetle ele almış ve çocukların korunması için ‘Darüşşafaka, çocuk ıslahhaneleri, 
Darülaceze, Hamidiye-i Etfal Hastanesi, Darül Hayr-ı Ali, Darüleytamlar ve Himaye-i Etfal Cemiyeti’ gibi pek 
çok kurum ve kuruluş açmıştır. Türkiye’de çocukların korunmasıyla ilgili devlet birimi Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çocuk Hakları Daire Başkanlığı’dır. 
Çocuk Hakları Daire Başkanlığının temel görevleri “Çocuk Hakları Sözleşmesinin hükümlerinin, çocuklukla 
ilgili tüm alanlarındaki mevcut yasal, idari ve yapısal durumunun belirlenmesine yönelik takip çalışmaları 
yapmak, raporlamak ve ilgili makama sunmak; Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiği(aile içi, kurumsal, 
basılı ve görsel medya vb.) durumlara ve koşullara ilişkin müdahale süreçlerini geliştirmek ve takip etmek; 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilke ve hükümlerinin yetişkinler ve çocuklar tarafından öğrenilerek hayata ge-
çirilmesine yönelik, tanıtım kampanyası, forum, konferans, kongreler, seminer, sempozyum vb. etkinlikler 
düzenlemek ve sonuçlarının ulusal düzeyde izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek” 
şeklinde özetlenebilir. Bunun yanında, Türkiye’de, UNICEF Türkiye ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile 
Çocuk Vakfı da çocukların korunmasına ilişkin faaliyet göstermektedir. Avrupa’daki çağdaş sosyal koruma 
modellerini 3 grupta toplamak mümkündür. Bunlar: Anglo-Amerikan çocuk koruma sistemleri (İngiltere, ABD 
ve Kanada), Sosyal-demokrat koruma sistemi (İsveç, Norveç, Finlandiya) ve Muhafazakâr-sosyal koruma po-
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litikasını odak alan (Fransa, Almanya ve Hollanda) sistemlerdir. Dünya geneline bakıldığında çağdaş çocuk 
koruma sistemleri genel olarak ‘kurum bakımı, koruyucu aile bakımı ve evlat edindirme’ hizmetleri şeklinde 
gerçekleşmektedir. Toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri için yapabilecekleri en hayati yatırım, çocuğa 
yapılan yatırımdır. Günümüzde çağdaş, demokratik ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için çocuğu fiziksel, 
zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim yönünden, bir bütün olarak ele alabilen küresel ve yerel politikalara her 
zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocukların Korunması, Çocuk Hakları

ŞİDDETİN KESİN YÜZÜ: BIÇIKLA İŞLENEN SUÇLAR

Murat DELİCE
muratdelicekos@yahoo.com

 ID:103 K: 149
(Hukuk ve Güvenlik Sorunları)

(Sözel Sunum)

Öz: Bıçakla işlenen şiddet eylemleri, sonuçları en vahim olan şiddet türlerindendir. Bununla beraber özellikle 
ülkemizde bu şiddet türünün nedenlerinin anlaşılabilmesi ve bu şiddet türüne etki eden faktörlerin aydınlatıl-
ması adına yeterli alan araştırmaları yapılmamıştır. Bilimsel araştırmaların eksikliği nedeniyle bu şiddet türü 
yeterince anlaşılamamış ve bu şiddet türüne karşı etkili ve yeterli çözümler geliştirilememiştir. Bu araştırma 
şiddetin önemli ve ciddi bir türü olan bıçakla işlenen suçların çözümüne bir katkı sağlamak amacıyla yapıl-
mıştır. Araştırmada ölümlere, yaralanmalara, sakatlıklara, psikolojik problemlere, ekonomik kayıplara, suç 
korkusuna ve toplumsal huzursuzluğa yol açan bıçakla işlenen suçlar olgusunun daha iyi anlaşılabilmesini 
sağlamak ve böylece bu suçlara karşı daha etkili çözümler üretebilmek hedeflenmiştir. Bu araştırma için daha 
önce örneği olmayan bir şekilde 10 yıllık polisiye veriler tek tek incelenmiş ve bıçağın karıştığı bütün olaylar 
veri olarak analiz edilmiştir. 3 binden fazla bıçağın karıştığı olay ve bu olaylara karışan 12 binden fazla şahıs 
bilgileri 100’e yakın değişkenle farklı analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Bıçak, Suç, Ergen, Polis

AİLE İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM SÜRECİNDE SOSYAL VARLIK OLAN ÇOCUĞUN  
YETİŞTİRİLMESİ VE TOPLUMA OLUMLU - OLUMSUZ YANSIMALARI

Kubilay GÜNDÜZ
kubilaygunduz.egitimci@gmail.com

 ID:104 K: 58
(Aile İçi  Şiddet)
(Sözel Sunum)

Öz: Aile, toplum dinamiğini canlı ve güçlü tutan birincil grubu oluşturmakla birlikte, toplumun olumlu ve 
olumsuz şekillenmesinde etkin rol oynayan sosyal bir gruptur. Aile grubunun içerisinde bireyler birbirleri ile 
karşılıklı ilişki, iletişim ve etkileşim içerisindedirler. Aile içi ilişkilerde uyum ve çatışma ortamı, bireyin diğer 
aile fertleri ile iletişim kurmasını zorunlu kılar.   Bu iletişim örgüsü ile aile içi ilişkilerin düzenlenmesinde 



59

uyum ve ortaya çıkan çatışmaların çözüme kavuşturulmasında, donanımlı aile bireyleri, etkili aile içi iletişim, 
empati kurabilme gibi kavramların içeriğinin dolu olması ve uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle bireyin 
sosyal ilişki kavramının ilk deneyimlerini etkin yaşadığı grup, aile ortamıdır. Aile, bireyin kişilik, karakter gibi 
birçok değerlerin şekillendiği etkin bir eğitim – öğretim ortamıdır. Aile içerisinde sosyal ilişki çocuğun ikincil 
grup olan gündelik yaşamda var olan akran – arkadaş ortamları gibi tüm ilişkilerine birer kapı açmaktadır. 
Ebeveyn ile girilen sağlıklı ve güçlü iletişimin ikincil gruba aktarımında çocuğun veya yetişmekte olan bire-
yin, neden – sonuç ilişkisi kurarak karar verme, açık ve net etkin iletişim içerisinde yer alma, sorunları en aza 
indirgeye bilme yetisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Tam tersi olumsuz aile içi iletişim içerisindeki çocu-
ğun, ikincil grupta ( toplum ) kendini ispatlama, göremediği ilgi – alaka ve taktir edilme çabası hata yapma, ve 
yanlış kararlar alarak ilerleyen gelişim sürecinde çocuğun veya bireyin, karakter ve kişilik yapısına son derece 
ciddi zararlar vererek telafisi mümkün yolmayan zararlara yol açması kaçınılmazdır. Aile içi şiddet kavramı, 
yalnızca eşe ve çocuğa yönelik değil, ailedeki güçlü üyenin güçsüz olan üyeye duygusal, sözel, fıziksel ve 
cinsel açıdan kötü davranması olarak da tanımlanmaktadır. Şiddet ile ilgili davranışların algılanması kültürel 
bir olay olup; bireylerin değer yargılarından etkilenir. Türk toplumunda şiddet, çocuğun eğitiminde bir yöntem 
olarak kullanılabilmekte, kimi kesimlerde normal kabul edilmekte, örf ve adetlere uygun bir davranış olarak 
toplumsal yaşantıyı etkilemektedir. Çocuğun aile içerisinde yaşamış olduğu fiziksel, sözel veya cinsel şiddet, 
duygusal gelişimini paramparça ederek sevgi, öfke, sevilme ve birçok duygu nasıl v ne derece yaşayacağı ko-
nusunda hiçbir duruma uyduramayarak duygu durum bozuklukları yaşamaya başlayacaktır. Bir örgü şeklinde 
büyüyen olumsuz duygu gelişimi sosyal ortam olan okul içerisindeki eğitimine, arkadaş ilişkilerine ve hayata 
dair karar verme sürecide de her zaman sorunlar yaşanmasına yol açacaktır. Aile fertlerinin düzenli olarak 
farklı zamanlarda devletin aile ve sosyal politikalar kapsamında değerlendireceği uzun vadeli eğitimler ile 
onların aile içi iletişimlerinin kontrol edilmesi, ailede yer alan çocukların okul eğitimlerinde ailesel süreçleri 
hakkında bilgi alınarak sorunlara ivedilikle müdahale edilmesi ülkenin yarınları, toplumsal gelişimi açısından 
büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin detaylandırılmış bilgi dosyasının her bir eğitim öğretiminin bitiminde 
diğer öğrenim göreceği okula gönderilerek donanımlı rehber öğretmen tarafından incelenmesi ve şiddete me-
yilli öğrencilerin öncelikle rehabilitasyon eğitiminin ardından sınıf ortamı ve toplumsal yaşama uymn konu-
sunda yardımcı olunması, gerekli devletin eğitim  politikaları arasında ciddi bir yer tutmalıdır. Çocuklarımızı 
yarınların sağlam temelleri olan toplumun inşasında önemli bir dinamizm olarak görmemiz huzuru, refahı ve 
toplumsal kalkınmayı güçlü kılacak bir başarı unusurudur.

Anahtar Kelime : Aile İçi Şiddet, Etkili İletişim, Çocuk Eğitimi

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ALGILARININ  
RESİMLERLE ANLATIMI

Hacer TOR, Nurten SARGIN, Özlem ÖZDURAN, Ozan ÖZKAYA
ozanozkaya@hotmail.com

 ID:100  K: 145
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Son yıllarda dünyada şiddet olaylarında hızlı bir artış yaşandığı gözlenmektedir. Bu artışa paralele olarak 
kadına yönelik şiddette de önemli artışlar görülmektedir. Kadına yönelik şiddet kültürel, coğrafi, dini, toplum-
sal ve ekonomik sınır tanımayan bir insan hakları ihlali olarak varlığını tüm dünyada sürdürmektedir. Kadına 
yönelik şiddetin en yaygın görüldüğü yerlerden birisi de aile ortamıdır. Önemli bir toplumsal sorun olan kadına 
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yönelik aile içi şiddet, kadınların yalnızca fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilemekle kalmayıp; hukuki, sosyal, 
siyasal ve ekonomik statülerinin gelişmesini de engellemekte, bir halk sağlığı sorunu olarak toplumsal yaşam-
da yerini almaktadır.  Kadına yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı – yoğunluğu ve türleri değişmekle beraber, 
dünyanın her yerinde, tüm toplumlarda, toplumların çeşitli katmanlarında var olmuş ve var olmaya devam 
etmektedir. 1960’lardan itibaren etkili hale gelmeye başlayan kadın hareketlerinin çabalarıyla, kadına yönelik 
aile içi şiddet toplumların gündemine girmeye başlamış ve son otuz yılda da kadına yönelik en önemli insan 
hakları ihlallerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Aile içinde kadına yönelik şiddetin en önemli özelliği yal-
nızca şiddete maruz kalan kadını etkilemesi değil, buna tanık olan diğer aile üyeleri üzerinde etkili olmasıdır. 
Kadına yönelik aile içi şiddetten en çok çocukların etkilendiği bilinmektedir. Aile içinde şiddete tanık olan 
çocukların da sosyal ve ruhsal sağlıklarının önemli ölçüde etkilenmektedir.  Çocukluk döneminde şiddet orta-
mında büyüyen çocukların, yetişkinlik dönemlerinde şiddet davranışlarına daha fazla eğilimli oldukları, ayrıca 
ruhsal sağlıklarının da yaşam boyu olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Ortaokul yılları ergenlik yıllarının ba-
şına gelen erinlik dönemi olarak bilinmektedir. Bu dönem insan hayatında  bir çok konuda bilgi ve becerilerin 
edinildiği ve algıların oluştuğu yıllardır. Kadına yönelik aile içi şiddete ilişkin yapılan araştırmalar incelendi-
ğinde çalışmaların  kadınlar ile ve  genellikle  büyük şehir merkezlerinde yapıldığı belirlenmiştir. Türkiye’de 
çocukların kadına yönelik şiddete ilişkin görüşleri üzerinde yapılmış çalışmaların sayısı yok denecek kadar az 
olduğu ve özellikle  de kadına yönelik aile içi şiddeti resimlerle anlatan çalışmaların bulunmadığı saptanmıştır. 
Bu nedenle yapılan bu çalışma ile ortaokul öğrencilerinin aile içinde kadına yönelik şiddet algıları resimler 
yoluyla   incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı; aile içinde kadına yönelik şiddet deyince ortaokul öğ-
rencilerinin ne anladıkları, nasıl resmettikleri, neyi şiddet olarak tanımladıkları ve kendilerini o ortamda nasıl 
çizdiklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  Araştırmaya 2014–2015 eğitim öğretim yılında Çorum ili Sun-
gurlu İlçesinde öğrenim gören 81 öğrenci katılmıştır. Yapılan bu çalışmada öğrencilere A4 boyutunda kağıtlar 
dağıtılarak ön yüzlerine pastel boya ve kuru boya kullanarak kadına yönelik aile  içi şiddetin resimlerini yap-
maları istenmiştir. Uygulama araştırmacılar tarafından yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Resim yapmaları tamam-
landığında kağıtların arka yüzünde hazırlanmış olan demografik özelliklere ilişkin sorunları cevaplamaları ve 
yaptıkları resimleri anlatmaları istenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi 
kullanılmış,  bu yönteme göre resimler analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde; 
öğrencilerin resimlerinde kadına yönelik şiddet çoğunlukla baba ya da eş tarafından, öncelikle fiziksel daha 
sonra sözel şiddet uyguladıklarını belirttikleri görülmüştür. Sınıf ve cinsiyet düzeyine göre elde edilen bulgu-
lar ise şu şekildedir: 6. sınıfta öğrenim gören  kız öğrenciler kadına yönelik  aile içi şiddetti; silah ile kadının 
öldürülmesi, fiziksel şiddet ve sözel şiddet olarak, 6. sınıfta öğrenim gören  erkek öğrenciler kadına yönelik 
aile içi şiddeti; cop, tabanca, bıçak, sopa ve  elle fiziksel şiddet olarak, 7. sınıfta öğrenim gören  kız öğrenciler 
kadına yönelik  aile içi şiddeti; tabanca, bıçak, elle vurma, sözel ve duygusal şiddet olarak, 7. sınıfta öğrenim 
gören erkek öğrenciler kadına yönelik aile içi şiddeti; sopa, bıçak, silah ve elle fiziksel şiddet olarak, 8. sınıfta 
öğrenim gören  kız öğrenciler kadına yönelik aile içi şiddeti; sopa, silah, bıçak, elle fiziksel şiddet ve sözel 
şiddet olarak, 8. sınıfta öğrenim gören  erkek öğrencilerin kadına yönelik aile içi şiddeti; silah, bıçak, elle fizik-
sel şiddet ve sözel şiddet olarak resmettikleri bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgularda: Öğrencilerin 
resimlerinde kadına yönelik aile içi şiddette, birden fazla şiddet türünü resmettikleri görülmüştür. Öğrencilerin 
resimlerinde büyük çoğunlukla fiziksel şiddet (bıçak, sopa ve silah kullanarak), ikinci sırada sözel şiddet yer 
aldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin kadına yönelik aile içi şiddette şiddetin en üst boyutları olan fiziksel ve sözel 
şiddetin şiddet olarak algılandığı ve resmedildiği ortaya konmuştur.   Ayrıca çocukların resimlerinde yer alan 
çocuk figürlerinin ağlayan ve korkan çocuklar olarak resmedildiği de saptanmıştır. Bu durum kadına yönelik 
aile içi şiddetten çocuklarında fazlasıyla olumsuz etkilendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Çocuk, Resim
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET TARAMASINDA SORU FORMLARI VE MODELLER

Emre YANIKKEREM, Aslı KARAKUŞ
akarakus_ksk@hotmail.com

 ID:97  K: 143
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Dünya Sağlık Örgütü; Dünya’da üç kadından birinin partnerinden fiziksel veya cinsel veya her iki tip 
şiddete maruz kaldığını belirtmektedir. Kadınlar tecavüz, tanıdığı bir arkadaş ya da yabancıdan cinsel şiddet, 
akrabalarından fiziksel ve cinsel şiddet, seks ticareti, kadın sünneti, erken yaşta evlilik, evliliğe zorlanma ve 
şeref için işlenen cinayetler gibi şiddetin birçok çeşidini yaşamaktadır. Yaşanan bu şiddet tipleri nedeniyle ka-
dın ve çocuğun fiziksel ve psikososyal sağlığını olumsuz etkilemekte, bu nedenle de kadının sağlık kurumuna 
ve bakımına gereksinimi artmaktadır. Bu derlemenin amacı, kadına yönelik şiddet taramasında kullanılan soru 
formları ve modellerin tanıtılmasıdır. Dünya’da kadına yönelik şiddeti belirlemede valide edilmiş birçok soru 
formu bulunmakla birlikte bu soru formalarının başlıcaları; RADAR, Danger Assessment, The Comprehensive 
Sexual Assault Assessment Tool, The Abuse Assessment Screen, Campbell’s Danger Assessment, Actuarial 
Tools, Spousal Assault Risk Assessment. Kadına yönelik şiddette sağlık bakımı sunan kurumların uygula-
yabileceği modeller ise; Medical Home Model, Mindfulness-based stres reduction, Kaiser Permanente (KP) 
System Model, CONNECT, The Partner Abuse Intervention to Reduce Unintented Pregnancy (PAIR-UP), 
Findings from a Safe Environment for Every Kid (SEEK),  The Domestic Violence Enhanced Home Visitation 
(DOVE).  Sağlık çalışanları eş şiddetine yönelik hasta merkezli yaklaşım, tarama, uygun girişimde bulunmaya 
yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi, klinik bakımda elektronik kayıt sistemleri ile eş şiddetine uğra-
yan kişilerin izleminin yapılması, sağlık çalışanlarının yaşadığı engellere yönelik standart bir terminoloji ve 
rehberler geliştirilmesi, kurbanların gizliliği ve güvenliğine özen gösterme ve eş şiddetini taramada yapılandı-
rılmış görüşme formlarının hazırlanması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Modeller, Soru Formları, İstismar

ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANS VE ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA 
GÖRÜLEN FİZİKSEL İSTİSMAR BELİRTİLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI

Özlem ALTINOK ÖZ,  Suzan YILDIZ
ozlemozsefil@gmail.com

 ID:98  K: 144
(Çocuğa Yönelik Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Yaşamın ilk yıllarından sonra insan yaşamının en hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma gösterdiği dönem; 
okul öncesi dönemdir. Aile başta olmak üzere tüm çevresinin çocuğa yeterli sevgi ve ilgi göstermesi bu ge-
lişme dönemini sağlıklı bir şekilde tamamlamasını sağlar. Çocuğun bu dönemi en iyi biçimde geçirememesi, 
aile ve ailenin dışında içinde bulunduğu çevre tarafından istismar edilmesi, sağlıklı bir kişilik geliştirmesini 
engelleyecektir. Çocuklarda istismar türleri içinde en sık görülen ve fark edilebilen türü ise fiziksel istismardır. 
Çocuk sağlığının geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve korunmasında fiziksel istismar olgularının erken tanılanması 
ve girişimlerin en erken dönemde başlatılmasında multidisipliner ekip anlayışı içerisinde okul topluluğuyla 
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(öğretmen, doktor, çocuk gelişimci, sosyolog, pedagog, aile ve okul çalışanları) işbirliği gerekmektedir. Anne 
babadan sonra çocukların hayatında önemli bir yeri olan öğretmenlerin ve öğretmenlerle birlikte çalışacak 
olan çocuk gelişimcilerinin istismar olgularını tespit etmede rol almaları gerekir. Bu noktadan hareketle araş-
tırma çocukta fiziksel istismarının tanılanmasında okul öncesi dönemin her basamağında önemli rolü olan ve 
gelecekte anaokulu öğretmenleriyle birlikte okul öncesi dönem çocuklarının eğitimini sağlayacak olan çocuk 
gelişimi öğrencilerinin fiziksel istismar olgularına ilişkin farkındalıklarını belirlemek amacı ile planlanmış-
tır. Araştırmanın verileri, “Tanımlayıcı Bilgi Formu’’  ve “Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Riskleri--
nin Tanılanmasına Yönelik Ölçek (ÇİİBRTYÖ)” ile toplanmıştır. Araştırma  tanımlayıcı ve analitik olarak 
gerçekleştirilmiştir..  Araştırmanın çalışma grubunu; 2014- 2015 eğitim yılında Üsküdar Üniversitesinde 
okuyan çocuk gelişimi öğrencileri; 2. Sınıf ön lisans ve lisans öğrencilerinden oluşan ve araştırmaya katılmayı 
kabul eden 190 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma sonucunda öğrencilerin ÇİİBRTYÖ’ ten aldıkları puanları 
incelendiğinde; İstismarın Çocuk Üzerindeki Fiziksel Belirtileri alt ölçek puanları 2.84 ile 4,84 arasında 
değişmekte olup, ortalama puanı 3.70±0.40 olarak belirlenmiştir. Ölçek puanlarının; eğitim düzeyleri, eğitim 
alma durumları ve çalışma durumları gibi özelliklerinden etkilendiği belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, 
okul öncesi eğitim veren kurumlarda öğretmen, çocuk gelişimci, stajyer öğrenci ve okul çalışanlarının çocukta 
fiziksel istismar konusunda hizmetiçi eğitimlerle bilgilendirilmesi gerekliliği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelişimi, Çocuk, Fiziksel Istismar, Farkındalık

ÇOCUK SUÇLULUĞU: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİ

Şanser VURGUN, Dilek Duygu DARICI,
Çağlasın ACAR, Güliz Müge AKPINAR

sanser_v@hotmail.com
 ID: 99 K:138

(Hukuk ve Güvenlik Sorunları)
(Sözel Sunum)

Öz: Ceza ile sonuçlanan yasayı ihlal eden herhangi bir eylem ya da ihmale suç denir. Çocuk suçluluğu ise; en 
basit tanımı ile on sekiz yaşın altındaki yaş grubuna dâhil olan kişilerin, yani çocukların, dahil olduğu her türlü 
suç olarak ve aynı zamanda küçüklerin (genç, 18 yaş altı) yasadışı davranışa katılımı olarak tanımlanabilir.  
Bu suçluluk tipi kendi içinde farklı türlere ve gruplara ayrılmaktadır.  2014 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 
raporlarına göre çocukların işledikleri önemli suçlar arasında yaralama, hırsızlık, uyuşturucu ve ya uyarıcı 
madde kullanmak, satmak satın almak gibi suçlar yer almaktadır. Bu tipteki suçların toplum açısından ciddi 
etkileri olmaktadır. İşlenen suçlar çocukların yaşam evrelerinde hayati bir öneme sahiptir ve işlenmesi sonra-
sındaki yaklaşımlar da bu konuda oldukça önem arz etmektedir. Çocuk suçluluğu özellikle son yıllarda gerek 
suça itilme nedenleri, gerekse alınan önlemler bağlamında incelenmekte ve araştırılmaktadır. Bu çalışmada; 
çocuk kavramı, çocuk suçluluğu, suçluluk nedenleri, alınan önlemler ve bu suçluluk ile mücadele eden gü-
venlik birimlerinin (polis, jandarma vs kurumlar) bakış açıları teorik olarak incelenecek ve çocuk suçluluğun 
önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Suç, Çocuk Suçluluğu, Güvenlik Birimleri
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YAZILI BASINDA YAŞLI HABERLERİ VE YENİDEN ÜRETİLEN KALIP YARGILAR
 

Nilüfer Pınar KILIÇ
ozgebydr_19@hotmail.com

 ID: 94 K:142
(Yaşlı ve Engellilere Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Yaş ayrımcılığı ya da yaşçılık, ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi bir ayrımcılık biçimidir. Yaşçılık insanların 
sadece yaşlarından dolayı ayrımcılığa maruz kalmaları olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar iş yaşamında, kişisel 
ilişkilerinde, hizmet alımında, sağlıkta sadece yaşları yüzünden ayrımcı davranışlarla karşılaşabilmektedirler. 
Her yaş grubundaki bireyleri etkileyen yaşçılık literatürde çoğunlukla yaşlı insanlara yönelik ayrımcılık 
olarak ele alınmaktadır. Yaşlanmanın ölümle eş olarak görülmesi ve ölüm korkusu, tüketim kültürüyle paralel 
olarak gençlik kültürünün sürekli vurgulanması, yaşlıların ekonomik açıdan verimsiz ve işe yaramaz olarak 
kodlanması yaşlı ayrımcılığına kaynaklık etmektedir. Ayrımcı davranışlara sebep olan yaş kategorileri sadece 
biyolojik değil bir toplumsal kurgu olarak karşımıza çıkmakta ve her kategori içinde bazı kalıpyargıları 
taşımaktadır. Kalıpyargıları besleyen kaynaklardan biri de medyadır. Yaşlanmayı ve yaşlılığı olumsuz ve 
istenmeyen bir süreç olarak gösteren medya yaşlılara karşı tutum ve davranışları etkilemede rol oynamaktadır. 
Buradan hareketle yola çıkan bu araştırma gazete haberlerinde yaşlı ayrımcılığını yeniden üreten kalıpyargıların 
ortaya çıkarılmasını sağlamak ve böylece yaşlı ayrımcılığıyla mücadele yolları sunabilmeyi amaçlamaktadır. 
Bu amaçla tasarlanan çalışma kapsamında; Türkiye’nin en çok satan 4 ulusal gazetesi olan Zaman, Posta, 
Hürriyet ve Sözcü gazetelerindeki haberler analiz edilmiştir. TC Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğü arşivlerinde, 01 Ekim 2014-31 Mart 2015 tarihleri arasındaki haberlerde “yaşlı” anahtar 
sözcüğü ile yapılan taramada elde edilen 273 haberden ilgisiz olanlar elenerek elde edilen 95 haber tematik 
analize tabi tutulmuştur. Köşe yazılarının dâhil edilmediği haberler incelendiğinde yedi ana tema üzerinde 
yoğunlaşıldığı tespit edilmiştir. Dramatikleştirme başlığı ile açıklanan ilk temada 11 haber bulunmaktadır. 
Yaşam öykülerinin dramatik anlatılar şeklinde verildiği bu haberler birinci ve üçüncü sayfada ve büyük 
görsellerle sunulmaktadır. Haberlerde yaşlıların yoksul, bakıma muhtaç ve aciz olduğu kalıpyargıları kendini 
göstermektedir. Sekiz haberin bulunduğu dolandırıcılık temasında, yine üçüncü sayfadan verilen yaşlı kadın 
ve erkeklerin kurban olduğu haberler polisiye tarzındadır. Söz konusu haberler yaşlıların saf ve suiistimal 
edilebilir olduğu kalıpyargısını pekiştirmektedir. Katil/kurban yaşlı temasında 9 üçüncü sayfa şiddet haberi 
bulunmaktadır. Yaşlılar kurban olduklarında aciz, katil olduklarında ise akıl sağlığının yerinde olmadığı ya da 
mantıklı hareket etmeyecek şekilde sunulmuştur. Sağlık temasında bulunan 11 haber ya sağlık köşesinde ya 
da 5-7. sayfalarda yer almaktadır. Sadece yaşlılıkla ilişkilendirilmiş bellek problemi, prostat gibi hastalıklar 
ele alınarak uzman görüşüne yer verilmiştir. 10 haberin bulunduğu mucize temasında yaşlıların yapabilmesi 
mümkün olmayan şeklinde kodlanmış istisnai olaylar 3. sayfa haberi olarak verilmiştir. İkincil temasında 
aslında birebir yaşlı ile ilgili olmayan ama yaşlı ve yaşlılıkla bağlantısı olan 18 haber bulunmaktadır. Bu 
temadaki haberlerde yaşlılığın en çok olumsuzlandığı ve kalıpyargıların en çok kullanıldığı görülmektedir. Son 
olarak diğer temasında emeklilik bilgilendirmesinden, ekonomi haberlerine kadar geniş yelpazede bulunan 28 
haber bulunmaktadır. Diğer kalıpyargıların çalışmasının yanında bu temada yaşlılığa dair istatistiki veriler ve 
emekliliğe dair haberlerde sistemin devamlılığının gerekliliği de bir şekilde gösterilmektedir. Sürekli nüfusun 
yaşlandığı ve gençleşmesi gerektiği vurgusu yapılmakta aksi halde üretimin duracağı, tüketici ve edilgen 
konumda kodlanan yaşlı sayısının artmasını sosyal güvenlik siteminin karşılayamayacağı belirtilmektedir. 
Genel olarak bakıldığında en fazla yaşlı haberinin yer aldığı Posta gazetesinde dramatik anlatıların ve 
görsellerin daha çok kullanıldığı görülmektedir. Bu durum Posta’nın tabloid-sansasyonel-magazinsel nitelikte 
bir gazete olmasıyla da uyumludur. Araştırmalar ve ilginç olayların verildiği ulusal kaynaklı olmayan haberler 
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son sayfalarda verilmiştir. Hangi tema işlenirse işlensin yaşlılara dair kalıpyargılar çalışmaktadır. İstisnai 
durumlar hariç yaşlılar suiistimal edilebilir, bakıma muhtaç, yoksul, hasta, saf ya da bellek problemi yaşayan 
şekilde görülmektedir. Haberler yaşlılığı ve emekliliği sorun olarak işaretlemekte ve kalıpyargıları yeniden 
üretmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaş ayrımcılığı, Yaşlı, Kalıpyargı

İNFERTİL KADINLARIN YAŞADIKLARI ŞİDDET BOYUTLARI

Emre YANIKKEREM, Özge BAYDAR
ozgebydr_19@hotmail.com

 ID: 95 K:134
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Dünya genelinde artış gösteren infertilite; bireylerde, evlilik ilişkilerinde ve toplumsal ilişkilerde prob-
lemlere neden olarak gelişimsel bir kriz oluşturmaktadır.  Kadınlara yüklenen primer görev annelik olarak 
görüldüğü için infertilite gibi üreme yeteneğinin kaybında ilk sorumlu kadın olmaktadır.  Özellikle anne ol-
manın kadının statüsünü arttırdığı gelişmemiş ülkelerde çocuğu olmayan kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi 
görmekte fiziksel, psikolojik, ekonomik olmak üzere farklı şiddet boyutlarıyla karşılaşmaktadır. İnfertil kadı-
na yönelik şiddet kadının fiziksel ve mental sağlığı açısından ciddi sorunlara neden olarak önemli bir sorun 
oluşturmaktadır. Bu derlemede, infertil kadınların yaşadıkları şiddet türleri ile ilgili 2008-2015 yılları arasında 
Google Akademik ve Pubmed yoluyla ulaşılan 22 tanesi tam metin olmak üzere 23 çalışma incelenmiştir. Veri 
tabanlarında anahtar kelime olarak ‘’infertility, violence, risk factor, divorce,  social exclusion, social isolati-
on’’ yazılmıştır. Araştırma sonucunda erkeğin dominant olduğu toplumlarda kadınların infertilite nedeniyle 
daha fazla baskı ve şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur. Fertil kadınlarla infertil kadınlar kıyaslandığında 
infertil kadınlarda boşanma oranları, fiziksel, ekonomik, cinsel şiddete uğrama ve yaralanma oranları, teh-
dit edilme oranları, evden kovulma ve aldatılma oranları daha yüksek bulunmuştur. İnfertil çiftlerde evlilik 
bağının zayıfladığı ve kadınların ikinci evlilik tehdidi veya çok eşli evliliği kabul etme beklentisi nedeniyle 
duygusal ve fiziksel istismara uğradıkları bulunmuştur. Yasal olmamakla birlikte ülkemizde özellikle gelenek-
sel kesimde kadın infertil olduğu için eşinin başka bir kadınla evlendirildiği ve bunu kabul etmesi için eşi ve 
akrabaları tarafından baskıya maruz kaldığı bulunmuştur. İnfertil kadınların toplum tarafından ‘manhoos’(kötü 
şans taşıyıcısı) olarak adlandırıldıkları ve infertiliteye sebep olabilecekleri nedeniyle kız çocuklarından uzak 
tutuldukları saptanmıştır. Bir çalışmada infertil üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı ve bunların %78’inin 
infertil tanısı aldıktan sonra ilk kez şiddete uğradığı bulunmuştur. İnfertil kadınların erkeklere göre daha faz-
la anksiyete, depresyon ve yalnızlık yaşadığı, günümüzde bile infertil çiftler üzerinde sosyal baskının etkin 
olduğu belirlenmiş olup çalışma sonuçları infertil kadınların şiddete uğrama konusunda büyük risk taşıdığını 
göstermektedir.  Bu nedenle infertil bireylere bakım hizmeti veren sağlık çalışanları bu konuda daha dikkatli 
olmalı ve toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine bağlı gelişen tutum ve davranışlara karşı halkı bilinçlendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Şiddet, Risk Faktörleri, Boşanma, Dışlanma, Sosyal İzalasyon
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MEDYA VE ŞİDDET KONUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR  
HAKKINDA BİR DERLEME

Gülsüm ÇALIŞIR
gulsumcalisir@gumushane.edu.tr

 ID: 96 K:118
(Medya ve Şiddet)

(Poster Sunum)

“Hakkında konuşulamayan şey karşısında susmak gerekir.”  Wittgenstein.

Öz: Gündelik yaşamın sıradanlığı içinde kendine yer bulan şiddet olgusu, istenmeyen bir davranış modeli 
olmasına rağmen ister gelişmiş ister gelişmemiş olsun neredeyse tüm toplumlarda ne yazık ki hala geçerliliği 
sürdüren bir durumun dışa vurumu olmaktadır. Hal böyle olunca gelinen süreçte bir tezatlık olduğu görül-
mektedir. Çünkü şiddet olgusu, medeniyetin hızla ilerlediği çağımızda bir medeniyetsizlik örneği olarak hep 
karşımızda durmaktadır. Bu durum, çevremizde şiddetin her şeklinin vücuda bürünmesiyle kendisini gös-
termektedir. İlkel bir olgu olan şiddet, istenmeyen bir durum olmasına rağmen hemen her alanda etkinliğini 
sürdürmektedir. İster aile içinde, ister çalışma veya eğitim ortamında isterse de sokakta yürürken şiddetin her-
hangi bir şekliyle karşılaşmak mümkündür. Zamanın değişmesine karşın şiddetin varlığını sürdürmesi pek çok 
araştırmacının dikkatini çekmiştir. Böylelikle öznesi şiddet olan birçok çalışmaya literatürde rastlanmıştır. Bu 
çalışmada Türkiye’de bugüne kadar öncelikle medya ve şiddet konusunda yapılan çalışmaların izdüşümlerine 
bakmak amaçlanmıştır. Şiddet söz konusu olduğunda da ağırlıklı olarak kadına yönelik şiddet eğiliminin med-
yaya ve medya konulu çalışmalara yansımalarını incelemek hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda halkın 
bilgi alma aracı olan gazete, televizyon ve son zamanların popüler iletişim aracı olan sosyal medyada şiddet 
konulu çalışmaların hangi içeriklerde yapıldığında değinilmiş ve ulaşılan çalışmalar kısaca özetlenerek tanıtıl-
mıştır. Buna göre Barış Bulunmaz’ın 2012 yılında gerçekleştirdiği “Kadına Karşı Şiddete Medyanın Yaklaşımı 
ve Habertürk Gazetesi’nin Yaptığı Haber Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışmada 7 Ekim 2011 tarihinde 
adı geçen gazetenin sürmanşetten ‘Kadına şiddette son nokta’ başlığıyla verdiği haber ve fotoğrafta sunulmak 
istenen toplumsal vahşet ve sosyolojik sebeplerin tartışılması yerine, konun farklı boyutlara taşınarak gazete 
yönetimi hakkında yapılan eleştirilere yer verildiği görülmektedir. Söz konusu haberin gündemi işgal etmesi, 
medyanın kamuoyu oluşturma gücünün bir uzantısı olarak algılanmış ve 8 Mart 2012 tarihinde TBMM Ge-
nel Kurulu’nda ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası’nın çıkartılmasında etkili 
olduğu görüşüne yer verilmiştir. Aynı gazeteyi konu alan bir diğer çalışma da Sıtkı Yıldız ve Merve Bilici 
tarafından 2012 yılında “Kadın Cinayetlerinin Medyada ele Alınışı: Habertürk Gazetesi Örneği” başlığıyla 
gerçekleştirilen çalışma olmuştur. Bu çalışmada 2010-2011 yılında adı geçen gazetede yer alan kadına yönelik 
şiddet haberlerinin geniş bir yelpazede sunulduğu görülmektedir. Bunun dışında “Gazete Haberlerinde Kadına 
Yönelik Şiddet” başlıklı 2012 tarihli çalışmasında Nagihan Tufan Yeniçıktı, 5 ulusal gazetede kadına yönelik 
gerçekleştirilen 25 şiddet haberini incelemiştir. Uygulanan şiddetin büyük çoğunluğunun ölümle sonuçlandı-
ğının açıklandığı çalışmada, medyanın kadına yönelik şiddet haberlerini reyting kaygısı taşıyarak, sansasyonel 
bir şekilde verdiği yorumlanmıştır. Öte yandan medyanın şiddeti popüler hale getirerek buradan kar elde etme 
amacı gütmesi; yani olayın ekonomi-politiğine dikkat çeken bir çalışma Özer ve Üçer tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Gazetelerde kadına yönelik şiddet sunumunu temsil eden “Güldünya Tören Örneğinde Töre Cinayet-
lerinin Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde İdeolojik Sunumu” başlıklı ve 2010’de yapılan çalışmada Ömer Özer 
ve Saraçer Üçer, töre nedeniyle Şubat 2004 yılında İstanbul’da öldürülen Güldünya Tören’e ilişkin haberlerin 
gazetelerde nasıl sunulduğunu araştırmışlardır. Çalışmada şiddetin gazetelerde popülerleştirilerek sunuldu-
ğu, haberin sürmanşet ve manşetten büyük ve ses getirecek şekilde verildiği, Güldünya’nın etrafında dönen 
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kısa bir fotoroman tarzında sunulan haberin kişiselleştirilerek aktarıldığı anlatılmaktadır. Adı geçen çalışmada 
ayrıca ideolojik bir yanlılığa vurgu yapılarak, medya kurumlarının ekonomi-politiğine dikkat çekilmektedir. 
Yerel basında kadın ve çocuklara yönelik uygulanan şiddetin izlerinin tartışıldığı ve Barut, Kumcağız, Özcan 
ve Şanlı tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen “Yerel Basında Kadın ve Çocuğa Karşı Şiddetin Ele Alını-
şı: Samsun İli Örneği” başlıklı çalışmada Samsun’da bulunan 4 yerel gazetenin konuya bakışı incelenmiştir. 
Söz konusu çalışmanın verilerinde şiddetin sansasyonel şekilde verilerek gerekçelendirildiği, gizlilik esasının 
göz ardı edildiği ve verilmemesi gerektiği halde mağdurun fotoğraflarının yayın organında gösterildiği tes-
pit edilmiştir. Televizyondaki durumu göstermesi bakımından Abdülkadir Kabadayı’nın 2012 yılında kaleme 
aldığı “0-6 Yaş Çocuğunun TV İzleme Davranışları ve TV Programlarının Çocuğa Etkileri Üzerine Ebeveyn 
Görüşleri” başlıklı çalışmada elde edilen sonuçlar dikkat çekmektedir. Çalışmanın bulgularında ebeveynlerin 
televizyon izleme ve çocuklarına televizyonu ne şekilde izletecekleri konusunda yeterince eğitimli olmadık-
ları, televizyonda her gösterilene çocukların inanacağı fikrinden yola çıkarak daha seçici ve eğitici televizyon 
programlarının çocuklara izletilmesinin uygun olacağı açıklanmıştır. Televizyonu konu alan bir diğer çalışma 
da Özer ve Gerasimova’nın 2010 yılında hazırladıkları “Yetiştirme Kuramı: Televizyonun Yetiştirme Rolüne 
İlişkin Türkiye ve Rusya’da Yapılan Araştırma” başlıklı çalışmadır. Adı geçen çalışmada Türkiye ve Rusya 
örneğinde televizyonun şiddet açısından insanların sosyal gerçekliği kavramlaştırmaları ve dünya algılama-
ları üzerinde rolü (yetiştirme) olup olmadığı ele alınmıştır. Televizyonda mesaj sistem çözümlemesi yoluyla 
yetiştirme çözümlemesinin yapıldığı çalışmanın bulgularında, televizyonda verilen haberlerde sunulan şiddet 
sayısı ve şiddet kavramını işleyen haber sayısı bakımından iki ülke arasında benzerlikler olduğu belirlenmiştir. 
Şiddetle ilgili haberlere ayrılan süre ile bunun toplam haber süresi içindeki yeri söz konusu olduğunda fark-
lılıklar olmasına rağmen, her iki ülkede de haberde şiddet sunumuna yer verildiği tespit edilmiştir.  Hamide 
Ünaldı ise 2012 yılında gerçekleştirdiği “Kadına Yönelik Şiddette Medyanın Dili” adını verdiği çalışmasında, 
kadına yönelik şiddet haberlerinin erkek egemen bakış açısıyla verildiğine, bunun sebebin de medyanın yö-
netim kadrolarında erkeklerin çalışması olduğuna dikkat çekmekte ve bu egemen dilin değişmesi gerektiğine 
vurgu yapmaktadır. Son dönemlerde sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kadına yönelik 
şiddet konularının bu mecralara da taşındığı görülmektedir. 2012 yılında literatüre giren Ayşe Şimşek imzalı 
“Sosyal Medyada Şiddet Üzerine Söylemler: itiraf.com” başlıklı çalışmada, kadına yönelik şiddeti onayan 
hakim görüşün geçerliliğini büyük ölçüde korumasına karşın bu durumu eleştiren görüşlerin de zamanla arttığı 
belirtilmektedir. Medya ve şiddet konusunda son yıllarda gerçekleşen çalışmaların başlıklarına ve özetlerine 
yer verilen bu çalışmada, medyanın şiddete bakış açısı değerlendirilmeye ve bu konuda yapılan çalışmaların 
fotoğrafını çekmek amaçlanmıştır. Sonuç olarak Wittgenstein’in girişte ifade ettiği sözden hareketle, başta 
şiddet olmak üzere medyanın kadına yönelik şiddet konusunda nasıl bir tutum içinde olduğunu belirlemeye 
yönelik çalışmalara daha çok zaman ayrılması gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. Aksi halde konuşulmayan, araş-
tırılmayan konular ve dile getirilmeyen duygular bir kabul anlamına geldiği için, söz konusu konulara daha çok 
eğilmenin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Medya, Şiddet, Kadın, Literatür, Araştırıma, Çalışma
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SANATTA ŞİDDETE DAYALI PERFORMANSLAR
 

Şule SAYAN
sayan_sule@hotmail.com

 ID: 92 K:141
(Sanatta Şiddet)
(Sözel Sunum)

Öz: Yüzyılın başındaki güncel sanatla  birlikte tuval üzerindeki eserlerde şiddeti görselleştiren  sanatçı, sonunda 
şiddeti bizzat kendi bedenine uygulayarak seyirci karşısına çıkmıştır. Amacı bedensel ve zihinsel sınırları 
zorlayıp şiddeti içselleştirmek, izleyicinin içsel dünyasına dokunmak ve onu uyandırmaktır. Sürekli olarak 
medya aracılığıyla benimsetilen şiddet görüntülerini insanlık artık kanıksamış, dolayısıyla duyarsızlaşmış 
durumdadır. Performans sanatçısı, şiddete karşı duyarsızlaşmış olan insanı ve dolayısıyla toplumu, yine 
şiddete başvurarak duyarlı hale getirebileceğini düşünmektedir. 1960’lardan sonra ortaya çıkan vücut sanatı, 
Kavramsal Sanat, Yeryüzü Sanatı, Fluxus, Gösteri Sanatı gibi sanat eğilimlerinde sanatçıların çoğu, resim 
ve heykele karşı alternatif teknik ve malzemeler kullanmakla kalmamış, bir yandan gelecek kuşaklar için 
sanatçının ve izleyicinin rolü ile sanat nesnesinin statüsünü yeniden biçimlendirirken, bir yandan da sanatın 
tanımını genişletmişlerdir. Performans sanatının malzemesi, çoğu zaman insandır. Bu kapsama giren işler, 
sahne ve görsel sanatlar alanında bedenle yeni ifade biçimleri yaratmayı amaçlayan eylemlerdir. Performans 
sanatçıları önceleri, görsel olarak “kan” etkisi yaratan akışkan boyalarla seyircide şok etkisi yaratan gösteriler 
yapmışlardır. Ancak daha sonra “boya”, yerini gerçek “kan” a bırakmıştır. İzlenen de artık gerçek anlamda 
“şiddet” görüntüleridir. Sanatçılar gösterilerinde acıyı bizzat deneyimlemiş, bedenin ve aklın dayanıklılık 
sınırlarını zorlamıştır. Yaptıkları gösterilerde kendilerinden geçerek ölümün eşiğine gelmişlerdir. Performans 
sanatçılarının hayvanlara ve kendi bedenlerine uyguladıkları gerçek şiddet gösterileri izleyiciyi şok eden, 
çoğu zaman tiksindiren ortamlar yaratmıştır. Tiksinme, iğrenme, şok olma, sarsılma gibi yoluyla seyircinin 
duyarlı hale geleceğine ve aynı zamanda arınmanın sağlanacağına inanmaktadırlar. Performans sanatının 
en bazı örneklerini 1960’larda bedene yönelik sadomazoşistik tavırlarıyla gündeme gelen Hermann Nitch, 
Otto Muehl, Gunter Brus ve Rudolf Schwarzkogler’den oluşan Wiener Aktionismus (Viyana Eylemcileri) 
grubu vermiştir. Genellikle çıplak gerçekleştirilen, kan ve dışkı gibi malzemelerin kullanıldığı dalgalandırıcı 
performanslar gerçekleştirmiş, pek çok performansları polisin müdahalesiyle sona ermiştir. Grubun en ünlü 
üyesi Hermann Nitsch, sanatçıların ve izleyicilerin bu tür performanslar aracılığıyla, bastırdıkları şiddet ve 
şehvet duygularından arındıklarını savunmuştur. “Nitsch’in “80. Eylem” isimli performansında, sanatçı saflık 
sembolü olan beyaz giysiler giymiş, gözleri de yine beyaz bir bezle kapatılmış vaziyette bir sığır, yardımcıları 
tarafından önce kesilmiş, sonra hayvanın tüm iç organları teker teker çıkarılmış ve çarmıha bağlanmış olan 
sanatçının üstüne de kan dökmüşlerdi. Bütün bunlar seyircilerin gözleri önünde gerçekleşmekteydi. Bu 
performanslarda kanlar içinde debelenmek, dans etmek, sevişmek, kan içmek sıradan durumlardı. İnsanın 
içindeki bastırılmış saldırganlık içgüdüsünü bir şekilde dışavurması gerektiğine inanan Nitsch, (Antmen, 
2009b) böylece Katharsis’in (arınma) de gerçekleşeceğine inanıyordu. Bu çalışmada sanat tarihinde sanatta 
şiddete dayalı performanslar amaçlarıyla birlikte ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu sanatçıların günümüz  
sanatındaki yerinin daha iyi anlaşılması için, eserleri ve biyografilerinin incelenerek dilimize kazandırılması 
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Performans Sanatı, Şiddet, Acı, Arınma	
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GEBELİKTE ŞİDDET

Rabiye ERENOĞLU, Rana CAN, Hatice TAMBAĞ, Şengül AKDENİZ
r_gungor80@hotmail.com

 ID: 93 K: 140
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Dünya Sağlık Örgütü kadın hayatının her döneminde var olan şiddeti “kadın sağlığı sorunları” arasında 
saymaktadır. Hayatının her döneminde şiddete maruz kalabilen kadın;  yine yaşamında özel bir öneme sahip 
olan gebelik sürecinde de şiddet yaşayabilmektedir. Gebelikte şiddet hem anne hem de fetüs sağlığını olumsuz 
yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu ortaya çıkmaktadır. Dünyada her dört kadından biri gebeliğinde 
fiziksel ya da cinsel olarak genellikle eşi tarafından istismara uğramaktadır. Amerika’da gebeliği süresince 
şiddette maruz kalma oranı % 3 ile  % 11 arasında, adölesan gebeliklerde ise % 38 oranında değişmektedir.  
Türkiye’de ise gebeliği boyunca fiziksel şiddete uğrama sıklığı % 9.7 olarak bulunmuştur. Giray ve ark.(2005) 
tarafından yapılan araştırmada gebelikte şiddet sıklığının %0.9 ile %20.1 arasında olduğu saptanmıştır. Ay-
rancı ve ark.(2002)’nın yaptıkları bir araştırmada gebelerde şiddet sıklığı %71.4 olarak saptanmıştır. Yapılan 
başka bir çalışmada gebelikte fiziksel şiddet sıklığı %24.8 bulunmuş, gebelik öncesi fiziksel şiddete uğrayan-
ların %30.3’ünün gebeliğinde de fiziksel şiddete uğradığı belirtilmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ge-
belikte fiziksel şiddete uğrama sıklığının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu belirtilmiştir. Literatüre göre 
gebelikte aile içi sözel ve fiziksel şiddet sıklığının yüksek olduğu ve genellikle eşler tarafından uygulandığı 
görülmektedir. Gebelere karşı uygulanan şiddet anne ve bebekte birçok ciddi problem ile sonuçlanmaktadır. 
Gebelikte şiddet, kadında erken doğum, düşük, plasentanın erken ayrılması, doğum öncesi kanama ve erken 
membran rüptürü gibi beraberinde bebekte düşük doğum ağırlığı, kemik kırıkları ve yumuşak doku hasarları, 
akciğer rüptürü ve fetal asfiksi gibi sorunlara yol açmaktadır. Ve dahası gebe kadınlarda şiddetin en dramatik 
sonucu, anne ve bebek ölümleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa’da eş istismarının gebeliğin sonucuna 
etkisinin araştırıldığı bir çalışmada;  istismar edilen gruptaki bebeklerin (%8.6), istismar edilmemiş gruptaki 
bebeklerden (%2.2) daha düşük doğum ağırlığı ile doğdukları belirlenmiştir. Aynı araştırmada; istismar edil-
miş kadınlarda preterm eylem, hemoraji ve gebelik hipertansiyonu gibi komplikasyon insidansı daha yüksek 
bulunmuştur. Ülkemizde yapılan bir araştırmada; kadınların mevcut gebeliğinde %50,8’inin şiddetin herhangi 
bir türüne maruz kaldığı ve çoğunlukla duygusal, sözel şiddet yaşadıkları belirlenmiştir. Aynı araştırmada 
prematür doğumların hepsinin gebeliğinde şiddet yaşandığı bulunmuştur. Şiddeti deneyimleyen gebe kadınlar, 
prenetal bakımı geç almakta ve yetersiz kilo almaktadırlar. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen 
gebelikler, vajinal ve servikal enfeksiyon, böbrek enfeksiyonları ve gebeliklerinde kanama daha fazla görül-
mektedir. Gebelikte yaşanan şiddet kadınlarda sigara, alkol, madde bağımlılığı gibi kötü sağlık alışkanlıkla-
rında da artışa yol açabilmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda şiddete uğrayan gebe kadınların gebelikte ve 
doğum sonu dönemde depresyon açısından riskli grupta oldukları belirtilmektedir. Literatürde gebelikte şidde-
te özellikle genç, bekâr ya da boşanmış, eğitimsiz, işsiz, düşük sosyoekonomik düzeyi olan, çok çocuklu ya da 
geniş ailede yaşayan, sosyal desteği zayıf ya da hiçbir güvencesi olmayan, alkol ve uyuşturucu kullanan, kendi 
ailesinde şiddet öyküsü olan, istenmeyen gebelik yaşayan kadınlar ile doğum öncesi bakımı yetersiz alan ka-
dınların daha fazla maruz kaldığı belirtilmektedir. Sonuç olarak şiddetin sağlık üzerine etkilerinin azaltılması, 
şiddetin sürekliliğinin önlenmesi, koruyucu önlemlerin alınması açısından öncelikle kadın sağlığı ile yakından 
ilgili olan sağlık profesyonellerine oldukça önemli sorumluluklar düşmektedir. Kadın hayatının her döneminde 
kendini gösteren şiddetin önlenebilmesinde toplumsal cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi, kadınların toplum-
daki statüsünü geliştirici girişimlerin yaşama geçirilmesi önemlidir. Ayrıca kadınlar şiddet kadınlar şiddet ve 
şiddete ilişkin hakları konusunda bilgilendirilmeli, kadınların üreme sağlığı hizmetlerine ulaşabilirliği sağlan-
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malı, şiddet mağduru kadınların başvurabileceği kurumlar artırılmalı, sağlık çalışanları şiddete ilişkin önleme 
ve erken tanı konusunda eğitilmelidir. 

Anahtar Kelimeler:  Gebelik, Şiddet, Kadın

PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE TRAVMA SONRASI BÜYÜME İLE 
YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ayça GÜRKAN, Nihan YALÇINER
nihan_yalciner@hotmail.com

 ID: 91 K: 109
(Psikoloji Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Eş duyum yorgunluğu ya da ikincil travma, kişinin işi nedeniyle stres verici bir olaya maruz kalması sonu-
cunda yaşadığı duygu durumudur. Bir başkasının travmatik olayını defalarca dinlemenin ardından, travmatik 
olayın özelliklerini ve şiddetini algılamak için gerçekleşen eş duyum süreci dinleyen kişinin etkilenmesine 
neden olmakta ve bu etkilenme, ikincil travma olarak adlandırılmaktadır. İkincil travmatik stres, travmaya 
uğramış insanlara doğrudan hizmet verenlerde bir mesleki tehlike olarak görünür hale gelmektedir. İkincil 
travma da risk altında olan meslek grupları; psikoterapistler, hemşireler, doktorlar, öğretmenler, koruyucu 
ebeveynler, danışmanlar, ruh sağlığı danışmanları, intihar hattı personelleri, gardiyanlar, sosyal hizmet uzman-
ları, gazeteciler ve hakimlerdir. Travma sonrası büyüme ise, bireyin dünyayı anlama yolu ve yaşamdaki yerini 
sorgulamasına neden olabilecek nitelikte büyük bir yaşamsal krizin ardından başlayan, belli kişilik özellikleri 
ve stresle nasıl başa çıkıldığı ile belirlenen bir süreçtir. Travma sonrası büyüme, yaşama ilişkin genel bir bilge-
liğin gelişimi ve bireyin yaşam öyküsünün gelişimi ve değiştirilmesi ile yakından ilişkili bir olgudur. Psikiyatri 
hemşiresi, ruh hastalıklarından korunmada sağlık eğitimi ve danışmanlık yapabilen, sağlam ya da hastanın 
psikolojik durumunu anlayıp davranışlarını değerlendirebilen,  psikolojik gereksinimleri kavrama yeteneği 
yüksek,  hastaya gerekli bakım, rehberlik, rehabilitasyon ve desteği sağlayabilen, kişiler arası ilişkilerde bilgi 
ve becerisi olan hemşiredir. Psikiyatri hemşiresinin sahip olduğu bu sorumluluklar ruhsal olarak etkilenmesine 
sebep olabilmekte ve bu durum yaşam kalitelerine yansıyabilmektedir. Travmatik bir yaşantının sonrasında 
temel varsayımlarda ortaya çıkan değişim, travmaya maruz kalan kişide, travma sonrası stres tepkileri ve 
travmatik olaya bağlı bazı bozuklukların yanı sıra, travma sonrası büyüme kavramıyla ifade edilen bazı ge-
lişmeleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin 
travma sonrası büyüme ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini Manisa Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri ABD’nda 
çalışan 202 hemşire oluşturmaktadır. Olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit rastgele örnekleme yöntemi 
kullanılarak 43 hemşire ile araştırmanın örneklemi oluşturulmuştur. Veriler, bireysel tanıtım formu, Çalışanlar 
İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Travma Sonrası Büyüme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışanlar İçin Yaşam 
Kalitesi Ölçeği, Mesleki tatmin, tükenme ve eş duyum yorgunluğu alt boyutlarından oluşmaktadır. Verilerin 
analizi sayı, yüzde dağılımı, korelasyon, One Way Anova testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya 
katılan psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin yaş ortalaması 37.88±6.25’tir ve  %72.1’i kadındır. Eğitim 
durumları değerlendirildiğinde; %48.8’inin önlisans mezunu olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin çalışma süresi 
ise 16.11±8.22 yıldır. Katılımcılara onları en fazla etkileyen olaya verdikleri duygusal tepki ve derecesi sorul-
muştur. Katılımcıların, %27.9’u korkuyu biraz yaşadığını, %39.5’i mutluluğu biraz yaşadığını, %30.2’si çare-
sizliği hiç yaşamadığını, %27.9’u umudu çok az yaşadığını, %27.9’u öfkeyi biraz yaşadığını, %30.2’si saygıyı 
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hiç yaşamadığını, %51.2’si suçluluğu hiç yaşamadığını, %53.5’i hayranlığı hiç yaşamadığını, %74.4’ü utancı 
hiç yaşamadığını, %32.6’sı üzüntüyü biraz yaşadığını belirtmiştir. Hemşirelerin %46.5’i etkilendiği olayı biraz 
paylaşma ihtiyacı duyarken, %34.9’u orta derecede paylaşma ihtiyacı duymuştur. Olayı ve yaşadıkları duy-
guları %83.7’si bir yakını ile paylaşmıştır. Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerde travma sonrası büyüme 
ile yaşam kalitesi arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur. Yaşam kalitesi ölçeği eş duyum yorgun-
luğu alt ölçeği ile travma sonrası büyüme arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Hemşirelerin 
yaşam kaliteleri ve travma sonrası büyümeleri ile çalışma yılları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
Aynı şekilde eğitim durumları ile yaşam kaliteleri ve travma sonrası büyümeleri arasında da anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: İkincil Travmatik Stres, Travma Sonrası Büyüme, Yaşam Kalitesi

TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK ENGELLER VE FIRSATLAR BAĞLAMINDA  
NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

Murat KORKMAZ
hakanturk06@mynet.com

 ID: 89 K: 02
(Ekonomik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinde kadın olmak bir farklılık ve ayrıcalık iken, gelişmemiş 
ya da az gelişmiş dünya ülkelerinde kadın olmak sorun olarak görülmektedir. Bunun en önemli göstergeleri 
arasında kadınlara sağlanan fırsatlar ve eşitsizliklerdir. Gelişen dünya ekonomisinde, bilimde, tarımda, tekno-
lojide, stratejik planlamalar ve en önemlisi nesillerin devam ettirilebilmesi için kadının önemi oldukça fazladır. 
Fakat günümüzde bazı gelişmiş dünya ülkelerinde bile kadının kadın olma statüsüne yönelik ciddi adaletsizlik 
ve haksızlıkların yapıldığını görmekteyiz. Kadının ekonomik hayat içerisinde kendine yer edinmesi, ya da 
ekonomik anlamda farklılıklar yaratmak koşulu ile ekonominin bir parçası olması kaçınılmaz bir durumdur. 
Oysaki bazı geri kalmış dünya ülkelerinde bu durum tam tersi olarak görülmekte, kadının evde hapsolması, en 
önemli özelliği olan annelik vasfının dahi kısıtlanarak elinden alınmasına neden olmaktadır. Bunların dışında 
birçok dünya ülkesinde kadına yönelik uygulanan ekonomik şiddet ve bu şiddete bağlı olarak ortaya çıkan 
sorunlar birçok bilimsel çalışmada kapsamlı olarak ele alınmıştır. Ayrıca kadına yönelik farklı şiddet boyut-
ları ve kadının özgürlüklerine yönelik kısıtlara ilişkin hukuksal ve politik çalışmalar da halen güncelliğini 
taşımaktadır. Fırsat eşitliği kadına tanınması gereken en önemli özlük hakları hatta ulusal ve uluslararası bir 
hukuki haktır. Bu durum uluslararası insan hakları mahkemesine yapılan birçok başvuruda kadın lehinde ka-
rarlar verilmiş ve kadının özlük haklarının kısıtlanarak elinden alınmasını uluslararası hukuksal bir suç olarak 
göstermiştir. Oysaki günümüzde halen bu durum üzülerek tam tersi işlediği yönündedir. Kadının ekonomik 
fırsat ve rekabet ortamında karşı cinsleriyle mücadele etmesi hem daha fırsatçı ortamların doğmasına, hem 
de potansiyel bir ekonomik gücün yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Geçmişten günümüze kadının başta ev 
ekonomisi olmak üzere eşine, ailesine, kurumuna ve toplumuna ciddi katkılar sağladığı bilenen bir gerçektir. 
Bugünün dünyasında ulusal ve uluslararası birçok farklı arenada kendini kanıtlamış ve sağlam temeller üzerine 
yaptığı çalışmalarla zemin oluşturmuş kadın kimlikleri bulunmaktadır. Burada kadının üstün başarılı çalışma-
ları acaba kıskanılıyor ve kabul edilmiyor mu? Yoksa kadının toplum içerisinde sindirilerek baskı altında tu-
tulması koşulu ile istemediği şeylere zorunlu kılınmaya mı çalışılıyor sorusu ortaya çıkmaktadır. Kadın dünde 
olduğu gibi bugünde birçok farklı sektör ve alanda aktif görev almakta, verimli ve ciddi projeler üretmektedir. 
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Bunların başında iş dünyası ve bilim dünyası gelmektedir. Kadını sadece cinsel kimliği ile farklılaştırmak ya 
da ötekileştirmek yerine insan varlığı ve değerleriyle hak, özgürlük ve en önemlisi hak ettiği değerlere sahip 
bir noktaya taşımak bugünün gelişmiş dünyasının artık olmazları arasındadır. Kadınlara sağlanacak eşitlik 
ve fırsatlar çerçevesinde daha birçok başarılı çalışmalara imza atacağı ve bu durumun başta Türkiye olmak 
üzere birçok dünya ülkesinde olumlu hal alacağı kaçınılmaz bir sonuçtur. Kadın varlığının ve haklarının kabul 
edilmesi hukuki bir zorunluluk olmaktan çok insanı bir vasıf ve kişilik sorunu olarak kabul edilmek zorunda-
dır. Artık kadının ikinci ve üçüncü kişi olmaktan ziyade her erkek birey gibi birincil birey haline getirilmesi 
kaçınılmaz bir gelişmişlik göstergesi olacaktır. Amaç ve Yöntem: Bu araştırma derleme ve nitel bir araştırma 
şeklinde hazırlanmıştır. Araştırma süresince kadına yönelik yapılan birçok farklı araştırma literatür açısından 
değerlendirilerek verilerle desteklenmek koşulu ile sonuca gedilmiştir. Bilimsel yönde hazırlanan çalışmalar 
literatür taraması şeklinde incelenerek kadına yönelik sağlanan fırsat eşitliği ve ekonomik gelişmelere yönelik 
sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.  Sonuç: Araştırma kapsamında yapılan değerlendirmeler ile bugünün 
Türkiye’sinde halen kadına hak ettiği değer ve önemin verilmediği görülmektedir. En önemli sorunların ba-
şında kadının ekonomik özgürlüğünün kısıtlanması, çalışma imkân ve olanaklarının elinden alınması, fırsat 
eşitliğinin kendisine sağlanmaması, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakılması saptanan gerçekler arasın-
dadır. En önemli sorunların başında da kadının kendine özgü bir dünya yaratma isteğinin hem siyasal hem de 
hukuksal olarak engelleniyor olmasıdır. Yapılan birçok bilimsel çalışmada halen hukuk devleti olan Gelişmiş 
Türkiye’sinde kadına hak ve özgürlüklerinin verilmediği ifade edilmektedir. Kadının insan ve birey olarak de-
ğil ötekileştirilerek hayat sürmeye mahkûm edilmesi, sömürülmesi, işkenceye tabi tutulması, fiziksel şiddete 
uğraması, öldürülmesi, annelik gibi en önemli vasfının dahi elinden alınarak değersizleştirilmesi kabul edile-
bilir bir durum değildir. Halen bugünün Türkiye’sinde kadın üçüncü sınıf insan muamelesi görmekte, hak ve 
özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Hukuksal eşitlik kavramının bile kadın adına tam olarak işletildiğini ifade etmek 
bile imkânsız görülmektedir. Politik ve siyasi arenada kadının hak ve özgürlükleri elinden alınmış, kendini 
ifade etmesi ise engellenmiş durumdadır. Araştırma sonucunda Türkiye’de kadın haklarının halen gelişmiş bir 
dünya ülkesi seviyesinde olmadığı, fırsat ve eşitlik ilkelerinden kadının yoksun bırakıldığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Kadın, Fırsat, Eşitlik, Engel, Türkiye, Dünya, Ekonomi, Gelişmişlik 

MEDYADA MOBBİNG: MEDYA ENDÜSTRİSİ ÇALIŞANLARININ MOBBİNG ALGISI  
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Michael (Mihalis) KUYUCU
michael@michaelshow.net

 ID: 88 K: 137
(Mobbing)

(Sözel Sunum)

Öz: Çalışma hayatı içinde yer alanlar, zamanlarının büyük çoğunluğunu işyerlerinde geçirmektedirler. Ekono-
mik gelişmelerle birlikte daha da güçlenen rekabet ortamı, örgütlerin çalışanlarına baskı yapmalarına ve onları 
daha çok çalışmaya yönlendirmelerine neden olmaktadır. Çalışanlar örgütün onlardan beklediklerini karşıla-
yabilmek için daha büyük bir hırsla çalışmakta ve kariyer basamaklarını hızla tırmanmak için kendilerine göre 
yöntemler geliştirmektedirler. Çalışanların örgütün isteklerine cevap verebilmek adına verdiği bu mücadele, 
onların strese girmesine neden olmaktadır. Bu durum örgütte çatışma ortamı oluşmasına neden olmaktadır. İş 
yerinde psikolojik şiddet, bir ya da birkaç kişinin tek bir kişiye sistemli olarak etik dışı iletişim ile düşmanca 
davranışlarda bulunulması olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın hemen her yerinde işyerinde psikolojik şiddet 
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eylemlerinin bulunduğu kabul edilmektedir. Özel sektör sorunu gibi görünen mobbing aslında tüm sektör ve 
kurumları ilgilendirmektedir. Bu çalışmada da mobbing kavramının tanımı, özellikleri ve özellikleri ile neden-
leri ve etkileri üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın araştırma bölümünde Türkiye’de 
medya endüstrisinde çalışan 85 kişi ile mülakatlar yapılmıştır. Yapılan mülakatlarda medya çalışanlarının 
çalıştıkları endüstride yaşadıkları ve “mobbing” olarak yorumladıkları vak’aları anlatmaları hedeflenmiştir. 
Araştırmaya katılanların 43ü erkek, 42si bayan medya çalışanı olan bu nitel araştırmaya katılanların yüzde 
85.88’i çalışma hayatlarında en az bir kez mobbinge maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanlar 
arasında bayanların erkeklere göre daha mobbinge maruz kaldığı görülmüştür. Bayanların yüzde 92.85’i mob-
bingle karşı karşıya kalırken erkeklerin yüzde 76,74ü mobbinge maruz kalmışlardır. Mülakatlar sonucunda 
elde edilen veriler gruplandırılarak medya endüstrisinde yaşanan mobbing türleri ve medya çalışanlarının bu 
davranışlara karşı verdiği tepkiler analiz edilmiştir. Bun göre medya çalışanlarının en çok karşılaştıkları ve 
mobbing olarak yorumladıkları davranışlar: Cinsel tacize, sözlü taciz, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet olmuş-
tur. Bayan medya çalışanları daha çok cinsel tacizle karşılaştıklarını belirtirken, erkek medya çalışanları en çok 
sosyal hakların ihlali ile karşı kaldıklarını belirtmişlerdir. Medya çalışanlarının yaşadığı en büyük sıkıntılardan 
biri de istifaya zorlanmaktır. Bunu mobbing ve şiddet eylemi olarak yorumlayan medya çalışanları çalıştıkları 
medya işletmelerinde istifaya zorlandıklarını da belirtmişlerdir. Araştırmada medya işletmelerinde çalışanlara 
iş yerlerinde yaşadıkları mobbinge karşı ne tür eylemlerde bulundukları da sorulmuştur. Erkekler mobbinge 
maruz kaldıklarında daha çok arkadaşlarıyla dertleşmeyi tercih ettiğini söylerken, bayanlar daha çok susmayı 
ve konuyu içlerine atmayı tercih ettiklerini söylemişlerdir. Erkekler daha çok mobbing yapan yönetici veya 
işverenle ilişki kurmayı tercih ederken, bayanlar bu konuda daha suskun kalmayı tercih etmektedir. Araştır-
mada dikkat çeken bir diğer konu da her iki cinsin de istifa etmeyi en son seçenek olarak gördüğüdür. Medya 
çalışanları yaşadıkları mobbinge karşı direnmek yerine işlerini kaybetmemek için bu psikolojik ve bazı durum-
larda fiziksel şiddete karşılık gelen eylemlere susarak karşılık vermektedir. Türkiye medya endüstrisinde çok 
yüksek oranda mobbing vakası yaşandığı ve medya çalışanlarının genelde buna işsiz kalma endişesi nedeniyle 
katlanmak zorunda kaldığına ve medya işletmelerinde yaşanan mobbinge karşı işçilerin haklarını koruyacak 
bir aktif hukuki sistemin olmadığına dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Medya, Mobbing, Medyada Şiddet, Medya,  Şiddet

SAVAŞ DENEYİMLERİNİN ESKİ ÇOCUK ASKERLERİN MENTAL VE PSİKOSOSYAL  
SAĞLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME 

Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR, Seda ÇAĞLAR
mujde.incekar@istanbul.edu.tr

ID: 84 K: 129
(Çocuklara Yönelik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Çocuk askerler savaş ortamlarında fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmakta ve bunun sonucunda mental 
ve psikososyal sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sistematik derleme çocuk askerlerin mental 
ve psikososyal sağlık sorunlarını nicel araştırmalarla tartışmak ve gelecekteki politika ve uygulamalar için öne-
rilerde bulunmak amacıyla yazılmıştır. Sistematik derleme PRIZMA standartları doğrultusunda oluşturulmuş-
tur. Derlemede 2013-2015 yılları arasında yapılan araştırmalar, “child soldiers” anahtar kelimesi kullanılarak 
taranmıştır. Tarama sonucunda, Pubmed (123), CINAHL (37) ve MedLine (30) veri tabanlarından toplam 190 
makaleye ulaşılmış ve çocuk askerlerin mental ve psikososyal sorunlarını ele alan 14 nicel araştırma çalışma 
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kapsamına alınmıştır. Çalışmaların kalitesini belirlemek amacıyla SAQOR sistemi kullanılmıştır. Araştırma-
ların 6 tanesi gözlemsel, 2 tanesi deneysel ve 6 tanesi longitudinal çalışma olarak belirlenmiştir. Araştırmalar 
SAQOR kriterlerine göre değerlendirildiğinde; 5 çalışma yüksek kalitede, 6 çalışma orta kalitede ve 3 çalışma 
düşük kalitede bulunmuştur. İncelenen çalışmalarda çocukların çoğunun kaçırıldığı, zamanın Post Travmatik 
Stres Bozukluğu (PTSD) (2011:%13,6; 2012:%7,2) ve anksiyete (2011:%33,5; 2012:%24,4) üzerine etkisi 
olurken depresyon (2011:%34,8; 2012:%30) üzerine etkisinin olmadığı bulunmuştur. Savaş/çatışma ortamla-
rında çocukların şiddet türlerinden (fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik ve topluluk) herhangi biri ile bir şekil-
de karşı karşıya kaldıkları, her iki cinsiyetinde cinsel şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir. Kız cinsiyetinin dep-
resyon semptomlarının oluşumunda bağımsız prediktör olduğu (p<0.01) ve intihar düşüncesinin kızlarda daha 
fazla görüldüğü (p<0.001) bildirilmiştir. Ayrıca major depresif bozukluğun sosyo-demografik özellikler, kız 
cinsiyet (OR=2.08, 95% CI:1.18-3.68) ve ailenin sosyo-ekonomik durumu (OR=0.86, 95% CI:0.79-0.93) için 
önemli bir risk faktörü olduğu ve dışsal problemlerde önemli bir pozitif prediktör olduğu (p=0.034), cinsiyetin 
psikososyal iyilik hali üzerine etkisinin olmadığı (anksiyete p=0.32; depresyon p=0.72; TSSB p=0.17), depres-
yon görülme oranının erkeklerde kızlara göre daha fazla azaldığı (p=0.03) fakat anksiyetenin azalmasında cin-
siyetin etkisinin olmadığı, ayrıca PTSD semptomlarının erkeklerde azalırken (p=0.04) kızlarda arttığı bulun-
muştur. Çocuk askerlerin toplumla yeniden bütünleşme adı altında kullanılan okul, sağlık hizmetleri, mesleki 
beceri eğitimleri, mikro işletme gibi uygulamaları tercih etme durumları incelendiğinde; erkeklerin depresyon 
(p=0.004) ve PTSD (p=0.01) ile ilgili sağlık hizmetlerinden daha çok faydalandığı ve mesleki eğitimi daha çok 
aldıkları (p=0.04), her iki cinsiyetin de mental sağlık problemleri için yardım aldıkları ve kaynaklar arasında 
ikinci tercihin sağlık profesyonelleri olduğu (erkek=66.12; kız=86.07) belirlenmiştir. Toplum tarafından dam-
galanma korkusunun mental sağlık hizmetleri için bir bariyer olduğu (p<0,05), çocuk askerlerde (mean:0.75) 
savaştan etkilenen çocuklara (mean:0.53) göre damgalamanın daha fazla olduğu, düşük sosyal desteğin ve 
sosyal sınıflar arası evliliğin psikososyal iyilik halinde en güçlü risk faktörü olduğu, sosyal desteğin PTSD 
semptomları için önemli bir prediktör olmadığı, fakat gelişimsel travma bozukluğu semptomları için önemli 
bir prediktör olduğu bulunmuştur. Savaş/çatışma sonrası yaşadığı topluma geri dönebilen çocukların rehabi-
litasyon merkezlerine alınmaları, burada tedavi ve bakımlarının yapılması, uygun danışmanlığın sağlanması, 
isteyen çocukların konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarına yönlendirilmesi, aile, akran ve toplumla yeniden 
bütünleşmelerinin sağlanması sağlık bakım profesyonellerinin çocuk askerlere yönelik uygulamalarını kapsa-
maktadır. Çocuk asker sorunu ile mücadelede bir diğer görev de devletlere düşmektedir. Savaş yaşayan veya 
ülkesinde terör örgütü barındıran bütün devletler resmi ya da resmi olmayan şekilde çocukları asker olarak 
kullanmaktadırlar. Bu devletler Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 38. maddesini ihlal etmek-
tedirler. Bu bağlamda devletlerin bu konuya gereken önemi vermesi, bu konuda çocukların haklarını gözeten 
politikalar oluşturması, çocukların asker olarak kullanılmasının önüne geçilmesi, çocuk askerlerin terhislerinin 
gerçekleştirilmesi ve aile ve toplumla yeniden bütünleşmelerinin sağlaması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Asker, Mental ve Psikososyal Sağlık, Şiddet, Sağlık Profesyoneli



74

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ŞİDDET: NEDENLER TURUMLAR ve DAVRANIŞLAR

Öner Deniz ASLAN, Irmak ERDEMİR, Berk HALİLBEYOĞLU, Alican KANAT,  
Berke Erim YÖNEY, Zehtiye Füsun YAŞAR, Elif DURUKAN 

zehtiye2004@yahoo.com
ID: 85  K: 133

(Sağlıkta Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Günümüzde toplumlardaki tüm bireyleri etkileyen şiddet, sağlık çalışanlarını da etkileyen önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünü (WHO) işyerinde şiddeti, “Diğer bir kişiye ya da 
bir gruba işle ilişkili bir durumda hem yaralanma, ölüm, psikolojik zarar görme, gelişim bozukluğu ya da yok-
sunlukla sonuçlanan hem de yüksek derecede bu neticelerle sonuçlanma ihtimali bulunan, gerçekleştilerek ya 
da tehdit ederek kasten güç kullanmak.” olarak tanımlar. Avrupa Komisyonunun şiddet tanımı ise “İşyerinde 
şiddet, çalışanın işi nedeniyle (işine gidip gelirken olanlar da dahil) maruz kaldığı, açıkça ya da üstü kapalı 
şekilde, güvenliğini, iyilik durumunu ya da sağlığını hedef alan istismar, korkutma, tehdit ya da saldırı olay-
ları.” şeklindedir. Sağlık hizmetlerinin, toplumla yakın iletişim içerisinde yürütülmesi ve sağlık çalışanlarının 
toplumdaki her kesime hizmet veriyor olması, bu alanda şiddet riskini artırmaktadır.  Şiddet konusunda yapılan 
çalışmalarda, sağlık çalışanlarının işyeri şiddetinin en büyük hedefi olduğu ve diğer meslek gruplarına nazaran 
şiddetle karşılaşma risklerinin 16 kat fazla olduğu belirtilmektedir. Bu veri doğrultusunda özellikle son yirmi 
yılda konuyla ilgili bilimsel çalışmalar ivme kazanmıştır. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde yapılan 
bu çalışma ile, çalışanların şiddete maruz kalma durumları, yaşadıkları şiddetin kimler tarafından ve hangi 
kliniklerde daha çok uygulandığı, şiddetin türü, çalışanların şiddetle ilgili görüş ve tutumlarının incelenmesi 
amaçlandı. Çalışma Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde görev yapan ve ankete katılmayı kabul eden 
179 Sağlık Meslek Mensubu (SMM) ile 2015 yılı Ocak– Şubat aylarında yapıldı. Çalışma verileri SPSS 22.0 
istatistik paket programı kullanılarak analiz edildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda Ki-Kare analizi kullanıldı. 
Çalışmaya katılmayı kabul eden SMM’lerin %74,31’i kadın, %25,69’u erkektir. Katılımcıların %43,82’sı ≤30, 
%41.01’i ise 31-40 yaşlarında olup %65,36’sı hekim, %13,41’i hemşire ve %20,67’si diğer sağlık meslek 
mensuplarından oluşmakta ve %46,33’ü dahili bilimler, %31,64’ü cerrahi bilimler, %22,03’ü ise diş hekimliği 
alanında çalışmaktadır. Hastanemiz sağlık meslek mensupları son 1 yılda şiddetin hem toplumda (%97,73) 
hem de sağlıkta (%91,48) arttığını düşünmekte ve  şiddete başvuranların çoğunlukla (%73,30) erkekler oldu-
ğunu ifade etmektedirler. Anket sonuçlarına göre SMM’ler; medyadaki yayınların (%60,89), hastaların ihmal 
edilme (%59,21) ve çok bekletildiği (58,65) düşüncesinin sağlıkta şiddetin artmasına neden olduğunu, meslek 
yaşamları boyunca %60,89’unun şiddete tanık olduklarını, %29,05’inın ise şiddete maruz kaldıklarını belirt-
mektedir. Son bir yılda şiddete tanık olma oranını %50,57’dir.  Şiddet tanıklarının tanımlayıcı özellikleriyle 
yapılan analiz sonuçları;  cinsiyete, yaşa, mesleğe ve çalışılan bölüme göre şiddete tanık olma durumu açısın-
dan farklılık olduğu; erkeklerin, 41 yaş ve üzeri bireylerin, hekimlerin ve dahili bilimlerde görev alan katılım-
cıların şiddete daha fazla tanık olduğunu görülmektedir. Katılımcıların tanık oldukları şiddet tipinin dağılımına 
baktığımızda, en yüksek değerin  (79; %89,77) ile sözel şiddet tanıklığı olduğu belirlendi. Tanık olunan şiddet 
tipinin cinsiyete göre durumu değerlendirildiğinde erkeklerin fiziksel, kadınların ise sözel şiddete daha fazla 
tanık olduğu görüldü. Katılımcıların şiddete, birinci sırada hastane koridorlarında (%40,90), ikinci sırada acil 
serviste (%37,50) ve genellikle gündüz mesai saatlerinde (%67,05) tanık oldukları,  şiddet tanıklarının %46,99 
olay nedeniyle şikayetçi olduğu ve bunlarında %74,36 ‘sının  şikayetleri için de ilgili kurum yönetimine baş-
vurdukları tespit edildi. Son bir yıl içerisinde şiddete maruz kaldınız mı?” sorusuna katılımcıların %20,11’i 
maruz kaldıklarını bildirdi. Yine son bir yılda katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine göre şiddete maruz kalma 
durumuna bakıldığında, erkeklerin kadınlardan; 31-40 ve ≥41 yaş gruplarının ≤30 yaş grubundan; hekimlerin 
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diğer sağlık meslek gruplarından ve dahili bilimlerde çalışanların diğer birimlerde çalışanlardan daha fazla 
şiddete maruz kaldıkları belirlendi. Katılımcıların maruz kaldıkları şiddet tipinin dağılımına baktığımızda, 
en yüksek değerin  (28; %80,00) sözel şiddet olduğu,  cinsel şiddete maruz kalmadıkları, erkeklerin fiziksel, 
kadınların ise daha çok sözel şiddete maruz kaldıkları belirlendi. Fiziksel ve sözel şiddetin hangi tipinin uy-
gulandığına baktığımızda ise; SMM’lere fiziksel şiddet olarak %25,74 ile itme-kakma, sözel şiddet olarak da 
%22,64 ile hakaret ve aynı oranda tehdit eylemlerinin uygulandığı saptandı. Çalışmada katılımcıların şiddete, 
birinci sırada klinikte (%25,71), ikinci sırada acil servis ve/veya hasta bekleme salonunda (%22,86) ve genel-
likle gündüz mesai saatinde (%68,57) maruz kaldıkları belirlendi. Şiddete uğrayan  katılımcıların %54,29’unun 
maruz kaldıkları şiddet nedeniyle şikayetçi oldukları ve %52,94’unun ilgili kurum yönetimine bildirim yaptığı 
saptandı. Sorunun çözümü için, halkın ve sağlık personelinin eğitimi, işyerlerinde güvenlik tedbirlerinin ar-
tırılması, medya yayınlarının denetlenmesi, yöneticilerin şiddet ile ilgili farkındalığının artırılması ve şiddet 
olaylarında adli tıp uzmanları ile koordineli çalışmalarının uygun olacağı görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Toplum, Şiddet, Sağlık, Adli Tıp, Sorunlar

TOPLUMUN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ 

Zehtiye Füsun YAŞAR, Elif DURUKAN, Erhan BÜKEN 
zehtiye2004@yahoo.com

ID: 87  K: 133
(Sağlıkta Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Günümüzde topluma hizmet veren, sağlık, eğitim, ulaşım vb. sektörler;  yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, mes-
lek ayırmaksızın şiddete sıklıkla maruz kalmaktadır. Bu sektörler içinde sağlık sektörü, genellikle toplumun 
sıkıntı içinde ve bakıma muhtaç bireylerine hizmet verdiği içinde en riskli grubu oluşturur. Şiddet konusunda 
yapılan çalışmalar, sağlık çalışanlarının işyeri şiddetinin en büyük hedefi olduğunu ve diğer meslek gruplarına 
göre 16 kat fazla şiddete maruz kaldıklarını göstermektedir. Sağlık kurumunda şiddet; hasta, hasta yakınları 
ya da diğer başka bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk  oluşturan sözel ya da davranışsal tehdit, fiziksel 
saldırı veya cinsel saldırıdır. Sağlıkta şiddet; bireysel kaynak olarak nitelendirebileceğimiz nedenlerin yanı sıra 
sağlık kurumunun işleyişindeki aksaklıklar (aydınlatma, yetersiz donanım, iletişim eksikliği vb.) ve şiddetin 
normal bir davranış olarak algılanması, toplumsal suç oranı yüksekliği, ekonomik zorluklar gibi toplumsal 
nedenlerden de kaynaklanabilir. Sağlıkta şiddet konusunda yapılan çalışmaların çoğunda sağlık çalışanlarının 
şiddet konusundaki görüşleri ve tutumları değerlendirmiş olmasına karşın sorunun çözümü için toplumun 
sağlıkta şiddet konusunu araştıran  çalışma sayısı azdır. Bu tespit doğrultusunda Başkent Üniversitesi Ankara 
Hastanesinde gerçekleştirilen bu çalışmayla, hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına karşı şiddet konu-
sundaki görüşlerini ve bu tip durumlardaki tutum ve davranışlarını belirlemek ve sorunun çözümüne katkıda 
bulunmak amaçlandı. Çalışma Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde ve ankete katılmayı kabul eden 92’si 
(%47,92) erkek 100’ü ise (%52,08) kadın 192 hasta veya hasta yakını ile 2015 yılı Ocak– Şubat ayında yü-
rütüldü. Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde ve ankete katılmayı kabul 
eden 92’si (%47,92) erkek 100’ü ise (%52,08) kadın 192 hasta veya hasta yakını ile 2015 yılı Ocak– Şubat ay-
larında yürütüldü. Çalışma verileri SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edildi. Gruplar arası 
karşılaştırmalarda Ki-Kare analizi kullanıldı. Katılımcıların yaş dağılımı; % 22,92’u 21-30, %25,00’ı 31-40 ve 
%22,40’ının ise 41-50 yaş gruplarında olup, % 65,63İnin eğitim düzeyi üniversite/doktora seviyesindedir. Ka-
tılımcılar, sağlık çalışanlarına karşı artan şiddeti %73,16 oranında bireylerin eğitimsizliği ile ilişkilendirmiştir. 
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Bu değeri sırasıyla %53,16 hastaların uzun süre bekletilmeleri, %39,47 hasta /hasta yakınlarının sabırsız olma-
sı, %27,89 sağlık çalışanların görevlerini iyi yapmamaları seçenekleri takip etmektedir. Verilerin değerlendi-
rilmesi ile elde edilen sonuçlar, sağlıkta şiddetin artış nedenleriyle ilgili soruya verilen cevaplar katılımcıların 
eğitim düzeyini bağlı olarak farklılıklar olduğunu gösterdi. Şiddete başvuranların eğitimsizliği ve hastaların 
uzun süre bekletilmesi seçenekleri üniversite ve doktora eğitimli, şiddeti yapanların mağdur edilmesi seçeneği 
ortaokul/lise, hastanelerde yeterli yatak kapasitesi olmadığı seçeneğinin ise okur yazar/ilkokul eğitimli birey-
ler tarafından işaretlendiği belirlendi. Ankette yer alan hasta ve hasta yakınlarına, doktorlar hakkındaki düşün-
celeriyle ilgili verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde; kadın, erkek ve farklı eğitim düzeyindeki tüm bireyle-
rin doktorların kendilerini muhatap almaması görüşünde oldukları belirlendi. Katılımcılar, bu cevaba rağmen 
%87,83 değeriyle şiddetin bir hak arama yöntemi olmadığını, hatta hastalarının kurtarılamadığı durumlarda 
bile (%91,67) müdahaleyi yapan doktora şiddet uygulamanın yanlış olduğunu savunmaktadır. Katılımcıların 
sağlık kuruluşunda kendilerini sinirlendiren nedenler konusuyla ilgili soruya verdiği cevaplar incelendiğinde 
de; eğitim seviyelerinin tümünde hasta ve hasta yakınlarının, sağlık personeli tarafından muhatap alınmama ve 
sağlık personelinin kendilerine bağırması gerekçesiyle sinirlendikleri belirlendi. Çalışmada katılımcılar, her-
hangi bir sağlık kurumunda mağdur edildiğinizi düşündüğünüzde, hakkınızı hangi yol ile ararsınız sorusuna, 
%83,07 ile ilgili kuruma şikayet %28,57 ile Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM) şikayet ve %14,81 
ile Cumhuriyet Savcılığına şikayet seçeneklerini işaretlemişlerdir. Katılımcıların sadece 13’ünün (%6,77) sağ-
lık personeline şiddet uyguladıklarını belirttikleri halde sadece 10’u uyguladıkları şiddetin tipini  (2’si fizik-
sel, 8’i sözel) belirtmiştir. Sağlık personeline şiddet uygulayan 7 hasta/hasta yakınları, olayın  acil serviste 
olduğunu ifade etmiştir.  Şiddete başvuranların sağlık personelinin kendilerinden şikayetçi olup olmadıkları 
konusunda bilgilerinin olmadığı, sadece 2’sinin sonradan şiddet uygulamaları konusunda haksız olduklarını 
düşündükleri ve 1’ininde şiddet uyguladığı sağlık personelinden özür dilediğini belirlendi. Katılımcıların 21’i 
(%10,94) sağlık personelinin kendilerine şiddet uygulandığının ifade ettiği halde 15’i uygulanan şiddet tipini  
(3 fiziksel, 12 sözel) tanımlanıştır. Şiddete maruz kalan katılımcılardan 11’i eylemin doktorlar  geri kalanın 
ise hemşire ve diğer sağlık personeli tarafından uygulandığını belirtmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen 
veriler bir sorunun çözümünde olaya tek taraflı bakmanın hatalarını ortaya koymaktadır. Şiddet olaylarının 
oluşumunda toplumu oluşturan tüm bireyler gibi hasta/ hasta yakınları yanı sıra sağlık meslek mensuplarının 
da  eğitilmesi gerekmektedir. Yoğun, stresli bir ortamda özveriyle çalışan sağlık meslek mensupları ve hasta-
lıkları nedeniyle sağlık kurumuna başvuran bireylerin arasında iletişim becerisiyle donatılmış personellerin ve 
donanımlı  güvenlik güçlerinin olmasının sorunun çözümüne katkıda bulunacağı görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Toplum, Şiddet, Sağlık, Adli Tıp, Sorunlar

HZ. PEYGAMBER’İN ŞİDDET KARŞITLIĞI MEDYA VE ŞİDDET BAĞLAMINDA

Yusuf GÜNEŞ
yusufg2005@yahoo.com

ID: 83  K: 101
(İlahi Dinlerde Kadın)

(Sözlü Sunum)

Öz: İnsanlık tarihi boyunca bir olgu olarak var olan “şiddet”, asrımızda yaygınlık kazanan kitle iletişim araç-
larında (gazete, dergi, televizyon, internet vd.) sıkça yer alması ve genelde toplumu olumsuz yönde etkilemesi 
sebebiyle daha çok gündeme gelmeye başlamış, buna bağlı olarak en çok tartışılan, üzerinde en çok araştırma 
yapılan, kitap yazılan, hakkında en çok panel ve sempozyum düzenlenen ve günümüzde medyanın en çok 
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eleştiri aldığı husus şiddet olmuştur. Gerçek hayatta yaşanan şiddet olaylarının, bir ölçüye tabi tutulmadan 
haberlere konu olması, dizi ve filmlerde şiddet sahnelerine ağır bir biçimde yer verilmesi ve bunların başta 
çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun bütün fertleri üzerinde az ya da çok etkili olması, dolayısıyla sosyal 
hayatta birtakım olumsuzlukların meydana gelmesi, bazı branşlardaki bilim adamlarını bu konu üzerine ciddi 
olarak eğilmeye sevketmiş, buna bağlı olarak medyada yer alan şiddetin etkileri konusunda pek çok araştır-
ma yapılmıştır. Son dönemlerde meydana gelen bazı şiddet olaylarının, medyada yer alış biçimi, İslâm dini 
ve müslümanları da yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Çünkü kimi çevreler İslâm’ı ve müslümanları 
şiddet, terör ve intihar saldırılarıyla özdeşleştirme çabası içindedir. Onlar, bu konuda medyayı etkili bir araç 
olarak kullanmaktadır. Günümüz kitle iletişim araçlarında var oluş biçimiyle yani “pek çok insana ulaşması ve 
az ya da çok onları etkilemesi” anlamındaki şiddetin, Hz. Peygamber döneminde bulunmadığı gayet açıktır. 
Çünkü o devirde kitle iletişim vasıtaları yoktu. Bununla beraber Hz. Peygamber’in bazı söz, tavsiye ve uygu-
lamalarından yola çıkarak bu konuda bir kanaate varmak da mümkündür. Haksız yere bir insana veya başka 
bir canlıya şiddet uygulanmasını doğru bulmayan İslâm dini, şiddeti yermiş, onun mukabili olan rıfk, affetme, 
öfkeye hâkim olma gibi hasletleri övmüş ve zayıf ve güçsüzleri şiddetten korumaya yönelik çok ciddi önlemler 
almıştır. Resûl-i Ekrem, toplumun zayıf ve güçsüz kesimini oluşturan kadın, çocuk hizmetçi ve kölelerin şid-
dete karşı korunması hususu üzerinde önemle durmuştur. Hz. Âişe’nin ifadesiyle O (s.a.s.), Allah için yapılan 
savaş dışında ne bir kadına, ne de bir hizmetçiye kısacası hiçbir kimseye el kaldırmamış, haddi gerektiren bir 
günahından dolayı bir müslümana had uygulanması veya Allah’a ve Peygamberi’ne düşmanlıkta ileri gidenle-
rin cezalandırılması dışında sözlü ya da fiilî kötü davranışlarından dolayı hiçbir kimseden öç almamıştır. Nebi 
(s.a.s.), kendi şahsına ve ailesine yapılan çirkin saldırılara aynıyla mukabele yerine aff ve müsamaha yolunu 
seçmiş, canına kastedenleri cezalandırmayıp bağışlamış, düşmanlarına şiddetle karşılık vermek bir yana onlar 
için hayırla dua etmiştir. O’nun şefkat ve rıfkla muamelesi sadece insanları değil hayvanları bile kapsıyordu. 
İslâm dini, savaşta bile aşırıya gitmeyi doğru bulmamıştır. Âyet-i kerimede “Sizinle savaşanlara karşı Allah 
yolunda savaşın, (ancak) aşırıya gitmeyin. Elbette Allah aşırıya gidenleri sevmez” (Bakara (2), 190) buyrul-
maktadır. Buna bağlı olarak savaşta öldürülen düşmanların cesetlerinin parçalanması, kulak ve burunlarının 
kesilmesi, gözlerinin çıkarılması (müsle); çocuk, kadın ve kendini ibadete vermiş ruhanilerin öldürülmesi; 
meyve ağaçlarının kesilmesi, sürülerin telef edilmesi yasaklanmıştır. Medyada şiddet konusuna gelince, bu-
rada bazı hadislerin ve yaşanan örneklerin bize ışık tutacağı kanaatindeyiz. Mesela, Hz. Peygamber’in Uhud 
Savaşı’nda Hz. Hamza’nın müsle yapılmış bedenini kız kardeşi Hz. Safiye’nin görmek istemesini engellemesi, 
yine Hz. Peygamber’in Hayber Fethi sonrası Hz. Safiye ve amcasının kızını Yahudi ölülerin arasından getiren 
Bilal-i Habeşî’ye kızması.. Hz. Peygamberin, ders çıkarmak, ibret almak veya teselli bulmak gibi maksatlarla 
şiddet vak’alarını anlattığı veya anlattırdığı da olmuştur. Diğer taraftan Resûlullah müslümanların, ibret alına-
cak hadiseler karşısında duyarsız davranmalarını da doğru bulmamıştır. Kur’ân-ı Kerim’de önceki peygam-
berlerin ve mü’minlerin başlarına gelen bazı şiddet vak’aları anlatılmaktadır ki, bunda gözetilen bazı hikmet-
ler vardır. Mesela bunlardan biri, Resûlullah’ın ve mü’minlerin manen takviye edilmesi ve onlara psikolojik 
destek sağlanmasıdır. Böylece Resûl-i Ekrem’in ve mü’minlerin, tebliğ ve irşat yolunda bir kısım sıkıntılara 
maruz kalabilecekleri, bunları sabırla karşılamaları gerektiği, böyle durumların sadece kendi başlarına gelme-
diği, bu gibi durumlarda çaresiz bırakılmayacakları, Allah’ın yardımının kendilerine ulaşacağı vb. mesajlar 
verilmiştir. Özetle, tebliğimizde medyada şiddet olgusunu, şiddetin medyada yer alış biçiminin etik açıdan 
doğru olup olmadığını, ardından âyet ve hadisler çerçevesinde İslâm dininin şiddet olgusuna yaklaşımını, şid-
dete karşı aldığı önlemleri ve bilhassa medyada kullanım biçimiyle ‘şiddetin anlatılması ve gösterilmesi’nin 
doğru olup olmadığını incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, İslâm Dini, Medya, Şiddet



78

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Hacer ATAMAN, Gökhan ABA 
hcr.ataman@hotmail.com

ID: 82  K: 131
(Sağlıkta Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Son yıllarda giderek artış gösteren şiddet, toplumun her alanında olduğu gibi sağlık kuruluşlarında da 
önemli bir sorun teşkil etmektedir. Sağlık sistemlerinde meydana gelen değişimler, halkın sosyo-ekonomik 
düzeyinin yükselmesi ve sağlık hizmetlerinden beklentilerin değişmesine paralel olarak şiddet eylemleri de 
artış göstermektedir. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası tarafından 2013 yılında yapılmış olan 
“Sağlık Çalışanları Şiddet Araştırması”nda, sağlık çalışanlarının (n:1300)  % 86,8’i meslek hayatı boyunca en 
az bir kez herhangi bir şiddet türüne maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Her ne kadar sağlık çalışanlarına yöne-
lik şiddete karşı hukuki yaptırımların arttığından söz edilse de bu yaptırımlar şiddetin önlenmesi için caydırıcı 
olmamaktadır. Halkın sağlığı için görev yapan sağlık çalışanları, görevlerini icra ederken ne yazık ki kendi 
sağlıklarından hatta canlarından olabilmektedirler. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin temel ne-
deni bireylerin, kendisinin ya da yakınlarının sağlık durumlarının daha önemli ve acil olduğunu düşünmeleri 
ve sabırlı davranış gösterememeleridir. Hasta ve/veya hasta yakınlarının sorumluluklarını bilmeden hak iddia 
etmeleri neticesinde de şiddete başvurmaktadırlar. Bu durumda, zor şartlarda çalışan sağlık personellerinin 
motivasyonları düşmekte ve tükenmişlik ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, sağlık kurumunda çalışanların maruz 
kaldığı şiddet eylemlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Retrospektif-tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, 
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağılığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sağlık 
kuruluşlarında şiddet eylemlerine yönelik başlatılan “Beyaz Kod” uygulamasının başladığı Aralık 2011 ile 
Nisan 2015 tarihleri arasını kapsamaktadır. Araştırmanın evrenini, şiddet eylemine maruz kalan çalışanların 
hastane kalite yönetim birimine yaptığı toplam 101 yazılı bildirim oluşturmuştur. Veriler bilgisayara aktarılmış 
ve SPSS v19.0 programında, temel tanımlayıcı istatistikler (sayı ve yüzdelik) kullanılmıştır. Verilerin analizi 
sonucunda, şiddet eylemlerine maruz kalanların % 45’inin hekimlerden, % 38,3’ünün hemşire-sağlık memur-
larından, % 15,5’inin hizmet alımı personellerinden ve % 1,2’sinin diğer mesleklerden oluştuğu tespit edilmiş-
tir. Sağlık çalışanları % 47,7 oranında hastalar, % 52,3 oranında ise hasta yakınları tarafından şiddete maruz 
kalmışlardır. Şiddeti uygulayanların % 70’i erkek, % 30’u ise kadındır. Şiddete maruz kalanların ise % 59’u 
kadın, % 41’i erkektir. Olayın gerçekleştiği birime göre dağılım incelendiğinde, şiddet olaylarının % 39,6’sı 
yatan hasta servislerinde, % 29,7’si polikliniklerde, % 28,7’si acil serviste, % 1’i yoğun bakım ünitesinde ve % 
1’inin de tıbbi sarf-depoda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Şiddet eyleminin % 74,3’ü mesai saatleri içerisinde, 
% 25,7’si ise mesai saatleri dışında meydana gelmiştir. Uygulanan şiddetin türüne göre dağılımına bakıldığın-
da, şiddetin % 64,3’ü sözel, % 24,8’i fiziksel, % 10,9’u ise sözel-fiziksel olarak gerçekleşmiştir. Meydana ge-
len şiddet eylemlerinin % 62,3’ünde kamu davası açılmış, % 24,7’sinde mağdurlar hukuki yardım istememiş, 
% 9,9’unda Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş ve % 2,9’unda ise sadece tutanak tutulmuştur. 
Çalışmada elde edilen bulgular, sadece şiddete uğrayanların yazılı olarak yapmış olduğu bildirimlerden oluştu-
rulmuştur. Resmi kayıtlarda yer almayan şiddet eylemlerinin de olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Araştırma 
bulguları, şiddet eylemlerine en çok hekimlerin ve hemşire-sağlık memurlarının maruz kaldığını göstermek-
tedir. Bu durum, çalışma ortamının huzursuzlaşmasına ve verilen hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır. 
Bununla beraber sözel şiddetin yanı sıra yumruk, tekme, tokat atma, ısırma ve hatta boğaz sıkmaya varan 
fiziksel şiddet eylemleri, sağlık çalışanlarının hayatlarını tehlikeye atacak boyutlara ulaştığını göstermektedir. 
Sonuç olarak, şiddet eylemlerinin azaltılması/önlenmesi amacıyla hasta ve hasta yakınlarının bilinçlendirilme-
si, sağlık kurumlarında güvenlik önlemlerinin arttırılması, sağlık çalışanlarının meydana gelen her türlü şiddet 
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eylemini yazılı olarak bildirmesinin sağlanması, çalışan güvenliğinin sağlanması açısından fiziki çalışma şart-
larının iyileştirilmesi ve hukuki yaptırımların arttırılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, Çalışan Güvenliği, Şiddet

TÖRE VE GELENEKLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ TETİKLİYOR

Sefer GÜMÜŞ, Ebru CENGİZ
gumus.sefer@gmail.com 

ID: 89  K: 127
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Dünya cinsiyet anlamında iki değişken üzerine kurulmuştur. Bu değişkenlerden biri dişi, diğeri erkektir. 
Bu değişkenlerden biri olmadığı durumda dünyanın canlıların varlığından veya oluşumundan söz etmek olası 
değildir. İnsanlar dünya üzerinde yaşayan, çoğalmak için karşı bir cinse ihtiyaç duyan, diğer canlılardan büyük 
oranda aklı ile ayrılan bir canlı türüdür. İnsanlar diğer canlıların pek azında görülen sosyal bir gruba ait olma 
ihtiyacı duyan canlılardır. Bir başka ifade ile insan, diğer insanlarla beraber yaşama arzusunda ve zorunda-
dır. Bu beraber yaşamada insanların bazıları, diğerlerinden daha yakın bir kan bağı ve ilişki ile birbirlerine 
bağlıdırlar. Bu insanlar eşimiz, kızımız, annemiz ve kardeşimiz gibi çok ihtiyacımızın olduğu ve yaşamımızı 
kolaylaştıran en değerli varlıklarımızdır. Birlikte yaşadığımız toplumsal değerler örf, adet, gelenek ve törelerin 
oluşumunda etkili olurlar. Ancak, bazı töreler cinsiyet ayrımcılığına dayandırılmıştır. Özellikle de kadını ikinci 
plana iten, değersizleştiren ve hatta şiddet uygulanıp öldürülmesine kadar varabilen töreler bile söz konusudur. 
Kadınlar, doğurganlıkları ile insan neslinin devamını sağlamakta, aynı zamanda üretkenlikleri ile de çalışma 
yaşamında yer alarak ekonomiye katkıda bulunmaktadırlar. Bu nedenle kadının aile içinde ve toplumda sahip 
olduğu yerin önemi tartışılmaz derecede önemli ve büyüktür. Kadının, toplum içerisinde bir birey olmanın 
yanında; evde anne olmak, eş olmak, ev kadını olmak gibi sorumluluk gerektiren birçok görevi de vardır. Top-
lumsal cinsiyetten kaynaklanan rol dağılımı açısından da kadına, benzer rol ve sorumluluklar yüklenmektedir. 
“Toplumsal cinsiyet” kalıbı, hemen hemen tüm kültürlerde kadının daha çok aleyhine bir eşitsizliği de berabe-
rinde getirmiştir. Ancak kadınlar, törelerin kendilerini yok  ettiklerini bilmelerine rağmen yine de toplumsal ve 
ailevi görevlerini yapmaktan vazgeçmezler. Çünkü onlar iyi bir evlat, iyi bir eş, iyi bir arkadaş olan, dünyaya 
geliş ile sonuç arasındaki süreçte her zaman bizimle olan yol arkadaşlarımızdır. Kadın toplumun çekirdeğidir, 
üretkendir, yapı taşıdır. Ancak maalesef mantığını anlamlandırmanın mümkün olmadığı “töre, namus, gelenek-
ler, yanlış din algılamaları, hurafeler, örf, cehalet, maddi olanaksızlıklar vb.” nedenlerin arkasına saklanılarak 
Dünyada ve Türkiye’de kadına karşı şiddet suçları ve töre cinayetleri yaygın biçimde işlenmektedir. Toplumda 
bu denli önemli bir yere sahip varlıkları mutsuz ve huzursuz kılmak, onlara zarar vermek esasta şiddeti uygu-
layanların kendi bulundukları ortama, kalitelerine verdikleri zararı ortaya koymaktadır. Oysaki açıkça bilinme-
lidir ki mutlu kadın mutlu çocuklar yetiştirebilmektedir. Mutlu kadın, “mutlu eş”, “mutlu aile” “mutlu toplum” 
meydana getirir.  Dolayısıyla mutlu kadın mutlu nesil, umutlu toplum demektir. Kadınlara yönelik şiddet, te-
mel insan haklarının ihlali olup kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkan önemli bir sorundur. Özelikle Dünya’da ve ülkemizde bu konu gerek siyasi otoritelerce gerekse de 
sivil toplum örgütlerince toplumun her alanında masaya yatırılmaktadır. Ancak yine de kadına şiddetin önüne 
tam anlamıyla geçebilmek mümkün olmamaktadır. Söz konusu bu çalışmada amaç, kadına yönelik yapılan 
şiddetin kaynaklarını tespit etmek, Türkiye’de kadına karşı uygulanan şiddetin boyutlarını ortaya koymak ve 
çözüm önerileri sunmaktır. Bu kapsamda çalışmada çok ciddi bir kaynak taraması yapılmış, sonuçlar yapılan 
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incelemeler neticesinde sunulmuş ve öneriler getirilmiş, kadına yönelik şiddete neden olan faktörler, kadına 
yönelik aile içi şiddet, bu hususta Türkiye’nin durumu, töre, namus ve gelenekler adına işlenen cinayetler ele 
alınarak  çözüm önerileri  getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Töre ve Gelenek, Aile İçi Şiddet

ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: ENGELLİLERDE ŞİDDET

Tuba ÇÖMEZ, Nihan ALTAN SARIKAYA, Leyla KÜÇÜK
tuba-comez@hotmail.com

ID: 80  K: 124
(Yaşlı ve Engellilere Yönelik Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Şiddet, son dönemlerde dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de giderek artan çok ciddi bir top-
lumsal sorundur. Her yaş grubunda ve sosyal sınıfta, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve bireylerin eğitim oran-
larına bağlı olmaksızın meydana gelebilmektedir (Bayat ve Evgin 2015). Herhangi birine veya birilerine zarar 
vermek amacıyla kişi ya da kişiler tarafından yapılan bir eylem olan şiddet, sıklıkla sorun çözme metodu ola-
rak kullanılmakta ve gelecek nesillere de bu şekilde aktarılmaktadır. Zamanla da pekiştirilerek devam etmekte 
ve hatta kültürün bir öğesi haline gelebilmekte, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden ciddi sorunlar ortaya 
çıkmasına sebep olmaktadır. Şiddet, toplumda hemen her kesimden bireyi ciddi düzeyde etkiliyor olmakla bir-
likte, hassas gruplar arasında yer alan engellileri daha fazla etkilemektedir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları 
Bildirgesi “kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri herhangi bir noksanlık 
sonucunda yapamayanlar”ı engelli olarak tanımlamaktadır. Dünyada bir milyardan fazla, ülkemizde ise Tür-
kiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından 2002 yılında yapılan araştırma sonuçlarına 
göre, yaklaşık sekiz buçuk milyon engelli birey yaşamaktadır (OZİDA 2002) . Engelli bireyler, tarih boyunca 
toplum tarafından ötekileştirilmiş ve var olan olumsuz koşullarına ek olarak, toplumun olumsuz tutum ve dav-
ranışlarına da maruz kalmışlardır (Buz ve Karabulut 2015). Ötekileştirilen engelli bireyler ise, toplum dışına 
itilmiş ve görmezden gelinmiştir. Bu sebeple de en temel sorunlarının başında gelen şiddet gizli bir sorun ola-
rak kalmıştır.  Engelli bireyler sıklıkla bir başkasının bakımına gereksinim duymaktadırlar. Bakım esnasında 
ise fiziksel, duygusal, sözel ya da cinsel şiddete uğrama ihtimalleri artmaktadır. Ancak bakım veren tarafından 
gerçekleştirilen şiddet çoğunlukla gizli kalmakta olup, gizli kalması ve sürekli olması sebebiyle de ciddi ve 
süreğen problemlerin oluşmasına neden olmaktadır. Engelli bireyler temel gereksinimleri olan sağlık, eğitim, 
istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi hizmetlere erişmekte de birçok sorun ile karşı karşıya gelmektedirler. 
Karşılaştıkları bu sorunlar ise toplumda ayrımcılık ve dışlanmışlık yaşamalarına neden olmakta ve bu da onları 
şiddete karşı açık hale getirmektedir (Özen ve Özkan 2015). Yapılan çalışmalar engelli bireyler içinde de kadın 
ve çocukların daha büyük risk altında olduğunu göstermektedir. Engelli kadınların daha çok eşleri tarafından 
şiddete uğradığı ve şiddet türleri arasında da sırasıyla en çok duygusal, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldık-
ları saptanmıştır (Karataş ve Çifci 2010). Yapılan bir araştırmada engelli kadınların, %81’inin fiziksel, cinsel 
ya da duygusal şiddete uğradıkları, benzer şekilde başka bir araştırma da ise engelli kadınların %77,8’inin 
duygusal/sözel şiddete, %30,1’inin fiziksel şiddete ve %28,8’inin cinsel şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır 
(Arıkan 2001; Aral, Gürsoy ve Ayhan, 2005). Kanada’da 439 fiziksel engelli ve 421 fiziksel engelli olmayan 
kadın ile yapılan bir araştırmada ise, her iki gruptaki kadınların da eşit oranda fiziksel, duygusal ve sözel 
şiddete maruz kaldığı (%62) ancak eşleri tarafından şiddete uğrama durumu açısından bakıldığında; engelli 
kadınların engelli olmayan kadınlara oranla, eşlerinden daha fazla şiddet gördükleri ortaya çıkmıştır (Brown-
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ridge 2006). Engelli çocuklarda da durum benzer şekildedir ve yapılan araştırmalarda engelli çocukların engeli 
olmayan çocuklara oranla 3.44 kat daha fazla şiddete uğradıkları, engelli çocuklar arasında ise zihinsel engelli 
çocukların, diğer engelli çocuklara oranla 2 kat daha fazla cinsel, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldıkları 
belirlenmiştir (Jones et all 2012). İşitme engeli olan çocukların ise; fiziksel ve cinsel istismara, ruhsal duygusal 
engelli çocukların fiziksel şiddete uğrama risklerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir (Ünver ve ark. 2015; 
Hoşoğlu 2009). Engelli bireyler şiddete uğrama ve sonrasındaki süreçlerle ilgili olarak sağlıklı bireylere oranla 
daha büyük bir risk altındadırlar. Bu yüzden engelli bireylerde şiddet, üzerinde ayrıca durulması ve incelenme-
si gereken hassas bir konudur. Bu derlemenin amacı, engelli bireylerde göz ardı edilen şiddeti görünür kılmak, 
toplumun ve özellikle aile ile ilk ve en yakın iletişimi kuran sağlık çalışanlarının farkındalığını artırmak, en-
gelli bireylere şiddetin önlenmesi için yapılacak mücadele programlarına veri sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Engelli Birey, Engellilerde Şiddet
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Öz: Stresli olaylar karşısında duygularını kontrol edemeyen bireylerin problem çözme yöntemi olarak kullan-
dığı şiddet, günümüzün en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü’nün Şiddet ve Sağ-
lık Raporu’nda (2002) şiddet; “Gücün ya da fiziksel kuvvetin; tehdit yoluyla veya gerçek olarak, yaralanma, 
ölüm, psikolojik zarar, gelişme bozukluğu ya da yoksunluğa neden olacak şekilde, kendine, bir başkasına, grup 
ya da topluluğa karşı niyetli olarak kullanılması” şeklinde tanımlanmıştır. Yazılı ve görsel basından toplumsal 
şiddetle birlikte sağlık kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının da her geçen gün arttığı görülmektedir. Sağlık 
sektöründe hekim, hemşire ve diğer sağlık personelleri farklı nedenlerden dolayı hasta, hasta yakınları ya da 
başka bireylerden kaynaklanan şiddete maruz kalmaktadır (Aydın 2008, Sarcan 2013). Türk Tabipler Birliği 
(2013) Türkiye’de yapılan çalışmalara göre sağlık çalışanlarının çalışma yaşamı boyunca şiddete uğrama ora-
nının % 49–91 arasında olduğunu belirtmektedir (TTB 2013). Ulusal ve uluslararası sağlık sektöründe yaşanan 
şiddet olaylarının, diğer tüm sektörlerdeki şiddet olayları arasında ilk sıralarda yer aldığı ve sağlık sektöründe 
çalışanların diğer sektörlerde çalışanlara göre şiddete uğrama riskinin ise 16 kat daha fazla olduğu belirtilmek-
tedir (Kingma 2001, Sağlık-Sen 2013).  Sağlık alanında çalışanların diğer sektörlerde çalışanlara göre daha 
fazla şiddete uğrama nedenleri olarak; sağlık çalışanlarının duygusal problem yaşayan ve sorunu olan kişilerle 
iletişim kurması ve onlara hizmet vermesinin gerekliliği, tanı ve tedavi işlemlerinin izole ortamlarda yapılma-
sı, işlemler sırasında yakın fiziksel temasta bulunulması, hizmet verilen ortamların stres düzeylerinin yüksek 
olması, tedaviden memnuniyetsizlik, müdahale için bekleme sürelerinin uzun olması, ihmal edilme düşüncesi, 
çalışan sağlık personel sayısının yetersiz olması ve belli saatlerde personel sayısının daha çok azalması, çalış-
ma ortamlarının kalabalık olması, kurumdaki yetersizlikler ve sağlık personellerinin bazı konularda eğitiminin 
yetersiz olması vb. sayılabilir (Adaş ve ark 2008, TTB 2013). Sağlık çalışanına uygulanan şiddet türleri; sözel 
tehdit, tehditsel davranış, fiziksel saldırı veya cinsel saldırı olarak sınıflandırılabilir. Al ve ark. (2012) çalış-
malarda sözel şiddetin %47-73, fiziksel şiddettin %8.5-20; tehdidin %7-54 ve cinsel saldırının da %0- 0.025 
arasında rapor edildiğini belirtmişlerdir. Keser Özcan ve Bilgin’nin (2011) yaptığı sistematik taramada; sağlık 
sektöründeki şiddetin en fazla erkek hasta yakınları tarafından gerçekleştirildiği, kadın sağlık çalışanlarının en 
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fazla sözel şiddete, erkek sağlık çalışanlarının ise en fazla fiziksel şiddete maruz kaldığı, fiziksel saldırıların 
daha çok gündemde olduğu ve bildirimlerinin yapıldığı, saldırganların daha çok erkek, alkol bağımlısı, madde 
kullanıcısı, ruhsal sorunu olan kişilerden oluştuğu, saldırıların en sık acil hizmet birimlerinde gerçekleştiği ve 
saldırı nedeninin genellikle organizasyonel sorunlardan kaynaklandığı belirtilmiştir. Sağlık çalışanları ile hasta 
ve hasta yakınları arasında yaşanan şiddet olayları hastaların prognozunu ve tedavi sürecini olumsuz etkiler-
ken, şiddet mağduru sağlık çalışanlarında ise; tedirginlik, saldırıya tekrar uğrama korkusu, işe dönme korkusu, 
anksiyete, depresyon, öfke, sinirlilik, suçluluk, değersizlik hissi vb. psikolojik problemler ve baş ağrısı, uyku 
düzensizlikleri, sigara, alkol kullanımında artma, hipertansiyon gibi ruhsal rahatsızlıkların bedensel etkileri 
de ortaya çıkmaktadır (TTB 2013). Bunun sonucunda şiddete uğrayan ve sağlık problemi yaşayan personelin 
işe gelememesi, kurumdan veya mesleklerinden ayrılmak istemeleri sağlık kurum ve kuruluşlarını da olumsuz 
etkilemektedir (Sarcan 2013). Türkiye’de sağlık alanında yaşanan şiddet olayları düşünüldüğünden çok daha 
fazla olduğu ve Bu nedenle derleme, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen ve son dönemlerde artan 
şiddet olayları konusunda toplumun farkındalık kazanması amacıyla planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanı, Sağlık Hizmetleri, Şiddet, Şiddetin Nedenleri
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Absract: We are wrong if we assume that the world is at peace if there is no war. The war continues and has 
to be stopped if women, and young girls as young as children are often abused in different ways, at home or 
in streets, schools or workplaces. The historical fi ndings show that violence towards women occurs in every 
race, culture religion, nation and in every ideological understanding, and women are violated in many ways as 
objects, as rewards and war momentoes, not as human beings.  What we  particularly witnessed is that women 
are abused in societies in which males are regarded as better beings and where there are strict norms and un-
derstanding of gender roles. All of these are not only examples of a tragedy which has a long history but also 
unfortunately a tragedy experienced by women today and into the future. In other words, the violence passes 
from father to son, victimisation from mother to daughter, from one generation to the next.   Violence is a social 
problem that is increasingly prevalent both in Turkey and across the world. Violence can affect individuals of 
every age group and social class, and is transferred from generation to generation as a perceived ‘’problem sol-
ving’’ approach, which has the effect of further perpetuating and reinforcing violence in daily life and events. 
Violence against children represents a violation of children’s rights. Children can be exposed to physical, 
psychological and sexual violence in their homes, in schools, in care-providing institutions, in judicial institu-
tions, in workplaces, and in their social environment. Domestic violence and abuse is the cause of significant 
long-term problems for children, families and societies. Violence affecting the physical and psychosocial he-
alth of children is a subject that requires the attention of all health professionals. Nurses assume an important 
role in multidisciplinary teams working on the prevention of violence against children and the protection of 
children’s health. Child abuse has existed in every culture throughout the history of man. It is defined as all 
behaviors impairing child growth and development. This concept consists of physical, sexual, and emotional 
abuse and child neglect. Although it is a common problem, a ultidisciplinary approach is lacking. It is generally 
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underestimated because of lack of evidence, inadequate knowledge and cultural factors. Child abuse is diag-
nosed only if trauma is severe. If the simple signs of child abuse are not diagnosed or reported they may result 
in severe health problems. All physicians, especially pediatricians, who more often face these victims, must be 
aware of the symptoms and  signs of child abuse. A  ultidisciplinary approach is essential in child abuse, and 
psychiatric evaluation for the child and the family is an important part of this approach. Physicians have an 
ethical and moral responsibility in the diagnosis and therapy in addition to reporting abuse to legal authorities. 
Although everybody accepts that physical and mental health of children who will form the social structure of 
the society, there are still many weak and unprotected children who sujfer fi-om violence. Child abuse is the 
physical or psychological maltreatment of a child by an adult. In recent years, the affinity and aware of child 
abuse have been increased in Turkey. But, it is not enough. The purpose of this article was to defined child 
abuse and to attract attention of population and medical worker.Thus, in this article the violence to children, its 
types, causes and resulst in terms of nursery attempts are handled. Domestic violence is an ongoing problem 
which is increasing in Turkey as well as in the world. The violence at home is largely witnessed by children, 
as a result of which children are affected negatively. Their responses are usually like the following; distinct 
mental crying, not knowing what to do and being shocked, trying to stop the fight between their parents, trying 
to support and protect the mother. In the long-term, aggressive behavior in children have increased the most as 
well as constant nervousness, anxiety and an extreme commitment to mother were developed.

Key Words: Children, Violence, Prevention, Child Abuse, Child Neglect, Preventive Pediatrics
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Öz: Medeniyetin hızla ilerlediği dünyamızda ne yazık ki yaşamın pek çok alanında şiddet gibi ilkel bir olgunun 
geçerliliğini sürdürdüğünü söylemek mümkündür. 21. yüzyılda yaşamamıza rağmen hala çevremizde şiddet 
öğelerinin yoğun şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Şiddetin her türü ile yaşamımızın her alanında karşıla-
şabiliyoruz. Duygusal şiddetten fiziksel şiddete, ekonomik şiddetten cinsel şiddete kadar tüm şiddet türleri ile 
hemen her gün karşı karşıya kalmaktayız. Şiddet öğelerinin topluma kanıksatılmasında ve hala etkisini sürdür-
mesinde kitle iletişim araçlarının da yadsınamayacak oranda etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Kitle 
iletişim araçları içinde toplumun çoğunluğuna sesleneni de televizyondur. Nitekim izleyicilerin, dinleyicilerin 
ve okuyucuların ilk elden başvurdukları iletişim kaynağı televizyondur. Televizyonun erişiminin kolay olması 
ve hemen her evde bulunması, kişilerin bu yayın organını seçmesinde öncül bir etkene sahiptir. Televizyon ile 
izleyicilere pek çok alanda bilgi sunulmaktadır. Bu yönüyle televizyon aynı zamanda ciddi bir rol model un-
suru da olmaktadır. Televizyon aracılığıyla verilen her bilgi, izleyicide daha kalıcı hale gelmekte ve izleyici bu 
kanal aracılığıyla edindiği ve izlediği bilgileri hayatına geçirmeye eğilimlidir. Bu nedenle televizyonda izleyici 
ile buluşan dizilerde sunulan şiddet gösterimini ele almak bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu düşün-
ceden hareketle Türk televizyonlarında gösterilen Kara Para Aşk ve Poyraz Karayel dizileri, çalışmanın ör-
neklemini oluşturmaktadır. Adı geçen bu dizilerde şiddet unsurlarının ne şekilde ele alındığı ve izleyiciye nasıl 
sunulduğunu analiz edebilmek için George Gerbner’in Yetiştirme Kuramı’nın ikinci bileşeni olan Mesaj Sis-
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tem Çözümlemesi kullanılmıştır. Dizilerde gösterilen şiddet öğelerinin nasıl sunulduğunu gösterebilmek için 
gerçekleştirilen bu çalışmada en fazla izlenen dizi olan Kara Para Aşk ve Poyraz Karayel dizilerinde şiddet 
öğelerinin yoğun şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. İzleyici kitlesinin izlemeyi en çok tercih ettiği iki dizide 
de şiddet unsurunun fazlaca kullanılmış olması, televizyon kanallarının kar amacıyla ve reyting uğruna top-
lumun bilinçaltına şiddeti kazıdığı gerçeğini göz ardı ettiği şekilde yorumlamak mümkündür. Nitekim her iki 
dizide de şiddet sahneleri incelendiğinde 1181 dakikalık toplam dizi sürelerinin 214 dakikasında şiddetin yer 
aldığı görülmektedir. Çalışma sırasında elde edilen bulgulara göre şiddetin erkekler arasında gerçekleştiğinde 
bir güç gösterisi olduğu, kadına karşı uygulandığında ise eril gücün kadın üzerindeki egemenliğini onaylar bir 
nitelik taşıdığı anlaşılmıştır. Keza incelenen iki dizide bu konuda dikkat çeken bir nokta, toplam 10 bölümde 
şiddetin uygulandığı 98 sahne olduğu ve bu sahnelerin 94’ünde erkeğin 4’ünde de kadının şiddeti uygulayan 
kişi olduğudur. Eğer şiddeti uygulan kişi erkekse o kişi adamdır ve zaten ondan da beklenen kaba kuvvet sahibi 
olmasıdır. Her iki dizide de bu bulguya ulaşılması söz konusu düşünceyi pekiştirmesi açısından önemlidir. Öte 
yandan şiddet uygulanan kişilerin ise ağırlıklı olarak kadın olduğu belirlenmiştir. Bir diğer bulguya göre de 
şiddet unsurlarının yer aldığı sahnelerde polis gücünün gösterilmediği ve bunun sonucunda da şiddetin kanık-
sandığı gerçeğine ulaşılmıştır. Diğer yandan adı geçen iki dizininin toplam 10 bölümünde fiziksel şiddetten 
duygusal ve cinsel şiddete kadar şiddetin her türüne yer verildiği tespit edilmiştir. İnceleme kapsamına alınan 
sahneler detaylı izlendiğinde ise şiddet aracı olarak silah, sopa, yangın tüpü, ip gibi aletlerin yanı sıra tecavü-
ze yeltenme, boğazını sıkma, tehdit etme, tekme ve tokat gibi fiziksel eylemlerin de yine şiddet aracı olarak 
kullanıldığı belirlenmiştir.   Dizilerde gösterilen şiddetin nerede uygulandığına yönelik bilgiler incelendiğinde 
de aslına bakılırsa şiddetin her yerde uygulanabildiği gözlenmiştir. Nitekim yol kenarından, kulübeye, evden 
ofise, bahçeden telefona kadar her türlü mekânda şiddetin uygulandığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra şiddet 
öğelerinin yer aldığı sahnelerde şiddetin kasıtlı olarak geçekleştirildiği bilgisine de ulaşılmıştır. Çalışmada 
ortaya konulan 214 dakikalık toplam şiddet sahnesinin etkileri düşünüldüğünde, şiddetin 214 dakikaya sığma-
yacak kadar uzun süreli ve yıkıcı boyutları olduğunu düşünmek gerekmektedir. Zira gerçek hayatta da var olan 
şiddetin, diziler aracılığıyla sergilendiğinde daha olumsuz etkilere yol açacağı düşünülmektedir. Çünkü yaygın 
şekilde izlenen televizyon kanalarında gösterilen diziler aracılığıyla izleyiciler arasında görünmeyen bir bağ 
kurulmaktadır. Dizilerde izlediği karakterlerin özelliklerini kendini bünyesinde taşımaya hevesli bir izler kitle 
oluşmaktadır. Bu durumun sonucu olarak izleyicilerin, dizide sevdiği karakterin uyguladığı şiddeti kolayca 
benimseyebileceği ya da kötü bir karakterin sorun çözmek için kullandığı bir şiddet davranışını, benzer bir 
sorunla karşılaştığında diziden öğrendiği şekliyle uygulayabileceğini de söylemek mümkündür. Benzer şekilde 
televizyonda sürekli şiddet izlemeye alışkın olan izleyicinin, toplumun küçük bir minyatürü olan televizyon-
da izlediklerinden hareketle, toplumda da sürekli şiddetin var olduğunu düşünerek iletişim biçimini “şiddet” 
üzerine kurgulayabileceği gerçeği de söz konusudur. Bu nedenle şiddetin kar süreçlerine alet edilmeden, yıkıcı 
ve olumsuz etkileri düşünülerek, hatta olumsuz ve yıkıcı yönleri gösterilerek dizilerde kullanılması öneril-
mektedir. Çalışma sırasında elde edilen bilgileri özetlenmek gerekirse; incelemeler sonucunda Türk televizyon 
kanallarında gösterilen Kara Para Aş ve Poyraz Karayel dizilerinde şiddetin yoğun şekilde kullanıldığı ve bu 
yolla izleyicinin zihninde şiddet öğelerinin normalleştirildiği tespit edilmiştir.
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Öz: Ülkemizde ergenlik döneminde görülen şiddete yönelik davranışların giderek artması şiddetin gençlik 
kültürünün bir parçası haline geldiği endişelerine neden olmaktadır. Ergenlik dönemi şiddetin daha sıklıkla 
ortaya çıktığı bir dönemdir. Ergenlikte artan fiziksel güce ve ergenlerin yaşadığı çevre koşullarına bağlı ola-
rak şiddetten hoşlanma ve saldırgan davranma sıklığında artış olabilmektedir. Nitekim konu ile ilgili olarak 
yapılmış araştırmalarda da saldırganlık ve şiddetin ergenlik döneminin gelişimsel özellikleri ile de ilişkilen-
dirildiği görülmekte, şiddet kullanmaya yönelmenin çocuğun kendisini güvende hissetmek için yöneldiği bir 
başa çıkma mekanizması olduğunu ve saldırgan davranışları normalize etmeye yönelik bilişsel stratejilerin 
kullanımıyla sorunun daha kalıcı hale geldiğini göstermektedir. Aşırı öfke ve saldırganlık hem çocuk, hem 
ergenlerde hem de yetişkinlerde yaşamın pek çok alanında sorun yaratan bir problemdir. Nesilden nesile akta-
rılan şiddetin yaygınlaşarak devam etmesi, bireylerde çeşitli sağlık sorunlarına ve toplumun sosyal yapısında 
aksaklıklara neden olarak, toplumun geleceğinin sağlam temellere dayanmasını engelleyecektir. Bu nedenle 
toplumun temelini oluşturan ailedeki iletişim ve etkileşim, ailede yaşanan çatışma ve tutarsız disiplin uygu-
lamaları çocukluk çağından itibaren şiddet davranışlarının bireyde içselleştirilmesine neden olmaktadır. Bu 
bilgiler ışığında araştırma, ergenlerin ailedeki şiddete tanık olmaları ve ebeveyn tutumlarının ergenin şiddeti 
kabullenme ve şiddet uygulamalarına etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Araştırmanın örneklemi-
ni Karaman il merkezinde bulunan Liselerden rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 11 lisenin araştırmaya 
katılmayı kabul eden 1196 öğrencisi oluşturdu. Araştırmada veri toplama formu olarak ergenlerin bireysel 
özelliklerini belirlemeye yönelik soru formu, ebeveynler arası şiddete tanıklık ölçeği, ebeveyn tutumları ölçe-
ği, şiddeti kabullenme ve şiddet uygulama ölçekleri kullanıldı. Araştırma anketi yüz yüze görüşme tekniği ile 
araştırmacılar tarafından öğrencilere uygulandı. Öğrencilerin bireysel özellikleri incelendiğinde; %57,5’inin 
kız, %31,9’unun 18 yaşında, %57,8’sinin Anadolu lisesinde, çoğunluğunun anne (41,6) ve babasının (29,7) 
ilkokul mezunu olduğu belirlendi. Şiddete tanık olma toplam puanı ile şiddeti kabullenme toplam puanı ve alt 
boyutları (sözel, duygusal, fiziksel, cinsel) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu tespit edildi 
(p<0,000).Şiddete tanık olma ve şiddet uygulama toplam puanı arasında anlamlı farklılık vardı. Ebeveyn tu-
tumları ve şiddeti kabullenme ve şiddet uygulama arasında anlamlı fark vardı. Araştırma sonucunda ebeveyn 
tutumları ve ailedeki şiddete tanıklığın ergenin şiddeti kabullenme ve şiddet uygulamasında son derece önemli 
olduğu görülmektedir.
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Öz: Aile içi şiddetin algılanması ve tanımlanması her zaman toplumun ve bireylerin kültürel değerleri üze-
rinde şekillenmektedir. Bu yüzden, şiddet kullanımı toplumun benimsediği ve meşru gördüğü bir amaç için 
gündeme geldiğinde, o davranışın şiddet olarak algılanıp tanımlanması da güç olmaktadır. Aile içi şiddeti 
ortaya çıkaran etkenlerin yalnızca aile kaynaklı olmadığını, erkek kadın ayrımcılığını meşru kılan toplumsal, 
ekonomik, politik, hukuksal ve eğitimsel yapıların da etkili olduğunu söylemek mümkündür. Birçok çalış-
ma erkeklerin çocukluk yıllarından itibaren cinsiyetler arası rollere göre değişiklik gösteren sosyalleşme sü-
reçlerinde, kadınlara karşı erkekliklerini kanıtlamalarına yönelik bazı rolleri içselleştirmelerine ve bu amaca 
yönelik davranmalarına neden olduklarını belirtmektedir. Bu bildirinin amacı,  üniversite öğrencilerinin aile 
içi şiddete bakış açılarını göstemeyi amaçlamaktadır. Aile içinde yaşanan bir durum ailede yaşayan kişilerin 
hayatlarını mutlaka bir şekilde etkilemektedir. Bu araştırmayla aile içi şiddetin üniversite gençleri tarafından 
algılanması nasıldır? Gençler, arasında aile içi şiddetten etkilenmekte midir ? Sorularına cevap aranacaktır.  Bu 
amaca yönelik olarak; 447 adet DPÜ sağlık yüksek okulu ebelik ve hemşirelik  öğrencilerine anket yöntemi 
aracılığıyla sorular sorulmuştur. 13 maddelik aile içi şiddet ölçeği ölçekler beşli likert tipindedir sırasıyla “şid-
deti olağanlaştırma”, “şiddeti genelleştirme” “şiddeti nedenselleştirme”, “şiddeti saklama” olarak adlandırılan 
boyutlardan oluşmuştur. Araştırmada bu ölçek kullanılmıştır (Şahin ve Dişsiz, 2009). Araştırmanın güvenilir-
liliği 81,1 çıkmıştır. Araştırmaya 21-22 yaş aralığında % 89,9 ile en çok öğrenci katılmış olup %86,8 kadın 
olup  gelir dağılımında ise % 73 ünün aile toplam gelirinin 2000 tlnin altında olduğu gözlenmiştir. İki kardeş 
sayısı % 40 üç kardeş 28 ve  4-5 kardeş %19 civarındadır. % 84 anneleri çalışmamaktadır. Üniversite öğren-
cilerinin şiddeti olağanlaştırma ortalamalarının beş tam puan üzerinden 1,7 genelleştirme 1,8  nedenleştirme 
2,3  ve saklama görüşleri 2,1 ortalama ile çıkmıştır.  Üniversite öğrencilerinden beş  kardeşi olanların daha az 
kardeşi olanlara göre şiddeti saklama aritmetik ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Babasının 
ve annesinin eğitim düzeyi düşük olan üniversite öğrencilerinin eğitim düzeyi yüksek olanlara göre şiddeti 
nedenleştirme ve saklama düzeylerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. 
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Öz: Şiddet sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiş olup, ulusal ve uluslararası alanda giderek artan önemli bir top-
lumsal sorun haline gelmiştir. Literatürde şiddet kavramının birçok tanımına rastlamak mümkündür. Türkçe söz-
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lükte şiddet “Karşıt görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma ”,“Duygu veya davranışta aşırılık” gibi tanımlamalara 
sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise şiddeti, “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik 
biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol 
açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak tanımlamaktadır. DSÖ’nün 2002 yılında yayınladığı Şid-
det ve Sağlık Dünya Raporu’nda şiddet, kendine yönelik şiddet, kişilerarası şiddet ve topluma yönelik şiddet 
olmak üzere üç grupta sınıflanmıştır. Araştırmalar şiddetin en yaygın görülen biçiminin erkeğin kadına ve çocuğa 
karşı uyguladığı aile içi şiddet olduğunu göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü, şiddetin en fazla aile ortamında 
ve kadına yönelik olduğunu bildirmiştir. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte kadınların yaklaşık %70’i erkekler 
ve özellikle eşleri ya da sevgilileri tarafından çeşitli şekillerde şiddete maruz bırakılmaktadırlar. Türkiye’deki 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre, 2014 yılında erkek şiddetine 294 kadının maruz 
kaldığı ve söz konusu kadınların % 25’i 25 yaş altındaki bireylerden oluşmaktadır. Çocuklarda ise şiddet kavra-
mı kültürler ve uluslararasında farklı algılanmaktadır. Dünya’ da şiddeti bir disiplin aracı olarak kullanan birçok 
toplum mevcuttur. Disiplin aile, toplum ve kültür tarafından kabul edilen sosyal standartları çocuklara öğretmek 
için gereklidir. Ancak toplumda öncelikle cezayı çağrıştırsa da; disiplin, ceza demek değildir. Geleneksel olarak 
kabul edilebilirliği ve doğal karşılanması sebebiyle disiplin amaçlı ceza davranışlarının çocuklarda şiddete kay-
ması sık karşılaşılan toplumsal bir sorundur. Toplumda çocuğa yönelik şiddet, evlerin dört duvarı arasında gizli 
yaşandığından ve toplumun değer yargıları bunlara “aile mahremidir, karışılmaz” gözüyle baktığından, olgularla 
ilgili yeterli bilginin belirsizliğini koruduğu görülmektedir. Toplumun temel birimi olan aile ve onun üyeleri olan 
özellikle kadın ve çocukların giderek artan bir biçimde şiddetle karşı karşıya kaldıkları düşünüldüğünde bu ko-
nunun her alanda olduğu gibi akademik alanda da ele alınması önemlidir. Bu nedenle çalışmada bu güne kadar 
Türkiye’de yapılan lisansüstü çalışmalar içerisinde şiddet konulu olanların belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 
kapsamında Türkiye’de bu güne kadar yapılan lisansüstü çalışmalarda şiddet ve şiddet başlığı altında çocuk ve 
şiddet, kadın ve şiddet ile aile ve şiddet konuları incelenmiştir. Bu amaçla Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 
Ulusal Tez Merkezi’nde kayıtlı olan lisansüstü çalışmalar içinde; şiddet, şiddet ve çocuk, şiddet ve kadın ile 
aile ve şiddet anahtar kelimeleri esas alınarak yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı ve tez türleri açısından 
dağılımları ele alınmıştır.  Elde edilen bulgular incelendiğinde 2015 Temmuz ayı itibarı ile YÖK Ulusal Tez 
Merkezi’nde kayıtlı 274.259 yüksek lisans, 71.523 doktora, 45.659 tıpta uzmanlık ve 1223 sanatta yeterlilik 
olmak üzere toplam 392.664 lisansüstü tez bulunduğu belirlenmiştir. Bu çalışmalar içerisinde anahtar kelimesi 
şiddet olan toplam 461 çalışma olduğu ve toplam çalışmaların % 0,12’sini oluşturduğu tespit edilmiştir. Anahtar 
kelimesi şiddet olan toplam 461 lisansüstü çalışmanın % 46,9’unun (216 çalışma) 2010 yılı ve sonrasında yapıldı-
ğı, çalışmaların % 31’inin (141 çalışma) 2005-2009 yılları arasında yapıldığı, % 9,8’inin (45 çalışma) 2000-2004 
yılları arasında yapıldığı, % 9,1’inin (42 çalışma) 1995-1999 yılları arasında yapıldığı, % 3,3’ünün (15 çalışma) 
1990-1994 yılları arasında yapıldığı ve 2 yüksek lisans çalışmasının ise 1990 yılı öncesine ait olduğu saptanmış-
tır. Anahtar kelimesi şiddet ve çocuk olan çalışmalar incelendiğinde 7’si yüksek lisans ve 3’ü doktora tezi olmak 
üzere toplam 10 çalışmanın bulunduğu, yapılan bu çalışmaların % 80’inin 2004 yılı ve sonrası gerçekleştirildiği 
tespit edilmiştir. Şiddet ve aile anahtar kelimeleri ile yapılan aramada çoğunluğu yüksek lisans tezi olan toplam 
54 lisansüstü çalışma bulunduğu, bu çalışmalarında genelde 2004 yılı ve sonrasında gerçekleştirildiği belirlen-
miştir. Şiddet ve kadın anahtar kelimeleri ile yapılan aramalar sonucunda 13 yüksek lisans, 6 doktora ve 1 tanede 
tıpta uzmanlık tezi olmak üzere toplam 20 çalışmanın yapıldığı, yapılan bu çalışmalarında % 85’inin 2005 yılı 
ve sonrasında gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda şiddet konusunun özellikle kadın, 
çocuk ve aile kavramları ile birlikte şiddetin lisansüstü çalışmalarda oldukça sınırlı sayıda ele alındığı, yapılan 
çalışmalarında ağırlıklı olarak son 10 yıl içinde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bireysel ve toplumsal anlamda 
dünyada ve özellikle Türkiye’de en önemli problemlerden bir tanesi olan şiddet konusunun lisansüstü çalışma-
larda yeterince ele alınması toplumsal farkındalığın artmasının yanında çözüme yönelik adımların atılmasına da 
zemin hazırlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Aile, Kadın, Çocuk 
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Öz: Bu bildiri şiddete, Fransız filozof Michel Foucault’un biyo-iktidar kavramı kapsamında, medya metin-
lerindeki söylemler aracılığıyla bakmayı amaçlamıştır. Çalışmada Foucault’un temel tezi olan “iktidarın çok 
biçimli yöntemleri” temel tezinden hareketle, siyasi iktidarın farklı zamanlarda kadın bedenine ilişkin ortaya 
koyduğu görüşler, “kürtaj yasası” örnekleminde, mikroskobik iktidarlar olarak varsayılabilecek medya me-
tinleri üzerinden incelenmiştir. Bildiri şiddetin ihlal olarak kabul edilen tanımı üzerinden hareket etmektedir. 
Zaman ve Sabah gazetelerinde Haziran-Temmuz 2012 aralığında yayınlanan Kürtaj yasasına ilişkin haber ve 
köşe yazıları çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Biyo-iktidar ve şiddet ilişkisini ortaya koymak amacıyla 
yapılan çalışmada, iktidar ve şiddet ilişkisindeki eklemlemeleri belirlemekte yol gösterici olabilecek “eleştirel 
söylem çözümleme” yöntemi kullanılmıştır. Söylem sadece bilişsel veya düşünsel bir varlık değildir; toplum-
sal pratikleri düzenleyen bir eklemlenme pratiğidir. Güçlü olanla güçsüz arasındaki eşit olmayan ilişki, şidde-
tin zeminini hazırlamakta belirleyici olarak kabul edilebilir. Bu bildirinin amacı şiddeti biyo-iktidar kavramı 
çerçevesinde eleştirel yaklaşımla ele almak ve ihlal niteliğinde toplumda beliren şiddete eklemlenen söylemle-
ri değerlendirmektir. Bu bakış açısında ise arkeo-genolojik teorilerinin temelini oluşturan Foucault’un yakla-
şımı önemli görülmelidir. Bilindiği gibi, iktidarı öznenin şekillenmesinde temel belirleyici olarak kabul ettiği 
çalışmalarında Foucault, öznenin dönüştürülme kiplerinin bir tarihini oluşturma üzerine yoğunlaşır (Foucault, 
2000: 57). Buradaki iktidar sadece yönetici sınıf ve hegonomik kastlar olmayıp bireylerin gündelik pratiklerin-
den bedenlerine kadar işleyen giderek daha da incelen, tüm mikroskobik iktidarlar dizisidir (Foucault, 2003: 
48). “Hapishanenin Doğuşu” adlı yapıtında şiddeti iktidarı göstermenin en önemli yolu olarak kabul eden Fou-
cault, iktidarın bedenler üzerinde kurduğu tahakkümü açıklamak için biyo-iktidardan bahseder. İktidar sorunu-
nu hayat üzerinde uygulanan şiddet pratiklerinin açığa çıkarılması üzerinden sorgulayan Foucault’a göre, insan 
bedeni sadece biyolojik olarak değil, sosyolojik ve siyasi olarak da bir varlık ifade eder. Bu kapsamda beden 
aslında önemli bir siyasi güçtür. Bu nedenle kontrol edilmesi gereklidir. Kontrol eden ise güçlü olan yani ikti-
dardır ve iktidar kontrol mekanizmasını elinde tutmak için bedeni kuşatarak baskılamanın yollarını aramakta-
dır. Siyasal iktidarın rolü, bu güç ilişkisini sürekli olarak, bir tür sessiz savaş yoluyla, yeniden kurmak ve hatta 
bunu, insan bedenlerine varıncaya dek, kurumlar, ekonomik eşitsizlikler ve dil içerisine yeniden yerleştirmek 
olacaktır. Nihayetinde sosyal devlet anlayışının öldüğü neo-liberal devlete geçişte özgür ve adil bir toplumun 
pazar mekanizması ile kendiliğinden var olabileceği öngörülür ve bu mekanizmanın çıktıları gibi hataları ya 
da yanlışları Walter Benjamin’in dediği gibi Darwinci bir anlayışla sisteme yüklenir. Bu normalleştirmeyi de 
beraberinde getirir. Şiddetin kaynağı, tahakküm kuran olarak evirildiğinden birçok konuşma, yasa ve kuralın 
arasına şiddet söylemleri kendiliğinden gizlenmiştir. Foucault’a göre insan bedeni siyasal bir alanın içinde 
olup iktidar doğrudan bedene müdahale edebilmektedir. Bu nedenle iktidar bedeni disipline etmenin yollarını 
kollarken tabi olma sürecini de ya şiddet ya da ideoloji araçlarıyla gerçekleştirmektedir (Foucault,1992; 31). 
Klasik dönemde doğrudan bedenle temas kuran mahkûmun bedenine uygulanan fizik şiddet, yerini ilke olarak 
hayatta bırakan daha etkili baskı teknikleriyle donatılmış şiddet pratiklerine bırakmıştır. Bu şiddet pratikleri ise 
yasa ile bedeni teminat altına alan ve bu yolla onu disipline eden Focult’un dispositifler adını verdiği yasalar, 
kurallar, kurumlar ve söylemler gibi idari tasarruflardır. Çalışmada şiddeti iktidarı göstermenin en önemli yolu 
olarak kabul eden Foucault’nun tezi doğrultusunda, biyo-iktidar ve şiddet olgusu ilişkisini ortaya koyan medya 
söylemleri eleştirel söylem çözümlemesinin sunduğu yapılarla ele alınmıştır. Wodak (1999; 30)’ın önerdiği 
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söylem çözümleme yönteminin izlendiği bu çalışmada öncelikle gazete yazılarındaki tematik içerikler belir-
lenmiş, daha sonra tematik alan içindeki stratejileri saptanmıştır. Bu stratejiler aracılığıyla söylemdeki dil-
sel biçim ve yapıların çözümlenmesi gerçekleştirilmiştir. Wodak’ın eleştirel söylem çözümlemesinde tarihsel 
yaklaşımının kullanıldığı çalışmada, “kürtaj” kavramının metinlerde nasıl tanıtıldığı ve nasıl sürdürüldüğü, 
kürtaja ilişkin niteleyicilerin seçiminde hangi söylemsel tercihlerin belirginleştiği, kürtajla ilgili sunulan olay 
ve durumların nasıl bir eş dizimsel örüntülemeye dönüştürüldüğü dilsel olarak incelenmiştir. Çalışma kadın 
bedeni üzerindeki politikalar aracılığıyla medya söyleminde eklemlenen tahakküm ilişkilerini ortaya koymuş-
tur. Bu tahakküm yapısının söylemler aracılığıyla çoğalması şiddeti gündeme getirmekte ve beden üzerindeki 
politikaları beslemektedir. Örneklem aralığındaki haber ve yazılarda kürtajın hangi kavram, olgu ya da yapı-
larla nedenselleştirildiği, kürtaja hangi dilsel yapıların eklemlendiğine dair bir okuma yapılmıştır. Bu aşamada 
kürtaj haberlerinin tematik yapısı belirlenmiştir. Kürtaj haberleri iktidarın açıklamaları kapsamında iktidarın 
düzenleme ve karar verme hakkı kapsamında temalaştırılmıştır. İktidar düzenleyici, yol gösterici, her şeyi en 
doğru bilen ve karar verici yapıda kavramlaştırılırken kürtaj hakkı cinayet, intihar ve bilinçsizlik yapıları ile 
ilişkilendirilmiştir. Kadın kimliğine “kimlik belirleme stratejileri” çerçevesinde katil, dinsiz ve inançsız an-
lamları eklemlenmiştir.  Gelişmiş ülkülerde kürtaj hakkının olduğu belirtilerek nedenselleştirilen haberlerde 
gelenekler, dini inanç, kültür ve değerler haber yapılarına eklemlenerek kürtajın yasaklanması haklılaştırılmış 
ve normalleştirilmiştir. Çalışma kapsamında disiplin eden, beden ve nüfusa ilişkin her şeyi düzenleyen biyo-
iktidarın her yerde olduğunu, öldüren değil yaşatan hegemonya ile şiddetin haklılaştırıldığı ve bu düzenleme-
lerin toplumdaki çeşitli iktidarlar tarafından normalleştirildiği görülmüştür.
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Abstract: Rapid changes in the field of information and communication technologies influence the competitive 
professional life deeply and cause human rights abuse in the workplace. This highly competitive professional 
life contributes new challenges to employees such as mobbing which might be called -in a general manner- as 
the bad attitudes which are ignored, unnamed, unrevealed and could have been existing from the first days of 
business life. Having judicial, sociological and psychological effects, mobbing is a complicated, multidimen-
sional and interdisciplinary phenomena. It can be seen in any kind of organization in any country and includes 
any kind of systematic bad attitudes such as threatening, physical and psychological violence, humiliation and 
underestimation among inferiors, juniors, superiors and subordinates. With the focus on the common physical 
and psychological problems faced in the workplace by different professionals from various scientific fields, a 
great many researchers have been studying on the issue of mobbing. Their studies have shown that victims of 
mobbing have mutual features and mobbing incidents affect the business life negatively. They also indicate the 
significance of the impacts of mobbing in terms of personal, organizational and social aspects. In fact, mobbing 
is one of the most important reasons of high demand for psychological support and voluntary employee with-
drawal. Therefore, the reasons and results of mobbing should be analyzed in a detailed manner and necessary 
measurements should be taken in order to create a productive and healthy professional life and thus peaceful 
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and violence free social life. In this context, the aim of this paper is to explain the concept of mobbing with 
its all aspects (reasons, types, effects etc), depict the means of struggle against mobbing, propose solutions in 
order to cope with and prevent mobbing incidents and above all create awareness about mobbing. Moreover, 
this research also aims at figuring out the impacts of mobbing on higher education institutions which are 
mainly responsible for producing qualified human capital for a developed society. For this purpose, this study 
was carried out in the form of descriptive research based on the literature review of national and international 
thesis, articles and reports as well as the legal documents and media resources. The findings of the research 
show that almost %5 of each society is exposed to mobbing, but the real number is much more than this as all 
the incidents are not reported for psychological, financial and social reasons. Moreover, mobbing influences 
individual, organizational, cultural, social and financial development negatively. In fact, a lot of people quit 
their job because of the stress resulting from mobbing, quality of professional life decreases, organizational 
health and climate are destroyed and social peace is damaged. Accordingly, not only the individuals and orga-
nizations but also the whole society and country are negatively influenced from the psychological violence that 
mobbing brings. In this sense, it can be concluded that it is difficult for individuals to struggle against mobbing 
especially when they are not aware of the concept of mobbing or feel depressed and desperate. However, it is 
easy to cope with difficulties when they are known and people cooperate against mobbing violators and situ-
ations. Since it is important in terms of human resources, law and development, the issue should be studied 
with the collaboration of various disciplines. Apart from the academic studies, all stakeholders of professional 
life should be informed about all aspects of mobbing through seminars, workshops and trainings, for it is more 
likely to overcome and prevent problems if what really mobbing is known well.

Key Words: Mobbing, Struggle Against Mobbing,  Psychological Violence, Mobbing at Higher Education 
Institutions
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Öz: İşyerinde şiddet, çalışanın işi nedeniyle maruz kaldığı, açıkça ya da üstü kapalı şekilde, güvenliğini, iyilik 
durumunu ya da sağlığını hedef alan istismar, korkutma, tehdit ya da saldırı olayları olarak tanımlanmaktadır. 
Sağlık ortamında hemşire ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son yıllarda artış göstermektedir. Sağlık ku-
rumunda çalışmak diğer iş yerlerine göre şiddete uğrama yönünden daha risklidir. (Atan ve Dönmez, 2011). 
Dünyada ve ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek artış gösterdiği ve üzerinde önemle durul-
ması gereken ciddi bir mesleki tehlike olduğu belirtilmektedir (Annagür 2010). Bu derlemenin amacı,  güvenli 
çalışma ortamların oluşturulması ve sağlık çalışanlarının şiddet ile ilgili farkındalıklarının artması amacıyla 
yapılacak olan çalışmalara katkı sağlamaktır. Sağlık çalışanları, hasta ve ailesi ile sıklıkla zor koşullar altında, 
yakın ilişki halinde olmak zorundadırlar. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin; çalışma ortamları, ziyaretçiler, 
çalışma arkadaşları, hastalar ve hasta yakınlarını içeren çok çeşitli kaynakları vardır. Özellikle hasta yakın-
larının bir an önce kendileriyle ilgilenilmesini istemesi, kendi hastalarının daha acil olduğunu düşünmeleri, 
bekleme odalarının düzensiz ve kalabalık olması, hasta ve hasta yakınlarının işlerin düzenli yürümediği veya 
içeri almada adil davranılmadığı hakkındaki şüphelerinin olması risk faktörleri olarak bilinmektedir (Aktuğlu 
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ve Hancı, 1999). Şiddet olayının şiddete maruz kalan bireyler üzerindeki olumsuz etkileri de göz ardı edilme-
melidir. Sağlık çalışanlarının kendilerini güvende hissetmemeleri, yaşamını tehdit edecek şekilde yaralanma, 
huzursuzluk, öfke, stres bozukluğu, kabus, uyku sorunları, bitkinlik, özgüvende azalma, kendini suçlama, 
çaresizlik duygusu, tükenmişlik duygusu, kişiler arası ilişkilerde bozulma, işlerini bırakma düşünceleri, ank-
siyete ve motivasyon kaybı yaşamaları bu olumsuz etkilerden bazıları olarak sayılabilir (Büyükbayram ve  
Okçay, 2013; Pınar ve Pınar, 2013; Stathopoulou, 2007). Sağlık çalışanlarının olası şiddetten korunabilmeleri 
için genel olarak iki temel önleme yönteminden söz edilmektedir. Birincisi; hasta ve çalışan düzeyinde küçük 
çaplı önlemlerdir. Bunlar; hastayı yakından gözlemlemek, detaylı öykü almak, hastaya yaklaşımda stresle baş 
etme yollarını öğrenmek, etkili sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerin yanı sıra kısıtlama, tecrit etme ve 
ilaçla tedavi gibi yöntemler de sayılabilir. İkincisi; hastaneyi ilgilendiren büyük çaplı önlemlerdir. Bunlar; 
uygun raporlama sistemleri, etkili güvenlik eğitimleri, 24 saat alan içi güvenlik sağlanması, güvenlikli kapılar, 
güvenlik kameraları, metal detektörler ve kontrol noktaları, koruyucu akrilik pencere ve panik alarmları sayı-
labilir (Atan ve Dönmez, 2011, Akça ve ark. 2014). Şiddetin tüm olumsuz sonuçlarından korunmak için şiddeti 
yönetebilmek gerekir. Şiddetin yönetiminde iyi planlanmış, etkin, önleyici stratejiler içeren bir yaklaşım kul-
lanılmalıdır. Şiddeti önlemek için risk değerlendirilmesi yapılmalı, korunma stratejileri geliştirilmeli, güvenlik 
sistemleri kurulmalı ve çalışanlar sürekli eğitilmelidir. 
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Öz: Masallar sözlü edebiyatın en önemli yapıtlarındandır. Boratav masalı aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır: 
“nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle 
ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatı” (1973:80). Halk anlatı geleneğine dayanan 
masallar gerçek üstü ve bilinçdışı öğeler içermekle beraber, ideolojik, kültürel ve içsel gerçekliği ifade edebilir, 
görünmeyene görünürlük katabilir, söylenmeyeni açık bir biçimde ortaya koyabilir. Hayal gücünün ürünleri 
olarak olağanüstü karakterler ve olaylar; hayvanlar, periler ve rüyaların da dahil edildiği masalların eğitici, 
düşündüren ve güldüren bir anlatıya sahip olduğu kabul edilmektedir. Her toplumun kendi diliyle, kültürüyle, 
algısıyla oluşturulan, dolayısıyla pek çok kültürde yer alan masalların ana temalarından biri de çeşitli imge 
ve simgelerle ifade edilen kadın erkek ilişkileri ve toplumsal cinsiyet rolleridir. Boratav, masallar ve toplum-
sal cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetlemektedir: “Kadın kişiler masalda bir de, kadın cinsinin 
haklarına ulaşmak için girişmek zorunda kaldıkları savaşı temsil ederler. Gerçekten de olağanüstü masallarda 
olsun, gerçekçi masallarda olsun, tuttuğunu koparan, gözünü budaktan sakınmayan genç kız ve genç kadın tip-
leri çok belirgin olarak çizilmiştir. Bunun bir nedeninin masalların, hele olağanüstü nitelikte olanların, anlatma 
ve yayılma işinin daha çok kadınlarca benimsenmiş olmasında aramak gerekir …”  (1973:90). Bu ifadeden ha-
reketle fantastik ve hayali öğelerine rağmen yeniden üretilen sosyal ve kültürel bir belge olarak ele alındığında 
bu anlatı türünün hedef kitlesinin sadece çocuklar olmadığı, özgürlüğüne kavuşmak, özne olmak ve maddi ve 
manevi gücü elinde bulundurmak arzusunu taşıyan kadının etken/edilgen rollerini yansıttığı görülmektedir. Bu 
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çalışmanın amacı, sözlü edebiyatın en eski ürünlerinden biri olan ve unutulmaması gereken masalların sim-
gelerle bezenmiş anlamlarını çözümleyerek toplumsal cinsiyet olgusunu tartışmak ve hem Aktif/Pasif, Akıl/
Duygu gibi ikili karşıtların tersine çevrildiği, geleneksel ataerkil düzenin sınırlarının zorlandığı, geleneksel 
anlatı biçimlerinin reddedilerek güçlü kadın karakterlerin yansıtıldığı masallardan hem de geleneksel ataerkil 
düzende sıkışmış kalmış kadın imgesini işleyen masallardan örneklerle inceleyerek genel bir değerlendirme 
yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Masal, Kadın İmgesi, Özgürlük, Güç, Toplumsal Cinsiyet

TÜRK SİNEMASI VE ŞİDDET 

Semra KELEŞ 
kelesssemra@hotmail.com

ID: 65  K: 110
(Sanatta Şiddet)
(Sözel Sunum)

Öz: Şiddet, insanlık tarihiyle paralel ortaya çıkmış bir olgudur. İnsanın var olduğu yerde onunla birlikte anlam-
landırılan şiddet, insanın kültürüyle doğrudan ilişkilidir. Kültürden beslenen alanların başında sanat gelmek-
tedir. Sanat insanlığın var olduğu andan itibaren onunla şekillenmiş, insanın var ettiği çeşitlikten beslenmiş ve 
bu çeşitlikle kendi dilini, tavrını oluşturmuştur. Resimden müziğe, heykelden mimariye, sözlü kültürden yazılı 
kültür ürünlerine kadar şiddet anlatımlarda hep yer almaktadır. Şiddetin insan anlatımındaki bu varlığı sine-
mada da kendini göstermektedir. Sinemanın var olduğu ilk günden itibaren filmlerde şiddette hep olmuştur. 
En masum dediğimiz filmlerde bile şiddetin varlığı gözlemlenmektedir. Sinema hem bir iletişim aracı hem de 
önemli bir sanat alanıdır. Sanat toplumdan etkilenir ve toplumu etkilerken, kitle iletişim araçları da toplumdan 
etkilendiği gibi toplumu etkiler, ürettikleriyle topluma yön verir, algı oluşturur ve oluşan algıyı şekillendirir. 
Sinemanın bu ikili yapısı onu diğer alanlardan daha önemli bir yerde tutmayı gerektirir. Şiddet ise insanın 
var olduğu günden beri varlığıyla insana eşlik etmiş bir olgudur. Bu nedenle şiddetin sinemadaki varlığı şa-
şılacak bir durum değildir. Burada önemli olan şiddetin sinema da nasıl temsil edildiği ve anlatımda nasıl ele 
alındığıdır. Sinemada işlenen şiddet teması ile diğer sanat şekillerinde işlenen şiddet teması, izleyici nezdinde 
aynı türden bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Sinemada şiddetin görsel olarak sunulmasıyla birlikte 
ses ile bu yapı desteklenmektedir. Bu yapı şiddetin varlık ve etkisini diğer sanat dallarına kıyasla daha fazla 
yansıtmaktadır. Dolayısıyla sinema ezici bir güce sahiptir. Buna bağlı olarak da perde de şiddet yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Şiddet bulunduğu ortamı egemenliği altına alır. Şiddet bu özelliğiyle hem yapımcıları, hem 
de izleyicileri büyülemektedir. Bu nedenle de sinemada şiddet vazgeçilmez olmuştur. İlk filmler birlikte şiddet 
sinemada görülmektedir. Filmlerde şiddet “temizlenmiş” şekilde sunulmasıyla şiddet filmlerde sorun olarak 
görülmez olmuştur. Bu durumun oluşmasında teknolojik gelişmelerin etkisi yadsınamaz. Çünkü teknolojik 
gelişmeler, şiddetin sinemadaki gösterimini ve temsil şekillerini geliştirmiş ve değiştirmiştir. Teknolojik alt ya-
pısı güçlenen sinema sektörü, bu gelişmeleri tüm filmlere olduğu gibi şiddet içerikli filmlere de adapte etmiştir. 
Yeni uygulamalarla, gerçek şiddet ve onun sinemadaki temsili arasındaki çizgi gün geçtikçe yok olmaktadır. 
Bunun neticesinde, izler kitle için neyin gerçek, neyin gerçek dışı olduğuna ilişkin ayrım yapmak güçleşmek-
tedir. Bu da şiddetin sorun olarak görülmesini engellerken şiddetin filmde izlenmesinin ve bu izlenimden zevk 
alınmasına neden olmaktadır. Şiddetin estetize edilerek sunulmasıyla, şiddetin kötü ve bireyi düşünmeye sevk 
eden yönlerinin gösterilmemesiyle şiddetin gerçekliği değiştirilmiştir. Şiddetin sinemada sık kullanımı izleyi-
ciyi şiddete karşı duyarsızlaştırmaktadır. Yapılan araştırmalarla birlikte 2000 yıllarda Türkiye’de şiddetin arttı-
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ğı görülmektedir. 2000’li yıllarda şiddet sinemada yerini almış, yaşanan toplumsal sorunlar sinemaya yansımış 
ve yönetmenlerin anlatımlarında yer bulmuştur. 2000 sonrası üretilen filmlere bakıldığında şiddetin varlığının 
yoğun olduğu filmler 2000-2008 yılları arasında daha fazla olmakla birlikte şiddetin varlığına pek çok filmde 
rastlanmaktadır. Şiddeti anlatımına yoğun olarak kullanan filmlerin yanında anlatımı desteklemek için şidde-
tin kullanılmasına da birçok filmde rastlamak mümkündür.  Şiddet filmlerde bazen bir tokat şeklinde kendini 
gösterirken bazen de sözel şiddet (küfür, aşağılama), cinsel şiddet (tecavüz-taciz) olarak izlenmektedir.  Bu 
nedenle sinemanın şiddete bakışı ve yer verişini 2000 sonrası Türk Sineması üzerinden incelenmiştir. Bunun 
için Olgun Arun’un “Tramvay” ve Serdar Akar’ın “Barda” filmini sosyolojik eleştiri yöntemiyle çözümleyerek 
şiddetin nasıl ele alındığı ve seyirciye nasıl aktarıldığı üzerinde durulmuştur. Sinema, toplumsal olaylardan 
ve olgulardan etkilenip, beslenirken aynı zamanda toplumu etkiler ve toplumun algılayışına yön vermektedir. 
Buradan hareketle 2000 sonrası Türk Sinemasında şiddetin varlığını anlamlandırmanın toplumsal olgularla 
beraber anlamlı olacağı düşünüşünden hareketle sosyolojik eleştiri yöntemiyle filmler çözümlenmiştir. Filmler 
üzerinde yaptığımız incelemeyle toplumsal olayların sinemaya yansımasında şiddetin de önemli bir yerde dur-
duğu sonucuna ulaşılmıştır. Seçilen bu filmlerin merkezinde şiddet vardır. İncelenen filmler ticari sinemanın 
dışında alternatif üretim yapma çabasında olan yönetmenlerin filmleridir. Ticari sinema şiddeti yoğun olarak 
kullanılırken, bu yapının dışında alternatif amaçla üretilen filmlerde şiddetin nasıl kullanıldığı ve anlatıldığı 
önemli bulunmaktadır. Ayrıca bu iki film şiddetin kötü olduğu noktasından hareketle filmin anlatısına şiddet 
dâhil edilmiştir.  Yapılan çalışma sonucunda filmlerde şiddetin ele alınış biçimi ve sinematografik kurulumu 
şiddetin kötülüğünü göstermek amacından saptığını ve şiddetin meşrulaştıracak anlatılar oluşturduğu saptan-
mıştır. Ayrıca seçilen filmlerden biri (Barda) yaşanmış olaydan oluşturulurken, Tramvay filmi de şiddetin 
toplumsal nedenlere bağlı olduğunu göstermek amacıyla toplumsal sorunların odak alınmasıyla oluşturulmuş-
tur. Filmlerde şiddetin kötü olduğu ve şiddet üzerine düşünülmesini sağlamak istenirken önce şiddeti sorun 
olarak gösterip daha sonra yaşanan olaylar içerisinde şiddeti çözüm yöntemi olarak sunulmaktadır. Bu kullanış 
şekliyle şiddet haklılaştırılarak, normalleştirmektedir. Normalleştirilen ve haklılaştırılan şiddet sorun olarak 
görülmezken, şiddet toplumun geneline yayılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sinema, Sosyolojik Eleştiri, Türk Sineması, Temsil

TELEVİZYON VE ŞİDDET DİLİ / ÖNLENEBİLİRLİĞİ

Serdar KARAKAYA
serdarkarakaya62@hotmail.com

ID: 64  K: 108
(Medya ve Şiddet)

(Sözel Sunum)

Öz: Yüzyılın, İletişim Çağı olarak nitelendirilmesi, bilişim, bilgi toplumu gibi kavramların iyice yerleşmesi 
teknoloji devriminin doğal bir uzantısıdır. Savaşlar, kıyımlar, küresel açlık tehdidi, yoksulluk gibi evrensel 
sorunlar bin yıl öncesinden daha trajik biçimlerde var olmayı sürdürüyorsa iletişimin, bilişimin, bilgi toplumu-
nun henüz her derde deva olmadığı açıkça görülmektedir. Bireysel ve toplumsal boyuttaki şiddetin üretilmesi 
ve yayılması süreci iletişim araçlarının yaygınlaşması, kitleselleşmesi ile birlikte artış göstermiştir. Örneğin 
yüz yılın başlarında nadiren görülen veya hiç rastlanmayan seri katillik ve seri katiller sinemanın ve televiz-
yonun yaygınlaşması, bu türden konu ve karakterlerin perdeye yansımasıyla birlikte belirgin artış göstermiştir. 
Tam da postmodern sosyal kuramın öngördüğü gibi; çağın insanı sinema ve televizyonla çok yakın ve ayrılmaz 
bir ilişki içindedir. Kitle iletişiminin sınırlarını belirleyen bir kapitalist model yoktur. Taşınabilir oyun konsül-
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leri, multimedya özellikli cep televizyonları, araç içi ses ve görüntü sistemleri, sanal televizyon teknolojisi, diz 
üstü bilgisayarların her türlü multimedya özelliğine sahip olmasıdır. Türler ve modellerin sonu gelecek gibi 
değildir. Artık kitle iletişimi her yerde ve herkes içindir. Bu teknoloji çılgınlığı çok pahalı ve ulaşılmaz değil-
dir. Özellikle “görsel iletişimden” kaçmak olanaksız hale gelmiştir. Her şey görüntülüdür. Çünkü görüntüyü 
tüketmek için gözlerin görmesi yeterlidir. Başkaca bir zihinsel çabaya, bilişsel girişime veya altyapıya gerek 
yoktur. Televizyon tüketim kültürünü yüceltip pompalarken bir yandan da izleyicisini bağımlı kılmanın yol-
larını arar. Televizyon kuruluşları temelde ticari kuruluşlardır ve varlıklarını sürdürmeleri izlenme oranlarına 
sıkı sıkıya bağlıdır. Dünyada ve ülkemizde ticari olmayan az sayıdaki tematik kanal, ya kurumsal-sponsorluk 
desteği ile var olmaktadır ya da devlet tarafından bütçelendirilmektedir. TRT Kurumu ikinci için iyi bir örnek 
oluşturur. Her iki gruba giren yayın kuruluşları yayın içerikleri bakımından ticari televizyonlardan farklı bir 
konumdadır. İzleme ölçümleri yapılmaz ve izlenme oranı gibi bir sorunları yoktur. Bu durumda izleyicinin (ço-
cuk veya yetişkin) en çok ilgi duyduğu şiddet, cinsellik gibi tema ve içeriklere ihtiyacı yoktur. Bu çalışmada; 
televizyon ve şiddet ilişkisinin etkileri üzerine yapılan kuramsal araştırmalar bağlamında dört temel yaklaşım 
inclenmiştir. Katarsis (Arınma) Teorisi, Saldırgan Örnekler Teorisi, Takviye Saldırganlık Teorisi, Deneysel 
Öğrenme Teorisi, Etkiler bağlamında Ruhsal Gelişim Bağlamında Etkiler, Ebeveynlerle İlişki Bağlamında Et-
kiler, Toplumsallaşma Sürecindeki Etkiler ele alınmıştır. Televizyondaki şiddetin önlenebilirliği çerçevesinde 
iki ana yaklaşım ele alınmış;  İlki: mevcut yasal düzenleme ve yaptırımlar/olması gereken yasal düzenleme 
ve yaptırımlar. İkincisi: Bireysel çaba ve kararlılıktır. Yeryüzü, giderek bireysel ve toplumsal şiddetin, van-
dalizmin, savaşların, kitlesel kıyımların, terörün egemen olduğu bir arenaya dönüşmekte.  Küreselleşmenin 
hızla yayıldığı bir çağda tüm bu olumsuzluklar kitle iletişim araçlarına yoğun biçimde yansımaktadır. Filmler, 
diziler, haber bültenleri, çizgi filmler, yazılı basın, bilgisayar oyunları şiddeti bir yandan yaymakta bir yandan 
üretilmesini hızlandırmaktadır. Bir başka tehlike bunda şiddet iletisinin giderek şiddetin meşrulaşmasına ve 
kanıksanmasına yol açmasıdır. Televizyondan yayılan şiddet dalgasından tüm bireyler, farklı düzeylerde etki-
lenir. Ancak, en çabuk etkilenen kesim insanlığın geleceği olan çocuklardır. Patlayan bombaların, bıçaklanan, 
dövülen insanların, çekilen silahların eritip yok ettiği aslında çocukların masumiyetidir. Geleneksel çocuk 
oyunları, mahalle maçları, sokak kovalamacıları, semt arkadaşlığı yerini bilgisayar oyunlarına, televizyona 
bırakmıştır. Bu kontrolden çıkmış kirlenme toplumların ve insanlığın geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. 
Ailenin, eğitimcilerin, sivil toplum örgütlerinin, yasa koyucuların, kanaat önderlerinin, kurum ve kuruluşların 
desteklediği, geniş katılımlı toplumsal direnç kampanyaları, sorunu bütünüyle ortadan kaldırmasa bile yıkıcı 
etkilerini azaltacaktır.
      
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Medya, Televizyon, Etkilenme, Birey

AKADEMİK PERSONELİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Nurullah KARTA
alsetu_23@hotmail.com 

ID: 62  K: 02
(Eğitimde Şiddet)
(Poster Sunum)

Öz: Anlam ve önem: Son yıllarda pek çok meslek grubunun karşı karşıya kaldığı, çalışanın verimliliği ve 
üretkenliği üzerinde olumsuz etkilere yol açan tükenmişlik kavramı yoğun çalışma temposuna sahip, insan iliş-
kilerinin ve iletişiminin fazla olduğu akademisyenler üzerinde de önemli etkileri olduğu söylenebilir.  Amaç: 
Çalışmada akademisyenlerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi ve tükenmişlik düzeylerinin bazı 
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sosyo-demografik değişkenlere göre (cinsiyet, yaş ve eğitim durumu) farklılaşıp farklılaşmadığının saptan-
ması amaçlanmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa illerinde bulunan Vakıf 
Üniversitelerinde iktisat ve eğitim fakültelerinde çalışan 830 akademik personel ile sınırlıdır. Yöntem: Araş-
tırmada ölçekli bir anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümü, katılımcıların demografik özelliklerini belirleme-
ye yönelik ikinci bölüm ise mesleki tutumlarını belirleyici 22 sorudan oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan öl-
çeğin güvenirlik katsayısı 0.924 olarak bulunmuştur. Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik 
analizi, ANOVA ve Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde 
PASW 18.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikka-
te alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların %48,4’ü Bayan, %51,6’sı Bay’dır. Ayrıca %21,3’ü 23-33 yaş arasın-
da, %40,8’i 34-44 yaş arasında, %37,8’i 45 yaş üzerindedir. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde 
%66,7’si Eğitim fakültesi ve %33.3’ü İktisat fakültesi mezunudur. Katılımcıların tükenmişlik düzeylerini be-
lirlemeye yönelik uygulanan ölçeğin ilk 3 boyutunda cinsiyet değişkeninin, ilk faktör dışında diğer faktörlerde 
ise yaş değişkeninin etkili olduğu görülmektedir. Eğitim değişkeni ise ölçeğin tüm faktörleri üzerinde etkilidir. 
Erkeklerin kadınlara göre daha fazla oranla yaptıkları işin kendilerini tükettiğini ifade ettikleri ve bu durumun 
yaş ve eğitim durumu ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Kadınların erkeklere göre daha fazla oranla 
işinden dolayı insanlara daha tepkili davrandıklarını ifade ettikleri ve bu durumun yaş ile ters eğitim durumu 
ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Erkeklerin kadınlara göre daha fazla oranla yaptıkları işin kendilerini 
beslediklerini ifade ettikleri ve bu durumun yaş ile ters orantılı, eğitim ile doğru orantılı olduğu görülmekte-
dir. Kadınların erkeklere göre daha fazla oranla iş ile ilgili sorunlara olumlu yaklaştıklarını ifade ettikleri ve 
bu durumun yaş ve eğitim ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Sonuç: Araştırma sonunda, katılımcılara 
ilişkin değişkenlerin (yaş, cinsiyet, eğitim) tükenmişlik düzeyine yönelik uygulanan ölçeğin çoğu alt boyutla-
rında farklılık gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca yapılan regresyon analizlerine ilişkin katılımcıların yaşı arttıkça 
yaptıkları işin kendilerini tüketmediği, işinden dolayı insanlara daha az tepki verdiği, işinden hoşnut olmadığı 
ve işinin kendisini doyurmadığı ve işte karşılaştığı sorunlara olumlu yaklaştıkları görüşünde oldukları saptan-
mıştır. Ayrıca eğitim seviyesinde artış oldukça katılımcıların yaptıkları işin kendilerini tükettiği, insanlara daha 
tepkili davrandıkları, işin kendilerini doyurduğu ve sorunlara daha olumlu yaklaştıkları görüşünde oldukları 
saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Meslek, Akademik, Tükenmişlik, Sendrom

ŞİDDETİN SIRADANLIĞI

Oya Esra BEKTAŞ 
oyaesrabektas@gmail.com

ID: 57  K: 93
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Ontolojik olarak insanın varlığına içselleştirilmiş olan ve yaşamın içerisinde her an farklı şekillerde ken-
dini görünür kılan kötülük, özünde soyut bir kavramdan başka bir şey değildir. Biz kötülük kavramına günlük 
hayatta karşımıza çıkan çeşitli olay örneklerinden yola çıkarak ulaşırız. Örneğin cinayet, terör ya da soykırım 
adlandırmaları temelde kötülüğün somutlaşmış, bedene bürünmüş halleridir. Kötülüğü, ya da yukarıda sözü-
nü ettiğimiz kötülük biçimlerini ortak bir noktada birleştiren ise, hepsinin öyle ya da böyle bir şekilde şiddet 
içermesidir. Bu bağlamda şiddeti, bizi kötülüğe götüren bir neden olarak görmek mümkündür. Birkaç yüzyıl 
öncesine dek dinsel bir çerçevede ele alınan kötülük, genel olarak şeytan imgesi ile özdeşleştirilmiş ve dola-
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yısıyla kişileştirilmiştir. Şeytanı kötülük sorununa bir çözüm olarak öne sürmek, insanın kötülüğü kendine 
yakıştıramayıp kötülük adı altındaki edimlerin hepsinin sorumluluğunu bir başkasına yükleme çabasından ileri 
gelmektedir. Ondokuzuncu yüzyıl bu anlayışın sona erdiği bir dönemdir. Kant’ın kötülüğe yaklaşım biçimi, 
kötülüğün gökyüzünden yeryüzüne indirilmesini ve doğrudan insan ile ilişkilendirilmesini beraberinde getir-
miştir. Kant, insanda kötülüğe yönelik bir eğilimin olduğu varsayımı ile aslında kötülüğün tüm sorumluluğunu 
insana yüklemiştir. İşte bu sorumluluk duygusu yirminci yüzyılın kötülük olgusunu açıklama yolunda önemli 
bir adım olarak nitelendirilebilir. Kant’ta kötülüğün formülasyonu bireyin bireye yaptığı bir şey olarak karşı-
mıza çıkarken, yirminci yüzyılda tamamen farklı bir şekle bürünmektedir. Çünkü artık kötülük bireylerden çok 
topluluklara yöneltilmiş, adeta organize bir hal almıştır. Şiddet akıl almaz sınırlara ulaşmıştır. En bilinen örnek 
belki de Auschwitz’tir. Naziler, Yahudi soykırımı ile birlikte tarih sahnesinde yerini alırken, şiddeti adeta zi-
hinlerimize kazımışlardır. Yaşanan tecrübe, insanoğlunu geri dönüşü olmayan bir yola sokmuştur. Çünkü artık 
kötülük bunu yaşayanların, şahit olanların ya da duyanların asla unutamayacakları büyüklükte karşımıza çıkar 
olmuştur. Hannah Arendt Yahudi Soykırımı’ndan söz ederken kötülüğün sıradanlığı ifadesini kullanır. Yirmin-
ci yüzyılın kötülük olgusunu açıklama yolunda çok önemli bir ifadedir bu. Çünkü adı kötülük olan herhangi bir 
edimi öylesine kolay benimsemekteyiz ki, anında hafızalarımızdan silebiliyoruz. Kötülüğü böylesine sıradan-
laştıran şey, aslında şiddetin sıradanlaştırılmasıdır. Günümüzde şiddetin boyutları büyüdükçe kanıksanması da 
o kadar kolay hale gelmektedir. Yahudi Soykırımında yargılananlar şiddeti emirler yüzünden uyguladıkları, 
dolayısıyla kötülük yapmadıkları şeklinde bir savunma yaparak her şeyi normalleştirmeyi başarmışlardır. Emir 
verenler ise şiddet uygulamalarına doğrudan katılmadıkları için suçlu olmadıklarını öne sürmüşlerdir. Şiddetin 
boyutları nasıl bu noktaya ulaşabilmiş ve sonuçta gerçek suçlunun, gerçek kötünün kim olduğu neden doğru-
dan tespit edilememiştir? Gerek psikolog ve sosyologlar, gerekse filozoflar farklı bakış açıları ile yaklaşarak 
bu sorulara yanıt aramışlardır. Örneğin psikologlar birinin böylesine şiddet uygulaması için çocukluğunda 
şiddete maruz kalması gerektiğini ya da bir topluluğun ancak gücünü korumak amacıyla şiddete başvurabilece-
ğini öne sürerken, felsefede sorun daha farklı boyutları ile ele alınmakta, feminizm, ötekileştirme vb. kavram-
lar üzerinden sorulara yanıt aranmaktadır. Buradaki temel sorunumuz aslında, şiddeti uygulayanların neden 
şiddet uyguladığına yönelik yanıt arama çabalarımızdır. Tüm yanıt arama çabalarının masum olmakla birlikte, 
şiddeti uygulayanın ya da uygulayanların sorumluluğunu azaltma sonucunu doğurduğunu ifade etmek gerekir. 
Öne sürülen sebepler, şiddete kılıf arama riskini de beraberinde getirmektedir. Şiddeti uygulayanın sığınacağı 
bahanelerin herhangi bir önemi yoktur, önemli olan birilerinin bu şiddete maruz kalması ve yaşadıklarının 
herhangi bir bedelinin olmamasıdır. Örneğin kadın cinayetlerinde katiller hala kendini savunma çabasına gire-
bilmektedir. Kadınlar cinayete kurban gitmekte, dayak yemekte ya da psikolojik olarak baskı altında bırakılıp 
ezilmektedir. Bunların her biri birer şiddet örneğidir. Şiddetin arkasına sığınılacak bir dayanağı olmayacağı 
gibi azı ya da çoğu, büyüğü ya da küçüğü de yoktur. Şiddet, şiddettir. Toplumsal algının bu bağlamda şiddetin 
niceliksel değil, niteliksel boyutunu özümseme noktasında yönlendirilmesi, gerekliliğin ötesinde neredeyse bir 
zorunluluktur. Ancak bu şekilde şiddet sıradanlaştırılmayacak, cezalandırılacak ve azaltılabilecektir. Bunun bir 
başka yolu da neden çoğunlukla kadınların şiddete maruz kaldığının belirlenebilmesidir. Judith Butler bunun 
nedenini toplumsal cinsiyet kavramına yönelik yaptığı çözümleme ile açıklamaya çalışmaktadır. Buna göre 
toplumsal cinsiyet, yani erkek ve kadın şeklindeki ayrım kültürün yarattığı, yasanın neden olduğu bir olgudur. 
Yasa, cinsiyetli bedenler üretmekte, buna bağlı olarak kadını ötekileştirme yolu ile ikincil ve dolayısıyla zayıf 
kılarak doğrudan şiddete maruz bırakmaktadır. Şiddetin aşılmasında kadının her şeyden önce toplum içinde 
bütün kimliklerinden sıyrılarak bir birey olarak kabul görmesi önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kötülük, Şiddet, Ötekileştirme, Toplumsal Cinsiyet, Kadın 
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ÇOCUKLARDA ÇATIŞMA VE ŞİDDET ALGISININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN  
İNCELENMESİ

 
 Yunus ALBAŞ, Nureddin VAN, Hakan SARIÇAM

albasyunus@hotmail.com
ID: 57  K: 93

(Eğitimde Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Ülkemizde son zamanlarda yapılan çalışmalar, sosyal medya, yazılı ve görsel basına yansıyan haberler 
incelendiğinde şiddet olaylarının her geçen gün arttığı ve bu sorunların gün geçtikçe lokal olmaktan çıkıp 
toplumsal bir sorun haline geldiği gözlenmektedir.  Şiddetin  birey, aile ve topluma sosyal, ekonomik, duygusal 
ve ruhsal açıdan çok önemli bir sorumluluk getireceği, önlenmediği sürece de nesilden nesile aktarımının 
kaçınılmaz olduğu ifade edilmektedir. Bu süreci şüphesiz en sıkıntılı geçiren çocuklarımızdır. Hatta çocuklar 
çoğu zaman izleyici olmakla kalmayıp bazı zamanlarda ise şiddete maruz kalmaktadır.  Araştırmalarda şiddete 
yönelik davranışların yaşamın erken dönemlerinde öğrenildiği başka bir ifade ile sonradan kazanılmış bir tutum 
olduğu vurgulanmaktadır. Şiddet ile  yaşamını olumsuz kılan her şeyi yok edebileceğine inanma, kendini önemsiz 
görme ve bu önemsizliğin değişmeyeceğine inanma şiddeti ve dozunu  artırdığı ifade edilmektedir. Yaşanılan 
ya da tanık olunan olaylar, hayatları boyunca belki de hafızalarından silinmeyecek, zaman zaman hatırlanacak 
ve aktif yaşam içerisinde topluma karşı davranışlarını da etkileyecektir. Çocuklar gün içerisinde vakitlerinin 
bir bölümünü okulda geçirmekte, okulda birçok şiddet olayına şahit olabilmektedirler. Okulda yaşanan çatışma 
ve şiddet durumu kimi zaman okul dışında bir noktada da devam etmekte hatta sonlanabilmektedir. Bir sosyal 
denetim unsuru olan okul, aynı zamanda bir kültür alışverişinin olduğu mekan ve geleceğe yönelik çocuklara bir 
misyon ve meslek kazandırma yuvasıdır. Çocukların öğrenme süreçlerini olumsuz yönde etkileyen, gelişimlerine 
zarar veren, kimi zaman maddi çıkar elde etmek için kullanılan, kimi zaman da egemen olma mücadelesinin 
bir sonucu olarak ortaya çıkan şiddetin, bugün gelinen noktada maalesef okul ve paydaşları açısından tehlikeli 
bir hal aldığı söylenilebilir. Çocuklar için şiddet; kimi zaman ailede yaşanan arada ya da sık sık tekrarlanan 
bir olay, kimi zaman televizyondan beğenerek takip ettiği bir dizi filmdeki, hatta bazen en sevdiği karakterin, 
hemen herkese uyguladığı bir tutum, kimi zaman da eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurum olan 
okulda yaşadığı veya tanıklık ettiği hoş olmayan manzaradan ibarettir. Çocuklar tarafından çatışma çözmenin 
yollarından biri olarak görülen şiddet, bireysel, aile içi, toplumsal, akran gruplarına ilişkin, medya  ve  okula ait  
etmenlerle ilişkili görülmektedir. Bu durumdan hareketle araştırma, çocuklarda ki çatışma ve şiddet algısının 
çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacını gütmektedir.  Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden 
tarama (survey) tekniği kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İzmir’de 150 ortaokul 7-8. 
Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Mutto, Lawoko, Ovuga ve Bangdiwala(2013) tarafından 
geliştirilen Akın ve diğerleri tarafından Türkçeye adapte edilen  (2014) “Bütünleşik Çatışma ve Şiddet Ölçeği” 
ve “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, değişkenler arası farklılaşma olup 
olmadığını tespit etmek için parametrik testlerden bağımsız örneklemler t testi ile tek yönlü varyans analizi 
kullanılmıştır. Ayrıca demografik değişkenlerin çocuklarda ki çatışma ve şiddet algısını ne kadar etkilediğini 
bulmak için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, çocuklarda ki çatışma ve şiddet 
algısının cinsiyet, sınıf, kardeş sayısı, aile gelir durumu, anne-baba eğitim durumu ve algılanan anne-baba 
tutumlarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Çıkan bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Çatışma, Şiddet, Çocuk, Okul
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YAŞLILARIN KURBAN VEYA KATİL OLDUKLARI  CİNAYETLERİN İNCELENMESİ

Seda BAYRAKTAR, Nida SUNGUR, Veli ÇELEBİ
sedabayraktar@hotmail.com

ID: 60  K: 99
(Sağlıkta Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Kişiler yaşamları boyunca birçok gelişimsel ve travmatik krizlere maruz kalabilmektedirler. Travmatik 
krizler aniden ortaya çıkan ve kişiler üzerinde basit düzey psikososyal sorunlardan ciddi psikiyatrik sorunlara 
kadar geniş bir aralıkta etkileme potansiyeline sahip olaylardır (Örn. Kanser tanısı almak, sevilen birinin cina-
yete kurban gitmesi, cinsel saldırı gibi). Gelişimsel krizler ise her kişinin yaşamı boyunca maruz kalabileceği 
ancak maruz kalındığında da bazı psikososyal sorunları ortaya çıkartabilen durumlardır (Örn. Okula başlamak, 
emekli olmak gibi). Yaşlılık, travmatik ve gelişimsel krizlere maruz kalma riskinin yüksek olduğu bir yaşam 
dönemidir. Kişiler yaşlanma ile birlikte emekli olma, büyükbaba/büyükanne olma, eş kaybı, ciddi hastalık 
tanısı alma gibi krizlerle yüzleşmek durumunda kalırlar. Bu araştırmada amaç, özel ve kırılgan bir grup olan 
yaşlılarda adli bilimler açısından önemli olan cinayet olgusunu incelemektir. Psikolojik travma bağlamında 
cinayet zanlısı/katili olmak veya kurbanın yakınları olmak birçok psikososyal dinamiği içinde barındıran bir 
süreçtir. Bu araştırmada son beş (5) yıl içinde Türkiye’de yaşlıların katil veya kurban oldukları olaylara ilişkin 
sosyo-demografik ve suçlara özgü bilgileri ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında 29 Haziran 
2015 - 2 Temmuz 2015 tarihleri arasında internet üzerinden özel bir arama motoru kullanılarak “Yaşlı Cina-
yet” kelimeleri anahtar kelimeler olarak kullanılmış olup Türkiye, Türkçe yazılmış sayfalar ve 01.01.2010-
01.06.2015 yılları arası filtrelenerek tarama yapılmıştır. Yapılan taramada birinci derece akrabaların kurban 
ya da katil olması durumunda veriler değerlendirmeye alınmamıştır. Yapılan bu araştırmada SPSS 22 paket 
programı kullanılarak veriler analiz edilmiş ve yaşlıların kurban veya katil oldukları olaylara ilişkin betimsel 
analiz sonuçları ortaya konulmuştur. Tarama sonucunda 47 vakaya rastlanılmış olup bu vakalardan elde edilen 
bulgulara göre;  Cinsiyet değişkeni açısından kurbanların % 60’ı kadın, % 38,2’si erkek iken % 1,8’i hakkında 
bilgiye rastlanılmamıştır; Medeni durum/kiminle yaşadığı değişkenine göre ise % 33,9’u evli, % 16,4’ü yalnız 
yaşıyor, %3,6’sının eşi vefat etmiş,  % 1,8’i bekar ve % 47,3’ü hakkında bilgiye rastlanılmamıştır. Kurban-
ların yaş ortalaması 71,52’dir. Katillerin profillemesine bakıldığında;  % 44,1’i erkek, % 10,9’u kadın ve % 
40’ ı hakkında bilgiye rastlanılmamıştır; Katillerin yaş ortalaması ise 31,6’dır. Katillere bakıldığında sadece 2 
kişinin sabıkalı olduğu tespit edilmiştir, diğer katillerin sicilleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
Ortaya çıkan suçların sebepleri incelendiğinde  % 41,8 ile maddi kaynaklı sebepler ilk sırada yer almaktadır. 
Bunun dışında % 5,5 tartışma, %3,6 aşk cinayetleri, % 1,8 psikolojik problemler ve % 1,8 tecavüze teşebbüs 
olduğu görülmektedir. Cinayetlerin işlenme şekli % 29,1 bıçaklanma, % 14,5 silahla öldürülme, %12,7 boğazı 
kesilerek öldürülme, % 10,9 sert bir cisimle kafaya vurma ve % 43,7’si diğer cinayet işleme şekillerinden oluş-
maktadır. Vakaların % 38,2’si katillerin tutuklanması ile sonuçlanırken, %58,2’sinin soruşturması hala devam 
etmekte ve % 3,6’sının nasıl sonuçlandığı bilinmemektedir. Katillerin kurbana yakınlığı/katilin kim olduğu 
incelendiğinde % 9,1’i yabancı uyruklu kişilerden, % 11’inin komşulardan ve eski tanıdıklardan, %7,2’si diğer 
yakınlık ilişkilerinden oluşurken % 72,7’sinin ise kurbanla herhangi bir yakınlık ilişkisinin bulunmadığı gö-
rülmüştür. Araştırmada çıkan sonuçlara göre cinayetlerin en çok 2014 yılında (%32,7), en az ise 2010 yılında 
(%3,6) işlendiği görülmüştür. Mevsimler bazında cinayetler ele alındığında cinayetlerin en çok ilkbahar mev-
siminde, en az sonbahar mevsiminde ortaya çıktığı görülmüştür. Yaz ve kış mevsimlerinde işlenen cinayetlerin 
oranları birbirine yakın düzeydedir. En çok cinayet olgusu Marmara ve İç Anadolu Bölgesi’nde, en az cinayet 
olgusunun da Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular sonucunda cina-
yet olgusu açısından yaşlıların daha çok olayın kurbanı oldukları ve yapılan incelemede bazı fiziksel, mekan-
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sal, psikolojik, sosyal, ekonomik önlemlerle yaşlıların bu tür cinayet olgularında kurban veya katil olmalarının 
belli oranlarda önlenebilir olduğu düşünülmektedir. 
    
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Cinayet, Katil, Kurban

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK YAPILAN ŞİDDETİN BAŞLICA NEDENLERİ

Yıldırım BAYEZİT DELDAL
y.bayezit1977@gmail.com

ID: 61  K: 73
(Sağlıkta Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Amaç: Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin nedenlerinin üniversite mezunu bireylerin bakış açı-
sından incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem:  Bu araştırmada, 200 öğretmene 8 mülakat sorusu sorulmuş olup 
Literatürü ile sınırlandırılmıştır. BULGULAR: Yapılan bu araştırma, Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şid-
detin nedenleri hakkında, İstanbul ili Küçükçekmece/Bahçelievler ilçelerinde bulunan 200 öğretmene konu 
ile ilgili önceden hazırlanmış 8 mülakat sorusu sorulmuş, bu sorulara yönelik Evet-Hayır ve Kısmen Katılı-
yorum cevapları ile sonuçlar yüzde olarak gösterilmiş ve mülakat ile elde edilen bulgular araştırmaya olduğu 
gibi aktarılmıştır. Mülakat neticesinde çeşitli sorular sorulmuş olup öğretmenlerin kişisel fikirleri, görüşle-
ri alınmıştır. Bu bağlamda bir soru 200 öğretmene sorulmuş olup %100 üzerinden değerlendirme yapılarak 
cevap veren öğretmen sayısına göre her sorunun 0,5 katsayı ile %100 tamamlanarak oranlama yapılmıştır. 
(200x0.5=%100)=Evet, Hayır, Kısmen Katılıyorum. 1.Sağlık Personeline yapılan şiddetin bireyin içinde bu-
lunduğu sosyo-ekonomik faktörlerin sonucudur diye sorulmuş, 200 öğretmenden 100 kişi Evet %50,  Kısmet 
Katılıyorum 92 kişi %46, Hayır diyen öğretmen sayısı 8 kişi %4 olarak görülmüştür. 2.Sağlık çalışanının uğra-
dığı şiddetin nedenlerinden, Sağlık personelinin hastaya uygunsuz davranması, rencide edici sözler söylemesi, 
Sağlık personelinin hastaya hoş olmayan tavırlar sergilemesi sonucu bu şiddet açığa çıkmıştır diye sorulmuş 
alınan cevaplar. 200 öğretmenden 84 Evet %42,  Kısmet katılıyorum 30 kişi %15,  Hayır diyen öğretmen sayısı 
86 ve %43 olarak bulunmuştur. 3.Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı saldırıların nedenlerinden, hastanın hiz-
met aldığı doktor veya hastaneden memnun kalmaması sonucu meydana gelmiş olabilir diye soruldu.  Alınan 
cevaplar 200 öğretmenden 72 kişi Evet %36,  80 kişi Kısmen Katılıyorum %40,  48 Kişi ise Hayır demiş %24 
olarak sonuçlar bulunmuştur. 4.Görsel ve yazılı medyada sıklıkla yayınlanan sağlıkta şiddet haberlerinin bu 
alanda çalışanlara yönelik şiddeti körüklediği sorulmuştur. 200 Öğretmenden 148 kişi Evet demiş %74,  Kıs-
men katılıyorum diyenlerin oranı 34 kişi %17,  Hayır diyenler ise 18 kişi %9 çıkmıştır. 5.Son yıllarda meydana 
gelen sağlık çalışanlarına yönelik (Doktora) şiddetinin artma sebepleri arasında eğitimsizliğin büyük bir etki-
sinin olup olmadığı sorulmuş alınan cevaplar 200 öğretmende 140 kişi Evet % 70, Kısmen katılıyorum diyen 
52 kişi %26,  Hayır diyenler ise 8 kişi olup %4 sonucu çıkmıştır. 6.Bireyin,  aile içinde meydana gelen travma 
etkisinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dönüşebilir mi diye sorulmuş.200 öğretmenden alınan cevaplar şu 
şekilde; 81 kişi Evet demiş %40.5 Kısmen katılıyorum diyenler 33 kişi %16.5 Hayır katılmıyorum diyenler 86 
kişi %43 olarak çıkmıştır. 7.Sağlık personeline yapılan şiddetin temelinde, Şiddet uygulayan kişinin yaşadığı 
çevre, kültürü, değerleri, bakış acısı ile doğru orantılımıdır diye sorulmuş. 200 öğretmenden alınan cevaplar 
şu şekildedir; 132 kişi evet demiş %66, Kısmen katılıyorum diyenler 12 kişi % 6, Hayır diyenler in sayısı 56 
olup % 28 olarak çıkmıştır. 8.Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin sonucunda şiddet uygulayana verilen ceza 
caydırıcımıdır diye sorulmuş. Alınan cevaplar şöyledir;  200 öğretmenden 23 Evet demiş %11,5, Kısmen 
katılıyorum diyenler 65 kişi% 32,5.  Hayır cevabı veren öğretmen sayısı 112 , %56 olarak ortaya çıkmıştır. 
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Sonuç: Görülüyor ki sağlık personeline yapılan şiddetin temelinde; Sosyo-Ekonomik faktörlerin rol oynadığı, 
sağlık çalışanın, hastalara karşı olumsuz davranışları karşısında hasta ve hasta yakınlarının tepkisi, hastanın, 
aldığı hizmetten memnun kalmaması, görsel ve yazılı medyanın şiddeti arttırdığı, eğitimin, sağlık çalışanlarına 
yapılan şiddette belirleyici oranda etkisinin olduğu, aile içinde meydana gelen olayların ve bunalımların şid-
dete dönüşebileceği, saldırıyı yapan kişinin içinde bulunduğu çevre, kültür ve bakış açısının olumsuz etkileri, 
sağlık personeline yapılan şiddetin sonucunda verilen cezaların yetersiz olduğu saptanmıştır. Neler yapabiliriz; 
Yöneticilerin, konuyu derinlemesine ele alıp kesin bir çözüm sürecinden sonra yapılacak düzenleme ve yasalar 
ile sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin tamamen önüne geçip hem hasta yönünden tam bir iyilik hali hemde 
sağlık çalışanlarının daha iyi ve kaliteli hizmet vermesi, mutluluğu ve iş tatminini yükselterek toplumun her iki 
tarafını da (Hasta ve sağlık çalışanları) koruyucu yasalar ile bilinçlenmeleri sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sağlık, Hasta, Doktor, Eğitim, Soyo-Kültür

HEMŞİRELİK VE ACİL TIP TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET 
ROLLERİNE GÖRE AİLE İÇİ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI

Emel BAHADIR YILMAZ, Fatma ÖZ 
ebahadiryilmaz@yahoo.com

ID: 54  K: 91
(Aile İçi Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Şiddetin kökenine inildiğinde en temel nedenlerden birinin toplumsal cinsiyet olduğu görülmektedir. Top-
lumsal cinsiyet, kadın ve erkek olarak yaşadığımız toplumun bizi nasıl gördüğünü, nasıl algıladığını ve nasıl 
davranmamız gerektiğini etkilemekte ve hatta şekillendirmektedir. Toplumsal cinsiyetin erkeğe yüklediği rol 
ve sorumluluklar onun kadına hükmetmesine, kadını metalaştırmasına ve şiddeti onu disipline etmek için 
kullanmasına yol açarken, kadına yüklediği rol ve sorumluluklar ise onu erkeğe bağımlı kılmasına, şiddet dav-
ranışını kanıksamasına ve şiddet ortamında yaşamaya devam etmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla kadını ve 
sağlığını hem fiziksel hem sosyal hem de psikolojik yönden olumsuz olarak etkilemektedir. Sağlığı korumak 
ve sürdürmek, hastalıkları önlemek için bireylerle sürekli iletişimde bulunan hemşirelere ve acil tıp teknisyen-
lerine bu anlamda büyük sorumluluklar düşmektedir. Oysaki sağlık çalışanlarının aile içi şiddet konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, şiddet eylemiyle karşılaştıklarında hiçbir şey yapmadıklarını ve şiddeti 
haklı gösterebilecek söylemlere sahip olduklarını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle bu araştır-
ma; lisede öğrenim gören hemşirelik ve acil tıp teknikerliği öğrencilerinin sahip oldukları toplumsal cinsiyet 
rollerinin aile içi şiddete yönelik tutumları üzerindeki etkisini belirlemek için tanımlayıcı olarak planlanmıştır. 
Araştırmanın evrenini bir sağlık meslek lisesinde okuyan 2., 3. ve 4. sınıf hemşirelik ve acil tıp teknikerliği 
öğrencileri oluşturmuş olup araştırmaya katılmaya gönüllü olan herkes örnekleme dahil edilmiştir. Veriler 11 
Mayıs-20 Haziran 2015 tarihlerinde toplanmıştır. Verilerin toplanmasında demografik özellikleri içeren bir 
form ile Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile Independent-Samples T Test, Mann Whitney U Test ve Krus-
kal Wallis Test kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 16.73 ± 0.82 olup; %67.5’i kız, 
%79.5’i çekirdek aile yapısına sahiptir. %74.8’inin doğum yeri il iken %50.6’sı şehir merkezinde yaşamakta-
dır. Sadece %25.6’sının annesi lise ve üzerinde eğitim düzeyine sahip olup %46.9’unun babası lise ve üzerinde 
eğitim düzeyine sahiptir. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 
143.12 ± 20.98 iken aile içi şiddete ilişkin tutum ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 51.97 ± 9.50’dir. Pearson 
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korelasyon analizine göre; toplumsal cinsiyet ile şiddeti saklama (r=0.415, p=0.000), şiddeti nedenselleştirme 
(r=0.280, p=0.000), şiddeti genelleştirme (r=0.621, p=0.000) ve şiddeti olağanlaştırma (r=0.711, p=0.000) 
arasında pozitif yönde olumlu bir ilişki saptanmıştır. Bununla birlikte aile içi şiddete yönelik tutum ile erkek 
cinsiyet rolü (r=0.661, p=0.000), geleneksel cinsiyet rolü (r=0.511, p=0.000), evlilikte cinsiyet rolü (r=0.594, 
p=0.000), kadın cinsiyet rolü (r=0.351, p=0.000) ve eşitlikçi cinsiyet rolü (r=0.440, p=0.000) arasında pozitif 
yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Araştırmamızda elde edilen önemli bulgulardan birisi cinsiyete göre 
hem toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeğinden (F=9.620, p=0.002) hem de aile içi şiddete yönelik tutum 
ölçeğinden (U=1618.50, p=0.000) alınan puanlar arasında istatistiksel anlamlılıkta bir farkın çıkmış olmasıdır. 
Ölçeklerden alınan puanlar incelendiğinde, öğrencilerin ne yazık ki geleneksel cinsiyet rollerine sahip olduk-
ları, kadın ve erkek cinsiyet rolleri ile aile içi şiddete ilişkin istenilen olumlu tutumlara sahip olmadıkları belir-
lenmiştir. Bu bulgular aile içi şiddetin toplumsal cinsiyet rollerimizden, dolayısıyla kültürümüzden, gelenek ve 
göreneklerimizden beslendiği savını doğrulamaktadır. Bu nedenle hem toplumsal cinsiyet rollerine hem de aile 
içi şiddete yönelik tutumlara ilişkin sağlık profesyonellerinin olumsuz tutumlarının değiştirilmesi için eğitim 
programlarının planlanıp uygulanması önerilmektedir. Bu durum bakım uygulamalarını sürdürürken sağlık 
çalışanlarının hastayla olan etkileşimini güçlendirecek, bakımın kalitesini artıracak ve yıllardır erkek egemen 
bir toplumda, zaman zaman darbeler de almış olsa bir kadın mesleği olarak ayakta durmaya çalışan hemşirelik 
mesleğinin güçlenmesine de katkıda bulunacaktır.
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Öz: Kadına yönelik şiddet, ciddi bir toplum sağlığı sorunu olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
Avrupa Bölgesinde Herkes İçin Sağlık Politikası kapsamında belirlenen 21 hedefin içerisinde yer almıştır. Şid-
det ve kazalara bağlı yaralanmaların azaltılmasıyla ilgili olan 9. Hedef; aile içi, cinsiyetle ilişkili ve organize 
şiddetin insidansını, bunlara bağlı mortaliteyi ve olumsuz sağlık etkilerini en az %25 azaltmayı hedeflemekte-
dir. Bu doğrultuda, kadına yönelik şiddetin boyutlarını belirlemek kaçınılmazdır. Kadınların ne sıklıkta, ne tür 
şiddete maruz kaldıklarının, şiddete maruz kalma nedenlerinin ve kadın ile aile bireyleri üzerindeki etkilerinin 
ortaya konması, şiddeti önlemek ve şiddet mağdurlarını rehabilite etmek için planlanacak uygulamaların belir-
lenmesinde yol gösterici olacaktır. Bu nedenle bu araştırmada; kadınların şiddet deneyimlerini belirlemek ve 
nitel yöntemlerle analiz etmek amaçlanmıştır. Kalitatif bir yöntemi olan araştırmamızın örneklemini, Giresun 
İli Emniyet Müdürlüğü’ne şiddete maruz kaldığı için başvurmuş ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nün 
Aile Danışma Merkezine yönlendirilmiş 30 kadın oluşturmuştur. Veriler 2 Ekim 2012-1 Haziran 2014 tarihle-
rinde toplanmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak için araştırmacılar tarafından alanyazın taranarak oluştu-
rulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılar grup görüşmesine katılmak istemedik-
lerini ifade ettikleri için görüşmeler bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formun-
daki 5 soru; kadınların yaşadıkları şiddet türünü ve şiddetin kadın üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemeye, 
uygulanan şiddetin ve kadının şiddet uygulayan eşle yaşamaya devam etmesinin nedenlerini ortaya çıkarmaya 
ve şiddete daha az maruz kalmak için neler yaptığını belirlemeye yöneliktir. Verilerin analizinde içerik analizi 
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kullanılmıştır. Verilerin sunumunda sayı ve yüzde değerleri verilmiştir. Önce veriler kodlanmış, ardından te-
malar oluşturulmuş, kodlar ve temalar düzenlenerek bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmamıza 
katılan kadınların yaş ortalaması 40.7 ± 11.0 olup %46.7’si ilköğretim ve %46.7’si lise mezunudur. %83.3’ü 
gelir getiren herhangi bir işte çalışmamaktadır. %56.7’si sosyoekonomik durumunu orta düzeyde algılarken 
%36.7’si kötü olarak algılamaktadır. %70.0’i çekirdek aile yapısına sahip olup %73.3’ü 10 yıldan daha uzun 
bir süre evlidir. Eşlerinin eğitim seviyelerine bakıldığında birinci ve ikinci sırayı %43.3’er bir oranla ilköğ-
retim ve lise mezunu olanlar paylaşmaktadır. Kadınların %70.0’i 10 yıldan daha uzun bir süre şiddete maruz 
kalmaktadır. Kadınların hepsi hem fiziksel hem de sözel/psikolojik şiddete maruz kalırken %86.7’si ekonomik 
şiddete ve %70.0’i cinsel şiddete maruz kalmaktadır. İçerik analizi sonucunda 5 ana tema elde edilmiştir: 

Tema•	  1: Şiddetin her türlüsünü görmek
İlk değerlendirmelerde kadınların şiddeti sadece fiziksel olarak algıladıkları belirlenirken yapılan ayrıntılı de-
ğerlendirmelerde çoğunun aslında bütün şiddet türlerine maruz kaldıkları belirlenmiştir. Dayaktan ve boğmaya 
çalışmaktan bıçakla/silahla saldırmaya, zorla cinsel ilişkiye girmekten aldatmaya, küçük düşürmek, aşağıla-
mak, suçlamak ve küfür etmekten ailesiyle ve sosyal çevresiyle olan iletişimini sınırlamaya, eşinin/çocukları-
nın gereksinimlerini karşılamamaktan çalışmasına izin vermemeye ve elindeki parasını almaya pek çok şiddet 
türüne maruz kalmışlardır.

Tema•	  2: Şiddet için her şey bahane
Şiddetin en sık görülen nedenleri arasında şiddet uygulayan eşin kıskanç, sinirli ve güvensiz bir kişiliğinin 
olması, alkol kullanması, ekonomik sorunlar ve eşinin ailesinin ya da çevresindeki insanların kışkırtması gibi 
nedenler yer almaktadır.

Tema•	  3: Kadınlığın unutulması
Şiddetin kadınları pek çok açıdan olumsuz olarak etkilediği belirlenmiştir. Şiddet kadınların ciddi ruhsal so-
runlar yaşamasına, benlik değerinin zedelenmesine, sosyal yaşamlarının sekteye uğramasına ve en önemlisi 
de kadın olmanın nasıl bir şey olduğunun unutulmasına yol açarak kadınların kimliğinde ve benliğinde kalıcı 
etkiler oluşturmaktadır. 

Tema•	  4: Korumak için korunaksızım
Kadınların hemen hemen hepsi istemedikleri halde bu evliliği sürdürmek zorunda olduklarını ifade etmişlerdir. 
Bu durumun başlıca nedenleri çocukların geleceğini düşünme, ekonomik olanaklarının olmaması, yetersiz aile 
desteği ve çevrenin baskıcı tutumudur.

Tema•	  5: Şiddetin daha az yaşanması için istemeden bazı davranışları yapmak zorunda olmak
Kadınların en fazla kullandıkları yöntemler; susmak, eşinin her dediğini yapıp onu kızdırmamaya çalışmak 
ve kimseyle görüşmemek, olay anında kendisini odaya kilitlemek ya da evden dışarı kaçmak, kendisine zarar 
verebileceği bıçak gibi eşyaları ortadan kaldırmaktır. 
Araştırma sonuçlarına bakıldığında kadınların yaşadığı şiddet deneyimlerinin ne kadar travmatik boyutlar-
da olduğu görülmektedir. Analizlerde kadınların şiddet algısını öncelikli olarak fiziki boyutta tanımladıkları 
belirlenmiştir. Şiddetin kadın üzerindeki etkileri incelendiğinde ise bu kadınların psikolojik yardıma ihtiyaç 
duydukları, şiddet ortamında yaşamaya devam etme nedenleri incelendiğinde ise eşi tarafından tehdit edi-
lenlerin devlet korumasına alınması gerektiği ve kadınların ekonomik özgürlüklerini destekleyecek projelere 
gereksinim duyulduğu gözler önüne serilmektedir. Bu anlamda multidisipliner bir anlayışla hareket edebilmek 
ve şiddet olgusunu çözümleyebilmek için erken yaşlarda toplumsal cinsiyet algısını değiştirmeye ve kendini 
şiddet dışında olumlu yöntemlerle ifade etmeye yönelik eğitimlerin verilmesine, iş istihdamında şiddete maruz 
kalan kadınlara öncelik tanınması ya da onlara yönelik iş sahalarının oluşturulmasına ivedilikle ihtiyaç duyul-
maktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Şiddet Algısı
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Öz: Bu çalışmada, medya, din ve şiddet arasındaki ilişki araştırılmış; medyanın, şiddeti ve dehşeti yansıtarak 
kazanç sağlama politikası tartışılmış; son yıllarda dünya gündemindeki en ürkütücü konulardan biri olan İsla-
mofobi ve İslam diniyle bağdaştırılan saldırıların medyada yer alış biçimi değerlendirilmiş, medyanın, dinsel 
şiddeti söz konusu ederek kazanç sağlayan kişi, grup ve devletler tarafından kullanıldığı vurgulanmıştır. Mo-
dern çağın en etkili ve en yaygın iletim araçları olan medya, tecimsel kuruluşlar olmaları nedeniyle kazançları-
nı arttırmak için her türlü yola başvurmakta, yaşamın içindeki her konunun şaşırtıcı, dikkat çekici, dehşete dü-
şürücü, ürkütücü yanlarını ele alarak yayın yapmaktadır. Bu yolla özellikle okumayı, üretmeyi ve düşünmeyi 
sevmeyen, cahil ve tüketici kitlelerin ilgisini çekmekte, eğlenceli ve hoşça zaman geçirtici görünen yayınlarla 
amacına ulaşmaktadır. Bazen çıkarları gereği toplumsal veya ulusal değerleri, hatta yasaları bile görmezden 
gelme eğiliminde olan medya, değerlerine karşı saldırıları, eritme ve yok etme girişimlerini tepkisiz biçimde 
karşılayan, geribesleme yaklaşımı gelişmemiş toplumlarda önemli yozlaşmaya ve yıkımlara neden olmaktadır. 
İnsanın temel gereksinimi olan inanç ve inancın düzenlenmiş dizgesi olan din de sık sık medyanın içeriğine 
konu olmakta, ancak dikkat ve ilgi çekmek ve uzun süre toplumun gündeminde kalması için şaşırtıcı, ürkütücü 
örneklerle medyanın yapımlarında kullanılmaktadır. 
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Öz: Toplumumuzun kanayan yarası olan kadına yönelik şiddet, yapılan çoğu çalışmada sadece fiziksel boyu-
tuyla ele alınmakta ve şiddet mağduru kadınlar da yaşadıkları şiddeti fiziksel yönleriyle tanımlamaktadır. Oy-
saki kadına yönelik şiddetin fiziksel olduğu kadar cinsel, psikolojik ve ekonomik boyutları da bulunmaktadır. 
Özellikle de kız çocuklarımızın okutulmadığı, erken yaşlarda evlenmek durumunda bırakıldığı ve dolayısıyla 
da her anlamda erkeğe bağımlı bir hale getirildiği ülkemizde ekonomik şiddetin göz ardı edilmesi ne yazık ki 
imkânsızdır. Özellikle de kadının ekonomik özgürlüğünün olmayışının şiddet ortamında yaşamaya devam et-
mesinin en önemli sebeplerinden biri olduğu düşünüldüğünde bu durum daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca 
kadınlarımızın daha çocukluktan itibaren aile içinde ve sosyal çevrede eş ve anne rollerinin ön plana çıkarıl-
ması da kadının çalışmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu rollerin benimsemek zorunda kalan kadın işini 
ikinci plana atmanın da etkisiyle ciddi ruh sağlığı sorunları yaşayabilmektedir. Hatta ekonomik şiddete maruz 
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kalan, ekonomik özgürlüğü eşinin denetiminde olan kadınların fiziksel olarak da daha fazla şiddet gördükleri 
ifade edilmektedir. Bu nedenle bu çalışma, kadınların yaşadığı ekonomik şiddeti tanımlamak ve kadınların 
kadının çalışmasına ilişkin tutumları ile bu tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı 
olarak planlanmıştır. Araştırma, bir kadın doğum hastanesinin yataklı kliniklerinde yatmakta olan hasta ve 
kadın hasta yakınları üzerinde yapılmıştır. Kesitsel tipteki bu araştırmada herhangi bir örnekleme yöntemi 
kullanılmamış olup Mayıs-Haziran 2015 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 
kadınlar araştırma kapsamına alınmışlardır. Veriler toplanırken, araştırmacılar tarafından alanyazın doğrultu-
sunda geliştirilen demografik özellikleri belirlemeye ve ekonomik şiddeti tanımlamaya yönelik soruları içeren 
bir anket formu ile Çıtak (2008) tarafından geliştirilen Kadının Çalışmasına Yönelik Tutum Ölçeği kullanıl-
mıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile Kruskal Wallis ve Mann Whitney-U Testi kullanılmıştır. 
Araştırmaya katılan kişilere araştırma hakkında bilgi verildikten sonra sözel onam alınmıştır. Araştırmamıza 
katılan 109 kadının; %50.0’si 17-26 yaş aralığında, %59.6’sı çekirdek aile yapısına sahip, %42.2’si il merke-
zinde yaşamakta ve %68.8’i sosyoekonomik durumunu orta düzeyde tanımlamaktadır. Kadınların %64.2’si 
lise düzeyinin altında eğitim seviyesine sahip iken %52.3’ünün eşinin lise ve üzerinde eğitim durumuna sahip 
olduğu görülmektedir. Araştırmamızda ekonomik şiddetle ilgili elde edilen bulgulara bakıldığında; çalışan 
kadınların %18.2’sinin çalışmasına karşın maaş kartının eşinin denetiminde olduğu, kadınların %23.9’unun 
eşinin verdiği parayı yeterli bulmadığı, %27.1’inin eşinin kadına verdiği parayı denetlediği, %15.6’sının eşinin 
özel gereksinimleri için para vermediği, kendi ailesinden kalan malı-mülkü olan kadınların %40.7’sinin mal-
mülk denetimlerinin ya eşinin ya da ailesinin denetiminde olduğu, %43.1’inin eşinin kadının çalışmasına izin 
vermediği, %6.4’ünün ve %7.3’ünün eşinin sırasıyla kendisini istemediği halde çalışmaya ve ağır işlerde çalış-
maya zorladığı saptanmıştır. Kadınların, kadının çalışmasına ilişkin tutum ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 
52.51 ± 6.91’dir. Yapılan analizlerde aile yapısının (U=872.00, p=0.001), yaşadığı yerin (X=9.697, p=0.008), 
eğitim durumunun (U=746.00, p=0.000), kadının çalışma durumunun (U=489.00, p=0.000) ve erkeğin kadının 
çalışmasına izin verme durumunun (U=944.50, p=0.002) kadınların kadının çalışmasına ilişkin tutumlarını et-
kilediği belirlenmiştir. Sonuç olarak; araştırmamıza katılan kadınların, kadının çalışmasına ilişkin tutumlarının 
olumsuz olduğu belirlenmiştir. Kadının geniş aile yapısına sahip olması, köyde yaşaması, düşük eğitim sevi-
yesine sahip olması, herhangi gelir getiren bir işte çalışmaması ve eşinin çalışmasına izin vermemesi, kadının 
çalışmasına yönelik tutumlarını olumsuz etkilemiştir. Araştırma bulgularımız doğrultusunda; kadınların eğitim 
seviyelerinin artırılmasına, ekonomik durumlarının iyileştirilmesine, kadının ve erkeğin toplumsal cinsiyet 
rollerine ilişkin bakış açılarının geliştirilmesine ve ekonomik şiddetin de göz önünde bulundurularak her türlü 
şiddetin önlenmesine yönelik multidisipliner çalışmaların planlanıp uygulanması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Ekonomik Şiddet, Kadının Çalışmasına Yönelik Tutum

KIRSAL KESİMDE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE ŞİDDET ALGISI

Zübeyde EKMEKÇİ, Müge K. DAVRAN, Püren VEZİROĞLU, 
Mehmet REŞİT SEVİNÇ

ekmekcizubeyde@gmail.com
ID: 49  K: 89

(Aile İçi Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şiddet; sahip olunan fiziksel güç ya da kudretin, tehdit yoluyla ya da doğru-
dan kendine, bir başka insana, bir gruba ya da topluma karşı yaralanma, fizyolojik hasar, gelişme bozukluğu 
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ya da gerilikle sonuçlanacak ya da sonuçlanma olasılığı yüksek bir biçimde uygulanması olarak tanımlanmak-
tadır. Kırsal kesimde kadınlara yönelik aile içi şiddet açısından ise; kadınların yaş gruplarına göre şiddet algı-
larına yönelik şiddetin pek çok türünden söz edilebilmektedir. Genel olarak şiddet çalışmaları incelendiğinde; 
kırsal kesimde yaşayan kadınlara yönelik çalışmaların azlığı dikkat çekmekte ve bu çalışmalarda kır ve kent 
konusunda ayrıma gidilmeksizin sosyo-ekonomik ve kültürel yaşam farklılıkları göz ardı edilmektedir. Bu 
yüzden şiddetin; pek çok sosyal olgu gibi kır ve kent ayrımı analizine tabi tutularak incelenmesi ve farklı yaş 
gruplarına göre aile içi şiddet ve şiddet algısının ortaya koyulması ihtiyacı doğmaktadır. Bu çalışmanın amacı 
kırsal kesimde yaşayan kadına yönelik aile içi şiddeti farklı yaş grupları açısından incelemek ve kadınların şid-
det algısını ortaya koymaktır. Araştırma Nevşehir’in Merkez ilçesine bağlı toplam 9 köyde yürütülmüştür. Bu 
köylerde basit tesadüfî örnekleme yöntemine göre gönüllü kadınlarla bireysel görüşme yapılmıştır. Şiddet türü 
ve algısı ile kadınların yaşları arasında bağlantı olabileceğinden hareketle; kadınlar genç, orta ve yaşlı olmak 
üzere 3 grup halinde ele alınmışlardır. Araştırma kapsamında birincil verilerle birlikte diğer kurum ve kişiler 
tarafından saptanan ikincil veriler de kullanılmış ve analizlerde istatistikî analiz yöntemlerinden faydalanıl-
mıştır. Araştırma sonucunda kadınların şiddet algısının en fazla fiziksel şiddette yoğunlaştığı ve yaş grupları 
arasında ise şiddet türlerine göre farklılık olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Kırsal Kadın, Şiddet Algısı, Şiddet Türleri

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN SİBER MAĞDUR OLMA DÜZEYLERİ

Akın KARAKUYU, Mehmet TAMER 
tamermehmet@hotmail.com.tr

ID: 50  K: 87
(Sosyal Medya ve Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Teknoloji bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç gereç ve aletleri kapsayan bir bilgi-
dir. Başka bir ifadeyle sanayinin en belirgin öğesi olduğu söylenebilir. Yeniliklerin ve buluşların ortaya çıktığı 
bir emek ve bilgi oluşumudur. Günümüzde daha çok veri paylaşımının en etkin bir biçimde kullanılarak, keşif-
lere yön vermenin önemli bir parçasıdır. Bu kadar yoğun ve etkin bir teknolojinin oluşması ile beraber ortaya 
yeni bir suç türü çıkmıştır. Bu suç türünün adı siber mağduriyettir. Yaygın internet ve teknoloji ile birlikte yapı-
lan sanal saldırıya Siber Mağduriyet denilmektedir. Siber mağduriyet normal hayattaki zorbalığın sanal ortama 
taşınmış halidir. Siber saldırı iki şekilde meydana gelir. İlkinde kişinin sanal ortamdaki şifreleri ele geçirilir 
ikincisi ve daha önemlisi kişi sanal ortamlarda aşağılanma, küçük düşürme ve onu psikolojik baskı altına alan 
bazı görsel ve yazınsal ifadelere yer verilmektedir. Günümüzde teknoloji adeta bir çığ gibi hızla büyümekte ve 
gelişmektedir. Teknolojideki bu gelişmeler insan hayatına birçok konuda kolaylık ve yenilik getirmiştir. Fakat 
bunun yanı sıra teknolojideki gelişmelerin olumsuz yönde kullanılması suç sayısında ve suç çeşidinde de bir 
takım farklılıklara neden olmuştur. Artık geleneksel zorbalığın aksine internet ortamında teknolojik iletişim 
araçlarını kullanarak karşıdaki kişi veya kişileri rahatsız etme durumuna siber zorbalık bu durumdan mağdur 
olmaya ise siber mağdur olma denilmektedir. Teknolojik gelişmeler günümüzde o kadar geniş bir seviyeye 
ulaşmıştır ki artık insanlar interneti kendi ceplerinde taşımakta ve günün büyük bir bölümünde araçta, ofiste, 
evde ve birçok alanda kullanmaktadırlar. Teknoloji hiç kuşkusuz insan hayatında olumlu birtakım sonuçlar 
yarattığı gibi birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini belirtmek gerekir. Özellikle facebook, you-
tube, Hotmail ve whatsapp gibi sosyal medya kanalları insanların vakitlerinin büyük bir bölümünü geçirdiği 
yerlerdir. Bu çerçevede siber saldırıların en yoğun yapıldığı alanlar bu sosyal paylaşım siteleridir. Bu çalış-
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mada önlisans öğrencilerinin siber mağdur olma düzeylerinin bazı değişkenlerce incelenmesi hedeflenmiştir. 
Veriler Arıcak, Tanrıkulu ve Kınay (2012) tarafından hazırlanan geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan ve 
cronbachalpha katsayısı 0.89 bulunan “Siber Mağduriyet Ölçeği” ile toplanmış, SPSS programı ile homojen 
dağılım gösteren değişkenler için bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi (anova) homojen olmayan da-
ğılım gösterenler için ise Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H yöntemleri ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin 
internet üzerinde şifre kullanıp-kullanmama durumuna göre şifre kullananlar lehine ve en çok kullandıkları 
site olarak ise sosyal medya siteleri lehine siber mağdur olma düzeyleri bakımından anlamlı farklılık çıkarken 
diğer değişkenlere göre anlamlı farklılık bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Siber Mağdur Olma, Siber Zorbalık, Önlisans Öğrencileri

TÜRKİYEDE TELEVİZYON HABERLERİNDE KADIN VE KADINA YÖNELİK  
ŞİDDETİN TEMSİLİ

Veli BOZTEPE
veliboztepe@hotmail.com

ID: 41  K: 85
(Medya ve Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Bu çalışma, kadına yönelik şiddet haberlerini, “televizyon haberlerinin söylemi” çerçevesinde değerlen-
dirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, öncelikle kadına yönelik şiddetin medyada temsili ve haber-
lerin sorunlu olduğu alanlar ele alınacaktır. Ardından televizyon kanallarında kadına yönelik şiddetin televiz-
yon haberlerinde temsili incelenecektir. Çalışmanın evreni, Türkiye’de yayın yapan televizyonların ana haber 
bültenleridir. Ancak evrenin geniş olması ve tümünün analiz edilmesinin güçlüğü göz önüne alınarak, seçilen 
beş televizyon kanalının ana haber bültenleri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada; ana akım 
televizyonları temsilen Star Tv, Kanal D ve Show Tv, “muhafazakâr” çizgideki Kanal 7, kamu televizyonu 
TRT 1 kanalı alınmıştır. 1 Şubat-30 Nisan 2015 tarihleri arasında söz konusu kanalların ana haber bültenleri 
izlenerek analiz edilmiştir.  Bu çalışmada eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Eleştirel haber 
çalışmaları haber metinleri üzerinde yapılmakta ve bu çalışmalarda haberin söyleminde yapılan ideolojik üre-
time dikkat çekilmektedir. Van Dijk’a göre, ideolojilerden etkilenen son derece önemli toplumsal pratiklerden 
biri ideolojileri nasıl edindiğimizi, öğrendiğimizi ve değiştirdiğimizi de etkileyen dil kullanımı ve söylemdir. 
Bu nedenle, söylemin yapıları, stratejileri ve süreçleriyle söylemin, ideolojilerin yeniden üretiminde oynadığı 
özgül role ilişkin net bir çözümlemeye gereksinim duyulmaktadır. İdeolojiler, açık bir şekilde ifade edilebilir 
ve bu nedenle kolayca fark edilebilirler. Ancak bu, aynı zamanda oldukça dolaylı, sezdirmeli, üstü kapalı bir 
biçimde, tonlama, duraksama veya bir zamir kullanmak gibi söylemin daha az belirgin yapılarında da meydana 
gelebilir. Van Dijk, ideolojinin esas itibariyle söylemin her yerinde ortaya çıkabileceğini söyler: İdeolojik içerik 
en dolaysız olarak söylemin anlamında ifade edilir. Ona göre, ideolojik söylem çözümlemesinde tümce ya da 
metnin bir parçasıyla ima edilen anlamları açık hale getirmek eleştirel incelemenin güçlü bir aracı olabilir. Van 
Dijk’e göre medya, sosyal gerçekliği kendi gerçekliğine dönüştürmekte ve medya gerçekliği, sosyal gerçekliğe 
denk gelmemektedir. Bu nokta, dil kullanımını öne çıkarmakta ve ideolojik üretim dilsel süreçlerden geçmek-
tedir. Medya metinleri, dil aracılığıyla kurulmaktadır. Dil, bir gerçeklik oluşturan pratiktir ve dünya hakkında 
yazılan, söylenen herhangi bir şey, belli bir ideolojik konumdan eklemlenir. Haberler Van Dijk’a göre, medya 
gibi ideolojik yeniden üretim araçlarını kimin ve hangi süreçler aracılığıyla denetlediği çok önemlidir. Eleş-
tirel söylem çözümlemesi ancak eşitsizlik ve egemenliğin yeniden üretiminde dil kullanımının, söylem ya da 
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iletişimsel olayların ve dilin rolünün bir dökümünü yaptığı ölçüde, eleştirel sosyal ve siyasal çözümlemelere 
önemli katkıda bulunabilir. Eşitsizliği ortaya çıkarabilmek için eleştirel söylem analizi, metnin içine yerleşti-
rilmiş çoğu zaman açık ve net olmayan bu ideolojik yapıları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.  Bu nedenle 
eleştirel yaklaşımın temel sorunsalları arasında yer alan ideoloji konusu, van Dijk’in çalışmalarında önemli 
bir yere sahiptir. Van Dijk, ideolojik çerçevelerin ve bunların oluşumu, dönüşümü ve uygulanışında içerilen 
süreçlerin daha sistematik bir sosyobilişsel çözümlemesini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Televizyon ha-
berleri incelendiğinde özensiz dil kullanımı ile töre, namus işlenen cinayetlere adeta meşruiyet kazandırıldığı 
görülmektedir. Örneğin, “namus cinayeti” terimi meşrulaştırıcı bir ifadedir.  Bunun gibi tecavüz olaylarında 
da tecavüz ya da saldırıya uğrayan kadınlarla ilgili haberlerde, cümlelerin başına “gece eğlencesinden dönen 
kadın” veya “alkollü genç kız” gibi tanımlamalar yerleştirilerek, bu kadınların adeta kendilerine yapılan saldı-
rıları kışkırttıkları ya da bunu hak ettikleri ima edilmektedir. Oysa işlenen cinayetlere kişisel değil toplumsal 
açıdan yaklaşılması gerekmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Televizyon, Haber, Söylem, Kadın Temsili 

HEMŞİRELERİN AGRESİF DAVRANIŞ ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE 
İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
yasmin_kn@hotmail.com 

ID: 46  K: 83
(Sağlıkta Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Bu çalışmada sağlık kurumlarında iş yaşamında önemli olan bireylerin örgütsel tutum ve davranışlarını etki-
leyebilen faktörlerden agresyon algılamaları ve tükenmişlik değişkenleri incelenmektedir. Araştırmanın çalışma 
örneklemini İstanbul il merkezindeki iki özel hastanede görev yapmakta olan hemşireler oluşturmaktadır. Araş-
tırmada elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi 
yöntemleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlere göre, hemşirelerin iş yerinde algıladıkları ve maruz kaldıkları 
agresyon durumu ile tükenmişlik düzeyi arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Bu çalışma, hastane 
ortamında farklı kliniklerde çalışmakta olan hemşirelerin agresyon algılamalarını ve bu algının hemşirelerin tü-
kenmişlik düzeyi ile olan ilişkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş olup, tanımlayıcı bir araştırma özel-
liğindedir. Konu ile ilgili alan yazın incelenerek, kavramlar arasındaki ilişkiler değerlendirilmiş ve araştırmanın 
temel soruları belirlenerek hipotezler geliştirilmiştir. Söz konusu hipotezleri test etmek üzere, yapılandırılmış bir 
anket çalışması aracılığıyla İstanbul’da faaliyette bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı iki özel hastanede bir araş-
tırma gerçekleştirilmiştir. Literatürde gerek duygusal şiddet (mobbing) ve gerekse tükenmişlik ile ilgili ayrı ayrı 
olmak üzere oldukça fazla araştırma bulunmaktadır. Değişik sektörlerde mobbing ve tükenmişlik arasındaki iliş-
kileri inceleyen araştırmalara rastlanmaktadır. İşyerinde agresyon yaşama ya da maruz kalma durumunun sıkıntı, 
depresyon, yaşam kalitesinde azalma, suskunluk, yaşama isteğinin kaybı, iş doyumunda azalma gibi olumsuz 
sonuçlara sebebiyet verebildiği görülürken örgütsel yaşamın kalitesini, çalışanın güdümlenmişliğini, iş perfor-
mansını, işe bağlılığını ve işten doyumunu olumsuz yönde etkilediği ve tükenmişliğe yol açtığı da belirtilmekte-
dir (Leiter ve Maslach, 1988; Cordes ve Dougherty, 1993; Özdevecioğlu ve Aksoy, 2005; Tınaz, 2006; Sağlam 
Arı ve Çına Bal, 2008; Pekriz, 2009; Bucuklar, 2009; Bilgin ve Özcan, 2012; Bedi, Courcy, Pakuet ve Harvey, 
2013). Tüm bu çalışmaların sonuçları ışığında, işyerinde algılanan agresyonun çalışanlarda tükenmişlik  düze-
yini olumsuz yönde etkileyebilecek bir kavram olduğu öne sürülebilmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki hipotez 
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önerilmektedir.H1: Bireylerin agresyon algılamaları ile tükenmişlik düzeyi arasında po zitif ve anlamlı bir ilişki 
vardır. Bu çalışma, hastanelerde çalışmakta olan hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini belirlemeyi ve tükenmişlik 
ile ilişkili olabilecek kavramlardan agresyon algıları ile hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkileri 
incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini İstanbul il merkezindeki iki özel hastanede görev 
yapmakta olan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için iki hastane ile iletişim kurulmuş, elde 
edilen izin sonucunda bu hastanelerde çalışmakta olan 150 hemşireye ulaşılmıştır. Örneklemdeki katılımcıların 
(hemşirelerin) “tükenmişlik” düzeyinin ölçmek amacıyla, Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilmiş 
olan 22 maddeli tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğin geçerli ve güvenir olduğu yapılan birçok araştırma-
da ortaya konulmuştur (Çapri, 2005; Alkan, 2011). Ölçekte cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır. Hemşirelerin 
agresyon algılamalarını değerlendirmek üzere Pekriz (2009) tarafından daha önce geliştirilerek kullanılmış olan 
agresyona maruz kalma ve tanık olma durumlarını içeren 10 maddelik soru formu kullanılmıştır. Bu sorular araş-
tırmacı tarafından yeniden uyarlanmıştır. Araştırma anketinde, örnekleminin bazı demografik değişkenlere göre 
tanımlanabilmesi sebebiyle, 7 sorudan oluşan kişisel bilgi formu da yer almıştır (cinsiyet, medeni durum, yaş, 
eğitim, mesleki tecrübe, şu anki kurumda çalışma süresi).
 
Anahtar Kelimeler: Agresyon, Saldırganlık, Tükenmişlik, Sağlık Kurumları, Hemşirelik 

CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK TOPLUMSAL ALGININ KADINLARIN HAYATTAN  
BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ETKİLERİ

Engin ÇELEBİ
engincelebi@cu.edu.tr

ID: 48   K: 88
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Amacı Türkiye’de ki cinsiyet rollerine yönelik toplumsal algının kadınların yaşam koşullarına ve gelecek 
beklentilerine yönelik etkisini araştırmak olan bu çalışma için farklı sosyoekonomik seviyelerden seçilen 19 
kadın ile 4 farklı grupta odak grup tartışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında öncelikle kadınların 
geleneksel cinsiyet rollerine yönelik algıları ölçülmüştür. Daha sonra bu algıların kadınların hayattan beklen-
tilerine yönelik etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın önemli bulgularından biri farklı sosyoekono-
mik ve kültürel düzeydeki kadınların genellikle aynı görüşleri paylaşmalarıdır. Üstelik araştırma sonuçlarına 
göre kadınların cinsiyet rollerindeki beklentileri ve bunun toplumda nasıl uygulanacağına yönelik görüşleri 
de benzerlik göstermektedir. Sosyoekonomik ve eğitim düzeyleri fark etmeksizin katılımlar kadınların aile 
ve toplumdaki geleneksel sorumluluklarını yerine getirmelerini beklemektedir.  Kadınların özellikle geniş ve 
muhafazakâr aileler tarafından kültürel ve yanlış yorumlanan dini normlar aracılığıyla nesilden Nesil’e ikincil 
konuma itildiği bulgularına ulaşılmıştır. Ancak kadınlar arasında görüş farklılıkları da bulunmaktaydı. Sos-
yoekonomik durumu yüksek olan kadınlar kadının çalışma durumunun özgürlükleriyle bir ilgisi olmadığını 
belirtmiştir. Ancak sosyoekonomik durumu alt grupta olanlar kadının özgürleşmesi için maaşlı bir işte çalışma-
sının önemine dikkat çekmişlerdir. Katılımcılar evlilikteki ilişki kalıplarına ve cinsiyet rolleri eşitliğine yönelik 
gelecekteki değişim için eğitimin rolünü vurgulamıştır. Tüm katılımcılar bu konuda aynı fikirdelerdi. Örneğin, 
eğitimli bir kadının gelecek için beklentileri evliliğin ertelenmesi,  eşini kendisinin seçebilmesi, daha iyi bir eş 
bulabilmesi ve kamusal alanda daha çok görünmesidir. Ancak, medyanın (özellikle dizi, film ve reklamlarda) 
cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine yönelik desteklerde negatif bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmış-
tır. Bu durumun biran önce değiştirilmesi ve cinsiyet ayrımcılığına yönelik medyanın pozitif katkı sağlaması 
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gerekmektedir. Katılımcılar tarafından, her ne kadar mevcut durumda olumsuz etkileri olsa da, medyanın ka-
dın haklarına ilişkin farkındalığı arttırmada katkısının olabileceği belirtilmiştir. Erken ve zorunlu evlilikler ve 
erken gebelikler ve doğum kadın sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden durumlardır. Üstelik Türk toplumunda 
açıkça belirtilmese de erkekler tarafından çocuk tercihi telaffuz edilmektedir (erkek adamın erkek oğlu olur). 
Bu durum ise kız çocuğuna gebe olan veya doğum yapan kadınlar için stresse yönelik bir baskı yaratabilir. 
Böyle durumlar kadınlara şiddet, ihmalkârlık ve boşanma gibi bir korku da verebilir. Kadınların yaşamları 
boyunca başkalarının kararlarına bağlı kalması, karar verme yetkisinin az olması kadınlara yönelik insan hak-
larının ihlali olarak görülmektedir. Bu çalışmada ayrıca geniş ailelere gelin olan kadınların sadece kocasıyla 
hayatını birleştirmediği, ayrıca onun tüm ailesiyle de hayatını birleştirdiği ve tüm aile üyelerinin ihtiyaçlarını 
karşılaması (yaşlıların bakımı, ev işleri vb.) gerektiği bulgusu da bulunmuştur. Toplum tarafından kabul edil-
miş dahi olsa erkeklerin agresif tutumları, kadınların ev işlerindeki tüm sorumluluğu alması, itaatkar olması-
nın beklenilmesi ve bunun için bazı özgürlüklerinden vazgeçmesinin beklenilmesi toplumda kalıplaşmış bir 
tutumdur. Erkeklerin kadınlar üzerinde karar verme gücünün toplumda kabul görmesi ise cinsiyet eşitliğine 
aykırı bir durumdur. Bir kadın cinsiyet normlarına uygun davranışlarda bulunmadığı zaman, bazı katılımcılar 
(kendilerine olmasa dahi başka kadınlara) erkeklerin fiziksel bir istismarının haklı olabileceğinin kabul edile-
bilir bir durum olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgu kadınları ikinci konuma iten bir olgu olarak birkaç ülkede 
tespit edilmiştir. Bazı toplumsal sistemlerde şiddet ve davranışların kontrolü hayatın bir parçasıdır. (Dayak 
cennetten çıkma, kızını dövmeyen dizini döver, us ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı 
kötektir vb.) Boşanma ve şiddet görme durumlarında kadınların yardım almak için başvuracağı birkaç kuruluş 
vardır. Kadınların kocalarından korkmalarına rağmen kuruluş yardımlarından ve sağlık yardımlarından uzak 
durmasının nedeni sonraki süreçtir. Çünkü katılımcılar sonraki süreçte farklı bir zorlukla karşılaşabileceklerini 
tahmin etmektedir. Dini gerekçelerle kadın ve erkeklere göre farklı davranılması cinsiyet ayrımcılığına neden 
olmaktadır. Yanlış dini yorumlamalar da kadın haklarının bastırılması olarak bir güç olarak algılanmıştır. Yap-
mış olduğum çalışma, mevcut toplumsal cinsiyet rollerinin değiştirilmesine yönelik bazı pozitif bulgular da 
vermiştir. Katılımcılar tarafından kızların okumaya erkeklerden daha fazla ihtiyaçları olduğu kabul edilmiştir. 
Araştırma bulgularına göre eğitim sadece kadın haklarının farkına varılması için bir unsur olarak değil, top-
lumda erkeklerin yararına bir katkı olarak da görülmüştür. Çoğu çalışmada kadın ve erkeklerin eğitim düzey-
lerinin yüksek olmasının cinsiyet ayrımcılığına yönelik bilgiyi yükselttiği ifade edilmiştir.  Genel algıya göre 
çalışan kadınlar daha bilinçliler. Haklarını ve sorumluluklarını da güvence altına alabiliyorlar. Dolayısıyla 
çalışan kadınlar rol model olarak görülüyor. Bu çalışma kadının maaşlı olarak bir işte çalışmasının kadının 
güçlü ve bağımsız olması için cinsiyet ayrımcılığına yönelik bir kaldıraç olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Eşitsizliği, Ayrımcılık, Kadın Hakları, Toplumsal Ayrışma

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN  
TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Selvinaz SAÇAN,  Derya ADIBELLİ, Şermin METİN, Murat KORKMAZ, 
Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN

skuzucu@gmail.com
ID: 47   K: 85

(Cinsel ve Fiziksel Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Toplumsal bir varlık olan insanın, yaşamının her aşamasında toplumla uyum içinde olabilmesi için de-
ğişik rol ve davranışları öğrenmesi ve kendi cinsiyet rolüne uygun bir kimliğe sahip olması ile mümkündür. 
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Toplumsal cinsiyet; toplumun kadın ve erkeğe biçtiği rolleri, beklentileri, yargıları ve değerleri içeren; kültüre 
göre farklılık gösteren, kısaca kadınlık ve erkeklikle ilgili görüşleri ve düzenlemeleri vurgulayan bir kavram-
dır. Kadınlar tarihsel süreç içinde sırf toplumsal cinsiyet kimliklerinden dolayı erkeklerle aynı haklardan eşit 
derecede yararlanamamışlardır. Cinsiyet eşitliği; kadınların ekonomik, toplumsal ve siyasi yaşama tam katı-
lımları ve etkin bir rol oynayabilmeleri için hayati önem taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler, 
kadınların sadece kadın olmalarından dolayı farklı şiddet türlerine maruz kalmalarına neden olmuş ve hala ol-
maya devam etmektedir. Bunlar; aile içi şiddet, cinsel istismar, tecavüz, çatışma esnasında cinsel şiddet, kadın 
sünneti, zorla evlendirme ve namus suçları gibi zararlı örfi ya da geleneksel uygulamalardır. Doğduklarında 
eşit fırsatlarla dünyaya gelen kadın ve erkeğin yaşamları boyunca fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve 
kullanımı, hizmetlere ulaşım ve sosyal hayata katılımlarında cinsiyetleri nedeni ile ayrımcılığa maruz kalma-
ma ya da ayrımcılık yapılmaması konusunda geleceğin yetişkinleri olan gençlerde farkındalık yaratılması ve 
gerekli bilgilendirmelerin yapılması amacıyla bu araştırma yapılmıştır.  Araştırmanın verileri, araştırmacılar 
tarafından geliştirilen “Demografik Bilgi Formu” ile 2008 yılında Zeyneloğlu ve Terzioğlu tarafından gelişti-
rilen “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum 
Ölçeği’nin 5 faktörü (eşitlikçi cinsiyet rolü, kadın cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü, geleneksel cinsiyet rolü, 
erkek cinsiyet rolü) için Cronbach’s alfa değerleri sırasıyla; 0,88, 0,63, 0,79, 0,73 ve 0,69 olarak bulunmuştur. 
Genel olarak ölçeğin Cronbach alfa değerine bakıldığında ise 0,89’dur. Zeyneloğlu ve Terzioğlu’nun çalışma-
sında da ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.92 bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, araştırmada kullanılan 
ölçek istatistiksel olarak güvenilir bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde Frekans, Yüz-
delik Oran, T testi, Anova, Ki-Kare teknikleri uygulanarak araştırma genişletilmiştir.Tanımlayıcı türde olan 
araştırmanın çalışma grubunu, 1-30 Aralık 2014 tarihleri arasında Söke Meslek Yüksekokulu ile Söke Sağlık 
Yüksekokulu’nda örneklem seçim yöntemine gidilmeden öğrenim görmekte olan gönüllü tüm öğrenciler oluş-
turmuştur. Verilerin analizi ve değerlendirilmesinde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Çalışma grubundaki 
üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri incelendiğinde; araştırmaya katılan öğrencilerin % 50’sinin 
kız, % 50’sinin erkek ve yaş ortalamalarının 19.51 olduğu, % 69’unun Meslek lisesi, % 16’sının Anadolu lisesi 
ve % 15’inin lise mezunu olduğu, % 64’ünün Meslek Yüksek Okulu,  % 36’sının Sağlık Yüksek Okulunda 
öğrenim gördüğü, % 50’sinin yaşamlarının büyük bölümünü ilçe merkezinde, % 36’sının il merkezinde ve % 
14’nün köyde geçirdiği, % 80’ninin çekirdek aile tipine sahip olduğu, % 87’sinin annesinin ev hanımı olduğu, 
% 41’inin babasının işçi olarak çalıştığı, % 48’inin annesinin ilkokul, % 23’ünün ortaokul, % 13’nün lise, % 
8’nin okuma-yazma bilmediği, % 7’sinin okuryazar olduğu ve sadece % 2’sinin üniversite mezunu olduğu,  
% 28’inin babasının ilkokul, % 26’sının ortaokul, % 22’sinin lise, % 8’inin üniversite mezunu olduğu, % 
4’ünün okuryazar ve % 2’sinin okuma-yazma bilmediği, % 42’sinin 951-1500 TL arasında, % 25’inin 950 TL 
ve altında, % 22’sinin 1501-2500 TL arasında ve % 11’inin ise 2501 TL ve üzeri gelire sahip olduğu belir-
lenmiştir. Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği’nden aldıkları toplam puan ortalamalarının 
184.76±36.60 olduğu bulunmuştur. Zeyneloğlu ve Terzioğlu’nun çalışmasında da ölçeğin toplam puan orta-
laması 152.48±20.89 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin cinsiyet, yaşamlarının büyük 
bölümünün geçtiği yer, öğrenim gördükleri okul ve gelir durumlarına göre Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum 
Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunduğu (p<0.05); anne ve babanın 
eğitim durumu ve mesleklerine göre ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olmadığı saptanmış-
tır (p>0.05). Öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri cevaplarda özellikle erkek egemen maddelere kız ve 
erkek öğrencilerin kesinlikle katılma ve katılmama frekanslarında erkeklerin lehine çeşitli farklılıklar olduğu 
gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencileri, Toplumsal Cinsiyet, Tutum
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KRALİÇE ARI SENDROMU: PEMBE TACİZ

Hatice KARAKUŞ 
hatice_karakusx@hotmail.com

ID: 37   K: 74
(Mobbing)

(Sözlü Sunum) 

Öz: Bu çalışma kapsamında amacımız kadınların erkeklerden daha çok tacize uğradığı ya da mağdur olduğu 
tezini öne sürmek değildir. Mobbing bir işyeri hastalığıdır ve bu hastalığı her kesimden ve her cinsiyetten 
kişinin yaşaması olasıdır. Bu çalışmada kadınları mobbing sürecinde mağdur konuma getiren nedenlerin var-
lığına işaret edilecektir. Çalışmada özel sektörün farklı meslek gruplarında çalışmış olan kadın çalışanların, 
mobbing hikayelerine yer verilmiştir. Bu sıkıntılı sürecin hem kendilerini ve iş yaşamlarını nasıl etkilediğini 
ortaya koymak hem de kadınların mobbingi yaşamaları ile ilgili olarak genel kabulleri sorgulamak ve sürece 
sahadan edinilen bilgiler doğrultusunda yeni isimlendirmeler bulmak amaçlanmaktadır. Mobbing kadın ya 
da erkek herkesimden çalışanı derinden etkileyen bir süreçtir. Bu çalışmada, kadınların mobbing kapsamın-
da yaşadıkları mağduriyet hikayelerine yer verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda olgubilimsel (fenomonolojik 
araştırma) yöntem kullanılmıştır. Özel sektörde çalışan 4 kadın çalışan ile gönüllülük esasına göre ortalama 
1,5 saat süren görüşmeler yapılmıştır. Sahadan edinilen verilere göre kadınların kadın olmalarından kaynaklı 
cam tavan sendromu, kraliçe arı sendromu ile karşı karşıya kalarak, hamilelik, kadınlık, annelik rollerinin bu 
süreçte kendilerine karşı koz olarak kullanıldığı söylenebilir. Yatay ve dikey mobbingin paralel olarak yol 
aldığı, kadının cinsiyetine özgü vurgulamaların kadınlar tarafından da yapıldığı  görülmüştür. Ayrıca kadın yö-
neticilerin kadınlara daha şiddetli mobbing yaptığı, kadınlar  arasındaki mobbingin kişiselleştiği ve dedikodu 
mekanizması ile mobbingin ivme kazandığı gibi bulgulara ulaşılmıştır. Çalışmamızda bu durum “pembe taciz” 
olarak kavramsallaştırılmıştır. Kadının iş ve ev hayatı arasında bırakılması, iş hayatının aile hayatını yıkacağı-
na dair bir inancın yaratılması, kadınlığına vurgu yapılması, yaşadığı özel dönemlerin (hamilelik) bir eksiklik 
ya da yetersizlik olarak lanse edilmesi, toplumun kadın ile ilgili hassasiyetine bağlı olarak dedikoduların çıka-
rılması, güvensiz insan muamelesinin yapılması gibi daha birçok konuda kadınlar, başka kadınların yarattığı 
mağduriyetlerin kurbanı olmaktadır.  Kadınların içinde bulundukları bazı durumlar, mobbing için uygun bir 
zemini hazırlıyor denilebilir. Sözleşmeli çalışmak, bekar, hamile ve başarılı olmak gibi durumlar katılımcılar 
tarafından dile getirilmiştir. Yine bu çalışma kapsamında kadın çalışanların çoğunlukla arkasından kötü ko-
nuşulması, dedikodusunun yapılması, özel hayatı ile dalga geçilmesi gibi itibara yönelik saldırılar şeklindeki 
mobbingi daha çok yaşadıkları görülmüştür.  Yatay ve dikey mobbing, bu çalışmada bağlantılı olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Eşdeğer statülere sahip olan kişilerden birinin diğer çalışanı zor durumda bırakarak dikey 
mobbinge giden yolda idareci ve çalışanı karşı karşıya getirmesi söz konusu olmuştur. Yine bir başka açıdan 
yöneticilerin hedefe aldıkları çalışanları uyumsuz, kavgacı olarak yaftalamak için çalışanları karşı karşıya ge-
tirmek suretiyle, bu süreci meşru hale getirmek istedikleri söylenebilir. İşte bu yönüyle iki mobbing çeşidinin 
etkileşimsel bir şekilde ilerlediği varsayılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Kraliçe Arı Sendromu, Cam Tavan Sendromu, Pembe Taciz
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ŞİDDETİN FARKLI BİR BOYUTU: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN GÖZÜNDEN MEDYADA  
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

Çiğdem GÜN,  Ayşegül DURMAZ, Fatma BAŞAR
idealistce41@hotmail.com

ID: 38   K: 43
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözlü Sunum) 

Öz: Giriş: Türkiye’de kadınlar bir yandan gelişmiş Batı ülkelerinde yaşanan kadın sorunlarının birçoğu ile ge-
rek özel gerek kamusal hayatlarında yoğun biçimde karşılaşmakta, öte yandan da kültür ve geleneğin ağırlaştır-
dığı baskılarla mücadele etmektedirler. Bununla birlikte kadın temsillerinde hatalarla dolu bir medya yaklaşımı 
toplumda kadınlar aleyhine eşitsizlikleri sona erdirmek bakımından umut kırıcı bir tablo oluşturmaktadır(1). 
Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan üniversite öğrencilerinin  sosyal medyada cinsiyet ayrımı ve med-
yada kadın temsili hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi  toplumun şimdiki ve gelecekteki cinsiyet ayrımcılı-
ğına yönelik tutumu hakkında ipucu vermektedir. Materyal Metod: Araştırma üniversite öğrencilerinin med-
yada cinsiyet eşitliği ile ilgili bazı görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmış tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. 
Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında bir üniversitenin Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hem-
şirelik Bölümleri 1, 2, 3 ve 4. sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 850 öğrenci oluşturmuştur.  Araştırma 
için örneklem seçimi yapılmamış olup evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş, ancak araştırmaya katılmayı 
kabul etmeyen, ulaşılamayan ve veri toplama formlarında hata tespit edilen öğrenciler kapsam dışı bırakılarak 
araştırma 602 öğrenci ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür taramaları 
sonucu oluşturulmuş öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine ve medyada toplumsal cinsiyet eşitliğine 
yönelik sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Ayrıca veri toplama araçları uygulanmadan önce öğren-
cilere araştırmanın konusu ve amacı hakkında sözel bilgi verilerek onamları alınmıştır. Veriler SPSS progra-
mına aktarılmış analizinde sayı, yüzdelik, Pearson Ki-kare ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Bulgular: 
Araştırmaya katılanların %67.1’i (n=405) hemşirelik, %32.9’u (n=199) ebelik bölümü öğrencisiydi. Katılım-
cıların %85.3’ü kız, %14.7’si erkekti. Öğrencilerin yaş ortalamasının 20.32±1.69 olduğu, %67.2’nin gelirinin 
giderine eşit olduğu, çoğunluğunun (%33.8) iki kardeşi olduğu belirlendi. Öğrencilerin %65.2’sinin annesi-
nin, %36.4’nün babasının ilkokul mezunu olduğu saptandı. Öğrencilerin %62.6’sı medyada kadın ve erkek 
temsil konularının eşit olmadığını bildirdi. Öğrencilere sevdiği dizideki favori kadın karakteri sevme nedeni 
sorulduğunda en fazla  (%35.3) güçlü ve kendine güvenen karakterlerle (%13.6) samimi ve içinden geldiği 
gibi davranabilen karakterleri sevdiği bulundu. Öğrencilerin %70.3’ü sosyal medyada partneriyle olan fotoğ-
raflarını paylaşmayacağını belirtti. Neden paylaşmayacağı sorusuna %31.4’ü fikrini paylaşamak istemediğini 
belirtirken, %23.3’ü toplum ve aile baskısından korktuğu için paylaşamayacağını bildirdi. Öğrenciler sosyal 
medyada kadın (%78.4) ve erkeğin (%70.1) mayolu fotoğraflarını paylaşmaması gerektiğini belirtti. Kadının 
neden paylaşmaması gerektiği sorusuna; %21.6’sı fikrini paylaşamak istemediğini söylerken, %20.6’sı tahrik 
edici, %19.9’u mahremiyet ve özel hayat, %14.3’ü inanç gereği, %14.3’ü taciz nedeni olarak cevap verdi. 
Erkeğin neden paylaşmaması gerektiği sorusuna; %30.1’i fikrini paylaşamak istemediğini söylerken, %22.8’i 
mahremiyet ve özel hayat, %17.1’i inancı gereği, %13.0’ü toplum yapısına aykırı, %11.5’i görsel olarak hoş 
olmadığı cevaplarını verdi. Öğrencilerin %90.2’si kendi mayolu fotoğrafını sosyal medyada paylaşmayacağı-
nı bildirdi. Neden paylaşmadığı sorusuna %30.9’u inancı gereği, %27.6’sı özel hayatı olduğu için, %13.6’sı 
aile ve toplum baskısından dolayı paylaşamayacağını belirtti. Öğrenciler kadının medyada çoğunlukla cinsel 
obje (%65.1) ve korunmaya muhtaç-mağdur (%34.9) olarak temsil edildiğini düşünmektedir. Ayrıca öğrenciler 
medyada kadının magazin nesnesi (%31.7), araçsal varlık (%20.6) ve başarı öyküsü (%8.5) olarak kullanıl-
dığını ifade etmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyi yükseldikçe medyada kadın ve erkek temsil konularının eşit 
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olmadığı yargısı yaygınlaşmaktadır (p=0.001).Öğrenciler okuduğu sınıf fark etmeksizin izlediği dizide diğer 
karakterlere göre, güçlü ve kendine güvenen kadın karakterleri daha çok  beğenmektedir (p=0.002). Öğrenci-
lerin sınıf düzeyi yükseldikçe sosyal medyada kadının mayolu fotoğraflarını paylaşabileceğini düşünmektedir 
(p=0.043). Öğrencilerin sınıf düzeyi yükseldikçe medyada kadının magazin nesnesi ve araçsal varlık olarak 
kullanıldığını belirtmektedir (p=0.000, p=0.003). Kız ve erkek öğrenciler karşılaştırıldığında; erkek öğrenciler 
medyada kadın ve erkek temsil konularının eşit olduğunu düşünmekte ve partneri ile olan fotoğraflarını sosyal 
medyada paylaşmaktadır (p=0.000). Kız ve erkek öğrenciler arasında kadınların sosyal medyada mayolu fo-
toğraflarını paylaşması konusunda istatastiksel açıdan fark bulunmamakla (p=0.438) birlikte erkek öğrenciler 
erkeklerin mayolu fotoğraflarını paylaşabileceğini ve kendi mayolu fotoğraflarını paylaştıklarını belirtmiştir 
(p=0.019, p=0.000). Öğrenciler kardeş sayısı azaldıkça partneri ile olan fotoğraflarını ve mayolu fotoğraflarını 
sosyal medyada paylaşmaktadır (p=0.004, p=0.026). Gelir düzeyi arttıkça partneri ile olan fotoğraflarını ve 
mayolu fotoğraflarını paylaşabileceğini (p=0.042, p=0.023) ve kadınların mayolu fotoğraflarını sosyal medya-
da paylaşabileceğini düşünmektedir (p=0.043). Annesi üniversite mezunu olanlar partneri ile olan fotoğrafları-
nı ve mayolu fotoğraflarını  sosyal medyada paylaşabileceğini bildirmiştir (p=0.013, p=0.004). Babanın eğitim 
düzeyi arttıkça mayolu fotoğrafını sosyal medyada paylaşabilmektedir (p=0.002). Sonuç: Günümüzde sosyal 
medyanın yaygın olarak kullanıldığı üniversite gençliğinde medyada toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gösteren 
bulgular saptanmıştır. Gerçek yaşamda olduğu gibi sanal ortam içinde de kadına yönelik cinsiyet eşitsizliğine 
ve toplumsal baskıya yönelik görüşler yaygındır. Bu bulguların ülkemiz geleceğini şekillendirecek olan  üni-
versite gençliğine ait olması da üniversitelerde verilen eğitimin niteliğini sorgulatmalıdır.

Anahtar Kelimeler:  Cinsiyet Eşitsizliği Görüş, Medya, Sosyal Medya

KADINA YÖNELİK ŞİDDET: GELECEĞİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE DÜŞÜNÜYOR?

Çiğdem GÜN,  Fatma BAŞAR, Ayşegül DURMAZ
idealistce41@hotmail.com

ID: 39   K: 43
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözlü Sunum) 

Öz: Giriş:Kadına yönelik şiddet insan hakları ve özgürlüklerin ihlali olup kadın ve erkekler arasında eşit 
olmayan güç ilişkileri sonucunda ortaya çıkan toplumsal bir sorundur (1,2). Araştırmalar sağlık kuruluşuna 
başvuran kadınların, kendilerini özellikle hemşire ve ebelere daha iyi ifade edebildiklerini göstermektedir (3). 
Fakat sağlık kurumlarında şiddetin bir sağlık sorunu olarak ele alınma ve müdahale edilme düzeyi düşüktür 
(1). Bu bakımdan hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddet  konusundaki görüşlerinin belir-
lenmesi, üniversite sürecinde konuyla ilgili farkındalık sağlamak amacıyla öneriler geliştirmede yardımcı ola-
caktır. Materyal Metod:Araştırma Hemşirelik ve Ebelik Bölümü öğrencilerinin kadına yönelik şiddetle ilgili 
görüşlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmış tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2013-2014 
eğitim öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümü 1, 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim görmek-
te olan toplam 850 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma için örneklem seçimi yapılmamış olup evrenin tamamına 
ulaşılması hedeflenmiş, ancak araştırmaya katılmayı kabul etmeyen, ulaşılamayan ve veri toplama formlarında 
hata tespit edilen öğrenciler kapsam dışı bırakılarak araştırma 658 öğrenci ile tamamlanmıştır.Verilerin top-
lanmasında araştırmacılar tarafından literatür taramaları sonucu oluşturulmuş öğrencilerin sosyo-demografik 
özelliklerini ve kadına yönelik şiddet ile ilgili görüşlerini içeren sorulardan oluşan anket formu kullanılmış-
tır. Ayrıca veri toplama araçları uygulanmadan önce öğrencilere araştırmanın konusu ve amacı hakkında sö-
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zel bilgi verilerek onamları alınmıştır. Veriler SPSS programına aktarılarak sayı, yüzdelik, ortalama, kikare 
ve Mann-Whitney Utesti ile analiz edilmiştir. Bulgular:Katılımcıların; %65.7’si hemşirelik, %34.3’ü ebelik 
öğrencisiydi. %85.6’sı kız, %14.4’ü erkekti. Öğrencilerin yaş ortalamasının 20.33±1.67 olduğu, %66’sının 
gelirinin giderine eşit olduğu, çoğunluğunun (%34) iki kardeşi olduğu ve %56.5’inin en uzun süre ilde ya-
şadığı belirlendi. Öğrencilerin %64.4’ünün annesinin, %36.0’sının babasının ilkokul mezunu olduğu ve % 
10.2’sinin annesinin fiziksel şiddet yaşadığı saptandı. Öğrencilerin %20.8’i aldatan, %4.3’ü çocuklarına iyi 
bakmayan, %7.6’sı çocuğuna şiddet uygulayan, %2.0’si ev işlerini yapmayan, %5.5’i eşine ve ailesine hakaret 
eden kadına şiddet uygulanabileceğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %72.6’sı ise kadına hiçbir şekilde  şiddet 
uygulanmaması gerektiğini bildirmiştir. Öğrencilerin %45.4’ünün sözel-fiziksel, %8.1’nin partner, %7.3’nün 
ekonomik ve %2.4’nün cinsel şiddete maruz kaldığı, %41.2’nin toplumsal cinsiyet ayrımcılığına uğradığı ve 
%7.9’nun cinsiyeti nedeniyle aile içi şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. Son yıllarda kadına yönelik işlenen 
şiddet ve namus cinayetlerinin artış sebebini sorguladığımızda; öğrencilerin %56.8’i yasaların kadını yeterince 
korumadığını, %60.0’ı cezaların yetersiz olduğunu, %66.6’sı toplumda kadına gerektiği kadar değer verilme-
diğini, %52.6’sı duyarlılığın olmadığını ve %40.9’u Sağlık- emniyet-medya sektörlerinde çalışanların gereken 
farkındalığının sağlanmadığını belirtmişlerdir. Şiddeti önlemek için; öğrencilerin %52.1’i cezaların ağırlaştı-
rılması, %39.4’ü kadınların ekonomik özgürlüğünün desteklenmesi, %50.6’ı kadın ve erkeğin eğitim düzeyi-
nin arttırılması ve %34.5’i evlilik öncesi şiddete eğilim yönünden psikolojik değerlendirme yapılması gerekti-
ğini bildirmişlerdir. Şiddet gören bir kadın görürseniz ne yaparsınız sorusuna yanıtlar incelendiğinde; %82.1’i 
polisi arayacağını, %20.8’i ayırmaya çalışacağını ve %7.0’i aile içi durum olduğu için karışmayacağını ifade 
etmiştir. Öğrencilerin %77.1’i kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olmadığını, bunun nedeninin ise %63.9’u 
ataerkil geleneksel toplum yapısı olduğunu ve %27.2’si toplumda kadına gerektiği kadar değer verilmediğini 
belirtmiştir. Öğrenciler sınıf düzeyi yükseldikçe kadına şiddet uygulanabileceğini kabullenmiştir (p=0.043). 
Aldatan, çocuklarına iyi bakmayan, çocuğuna şiddet uygulayan, ev işlerini yapmayan, eşine ve ailesine hakaret 
eden kadının şiddeti hak ettiği düşüncesi erkek öğrencilerde daha fazla saptanmıştır (p=0.000). Kadına hiçbir 
şekilde şiddet uygulanmaması görüşü erkek öğrencilere oranla kız öğrencilerde daha fazladır.  (p=0.000). Top-
lumsal cinsiyet ayrımcılığına ve sözel-fiziksel şiddete kızların daha fazla maruz kaldığı saptanmıştır (p=0.000). 
Şiddet gören bir kadın görürse aile içi durum olduğu için karışmayacağı görüşü erkek öğrencilerde kızlara göre 
daha fazladır (p=0.001). Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha fazla oranda kadın ve erkeğin eşit haklara 
sahip olmadığını bildirmiştir (p=0.000). Aldatan, çocuklarına iyi bakmayan, çocuğuna şiddet uygulayan, ev 
işlerini yapmayan, eşine ve ailesine hakaret eden kadının şiddeti hak ettiği düşüncesi geliri giderinden az olan 
öğrencilerde daha fazladır (p=0.000). Annesi ve babası okuma yazma bilmeyen öğrencilerin daha fazla aile içi 
şiddete maruz kaldığı bulunmuştur (p=0.006, p=0.020). Annesi şiddete maruz kalan öğrenciler çocuklarına iyi 
bakmayan, ev işlerini yapmayan, kadınlık görevini yerine getirmeyen kadının şiddeti hak ettiğini düşünmekte-
dir (p=0.044, p=0.000, p=0.002). Annesi şiddete maruz kalan öğrencilerinde fiziksel-sözel şiddete, partner şid-
detine ve cinsiyeti nedeniyle aile içi şiddete maruz kaldığı saptanmıştır (p=0.027, p=0.029, p=0.001). Annesi 
şiddete maruz kalan öğrenciler kadına yeteri kadar değer verilmediğini düşünmektedir(p=0.043).Gelir düzeyi 
azaldıkça annenin şiddete maruziyeti artmaktadır (p=0.009). Okuma yazma bilmeyen anneler şiddete daha faz-
la maruz kalmaktadır (p=0.000). Babanın eğitim düzeyi azaldıkça daha fazla şiddet uygulamaktadır (p=0.000). 
Sonuç: Yakın geleceğin sağlık çalışanlarının sınıf düzeyinin yükselmesiyle birlikte şiddeti kabullendiği, erkek 
öğrencilerin kız öğrencilere göre kadına şiddeti daha fazla oranda haklı gördüğü belirlenmiş olup kadına yöne-
lik şiddet konusunda yeterli farkındalığın olmadığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Görüş
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TOPLUMSAL BİLİNÇALTINI YENİDEN  
KODLAMADA DİN EĞİTİMİN ROLÜ

M. Nur PAKDEMİRLİ
nur.pakdemirli@cbu.edu.tr 

ID: 40 K: 79
(Kadına Yönelik Şiddet) 

(Sözlü Sunum) 

Öz: Bu çalışmada, kadına yönelik şiddetin sosyo-kültürel gelenekten beslenen altyapı unsurları ortaya konul-
makta ve şiddetin ortadan kaldırılmasında din eğitimi yoluyla toplumun bilinçlendirilmesinin önemi üzerinde 
durulmaktadır. Çalışmada öncelikle, kültürel kodlarda mevcut olan şiddete dayalı toplumsal cinsiyet örüntü-
leri ile bunların milenyum aynasındaki yansımaları incelenmiş ve şiddetin ‘geleneksel kökleri olan kronik bir 
sorun’ biçiminde irdelenmesinin tutarlı olacağı savunulmuştur. Ardından, şiddetin ‘sosyal öğrenme yoluyla 
nesilden nesile aktarılan geleneksel bir olgu’ olduğundan hareketle, şiddeti din eğitimi yoluyla ortadan kal-
dırmaya yönelik öneriler üzerinde durulmuştur. Konu kapsamında, kadını tarihsel, siyasal, sosyal, kültürel ve 
dinî açılardan ele alan pek çok kaynak literatür tarama yöntemiyle incelenmiş ve şu tespitlere ulaşılmıştır: Ka-
dına yönelik şiddet pek çok nedene bağlı karmaşık bir süreç biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu süreçlerde pek 
çok etken rol oynasa da ataerkil aile yapısını besleyen sosyo-kültürel unsurların muhafaza edilmesi ve şiddet 
uygulayanları rehabilite edici eğitim programlarının yetersizliği şiddeti sürdüren temel etkendir. Şiddetin aile 
ve toplumda sürdürülmesini önlemede genelde eğitimin, özelde din eğitiminin toplumsal zihniyet dönüşümün-
deki etkin rolünden yararlanılmasına ihtiyaç vardır. Dinî norm ve değerlerin birey ve toplum üzerindeki tesir 
gücü dikkate alındığında konuyla ilgili farkındalığın ve bilinçlenmenin arttırılmasında en önemli görev din 
eğitimcilerine düşmektedir. Hedefi ‘iyi insan’ ve ‘iyi vatandaş’ yetiştirmek olan din eğitimi bilimin, konuyla 
ilgili olarak, örgün ve yaygın eğitim kurumları ve öğretim programları çerçevesinde disiplinlerarası kapsamlı 
bir çalışma gerçekleştirmesi zaruridir. Toplumun derinlere uzanan ataerkil kodlarıyla oynama anlamına gelen 
bu uğraşıya resmi kurumlarla birlikte sivil toplum örgütlerinin de dâhil olması hedefe ulaşmadaki başarıyı 
arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Ataerkil Aile Yapısı, Din Eğitimi

OKULLARDA ŞİDDETİN ASİMETRİK YÖNETİMİ: AKRAN ARABULUCULUK:  
ARABULUCU ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMELERİNDE UYGULAMA  

SÜRECİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR 

Cemile ÇETİN, Abbas TÜRNÜKLÜ
cemilegurcay@gmail.com

ID: 42 K: 05 
(Eğitimde Şiddet) 

(Sözlü Sunum)

Öz: Öğrenciler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, okul ortamının doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Okul or-
tamının, farklı değer, istek, amaç, çıkar ve aile kültüründen gelen öğrencilerin uzun süre birlikte yaşamalarını 
zorunlu kılması, doğal olarak öğrencilerin zaman zaman karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır. Okul 
ortamında, öğrenciler karşı karşıya geldiklerinde onlardan beklenen temel sorun çözme tekniğinin, yüzyü-
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ze yapıcı ve barışçıl müzakere yoluyla uzlaşma ve anlaşma olmasına karşın, çoğu zaman öğrenciler bunu 
başaramamaktadırlar. Anlaşmazlık yaşayan öğrenciler, kendi kendilerine ortak sorunlarını müzakere ederek 
yapıcı, adil ve barışçıl bir anlaşmayı yaratamadıklarında, bir yetişkin olan öğretmenlerden yardım istemek ya 
da yıkıcı ve şiddet içerikli anlaşmazlık çözüm yolunu benimsemek durumunda kalmaktadırlar. Bu çalışmada 
şiddet odaklı bir yaklaşım ya da bir yetişkin yardımı yerine, öncelikli olarak anlaşmazlık yaşayan öğrencilere 
bir seçenek olarak, kendi sınıflarından bir öğrencinin “arabuluculuğunu” tercih etmeleri önerilmektedir. Bu 
bağlamda, öğrenciler yüzyüze müzakere ederek uzlaşamadıklarında, ortak sorunlarını “arabulucu” sınıf ar-
kadaşlarının kolaylaştırıcılığında tekrar yüzyüze “müzakere” ederek, yine kendilerinin çözümü üzerine odak-
lanılmıştır.   Akran arabuluculuğu, anlaşmazlık yaşayan öğrencilere ortak problemlerini belirleme ve çözme 
konusunda yardım eden belli bazı basamaklardan oluşan bir süreçtir. Çalışmada akran arabuluculuğu “5” ba-
samakta ele alınmaktadır. Bunlar; yaşanılan sorunun ve nedenlerin açıklanması; yaşanılan duyguların ve ne-
denlerin açıklanması; çatışan öğrencilerin birbirleri ile empati kurması; anlaşmazlığın her iki tarafının yararına 
çözüm seçeneklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ile anlaşmanın gerçekleştirilmesidir. Bu araştırmanın 
amacı, yukarıda yer verilen, her bir arabuluculuk basamağında anlaşmazlık yaşayan öğrencilerin yaşadıkları 
güçlükleri arabulucu öğrencilerin gözünden incelemektedir. Bu araştırmanın amacı, İzmir’de bir lisede altı 
yıldır uygulanmakta olan akran arabuluculuk modeline ait sorun çözme basamaklarında yaşanılan güçlükleri, 
arabulucu öğrencilerin gözünden incelemektir. Çalışma nitel araştırma tekniklerinden “yarı yapılandırılmış gö-
rüşme tekniği” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Okulda altı yıllık dönemde en çok arabuluculuk gerçekleştiren 
toplam 50 öğrenci ile görüşülmüştür. 30’u kız 20’si erkek öğrencidir. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler 
içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre zorluklardan ilki; öğrencilerin 
kendilerini ifade ederken yaşadıkları zorluklardır. Diğer bir zorluk arabuluculuk sürecinin eğitimlerle kazan-
dırmaya çalıştığı empati kurmada gözlemlenmektedir.  Bu sonucun oluşmasını destekleyen en önemli sonuçlar 
karşılıklı olarak “dinlememe” ve “yanlı çözüm üretmenin varlığı” olarak vurgulanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Arabuluculuk, Akran-Arabuluculuğu, Çatışma, Anlaşmazlık

SEMAVİ DİNLERDE KADIN

Musa KAVAL
kavalmusa@hotmail.com 

ID: 43 K: 75
(İlahi Dinlerde Kadın) 

(Sözlü Sunum)

Öz: Geçen yüzyılda erkeklerin de özgül varlığını kabul edip kendilerine hak ettikleri değeri vermeye başla-
dıkları kadın, bütün tarih boyunca çoğu zaman erkeğe göre konumlandırılmıştır. Kadının öz varlığı, yaratılış 
sebebi, dünyadaki işlevi ve cinselliği açısından neye karşılık geldiği gibi bütün yönleri erkeğe göre kıymet-
lendirilmiştir. Toplumsal rollerin oluştuğu kültür içerisinde kadının sahip olduğu, kendisi olmaktan uzak bu 
kişiliğinin oluşmasında dinler en önemli yeri tutmaktadır. Çünkü dinler Tanrı’nın, her şeyi yarattığı ve onların 
özelliklerini en iyi yine Tanrı’nın bildiği gerçeği ile dünyadaki düzenin de bu bilgilere paralel düzenlenmesi 
gerekliliğini savunur. Bütün dinlerde olduğu gibi semâvi dinlerde de kadının yaratılış özellikleri ve sorumlu-
luklarına dair bazı hükümler vardır. Birbirinin devamı niteliğinde olan Yahudilik ve Hıristiyanlığa bakıldığında 
kadının ilk yaratılışı, ilk günah, erkeğe ve ailesine karşı sorumluluğu, dini ve sosyal hayata dahil olması konu-
sunda olumsuz bir kadın algısının varlığından söz edilebilir. İlk yaratılış sürecinde zayıf ve günahkar olması, 
erkeği günah işlemeye teşvik eden özelliği ile kadının problemleri süregelen ataerkil yaşam tarzının bir devamı 
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olarak sorun olarak görülmemekteydi. Öte yandan İslam dininde ise Yahudilik ve Hıristiyanlıktan farklı olarak 
çok daha kapsamlı ve detaylı hükümlerin belirtildiğini görüyoruz. Örneğin ilk yaratılış, ilk günah, kız-erkek 
olma, evlilik, miras, eğitim, ekonomik ve sosyal yaşamda erkekten daha değersiz olmadığını buyuran birçok 
âyeti okuyoruz. Ancak Kur’an-ı Kerim ve sünnet ile korunan ve hakları ilahi emirle koruma altına alınan 
kadının İslam ülkelerindeki durumuna bakıldığında menfi bir manzara ile karşı karşıya kalındığını söylemek 
durumundayız.  Modernizm ve küreselleşmenin etkisiyle kültürlerin ve rollerin hızla değişmesi sonucu kadı-
nın problemleri artmaktadır. Eski sorumlulukları ile birlikte kadın üstlendiği yeni rollerini yerine getirirken 
erkek ile zaman zaman çatışma yaşamaktadır. Özellikle dini anlamda kadına rol ve statü verilen toplumlarda 
bu çekişme daha zorlu bir sürece dönüşmektedir. Zira kadının daha ilk başta yani yaratılıştan itibaren değeri-
nin ve işlevinin ne olduğu belirlendiği için yeni düzen içerisindeki konumu mevcut olanın ötesine geçmemesi 
beklenir. Yükselen eğitim seviyesi, artan milli gelir, hayatı kolaylaştıran teknolojik ürünler, basit işlerimizi bile 
düzenleyen hukuk kurallarına rağmen kadına yönelik şiddet ve algının kültürel kodlardan uzak çözümü kavuş-
turulması olanaksızdır. Zira kadın ve erkeğin rolleri ile orantılı olan kıymetleri kültür ile şekillenmektedir. Bir 
kadının evde ve sokakta nasıl davranması gerektiğini belirleyen kültürün hızla değişen sosyal yapının getirdiği 
sorunlara üreteceği çözüm dikkate alınmalıdır. Kültürün en belirleyici unsuru olarak din, kökleri kutsala, dal-
ları topluma, yaprakları bireyler uzanan kültür ağacını besleyen özsuyun asıl menbâdır. Kadının sorunun tam 
olarak uyum içerisinde çözülebilmesi için dinin ve geleneğin iyi anlaşılması zorunludur. Aksi halde dini te-
mellere dayandırılan, ancak geleneksel yönü baskın inançlar yüzünden sorunun çözülmesi imkansızdır. Bugün 
yaşadığımız kadın sorunsalı tarihte yaşanandan çok da farklı değildir. Semâvi dinler bağlamında ele almaya 
çalıştığımız kadının kıymet sorunu ile ilgili olarak Yahudilik ve Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde olmayan an-
cak daha sonra ortaya çıkan olumsuz kadın algısı dinsel kökenli olmaktan öte geleneksel anlayışın ürünüdür. 
Grek-Roman ve Helenistik kültürlerinin tesirinde kalan Yahudi ve Hıristiyanlık üzerinde ataerkil yapının dini 
söylemlerle gücünü devam ettirmesi söz konusudur. Kutsal metinlerinin peygamberlerden çok uzun süre sonra 
yazılmış olması ve kadın konusunda çelişkili ifadelerin bulunması baskın kültürün, din üzerinde bir etkisi ola-
rak görülmektedir. Kur’ân’ın muhafazası ve Hz. Peygamber’in liderliğinde kurulmuş ve âkemete uğramamış 
toplumsal yapısı ile İslam, kadın konusunda açık ve net hükümleri ile o günün şartlarında devrim yapmıştır. 
Ancak ataerkil yapının uzun geçmişi Müslümanlar üzerinde etkisini göstererek kadın konusunda eski hatala-
rı yapmaya yöneltmiştir. Müslümanlar arasında kız çocuklarının okutulması, evlendirilmesi, miras almaları, 
namusları konusunda geçmişte olduğu gibi tartışmaların gündemde olması sorgulanması gereken hususlardır. 
Kur’ân-ı Kerim’de kadının hak ve hukuklarının açıkça belirtilmiş olmasına rağmen Müslümanların din adına 
kadın hakkındaki düşünceleri geçmişte Yahudi ve Hıristiyanların yaptıkları ile benzerlik taşımaktadır. Bu an-
lamda kadınların sorununun çözümünde önemli bir yeri olan dinin çok iyi anlaşılması zorunludur. Aksi halde 
din diye hem erkeğe hem de kadına dayatılan gelenek sadece kadına zarar vermekle kalmayıp onun eşi olan 
erkeğin de psiko-sosyal olarak kendini tamamlamasına engel olacaktır. Biz bu çalışmamızda üç semavi dinin 
kadın konusunda nasıl bir bakış açısı ve değer algısına sahip olduklarını ortaya koymaya çalışarak bugüne 
uzanan bu problemin çözümüne dair köklü bir bakış açısı sunmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Kadın, Değer
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AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE  
KARŞILAŞTIRMALI BİR YILDIRMA (MOBBİNG) ARAŞTIRMASI 

Gülbeniz AKDUMAN, Zeynep HATİPOĞLU, Zeki YÜKSEKBİLGİLİ
 (Sözlü Sunum)

gulbeniz@akduman.com
ID: 44 K: 80
(Mobbing)

(Sözlü Sunum) 

Öz: 1980’li yılların başında çalışanlar için birçok travmayı da beraberinde getiren “Mobbing” kavramı İsveçli 
psikolog Heinz Leymann tarafından literatüre kazandırılmıştır. Bir veya birkaç kişinin bir başka kişiyi he-
def alıp sistematik bir biçimde düşmanca ve ahlak dışı davranışlarda bulunarak psikolojik şiddet uygulaması 
“Mobbing” olarak tanımlanmaktadır. Mobbing çalışanların psikolojik ve fizyolojik sağlıklarını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) mobbing kapsamında yaşanan olaylar hem hizmetin kalite-
sini ve sürekliliğini etkilemekte hem de sağlık çalışanlarının mutsuz olmasına neden olmaktadır.  Bu çalışmada 
amaç; Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan çalışanların yıldırma algılarının cinsiyete, medeni duru-
ma ve pozisyona göre farklılık gösterip göstermediğini, gösteriyorsa ise hangi grubun yıldırma algısının daha 
yüksek olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada yıldırma algısını ölçmek için Leymann tarafından geliştirilen 
Psikolojik Terör Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada veriler çevrimiçi (online) anket yöntemiyle elde edilmiştir. 
ASM’lerde görev alan personelin üye oldukları dernekler ile temasa geçilerek, dernek haberleşme grupları 
üzerinden anketler katılımcılara ulaştırılmıştır. Bir katılımcının birden farklı anket doldurulmasının önüne ge-
çilmesi için IP adresleri kontrol edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile (SPSS 19.0) 
analize tabi tutulmuştur. Araştırmada veriler çevrimiçi (online) anket yöntemiyle elde edilmiştir. ASM’lerde 
görev alan personelin üye oldukları dernekler ile temasa geçilerek, dernek haberleşme grupları üzerinden an-
ketler katılımcılara ulaştırılmıştır. Bir katılımcının birden farklı anket doldurulmasının önüne geçilmesi için 
IP adresleri kontrol edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile (SPSS 19.0) analize tabi 
tutulmuştur. Araştırma kapsamında 1028 ASM çalışanından veri toplanmıştır. Elde edilen verilerin %43,2’si 
kadın, 56,8’i erkek katılımcılardan elde edilmiştir. Katılımcıların %15,2’si bekâr, %82,9’u evli ve %1,9’u dul-
dur. Ankete katılanların %1,2’si lise, %3,9’u ön lisans, %45,1!i lisans ve %49,8’i yüksek lisans mezunudur. 
Katılımcıların mesleklere göre dağılımı ise, %7’si uzman doktor, %82,9’u doktor, %5,1’i hemşire, %3,5’i 
ebe, %0,8’i sağlık memuru ve %0,8’i acil tıp teknisyenidir. Araştırma sonuçlarının değerlendirilebilmesi için 
nicel araştırma teknikleri kullanılmış, örneklem yeterliliği için Kaiser Meyer Olkin testi, normallik sınaması 
için Tek Örneklem Kolmogorov Simirnov testi yapılmıştır. Gruplar arası yıldırma algısının ölçümünde Mann 
Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda kadınların mobbing algısının erkek-
lere göre daha fazla olduğu, dulların yıldırma algılarının evlilerden ve bekârlardan yüksek olduğu, eğitim 
durumuna göre incelendiğinde en yüksek yıldırma algısının ön lisans mezunlarında olduğu sonra sırasıyla 
yüksek lisans, lisans ve lise mezunlarının yıldırma algılarının yüksek olduğu ve konunun pozisyona göre ele 
alındığında en yüksek yıldırma algısının Ebe ve Hemşirelerde olduğu sonra sırasıyla sağlık memuru, uzman 
doktor ve doktorların yıldırma algılarının yüksek olduğu, en düşük yıldırma algısının ise acil tıp teknisyenle-
rinde olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yıldırma, Mobbing, Aile Sağlığı Merkezi
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DEĞİŞEN TOPLUMLARIN DEĞİŞMEYEN REALİTESİ: TOPLUMSAL CİNSİYET VE  
ROL EDİNİMİ

Gamze AKBAŞ 
 son-gam@hotmail.com 

ID: 33 K:69
(Edebiyatta Kadın)

(Sözlü Sunum) 

Öz: Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun her toplumun, kadın ve erkeğe özel, dikte kimlikler/roller hazırladığı 
söylenebilir. Bu kimlikler bireylerin özgürlük alanını daraltmakta; yetki, görev ve sorumluluk gibi sabit yaşam 
koşullarıyla onları biçimlendirmektedir. Daha açık ifadeyle, temelde her kadını anne her erkeği egemen güç 
(baba) hâline getirmektedir. En üst noktadan başlayarak “Allah Baba”, “Devlet Baba” ve nitekim “Büyük Baba” 
ve “Baba” biat edilmesi gereken güç, erk sahibi olarak addedilmektedir. Bir anlamda Tanrı’nın yeryüzündeki göl-
gesi kabul edilen erkek içinse bu vasıf taşınması oldukça güç sorumluluklara kapı aralamaktadır. Diğer taraftan 
kadın ve erkeğin ortaklık etmesi gereken, birlik paydasında oluşan yaşamın bölünmesine neden olmaktadır. Aile 
ve toplum içinde uyumsuz addedilen bireyler düşünüldüğünde bu durum benlik bunalımının nedenleri arasında 
gösterilebilir. Karakteristik özelliklerle biçimlendirilmiş kimliklerin çatışması, öz benlikten başlamak suretiyle, 
aile içi ve toplumsal şiddete neden olmaktadır. Dolayısıyla yaşanan olumsuzluklar cinsiyet ve yaş gözetmeksizin 
tüm bireylerin ortak sorunsalı olmaktadır. Sosyoloji, psikoloji gibi pek çok disiplinin araştırma konusu olan bu 
kimlik meselesi edebiyatta da işlenmiş, kurmaca eserlere kaynaklık etmiştir.  Alev Alatlı’nın Yaseminler Tüter mi, 
Hâlâ? İsimli yapıtı, farklı kültürlerdeki “toplumsal cinsiyet” yorumları ve onların bu eksendeki değer yargılarını 
yansıtması bakımından oldukça önemlidir. Eser, Rum bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Eleni’nin sancılı ya-
şamını, Naciye’ye dönüşme sürecini konu almakta, bir kadının var olma mücadelesini yansıtmaktadır. Karakterin 
bir çocuk ve bir kadın olarak din-toplum ekseninde yaşadıkları iki farklı kültürün panoraması gibidir. Eleni adeta 
bir koza gibidir ve her dönüm noktasında yeniden dönüşmeye başlar. Yapılacak çalışma kapsamında Yaseminler 
Tüter mi, Hâlâ? “toplumsal cinsiyet” ekseninde çözümlenecektir. Bu yöntemle, “kimlik bunalımı” ve “dikte 
roller”in kadına yönelik psikolojik ve fiziksel şiddete etkisi açımlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kimlik Bunalımı, Kadın, Erkek, Toplum

MOBBING: BİREYE VE ÖRGÜTSEL YAPIYA OLUMSUZ ETKİLERİ

Mehmet Naci EFE, Cem KARABAL, Murat SAĞBAŞ, Yasemin AĞAOĞLU 
samuel56@gmail.com

ID:34 – K:70
(Mobbing)

 (Sözlü Sunum)

Öz: 20. Yüzyılda akademik literatürde yerini alan mobbing şüphesiz 21. yüzyılda işletmeler için büyük sorunlar 
yaratmaktadır. Mobing sözcük anlamı olarak Latincede; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme 
veya sıkıntı verme olarak tanımlanmaktadır. Mobing konusunda yapılan araştırma ve çalışmalara bakıldığında 
ise bu olguyu tek bir sözcükle ifade etmek yerine kavrama Türkçe karşılık olarak “iş yerinde psikolojik taciz”, 
“iş yerinde psikolojik terör”, “iş yerinde psikolojik şiddet”, “iş yerinde duygusal taciz”, “iş yerinde manevi 
taciz” ve “yıldırma” sözcüklerinin kullanıldığı görülür. Türkçe’ye Latinceden giren “MOBBING” sözcüğünün 
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Türkçe’de anlam ve ifade karmaşaşası yaşatmaması amacıyla literature mobbing olarak girmiştir. Mobbing 
kişi üzerinde ağır travmalar yaratarak işletmeler açısından hem verimlilik hem de performans açısından büyük 
sorunlar meydana getirir. Mobbinge maruz kalan bireylerin mobbing ile birlikte iştahsızlık, uyku bozukluk-
ları, cilt problemleri ve kalp çarpıntıları gibi rahatsızlıklarla karşı karşıya kaldığı yapılan araştırmalarda ifade 
edilmektedir. Bunların yanında strese bağlı olarak çeşitli sinir bozukluğu belirtileri, melankoli, duygu durum 
bozukluğu, sosyal fobi, sosyal izolasyon, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, çaresizlik ve sinirlilik gibi psi-
kolojik sorunlar yarattığı da ifade edilen bulgular arasındadır. Ancak bir iş yerinde çalışanlar arasında yaşanan 
her olumsuzluğu mobbing olarak tanımlamak yanlış olduğu bilinen gerçekler arasındadır. Eylemin mobbing 
olarak tanımlanması için sistematik bir şekilde bir grubun belirli bir zaman sürecinde planlı yada plansız bu 
eylemi kişi üzerinde uygulaması gerekmektedir. Bu sure Türk Hukuk Sisteminde altı ay kesintisiz olarak uy-
gulanmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca mobbing olgusunu oluşturacak davranışlar bireyden bireye farklılık 
göstermektedir. Birey kendisine yapılan davranışlardan olumsuz etkilendiğini çevresi ile paylaşıyor, tavır ve 
hareketleri ile belirtmesine rağmen bu davranışların şiddeti artıyor ve benzerleri meydana gelmeye başlıyor 
ise sistematik bir şekilde mobbinge maruz kaldığı ifade edilebilir. Mobbingin yoğun bir şekilde görüldüğü iş-
letmeler değerlendirildiğinde hiyerarşik yapıdaki ve hedef odaklı çalışan  (bankacılık sektörü gibi) örgütler ön 
plana çıkmaktadır. Bu işletme türlerinde mobbing sıklıkla görülmesinin temel nedeni amir ve üstlerin hiyerar-
şik yapıyla elde ettikleri ve astları üzerinde kullanabilecekleri yetkileridir. Bu yetkiler sağlıklı bir şekilde kulla-
nılmadığında çalışanlar olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlamakta ve örgüt içi huzursuzluklar başlamaktadır. 
Yöneticiler konumları gereği astlarına mesafeli olmalı ama  onlardan kopuk olmamalıdır. Örgüt içi baskının 
yoğun olduğu bu yapılarda mobbingin birçok tetikleyicisi vardır. Mobbing kavramı bazen bullying kavramı 
ile eş tutulmakta ve karıştırılmaktadır. Bullying ve mobbing arasındaki en önemli fark, bullying fiziksel saldırı 
ve tehdit anlamını da kapsamasıdır. Bullying daha çok kaba davranış ve sözler olarak uygulanırken ve fiziksel 
şiddeti ifade etmektedir. Mobbing, her türlü küçük düşürücü, incitici tutum ve davranışları kapsamakta ve psi-
kolojik ile duygusal şiddeti ifade etmektedir.  Bullying kavramı, bir kişinin bir başka kişiye yönelik saldırgan 
tutum ve davranışları olarak tanımlanmaktadır. Mobbing ve bullying kelimelerinin farklılıklarına rağmen iç 
içe geçmiş kavramlar olduğu söylenebilmektedir. İş yeri zorbalığı; iş yerinde çalışan kişi ve kişiler üzerinde 
sistematik bir şekilde baskı yaratmak ve duygusal saldırıda bulunmaktır. Bu zorbalığı uygulayanlar, ne yazık 
ki! bireyin depresyona girmesine, işten istifa etmesine ve hayatına son vermesine neden olacak kadar önemli 
bir sureci başlatmaktadır. Mobbing ve zorbalık her ne kadar anlam olarak kişiye yapılan psikolojik ve fiziksel 
şiddeti içeren ifadeler de olsa, zorbalık terimi içinde daha çok psikolojik saldırı ile birlikte fiziksel şiddetin söz 
konusu olduğunu söylememiz mümkündür. Örgütsel düzeyde gerçekleşen ve bireyleri olumsuz etkileyen mob-
bing kavramının tanımlanması, nedenlerinin belirlenmesi ve tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması olduk-
ça önemlidir. Bu araştırmada mobbing kavramının literature açısından değerlendirilmesi, yaşanan mobbing 
sorunları, uygulamalar, yaşanan olumsuzlukların kurum ve bireyler üzerinde oluşturduğu sorunlara yönelik 
çözüm önerileri sunulmuştur. Araştırma literature derleme şeklinde hazırlanarak bu alanda araştırma yapanlara 
kaynak niteliğinde bir eser olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Mobbingin Tetikleyicileri, Mobbingin Etkileri
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MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN KIZ ÖĞRENCİLERİN  
KIZ ÇOCUĞU OLMAYA İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI

 
Hatice BEKİR, Güldeniz ARBAŞ

hsimsek@gmail.com
ID:31 – K:65

(Geçmişten Günümüze Kadının Sosyal Statüsü )
(Sözlü Sunum)

Öz: Teknolojinin Teknolojinin gelişmesi, sanayileşme, köyden kente göçler gibi nedenlerle geleneksel 
yapıdan modern yapıya geçiş gösteren Türk ailesinde kız çocuklarının eğitim ve istihdamlarında önemli 
iyileştirmeler olsa da istenilen düzeye halen gelinememiştir. Özellikle kırsal kesimlerde kız çocuklarının aile 
ve toplumdaki yeri sürekli tartışma konusu olmuştur. Bu nedenle bu araştırma, kırsal kesimde mevsimlik tarım 
işçisi olarak çalışan ve çalışmayan kız öğrencilerin kız çocuğu olmaya ilişkin bakış açılarının belirlenmesi 
amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomoloji/
phenomenology) yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme (ölçüt, criterion) 
yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemi ile seçilen Diyarbakır İli Silvan İlçesine bağlı bir 
köyde bulunan bir ortaokul’un 8. Sınıfına devam eden 7’si mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan, 13’ü ise 
çalışmayan olmak üzere çalışmaya katılmaya gönüllü toplam 20 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar 
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile bireysel görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. 
Verilerin analizinde nitel veri analizlerinden betimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 
sonuç ve yorumları çalışma grubunu temsil etmekle sınırlı olup ulaşılan sonuçların geçerliğini ve güvenirliğini 
sağlamak için derinlemesine veri toplama yöntemleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda kız öğrencilerin 
11’i kız çocuğu olmaktan memnun olduğunu, 9’u ise memnun olmadığını dile getiren ifadeler kullanmışlardır. 
Her iki grupta kız öğrencilerin çoğunluğu, annelerinin kız çocuğunu erkek ya da kız ayrımı yapmadan çocuk 
olarak algıladıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin tamamı (7’si mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan, 13’ü 
ise çalışmayan) babalarının kız çocuklarını erkek çocuklara göre daha pasif ve değersiz gördüklerini ve kız 
çocuklarının özgürlüklerini kısıtladıklarını belirtmişlerdir. Bu araştırma bulgularına yönelik olarak; özellikle 
kız çocukların mevsimlik tarım işçiliği yapmalarını önlemeye yönelik projelerin yapılması ve bu projelerin 
gerek kamu gerekse özel sektör tarafından desteklenmesi, erken müdahale açısından okula başlayan kız 
çocukların ailelerini bu konu hakkında bilgilendirici toplantıların yapılması önerilebilir.

 
Anahtar Kelimeler: Mevsimlik Tarım İşçisi, Kız Öğrenci, Kız Çocuğu, Bakış Açısı 

TÜRKİYE’DE YAŞ AYIRIMCILIĞIYLA MÜCADELE: MEDYA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sema BECERİKLİ
semabecerikli@gmail.com

ID:29 – K:36
(Medya ve Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Tüm dünyada refah düzeyinin artışına bağlı olarak yaşlı nüfusu artmaktadır. Bu nedenle, akademik ve 
uygulamalı alanların bu nüfus üzerine yaptığı araştırmalarda da önemli bir yükseliş meydana gelmiştir. An-
cak bu konuda Türkiye’deki literatür hala geliştirilmeye muhtaçtır. İletişim eksenli çalışmalarda da büyük bir 
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eksiklik göze çarpmaktadır. Bu araştırmanın amacı; medya metinlerinde, medya metinlerinin okunmasında 
yaş ayırımcılığını yeniden üreten kalıp yargıların ortaya çıkarılmasını ve bununla mücadele yollarının keş-
fedilerek kuşaklararası iletişim köprüsünün kurulmasına dönük çalışmaları teşvik etmektir. Bu araştırmanın 
en temel sorusu; her düzlemde yaş ayırımcılığı uygulamalarıyla nasıl baş edilebileceğidir. Yaş ayırımcılığı 
belirli bir yaş grubuna yönelik sistematik bir şiddet biçimidir ve kendini hem iş yaşamında hem bireylerin özel 
yaşamlarında göstermektedir. Medya üzerinden yapılan yaş ayırımcılığı ise ileri yaş grubuna yönelik sembo-
lik şiddet biçimi olarak değerlendirilmektedir. Araştırmanın kapsamına yaş ayırımcılığının medya metinleri, 
özellikle de gazete haberleri üzerinden görünümü dahil edilmektedir. Yaş ayırımcılığının ve onun sembolik gö-
rünümünün medya üzerinden analizi hedeflenmektedir. Araştırmanın metodolojisi; içerik analizi veri toplama 
tekniğini içermektedir. Posta, Hürriyet ve Sözcü gazetelerinin 6 aylık bir periyoddaki konuyla ilgili yayınları 
incelenmektedir. Çalışma içerik analizinde Türk Basını’nın yaşlılara ilişkin haberlere ne kadar yer ve önem 
verdiğini saptamaya çalışmakta, bu haberlerdeki ayırımcı unsurları görünür hale getirerek daha etkin ve doğru 
bir habercilik anlayışına doğru yol almayı hedeflemektedir. Haberlerin konuya ilişkin dil ve üslubu, olumlu 
ve olumsuz önyargı ve stereotipleri, haberin konusu ve odaklandığı yer, sorunun tanımı ve çözüm yolları gibi 
kategoriler araştırma kapsamına alınmıştır. Damgalamayla mücadele zeminlerinden biri olarak medyayı işaret 
ederek, Türk Basını’ndan seçtiğimiz üç gazete üzerinden yaş ayırımcılığı konusunu araştırmayı hedefleyen bu 
çalışma sonucunda; ileri yaş grubunun kendine ve toplumun bu yaş grubuna bakışını belirlemede önemli olan 
hususları şu şekilde belirtebiliriz:

İleri yaş grubuna dair haberler en fazla Posta gazetesinde yer almakta ve haberler 3. sayfadan verilmekte-•	
dir. Temmuz ayı içinde konuya ilişkin en fazla haber yapılmış ve bu haberler Pazar ve Cuma günlerinde 
yoğunlaşmaktadır.
Haberler ağırlıklı olarak manşetten verilmiş ve görsel materyal kullanılmıştır. Haberler ulusal kaynaklı •	
olup güncel sayfalarında verilmiştir. Yaşam konusuyla ilişkilendirilen bu haberlerde genel olarak uzman 
görüşüne yer verilmemiştir. Uzman görüşüne yer verildiği durumlarda ise kamu kurumları yetkililerinin 
ağzından görüşler hakim durumdadır. 
Haberlerde olumlu bir dil ve üslup kullanımı söz konusudur ve olumsuz sıfat ve stereotiplerden kaçınılmıştır. •	
Varolan olumsuz sıfat ve stereotiplerde 60’lık, 70’lik, 75’lik gibi ifadeler yer almaktadır. Yaşına rağmen 
anlamına gelen ve hayret verici bir duruma işaret eden bir sıfat niteliğinde kullanılmıştır. Olumsuz sıfat ve 
stereotiplere göre daha fazla olumlu stereotiplere yer verildiğini söyleyebilmemize rağmen, yine de haber-
lerde ağırlıklı olarak bu anlamda olumlu ifadelere de yer verilmemektedir. Yapılan olumlamalar da yine 
tıpkı olumsuzlamalarda olduğu gibi yaşa rağmen hayret verici bir durumu işaret etmektedir. Gençlik, genç 
gibi olmak bir övgü vesilesi durumundadır.
Haberlerde sorun olarak işaretlenen durumlarda yaşlılık, emeklilik ve sağlıklı yaşam gibi konular dikkat •	
çekmektedir. Bu sorunların nedeni olarak da biyolojik, ekonomik ve psikolojik nedenler gösterilmektedir. 
Yaşlılık öncelikle biyolojik bir olgu olarak ele alınmaktadır. Konunun sosyolojik boyutu ihmal edilmek-
tedir. Sorun olarak işaret edilen durumlara ilişkin herhangi bir çözüm yolu da önerilmemiştir. Biyolojik 
olanın kaçınılmaz olduğuna dair inanç bu duruma eşlik etmektedir.
Haberlerde hakim bir insan hakları vurgusuna rastlanmamıştır. İnsan haklarıyla ilişkilendirilen haberde •	
de insan haklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili bir anlatı sözkonusudur. Ayrıca insan hakları 
vurgusunun olduğu haberlerde bir çözüm yolu da muhakkak önerilmektedir. Ek olarak belirtilmesi gereken 
husus bu haberlerin özne odaklı değil, sorun odaklı yapıldığıdır.

Anahtar Kelimeler : Yaş Ayırımcılığı, Medya, İçerik Analizi
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OKUL İKLİMİ VE AKRAN SİBER ZORBALIĞI: REYHANLI ÖRNEĞİ

Ali ÜNSAL
unsal-ali@hotmail.com 

ID:24 – K:57
(Sosyal Medya ve Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin sanal zorbalık deneyimlerini, sanal davranışlarda bulunma ve 
maruz kalma durumlarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Ayrıca internet ve cep telefonu kullanma sıklıklarını 
incelemektir. Böylece, bir yandan bilgi ve iletişim teknolojilerinin gençler üzerinde oluşturduğu etkilere dikkat 
çekerken, diğer yandan da yeni bir kavram olan sanal (siber) zorbalık kavramını ve etkilerini tanımlayarak, 
bu konuda farkındalık kazandırma hedeflemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri sağladığı sayısız faydanın 
yanı sıra bazı olumsuzlukların yaşanmasına da aracı olmaktadır. Bu teknolojik araçlar özellikle gençler ve 
lise öğrencileri arasında daha da yaygın olarak kullanılmaktadır. Sanal zorbalığın pek çok sebebi bulunuyor. 
Arkadaşları ile alay etmek, sevmediği bir kişiden intikam almak ya da şantaj amacıyla kullanılabilir.  Bununla 
birlikte her teknolojik gelişmede yaşandığı gibi görünen yararların yanı sıra teknolojinin kötüye kullanılma-
sından kaynaklanan sorunlar da ortaya çıkmaktadır. İnternet, cep telefonu, kısa mesaj servisi gibi iletişim 
araçları günlük yaşamı kolaylaştırmalarının yanında kötü niyetli kullanıcıların ellerinde diğer insanlara zarar 
veren araçlara dönüşmektedir. İsimsiz çağrılar, gizli kimlikle gönderilen yararsız (spam) e-postalar, hakaret ve 
tehdit içeren, bir kişi ya da grubu karalamak için e-posta ya da kısa mesajlar ile yayılan ses, görüntü ve metin-
ler, virüslü e-postalar, tüm bu zararlı eylemlerin ortak bir isim altında tanımlanmasına neden olmuştur: Sanal 
(Siber) zorbalık. Bu olumsuzluklardan birisi okullarda zaten bir sorun olan akran zorbalığına yeni bir boyut 
katmasıdır. Sanal-siber zorbalık, uluslararası literatürde genel olarak “diğer kişilere zarar vermek amacıyla, bir 
birey ya da grup tarafından, elektronik posta, cep telefonu, çağrı cihazı, kısa mesaj servisi ve web siteleri gibi 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını içeren; kasten, tekrarlayıcı bir şekilde ve düşmanca davranışları 
destekleyen davranışlar” şeklinde tanımlanmaktadır. Literatürde zorbalığın yaş, cinsiyet, sosyoekonomik ge-
lir düzeyi, depresyon gibi değişkenlerle ilişkisini araştıran çok sayıda çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalar 
zorbalığın, zorba davranışlarda bulunan, zorba davranışlara maruz kalan (kurban) ve zorba davranışlara şahit 
olan öğrencilerin kişilik özelliklerini ve ileriki yaşamlarındaki toplumsal ilişkilerini olumsuz etkilediğini be-
lirtmektedirler. Çalışmanın katılımcılarını 248 gönüllü lise öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin yaşları 14 
ile 19 arasında değişmekte çoğunluğunu ise 16 yaşındakiler oluşturmaktadır. Bu çalışmada siber zorbalığın 
biçimlerini ve yaygınlığını belirlemek üzere geliştirilen siber zorba ve siber kurban olma durumunu sorgulayan 
“yarı yapılandırılmış mülakat formu” olan ölçüm aracı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılacak veri toplama 
aracının geliştirilmesi sürecinde ilk olarak, Anadolu Lisesi öğrencisi 121 kişiyle, kendilerinin maruz kaldıkları 
siber zorba davranışlar konusunda “odak grup görüşmesi” yapılmıştır. Toplam 25 sorudan oluşan anket, 20 ka-
palı uçlu, 5 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Verilerin analizinde 248 kişinin sorulara verdiği cevaplar dikkate 
alınmıştır. Araştırmadan elde edilen ham veriler, öncelikle SPSS programına girilerek frekans (f) ve yüzde (%) 
tabloları oluşturulmuş, örneklemin genel özellikleri tek ve iki yönlü tablolar halinde gösterilmiştir. Daha sonra 
araştırmanın amacına göre çapraz tablolar oluşturularak bazı değişkenler arasındaki ilişkiler, yüzde oranları 
bakımından yorumlanmıştır. Siber zorba veya siber kurban olma durumlarının ülkemizde de yaşandığını gös-
termektedir. Erkek öğrenciler kız öğrencilere oranla hem daha fazla siber zorbalık yaptıklarını hem de daha 
fazla siber zorbalığa maruz kaldıklarını bildirmişlerdir. Siber zorba davranışları erkeklerin(198) kızlara(50) 
oranla çok daha fazla sergilediği görülmektedir. Siber zorba davranışlara maruz kalma durumu cinsiyete göre 
değişkenlik göstermekte, maruz kalma durumu kızlara oranla erkeklerde çok daha fazladır. Ayrıca internet 
temelli iletişim kaynaklarının kullanımı ile siber zorba ya da kurban olma arasında pozitif yönde ilişki bulun-
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muşken, okul türü, ailenin ekonomik geliri, yaş ve sınıf değişkenlerinin siber zorba ya da siber kurban olma 
ile ilişkili olmadığı gözlenmiştir. İnternet ya da cep telefonu üzerinde kimliğini gizleme davranışı ile siber 
zorbalık arasında da anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Araştırmanın bir diğer bulgusu, öğrenciler arasında 
en çok sergilenen siber zorba davranışın erkeklerde ve kızlarda  “özel numara ile rahatsız etme” davranışı ol-
duğudur. Bunun dışında erkeklerde en çok sergilenen davranış“Online oyunlarda hakaret/cinsel içerikli/tehdit 
içeren konuşmalar yapma” olarak belirlenirken kızlarda “Chat odasında hakaret/cinsel içerikli/tehdit içeren 
konuşmalar yapma” olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Siber zorba davranışları sergileme konusunda erkeklerin 
(f=198) kızlara (f=50) oranla çok daha fazla sergiledikleri sonucuna varılmıştır. Ebeveynlere, öğretmenlere, 
okul yöneticilerine ve öğrencilere teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Özel-
likle öğrencilerin internet ortamında karşılaşabileceği olumsuzluklar konusunda bilgilendirilmesi gerekmekte-
dir. Siber zorba davranışlar konusunda okul rehberlik servisi ile öğretmenlerin, ebeveynlerin, okul yöneticile-
rinin ve öğrencilerin işbirliği yapması önemlidir. Okul rehberlik servisleri siber zorbalık yapan ve siber zorba 
davranışlara maruz kalan gençlere ilişkin psiko-eğitimsel programlar hazırlayarak sorunların çözümüne katkı 
yapmalıdırlar. Aileler öncelikle çocuklarıyla ilgilenmelidir. Öğretmenler seminerler düzenleyip öğrencilere 
internet kullanımı ile ilgili bilgiler vermelidir. Zorbalığın hem okul hem aile hem de toplum tarafından dikkate 
alınması ve herkesin üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde sorunlar çözü-
lebilir. Kısaca siber zorbalık gençlerin sağlıklı gelişimlerini tehdit eden bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Siber Kurban, İnternet Teknolojileri, Lise Öğrencileri, Mesaj, E-Posta, 
Spam 

KADINLARIN İŞ HAYATINDAKİ SORUMLULUKLARI ve YAŞADIKLARI SORUNLAR

Sema BİLİCİ, Ercüment N. DİZDAR
semabilicii@gmail.com 

ID:22 – K:54
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Çalışma hayatı, bir taraftan kadının ekonomik özgürlüğünü ve toplumsal değerini arttırırken, diğer taraftan 
ataerkil toplumların getirisi olan geleneksel değer ve tutumların sürmesi sebebiyle birçok sorunu da beraberin-
de getirmektedir. Son yıllarda Türkiye’de çalışan kadın nüfusunun artmasıyla birlikte, işle ilgili sorunları da 
artmıştır. İş hayatında, yükselmelerine, terfi etmelerine rağmen kadınların çalışma hayatlarında zorluklar bu-
lunmaktadır. Dünya’nın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de kadınların toplumdaki temel rolünü, “anne, 
eş ve ev kadını” olarak çizen genel görüş, kadını bir üçgen içerisine almış ve işgücüne katılımının sınırlarını da 
belirlemiştir. Yapılan araştırmalara göre Türkiye nüfusunun yüzde 49,8’ini oluşturan kadınların sadece üçte biri 
çalışma hayatında yer almaktadır. Bu oranlara bakıldığı zaman Türkiye,  Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler 
arasında kadınların iş hayatına katılma oranının en az olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Kadının ücret kar-
şılığında çalışmaya başlaması ile birlikte kadının ailedeki ve toplumdaki rolünde farklılaşma meydana gelmiş, 
fakat kadın yine de ev yaşamının getirdiği yükten kurtulamamıştır. Toplum hayatında öncelikle “eş” ve “anne” 
olarak görülen kadını çalışma hayatına iten ekonomik ve toplumsal nedenlerdir. Bir yandan evin ve ailenin ağır 
yükü, diğer yandan ise iş hayatının ağır ve yıpratıcı maratonu, çalışma yaşamının yükü ile kadını çok boyutlu 
bir problemin içine maruz bırakılmıştır. Kadın çalışanlar her türlü çalışma ortamında erkek çalışanların yaşadığı 
sorunları yaşamakla birlikte, kadın olmalarından dolayı birçok farklı sorunla da mücadele etmek zorunda bıra-
kılmaktadırlar. Nitelikli işgücü gerektirmeyen üretim koşullarında, uzun çalışma saatleri ve düşük ücretle erkek 
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çalışanların alternatifi olarak görülen kadın çalışanlar, işe alınmada eşitlik ilkesinin uygulanmaması, annelik ve 
aile yaşamının kadının çalışmasını engellemesi, çocuklu kadınlar için kreş problemlerinin yaşanması, aynı işe 
eşit ücret ödenmemesi, kadına yönelik cinsel taciz gibi cinsiyete dayalı ayrımcılık ile de karşı karşıya kalmak-
tadırlar. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının sonucu olarak kadın ve erkek çalışanların ücret dengesizliği de buna 
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, karşımıza şu tablo çıkmaktadır: Türkiye, Dünya Ekonomik Formu 
tarafından yayımlanan 2014 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nde, 142 ülke arasında 125. sırada 
yer almıştır. Ekonomi de kadın iş gücünün yapısına uygun istihdam sağlanamaması, kaynakların etkin bir şekilde 
kullanılmaması, üretim çarkının harekete geçirilememesi, iş güvencesinin yeterli olmaması, kadın iş görenlerin 
problemlerinden sadece birkaçıdır. Buda günümüz Türkiye’sinin sosyal kalkınmasında önemli bir engel teşkil 
etmektedir. Bu araştırma, çalışma yaşamının bir parçası olarak kadın iş görenlerin sırf kadın olduklarından dolayı 
yaşadıkları stres ve sorunları ortadan kaldırmadan onlardan hem işyerlerinde hem de aile yaşamlarında iyi bir 
performans göstermelerini beklemenin mümkün olmayacağını ve işverenlerin genel olarak verimliliği artıra-
bilmeleri ise, ancak çalıştırdıkları kadın iş görenlerin sorunlarını çözmeleri ve stresle savaşmalarını öğretmeleri 
ile gerçekleşeceğini göstermiştir. Elde	edilen	sorunlar	ve	bunlara	yönelik	çözüm	önerileri	paylaşılmaktadır. 
Çalışmada veriler, 9’u demografik bilgi ve 35’si anket sorusu olmak üzere toplam 44 sorudan sağlanmıştır. Anket 
yanıtları ise “kesinlikle katılıyorum” (1), “katılıyorum” (2), “kararsızım/bir bilgim yok” (3),  “katılıyorum” (4) 
ve “kesinlikle katılıyorum” (5) şeklinde 5’li Likert tipi değerlendirmeye dayanmaktadır.Farklı bölgelerden elde 
edilen 1296 denekten toplanan veriler ışığında gerçekleştirilen bu çalışmada, kadın çalışanların gerek cinsiyetten 
kaynaklı ve gerekse de iş ve çalışma yaşamındaki rol farklılığı sebebiyle yaşadıkları diğer sorunların neler olduğu 
araştırılmış ve “Çok Boyutlu İstatistik Metotları” ile incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çalışma Yaşamı, Stres Faktörleri, Kadın Çalışanlar, Cinsiyet Kültürü, Mobbing

KADINA YÖNELİK ŞİDDET”TE DİNİN ROLÜ: SOSYOLOJİK BİR ANALİZ

Arif KORKMAZ
arifkorkmaz1976@hotmail.com

ID:22 – K:54
(İlahi Dinlerde Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Bu bildirinin amacı, küresel ölçekli bir sorun olsa da, özellikle ülkemizde son yıllarda dozu giderek artan 
“kadına yönelik şiddet” vakalarının yaşanmasında dinin etkisini dini metinler üzerinden tartışmaya açmaktır. 
Bu olabildiğince geniş spektrumlu sorunsalın cevabını bulmak için, bildirimiz, bir örneklem çerçevesi olarak 
kendini İslam dininin en önemli kaynakları olan Kuran ve hadisler ile sınırlandıracak ve bu bağlamda kadına 
yönelik (psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik) şiddet ögesi içeren ayet ve hadisleri sosyolojik bir analize tabi 
tutmaya çalışacaktır. Konuyu “dini metinler” çerçevesinde örneklendirmeyi amaçlayan bildiride takip edilecek 
temel yöntem, sosyal bilimsel “metin” çözümlemelerinde sıkça başvurulan “içerik analizi” yöntemidir. Sosyo-
lojinin kurucu simalarından Weber’e göre, toplumbilimin konusu “toplumsal eylem”, ya da bir başka deyişle 
insan davranışlarıdır. İnsan davranışları için en önemli güdüleyicilerden birisi de, şüphesiz, “dindir. Çünkü pek 
çok insan, dini açıdan meşru olan davranışları yerine getirme ve dini açıdan gayrimeşru olan davranışlardan 
kaçınma eğilimindedir. O halde, kadına yönelik tutum ve davranışlar söz konusu olunca, “dinî analizine dâhil 
etmeyen bir yorumlama çabası, konuyu bütünlüklü olarak ele alma açısından oldukça yetersiz kalma riski 
taşıyacaktır; zira pek çok insan açısından din, bireysel ve toplumsal yaşamda önem ve etkisini hala sürdür-
mektedir. Dolayısıyla, ülkemizde kadına yönelik tutum ve davranışlarda dinin etkili olmadığını düşünmek naif 
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bir iyimserlik olacaktır; pek çok konuda olduğu gibi kadına yönelik (olumu/olumsuz) davranışlarda da “din” 
elbette etkili bir faktör olmaya devam etmektedir. Zira dindar insanların bilinçlerini şekillendiren en etkili fak-
törler, kuşkusuz, temel “dini metinlerdir. O halde, kadına yönelik şiddet izlenimi oluşturan ayet ve hadislerin, 
ortaya çıktıkları zaman diliminin sosyokültürel gerçekliği de göz önüne alınarak ve günümüz evrensel değerle-
ri çerçevesinde yeniden yorumlanmaları gerektiği şeklinde yeni bir yaklaşım geliştirmeksizin, kadına yönelik 
şiddetin dini boyutu konusunda önemli bir gelişme/iyileşme beklemek büyük bir iyimserlik olacaktır. Zira tüm 
dinlere ait tüm dini metinler içerisinde evrensel değerler kadar bazı tarihsel/yerel değerlerin de yer aldığı göz-
lenmektedir. Bu bağlamda Kuran ve hadislerin içerisinde de, doğruluk, dürüstlük, iyilik, yardımlaşma, adalet, 
insan/hayvan öldürmeme, hırsızlık yapmama… gibi yüzlerce evrensel değer yer almakla birlikte; özellikle 
kadına yönelik algı, tutum ve davranışlar söz konusu olunca bazı tarihsel ögelerin de yer aldığı görülmektedir. 
Bu çerçevede, günümüz evrensel değerleri açısından yeniden yorumlanmaya açık ayet ve hadislerin evrensel 
oldukları kadar tarihsel unsurlar da içerebileceği gözden uzak tutulmamalı ve ilgili konularda evrensel değer-
lerin de dikkate alınması gerektiği yönünde yeni bir dini söylem geliştirilmelidir. Aksi takdirde, dini metinlerin 
hermeneutik bir yorumlamaya tabi tutulmaksızın salt literal bir okumasını yapmak, ne yazık ki, kadına yönelik 
şiddetin dini meşrulaştırımına hizmet etme riski taşıyacaktır. Zira unutulmamalıdır ki, dini öğretiler her tür 
şiddetin ve tabii ki kadına yönelik şiddetin gayri meşrulaştırılması için olduğu kadar meşrulaştırılması için de 
kullanılabilir. Tarih boyunca dinler iyiliğe olduğu kadar kötülüğe de alet edilebilmişlerdir. Dolayısıyla kadına 
yönelik şiddet gibi olduğunca hassas bir konu söz konusu olduğunda, dini metinlerin şiddeti meşrulaştırıcı 
değil gayri meşrulaştırıcı bir yorumu geliştirilmelidir. Yeryüzünün pek çok noktasının ve ülkemizin giderek 
yükselen bir şiddet sarmalına ve özellikle kadına yönelik şiddete teslim olduğu günümüzde insanlığın ihtiyaç 
duyduğu en son şey, dini metinlerin şiddetin meşrulaştırılması yönünde kullanılmasıdır. Bu bağlamda, din, 
kötülük ve şiddetin değil, iyilik ve barışın yaygınlaşması için seferber edilmelidir.    

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kadına Şiddet, Din, Kuran, Hadisler
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(Çocuğa Yönelik Şiddet)
(Poster Sunum)

Öz: Son yıllarda çocuklara yönelik artan cinsel istismar konusu yazılı ve görsel basında sıkça gündeme gelen 
konular arasındadır. Cinsel gelişim ve eğitim anlamında sığ bir dönem olarak adlandırabileceğimiz çocukluk 
döneminde çocuğun karşılaşacağı bir cinsel istismar olayının onun küçük bedeni ve dünyası üzerinde çok 
ağır tahribat meydana getireceği bir gerçektir. Bu konuda toplumun her kesiminin hassas bir tavır sergilemesi 
oldukça önemlidir.  Günümüzde bilgilendirme, haber verme, eğitme, etkileme ve kamuoyu oluşturma gücüne 
sahip olan medyanın da bu konuya bakışı önem arz etmektedir. Bu araştırma çocuk istismarı ve önlenmesinde 
medyanın rolü ve yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Uygulamalı 
olarak yapılan bu araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun 
illerinde gerçekleştirilmiştir. İllerin belirlenmesinde, nüfus yoğunluğu, suça yönelik medya ve diğer materyal-
ler dikkate alınmıştır. Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygulanmış ve katılımcıların tamamı rastgele yön-
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temle seçilmiştir. Araştırmaya toplam (N=3050) birey katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmada 5’li likert ölçek 
ve katılımcıların demografik özelliklerini belirlenmesine yönelik bir anket kullanılmıştır.  Araştırmadan elde 
edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Cronbach’s 
Alpha kat sayısı olarak 0.871 değeri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde Korelâsyon, 
Anova, Faktör analizi, Man Whitney U, Ki-Kare teknikleri uygulanarak araştırma genişletilmiştir. Araştırma 
sonunda, ebeveynin cinsel taciz konusunda bilgi sahibi olmasının cinsellik konusunda çocuğunu bilgilendir-
mesiyle, ebeveynin cinsel taciz konusunda çocuğunun nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirmesi 
ile çocuğun sahip olduğu arkadaşlarını tanıma ve çocuğun yaşadığı bir istismar olayını paylaşması arasında 
anlamlı ilişki bulunmuştur. Ebeveynin çocuğunun sosyal medyadaki (Facebook, Twitter, vb) paylaşımlarını 
takip etmesi ile çocukla cinsellik hakkında konuşma ve çeşitli medya organlarında verilen cinsel içerikli prog-
ramlardan uzak kalması konusunda yapılan uygulamalar arasında da anlamlı ilişki belirlenmiştir. Katılımcılara 
ait bazı değişkenlerin (yaş, cinsiyet, eğitim durumu) farklı boyutlarda etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca ço-
cuğun cinsiyetinin günlük televizyon izleme süresinden bağımsız olduğu, fakat cinsel istismar yaşamasından 
bağımsız olmadığı, ebeveyn cinsiyetinin, çocuğun cinsel istismardan nasıl korunması gerektiği konusunda 
bilgilendirme, sosyal paylaşımlarını takip etme ve elektronik cihazları kullanma davranışına sınır getirme ko-
nularında farklılığa neden olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstismar, Çocuk, Medya, Cinsel Taciz, Ebeveyn
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ID:17 – K:47
(Violence Against Children)

(Oral Presentations)

Absract: Filicide, which is the murder of a child by his/her parents, has occurred throughout history and all 
around the world. Infanticide, a specific form of filicide, is the killing of an infant before the age of 12 months 
by his/her parents. The murder of an infant is %85 likely to be committed by the hands of his/her biological 
parents. One distinct form of infanticide is neonaticide which is the killing of a new born within the first 24 
hours of birth, almost in all cases committed by the mother.  Neonaticide represents half of the killings that 
occur less than one year of age. Resnick (1970) identified neonaticide as a distinct phenomenon within infan-
ticide, as it has a unique and homogenous nature. He identified 5 categories of filicide based on the apparent 
motives of the killings, as altruistic, acutely psychotic filicides, unwanted child, accidental or fatal battered 
child syndrome and spouse revenge. The rate of neonaticide has been steady in almost all countries. Previous 
research shows that neonaticidal mothers are younger, single, have less psychiatric history, fewer psychotic 
symptoms, less tendency to confess, and are more likely to kill their baby because it was unwanted. The most 
frequent methods of killing are suffocation, strangulation, drowning, and head trauma. The majority of neo-
naticidal mothers conceal their pregnancy and are in denial until labor. Mothers are generally observed to be 
emotionally detached, in denial and showing signs of event specific amnesia. Neonaticide is mostly committed 
with hands while trying to silence the baby’s first cry as it evokes extreme levels of anxiety in the mother and 
intervenes with her denial. The mother silences the baby to avoid the detection of pregnancy. Most mothers are 
considered to be under the effect of the trauma of the labor and are not considered as ‘monsters’ and in most 
countries the act of killing a new born is considered as a manslaughter rather than a murder.  In the UK the 
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Infanticide Act, which was a set of laws to address the penalties for women who killed their new born baby 
was introduced in 1922 and revised in 1938. After the acceptance of the act, mothers who committed neonati-
cide have been released on probation or sentenced to a very short term incarceration (1-2 years). However in 
some countries including the USA and Turkey, the mothers are charged with first degree murder and sentenced 
to long prison time. Some neonaticides go undetected due to the fact that most of these mothers conceal and 
deny their pregnancy and it is easier to dispose an infant’s body than an adult’s. Investigators have to consider 
many points while investigating a case of suspected neonaticide. In the investigation of neonaticide there are 
common challenges law enforcement professionals encounter, such as finding means of identification of the 
new born, finding the mother, deciding whether it is a murder or a natural death or a stillbirth. Crime scenes 
might only have clues of the birth rather than the murder. In cases where the home is the crime scene, there 
might not be enough physical evidence to indicate a murder, investigators should look for signs of labor, spe-
cifically for placenta blood and umbilical cord. (Fisher, 2003; Douglas, Burgess, Burgess & Ressler, 2013) A 
new born which is disposed in a dumpster, remote area, or a toilet etc., by itself doesn’t indicate the presence of 
neonaticide. The autopsy report is the most important means of gathering evidence to determine whether it is a 
murder. The scene can be staged as if the baby’s death was accidental or the baby was born dead. Therefore the 
forensic pathology results are very important in differentiating a murder from a natural death. In most cases of 
neonaticide, inflated lungs and an air bubble in the digestive tract of the new born were observed. If a body of 
a new born is discovered one significant examination should be conducted to determine if the baby was viable 
by assessing the developmental stage it is in, physical development, and whether he/she could survive without 
any special care. In the cases of battered child syndrome it is easier to determine whether the child was killed 
or he died due to natural causes.  Neonaticide is an emotionally challenging topic for the public, investigators, 
and experts. Due to the nature of the crime and the challenges encountered regarding the crime scene evidence, 
investigators have to be extra cautious whilst handling a suspected neonaticide case. Further implications with 
case examples will be presented.

Key Words: Neonaticide, Infanticide, Investigation, Crimes Against Children
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(Medya ve Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Epistomolojik olarak insanoğlunun varoluşuyla başlayan şiddet, medyanın toplumsal erişim gücüyle gö-
rünür hale gelmiştir. Şiddet insana özgüdür ve toplumsal kabulle(tepkisiz kalmak, korkmak, güçlünün hakkını 
teslim etmek v.b) meşrulaşır. Toplum psikolojisi açısından sadece yıkıcı güç kullanma olarak algılanan “şid-
det”, sadece bu yönüyle ele alınmakta ve diğer şiddet biçimleri gözardı edilmektedir. Oysa ki; şiddet iletişim 
bilimciler, sosyologlar ve psikologlar tarafından bütünsel bir tanımlamayla değerlendirilir. Örneğin; şiddet 
üzerine yazılmış kitabıyla tanınan Yves Michaud (1991,s.8,9), şiddeti şu şekilde yorumlamaktadır. “Bir	kar-
şılıklı	ilişkiler	ortamında	taraflardan	biri	veya	birkaçı,	doğrudan	veya	dolaylı,			toplu	veya	dağınık	olarak,	
diğerlerinin	 bedensel	 bütünlüğüne	 veya	 törel	 	 (ahlaki/moral/manevi)	 bütünlüğüne	 veya	mallarına	 veya	
simgesel,	sembolik	ve		kültürel	değerlerine,	oranı	ne	olursa	olsun	zarar	verecek	şekilde	davranırsa	orada	
şiddet	vardır” Böyle bir yorumdan hareketle şiddeti çok yönlü, fiziki ve duygusal sonuçlar doğuran, biçimsel 
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ve içerik açısından ele alınması gereken bir eylem olarak tanımlamak doğru olacaktır. Şiddet olarak kabul 
edilmesi gereken eylemlerin medya sayesinde yayılması ve tekrarlar yoluyla doğallaşması ise bu tanımın etki 
oranını artırmaktadır.  Medyanın şiddeti görünür kılması bireysel saldırganlık dürtülerini harekete geçirirken, 
toplumsal anlamda da travmatik sonuçlar doğurmaktadır. Medyanın (basın, radyo, sinema, tv, internet vb.) 
kitleler üzerindeki etkilerinin ölçülebildiği tarihten bu yana yapılan tüm araştırmalar, bu savı destekleyici 
sonuçları içermektedir. 1927 yılında yapılan Payne Fonu Araştırması kapsamında incelenen ve etkileri ölçü-
len “Suç” temalı filmlerin denek grubunu oluşturan ıslahevi çocuklarının büyük çoğunluğunda saldırganlık 
güdülerini harekete geçirdiği gözlenmiştir. 1955 yılında Amerika ve Kanada’da yapılan çalışmada Wilbur 
Schramm, yüksek düzeyde televizyon etkisine maruz kalan çocukların daha saldırgan olduğuna dair sonuçlar 
elde edilmiştir. Akıl Sağlığı Ulusal Enstitüsü’nün (Murray, 2008; s.1213), uzun yılları içeren araştırmalarının 
sonucu olarak 1982 yılında yayınladığı raporda medya-şiddet ilişkisine dair çıkarımlar şu ifadelerle yer almış-
tır:  “Televizyon	şiddetinin,	bu	programları	izleyen	çocuklar	ve	gençlerde	saldırgan	davranışlara	yol	açtığı	
konusunda	araştırmacılar	arasında	fikir	birliği	oluşmuştur.	Tabi	ki,	çocukların	hepsi	saldırgan	olmamıştır,	
fakat	 televizyon	şiddeti	ve	saldırganlık	arasındaki	 ilişki	pozitiftir”.	Günümüz medyasında 1980’lerden iti-
baren işlenen ve sınır tanımaz bir yaklaşımla yaygınlaştırılan “haberin magazinelleşmesi” bağlamında şiddet 
haberleri de sansasyonel bir içerikle kamuoyuna aktarılmaya başlanmıştır. Medyanın özellikle 15-25 yaş arası 
kitlede yarattığı etki göz önünde bulundurulduğunda bu tür bir aktarılma biçiminin doğrudan rol-model olarak 
kabul göreceği açıktır. Nitekim Gerbner’in ( Erdoğan ve Alemdar, 2005; 172-173) 1967 yılında Pennsylvania 
Üniversitesi’nde yaptığı araştırma sonuçları temel alınarak oluşturulan Yetiştirme (Ekme) Kuramı’na göre; 
medya, bireylerin yetişme süreçlerinde aile, çevre, okul, din kurumları vb. kadar etkilidir. Gerbner, günlük ya-
şam içindeki olumlu ve olumsuz tüm görünüm ve olayların medya tarafından meşrulaştırıldığını, özel olaraksa 
televizyonun modern bir uyuşturucu olduğunu savunmuştur. Araştırma sonuçlarında tv izleme süreleri ve iz-
leyicilerin şiddete başvurma sıklığı arasındaki doğrusal korelasyon belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Özellikle 
çocuk izleyicilerin gerçek dünya algısı medyanın sunduğu dünya ile şekillenmektedir. Bireysel olarak kişinin 
düşünce ve eylemlerine etki eden medya, toplumsal anlamda da korku duygusunun yerleşmesine ve güven 
mekanizmalarının ihtiyacına yönelimi sağlamaktadır. Abartılı şiddet görünümleri ve saldırganlık dürtülerinin 
dışa vurumu nedeniyle hissettirilen korunma talebi, güçlünün ve/veya resmi ideolojinin kabullenilmesini ko-
laylaştıracaktır. Şiddetin temel argümanı olan güçlünün güçsüze hükmetme durumu medya tarafından meşru-
laştırıldığında ve toplumsal rızayla karşılandığında sürekliliği artış kaydederken, basitleşecek ve doğal hayatın 
bir parçası haline gelecektir. Sosyal uyum, medeni toplum ve sağlıklı iletişimin en büyük tehdit unsuru olan 
bu durum Marx’ın deyişinde olduğu gibi “kutsal olan herşeyin buharlaşmasını” zorunlu kılacaktır. Özellikle 
şiddetin görünür olduğu tüm mecralarda (tv, gazete, dergi, sinema, internet, bilgisayar oyunları vb.) şiddetin 
sunum ve söylem biçiminin sadece etik ilkeler değil toplumsal vicdan açısından da değerlendirilmesi hayati 
önem taşımaktadır. Medyada şiddetin varlığı ve uygulanışının açıkça verilmesi, buna rağmen uygulanan cezai 
yaptırımlardan bahsedilmemesi şiddetin doğal ve meşru görülmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla medya şiddeti 
yeniden inşa etmekte, sansasyonel yaklaşımla okura pazarlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, medyada şiddetin 
üretim sürecini sorgulamak, sonuçları itibariyle incelemek, toplumsal kabul ve rızayı şiddetin reddedilme-
si yönünde işletmek, medyada rating ve tiraj kaygısıyla öne çıkan şiddet pazarlamasını akademik ve sosyal 
çevrelerde tartışılır kılmaktır. Çalışma kapsamında “şiddet içerikli yayınlara ilişkin medya etki kuramları” ve 
“medya-şiddet araştırmaları” temel alınarak son bir yıllık gazete haberleri incelenecek, bu haberlerin “medya-
da şiddet pazarlamasını gerçekleştirme biçimleri metin ve görsel çözümlemelerle ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Medya, Haber, Magazin
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Öz:  Zihinsel/ruhsal rahatsızlığı olan bireylerin toplumda karşılaştığı en önemli sorunlardan biri damgalama 
ve damgalamaya bağlı ayırımcılık süreçleridir.  Damgalama;  toplumun  bazı dezavantajlı gruplara karşı tavır 
alması  ile başlayan ve  onları toplumdan dışlamasına kadar giden  bir  davranışlar bütünüdür. Damgalamaya 
maruz kalan gruplar içinde zihinsel/ruhsal bozukluğu olan insanlar önemli bir yer tutmaktadır. Damgalama 
tüm süreçlerde engelleyici, zorlayıcı ve şiddet içeren bir unsurdur.  Bu nedenle zihinsel/ruhsal rahatsızlığı olan 
bireylere yönelik damgalamayla her zeminde mücadele etmek gerekmektedir. Medya bu mücadele zeminle-
rinden biridir.  Çünkü medya çoğu kez damgalamaya esas teşkil eden kalıp yargıların üretilmesine katkıda 
bulunmakta ve bunun devamını sağlamaktadır. Damgalama ve önyargı, çoğu kez neredeyse hastalığın semp-
tomları kadar etkili olabilmektedir. Bu araştırma önemini; damgalamanın her zeminde önüne geçme çabasının 
insan hakları konusunda bir gelişme sağlayacağı inancından almaktadır.   Damgalamanın olmadığı bir dünya, 
zihinsel/ruhsal rahatsızlığı olan bireyler için çok daha kolay ve yaşanabilir olacaktır. Günümüzde zihinsel/
ruhsal rahatsızlığı olan bireyler kitle iletişim araçlarında zaman zaman, kendilerine ve topluma zarar verici 
bir potansiyele sahip olarak resmedilmekte, saldırgan davranışlarla özdeşleştirilmektedir.  Bu sorunlu bir yak-
laşımdır. Medyada yer alan temsiller zihinsel/ruhsal rahatsızlığı olan bireylerin farklılığına saygı göstermeli 
ve bunu içerecek biçimde tasarlanmalıdır. Zihinsel/ruhsal rahatsızlığı olan bireyler; bağımsız yaşayabilme, 
topluma dâhil olma, aile ortamında yaşama, kendi seçimlerini yapabilme ve bireysel hak ve özgürlüklerine 
saygı gösterilerek onurlu bir yaşam hakkına sahiptirler. Dolayısıyla, bu bireylerin gelişim kapasiteleri des-
teklenmeli ve kimliklerini korumalarına uygun bir atmosfer oluşturulmalıdır. Bu araştırmanın kapsamı; kitle 
iletişim araçlarını damgalamayla mücadelede önemli bir çalışma alanı olarak işaret ederek, konuya iletişim 
disiplini perspektifinden katkı sağlamayı içermektedir. Araştırma;  televizyon, radyo, internet gibi diğer kitle 
iletişim araçlarını dışarıda bırakarak, gazetelere odaklanmaktadır.  Bu çalışmada, Türkiye’nin en yüksek tirajlı 
gazetelerinden üçü olan; Posta, Sözcü ve Hürriyet’in Haziran-Kasım 2014 (6 aylık) dönemine ait nüshaları 
taranmış ve zihinsel/ruhsal rahatsızlıkları olan bireylere ilişkin saptanan  275  haber araştırma kapsamına 
dahil edilmiştir. Kodlama yönergesi doğrultusunda  elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edi-
lerek değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu projede, belirlenen  araştırma soruları doğrultusunda  basın  me-
tinleri  üzerinden;  zihinsel ve ruhsal rahatsızlığı olan bireyleri damgalayıcı unsurlar  bulunup bulunmadığı,  
damgalamanın(varsa) hangi kavram ve tanımlamalarla birlikte yer aldığı, sorunun nedenlerinin nasıl sunuldu-
ğu ve  çözüm önerileri sunulup sunulmadığı araştırılmıştır.  Araştırmada, içerik analizi kapsamında yapılan  is-
tatistiksel sıklık ve tanımlayıcı analizlere dayalı  bulgular  incelendiğinde aşağıdaki sonuç ve önerileri sunmak 
mümkündür: Zihinsel/ruhsal rahatsızlıkları olan bireylere  ilişkin haberlerin en çok Hürriyet gazetesinde yer 
aldığı görülmektedir. İncelenen altı aylık periyotta haberlerin en çok Temmuz ayında yoğunlaştığı saptanmış-
tır. Haftanın günlerine göre dağılıma bakıldığında Cumartesi ve Pazar günleri haberlerin yoğunluk kazandığı 
ve genellikle  üçüncü  sayfadan verildiği bulgulanmıştır. Öte yandan, haberlerin ağırlıklı olarak manşetten 
verildiği, görsel malzeme kullanıldığı ve ulusal kaynaklı oldukları görülmektedir. Yaşam, intihar ve cinayet 
bu haberlerin en çok konu edindikleri durum/olayken, depresyon ve bunalım özellikle ruhsal rahatsızlıkların 
temsilinde ön plandadır. Haberler yoluyla kurulan anlatıda sorun genellikle  ʺruh sağlığıylaʺ  bitiştirilmekte 
ve sorunun nedeni ʺpsikolojikʺ  olarak oldukça genel bir ifade içinde daraltılmaktadır. Soruna ilişkin herhangi 
bir çözüm yolu önerilmeyen haber anlatısında, konuyu insan hakları özelinde ele alan bir aktarıma da rastlan-
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mamıştır. Az sayıda insan hakları vurgusunun olduğu haberlerde ise; insan haklarına dair iyileştirme ve geliş-
tirme çabaları devlet kurumları ve yerel yönetimlerin faaliyetleriyle birlikte anılmaktadır. Haberler özel haber 
niteliği taşımamakta ya da bir muhabir adıyla yayınlanmamaktadır. Genellikle kaynak durumundaki ajanslar 
kullanılmaktadır ya da gazetenin kendisi haberleri anonim olarak yayınlanmaktadır. Zihinsel/ruhsal rahatsız-
lıklara ilişkin haberler cinayet, intihar ve benzeri bir  ʺolayʺ  görünümünde ele alındığı için ağırlıklı olarak 
üçüncü sayfadan verilmektedir. Oysa zihinsel/ruhsal engeli olan bireylerin dâhil olduğu her sürecin (eğitim, 
sağlık, hukuk, ekonomi vs.) haber niteliği taşıması ve gazetelerin ilgili sayfalarından verilmesi gerekmektedir. 
Çünkü bu yaklaşım toplumda hâkim olan damgalama süreçlerini harekete geçirmekte ve insanlar zihinsel/
ruhsal engeli bulunan bireyleri suçla ilişkilendiren bir algıya sahip olmaktadırlar. Bunun önüne geçmenin yolu, 
konu dağılımının geniş tutulması ve gazete politikalarında bir pozitif ayırımcılığı ön planda tutarak zihinsel/
ruhsal engeli olan bireylerle ilgili tüm süreçlerin ve özellikle olumlu olanların haberleştirilmesidir. Ancak bu-
nun olağanüstü başarı öyküleriyle birlikte kurulması, zihinsel/ruhsal rahatsızlığı olan bireyleri motive etmenin 
yanında,  kendileri bu tür başarıların uzağına düşeceği endişesini yaşamalarına neden olabilir. Bu yüzden tüm 
bu başarı hikâyelerinin  ʺolağanüstülükʺ  taşıyan bir anlatımdan uzak biçimde verilmesi daha yerinde bir seçim 
olabilir. Öte yandan, haberlerde insan hakları vurgusu artırılmalı ve mevcut vurgu da daha geniş kapsamlı bir 
perspektife kavuşturulmalıdır. Özne ya da sorun odaklı bir haber yapma biçimi yerine/yanında zihinsel/ruhsal 
rahatsızlığı olan bireylere ilişkin mevcut yasal, ekonomik, toplumsal işleyişleri sorgulayan ve mevcut durumu 
iyileştirmeye dönük öneriler sunan bir haber anlatısı kurulması, toplumdaki damgalamanın önüne geçeceği 
gibi konuya ilişkin kurum ve kuruluşları harekete geçirecek bir potansiyel taşıyabilir. 

Anahtar Kelimeler: Damgalama, Medya, Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlık

TÜRK FUTBOLUNDAKİ ŞİDDET OLAYLARINDA MEDYANIN ROLÜ: 2007-2012  
FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİLERİ ÖRNEKLERİ

Ali KURTULAN
akurtulan@turgutozal.edu.tr

ID:13 – K:39
(Sporda Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Hiç şüphe yoktur ki futbol yeryüzünde insanoğlu tarafından icat edilmiş en popüler ve en evrensel sporun 
adıdır. Futbol; sahip olduğu ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutuyla adeta 21.yüzyılın vazgeçilmez fenom-
enlerinin başında gelmektedir. Bu gerçeği ifade sadedinde Fransız sosyolog Pascal Boniface futbol için; “Fut-
bol küreselleşmenin nihai aşamasıdır. Futboldan daha evrensel bir olay yoktur o kadar ki demokrasi ve pazar 
ekonomisi bile şişirilmiş bu nesne uğruna daha az yaygın ve daha az köklüdür’ demektedir. Futbolu küresel 
bir imparatorluğa benzeten Boniface şöyle devam eder: “Futbol	İmparatorluğu”	ne	sınır	tanır,	ne	de	engel.	
Roma	 İmparatorluğu,	 Şarlken’in	 imparatorluğu,	Moğol	 imparatorluğu	 ve	 Napolyon’un	 imparatorluğu	
gibi	 devasa	 imparatorluklar	 bile	 tüm	 dünyaya	 egemen	 olmaktan	 çok	 uzaktaydı;	 dünyanın	 büyük	 bir	
kısmı	bu	 imparatorlukların	egemenlikleri	dışındaydı.” Boniface’i deskler mahiyette Liverpool’un eski te-
knik direktörlerinden Bill Shankly ise şöyle demektedir: “Futbol	bir	ölüm	kalım	meselesi	değildir.	Daha	da	
önemlidir!”	Evet,	futbol	gerçekten	de	hem	kitlelerle	hem	de	elit	çevrelerle	ilişkisi	olan	bir	spor	olmaktan	
ibaret	 değil,	 aynı	 zamanda	 “küresel	 bir	 tutkudur”. Bu küresel tutkunun halka iletilmesi ve duyurulması 
işi ise medyaya kalmaktadır. Medyanın futbol müsabakalarını iletme şekli bundan dolayıdır ki çok önemli 
olmaktadır. Medyanın skoru değil mücadeleyi alkışlayan bir yapıda haber yapması gerekmektedir. Medyanın 
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futbol haberlerini verirken tarafsız olması ve şiddeti çağrıştıracak her türlü yorumdan uzak durması gerekme-
ktedir. Medyanın kendi içerisinde şiddeti ön plana çıkaran, şiddeti meşrulaştıran, burada haksızlık var diyen, 
yasa dışı eylemleri meşrulaştıran, sporu karşı tarafı aşağılama vesilesi olarak gören, delikanlı kültürünün ne 
alakası varsa onların kültürü gibi gösterilmesine neden olan yanları bulundukça futbolda şiddetin önlenmesi 
zor görülmektedir. Bazı olumsuz yazılar, ögeler futboldaki şiddetin oluşmasında meydanın etkisinin olduğunu 
göstermektedir. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de futbol diğer spor dallarına nazaran daha çok ilgi görme-
kte ve daha fazla taraftara sahip bulunmaktadır. Büyük bir aşkla takip edilen Galatasaray ve Fenerbahçe spor 
kulüpler Türk Futbolunun duayen iki takımları arasındadırlar. 1905 yılında bir İstanbul takımı olarak kurulan 
Galatasaray Futbol Takımı ile 1907 yılında yine bir İstanbul takımı olarak kurulan Fenerbahçe Spor Kulüp-
lerinin karşılaşmaları Türkiye’de hep en büyük ilgiyi çeken maçlar olmuşlardır. Büyük bir ilgiyle takip edilen 
Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçları aynı zamanda bu maçlarda ve maçlar sonrası çıkan olaylarla da Türk 
Futbol tarihine geçmişlerdir. Çok yoğun ve gerilimli bir atmosferde geçen Galatasaray ve Fenerbahçe derbiler-
inin sonrasında Türk Futboluna yakışmayan olaylar yaşanmış ve çok ciddi oranda maddi hasarlar yaşanmıştır. 
Örneğin, 22 Nisan 2012 tarihinde yapılan Fenerbahçe-Galatasaray kupa maçı sonrası yaşanan olaylarda çok 
sayıda İETT otobüsü ve durağı hasar görmüştür. İlk tespitlere göre, çeşitli semtlerde 125 durağın camları 
kırılmış, 14 durağın tamamı tahrip edilirken toplam 139 İETT durağı hasar görmüştür. Metrobüs hattında hiz-
met veren 68 Metrobüs’ün camları kırılmış, koltuk ve kaportalarında hasar meydana gelmiştir. Metrobüs hattı 
dışında çalışan 17 İETT otobüsü ile birlikte 85 otobüs hasar görmüştür ve bu maç sonrasında yaşanan olayların 
İstanbul halkına maliyeti 1.366.500 TL olmuştur. Yaşanan bu nahoş olaylar incelendiğinde maç öncesi me-
dyada çıkan haber ve yorumların maçı adeta bir ölüm-kalım savaşı olarak lanse ettikleri gözlemlenmiştir. 
Medyanın bu yaklaşımının maç izleyicileri üzerinde gerilime sebep olduğu ve en ufak bir kıvılcımın da önü 
alınamaz olaylara sebep olduğu varsayımına gidilmiştir. Bu	çalışmanın	amacı;	futbolda	şiddet	olaylarının	
vuku	 bulmasında,	 medyanın	 spor	 faaliyeti	 öncesi	 yaptığı	 yayınların	 etkisini	 ölçmektir. Yöntem: Bu 
çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılarak elde edilen veriler ışığında yorumlar yapılmıştır. Çalışmaya 
konu olarak Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüpleri’nin 2007-2012 yılları arasında yaptıkları karşılaşmalar 
öncesinde medyanın karşılaşma ile ilgili verdiği haberler analiz edilerek; karşılaşma sonrası çıkan olaylarla 
karşılaşma öncesi medyanın tutumu arasında bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. Bulgular: Yapılan araştırmalar 
sonucunda Fenerbahçe-Galatasaray derbileri öncesinde; medyanın yapılacak olan futbol müsabakasını bir 
spor olayı sıfatından çıkarıp bir ölüm-kalım savaşı havasına büründürdüğü maçlarda hep şiddetin tırmandığı 
gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Futbolda Şiddet, Medya, Galatasaray-Fenerbahçe Derbileri

ŞİDDETİN KADIN CİNSELLİĞİ ÜZERİNDEKİ SINIRLILIKLARI

Merve KADIOĞLU, Nevin HOTUN ŞAHİN
kadioglumerve@gmail.com 

ID:12 – K:37
(Kadına Yönelik Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Kadına yönelik şiddet son yıllarda ülkemizde olduğu kadar dünya kamuoyunda da çok boyutlu olarak 
ele alınan toplumsal bir sorundur. Coğrafi bölge, ülkelerin gelişmişliği ve bireylerin eğitim düzeyine bakıl-
maksızın toplumsal cinsiyet rolleri ve kültürün gölgesinde telafi edilemez sorunlara neden olan şiddet, kadın 
sağlığını fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutta olumsuz yönde etkileyen bir davranıştır. Günümüzde şiddetin 
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her türlüsünün (fiziksel, duygusal, sözel, cinsel, ekonomik ) kadın sağlığı ve yaşamı üzerindeki etkisi üzerine 
araştırmalar yapılmış, ancak her zaman geri planda kalan kadın cinselliği ve kadının cinsel yaşamındaki en-
gellerine yönelik çalışmalar sınırlı sayıda kalmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 48 ülkede yapmış olduğu araştırma-
da,  kadınların eşleri ya da partnerleri tarafından şiddete uğrama oranını %10-69 arasında bildirmiştir. Paralel 
olarak kadınlardaki cinsel işlev bozuklukları günümüzde giderek artan bir kadın sağlığı sorunu olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Floransa’da düzenlenen “Uluslararası Kadın Cinselliği Çalışmaları Derneğinin” (SSWSH) 
toplantısında, “kadında duyguların, cinsel cevap gelişmesi için çok önemli olduğu” belirtilmiştir. Kadında ki 
cinsel işlev bozukluklarının temelinde rol oynayan organik ve sosyal sorunların dışında partneri hakkında-
ki hisleri, duygusal ve psikolojik durumu,  cinsel istek, uyarılma, orgazm ve doyum seviyesinde önemli rol 
oynamaktadır.  Kötü muamele ve şiddet gören, cinsel ve duygusal ilişki ile ilgili beklentileri karşılanmayan, 
cinsellik dışında eşleri/partnerleri ile paylaşım hissetmeyen kadınlarda cinsel isteksizlik, cinsel tiksinti bo-
zukluğu, disparoniya, sekonder vajinismus, uyarılma bozuklukları sıklıkla görülen bir tablo haline gelmiştir. 
Ancak cinselliği “kadınlık rolünün” gereği olarak gören kadın,  gördüğü şiddete rağmen evliliklerini devam 
ettirmek için eşleri ile cinselliği yaşamak zorunda kalmaktadır. Araştırmalarda, özellikle cinsel şiddet dene-
yimi yaşayan kadınların % 50-60’ında seks korkusu, uyarılma bozukluğu ve azalmış cinsel işlev bozukluğu 
yaşadıkları, başka bir kalitatif çalışmada şiddet gören kadınların ilişki sırasında acı, korku, hayal kırıklığı ve 
kontrol duygusunu kaybettikleri, özgüvenlerinin kırıldığı, cinsel doyumlarının önemli ölçüde azaldığı, yaşa-
dıkları cinselliğin zevkten ziyade aşağılayıcı ve küçük düşürücü olduğu saptanmıştır. Şiddete uğrayan İranlı 
kadınlar ile yapılan bir araştırmada “ kendimi bir tuvalet gibi hissediyorum ama ben bir tuvalet değilim, sadece 
bir delikte değilim” şeklinde ifadelere yer vererek yaşadıkları duygusal ve fiziksel şiddetin cinsel yaşamları 
üzerindeki etkilerini dolaylı olarak dile getirmişlerdir. Meksikalı kadınlar ise,  ilişki sırasında haz duymak 
yerine eşlerine öfkelendikleri ama zorunda olduklarını,  eşin/partnerin kadını cinsel uyuma zorlamak için ço-
ğunlukla fiziksel istismar, aldatma, otoriter tutum gibi davranışlar sergiledikleri, daha fazla çocuk talebi ya da 
cinsel taleplerini karşılamada başarısız olursa terk edeceğine dair tehditlere maruz bırakıldıklarını ifade eden 
kadınlar,  cinsel ilişki sırasında duygudan yoksun ve fiziksel tatminsizliğin var olduğu bir seks yaşadıklarını 
ve beraberliklerinin devamı için bu duruma katlandıklarını ifade etmişlerdir.  Kadınların maruz kaldıkları bu 
sorunların başında, toplumsal cinsiyet rolleri ve kültürün getirdiği ataerkil yapı egemen olmuş ,  “erkek dünya-
sında kadının cinselliği yaşama imkânı” elinden alınmış ve şiddetin kadın cinselliği üzerindeki etkisi göz ardı 
edilmiştir. Bu derleme,  kadınların yaşadıkları korku ve şiddetin kadının cinsel hazzı ve cinsel işlevleri üzerine 
etkileri, kadınların şiddete rağmen cinsel yaşantılarındaki tutumları ve şiddete uğrayan kadınlara yönelik cinsel 
işlev bozuklukların tedavisinde uygulanan yaklaşımların ele alınması amacıyla planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Cinsellik, Kadın

MESLEK EDİNDİRME KURSLARININ KADINLARIN İŞGÜCÜ PİYASASINA  
KATILIMLARINDAKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR
nur.aydin@cbu.edu.tr

ID:11 – K:33
(Ekonomik Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Ekonomik büyümenin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi teknoloji ve ser-
maye artışı yanı sıra, kıt olan üretim faktörlerinin de verimli bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Ekonomik 
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kalkınmada üretim faktörlerinden olan emek veya bir başka ifadeyle işgücü vazgeçilemez bir unsurdur. Bir 
toplum kadın ve erkek bireylerden oluştuğuna göre kadınların işgücü piyasasına katılımlarının sağlanması 
üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. 2014 TÜİK verilerine göre 77 milyon 695 bin 904 olan Tür-
kiye nüfusunun yüzde 50,18’i erkek, yüzde 49,82’si kadınlardan oluşmaktadır. Ekonomik kalkınmanın ger-
çekleştirilebilmesi, kadının toplum içindeki konumunun güçlendirilmesi ve işgücüne katılımlarının arttırılma-
sı ile mümkün olabilecektir. Bu noktada kadının eğitimi bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de 
öncelikli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşük eğitim düzeyinde olan ve çoğunlukla vasıfsız işgücü ni-
teliklerine sahip kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında bazı olumsuzluklara maruz kaldıkları bir 
gerçektir. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım düzeyleri gerek dünya ölçeğinde gerekse AB üyesi ülkeler 
nezdinde düşük çıkmaktadır. Toplumsal geleceğin doğru bir şekilde planlanabilmesi, kadınların küçük yaşlar-
dan başlayarak genel eğitim ve de mesleki eğitimine titizlikle önem verilmesine bağlıdır.  EUROSTAT, 2012 
verilerine göre AB üyesi ülkelerde erkekler yüzde 70, kadınlar yüzde 60 dolayında işgücüne katılım gösteri-
yorken, Türkiye kadınların işgücüne katılım oranı açısından yüzde 25 dolayındaki oranla son sırada yerini 
alabilmiştir. TÜİK Ocak 2013 verilerine göre bu oran yüzde 29.13’e yükselmiş olmakla birlikte, uluslararası 
karşılaştırmalar açısından yeterli bir düzeyde değildir. Bilimin ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, iş-
letmelerin rekabet gücü ve karlılığının arttırılabilmesi, işgücünün kalitesine bağlı olmaktadır. İşletmeler, eği-
timsiz ve vasıfsız işgücü istihdam etmek yerine farklı alanlarda beceriler edinerek kendisini geliştirmiş, öğ-
renmeyi bilme kavramının farkında olan, esnek becerilerle donanmış işgücüne ihtiyaç duymaktadır. İşgücü-
nün sahip olduğu eğitim, niteliğini belirleyen en önemli unsurdur. İş olgusunun sürekli gelişim ve değişim 
içinde olması, mesleki eğitime de dinamik bir görünüm kazandırmaktadır. İhtiyaçlara uyumlu, etkin ve deği-
şime uyum göstermesi yönleriyle güçlü bir dinamiğe sahip olan mesleki eğitimin önemi, kısa süreli ve kade-
meli eğitim aşamaları olmak üzere ekonomik gelişmeler ışığında bireylerin ülke istihdam politikalarına uy-
gun meslek edinmelerini kolaylaştıran eğitim kursları ile ortaya çıkmaktadır. Mesleki eğitim programları esas 
itibariyle aktif işgücü piyasası politikalarından bir tanesidir. Türkiye’de kadınların lise ve altı eğitim seviye-
sinde olduğu, nitelikleri zenginleştirilerek yeni beceriler kazandırılması ve farklı alanlarda istihdam olanağını 
sağlayacak bir mesleki eğitim yapısının oluşturulması yönünde aktif işgücü piyasası önlemlerine büyük ihti-
yaç duyulmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), aktif istihdam politikalarını üç başlık altında topla-
mıştır; 1)iş aramada yardım programları, 2)eğitim ve yetiştirme programları, 3)doğrudan iş yaratma program-
ları. Bu programlar genel olarak kamu istihdam kuruluşlarının ∕Türkiye’de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) doğ-
rudan veya ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak organize ettikleri mesleki beceri kazandırma kursları 
olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanısıra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezleri (HEM), 
5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile faaliyet alanları çizilen gerek kırsalda gerekse metropolde hemşehrilerinin 
nitelik ve beceri kazanmasıyla mesleki ve teknik olarak yeterliliğe kavuşmasını amaçlayan belediyelerin aça-
cağı semt evleri vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir. Bu kuruluşlar ülke işgücü piyasası, istihdamın yapısı, işsiz-
liğin yapısal özellikleri, hangi mesleklere ihtiyaç olunduğu konusunda bilgi üstünlüğüne sahip olduklarından 
işgücünün vasıflı olarak yetiştirilmesinde gerekli kursları tasarlayıp organize etmektedirler. Ekonomide ihti-
yaç duyulan iş ve meslek dallarında işsizler için olduğu kadar halen bir işi olup da kendini geliştirme düşünce 
ve gayretinde olanlar için de kendilerini yenileme fırsatı sunan beceri kazandırma ve geliştirme kursları ola-
rak da tanımlanan meslek kursları aynı zamanda yaşam boyu öğrenmenin de önemli bir aracı konumundadır. 
Bireylerin ve özellikle dezavantajlı grupta yer alan kadınların meslekj edinmelerini kolaylaştırıcı faaliyetler-
den birisi olan meslek kursları, Türkiye İş Kurumu İşgücü Yetiştirme ve Uyum Hizmetleri Yönetmeliği 
madde:4’ e göre; “Herhangi bir mesleği olmayan ya da bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan 
veya mesleğinde yeterli olmayan Kuruma kayıtlı işsizlerin ve hükümlülerin, istihdamlarına yardımcı olmak 
amacıyla düzenlenen işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim faaliyetlerini” ifade etmektedir. Bu kurslarda çok 
sayıda kişi eğitimden yararlanmakta, kurs sonrası sertifika almaktadırlar. Meslek Kursları örgün eğitim siste-
minden çeşitli nedenlerle ayrılmak zorunda kalmış,  işgücü piyasasının aradığı istihdam edilebilir yeterlilik 
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düzeyine sahip olmayan kişileri iş hayatına kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu kurslar sayesinde 
teknolojik değişimlere ayak uyduramadığı için işsiz kalanlar belirli bir süre aldıkları eğitimden sonra işgücü 
piyasasında istihdam olanağına kavuşmaktadırlar. Yapısı ve özellikleri ülkeler açısından ve programına göre 
farklılık arz etmekle birlikte, OECD ülkelerinde meslek kurslarının ortalama süresi dört ay civarında olup 
İŞKUR’un düzenlediği kurslar dört ayı geçmemektedir. Dünya uygulamasında Aktif işgücü piyasası politika-
ları kapsamında düzenlenen meslek kurslarında, iş arama yardımı ve danışmanlık hizmeti şeklinde istihdama 
yardımcı olma desteği de verilmektedir. Genel olarak tüm meslek edindirme kurslarında istihdam garantisi 
verilmemekle birlikte özel sektör ile beraber yürütülen programlarda katılımcılara asgari yüzde 50 düzeyinde 
program sonunda istihdam edilme iş garantisi verilebilmekte, kurs boyunca tüm katılımcılara asgari ücret ka-
dar harçlık, ulaşım, sağlık sigortası, kreş gibi hizmetler de verilebilmektedir. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını 
analiz etmede ve işgücü talebine yönelik aranan nitelikleri tespitte bilgi üstünlüğüne sahip olan İŞKUR tara-
fından açılan kurslar, eğitim verilecek meslek açısından istihdama dönük olmaları itibariyle HEM’lerin verdi-
ği kurslara göre göreceli olarak daha çok rağbet görmektedir. Kadınlara verilen eğitimlerin sayısı arttırılmaya 
çalışılırken hobi amaçlı beceri kazandırma kursları ile de kadın işgücü ve işgücü piyasasının talepleri göz 
önünde bulundurulmaya çalışılmaktadır. Genel olarak kadınların rağbet gösterdiği meslek edindirme kursları 
şunlardır; evde çocuk-yaşlı bakımı, bayan kuaförü, dikiş makinası operatörü, el nakışı, el sanatları dantel, el 
ve makine dikişi, elektronik- bilgisayar operatörü, , giyim (biçki dikiş), halı dokuma, kablo ağı montaj, kilim 
dokuma, kuru kumaş dokuma, mefruşatçılık, muhasebe elemanı, Rize bezi- kenefe bezi dokuma, sandalye ta-
miri, ütücü ve makinacı, ahşap boyama, çanta dekorasyonu, çift iğne, denim kumaş, desinatör, diğer temizlik 
ve gündelikçiler, grafiker, halıcılık, kasiyerlik, konfeksiyon, mozaik mermer süsleme taşlama, overlokçuluk, 
sağlık hizmetlisi, seramik süsleyici, şekerleme imalatı, takı tasarımı, yardımcı hizmetler olarak belirlenmiştir. 
İşgücü yetiştirme kursları açısından kadınlar geleneksel kadın mesleklerine ilgi duymaktadırlar. Engellilere 
yönelik kurslara ve işsizlik sigortası kapsamında açılan kurslara katılan kadınların eğitim aldığı meslekler ise 
diğerlerine göre göreceli olarak farklılık göstermekte ve bilişim sektörüne yönelik meslekler (bilgisayar ope-
ratörlüğü, bilgisayarlı muhasebe, bilgisayar işletmenliği, web tasarımcılığı, autocad, grafik tasarımı gibi) ön 
plana çıkmaktadır. OECD’den Wurzberg’in; “on yıl içinde mevcut teknolojilerin yüzde 80’i değişirken istih-
damdaki işgücünün de yüzde 80’inin değişeceği”ne dair uyarısı da hatırlanarak ekonominin gereksinimi olan 
nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi için meslek kurslarının etkin olabilmesi adına kapsamlı politikalar 
geliştirilmeli, geliştirilecek politikalarda kadınlara yönelik bileşenlere önem verilmeli, istihdam edilebilirlik 
temelinde olan meslek kursları ile kadın istihdamı arasındaki ilişki vurgulanarak, kursların kadınların istih-
dam edilebilirliği üzerinde oluşturduğu etkiler göz önünde bulundurularak oluşturulmasına özen gösterilmeli-
dir. Yaygın eğitim kapsamında verilen meslek edindirme kurslarının kadın istihdamına etkisini belirlemek 
amacıyla hazırlanan anket dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm demografik özellikler, ikinci bölüm kursa 
katılma nedenleri üçüncü bölüm kurs ve istihdam ilişkisi ve son bölüm kursa ilişkin değerlendirme ve bek-
lentilerin sorulduğu sorulardan oluşmaktadır. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmaya 250 katılımcı 
dâhil olmuştur. Basit Rassal yöntem ile yapılan bu araştırmadan elde edilen veriler SPSS istatistik 18 progra-
mı ile analiz edilmiştir. Yapılan faktör, Anova, Kolmogorov Smirnov, Man Whitney U ve Kruskal Wallis ana-
lizleri ile sonuçlar belirlenmiştir. Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.853 değeri elde edilmiştir. Yapılan ana-
liz sonucu kadınların meslek edindirme kurslarına katılmalarındaki amaçları; maddi katkı için, kendi işimi 
kurmak için, bilgi ve becerilerini artırmak için, stres ve sıkıntıdan kurtulmak için sıralamasında çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, İşgücüne Katılım Oranı, Mesleki Eğitim, Eğitim Düzeyi
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GENÇ İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE BİR İSTİHDAM POLİTİKASI ARACI OLARAK MESLEK 
YÜKSEKOKULLARININ ROLÜ VE ÖNEMİ

Hatice Nur GERMİR
nur.aydin@cbu.edu.tr

ID:10 – K:33
(Ekonomik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Mesleki ve teknik eğitim, ekonomide değer üreten farklı sektörler ve sosyal yaşama dair mesleklere iliş-
kin genel eğitim, gelişen teknolojiye dair bilimler, uygulamaya dönük beceriler, mesleğe dair tutum geliştiren 
bilgiler şeklinde UNESCO tarafından tanımlanmıştır. Ülkemizde mesleki ve teknik eğitim, ortaöğrenimdeki 
liseler ve yükseköğrenimdeki meslek yüksekokulları tarafından gerçekleştirilmektedir. Ortaöğrenimde Mes-
leki ve Teknik Eğitim okul türleri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Otelcilik 
ve Turizm Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 
ve Çok Programlı Liseler olmak üzere 7 başlık altında toplanmıştır. 2011 yılında toplam 9 bin 451 okulda 
1 milyon 547 bin 935 öğrenci eğitim öğretim almıştır. Bu liselerden mezun olan gençlerin ortalama yüzde 
57,13’ü yükseköğretim programlarına geçiş yapmıştır. Bu mezunların dağılımı ise şöyledir; yüzde 7,13’ü li-
sans programlarına yerleşmiştir, yaklaşık yüzde 46’sı 2 yıllık Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçişle kayıt 
olmuştur, yüzde 4 kadarı ise Açık Öğretim programlarına devam etmiştir. Yükseköğretim düzeyinde mesleki 
ve teknik eğitimin en üst kurumu olan Meslek Yüksekokulları, 1982 yılında 2547 Sayılı Yasa ile Yüksek Öğ-
renim Kurumu bünyesine alınarak gelişimleri yönünde önemli bir adım atılmaya çalışılmıştır. 1982 yılında 42 
okulda 7 bin 523 öğrenci ile başlayan süreç, günümüzde 854’ü Devlet, 101’i Vakıf üniversitelerinde olmak 
üzere toplam 955 Meslek Yüksekokulunda eğitim öğrenim alan 1 milyon 570 bin 546 öğrenciye ulaşmıştır.  
ABD, Çin, Hindistan ve Rusya gibi kıtasal ölçeğe sahip ülkeler dışında OECD ülkeleri içerisinde 5 milyon 
500 bin yükseköğretimde okuyan öğrencisi ile Türkiye en üst kategoride bulunmaktadır. Yükseköğretimdeki 
öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 28’i Meslek Yüksekokullarındadır. 2006 yılı verilerine göre Dünya ülkeleriy-
le karşılaştırıldığında Almanya’da yüzde 13, Japonya’da yüzde 34, İngiltere’de yüzde 33 ve ABD’de yüzde 45 
mesleki öğrenimde olan öğrenciye göre Türkiye iyi bir konumda bulunmaktadır. 2 yıllık ön lisans program-
larını tamamlayarak mezun olan Meslek Yüksekokulu öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık li-
sans programlarına geçiş yapmaya hak kazanabilmektedir. Bu noktada kontenjan sürekli arttırılmaktadır. 2010 
yılında 18 bin 759 olan kontenjan sayısı, 2014 yılında 39 bin 848’e yükselmiştir. Demografik yönden genç 
nüfusu toplam nüfusa oranlandığında yüksek çıkan ülkeler, bu durumlarını birer fırsat olarak algılamalı böy-
lece gençlerinin niteliksel ve niceliksel yönlerini geliştirme gayreti içerisinde eğitimlerine önem vermelidirler. 
“15-24” yaş grubunda incelenen genç nüfusun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılı verilerine göre 
Avrupa Birliği üye ülkelerinde toplam nüfus içindeki oranı yüzde 11,5 iken Türkiye’de bu oran yüzde 16,6 
olarak kaydedilmiştir. Kaynakların optimum düzeyde etkin kullanılması emek veya işgücü olarak adlandırılan 
insan kaynağından da rasyonel ve prodüktiv bir şekilde yararlanmayı gerektirmektedir. Ancak yükseköğretim 
sisteminde mevcut olan aksaklıklar ve sistemin rasyonellikten uzak bir şekilde dizayn edilmiş olması, makro 
boyutta üretim faktörlerinden olan insan kaynağının da etkin kullanılamaması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 
2010 yılı Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün Rekabet Gücü Yıllığı verilerine göre, mevcut eğitim 
sistemimiz rekabetçi bir ekonominin gereksinimlerini karşılamaktan uzak bir görüntü sergilemektedir. Türki-
ye bu kriter bazında 58 ülkenin yer aldığı listede ancak 41nci sıraya yerleşebilmiştir. Yüzde 65 lise düzeyinin 
altındaki eğitim profili ile iş dünyasının mevcut işgücü piyasası ile dünya ekonomileriyle rekabet edemeyecek 
durumda olması, mesleki ve teknik eğitimin önemini arttırmaktadır. Eğitim zincirinde ortaöğretimden üniver-
siteye geçiş sürecinde vazgeçilemez köprü halka olan Meslek Yüksekokulları, eğitim-istihdam etkileşiminin 
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en üst düzeyde yoğun yaşandığı okullardır. Temel görevlerinden birisi yerel ekonominin ihtiyaçlarını tespit 
ederek çözüm yönünde topluma hizmet olan Meslek Yüksekokullarının, içinde bulunduğu piyasanın ihtiyaçla-
rına duyarlı olması ve mezunlarının istihdam edilebilirliklerini arttırıcı yönde tavır almaları kaçınılmaz olmak-
tadır. 260 ayrı programda faaliyette bulunan Meslek Yüksekokullarında en çok öğrencisi bulunan 12 program 
şunlardır; Muhasebe, Bilgisayar, İşletme, Elektrik, Makine, Turizm, Endüstriyel Elektrik, Tekstil, Büro Yöne-
timi, Pazarlama, Otomotiv ve İnşaat’tır. Yeterli düzeyde ve kaliteli bir eğitimin geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin topluma ve iş dünyasına faydalı bireyler olarak katılabilmelerinde önemi büyüktür. Firmalar 
Meslek Yüksekokulu mezunlarını işe alırken, karşılaştığı zorlukların üstesinden çözüm odaklı yaklaşımıyla 
başarılı bir şekilde gelebilen, gelişen ve değişen teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilen, iletişim becerileri 
gelişmiş, sorumluluklarının farkında olan, yenilikçi ve girişimci ruha sahip, takım çalışmasına yatkın ve stan-
dart düzeyde de olsa temel mesleki bilgi seviyesine sahip gençleri istihdam etmek üzere tercih etmektedirler. 
Bu doğrultuda meslek yüksekokulları eğitimleri sırasında belirtilen özelliklerin öğrencilerine kazandırılmasına 
veya bu yönlerin geliştirilmesine gayret sarf etmelidir. Eylül 2014 TÜİK HİA verilerine göre İşgücüne Katıl-
ma Oranı (İKO) toplamda yüzde 51,1 iken, bu oran 15-24 yaş grubu olan genç nüfusta yüzde 40,8’dir. Genç 
nüfusun yüzde 19,1’inin iş gücü piyasasının dışında ve işsiz olduğu dikkate alınırsa; eğitim düzeylerine göre 
işgücü piyasası incelendiğinde lise mezunlarının yüzde 53,2, mesleki ve teknik lise düzeyinde yüzde 64,6 ve 
yükseköğrenim düzeyinde yüzde 79,5 işgücüne katılma oranı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde 
mevcut meslek yüksekokullarındaki faaliyetler ve verilen eğitim yükseköğrenim stratejisi doğrultusunda ele 
alınarak meslek yüksekokulu öğrencilerinin mezun olduklarında iş bulma veya iş sahibi olma durumlarının 
incelenmesine gayret gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Meslek Yüksek Okulları, İstihdam, Eğitim, Genç İşsizler

AİLE İÇİNDE YAŞLILARA YÖNELİK ŞİDDET

Sibel ERKAL, Hande ŞAHİN
hande_k1979@yahoo.com

ID:09 – K:22
(Aile İçi Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Şiddet, toplumu oluşturan bütün bireyleri etkilemekle birlikte incinebilirliği daha fazla olan bazı gruplar 
tanımlanmıştır. Bu gruplardan birisi de yaşlılardır. Yaşlıya yönelik şiddet, genel olarak ileri yaşlarda (75 ve 
üzeri) rastlanan bir şiddet türüdür. Yaşlılık dönemi; bireylerin bağımlılık ve kaza riskinin arttığı, fiziksel yete-
neklerinin azaldığı, pek çok kronik hastalığın yaşandığı bir dönemdir. Bu yaşlarda kişi, artık diğer aile birey-
lerine daha bağımlı hale gelmektedir. Bu sebeple, hem direkt olarak kendisinin şiddete direnebilmesi, hem de 
tavır alabilmesi daha güç bir hale gelmektedir. Hızlı teknolojik gelişmeler, kırdan kente artan göç, psikolojik 
ve toplumsal destekleyici olan geniş ailenin yerini çekirdek ailenin alması, kuşaklar arası gerilimin artması bir 
kriz ortamının oluşmasına neden olmaktadır. Oluşan bu kriz ortamı yaşlıların istismar ve ihmaline, yalnız kal-
malarına, öz güvenlerini yitirmelerine, yetersizlik ve faydasızlık duygularına kapılmalarına daha da önemlisi 
aile içinde şiddete uğramalarına neden olmaktadır. Aile içi şiddeti önlemede toplumsal yaklaşım önemlidir. 
Her toplum aile içi şiddet olaylarına karşı hükümet programları, yasal düzenlemeler, medya, resmi ve gönüllü 
kuruluşlar, eğitim kurumları vb aracılığıyla çalışmalar yapmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Aile, Aile içi şiddet, İstismar, İhmal, Yaşlı
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FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET SARMALINDA CİNSEL İSTİSMAR:  ENSEST

Fatma Zehra FİDAN
fatmazehrafidan@gmail.com

ID:08 – K:07
(Cinsel ve Fiziksel Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Ensest öteden beri, normal çoğunluğun yabancısı olduğu, insanlarda güçlü ve doğal tiksinti duygusu uyan-
dıran az rastlanır bir davranış biçimi olarak tanımlanmış, ensest failleri ise patolojik, kötü fikirli veya cahil 
olarak nitelendirilmiştir. Son on yıllara kadar ancak milyonda bir rastlandığı kabul edilen ensestin, yapılan 
son araştırmalarda zannedildiğinden çok daha yaygın olduğu, tabuları sarsan bir eylemsellik olması nedeniyle 
failler ve mağdurlarca gizlendiği ortaya çıkmıştır. Türkiye toplumunda da yaygınlık derecesini bilmediğimiz 
ensestin, bilindiğinden ve zannedildiğinden daha geniş bir yayılıma sahip olduğu düşüncesini destekliyoruz. 
Ensestin toplumsal değerler nezdindeki konumu toplumsal dışlanma korkusuyla birleştiğinde, konunun çö-
zülmesi gereken bir sorun olarak ortaya koyulması ve tartışılması neredeyse imkansız hale gelmektedir. Biz 
bu çalışmada, on iki yaşından on beş yaşına kadar öz babasının cinsel istismarına maruz kalmış bir genç kızın 
hayat hikayesinden yola çıkarak, şiddet türlerinin belki de en zor telafi edilebileni, belki de hiç edilemeye-
ni olan ensesti tartışma konusu yapmayı ve bu sapkın davranışın engellenmesi için çözüm önerisi sunmayı 
amaçlıyoruz.  Fiziksel ve psikolojik şiddet sarmalında enseste maruz kalan katılımcı ile 2009 yılında ortalama 
üçer saat süren iki ayrı görüşme yaptık. Mağdurun üniversite sınavlarına hazırlandığı o dönemde, üniversite 
eğitimi ve seçimleri konusunda kendisine rehberlik etme olanağı bulduk. Kendisi gibi mağdurlara yardım 
edebilmek amacıyla Sosyoloji okuyan katılımcı, olmuştur ve yüksek lisans yapmaktadır. Üniversite eğitimi 
sürecinde farklı aralıklarda telefonla görüştüğümüz mağdur, şimdilerde devlet kademelerinde görev alabilmek 
için mücadele vermektedir. Bu çalışmanın sorunsalları çok uçludur. Henüz küçük bir çocukken maruz kaldığı 
bu durum mağdura ne hissettirmiştir? Bu durumdan kurtulmak için ne yapmayı düşünmüş ve yapmış, ayrıca 
ne yapmayı düşün(e)memiş ve yap(a)mamıştır? Enseste maruz kalmak dinsel duygularını nasıl etkilemiştir? 
Enseste maruz kalmak evliliğe ve yeni bir hayat kurmaya ilişkin duygu ve düşüncelerini nasıl etkilemiştir? 
Yüksek eğitim, üstelik Sosyoloji gibi bir disipline aidiyet mağdura ne katmıştır? Ensest mağdurlarına karşı 
devlet politikaları yeterli midir; devlet, mağduru koruma, kollama ve yeniden topluma kazandırma konusunda 
duyarlı ve yetkin midir? Bu sorunsallarımıza cevap bulabilmek için ensest mağduru bir genç kızla derinleme-
sine görüşme yapılmış, ancak konuşmalar kayda alınmamıştır. Mağdurun okumamız ve saklamamız için bize 
emanet ettiği günlük, belli başlı veri kaynaklarımız arasındadır.  Haberdar olduğumuzdan altı yıl sonra konuyu 
bilimin hizmetine sunmak, hem mağdurun eğitim sürecinin bitmesini bekleme ve onun bu süreçteki gelişimini 
mümkün olduğunca takip edebilme hem de uygun bir bilimsel ortam bulabilme amacına matuftur.  

Anahtar Kelimeler: Ensest, Cinsel İstismar, Fiziksel ve Psikolojik Şiddet, Mağdur
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KADINLARIN SİYASAL YAŞAMA KATILIMINI ENGELLEYEN CAM TAVAN SENDROMU VE 
MOBBİNG ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ

Nuray MERCAN
nuraymercan26@gmail.com

ID:07 – K:12
(Mobbing)

(Sözlü Sunum)

Öz: Siyasal katılım açısından cinsiyet farklılığı önemli bir değişkendir, tüm dünyada erkekler kadınlara göre 
siyasi yaşamda daha ileri durumdadır. Toplumun kadına yüklediği imaj, kadınların siyasal davranışlarının er-
keklerden farklı olmasına neden olmaktadır. Bu imaja göre siyaset erkek işidir ve iktidar ilişkisi bakımından 
erkek güçlü ve hâkim, kadın ise zayıf ve bağımlıdır.  Tarihin belli dönemlerinde kadının bir kenara itildiği-
ne dair çarpıcı örnekler mevcuttur. Nazi Almanya’sında Hitler kadınların “Üç K” dışında başka hiçbir şeyle 
ilgilenmemesi gerektiğini savunmuştur. Bu üç K’dan birincisi Kinder (çocuklar), ikincisi Kuche (mutfak), 
üçüncüsü ise Kirche (kilise)’dir. Diğer bir örnek da İtalya’da Mussolini zamanında kadınlara yükseköğrenimin 
yasaklanmasıdır. Bu örnekleri çeşitlendirmek elbette mümkündür ancak tarihte kadının toplumdaki yerini gös-
termek açısından yeterli görülebilir.Toplumda kadının her alanda yükselişini engelleyen gizli bir el diyebilece-
ğimiz görünmez engeller bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi cam tavan sendromudur.   Cam tavan sendromu 
çalışma hayatında kadın çalışana çıkarılan gizli engelleri ifade etmektedir. Kadın çalışanların kariyer yap-
malarının önündeki bütün zorlukları bu sendrom kapsamında değerlendirmek mümkündür. Tavan, yukarıya 
çıkmayı engelleme, cam ise resmi olmayan ama hissedilebilen olguyu temsil eder. Kısaca resmi olmayan ve 
görünmez bir engeldir. Cam tavan algısının temelinde kadınların veya diğer azınlık gruplarının belirli şartlar 
sonucunda kendilerini çaresiz hissettikleri ve mücadele etmekten vazgeçtikleri gerçeği yatmaktadır. Kadınlık, 
annelik, aile kurma gibi farklı rol ve statülere sahip olan kadınların her biri için, sahip olunan her sıfat bir çeşit 
cam tavan sendromuna dönüşmektedir. Kadına yüklenen sıfatların her biri çalışma hayatında özellikle siyasal 
yaşama katılımda kadının yükselişi önündeki engelleri bir bir ortaya çıkarmaktadır. Bahsi geçen bu engellerin 
ortaya çıkardığı sürecin adı da mobbingdir. Mobbing genel anlamda iş yaşamında çalışanın kariyer gelişimine 
ket vurulması, çalışanın iş yaşamından dışlanması, aşağılanması gibi kabul edilemez davranışların sürekli ve 
sistemli olarak uygulanmasıdır. Kadınların siyasal yaşama katılımının önündeki temel engellerden başlıcası 
toplumsal baskılarla ve kalıp yargılarla ortaya çıkan cinsiyet temelli ayrımcılığın vücut bulduğu cam tavan 
sendromu ve mobbingtir. Bu çalışmada sosyolojik olarak kadına yüklenen cinsiyet temelli ayrımcılığın kadının 
toplumsal yaşamda siyasal yaşama katılımını nasıl etkilediği? sorusu tartışılacaktır. İkinci olarak toplumsal 
yaşamda cam tavan sendromu ve mobbing süreci incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kadının Siyasal Yaşama Katılımı, Cam Tavan Sendromu, Mobbing 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDET ALGILARINI BELİRLEMEYE  
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Nuray MERCAN, Fatma Karadağ BAŞAR
nuraymercan26@gmail.com

ID:04 – K:12
(Aile İçi Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Aile içi şiddetin algılanması ve tanımlanması her zaman toplumun ve bireylerin kültürel değerleri üze-
rinde şekillenmektedir. Bu yüzden, şiddet kullanımı toplumun benimsediği ve meşru gördüğü bir amaç için 
gündeme geldiğinde, o davranışın şiddet olarak algılanıp tanımlanması da güç olmaktadır. Bu bildirinin amacı,  
üniversite öğrencilerinin aile içi şiddete bakış açılarını ve toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişkiyi göste-
recektir. Aile içinde yaşanan bir durum ailede yaşayan kişilerin hayatlarını mutlaka bir şekilde etkilemektedir. 
Bu araştırmayla aile içi şiddetin üniversite gençleri tarafından algılanması nasıldır? Gençler, arasında aile içi 
şiddetten etkilenmekte midir ? Sorularına cevap aranacaktır.  Bu amaca yönelik olarak; anket yöntemi aracılı-
ğıyla DPÜ sağlık yüksekokulu öğrencilerine uygulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Üniversite Gençliği

İŞ YAŞAMINDA MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE  
ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Nuray MERCAN, Fatma Karadağ BAŞAR
nuraymercan26@gmail.com

ID:03 – K:12
(Mobbing)

(Sözlü Sunum)
                                                  
Öz: Örgütsel psikoloji bağlamında kabul edilemez davranışlar, günümüz iş dünyasının önemli sorunları ara-
sında yer almaktadır. Özellikle günümüzde yaşanan ekonomik gelişmeler,  değişmeler ve küreselleşmenin 
etkisiyle artan rekabet ve düşük maliyetli üretim anlayışı çalışanlar arasındaki psikolojik baskıyı artırmıştır. 
Bu durum kabul edilemez davranışlar veya üretim karşıtı davranışlar (counter productıve behaviors) arasında 
yer alan mobbing davranışlarının sıklığının ve algılanma düzeyinin dünya genelinde artmasına ve bu konu ile 
ilgili olarak yapılan çalışmaların hızla çoğalmasına neden olmuştur. Mobbing davranışlarının; dürüst, güve-
nilir ve sadık olarak çalışan kişileri özellikle hedef olarak alması, çalışanların sergilediği örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının karşısında, mobbing eylemlerinin oluştuğunu göstermektedir. Yapılan araştırmalar mobbing 
ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının negatif yönlü bir etkileşim içinde olduğunu vurgulamaktadır. Mobbing 
davranışları sonucunda örgütler için zararlı etkiler oluşmakta bu da deneyimli ve yararlı kişilerin işten ayrılma-
larına neden olmaktadır. Bu çerçevede araştırmamızda mobbingin nedenlerine ve sonuçlarına dikkat çekilerek 
örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi bir uygulama ile gösterilmektedir. Araştırmamızı akademisyenlere 
yönelik olarak yaptık. Yaptığımız çalışmada farklılıklara yönelik ilişkileri inceleme analizlerinden t-testi ana-
lizi sonuçlarına göre, cinsiyetler arasında farklılık bulunmuştur. Kadın çalışanların mobbing eylemine, erkek 
çalışanlara göre daha çok maruz kaldıkları görülmüştür. Yapılan diğer Avrupa’daki mobbing çalışmaları da 
bu durumu desteklemektedir. İlişkilere yönelik analiz sonuçlarından korelasyon analizinde ise; örgütsel va-
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tandaşlık davranışının alt boyutlarından ileri görev bilinci davranışlarını yorumlama tutumu ile mobbingin alt 
boyutlarından iletişimi engelleme davranışları arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişki bulunmuştur. Bunun 
nedeni ise örgütsel vatandaşlık davranışları arttıkça kişilere uygulanan mobbing davranışlarıda artmaktadır. 
Çoklu regresyon analizi sonucunda örgütsel vatandaşlık davranışlarının alt boyutlarından diğerlerini düşünme 
ve ileri görev bilincinin açıklama düzeyinin, mobbingin alt boyutlarından sosyal ilişkileri engelleme arasında 
ilişki ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE MEVZUATINDAKİ SİNEMA RADYO TELEVİZYON  
YAYINCILIĞINDA İFADE HÜRRİYETİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Galimcan TAZHIBAYEV
galimcan@mail.ru

ID:06 – K:19
(Hukuk ve Güvenlik Sorunları)

(Sözlü Sunum)

Öz: Sinema ve radyo-televizyon yayıncılığında çoğulcu sistemin yani karma sistemin demokratik kurallara 
göre ve kamu hizmeti anlayışıyla işleyebilmesi için önce ifade (söz) hürriyetinden (right to speech) bahsetmek 
gerekmektedir. İfade hürriyeti, çoğulcu demokrasilerin temel taşlarından biridir. Demokrasinin ‘olmazsa ol-
maz’ (sine qua non) şartı olarak ifade hürriyeti toplum yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü ifade hür-
riyeti toplumda kanaat oluşumunu ve kamusal tartışmanın varlığını mümkün kılmaktadır. Herkesin her konuda 
aynı şeyleri düşünmesi imkânsızdır. Her birey, kendi yaşayış biçimine, eğitimine, kültürüne göre aynı olaylara 
farklı yorumlar getirmektedir. Bu zenginlik, demokrasiye de güç katan önemli unsurların başında gelmektedir. 
Haliyle, ifade hürriyeti sayesinde demokrasinin korunması ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. İfade (söz) 
hürriyetinden sonra ele alınması gereken diğer bir hürriyet ise, kitle iletişim (haberleşme) hürriyeti ve bunun 
içinde yer alan sinema ve radyo - televizyon hürriyetidir. Düşünce ve kanaatleri serbestçe ‘öğrenebilme ve 
toplayabilme’, ‘açıklayabilme’ ve ‘yayabilme’ hakları, kitle iletişim (haberleşme) hürriyetinin temel öğeleridir. 
Bu öğelerin toplum yaşamında gerçekleşmesi ise kitle iletişim araçlarının (basın, radyo, televizyon, sinema 
filmleri, video, ses bantları ve internet) kullanımıyla mümkün olmaktadır. Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyet-
lerinin medya hizmet sağlayıcılarını incelemeden önce kısaca tarihçeleri ile siyasî, hukukî ve ekonomik yapısı 
ele alınarak uluslararası arenadaki yerleri ve konumu belirtilmiştir. İfade (söz) hürriyeti’ kavramına değinile-
rek Kazakistan ile Türkiye arasında uygulama açısından farklılıklar ortaya konulmuştur. Düşünceyi açıklama 
ve yayma hürriyetinin kitle haberleşmesindeki önemi vurgulanmıştır. Sovyet Birliği’nden 1991 yılında ayrı-
lan Kazakistan, kitle iletişim araçları üzerindeki devlet tekeli sistemini kaldırarak çoğulcu sisteme geçmiştir. 
Kazakistan’ın çoğulcu sisteme geçişinden 2 yıl sonra (1993) Türkiye radyo ve televizyon yayıncılığında devlet 
tekeli sisteminden çoğulcu sisteme geçmiştir. Çoğulcu sisteme Kazakistan’a göre 2 yıl geç geçmiş olmasına 
rağmen sinema ve radyo - televizyon alanında sistemin esaslarının tam anlamıyla uygulanmaya çalışıldığı 
görülmektedir. Sinema ve radyo - televizyon yayıncılığında denetim kavrama değinilerek ifade hürriyeti bakı-
mından yararları ile sakıncaları ele alınmıştır. Çalışmada Kazakistan’daki radyo ve televizyon yayıncılığı ala-
nındaki hukukî denetimler incelenirken SSCB’nin tekelci döneminden başlayarak ele alınmış ve bağımsızlıkla 
beraber çoğulcu sistemine geçilmesinden sonraki denetim sistemi incelenerek Türkiye ile karşılaştırılmıştır. 
Yapılan eserin yani sinema filimler ile radyo ve televizyon ürünlerinin denetimi de önemli konulardan biri 



142

olduğu için seyirciye ulaşmasında ne tür elemelerden geçmesi bakımından Kazakistan ve Türkiye ülkelerinin 
denetim sistemleri de karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İfade Söz Hürriyeti, Kazakistan, Televizyon, Sinema, Radyo, Uluslararası  
Medya Mevzuatı

 LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDETİN FARKLI BİR YÜZÜ  “FLÖRT ŞİDDETİ”

Nilgün BELLİCİ, Özlem AKBULUT
bellicinilgun1@hotmail.com

ID:25 – K:48
(Cinsel ve Fiziksel Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Şiddet, dünyanın her yerindeki milyonlarca insanı etkileyen bir halk sağlığı problemidir. Her zaman in-
san yaşamında var olmuş ve her yıl binlerce insanın ölümüyle sonuçlanarak büyüyen bir problem haline gel-
miştir (World Health Organization, 2002). Şiddeti Dünya Sağlık Örgütü (WHO) genel anlamda “yaralanma, 
ölüm, psikolojik zarar veya kayıp ile sonuçlanan veya bunlarla sonuçlanması muhtemel olan; kişinin kendisi-
ne, başka bir kişiye, bir gruba veya topluluğa karşı fiziksel şiddet uygulama ve gücün tehdit veya fiili olarak 
kasıtlı kullanımı” şeklinde tanımlamıştır (Dahlberg & Krug, 1996). Flört şiddeti, kişilerarası şiddet türlerin-
den birisidir ve çiftlerin flört ilişkisinde birbirlerine karşı sözel, cinsel, duygusal ve fiziksel şiddet ya da şid-
det içeren davranışlar uygulaması ve birbirlerinin davranışlarına sosyal kısıtlamalar getirmesidir (Aslan, Vefi-
kuluçay, Zeyneloğlu, Erdost ve Temel, 2008). Başka bir tanıma göre ise flört ilişkisi kapsamındaki herhangi 
bir cinsel saldırı, fiziksel şiddet, sözel ve duygusal kötü muamele flört şiddeti olarak ele alınabilir (Ramisetty-
Mikler, Goebert, Nishimura & Caetano, 2006). Flört şiddetinin tanımları incelendiğinde, hem duygusal hem 
fiziksel hem de cinsel şiddet içeren davranışları kapsadığı görülmektedir. Flört ilişkisinde şiddetin varlığından 
söz ederken sadece fiziksel şiddet içeren davranışların olup olmamasına göre değil, aynı zamanda duygusal, 
psikolojik ve cinsel şiddet davranışlarına da odaklanmak gerekir. Genellikle fiziksel zarar vermeyi hedefleyen 
fiziksel şiddetin yanı sıra duygusal şiddet, bireylerin kişisel bütünlüğüne ve öz değerlerine zarar veren eylem-
ler ile sıklıkla karşıdakinde korku uyandıran ve partnerlerine bağımlılığı artıran sözler olabilir (Hanley & 
O’neill, 1997; Smith & Donnelly, 2001). Bir flört ilişkisinde çiftler arasında karşılıklı psikolojik veya fiziksel 
bir şiddet davranışı ortaya çıktığında bu durum muhtemelen cinsel zorlamayla ve kişiler arası güç dengeleriy-
le de alakalı olabilir (Smith & Donnelly, 2001). Flört şiddetinin yakın ve uzun zamanlı etkileri mevcuttur. Ki-
şide fiziksel izler bırakabileceği gibi, kişinin kendine güveni üzerinde mağdurun kendilik düzeyi üzerinde, 
gelişimi ve yaşamının devamı açısından olumsuz etkilere sahip olabilir. Madde kullanımı, uyku ve yeme bo-
zuklukları, hamilelik ve intihar, korku, anksiyete, duygusal travma, yoğun endişe, çaresizlik, ümitsizlik soma-
tik ve psikosomatik şikayetler, cinayet, toplum ve çevreden soyutlanma, güçsüzlük, utanç, suçluluk, öfke şid-
detin kişiler üzerindeki olumsuz etkilerinden bazılarıdır (Kemerli, 1996). Son zamanlardaki birçok çalışma 
ergen ve yetişkin romantik ilişkilerinde büyük oranda flört şiddetinin olduğunu (Ackarda& Neumark-Sztainer, 
2002; Chen, 2002; Schweiter, 1996; Swart, Seedat, Stevens & Ricardo, 2002) ve cinsiyete göre de şiddete yö-
nelik algının değiştiğini (Aizenman ve Georgette, 1988; Ackard, Eisenberg & Neumark-Sztainer, 2007; As-
lan, Vefikuluçay, Zeyneloğlu, Erdost ve Temel, 2008; Callahan, Tolman & Saunders, 2003; Chen, 2012; 
Hamby, 2014; Lee, Stefani & Park, 2014; Swart, Seedat, Stevens & Ricardo, 2002; Tucker-Halpern, Oslak, 
Young, Martin &  Kupper, 2001) ortaya koymaktadır. Adolesan dönemde flört ilişkisinde yaşanan şiddet, ile-
riki dönemde yaşanması muhtemel olan şiddetin habercisi olacak ve potansiyel olarak bir sonraki jenerasyo-
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nu etkileyecektir (Rosen & Bezold,1996). Bu noktadan hareketle çalışma, lise öğrencilerinde flört ilişkilerin-
de şiddet algılayışı, şiddet uygulama ve flört şiddetine maruz kalma durumunu ortaya koyma amacıyla yapıl-
mıştır. Araştırma verileri Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi kadın gru-
bunda çalışan araştırmacılar tarafından hazırlanan anketiyle elde edilmiştir. Anket formları 28’er maddeden 
oluşmaktadır. Anket formunda katılımcıların flört ilişkilerine ve bu ilişkilerinde şiddet uygulama/ şiddete ma-
ruz kalma öykülerine yönelik sorular bulunmaktadır. Anket formunda flört ilişkisinde şiddet sorularından 
önce şiddet tanımı yer almıştır. Katılımcılar şiddet ile ilgili soruları bu tanımı okuduktan sonra yanıtlamışlar-
dır. Aynı zamanda araştırmaya katılan lise öğrencilerinin kişisel özelliklerini belirlemek için ‘kişisel bilgi for-
mu’ uygulanmıştır. Çalışmaya, 2014-2015 öğretim yılında Samsun ili Salıpazarı ilçesinde lisede okumakta ve 
yakın ilişkisi olan 9., 10., 11., 12. sınıf öğrencileri katılmıştır. Veriler 251 (kız 140, %55, erkek 111, %45) ka-
tılımcıdan elde edilmiştir. Çalışma grubundaki öğrencilerin demografik özellikleri incelendiğinde; öğrenciler-
den 77’si (%30,6)  9. sınıf, 53’si (%21,1) 10. sınıf, 60’sı (%23,9) 11. sınıf, 61’u (%24,4) 12. sınıf olduğu, 80’i 
(%31,8) 15 yaşında, 63’si (%25) 16 yaşında, 76’si (%30,2) 17 yaşında, 32’i (% 13) 18 ve üzeri yaşta olduğu, 
118’sinin (%47) geniş aile, 133’i (%53) çekirdek tipi ailesinin olduğu,  51’inin (%20,3) 2 kardeşi, 73’inin 
(%29) 3,59’inin (%23,5) 4, 50’ünün (%27,2) 5 ve üzeri kardeşinin olduğu, 18’inin (%7,1) annesinin okur ya-
zar değil, 49’u (%19,5) okur yazar, 151’i (%60) ilkokul mezunu, 30’u (%11,9) ortaokul mezunu, 3’ü (%1,5) 
lise mezunu olduğu,  15’inin (%5,9) babasının okur yazar değil, 48’i (%19,1) okur yazar, 153’ü (%60,9) ilko-
kul mezunu, 25’i (%9,9) ortaokul mezunu, 10’u (%4,2) lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Gruplar arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı istatistik analiz programı olan SPSS 22 kullanılarak hesaplan-
mıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, Pearson Chi-Square Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda 
öğrenciler flört ilişkileri sırasında aslında literatürde şiddet olarak tanımlanan bazı kavramları şiddet olarak 
algılamamışlardır. Örneğin kıskanmak (%54,5), ihmal etmek (%47,4), takip etmek (%43,8), kontrol etme 
davranışı (%42,2), önemli olaylarda fikrini almamak (%41), cezalandırma (%40,6) davranışının şiddet olma-
dığını belirtmişlerdir. Öğrenciler partnerine kıskanmak (%45), sesini yükselterek konuşmak (%36,2), sosyal 
yaşamı sınırlamak (%32,2), korkutmak (%31,1), takip etmek (%30,6), önemli olaylarda fikrini almamak 
(%30,6), saç çekmek (%30,2),  karar verme özgürlüğünü sınırlamak (%30,2), çimdiklemek (%28,7), hakaret 
etmek (%27,4), kontrol etme davranışı (%27,1), dayak yemek (%27,1) , ihmal etmek (%26,7), küfür etmek 
(%26,2), aşağılamak (%25,4), cezalandırma (%25,8), istemediği halde dokunmak (%25,1) davranışlarını uy-
guladıklarını belirtmişlerdir. Genel olarak öğrencilerin %76,8’ü flört ilişkilerinde şiddet uyguladıklarını be-
lirtmiştir. Öğrencilere yaşadıkları flört ilişkisinde bazı davranış türleriyle karşı karşıya kalıp kalmadıkları so-
rulmuştur. Katılımcıların bir bölümü (%56,1), tehdit etmek (%36,2), küfür etmek (%35,4), korkutmak 
(%35,4), sosyal yaşamı sınırlandırmak (%35), hakaret etmek (%34,6) davranışlarına maruz kaldıklarını be-
lirtmişlerdir. Genel olarak öğrencilerin % 68,9’ü flört ilişkilerinde şiddete maruz kaldıklarını belirtmiştir. Yaşı 
15 yaşındakilerin 16, 17 ve 18 yaşındaki öğrencilere göre yaşadıkları flört ilişkilerinde daha fazla şiddet uy-
guladıkları saptanmıştır. Aradaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.040). Kız öğrencilerin erkek 
öğrencilere göre, 9. Sınıftakiler, 10., 11., 12., sınıftaki öğrencilere göre, çekirdek aileye sahip olanların geniş 
aileye sahip olanlara göre, kardeş sayısı da 3 olanların 2, 4, 5 ve üzeri olanlara göre, annesi ilkokul mezunu 
olanların annesi okuma yazma bilmeyen, ortaokul ve lise mezunu olanlara göre, babası ilkokul mezunu olan-
ların babası okuma yazma bilmeyen, ortaokul ve lise mezunu olanlara göre yaşadıkları flört ilişkisinde daha 
fazla şiddet uyguladıkları saptanmıştır. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre, 9. Sınıftakiler, 10., 11., 12., sı-
nıftaki öğrencilere göre, yaşı 15 yaşındakilerin 16, 17 ve 18 yaşındaki öğrencilere göre, çekirdek aileye sahip 
olanların geniş aileye sahip olanlara göre, kardeş sayısı da 3 olanların 2, 4, 5 ve üzeri kardeşi olanlara göre, 
annesi ilkokul mezunu olanların annesi okuma yazma bilmeyen, ortaokul ve lise mezunu olanlara göre, baba-
sı ilkokul mezunu olanların babası okuma yazma bilmeyen, ortaokul ve lise mezunu olanlara göre  yaşadıkla-
rı flört ilişkisinde daha fazla şiddete maruz kaldıklarını ifade etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Flört Şiddeti, Lise Öğrencileri
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BABANIN ANNE-
YE YÖNELİK ŞİDDETİNE TANIK OLMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Hatice BEKİR, Hande ŞAHİN
shaticeazi.edu.tr

ID:23 – K:22
(Aile İçi Şiddet Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlali ve 21. yüzyılın en önemli sağlık problemlerinden biridir. Özel-
likle erkeğin kadından üstün görüldüğü ve kadın ve erkek rollerinin katı çizgilerle birbirinden ayrıldığı toplum-
larda kadınların daha çok istismara maruz kaldıklarına tanık olmaktadır. Üniversite öğrencilerinin çocukluk ve 
ergenlik döneminde babanın anneye yönelik şiddetine tanık olma durumunun belirlenmesi amacıyla planlanan 
araştırmanın çalışma grubunu Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ile Fizyo-
terapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde öğrenim gören 400 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak  
“Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Babanın Anneye Yönelik Şiddetine Tanık Olma Durumu Ölçeği”  kulla-
nılmıştır. Ölçek, sözel-minör fiziksel şiddet ve ağır fiziksel şiddet alt boyutlarından oluşmaktadır. Araştırma 
verileri 02.12.2014-23.12.2014 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından yapılan yüz yüze görüşmeler sonu-
cu toplanmıştır. Araştırmaya alınan öğrencilerin %57,5’i Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde okurken, 
%42.5’i Çocuk Gelişimi Bölümü’nde okumaktadır. Araştırmada 18 yaşında olanlar (%29.8), kızlar (%68.8), 
3. Sınıfa gidenler (%29.8), babası eşit oranlarda ilkokul ve lise mezunu olanlar (%27.5), annesi ilkokul me-
zunu olanlar (%44.3), aylık 1251-1500 TL arası gelire sahipler (%24.5), yaşamının çoğunu ilçede geçirenler 
(%33.8), iki kardeşi olanlar (%31.3) ve annesi çalışmayanlar (%84.8) önde gelmektedir. Araştırma sonucunda 
öğrencilerin bölümleri ile ölçek alt boyutları arasında fark bulunmazken, öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, sınıfı, 
baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, gelir düzeyi, yaşamının çoğunu geçirdiği yer, kardeş sayısı ve anne 
çalışma durumu ile ölçeğin alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yaşı 24 olanların, erkekle-
rin, 4. sınıf öğrencilerinin, annesi ve babası okur-yazar olmayanların,  asgari ücret gelire sahiplerin, yaşamının 
çoğunu köyde geçirenlerin, 4 kardeşi bulunanların ve annesi çalışmayanların alt ölçek puanları diğer gruplara 
göre yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, aile içi şiddetin tanınması ve ilişkili risk faktörlerinin tanımlanması 
şiddeti oluşturan ve besleyen kaynakları anlamamızı sağlayacaktır. Engellenemez bir halk sağlığı sorunu gibi 
görünen şiddetin aslında tanımlanması, risk gruplarının belirlenmesi ve bu risk gruplarına yönelik müdahale-
lerin geliştirilmesi başarılı sonuçlar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, Çocukluk Dönemi, Ergenlik Dönemi, Aile İçi Şiddet, Şiddete 
Tanık Olma

TELEVİZYONDAKİ ŞİDDETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Selma BAYRAM, Ercüment N. DİZDAR
selma_bayramm@hotmail.com

ID:28 – K:62
(Medya ve Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Günümüzde şiddet olgusu toplumsal bir sorun olarak yaşamın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Özel-
likle aile bireyleri arasında, arkadaş ilişkilerinde, okullarda, iş yerlerinde ya da medyada sıklıkla rastladığımız 
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şiddet olgusu insan yaşamı açısından oldukça önemli bir konudur. Televizyon, ortaya çıktığı andan itibaren 
insanoğlunun hayatına her alanda girmiş ve malesef vazgeçilmez bir olgu ve alışkanlık haline gelmiştir. Tele-
vizyon; fiziksel, ekonomik, bilişsel ya da imgesel sınırların olmadığı bir iletişim aracıdır. Toplumun en küçük 
bireyleri olan çocuklar da, günümüzün en yaygın ve etkin bir kitle iletişim aracı olan televizyondan etkilen-
mektedirler.  Televizyonda yayınlanan tüm programların 2/3 ünün şiddet içerdiği, çocuk şovlarının şiddet içe-
riğinin en fazla olduğu, şiddet tasvirlerinin çekici hale getirildiği ve bu programlarda suç işleyen karakterlerin 
sıklıkla cezalandırılmadığı belirlenmiştir. Akademik ve adli çalışmalar göstermektedir ki, medyada izlenen 
şiddet arttıkça çocuklar, kaygı ve uyku bozuklukları görülüyor, daha saldırgan davranış sergiliyor, düşmanlık 
duyguları besleniyor, başkalarının çektiği acı ve eziyete karşı duyarsızlaşıyor, şiddeti arzular hale geliyorlar.  
Bu çalışmada televizyonun çocukların toplumsallaşmasına, psikolojisine, beslenme alışkanlıklarına, zihinsel-
duygusal-fiziksel gelişimine olan etkileri irdelenmiştir.  Çalışma kapsamında farklı yaş gruplarından ve dört 
farklı bölgeden müteşekkil 918 çocuğun televizyon programlarından etkilenme durumları incelenmiştir. Araş-
tırmanın örneklemini; cinsiyet bakımından 605 erkek (%66) ve 313 kız (%34) çocuğu oluşturmaktadır.Çocuk-
ların etkilenme durumları, yaş, cinsiyet, sınıf, program gibi farklı faktörler istatistiksel olarak incelenmiştir.  
Çalışmada Faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Faktör analizi, başlıca amacı aralarında ilişki bulunduğu dü-
şünülen çok sayıdaki değişken arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için daha 
az sayıdaki temel boyuta indirgemek veya özetlemek olan bir grup çok değişkenli analiz tekniğine verilen 
genel bir isimdir. Araştırmada kullanılan likert ölçek kişilerin verilen önermelerle ilgili görüşlerini belirlemesi 
için çok olumludan çok olumsuza kadar sıralanmıştır. Buna göre önermelere; (5) kesinlikle katılıyorum, (4) 
katılıyorum, (3) kararsızım, (2) katılmıyorum, (1) kesinlikle katılmıyorum şeklinde puan verilir. Faktör analizi 
sonrası ölçek genel puanı veya faktörlerdeki boyutlar hesaplanırken aritmetik ortalama alınmaktadır. Ölçek 
genel puanı ve faktör (boyut) puanları 5.00-1.00=4.00 puanlık bir genişliğe dağılmaktadır. Bu genişlik beşe bö-
lünerek ölçeğin kesim noktalarını belirleyen düzeyler belirlenir. Ölçek ifadelerinin değerlendirilmesinde puan 
aralığı 1,00 - 1,79 Çok düşük; 1,80 - 2,59 Düşük; 2,60 - 3,39 Orta; 3,40 - 4,19 Yüksek; 4,20 - 5,00 Çok yüksek 
kriterlerine göre yorum yapılabilir. Veriler paket bir istatistik program yardımı ile analiz edilmiştir. Faktör 
analizi yapılan çalışmalarda, veriler muvacehesinde, televizyon alışkanlıklarının yeni nesil üzerindeki olum-
suz etkilerin hiç olmazsa azalması amacıyla öneriler geliştirilmiştir. Yapmış olduğumuz araştırmalar ışığında, 
çocuklar televizyonda en çok çizgi film izlemektedirler ve televizyonda çocuklar için hazırlanan programların 
içerikleri çocuklara uygun değildir ve çocuklar izledikleri programlardan ve televizyondaki şiddet sahnelerin-
den etkilenmekte ve bunu hareketlerine yansıtmaktadırlar. Televizyondaki şiddet içerikli programlardan erkek 
çocukları kız çocuklarına oranla daha fazla etkilenmektedir. Televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkile-
ri daha iyi programların yayına konması ve programların uzmanlar tarafından denetlenmesi ile önlenebilecek-
tir. Çocuklar için hazırlanan programların içerikleri program yapımcıları tarafından ve çocuk gelişimi uzmanı, 
çocuk psikoloğu gibi çocuklarla daha fazla zaman geçiren uzmanların önerileri doğrultusunda düzenlenebilir. 
Programların içerikleri değerlendirilerek, çocukların izleme olasılıklarının yüksek olduğu saatlerde şiddet içe-
ren çocuk programlarının yayınlanmaması yönünde düzenlemeler yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Medya, Çocuk Psikolojisi, Şiddet, Televizyon
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TÜRKİYE’DE TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK ALGILARI VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİNE İLİŞKİN NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

Emel BAŞTÜRK AKCA, Seda ERGÜL
emelbasturkakca@gmail.com 

ID:27 – K:61
(Sosyal Medya ve Şiddet)

(Sözlü Sunum)

Öz: Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri günümüz gençlerine pek çok fırsat sunduğu gibi bazı riskleri de bera-
berinde getirmektedir. Bu risklerden birisi, geleneksel akran zorbalığının yeni bir biçimi olarak görülen ve son 
dönemde yürütülen çalışmalarda sıklıkla adı geçen siber zorbalıktır. Literatürde siber zorbalığın yaygınlığını 
ölçmeye yönelik pek çok kapsamlı anket çalışması yürütülmesine rağmen, görece pek az çalışma ergenlerin 
siber zorbalığa ilişkin algılarını araştırmıştır. Ergenlerin siber zorbalık problemine ilişkin görüş ve önerilerini 
kendi cümleleriyle aktarmalarını sağlayacak niteliksel araştırmaların yapılması, büyük ölçekli niceliksel ça-
lışmalardan kolaylıkla elde edilemeyecek bilgileri sunması bakımından gerekli görülmektedir. Bu çalışmada 
Türkiye’deki temel eğitim öğrencilerinin siber zorbalık algılarının ve siber zorbalığın önlenmesine yönelik 
çözüm önerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada iki temel soruya yanıt aranmıştır: “Temel eğitim öğ-
rencileri siber zorbalığı nasıl algılamaktadır?” ve “Temel eğitim öğrencilerinin siber zorbalığın durdurulması 
için önerdikleri çözümler nelerdir?”. Bu sorulara yanıt vermek üzere, 2014 ve 2015 yıllarında Türkiye’nin yedi 
coğrafi bölgesinden birer il seçilerek (İstanbul, Samsun, Ankara, Van, Gaziantep, İzmir ve Adana), yedinci 
ve sekizinci sınıflarda eğitim gören toplam 80 öğrenciyi kapsayan yedi odak grup görüşmesi yürütülmüştür. 
Katılımcı öğrencilerin yarısı kızlardan, yarısı erkeklerden oluşmaktadır. Bu araştırmada kullanılan veriler, TÜ-
BİTAK tarafından desteklenen “Türkiye’de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık 
Geliştirmek: Gençlerin ‘Siber Zorbalık’ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışması”  baş-
lıklı (113K170 No’lu) proje kapsamında elde edilmiştir. Odak gruplara katılan öğrencilere, hangi çevrimiçi 
eylemleri siber zorbalık olarak gördükleri ve bunların durdurulması için neler yapılabileceğine ilişkin yarı 
yapılandırılmış görüşme soruları sorulmuştur. Ses kaydı alınan odak grup görüşmeleri deşifre edilip kodlana-
rak, tematik kategoriler geliştirilmiştir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin internet ortamında söylenti çıkarmak, 
aşağılayıcı ifadeler kullanmak, tehdit etmek, alay etmek, fotoğrafları küçük düşürme amaçlı değiştirmek, ha-
karet edici mesajlar göndermek, iftira atmak, çevrimiçi hesabı ele geçirmek gibi pek çok eylemi siber zorbalık 
olarak gördüğünü ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte pek çok öğrenci bu eylemlerin siber zorbalık olarak 
kabul edilmesi için gönderici tarafından bilinçli olarak zarar vermek amacıyla yapılmaları gerektiğini belirt-
miştir. Öğrencilerin çoğu, zarar verme amacıyla yapılmadığı ya da alıcı tarafından incitici olarak görülmediği 
sürece internet ortamında gerçekleşen lakap takma ve sataşma gibi davranışların siber zorbalık olmayacağını 
ifade etmiştir. Hatta pek çok öğrenci lakap takma ve sataşmanın arkadaşlar arasında bir tür samimiyet belirti-
si olduğunu düşünmektedir. Öğrenciler siber zorbalığın durdurulmasına yönelik, önleyici ve müdahale edici 
temalar altında sıralanabilecek çeşitli çözüm yolları tavsiye etmiş ve bunların ne derece etkili olabileceklerini 
tartışmışlardır. Bazı öğrenciler caydırıcı cezalar verilmesinin en etkili önlem olduğunu düşünürken, bazıları da 
siber zorbalıkla ilgili çeşitli beceriler kazandırmaya yönelik özel eğitimler verilmesinin daha etkili olduğunu 
savunmuştur.  Diğer taraftan, pek iyimser düşünmeyen bazı öğrenciler ise siber zorbalığı tamamen durdurma-
nın mümkün olmadığını ya da azaltılması için yapılabilecek çok az şey olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırma 
bulguları, siber zorbalığın öğrencilerin gözünden nasıl görüldüğünü anlamak açısından önemli bilgiler sun-
maktadır. Bu bakımdan çalışmanın, siber zorbalığı önlemeye ve durdurmaya yönelik kapsamlı ve etkili prog-
ramlar geliştirmek için çalışan araştırmacı ve uygulamacılara faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, İnternet, Ergenler, Odak Grup
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AFGANİSTAN’DA KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE EŞİTSİZLİK

Mehtarkhan KHWAJAMİR
mehterhan_4@windowslive.com

ID:27 – K:61
(Aile İçi Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Miladi 7. asırda İslam dini ile tanışan ve bu tarihten itibaren İslam’ın yayılmaya başladığı Afganistan’da 
günümüzde yaşayan halkın %99’u Müslümandır. Ancak söz konusu bölgede İslâm öncesinden bazı gelenek 
ve anlayışların günümüze kadar devam ede geldiği görülmektedir. Kadınlara karşı şiddet ve eşitsizlik de bu 
uygulama ve anlayışların bazılarıdır. Kadınlara yönelik şiddet ve adaletsizlik Afganistan’da çok yaygındır. 
Bunun başına; kadınların küçük yaşta ve rızaları dışında evlendirilmeleri, cinayetlerde kan bedeli olarak veril-
meleri, boşanma hakkının verilmemesi ve mirastan mahrum bırakılmaları gelmektedir. Bu uygulama ve anla-
yışların hala devam etmesini bir tek sebebe bağlamak elbette doğru değildir; ancak en başa gelen sebeplerden 
biri olarak; birçok insanın eğitim ve öğretimden uzak kalmış olmasını saymak mümkündür. En üzücü tarafı 
ise bazen kadınlara yönelik şiddet ve eşitsizliğin devlet başkanı tarafından kanun haline getirilmesi, bazen 
de meclis üyeleri ve din adamalarının buna sessiz kalmaları veya katkıda bulunmalarıdır. Nitekim günümüz 
Afganistan’da yaygın olan kadınların rızaları dışında evlendirilmesi ve mirastan mahrum bırakılması uygula-
ması, Afganistan’ın kurucusu olan Ahmed Şah Durranî (1747-1773) tarafından kanun haline getirilmiştir. Bu 
kanunda kadınların babalarından miras alamayacakları ve kocası vefat eden kadının, kocasının en yakınıyla ev-
lenmek zorunda olduğu, kocasının yakınının olmadığı durumda kocasının evinde oturup evlenmemesi gerekti-
ği belirtilmiştir. Söz konusu kanun yaklaşık 120 seneden fazla yürürlükte kalmış, sonunda Emir Abdurrahman 
(1880-1901) tarafından şeriata aykırı olması sebep gösterilerek mülğa ilan edilmiştir. Afgan kralı Emanullah 
Han döneminde  (1919-1929) Afganistan’da ilk defa kadınlara hak verilmeye başlanmış, kız okulları açılmış; 
ancak Emanullah Han’ın kızlara eğitim ve öğretim hakkı vermesi tekfir edilmesine hatta devrilip sürgün edil-
mesine neden olmuştur. Taliban hükümeti döneminde (1996-2001) ise kadınlar, eğitim ve çalışma haklarından 
tamamen mahrum bırakılıp dışarıya çıkmaları bile belli şartlarla sınırlandırılmıştır. Günümüzde nispeten de-
mokratik bir ortamın sağlanmış olmasına rağmen yine de bu uygulamaların bazıları devam etmekte ve kadın-
lar şiddete maruz kalabilmektedir.  2009 yılında Kanun-i Men’ı Huşûnet Aleyh-i Zenân (Kadınlara Yönelik 
Şiddeti Önleme Kanunu) adlı 4 bölüm 44 madden oluşan bir kanun çıkartılmış, bakanlar kurulu tarafından 
onaylanıp cumhurbaşkanının imzasıyla yürürlüğe girmiştir.  Söz konusu kanunda kadınlara karşı uygulanan 
çeşitli şiddet eylemleri ele alınmış, şiddet uygulamasına bazı önlemler öngörülmüştür. Kızların küçük yaşta ve 
rızaları dışında evlendirilmeleri, kadınların bed olarak (kan bedeli) verilmeleri, evlenmelerine engel olunması, 
mirastan mahrum bırakılmaları yasaklanmış ve şiddet uygulayanlar için de değişik cezalar öngörülmüştür. 
Ancak söz konusu kanun daha sonra onaylanması için tekrar meclise sunulunca, meclis üyelerin çoğu, bu 
kanunun İslâm dinine ters olduğunu iddia ederek onaylamamıştır. Aile içi şiddete maruz kalan kadınların bo--
şanma davası açması da hem sosyal şartlardan hem de yargı sisteminde mevcut olan cins ayrımcılığından çok 
zordur. Dolayısıyla şiddete maruz kalan kadınların bazıları tek çözümü intihar ederek hayatına son vermede 
bulmaktadır Kendilerini ateşe verip yakan kadınların sayısının boşananların sayısından fazla olmasını gösteren 
istatistikler de bunun bir kanıtıdır. Nitekim bir istatistiğe göre 2006 yılında boşanma vakasının sayısının ülke 
çapında 158 olmasına karşın kendilerini yakan kadınların sayısı 184’e ulaşmıştır.  Kısacası ülkede kadınlara 
yönelik şiddet ve eşitsizliğin yayılmasında bazen devlet başkanı, bazen din adamaları bazen de halk büyük bir 
rol oynamıştır. Nitekim Emanullah Han döneminde devlet başkanı kadınlara hak verirken halk ve din adam-
ları karşı çıkmış, Taliban döneminde millet kadınlara nisbi bir hak tanırken din adamları ve hükümet karşı 
çıkmıştır. Kadınlara yönelik şiddet ve eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına çözüm olarak da eğitim ve öğretimin 
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yaygınlaştırılması ve halkı hem medya yoluyla hem de özellikle din görevleri tarafından bilgilendirilmesi 
gösterilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Kadınlar, Şiddet, Eşitsizlik, Kanun

SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETİ TANIMLAMASI VE  
YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ

Yılda Arzu ABA, Fatma KARADAĞ BAŞAR
yildaarzum@hotmail.com

ID:05 – K:16
(Aile İçi Şiddet)
(Sözlü Sunum)

Öz: Amaç: Bu araştırmada sağlık profesyonellerinin aile içi şiddete yönelik şiddetin tanılanması ve yakla-
şımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmamızın evrenini Kütahya 
ilinde bulunan Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık profes-
yonelleri oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş olup 300 Hekim, hemşire ve ebeye ulaşıla-
bilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan sağlık profesyonellerinin tanıtıcı özel-
liklerini sorgulayan ve şiddeti tanılanması ve yaklaşımlarının belirlenmesine yönelik 20 sorulu anket formu 
kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde sayı, yüzdelik, aritmetik ortalama, Ki-kare önemlilik testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılanların %51’ini hemşireler, %33.3’ünü ebeler ve %15.7’sini hekimler oluşturmuş-
tur.  Sağlık profesyonellerinin %85.6’sının mezuniyet öncesi ve %92.8’inin mezuniyet sonrasında aile içi şid-
det konusunda bilgi almadığı ve %54.3’ünün aile içi şiddeti sağlık sorunu olarak algılamadığı belirlenmiştir. 
Hekim, hemşire ve ebelerin çoğunluğu şiddeti tanılamayı, değerlendirmeyi, rehabilite yöntemlerini bilmedik-
lerini, kurumlarında şiddet vakalarına yönelik bir politika olmadığını belirtmiş buna karşın mesleki yaşamda 
aile içi şiddet vakalarıyla karşılaşma oranlarının %65.7 olduğu saptanmıştır. Şiddet vakalarını tanılama ve 
yaklaşımda kendini başarılı görme ve meslekler arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken eğitim düzeyleri ara-
sında anlamlı ilişki bulunmuştur (x²=4,359, p=0,628; x²=21,095, p=0,012). Sonuç: Sağlık profesyonellerinin 
aile içi şiddeti tanılamada ve yaklaşımlarında problemler yaşadıkları belirlenmiştir. Aile içi şiddet vakalarının 
tanılanması, tedavisi ve rehabilitasyonunda sağlık profesyonellerinin önemli görevleri bulunmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Profesyoneli, Şiddet, Tanılama

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDET EĞİLİMLERİ, ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN  
SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL BELİRLEYENLERİ

Hasan H. TAYLAN
htaylan@sakarya.edu.tr

(Eğitimde Şiddet) 
(Konferesan Sunum)

Öz: “Liselerde şiddet olayları” ya da “okullarda şiddet”, kamuoyu olarak ilgimizi çeken konular olması yanı 
sıra aslında eğitimci, öğrenci ya da veli olarak yani toplumun büyük çoğunluğu olarak hepimizi birebir etkile-
yen bir içeriğe sahiptir. Okullarda şiddet profili kadar ilgimizi çekecek bir başka önemli konu, “ne oluyor da 
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şiddet oluyor?”, “okullarda şiddet niçin çok?” ya da “Lise öğrencilerindeki şiddet davranış, tutum ve eğilim-
lerini etkileyen faktörler nelerdir?”, “okullardaki şiddet eğilimleriyle ilişkili sosyal, demografik, ekonomik ve 
kültürel faktörler nelerdir?” soruları sunumun önemli sorularıdır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Lise öğ-
rencilerinin şiddet davranışları, algıları, tutumları ve eğilimleri ile sosyal-kültürel (aile yapısı, aile büyüklüğü, 
şiddet geçmişi, mağduriyet durumu, göç, anne çalışma durumu vs.), ekonomik (gelir düzeyi, sahiplik durumu), 
demografik (yaş, cinsiyet) ve eğitimsel sorunları (okul iklimi, okul değişikliği, akademik başarı) faktörleri 
arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaçtan hareketle HEGEM Vakfı tarafından 2013 yılından 2014 yılına 
kadar süren ve 13 ilde toplam 109 bin lise öğrencisiyle görüşme yoluyla uygulanan anketler neticesinde elde 
edilen veriler, değerlendirilecektir. Elde edilen bulgular ise şöyledir -öncelikle lise öğrencilerinin genel bir 
resmine bakmakta fayda vardır: lise öğrencilerinin yarısına yakını okul değiştirmiş; beşte biri, ailesi (kendi de 
dâhil) bir yerden bir yere göç etmiştir. Ailelerindeki işsizlik oranı yüzde 11,4’tür. Lise öğrencilerinin ailelerinin 
yüzde 12,5’i parçalanmış ailedir. Şiddet ile ilgili bulgulara gelince: gençlerin annelerinin yüzde 54’ü sözel; 
36’sı fiziksel şiddet uygulamaktadırlar. Babalarının ise yüzde 47’si sözel; yüzde 26,5’i fiziksel şiddet uygula-
maktadır. Böylece, anneler, hem sözel şiddeti hem fiziksel şiddeti babalardan daha fazla uygulamaktadırlar. 
Ayrıca öğrenciler, anne babaları dışında da öğretmenlerinden ve okul yöneticilerinden hem sözel hem de fi-
ziksel şiddete maruz kaldıklarını ifade etmektedirler. Kısacası, gençler (öğrenim gören gençler), annelerinden, 
babalarından, öğretmenlerinden, okul yöneticilerinden ve hatta ablalarından/abilerinden şiddet görmektedirler. 
Gençlerin yarısından fazlası (%58) çevrelerindeki gençlerin delici–kesici alet taşıdığını; kendilerinin ise çok 
azının (%22,5) kesici–delici alet taşıdığını ifade etmişlerdir. Çevrelerindeki öğrencilerin birbirine hem sözel 
şiddet (%85) hem fiziksel şiddet (%81) uyguladığını düşünenler oldukça yüksek bir orandadır Buradaki bul-
gular bize gençlerin bir nevi şiddet kültüründe, şiddet ikliminde yaşadıkları gerçeğini söylüyor. Peki, gençlerin 
şiddet davranışı, algılamaları, eğilimleri...: ankete katılan gençlerin üçte ikisinden fazlası (%68) başkalarına 
sözel şiddet; yarısından biraz fazlası (%52) fiziksel şiddet uyguladığını ifade etmektedir. Araştırmamızda elde 
ettiğimiz en önemli sonuçlardan birisi de lise öğrencilerinin şiddet eğilimlerinde kardeş sayısı, aile büyüklüğü, 
parçalanmış aileden gelme, okul değişikliği yapma, göç, algılanan okul başarısı, gelir düzeyi, ebeveynlerin ça-
lışması –özellikle annenin-, anne ve babasından şiddet görme durumu, aile içi şiddet, okul iklimi, şiddet ve suç 
iklimi, suça karışan yakın, cinsel taciz mağduru olma, algılanan mutluluk düzeyi, madde kullanımı, intihara 
meyillilik gibi faktörlerin ilişkisinin tespit edilmesidir. Türkiye genelini temsil yeteneğine sahip böylesine bir 
araştırmada; Türkiye’deki lise öğrencilerinin hem okullarda hem de aile ortamlarında bir şiddet ikliminde ya-
şadıkları; şiddet ikliminde yaşamalarının da sosyal ve ekonomik faktörlerle birlikte şiddet eğilimlerinde etkili 
birer faktör olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar	Kelimeler:	Lise	Öğrencileri,	Genç,	Şiddet	Kültürü,	Şiddet	İklimi	

KADINA YÖNELİK ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI TOPLUMU HAREKETE GEÇİRMEK

Filiz YILDIRIM, Duygu ÖZTAŞ 
filiz06yildirim@gmail.com

ID:147 K:176
 (Kadına Yönelik Şiddet)

(Poster Sunum)

Öz: Günümüzde kadına yönelik şiddet konusu daha çok kadınlar üzerinde yürütülen araştırma ve çalışma 
sonuçlarına dayandırılmaktadır. Bu araştırmalarda genellikle şiddete neden olan risk faktörleri, sonuçları ile 
müdahale ve önleme stratejileri şiddete maruz kalan kadınların görüşleri ya da anlatıları üzerinden tartışılmak-
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tadır. Oysa ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar ile medyaya yansıyan haberler kadına yönelik “erkek 
şiddeti”ne odaklanmakta ve erkek şiddetinin artarak devam eden sosyal bir sorun haline geldiğini ve küresel 
bir boyut kazandığını desteklemektedir. Bu nedenle derleme niteliğinde planlanan bu çalışmanın konusu “ka-
dına yönelik erkek şiddeti”dir. Erkeklerin kadınlara şiddet uygulamalarının nedenleri kültürel, psikolojik, eko-
nomik, sosyal, cinsel ve daha pek çok temele dayalı olarak tartışılmaktadır. Kadınların yaşamını kontrol altına 
alma, stresli yaşam koşulları, yoksulluk, cinsel açıdan tatminsizlik bu nedenlere örnek olarak sıralanmaktadır. 
Bu noktada özellikle belirtilmelidir ki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (2012) da desteklediği gibi 
nedeni ve türü ne olursa olsun erkek şiddeti başta şiddete maruz kalan kadınların yaşamını ve şiddete tanık 
olan özellikle çocukların ve ailelerinin maddi ve manevi bütünlüğüne zarar veren ciddi bir halk sağlığı sorunu 
olmasının yanı sıra, özellikle kadının toplumsal yaşama aktif ve üretken katılımının önüne geçerek sosyal ve 
ekonomik kalkınma önünde de bir engel oluşturmaktadır. Bu durum aynı zamanda kadın erkek eşitsizliğinin 
devam etmesine de neden olmaktadır. Bu nedenle kadına yönelik erkek şiddetini önlemenin sadece şiddet 
uygulayan erkeklerin, şiddete maruz kalan kadınların, özellikle çocuklarının ve ailelerinin yaşam kalitesini iyi-
leştirmek anlamına gelmediği, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya yatırım anlamına da geldiği unutulmama-
lıdır. Bu çalışmada kadına yönelik erkek şiddetini önlemek için toplumsal temelli bir girişim olarak “toplumu 
harekete geçirme yaklaşımı” önerilmektedir.  Bu yaklaşım temelde erkek şiddetine karşı daha bütünlükçü bir 
yaklaşım geliştirilmesi gerektiğine odaklanarak şiddete karşı olumlu davranış değişikliği sağlamaya ve farkın-
dalık kazandırmaya yönelik erkeklerin de dahil olması gereken girişimlere dikkat çekmektedir. Zira özellikle 
erkeklerin şiddet içeriği taşıyan kendi davranışlarını sorgulamaya başlamaları, bu davranışların sosyal, kültü-
rel, toplumsal ve hatta küresel boyuttaki olumsuz etkilerinin bilincinde olmaları ve dolayısıyla çevresindekileri 
şiddet içermeyen davranışlar açısından etkilemeleri bu girişimlere erkeklerin de dahil olmalarını gerektirir. Bu 
nedenle erkeklerin kadınlara şiddet uygulamalarına engel olmak için bireysel, topluluk ve toplumsal düzeyde 
erkeklerin de dahil olmaları gereken girişimler açıklanmaktadır. Ayrıca erkeklerin dahil olması gereken bu 
girişimlerin, toplumun harekete geçirilmesindeki potansiyel etkisi de tartışılmaktadır. Sonuç olarak kadına yö-
nelik erkek şiddetine karşı erkekler aracılığı toplumsal farkındalığa katkının; mikro, mezo ve makro düzeyde 
dayanışma duygularının harekete geçirilmesi açısından da önemli olduğu söylenebilir.

Anahtar	Kelimeler:	Kadın,	Erkek	Şiddeti,	Toplumu	Harekete	Geçirmek

SOKAK SANATI VE ŞİDDETİN ELEŞTİRİSİ: BANKSY ÖRNEĞİ

Gonca UNCU ÇİMEN
goncauncu@gmail.com 

ID:146 K:175
 (Sanatta Şiddet)
(Poster Sunum)

Öz: Sanatın toplum için olduğunu düşünen görüş toplumun her türlü aksaklık ve bozukluğunu kendine konu 
almaktan ve eleştirmekten çekinmemektedir. Sanatı toplumsal bir inşa olarak düşünen bu yaklaşım, sanatın 
görevinin toplumu iyileştirme ve yeniden yapılandırma olduğuna inanmaktadır. Sanatın mecrası her zaman bir 
tual, sahne yada bir enstrüman olmayabilir. Sanat artık kendine daha bağımsız hareket alanları arayışındadır. 
Bu mecraların başında da ‘sokak’ gelmektedir. Bu sayede sanat tam bir dışa vurum devrimi yaşamaktadır. 
Sokak sanatı, sanatın yedi dalı arasında belki de en bağımsız, cesur ve etki alanı en geniş olanı olarak öne çık-
maktadır. Çünkü bu sanat dünyanın her yerinde umulmadık anda, bir sokak arasında, bir kaldırım taşında veya 
bir binanın cephesinde karşımıza çıkabilen ve genellikle toplumsal sorunlara dikkat çeken, farkındalık yarat-
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maya çalışan ve eleştiren bir formda tasarlanmaktadır. Şiddet, eleştirel sanatın her zaman konuları arasında yer 
almaktadır. Sanatçısı çoğu zaman bilinemeyen duvar resimleri eleştirel yaklaşımı nedeniyle beğeni toplamakta 
geniş kitlelere ulaşabilmekte toplumun her kesimiyle kolayca iletişime geçebilmektedir. Bundan dolayı sokak 
ve kültür arasında yakın bir bağ vardır. Dolayısıyla her toplumun sokak kültürü o toplumun yapısı hakkında da 
ipuçları sunmaktadır. Şiddet ise, modern toplumların başa çıkmakta zorlandığı belki de en büyük sorunlar ara-
sında yer almaktadır ve her geçen gün önlenemez şekilde yayılmaktadır. Siyasi ve politik yaptırımlar, yasal dü-
zenlemeler ve caydırıcı önlemlere rağmen şiddet farklı boyutlarıyla devam etmektedir. Bu şiddet kimi zaman 
toplumsal terör, kimi zaman kadına ve çocuğa şiddet,  kimi zaman iç savaşlar, kimi zaman etnik çatışmalar gibi 
çok farklı formlarda karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin eleştirisinin yapılacağı mecra olarak sokak etki alanı en 
geniş ve çarpıcı bir konuma sahiptir. Çünkü sokak toplumsal patlamaların veya birleşmelerin kesişme noktası-
dır. Sosyal, toplumsal ve siyasi olarak anlam yüklenen sokaklar her bir grup ve eylem için bir gösteri alanıdır. 
Sokağın sanatla olan ilişkisi de bu nedenden dolayı önem taşımaktadır. Sokak sanatı çoğunlukla eleştirel bir 
formla tasarlanmaktadır. Bu eleştiri çoğu zaman toplumsal tepkisizliği kırmak, farkındalık yaratmak, sosyal 
ve toplumsal bozukluklara karşısında tavır almak ve tepki göstermek şeklindedir. Sokağın bir açık hava sergisi 
olarak anılması fikri yaratıcı bir aklın ürünüdür. Sanatı sokağa indirmek şiddete eğilime ve şiddete karşı gös-
terilen tepkisizliğe bir nevi meydan okumak ve karşı durmaktır. Şiddetin farklı formlarının genel olarak, sanat 
eleştirisi bağlamında ele alınacağı bu çalışmada sanatsal görselliğin  oynadığı önemli rolü ve etki alanlarını bir 
literatür taraması şeklinde gerçekleştirilecektir. Sokak sanatı üzerinden şiddetin eleştirisi konusu, dünyanın en 
ünlü sokak sanatçılarının başında gelen BANKSY üzerinden ele alınmaktadır. BANKSY, geçtiğimiz on yıl bo-
yunca dünyanın bir çok yerinde eleştirel  eserler üreten ve kimliği tam olarak bilinemeyen bir sokak sanatçısı 
ve aktivisttir. Toplumsal ve siyasi şiddete yönelik konuları işlediği eserlerini İngiltere, ABD, Filistin gibi ülke-
lerin sokaklarına taşımıştır. Özellikle Filistin duvarlarına yaptığı savaş ve şiddet karşıtı grafitiler büyük ilgiyle 
karşılanmış ve internet aracılığıyla milyonlarca insan tarafından görülmüş ve yayılmıştır. BANKSY’nin sanatı 
üzerinden ele alınacak toplumsal ve politik güç odakları ve şiddet eğilimleri konusunun nasıl yorumlandığı ve 
dünyanın farklı yerlerinde yarattığı etkileri ve bu etkilerin toplum tarafından nasıl kabul gördüğü konusu bu 
çalışmanın ana hatlarını oluşturmaktadır.

Anahtar	Kelimeler:	Şiddet,	Sanat,	Sokak	Sanatı,	Banksy,	Eleştiri
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Prof. Dr. Fevzi ULUĞ / TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ•	

Prof. Dr. Dilek URAL / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Ramazan ERDEM / SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Seyhun DOĞAN / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Adalet KANDIR / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Mustafa USLU / MARMARA ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Zeynep CANTÜRK / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Berrin ÇETİNASLAN / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Ayşen COŞKUN / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Prof. Dr. Kürşad KARACABEY / DÜZCE ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Eray ÇALIŞKAN / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Aslıhan POLAT / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	
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Doç. Dr. Reyhan ERDOĞAN / AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Hakan KOLAYİŞ / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Havva YAMAN / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Erkan YAMAN / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Özcan SAYGIN / MUĞLA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Şermin TİMUR TAŞHAN / İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Alparslan GENCAY / SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Aslıhan POLAT / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Filiz Mine ÇİZMECİOĞLU / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Fatih KILINÇ / SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Ertuğrul GELEN / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK / KARABÜK ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ / KARABÜK ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN / AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Mustafa TALAS / NİĞDE ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Aslı YAZICI / KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Çağlar ÖZEL / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. M. Kemal ÖKTEM / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. İbrahim ÖZKAN / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Yusuf SOLMAZ BALO / YARGITAY CUMHURİYET SAVCISI•	

Doç. Dr. Füsun KARA / FIRAT ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. İrfan Suat GÜNSEL / YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Faruk ŞAHİN / NİĞDE ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Dilek GÖKTÜRK CARY / KARABÜK ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Hatice YURTSEVER / CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Aslı UÇAR / ANKARA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Süleyman Hakan YILMAZ / SELÇUK ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFÇİ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Elgiz YILMAZ / GALATASAYAR ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Murat DELİCE Erzurum / 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ•	

Doç. Dr. Kürsad ZORLU / AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Çetin YAMAN / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Murat AKIN / NİĞDE ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Süleyman BERK / YALOVA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Yasemin KESKİN BENLİ / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ / CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Emre YANIKKEREM / CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Gökben ÖZBEY / FIRAT ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Kaya YILDIZ / ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Asife ÜNAL / BARTIN ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Özlem ÖZKIVRAK / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Ahmet ATAKİŞİ / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Pelin AVŞAR / DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Hülya Gülay OGELMAN / PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ•	
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Doç. Dr. Serdar TOK / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Oğuz YILDIZ / ERCİYES ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. İlhan TOKSÖZ / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Saadettin BAŞTÜRK / DİCLE ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Giray SAYNUR DERMAN / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Murat ERCAN / BİLECİK ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Mutlu TÜRKMEN / BARTIN ÜNİVERSİTESİ•	

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ •	

Doç. Dr. Mehmet Serkan TAFLIOĞLU/ NİĞDEÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Aylin ZEKİOĞLU / CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Murat TORKSARI / NİĞDE ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Özlem GÜZEL / AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Gülsemin HAZER / SAKARYA ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Yasin ATLIOĞLU / NİĞDE ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKKAYA / ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Osman KABAKÇILI / BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Hayati YAVUZER / KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Aygül YANIK / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Hanefi BOSTAN / MARMARA ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR / CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Ayla BERKİTEN ERGİN / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. İbrahim YALÇIN / NİĞDE ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. A. Emin SERİN / TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Turgay ÖZGÜR / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. A. Yiğit ÇAKIROĞLU / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Tarık SEVİNDİ / AKSARAY ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Filiz YILDIRIM / ANKARA ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Sefer GÜMÜŞ / BEYKENT ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Nurper ÖZBAR / DÜZCE ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Derya DEMİRDİZEN ÇEVİK / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer KILIÇ / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Derya KESKİN DEMİRER / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Derya DEMİRDİZEN ÇEVİK / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ •	

Yrd. Doç. Dr. Fikriye TOKER / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Cengiz POYRAZ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN / EGE ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Nurullah KARTA / YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Hatice Nur GERMİR / CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Lale ORTA / OKAN ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Güzin ILICAK AYDINALP / KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Şermin METİN / ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Salvinaz SAÇAN / ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Yakup POYRAZ / 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ•	

Yrd. Doç. Dr. Gökhan DELİCEOĞLU / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ•	
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Yrd. Doç. Dr. Mustafa HATİPLER / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ•	
Yrd. Doç. Dr. Cem KAHYA / BAYBURT ÜNİVERSİTESİ•	
Yrd. Doç. Dr. Duygu YÜCEL / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ•	
Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ•	
Yrd. Doç. Dr. Anıl MÜHÜRDAROĞLU / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ•	
Yrd. Doç. Dr. Nural YILDIZ / TRAKYA ÜNİVERSİTESİ•	
Uzm. Dr. Başak UYSAL / GAZİ ÜNİVERSİTESİ•	
Uzm. Dr. Hatice TURAN / KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ•	
Uzm. Dr. Levent BAYRAKTAR / ÖZEL VETERİNER HEKİM•	
Uzm. Dr. Işık BAYRAKTAR / GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI•	
Uzm. Dr. Muzaffer AKSOY / ARAB BANKİNG CHİEF•	
Uzm. Dr. Yener ATASEVEN / ANKARA ÜNİVERSİTESİ•	
Uzm. Dr. Melike DİŞSİZ / DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI HASTANESİ “AMATEM”•	
Dr. Suhendan ADIGÜZEL / VAN ZOELEN TNO•	
Dr. Özer YILMAZ / BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ•	
Uzm. Hülya BEKTAŞ BİNGÖL / İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ•	
Uzm. Şükrü BİNGÖL / HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ•	
Uzm. Dilek TUNA CESİM / MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI•	
Uzm. Nazan Çiydem ŞADİOĞLU / MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI•	
Av. Bülent YILMAZ / SERBEST AVUKAT•	
Av. Onur BAYKAN / SERBEST AVUKAT•	
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KONULAR
Kadına Yönelik Şiddet1. 
Medya ve Şiddet2. 
Sosyal Medya ve Şiddet3. 
Sağlıkta Şiddet4. 
Sporda Şiddet5. 
Cinsel ve Fiziksel Şiddet6. 
Hukuk ve Güvenlik Sorunları7. 
Ekonomik Şiddet8. 
Mobbing9. 
Eğitimde Şiddet10. 
Çocuğa Yönelik Şiddet11. 
Psikolojik Şiddet12. 
Sosyal Şiddet13. 
Politik Şiddet14. 
Bilişim ve Şiddet15. 
Çocuklara Yönelik Şiddet16. 
Hayvan ve Doğaya Yönelik Şiddet17. 
Hukuksal Şiddet18. 
Aile İçi Şiddet19. 
Sanatta Şiddet20. 
Teknolojik Şiddet21. 
Ana Akım ve Sosyal Medyada Kadın22. 
İlahi Dinlerde Kadın23. 
Edebiyatta Kadın24. 
Geçmişten Günümüze Kadının Sosyal Statüsü25. 
Yaşlı ve Engellilere Yönelik Şiddet26. 
Gençlik ve Şiddet27. 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR 

08.30 – 09.00 KAYIT 
09.00 – 09-45 AÇILIK TÖRENİ 
 
Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU (Kongre Başkanı)
Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK ( T.C. Eski Adalet Bakanı)
Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN (Kocaeli Üniversitesi BESYO Müdürü)
Prof. Dr. İbrahim JUSUFRANIC ( Uluslararası Travnik Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Sait KELEŞ (Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
 
09.45 – 10.15 KONSER 
 
10.15 – 10.45 KONFERANS (GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADININ STATÜSÜ) 
Oturum Başkanı               : Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ
Konuşmacı                       : Doç. Dr. Oya KAVLAK (Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi)
 
10.45 – 11.00 KAHVE MOLASI 
 
11.00 PANEL “1” (AİLE İÇİ ŞİDDET) 
Oturum Başkanları          : Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN, Yrd. Doç. Dr. Zeynep DAŞIKAN
 
11.00 – 11.15 Şiddet Uygulanan Bireylerin Psikososyal Özellikleri
Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER
11.15 – 11.30  Kadına Yönelik Şiddet
                 Doç. Dr. Emre YANIKKEREM
11.30 – 11.45  Çocuğa Yönelik Şiddet
                 Doç. Dr. Hatice BAL YILMAZ
11.45 – 12.00  Yaşlı ve Engelliye Yönelik Şiddet
                 Arş. Gör. Duygu GÜLEÇ ŞATIR

12.00 – 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ 
 
13.00 PANEL “2” (ÜREME SAĞLIĞI VE ŞİDDET) 
Oturum Başkanları : Doç. Dr. Oya KAVLAK, Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN
13.00 – 13.15 Gebelikte Şiddetin Kadın ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkisi
  Yrd. Doç. Dr. Özlem BOZKURT DEMİREL
13.15 – 13.30       İnfertilite ve Şiddet
                                Arş. Gör. Ruşen ÖZTÜRK
13.30 – 13.45        Jinekolojik Hastalıklarda Şiddet ve Psikolojik Durum
                                Doç. Dr. Esra ENGİN
13.45 – 14.00        Aile İçi Şiddet Çözüm Önerileri
                                Doç. Dr. Gül ERTEM
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14.00 – 14.15 KAHVE MOLASI 
 
14.15 PANEL “3” (ÖZEL DURUMLARDA KADIN) 
Oturum Başkanları          : Doç. Dr. Emre YANIKKEREM, Doç. Dr. Gül ERTEM
 
14.15 – 14.30 Göç ve Kadın
                              Arş. Gör. Nigar ÇELİK
14.30 – 14.45      Töre ve Kadın
                                Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN
14.45 - 15.00       Toplumsal Roller ve Şiddet
                                Doç. Dr. Ayşegül BİLGE
15.00 – 15.15       Şiddet Olgularında Tedavi
                                Doç. Dr. Esra ENGİN
15.15 – 15.30       Savaş ve Kadın
                                Yrd. Doç. Dr. Sezer ER GÜNERİ
 
15.30 – 15.45 KAHVE MOLASI 
 
15.45 PANEL “4” (TÜRKİYE’NİN ŞİDDET HARİTASI) 
Oturum Başkanları : Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, Adem SOLAK
 
15.45 – 16.00     Şiddet ve Ahlaki Değerler
                                Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN
16.00 – 16.15     Yeni Gençlik ve Şiddet
                                Doç. Dr. Yusuf GENÇ
16.15 – 16.30     Lise Öğrencilerinde Şiddet Eğilimleri, Şiddet Eğilimlerinin 
  Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Belirleyenleri
                                Doç. Dr. Murat Cem DEMİR
16.30 – 16.45     Şiddet ve Müzakere Kültürü
                                Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
16.45 – 17.00     Türkiye’nin Şiddet Haritası
                                Adem SOLAK
 
17.30 – 18.30 KOKTEYL 
 
(04 EYLÜL 2015) 
 
10.00 KONFERANS (HUKUK’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDET ) 
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Emre YANIKKEREM
Konuşmacı : Doç. Dr. Yusuf SOLMAZ BALO (Yargıtay Hakimi)
 
10.30 KONFERANS (SANAT’DA ŞİDDET ) 
Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Michael KUYUCU
Konuşmacı : Doç. Dr. Mustafa Öner UZUN - Dr. Hülya UZUN  

 (Afyon Kocatepe Üniversitesi Konservatuarı)
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11.00 PANEL “1” (KADINA, ENGELLİ VE YAŞLILARA YÖNELİK ŞİDDET KARŞISINDA  
İSLAMİ TUTUM) 
Oturum Başkanları : Prof. Dr. Rahmi YARAN, Muteber Gülsefa UYGUR
 
11.00 – 11.15    Dr. Tuğba AYDENİZ
11.15 – 11.30    Şadiye Çimen BAYRAKTAR
11.30 – 11.45    Prof. Dr. Mustafa USTA
11.45 – 12.00    Meral GÜNEL
 
12.00 – 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ 
 
13.00 PANEL “2” (1. GENEL ŞİDDET KONULARININ ORTAK OTURUMU ) 
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN
 
13.00 – 13.15    Ekonomik Şiddet
                                 Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ
13.15 – 13.30    Eğitimde Şiddet
                                 Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK
13.30 – 13.45    Şiddete Genel Bakış
                                Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ
13.45 – 14.00    Sporda Şiddet
                                Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
14.00 – 14.15    Kadın ve Çalışma Hayatı
                                Yrd. Doç. Dr. Hatice Nur GERMİR
 
14.15 – 14.30 KAHVE MOLASI 
 
14.30 PANEL “3” (2. GENEL ŞİDDET KONULARININ ORTAK OTURUMU ) 
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Emine DEMİRAY
 
14.30 – 14.45 Medya ve Şiddet
  Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK
14.45 – 15.00    Müzik, Sanat, Medya ve Şiddet Üçgen İlişkisi
                                Yrd. Doç. Dr. Michael KUYUCU
15.00 – 15.15    Tarihsel Yönden Kadına Yönelik Şiddet
                                Yrd. Doç. Dr. Nurullah KARTA
15.30 - 15.45    Yabancı Uyruklu Kadınların Türkiye’deki Evlilik Durumları
                                Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
 
16.00 – 17.15 (Farklı Dünya Dillerinden Ensest İlişkilere ve Şiddete Yönelik Film Gösterimi)

17.15 – 17.45 TARTIŞMA 

17:45 - 18.00 KAPANIŞ
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CHAIR
Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU

Co-Chairs
Prof. Dr. Emine DEMİRAY
Prof. Dr. Ümran SEVİL
Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN

ORGANISING COMMITTEE
Prof. Dr. Cumhur Cevdet KESEMENLİ
Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK
Prof. Dr. Ümit TURAL
Prof. Dr. Başak YÜCEL
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Prof. Dr. Kürşad KARACABEY
Assost. Prof. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ
Assost. Prof. Dr. Filiz Mine ÇİZMECİOĞLU
Assost. Prof. Dr. Gülsüm BAŞTUĞ
Assost. Prof. Dr.Oya KAVLAK
Assost. Prof. Dr. Gül ERTEN
Assost. Prof. Dr. Reyhan ERDOĞAN
Assist. Prof. Dr. Hatice Nur GERMİR
Assist. Prof. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN
Assist. Prof. Dr.Emre YANIKKEREM
Assist. Prof. Dr. Mustafa ÖNER UZUN
Assist. Prof. Dr. Pelin AVŞAR
Assist. Prof. Dr.Fatih ÇATIKKAŞ
Assist. Prof. Dr. Çetin YAMAN
Assist. Prof. Dr. Gülten HERGÜNER
Assist. Prof. Dr.Ayça GÜRKAN
Assist. Prof. Dr.Aylin ZEKİOĞLU
Assist. Prof. Dr.Zeynen DAŞIKAN
Assist. Prof. Dr. Elif KARAGÜN
Assist. Prof. Dr. Nurper ÖZBAR
Assist. Prof. Dr. Derya DEMİRDİZEN ÇEVİK
Assist. Prof. Dr.Özlem DEMİREL BOZKURT
Lecturer. Nesim YALVARICI

EXECUTIVE COMMITTEE
Assost. Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
Assost. Prof. Dr. Aslıhan POLAT
Assist. Prof. Dr. Ayla TAŞKIRAN
Assist. Prof. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Assist. Prof. Dr. Gökşen ARAS
Specialist. Dr. Bülent KILIÇ
Specialist. Dr. Tanju SÜRMELİ
CONGRESS SECRETARIAT
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Assist. Prof. Dr. Sezer ER GÜNERİ
Assist. Prof. Dr. Ali Murat KIRIK
Assist. Prof. Dr. Michael KUYUCU
Dr. Kemal GÖRAL
Dr. Özlem ÖZER
Dr. Meral KÜÇÜK YETGİN
See. Fatih BUDAK
See. Seher KARADENİZ
See. Rıfat OLGUN
See. Hakan AÇIKGÖZ
Pelin ÖZAYDIN
Alirizatahir ŞENOĞLU

HEAD OF THE SCIENCE BOARD
Prof. Dr. Ahmet BURÇİN YERELİ / HACETTEPE UNIVERSITY•	

SCIENCE BOARD
Prof. Dr. Nilgün SARP / LEFKE AVRUPA UNIVERSITY •	
Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN / AKDENİZ UNIVERSITY •	
Prof. Dr. Yakup CİVELEK / BARTIN UNIVERSITY•	
Prof. Dr. Gülden POLAT / MARMARA UNIVERSITY•	
Prof. Dr. Cevat CELEP /KOCAELİ UNIVERSITY•	
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Prof. Dr. Salih PINAR / MARMARA UNIVERSITY•	
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Assist. Prof. Dr. Mustafa HATİPLER / TRAKYA UNIVERSITY•	
Assist. Prof. Dr. Duygu YÜCEL / TRAKYA UNIVERSITY •	
Assist. Prof. Dr. Hakan YAŞ / TRAKYA UNIVERSITY •	
Assist. Prof. Dr. Anıl MÜHÜRDAROĞLU / TRAKYA UNIVERSITY•	
Assist. Prof. Dr. Nural YILDIZ / TRAKYA UNIVERSITY •	
Specialist. Dr. Başak UYSAL / GAZİ UNIVERSITY•	
Specialist. Dr. Hatice TURAN / KOCAELİ UNIVERSITY •	
Specialist. Dr. Levent BAYRAKTAR / ATAKENT VETERINARY CLINIC•	
Specialist. Dr. Işık BAYRAKTAR / GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI•	
Specialist. Dr. Muzaffer AKSOY / ARAB BANKİNG CHİEF•	
Specialist. Dr. Melike DİŞSİZ / DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI HASTAMESİ•	
Specialist. Dr.Yener ATASEVEN / ANKARA UNIVERSITY •	
Dr. Suhendan ADIGÜZEL / VAN ZOELEN TNO•	
Dr. Özer YILMAZ / BALIKESİR UNIVERSITY•	
Specialist. Hülya BEKTAŞ BİNGÖL / İNÖNÜ UNIVERSITY •	
Specialist. Şükrü BİNGÖL / HAKKARİ UNIVERSITY•	
Specialist. Dilek TUNA CESİM / MINISTRY OF EDUCATION•	
Specialist. Nazan Çiydem ŞADİOĞLU / MINISTRY OF EDUCATION•	
Lawyer. Bülent YILMAZ / FREE LAWYER•	
Lawyer. Onur BAYKAN / FREE LAWYER•	

SUBJECTS
Violence against Women1. 
Media and Violence2. 
Social Media and Violence3. 
Violence in Health4. 
Violence in Sports5. 
Sexual and Physical Violence6. 
Law and Security Problems7. 
Economic Violence8. 
Mobbing9. 
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Violence in Education10. 
Violence against Child11. 
Psychological Violence12. 
Social Violence13. 
Political Violence14. 
Informatics and Violence15. 
Violence against Children16. 
Violence against Animals and Environment17. 
Legal Violence18. 
Domestic Violence19. 
Violence in Art20. 
Technological Violence21. 
Women in Mainstream and Social Media22. 
Women in Divine Religions23. 
Women in Literature24. 
Social Status of Women from Past to Present25. 
Violence against Elderly and Disabled People26. 
Youth And Violence27. 

GUEST SPEAKERS 08.30 – 09.00 REGISTRATION

09.00 – 09-45 OPENING CEREMONY 
Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU (Head of the Congress)
Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK ( T.R. Former Minister of Justice)
Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN (Kocaeli University Head of the School of Physical Education and Sports Edu-
cation)
Prof. Dr. İbrahim JUSUFRANIC ( Rector of the International University of Travnik)
Prof. Dr. Sait KELEŞ (Atatürk University Vice-Chancellor)

09.45 – 10.15 CONCERT 

10.15 – 10.45 CONFERENCE (WOMEN’S STATUS FROM PAST TO PRESENT) 
Chairman                            : Assoc. Prof. Dr. Nurhayat ÇELEBİ
Spokesman                         : Assoc. Prof. Dr. Oya KAVLAK (Ege University Faculty of Nursing)

10.45 – 11.00 COFFEE BREAK 

11.00 PANEL “1” (DOMESTIC VIOLENCE) 
Chairmen            : Assist. Prof. Dr. Ümran SEVİL, Assist. Prof. Dr. Zeynep DAŞIKAN

11.00 – 11.15  Psychosocial Characteristics of the Individuals Exposed to Violence
  Assoc. Prof. Dr. Şeyda DÜLGERLER

11.15 – 11.30  Violence Directed to Women
                 Assoc. Prof. Dr. Emre YANIKKEREM
11.30 – 11.45  Violence Directed to Children
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  Assoc. Prof. Dr. Hatice BAL YILMAZ
11.45 – 12.00 Violence Directed to Elderly and Disabled
  Res. Assist. Duygu GÜLEÇ ŞATIR

12.00 – 13.00 LUNCH 

13.00 PANEL “2” (REPRODUCTIVE HEALTH AND VIOLENCE) 
Chairmen: Assoc. Prof. Dr. Oya KAVLAK, Assoc. Prof. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN
13.00 – 13.15 The Effect of Violence on Women and Children’s Health in Pregnancy
  Assist. Prof. Dr. Özlem BOZKURT DEMİREL
13.15 – 13.30  Infertility and Violence
  Res. Assist. Ruşen ÖZTÜRK
13.30 – 13.45  Violence and Psychological State in Gynecologic Diseases
  Assoc. Prof. Dr. Esra ENGİN
13.45 – 14.00  Solution Offers for Domestic Violence
  Assoc. Prof. Dr. Gül ERTEM

14.00 – 14.15 COFFEE BREAK

14.15 PANEL “3” (WOMEN IN SPECIAL CONDITIONS) 

Chairmen: Assoc. Prof. Dr. Emre YANIKKEREM, Assoc. Prof. Dr. Gül ERTEM

14.15 – 14.30  Migration and Women
  Res. Assist. Nigar ÇELİK
14.30 – 14.45  Manners and Women
  Assoc. Prof. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN
14.45 - 15.00 Social Roles and Violence
  Assoc. Prof. Dr. Ayşegül BİLGE
15.00 – 15.15  Treatment in Violence Cases
  Assoc. Prof. Dr. Esra ENGİN
15.15 – 15.30 War and Women
  Assist. Prof. Dr. Sezer ER GÜNERİ

15.30 – 15.45 COFFEE BREAK

15.45 PANEL “4” (WAR MAP OF TURKEY) 
Chairmen : Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ, Adem SOLAK

15.45 – 16.00  Violence and Ethical Values
  Prof. Dr. Yahya Mustafa KESKİN
16.00 – 16.15 New Youth and Violence
  Assoc. Prof. Dr. Yusuf GENÇ
16.15 – 16.30  Lise Öğrencilerinde Şiddet Eğilimleri ve Şiddet Eğilimlerinin 
  Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Belirleyenleri
  Assoc. Prof. Dr. Murat Cem DEMİR
16.30 – 16.45  Violence and Negotiation Culture



168

  Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
16.45 – 17.00  War Map of Turkey
  Adem SOLAK

17.30 – 18.30 COCTAIL 
(04th SEPTEMBER 2015) 

10.00 CONFERENCE (VIOLENCE AGAINST WOMEN IN LAW) 
Chairman: Assoc. Prof. Dr. Emre YANIKKEREM
Spokesman: Assoc. Prof. Dr. Yusuf SOLMAZ BALO (Judge in Supreme Court)

10.30 CONFERENCE (VIOLENCE IN ART) 
Chairman: Assist. Prof. Dr. Michael KUYUCU
Spokesman: Assoc. Prof. Dr. Mustafa Öner UZUN - Dr. Hülya UZUN (Afyon Kocatepe University  
Conservatory)

11.00 PANEL “1” (ISLAMIC ATTITUDE TOWARDS VIOLENCE AGAINST WOMEN, DISABLED  
AND ELDERLY) 
Chairmen: Prof. Dr. Rahmi YARAN, Muteber Gülsefa UYGUR

11.00 – 11.15 Dr. Tuğba AYDENİZ
11.15 – 11.30 Şadiye Çimen BAYRAKTAR
11.30 – 11.45 Prof. Dr. Mustafa USTA
11.45 – 12.00 Meral GÜNEL

12.00 – 13.00 LUNCH 

13.00 PANEL “2” (COMMON SESSION FOR THE FIRST SUBJECTS OF VIOLENCE IN GENERAL) 
Chairman: Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN

13.00 – 13.15  Economic Violence
  Assoc. Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ
13.15 – 13.30  Violence in Education
  Assoc. Prof. Dr. Arzu ÖZYÜREK
13.30 – 13.45  General View for Violence
  Assoc. Prof. Dr. Hakan Murat KORKMAZ
13.45 – 14.00  Violence in Sports
  Assist. Prof. Dr. Ali Serdar YÜCEL
14.00 – 14.15  Women and Working Life
  Assist. Prof. Dr. Hatice Nur GERMİR

14.15 – 14.30 COFFEE BREAK

14.30 PANEL “3” (COMMON SESSION FOR THE SECOND SUBJECTS OF VIOLENCE IN GENERAL) 
Chairman: Prof. Dr. Emine DEMİRAY
14.30 – 14.45  Media and Violence
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  Assist. Prof. Dr. Ali Murat KIRIK
14.45 – 15.00  The Relation between Music, Art and Violence Triangle
  Assist. Prof. Dr. Michael KUYUCU
15.00 – 15.15  Violence against Women in Historical Terms
  Assist. Prof. Dr. Nurullah KARTA
15.30 - 15.45  Foreign Women’s Marital Status IN Turkey
  Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

16.00 – 17.15 (Film Screening Against Violence and Incest Different Language)

17.15– 17.45 DISCUSSION

17.45 - 18.00 CLOSING CEREMONY
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BİLİMSEL PROGRAM 
2. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ

SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI (3 EYLÜL 2015)
 

SALON A 
(Başkan: Doç. Dr. Emre YANIKKEREM)

SALON B 
(Başkan: Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK)

13.00-13.50 13.00-13.50

Sunum 1: ENACTING SATIRE: RAPE - IT 
ISVICTIM’S FAULT – A BEHAVIOURAL RESE-
ARCH
Neetu YADAV, Kirti KİRTİ, Deepshikha MEHTA

Sunum 11: TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜS-
TÜ ÇALIŞMALARDA ŞİDDET
Erman YILDIZ, Mehmet SAĞLAM

Sunum 2: ERKEN DOĞUM TEHDİDİ TANI-
SIYLA YATAN GEBELERİN ŞİDDET GÖRME 
DURUMLARININ VE GÖRDÜKLERİ ŞİDDET 
TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
Semra GİRGEÇ, Sayime YİĞİTOĞLU, Onur 
İNCE, Ümran SEVİL

Sunum 12: ŞİDDETİN SIRADANLIĞI
Oya Esra BEKTAŞ

Sunum 3: FREQUENCY OF VIOLENCE AGA-
INST WOMEN IN A NEIGHBORHOOD IN ES-
KISIHIR CITY CENTER
Cansel KAYA, Esra ÇEVİK, Celalettin ÇEVİK

Sunum 13: KIRSAL KESİMDE KADINA YÖNE-
LİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE ŞİDDET ALGISI
Zübeyde EKMEKÇİ, Müge K. DAVRAN, Püren 
VEZİROĞLU,
Mehmet REŞİT SEVİNÇ

Sunum 4: ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KA-
DINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ALGILARI-
NIN RESİMLERLE ANLATIMI
Hacer TOR, Nurten SARGIN, Özlem ÖZDURAN, 
Ozan ÖZKAYA

Sunum 14: AİLE İÇİNDE YAŞLILARA YÖNE-
LİK ŞİDDET
Sibel ERKAL, Hande ŞAHİN

Sunum 5: KADINA YÖNELİK ŞİDDET TARA-
MASINDA SORU FORMLARI VE MODELLER
Emre YANIKKEREM, Aslı KARAKUŞ

Sunum 15: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDE BA-
BANIN ANNEYE YÖNELİK ŞİDDETİNE TA-
NIK OLMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Hatice BEKİR, Hande ŞAHİN

Sunum 6: İNFERTİL KADINLARIN YAŞADIK-
LARI ŞİDDET BOYUTLARI
Emre YANIKKEREM, Özge BAYDAR

Sunum 16: SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN 
AİLE İÇİ ŞİDDETİ TANIMLAMASI VE YAKLA-
ŞIMLARININ BELİRLENMESİ
Yılda Arzu ABA, Fatma KARADAĞ BAŞAR

Sunum 7: ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANS VE ÖNLİ-
SANS ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÇO-
CUKLARDA GÖRÜLEN FİZİKSEL İSTİSMAR 
BELİRTİLERİNE İLİŞKİN FARKINDALIKLARI
Özlem ALTINOK ÖZ, Suzan YILDIZ

Sunum 17: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
AİLE İÇİ ŞİDDET ALGILARINI BELİRLEMEYE 
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Nuray MERCAN, Fatma Karadağ BAŞAR
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Sunum 8: TÖRE VE GELENEKLER KADINA 
YÖNELİK ŞİDDETİ TETİKLİYOR
Sefer GÜMÜŞ, Ebru CENGİZ

Sunum 18: AFGANİSTAN’DA KADINLARA 
YÖNELİK ŞİDDET VE EŞİTSİZLİK
Mehtarkhan KHWAJAMİR

Sunum 9: HEMŞİRELİK VE ACİL TIP TEKNİ-
KERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL 
CİNSİYET ROLLERİNE GÖRE AİLE İÇİ ŞİD-
DETE YÖNELİK TUTUMLARI
Emel BAHADIR YILMAZ, Fatma ÖZ

Sunum 19: EVLİ KADINLARIN PSİKOLOJİK 
DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN YORDAN-
MASI
Mahmut BEKTAŞ, Şüheda ÖZBEN

Sunum 10: ŞİDDETE MARUZ KALAN KADIN-
LARIN ŞİDDET ALGILARI VE DENEYİMLERİ
Emel BAHADIR YILMAZ, Fatma ÖZ

Sunum 20: MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ OLA-
RAK ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN KIZ ÖĞ-
RENCİLERİN KIZ ÇOCUĞU OLMAYA 26İLİŞ-
KİN BAKIŞ AÇILARI
Hatice BEKİR, Güldeniz ARBAŞ

13.50-14.00 TARTIŞMA 13.50-14.00 TARTIŞMA

14.00-14.15   KAHVE MOLASI

(Başkan: Prof. Dr. Oya KAVLAK) (Başkan: Prof. Dr. Ümran SEVİL)

14.15-15.05 
Sunum 21: CİNSİYET ROLLERİNE YÖNELİK 
TOPLUMSAL ALGININ KADINLARIN HAYAT-
TAN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ETKİLERİ
Engin ÇELEBİ

Sunum 31: BABA KIZ ENSESTİ: OLGU SUNU-
MU / Endam ÇETİNKAYA, Ümran SEVİL, Ebu 
Bekir ÇETİNKAYA

Sunum 22: ŞİDDETİN FARKLI BİR BOYUTU: 
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN GÖZÜNDEN 
MEDYADA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ
Çiğdem GÜN, Ayşegül DURMAZ, Fatma BAŞAR

Sunum 32: BİYO-İKTİDAR KAVRAMI KAPSA-
MINDA MEDYA SÖYLEMİNDE ŞİDDET
Nüket E. ERGEÇ

Sunum 23: KADINA YÖNELİK ŞİDDET: GELE-
CEĞİN SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE DÜŞÜNÜ-
YOR?
Çiğdem GÜN, Fatma BAŞAR, Ayşegül DURMAZ

Sunum 33: TELEVİZYON VE ŞİDDET DİLİ / 
ÖNLENEBİLİRLİĞİ
Serdar KARAKAYA

Sunum 24: Kadına yönelik şiddetin toplumsal bi-
linçaltını yeniden kodlamada din eğitimin rolü
M. Nur PAKDEMİRLİ

Sunum 34: THE VIOLENCE TO CHILD AND 
CHİLD ABUSE
Murat SAĞBAŞ, Yasemin AĞAOĞLU

Sunum 25: KADINLARIN İŞ HAYATINDAKİ 
SORUMLULUKLARI ve YAŞADIKLARI SO-
RUNLAR
Sema BİLİCİ, Ercüment N. DİZDAR

Sunum 35: UNDERSTANDING NEONATICIDE 
AND THE IMPLICATIONS FOR INVESTIGA-
TORS
Emek YÜCE, Zeyrek RIOS

Sunum 26: ŞİDDETİN KADIN CİNSELLİĞİ 
ÜZERİNDEKİ SINIRLILIKLARI
Merve KADIOĞLU, Nevin HOTUN ŞAHİN

Sunum 36: YAZILI BASINDA YAŞLI HABER-
LERİ VE YENİDEN ÜRETİLEN KALIPYARGI-
LAR
Nilüfer Pınar KILIÇ
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Sunum 27: ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE 
AİLE KATILIMI
Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ

Sunum 37: ŞİDDETİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: 
ENGELLİLERDE ŞİDDET
Tuba ÇÖMEZ, Nihan ALTAN SARIKAYA, Leyla 
KÜÇÜK

Sunum 28: AİLE İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM SÜRE-
CİNDE SOSYAL VARLIK OLAN ÇOCUĞUN 
YETİŞTİRİLMESİ VE TOPLUMA OLUMLU - 
OLUMSUZ YANSIMALARI
Kubilay GÜNDÜZ

Sunum 38: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN 
TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Selvinaz SAÇAN, Derya ADIBELLİ, Şermin ME-
TİN, Murat KORKMAZ, Ümran SEVİL, Ayça 
GÜRKAN

Sunum 29: EBEVEYN TUTUMLARININA YÖ-
NELİK AİLE İÇİ ŞİDDETE TANIKLIK EDEN 
ERGENLERİN ŞİDDETİ KABULLENMESİ: ÖR-
NEK BİR UYGULAMA
Fatma AYHAN, Saniye TEZE, Birgül ÖZKAN

Sunum 39: FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET 
SARMALINDA CİNSEL İSTİSMAR: ENSEST
Fatma Zehra FİDAN

Sunum 30: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
AİLE İÇİ ŞİDDET ALGILARINI BELİRLEMEYE 
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Nuray MERCAN, Fatma Karadağ BAŞAR

Sunum 40: LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDETİN 
FARKLI BİR YÜZÜ
“FLÖRT ŞİDDETİ”
Nilgün BELLİCİ, Özlem AKBULUT

15.05-15.15 TARTIŞMA

15.30-15.45   KAHVE MOLASI
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2. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ
SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI (4 EYLÜL 2015)

SALON A 
(Başkan: Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ – 
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK, 
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR)

SALON B 
(Başkan: Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ – 
Yrd. Doç. Ayça GÜRKAN, 
Yrd. Doç. Dr. Hatice Nur GERMİR)

09.30-10.20 Sunum 41: MEDYA ÇALIŞANLA-
RININ KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET 
ve MEDYADA YANSITILMASINA İLİŞKİN GÖ-
RÜŞLERİ
Emine DEMİRAY, Murat KORKMAZ

09.30-10.20 Sunum 51: EŞLER ARASI EKONO-
MİK ŞİDDET ALGISI ÖLÇEĞİ’ NİN (EAEŞAÖ) 
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Mahmut BEKTAŞ, Serdal ÖZGÖZGÜ, Ali ÇOK-
LUK, Hamdi ŞİMŞEK

Sunum 42: SEMBOLİK ŞİDDET BAĞLAMIN-
DA  MEDYADA FARKLILIKLAR’IN TEMSİLİ 
VE ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ: ALEVİ ÖRNEĞİ
Tahir Emre GENCER, Melike YALÇIN

Sunum 52: KADINLARIN EKONOMİK ŞİDDE-
TE MARUZ KALMA DURUMLARI İLE KADI-
NIN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN TUTUMLARININ 
BELİRLENMESİ
Emel Bahadır YILMAZ, Fatma ÖZ

Sunum 43: ANİMASYON FİLMLERİNDEKİ 
ŞİDDET UNSURU: 2014 VE 2015’DE GÖSTE-
RİME GİREN G SINIFI ANİMASYON FİLMLER 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Şermin TAĞ KALAFATOĞLU

Sunum 53: MESLEK EDİNDİRME KURSLA-
RININ KADINLARIN İŞGÜCÜ PİYASASINA 
KATILIMLARINDAKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ
Murat KORKMAZ, Hatice Nur GERMİR

Sunum 44: TÜRKİYE’DEKİ TELEVİZYON KA-
NALLARINDA GÖSTERİLEN DİZİLERDE ŞİD-
DET OLGUSUNUN SUNUMU: KARA PARA AŞK, 
POYRAZ KARAYEL
Gülsüm ÇALIŞIR, Esra DUDU

Sunum 54: İŞ YAŞAMINDA MOBBİNG VE ÖR-
GÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİ-
NE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA
Nuray MERCAN, Fatma Karadağ BAŞAR

Sunum 45: ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE SOKAKTA 
ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
Fatma YAŞAR EKİCİ

Sunum 55: MEDYADA MOBBİNG: MEDYA 
ENDÜSTRİSİ ÇALIŞANLARININ MOBBİNG 
ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Michael (Mihalis) KUYUCU

Sunum 46: YENİÇAĞDAN BUGÜNE ÇOCUK-
LARIN KORUNMASINA YÖNELİK UYGULA-
MALAR
Fatma YAŞAR EKİCİ

Sunum 56: A RAPIDLY EMERGING PHENO-
MENA IN PROFESSIONAL LIFE: MOBBING
Oya USLU ÇETİN

Sunum 47: MEDYADAKİ ŞİDDET YANSIMA-
LARI VE DİNİN ŞİDDETLE BİRLEŞTİRİLMESİ 
ÖRNEKLERİ
Sedat CERECİ

Sunum 57: KRALİÇE ARI SENDROMU:  
PEMBE TACİZ
Hatice KARAKUŞ
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Sunum 48: ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN Sİ-
BER MAĞDUR OLMA DÜZEYLERİ
Akın KARAKUYU, Mehmet TAMER

Sunum 58: AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE 
GÖREV YAPAN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE KAR-
ŞILAŞTIRMALI BİR YILDIRMA (MOBBİNG) 
ARAŞTIRMASI
Gülbeniz AKDUMAN, Zeynep HATİPOĞLU, Zeki 
YÜKSEKBİLGİLİ

Sunum 49: TÜRKİYEDE TELEVİZYON HA-
BERLERİNDE KADIN VE KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETİN TEMSİLİ
Veli BOZTEPE

Sunum 59: MOBBING: BİREYE VE ÖRGÜTSEL 
YAPIYA OLUMSUZ ETKİLERİ
Mehmet Naci EFE, Cem KARABAL, Murat SAĞ-
BAŞ, Yasemin AĞAOĞLU

Sunum 50: TÜRKİYE’DE YAŞ AYIRIMCILI-
ĞIYLA MÜCADELE: MEDYA ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA
Sema BECERİKLİ

Sunum 60: KADINLARIN SİYASAL YAŞAMA 
KATILIMINI ENGELLEYEN CAM TAVAN 
SENDROMU VE MOBBİNG ÜZERİNE SOSYO-
LOJİK BİR BAKIŞ
Nuray MERCAN

10.20-10.30 TARTIŞMA 10.20-10.30 TARTIŞMA

10.45-11.35 
Sunum 61: OKUL İKLİMİ VE AKRAN SİBER 
ZORBALIĞI: REYHANLI ÖRNEĞİ
Ali ÜNSAL  

10.45-11.35 
Sunum 71: PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE ÇA-
LIŞAN HEMŞİRELERDE TRAVMA SONRASI 
BÜYÜME İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASIN-
DAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ayça GÜRKAN, Nihan YALÇINER

Sunum 62: MEDYANIN ŞİDDETLE İMTİHANI: 
MEDYADA ŞİDDET PAZARLAMASI
Şükran AKPINAR

Sunum 72: HEMŞİRELERİN HASTA VE HASTA 
YAKINLARINDAN GÖRDÜĞÜ ŞİDDETE İLİŞ-
KİN ALGILARI: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA
Hande YEŞİLBAŞ, Ülkü BAYKAL

Sunum 63: DAMGALAMA VE MEDYA: ZİHİN-
SEL/RUHSAL RAHATSIZLIKLARIN TEMSİLİ
Sema BECERİKLİ, Nazif BOZKURT

Sunum 73: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ŞİD-
DET: NEDENLER TURUMLAR ve DAVRANIŞ-
LAR
Öner Deniz ASLAN, Irmak ERDEMİR, Berk HA-
LİLBEYOĞLU, Alican KANAT, Berke Erim YÖ-
NEY, Zehtiye Füsun YAŞAR, Elif DURUKAN

Sunum 64: TELEVİZYONDAKİ ŞİDDETİN ÇO-
CUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Selma BAYRAM, Ercüment N. DİZDAR

Sunum 74: TOPLUMUN SAĞLIK ÇALIŞANLA-
RINA ŞİDDET KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Zehtiye Füsun YAŞAR, Elif DURUKAN, Erhan 
BÜKEN

Sunum 65: TÜRKİYE’DE TEMEL EĞİTİM ÖĞ-
RENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK ALGILARI 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN NİTELİK-
SEL BİR ÇALIŞMA
Emel BAŞTÜRK AKCA, Seda ERGÜL

Sunum 75: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNE-
LİK ŞİDDET: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
Hacer ATAMAN, Gökhan ABA
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Sunum 66: TÜRK FUTBOLUNDAKİ ŞİDDET 
OLAYLARINDA MEDYANIN ROLÜ: 2007-2012 
FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİLERİ 
ÖRNEKLERİ
Ali KURTULAN

Sunum 76: SAĞLIK ALANINDAKİ ŞİDDET 
MAĞDURLARI
Nihan ALTAN SARIKAYA, Tuba ÇÖMEZ

Sunum 67: GENÇ İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE 
BİR İSTİHDAM POLİTİKASI OARACI OLA-
RAK MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ROLÜ 
VE ÖNEMİ
Hatice Nur GERMİR

Sunum 77: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNE-
LİK ŞİDDETİN ETKİLERİ VE DEĞERLENDİ-
RİLMESİ
Hatice TAMBAĞ, Rana CAN, Rabia ERENOĞLU

Sunum 68: HZ. PEYGAMBER’İN ŞİDDET KAR-
ŞITLIĞI MEDYA VE ŞİDDET BAĞLAMINDA
Yusuf GÜNEŞ

Sunum 78: GEBELİKTE ŞİDDET
Rabiye ERENOĞLU, Rana CAN, Hatice TAM-
BAĞ, Şengül AKDENİZ

Sunum 69: SEMAVİ DİNLERDE KADIN
Musa KAVAL

Sunum 79: YAŞLILARIN KURBAN VEYA KA-
TİL OLDUKLARI
CİNAYETLERİN İNCELENMESİ
Seda BAYRAKTAR, Nida SUNGUR, Veli ÇELE-
Bİ

Sunum 70: KADINA YÖNELİK ŞİDDET”TE 
DİNİN ROLÜ: SOSYOLOJİK BİR ANALİZ
Arif KORKMAZ

Sunum 80: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNE-
LİK YAPILAN ŞİDDETİN BAŞLICA NEDENLE-
Rİ
Yıldırım BAYEZİT DELDAL

11.35-11.45 TARTIŞMA 11.35-11.45 TARTIŞMA

12.00-13.00   ÖĞLE YEMEĞİ

SALON A 
(Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ)

SALON B 
(Başkan: Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER)

13.00-13.25 
Sunum 81: ŞİDDETİN KESİN YÜZÜ: BIÇIKLA 
İŞLENEN SUÇLAR
Murat DELİCE

13.00-13.25 
Sunum 86:HEMŞİRELERİN AGRESİF DAV-
RANIŞ ALGILAMALARININ TÜKENMİŞLİK 
DÜZEYİ İLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yasemin KÜÇÜKÖZKAN

Sunum 82: ÇOCUK SUÇLULUĞU: NEDENLERİ 
VE ÖNLENMESİ
Şanser VURGUN, Dilek Duygu DARICI, Çağlasın 
ACAR, Güliz Müge AKPINAR

Sunum 87: EDEBİYAT VE KADIN İMGESİ: 
MASALLARDA ÖZGÜRLÜK, GÜÇ, ETKEN VE 
EDİLGEN ROLLER ÜZERİNE
Gökşen ARAS

Sunum 83: KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE MEV-
ZUATINDAKİ SİNEMA RADYO TELEVİZYON 
YAYINCILIĞINDA İFADE HÜRRİYETİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI
Galimcan TAZHIBAYEV

Sunum 88: DEĞİŞEN TOPLUMLARIN DEĞİŞ-
MEYEN REALİTESİ: TOPLUMSAL CİNSİYET 
VE ROL EDİNİMİ
Gamze AKBAŞ
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Sunum 84: SANATTA ŞİDDETE DAYALI PER-
FORMANSLAR
Şule SAYAN

Sunum 89: ÇOCUKLARDA ÇATIŞMA VE ŞİD-
DET ALGISININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇI-
SINDAN İNCELENMESİ
Yunus ALBAŞ, Nureddin VAN, Hakan SARIÇAM

Sunum 85: TÜRK SİNEMASI VE ŞİDDET
Semra KELEŞ

Sunum 90: OKULLARDA ŞİDDETİN ASİMET-
RİK YÖNETİMİ: AKRAN ARABULUCULUK: 
ARABULUCU ÖĞRENCİLERİN DEĞERLEN-
DİRİLMELERİNDE UYGULAMA SÜRECİNDE 
YAŞANAN ZORLUKLAR
Cemile ÇETİN, Abbas TÜRNÜKLÜ

Sunum 91: KADINA ŞİDDETİN TEMSİLİ FEMİ-
NİZM VE MOR ÇATI ÖRNEĞİ
Bahar TUGEN ÖZTÜRK, Gül Dilek TÜRK, Esra 
DEMİRCİ

13.25-13.45 TARTIŞMA 13.35-13.50 TARTIŞMA

15.30   KAPANIŞ
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POSTER SUNUMLAR (Başkanlar: Prof. Dr. Ümran SEVİL, Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN,  
Prof. Dr. Emine DEMİRAY)

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Müjde ÇALIKUŞU İNCEKAR, Seda ÇAĞLAR  
(Savaş Deneyimlerinin Eski Çocuk Askerlerin Mental ve Psikososyal Sağlıkları 
Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme) (ID: 84 K:129).

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Nurullah KARTA  
(Akedemik Personelin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi) (ID: 62 
K:02)

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Murat KORKMAZ, Selvinaz SAÇAN, Ali Serdar YÜCEL, Ayça GÜRKAN, Ali 
Murat KIRIK 
(Çocuk İstismarı ve Cinsel İstismarın Önlenmesinde Medyanın Rolünün İnce-
lenmesi) (ID: 20 K: 52)

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Murat KORKMAZ  
(Türkiye’de Kadın Olmak Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Nitel Bir Araştırma) 
(ID:89 K:02)

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Gülsüm ÇALIŞIR  
(Medya ve Şiddet Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar Hakkında Bir Derle-
me) (ID: 96 K:118)

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL  
(Türk Genç İstihdamında Mutluğa Neden Oluşturan Değişkenlerin Karşılaştır-
malı Analizi) (ID:107 K:02)

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Hatice Nur GERMİR 
(Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
Ev İdaresi Ön Lisans Programında Okuyan Öğrencilerin Programa İlişkin Gö-
rüşlerinin Değerlendirilmesi) (ID: 109 K: 02)

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Nurullah KARTA 
(Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Bireylerin Kadına Yönelik Aile 
İçi Şiddetle İlgili Görüşleri) (ID: 108 K: 02)

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Derya GÖĞEBAKAN YILDIR 
(Şiddetin Erken Yaşta Yönetimi: Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk 
Eğitimi) (ID:110 K:147)

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Fatma YAŞAR EKİCİ 
(Ailede Çocuğa Yönelik Şiddet) (ID:118 K:148)

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Yeliz ŞAPULU ALAKAN, Derya ASLAN  
(Sağlıkta Şiddet) (ID: 122 K:157)

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Özlem DEMİREL BOZKURT, Kübra Nazlıcan BAŞER, Hamide Esra KOÇAK 
(Hemşirelerin Öğrencilerin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Bilgi, Görüş 
ve Tutumları) (ID:121 K:150)

SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Nevin GÜNAYDIN  
(Hemşirelerde Şiddete Maruz Kalma, Çatışma, Şiddete İlişkin Farkındalık ve 
Özgecilik İlişkisi) (ID:120 K:156)
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SUNUM YAPACAK 
ve YAZARLAR

Zarife KAYHAN, Rabiye ERENOĞLU 
(Medya ve Şiddet: “8 Mart 2015” Örneği) (ID:124 K:140)
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