2020

2.Uluslararası Şiddeti
Anlamak Kongresi
2nd Understanding
Violence Congress

16-18 EKİM 2020 / 16-18 OCTOBER 2020
BİLDİRİ ÖZET KİTABI / ABSTRACT BOOK

II. ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ
BİLDİRİ ÖZET KİTABI
16-18 Ekim 2020, İSTANBUL

2nd INTERNATIONAL UNDERSTANDING VIOLENCE
ABSTRACT SUMMARY BOOK
16-18 October 2020, İSTANBUL

1

İstanbul, 2020
İçindekiler

Kurullar ..................................................................................................................3
Bilimsel Program ...................................................................................................6
Kongre Davet Metni...............................................................................................8
Sözlü Sunumlar ...................................................................................................... 10
Poster Sunumlar.....................................................................................................19
Sözlü Bildiri Özetleri .............................................................................................25
Poster Bildiri Özetleri ...........................................................................................137

Contents
Committees ............................................................................................................3
Scientific Program.................................................................................................. 6
Invitation Letter of Congress ................................................................................ 8
Oral Presentations ................................................................................................10
Poster Presentations ............................................................................................19
Summary of Abstracts for Oral Presentations....................................................25
Summary of Abstracts for Poster Presentations............................................... 137

2

KURULLAR / COMITTEES
KONGRE BAŞKANI / HEAD OF CONGRESS
Prof. Dr. Oğuz POLAT

DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE
Prof. Dr. İrfan GÜNEY
Prof. Dr. İnci USER
Prof. Dr. Işıl PAKİŞ M.D.
Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ
Jacky Sema PEZUKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Taner GÜVEN
Cem TURHAN
Apak Kerem ALTINTOP
Av. Kaan Apak ALTINTOP
Av. Hande YAVUZ
ORGANİZASYON KURULU / ORGANIZATION COMMITTEE
Av. Zeynep REVA, LL.M.
Av. Göze NALBANTOĞLU
Öğr. Gör. Rezzan AKÇATEPE

KONGRE SEKRETERYASI / CONGRESS SECRETERIAT
Nilüfer ŞENGÜL
Merve Umay AKSU
İpek Yağmur DOYANÇ
Merve KÖYLÜOĞLU
Ada OLGAÇ
Egemen TEPELİ
Ecem DİNÇ
Kübra KÜÇÜK

3

BİLİMSEL KURUL / SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL- Doğuş Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ- Türk Alman Üniversitesi
Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL- Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Bojan MATEJIC- Belgrad Üniversitesi
Prof. Dr. Calin SCRIPCARU- Iasi Adli Tıp Enstitüsü, Romanya
Prof. Dr. Cengiz KILIÇ- Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Dobrinka D. RADOINOVA- Medical University of Varna
Prof. Dr. Emel Şerife AKÇA- Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ersi ABACI KALFOĞLU- İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi
Prof. Dr. Gökhan ORAL- İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan KAR- Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Halis DOKGÖZ- Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Işıl BAŞ- Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Işıl PAKİŞ- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Prof. Dr. İnci USER- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan GÜNEY- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Prof. Dr. Kerem DOKSAT- Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Latif ABBASOĞLU- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Prof. Dr. Levent AVTAN- İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Murat YAYLA- Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Nadi BAKIRCI- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Prof. Dr. Nurcan ÖZGÜR BAKLACIOĞLU- İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nur CENTEL- Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Özkan PEKTAŞ- Haliç Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT- Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Serhat GÜRPINAR- Süleymen Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Şanda ÇALI- Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Şeyda AKSEL- Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ümran TÜZÜN- İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin ALANAY- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Prof. Dr. Yener ÜNVER- Özyeğin Üniversitesi
4

Doç. Dr. Bosilijka DJIKANOVIC- Belgrad Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih ARTVİNLİ- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Doç. Dr. Figen DEMİR- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Doç. Dr. Lale ORTA- İstanbul Okan Üniversitesi
Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER- Ege Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Asiye Selcan ATAÇ- Maltepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bülent İLİK- Başkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Federica BIASSONI- Catholic University of the Sacred Heart
Dr. Öğr. Üyesi Güliz KOLBURAN- İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT- Beykent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Paola TODONI- E-Campus University
Dr. Öğr. Üyesi Taner GÜVEN- Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yanko G. KOLEV- Pleven Medical University

Kongre Web Sitesi / Web Site of Congress: www.siddetianlamak.org
İMDAT | Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği: www.imdat.org
Acıbadem Üniversitesi: www.acibadem.edu.tr

5

BİLİMSEL PROGRAM
16 EKİM 2020
CUMA
Saat

1. SALON

2. SALON

3. SALON

Açılış Konferansı:“Mağdur Neden Mağdur?"
Prof.Dr. Oğuz Polat

10.00-11.50
11:50-12:00

ara

12.00-13.50

Panel 1: Kent Mağduru Çocuk
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz Polat
Prof.Dr. Akile Reşide Gürsoy
Prof.Dr. David Ball
Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet

13:50-14:00

14.00-15.50

4. SALON

ara
Panel 2: Cinsel Suç Mağduru Kadın
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yasemin Alanay
Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu
Prof.Dr. Özlem Yenerer Çakmut
Prof.Dr. Vesna Nikolovic

SÖZLÜ BİLDİRİ
OTURUMU- 1

SÖZLÜ BİLDİRİ
OTURUMU- 2

SÖZLÜ BİLDİRİ
OTURUMU- 3

3. SALON

4. SALON

17 EKİM 2020
CUMARTESİ
Saat

1. SALON

2. SALON

09.30-10.20

Konferans: "Mağdurun Suçu Ne?"
Prof.Dr. Cengiz Güleç

10.30-12.20

Panel 3: Suç Mağduru Birey
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nadi Bakırcı
Prof.Dr. İnci User
Murat Binici
Prof. Vasiliki Artinopoulou

12.30-14.20

Panel 4: Mağdurun Teşhisi ile Tedavisinde
Multidisipliner Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Melike Şahiner
Dr. Monica Moraru
Prof.Dr. Hakan Kar
Prof.Dr. Ayşe Rodopman Arman

SÖZLÜ BİLDİRİ
OTURUMU- 4

SÖZLÜ BİLDİRİ
OTURUMU- 5

SÖZLÜ BİLDİRİ
OTURUMU- 6

14.30-16.20

Panel 5: Mağduru Koruma ve Rehabilitasyon ile
Önleme Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Latif Abbasoğlu
Prof.Dr.Virginia Morrow
Dr. Bülent İlik
Dr. Öğretim Üyesi Fulya Eroğlu

SÖZLÜ BİLDİRİ
OTURUMU- 7

SÖZLÜ BİLDİRİ
OTURUMU- 8

SÖZLÜ BİLDİRİ
OTURUMU- 9

(*) 17 Ekim 2020 Cumartesi günü saat: 14:30-16:30 aralığında poster oturumları gerçekleştirilecektir.

18 EKİM 2020
PAZAR
İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLA GÖRÜŞME YÖNTEMLERİ KURSU
Saat

DERS

EĞİTMEN

10:00-10:50
10:50-11:00
11:00-11:50
11:50-13.00
13:00-13:50
13:50-14:00
14:00-14:50
14:50-15:00
15:00-15:50
15:50-16:00
16:00-16:50

İstismar Mağduru Çocukla Görüşme Tekniklerinin Önemi
ara
Çocuk İstismarına Adli Tıp Yaklaşımı
Öğle Arası
Travma Mağduru Çocukta Psikiyatrik Durum Değerlendirmesi
ara
İstismar Mağduru Çocukla Adli Görüşme Teknikleri Nasıl Uygulanır?
ara
Travma Mağduru Çocukla Hukuki Süreçte Görüşme ve Önemi
ara
Yargıtay Kararları ve Toplumsal Bakış Açısıyla Çocuk İstismarı

Prof. Dr. Oğuz Polat
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Prof. Dr. Hakan Kar
Dr. Öğr. Üyesi Neslim Güvendeğer Doksat
Dr. Öğr. Üyesi Şahide Güliz Kolburan
Av. Selmin Cansu Demir, LL.M.
Av. Zeynep Reva, LL.M.

SCIENTIFIC PROGRAM
16 .10.2020 FRIDAY
Time

1st Hall

2nd Hall

3rd Hall

4th Hall

Opening Conference:“Why Victim is Victim?"
Prof.Dr. Oğuz Polat
BREAK
Panel 1:Child as an Urban Victim
Moderator: Prof. Dr. Oğuz Polat
Prof.Dr. Akile Reşide Gürsoy
Prof.David Ball
Assoc. Prof. Yasemin Çakırer Özsevinç
BREAK

10.00-11.50
11.50-12:00

12.00-13.50

13.50-14:00

14.00-15.50

Panel 2: Women as the Victim of Sex Crime
Moderator: Prof.Dr. Yasemin Alanay
Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu
Prof.Dr. Özlem Yenerer Çakmut
Prof . Vesna Nikolovic

Time

1st Hall

ORAL PRESENTATIONS -I

ORAL PRESENTATIONS -II

ORAL PRESENTATIONS -III

3rd Hall

4th Hall

17.10.2020- SATURDAY
2nd Hall

Conference:"What is the Fault of the Victim?"
Prof.Dr. Cengiz Güleç

09.30-10.20
10:20-10:30

BREAK

10.30-12.20

Panel 3: Human as the Victim of Crime
Moderator: Prof.Dr. Nadi Bakırcı
Prof. Vasiliki Artinopoulou
Prof.Dr. İnci User
Murat Binici

12:20-12:30

BREAK
Panel 4: Multidisciplinary Approachs on Diagnosis
and Treatment of Victims
Moderator: Assoc.Prof. Melike Şahiner
Dr. Monica Moraru
Prof.Dr. Hakan Kar
Prof.Dr. Ayşe Rodopman Arman

12.30-14.20

ORAL PRESENTATIONS -IV

14:20-14:30

ORAL PRESENTATIONS -V

ORAL PRESENTATIONS -VI

ORAL PRESENTATIONS-VIII

ORAL PRESENTATIONS-IX

BREAK
Panel 5: New Approachs on
Protection,Rehabilitation and Prevention Studies
of Victims
Moderator: Prof.Dr. Latif Abbasoğlu
Prof.Virginia Morrow
Assist. Prof. Bülent İlik
Assist. Prof. Fulya Eroğlu

14.30-16.20

ORAL PRESENTATIONS-VII

(*) Poster sessions will be held on Saturday, October 17, 2020 between 14:30 and 16:30.

18 OCTOBER 2020
SUNDAY
METHODS OF INTERVIEW WITH CHILD VICTIM OF ABUSE COURSE
Time
10:00-10:50
10:50-11:00
11:00-11:50
11:50-13.00
13:00-13:50
13:50-14:00
14:00-14:50
14:50-15:00
15:00-15:50
15:50-16:00
16:00-16:50

Course

Trainer

The importance of interview techniques with child victims of abuse
Prof. Dr. Oğuz Polat
break
Forensic approach to child abuse
Prof. Dr. Hakan Kar
break
Psychiatric status assessment in trauma victim child
Assoc. Prof. Neslim Güvendeğer Doksat
break
How are forensic interview techniques applied with child victims of abuse?
Assist. Prof. Üyesi Şahide Güliz Kolburan
break
Meeting with the child victim of trauma and its importance in the legal process
Atty. Selmin Cansu Demir, LL.M.
break
Child abuse from the perspective of supreme court decisions and social perspective
Atty. Zeynep Reva, LL.M.
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Kongre Davet Metni
Değerli Katılımcılar,
Bu yıl gerçekleştireceğimiz 2. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi’nin ana teması olarak
“Viktimoloji”yi belirledik. Şiddet olgusunun önemli bir tarafı olan mağdur açısından şiddet
olayını irdelemek ve tüm boyutlarıyla bu konuyu tartışmak istedik.
Amacımız, mağduriyet olgusunun tüm boyutlarını multidisipliner bir yaklaşımla
değerlendirmek ve alanının önemli uluslararası ile ulusal boyuttaki uzmanlarıyla konuyu
tartışmak. Çok çalışılmamış bu alana ışık tutmak arzusundayız.
“Kent mağduru çocuk”, “Cinsel suç mağduru kadın”, “Suç mağduru birey”, “Mağdurun
teşhisi ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımlar” ve “Mağduru koruma ve rehabilitasyon ile
önleme çalışmalarında yeni yaklaşımlar” konularının tartışılacağı 2 konferansın ve 5 panelin
yanı sıra bu yıl da uzmanların ve çalışanların akademik çalışmalarına yer vereceğiz.
Her yıl olduğu gibi, bu kongrede de şiddet ve adli bilimlere konu olan tüm disiplinlerdeki
çalışanlara sözlü sunum ve poster sunumu yapmak için oturumlarımız olacak.
Ayrıca konunun değerli uzmanlarıyla “İstismar Mağduru Çocukla Görüşme Yöntemleri”ne
ilişkin kursumuzun altıncısını gerçekleştireceğiz.
Ancak ortaya çıkan corona virüsü salgını bizim bu kongreyi erteleme kararı vermemize
neden oldu. Zaten daha sonraki süreçte de Sağlık Bakanlığı ve YÖK tüm toplantıları erteledi.
Şu anda Ekim ayında daha da iyi bir kongre yapmak üzere çalışmalarımıza başladık. Sizlerle
16-18 Ekim 2020’de yine Acıbadem Üniversitesi’nde birlikte olacağız. Tüm programımız
aynen devam edecek. Başvuran herkesin hakkı saklı ve mahfuzdur.
Bugünleri de kayıpsız ve sağlıklı olarak atlatacağımıza inanıyoruz. Herkesin bugün özellikle
hijyen ve sosyal izolasyon kurallarına uyarak yaşaması çok önemli. Sağlıklı ve güzel günler
yakındır.
16-18 Ekim 2020 tarihlerinde görüşmek dileğiyle…

Prof. Dr. Oğuz POLAT
Kongre Başkanı
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Invitation Letter of Congress
Dear Participants,
This year the main theme of the 2nd International Congress on Understanding Violence was
determined as “Victimology”. We wanted to discuss the violence in terms of victim, which is
an important part of the subject and to discuss this issue with all aspects.
Our aim is to review all aspects of victimization with a multidisciplinary approach and to
discuss the problem with the participation of precious international and national experts in
this field. We want to shed light on this unworked field.
This year’s titles of the panels at the conference will be ““Child as an urban victim”,
“Woman as the victim of sex crime”, “Individual as the victim of crime”, “Multidisciplinary
approaches on diagnosis and treatment of victims”, “New approaches on protection,
rehabilitation and prevention studies of victims”. 2 conferences, 5 panels about these
subjects will be present at the conference. As it happens every year, we will have sessions to
give chance participants to make oral presentations as well as poster presentations about all
the disciplines that are related to victimology, violence, and forensic sciences at the
congress.
In addition, the sixth of “Methods of Interviewing with Child Victims of Abuse” course will be
carried out by the experts on the topic.
As is known, II. Understanding Violence Congress was postponed to 16-18 October 2020
because of the Coronavirus (COVID-19) pandemic. We have decided to move our congress
online since the COVID-19 pandemic is still posing a threat to public health across the world.
Hope to see you "online" on 16-18 October 2020.

Prof. Dr. Oğuz POLAT M.D.
President of the Congress
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16 Ekim – 1. Sözel Oturum (Saat: 14:00 – 16:00)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halis Dokgöz
S01- Gizli Kalmış Çok Yönlü Mağduriyet: Zoraki Evlilik
Av. Zeynep Reva
S02- Suça Sürüklenen Çocukların Bireysel ve Toplumsal Özelliklerinin Şiddet Suçları
Üzerinde Etkisi
Dr. Ayhan Erbay
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ildırım
S03- I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletindeki Savaş Mağduru Çocuklar
Öğr. Gör. Rezzan Akçatepe

S04- Takipçi Tacizcilik: Olgu Sunumu
Uzm. Dr. Cüneyt Destan Cenger
Erenç Yasemin Dokudan Dinç
Şayika Yüksel
Nadir Arıcan
S05- Erken Yaşta Evlendirilen Kız Çocukları
Av. Beliz Özkan

S06- Munchausen Proxy Sendromu
Öğr. Gör. Ayşe Akpınar

S07- Psikoloji ve Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Öğrencilerinin Viktimoloji
Konusuyla İlgili Farkındalıkları
Adli Bilim Uzmanı Lale Pınar Çoraklı
Aleyna Çakır
Büşra Beşiktaş
Nermin Eda Okay
Rana Gülen
Sena Öz
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16 Ekim – 2. Sözel Oturum (Saat: 14:00 – 16:00)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Işıl Pakiş
S08- Cinsel Taciz Suçunun Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ali Hakan Evik

S09- Yakın İlişkilerde Şiddet (Partner Şiddeti) ve Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinin
İlişkisel Bağlamda İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ş. Güliz Kolburan

S10- Göç Mağduru Çocuk
Öğr. Gör. Zeynep Aközlü
Doç. Dr. Ayfer Ekim

S11- 0-6 Yaş Çocuğu Olan Anne-Babaların İstismar Farkındalıkları
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erol Sahillioğlu
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okyay

S12- Kadın Kursiyerlerin Bakış Açısından Kadına Yönelik Şiddet
Dr. Öğr. Üyesi Semra Kocataş

S13- Kişisel Verilerin Korunmasında Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğu
Av. Kaan Apak Altıntop

S14- Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilere Yönelik Toplumun Bilgi ve
Algının Bilgi Bozukluğu Kavramı Üzerinden İncelenmesi
Apak Kerem Altıntop

11

16 Ekim – 3. Sözel Oturum (Saat: 14:00 – 16:00)
Oturum Başkanı: Esin Akgül
S15- Şiddetin Farklı Bir Yansıması; Patlama Sonrası PTSB Gelişen 3 Olgu Şiddet
Dr. Miraç Özdemir
Doç.Dr. Nurşen Turan Yurtsever

S16- Tek Hekim, İki Adli Rapor: Cinsel Suçlarda Fail ve Mağdurun Muayenesi
Uzm. Dr. Erenç Yasemin Dokudan Dinç

S17- Dicle Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na Başvuran Cinsel İstismar Olgularının
Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Zeliha Yıldırım
Cem Uysal

S18- Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve
Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Protokolün Güncel
Uygulamalarında Hasta Mahremiyetinin Zedelenmesine Bağlı Meydana Gelen
Mağduriyet
Ar. Gör. Dr. Ebubekir ÇETİN
Prof. Dr. Hakan Kar
Prof. Dr. Halis Dokgöz

S19- 2019 Yılında Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na Gönderilen Ensest
Olguların Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Dr. Gökhan Aktürk
Prof. Dr. Hakan Kar

S20-Okullarda Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar: Gazete Haberleri Üzerinden Bir
Araştırma
Stj. Av. Merve Köylüoğlu
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17 Ekim – 4. Sözel Oturum (Saat: 12:30 – 14:30)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Neslim Güvendeğer Doksat
S21- Sosyal Medya Mağduru Çocuk
Doç. Dr. Ayfer Ekim
Zeynep Aközlü

S22- Mağduriyetle Mücadelede Çevrimiçi Platformlar
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Telseren Ömeroğlu
Dr. Ozan Özışık

S23-Anayasa Mahkemesinin Kararıyla
Düzenlenmesi
Arş. Gör. Ayten Püren Doğanay

Mağduriyetin

Giderilmesi:

Cinsiyetin

S24- Cinsel Şiddet Mağduru Çocukların Korunması ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri
Av. Tuğçe Duygu Köksal

S25- İstanbul’da 2 Özel Huzurevinde Yaşayan 65 Yaş ve Üstü Bireylerin Yaşadıkları Yaş
Ayrımcılığının Belirleyicileri
Nilüfer Şengül
İrem Senanur Altekin
Apak Kerem Altıntop

S26- Kadın Cinayetlerinin Mağduru ve Tanığı Olarak Çocuk
Uzm. Psk. Betül Kayıcı

S27- Sanal Oyun Şiddetinin Bir sonucu Olarak İntihar: Mavi Balina ve Momo Üzerine
Ebeveyn Algısının ve Medya Yansımalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Stj. Av. Dilan Orak
Sevda Akan
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17 Ekim – 5. Sözel Oturum (Saat: 12:30 – 14:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Can Pelin
S28-Yaşlı Özbakım İhmali (Diyojen Sendromu)
Nil Polat

S29- Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Güncel Durum ve Analizi
Uzman Adli Psikolog Esra Gürgezoğlu Yapar
Buse Yıldırım
Melike Özcan
Apak Kerem Altıntop

S30-Türkiye’de Olan Ateşli Silah Ölümlerinin Olası Sebepleri ve Çözümleri
Ass. Dr. Ata Kıyak

S31- Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınların Özellikleri ve Psikopatolojileri Üzerine Bir
İnceleme
Armağan Akyol
Engin Eker

S32- Sağlıkta Şiddet: İntörn Hekimlerin Şiddete Maruz Kalma Durumları
Dr. Öğr. Üyesi H. Nilden Arslan

S33-Cold Case (Unresolved Case) Nedir?
Uzm. Eğitmen Mehmet Gürcan Ertop

S34- Ortaokul Çağındaki Çocukların Siber Zorbalık Farkındalığının Tespiti
Selen Aydın
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17 Ekim – 6. Sözel Oturum (Saat: 12:30 – 14:30)
Oturum Başkanı: Cem Uysal
S35-İnternet Medyasına Yansımış Vegan Beslenen Bebek Olgularının Adli Tıp
Açısından Araştırılması
Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan

S36-Kendine Zarar Verme Davranışı Olan Ergen Bir Vakada Çocukluk Dönemi
Örselenme Yaşantıları Bulguları: Bir Olgu Sunumu
Arş. Gör. Pınar Demir
Merve Yüksel

S37-Çocuk İstismarına Karşı Mücadelede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’nın Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Safa Koçoğlu

S38-Üniversite Öğrencilerinde Siber Zorbalık/Mağduriyet Ve Monoamin Oksidaz A
Enziminin Gen Polimorfizmi İle İlişkisinin İncelenmesi
Eğitmen Kubilay Göçücü
Cansu Keleş
Kaan Yılancıoğlu

S39-Bağımlı Kişilik Özelliklerine Sahip Bireylerin İlişki Doyumu ile Flört Şiddeti
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Aydan Mammadli
Engin Eker
Burak Akdeniz

S40-Çocuk İhmali ve İstismarı Konusunda Radyoloji Teknikerlerinin Bilgi Düzeylerinin
Belirlenmesi
Uzm. Eğitmen Özge Kovan
Berna Eren
Erdal Çoşgun
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17 Ekim – 7. Sözel Oturum (Saat: 14:30 – 16:30)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Figen Demir

S41-Kadınlara Karşı Şiddet-20 Kadın Cinayet Vakaları
Uzm. Klinik Psikolog Ada Olgaç

S42- Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalarının Genç Yetişkinlikteki Saldırganlıkla İlişkisi
Melek Ecem Dinç
Kübra Ayşe Küçük

S43-Suriyeli Mültecilere Karşı Nefret Söylemi ve Medyaya Yansımaları
Stj. Av. Cemre Sude Özdek

S44- Şiddet ve İstismar Davalarının Tespiti ve Yargı Makamlarına Aktarılması
Açısından Çeşitli Meslek Gruplarının Rolü ve Önemi
Av. Nilay Geylanlı Yorgancıoğlu

S45- Pandemi Döneminin Çocuk İhmali Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Buse Akça
Selen Aydın

S46-Hastaların Bakış Açısından Defansif Tıp
Yaren Su Aksoy
Elif Sena Akbulut
Raife Burçak Salum
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17 Ekim – 8. Sözel Oturum (Saat: 14:30 – 16:30)
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ş. Güliz Kolburan
S47-Uyuşturucu Kullanımı ve Şiddet Bağlamında Farklı Saldırgan/Mağdur Dualiteleri:
Türkiye’den Örnekler
Dr. Öğr. Üyesi Melih Çoban

S48-İstanbul’da 18-25 Yaş Arası Cinsel Şiddet Mağduru Kadın
Mine Özbey

S49- Elektronik Kelepçenin Kadına Şiddet Suçlarında Rolünü Ölçmeye Yönelik Saha
Çalışması
Yaren Beyaz
Merve Uyar
Dilara Bozdağ

S50-Bir Şiddet Türü Olarak: Israrlı Takip
Raife Burçak Salum
Yaren Su Aksoy
Elif Sena Akbulut
Ayşe Çaltekin

S51- Türk Dizi ve Programlarının Suçun İşlenmesine Olan Etkisi
Zeynep Dülger
Esra Küçer

S52- Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine İlişkin Farkındalığını Ölçmeye Yönelik
Çalışma
Melisa Gergef
Damlanur Şeremet
Eylül Kaya
Atakan Gürhan

17

17 Ekim – 9. Sözel Oturum (Saat: 14:30 – 16:30)
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Oya Boyar

S53- Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddetin Medeni Hukuktaki Yansıması
Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani Yüksel

S54-Eşinin Cinsel Saldırısı ile Gebe Kalan Kadın Açısından Çocuk Düşürtme Suçu ve
Hekimin Suçu Bildirmeme Suçu
Öğr. Gör. Seden Dürüstkan
Doç. Dr. Gürkan Sert

S55- Ceza İndiriminin İyi Hali: Takdiri İndirim Nedenlerinin Yargıtay Kararları Işığında
Değerlendirilmesi
Öğr. Gör. Selmin Cansu Demir

S56-Sanığı Mağdura Dönüştüren Kapatılma Sürecinin Şiddeti
Sabri Kuşkonmaz

S57- Gizli Kalmış Suçluluk, Fail ve Mağdurun Aynı Kişi Olması: Vaka Sunumu
Klinik Psikolog Merve Gabralı
Makbule Kurt
S58–Sultanbeyli Devlet Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Fiziksel ve Cinsel
Şiddeti Tanıma Düzeyleri
Sosyal Hizmet Uzmanı Zühal Koparan

S59–Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Toplum Olarak Neler Yapabiliriz?
Av. Handan İlaga
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POSTER SUNUMLAR:

P01- Yoksulluğun Bir Şiddet Biçimi Olarak İncelenmesi
Merve Gül Açıkgöz

P02-Mağdurun Sıfatının veya Durumunun Türk Ceza Kanunu Bakımından Cezayı
Ağırlaştırıcı Nitelikli Unsur Olması
Buse Akça
Selen Aydın

P03- 20.yy’da Türkiye/İsviçre Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi ve Karşılaştırılması
Öğr. Gör. Rezzan Akçatepe
Av. Elif Bolat
P04- Deniz Kazalarında Mağduriyet
Doç.Dr. Esin Akgül Kalkan
P05- Partneri Olan ile Olmayan Arasındaki Duygusal Şiddet Boyutu
Merve Umay Aksu
P06- 2018-2019 Yıllarında Kadınların İstihdama Katılımı ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği (Norveç-Türkiye-Arabistan Karşılaştırması)
İrem Senanur Altekin
P07- Mülteci ve Göçmenlerin Sınır Deneyimleri: Genel Türkite-AB Örneği
Apak Kerem Altıntop

P08-Adli Genetiğin Mağdura Yardım Etmede Rolü
Eylül Aydın
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P9-Sahipli ve Sahipsiz Olarak Nitelendirilen Hayvanların Türk Ceza Hukuku
Bakımından Korunması
Yaren Beyaz
P10-Eğitim Sisteminde Suriyeli Mülteci Çocukların Maruz Kaldığı Sorunların Literatüre
Yansıması: Okul Sosyal Hizmetinin Yeri
Bengüsü Birben
Hilal Sönmez
Selin Yavaş
P11-Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddeti ve Israrlı Takip
Psk. Belkıs Boydağ
P12-Engelli Mağdurlara Yaklaşım
Dilara Bozdağ
P13-Akran Zorbalığının Psikolojik Etkileri
Sevgi Çiğdem Çelik
Elif Arslan
Sena Ece Ilgın
Sena Konak
P14-Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede Bölgesel İnsan Hakları Koruma
Mekanizmalarının Karşılaştırmalı ve Kesişimsel Bir Eksende İncelenmesi: İstanbul
Sözleşmesi ve Belem De Para Konvanisyonu Örnekleri
Yusuf Talha Dağcı

P15-Pedagojik ve Hukuki Boyutu ile Suça Sürüklenmiş Çocuğa Çok Yönlü Bakış
Senay Devran
Meltem Yıldırım
Ercan Alsan
Beyzanur Özmen
Selen Cevizoğlu
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P16-Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet
Melek Ecem Dinç

P17-Suriyeli Multeci Kadınlara Yönelik Şiddet Haberleri: İçerik Analizi
İsminaz Doğan

P18-Üniversite Öğrencilerinde Tecavüz Mitlerinin Kabulü
Arş. Gör. Dila Ergül
P19-Ağır Ceza Mahkemelerinde Çalışan Meslek Elemanlarıyla Nitel Görüşme
Sedef Ertan
Beyza Tokgöz
Seydanur Öziş
Özge Özdemir

P20-Cinsel İstismar Mağduru Çocuğun Özellikeri: İhbar ve Yargı Süreci İle İlgili Vaka
Sunumu
Klinik Psikolog Merve Gabralı

P21-Cinsel İstismar Vakalarında Dolaylı Mağdur; Mağdur Yakınları ile İlgili Vaka
Sunumu
Klinik Psikolog Merve Gabralı

P22-Çocuklarda Cezanın Psikolojik Şiddet Yönünden Etkisi
Psk. Gözde Kevser Genç

P23-Psikolojik Otopsi
Uzman Adli Psikolog Esra Gürgözoğlu Yapar

P24-Kadına Yönelik Şiddet ve Zorunlu Aile Arabuluculuğu
Av. Handan İlaga
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P25-Şiddet ve Genetik Faktörler Arasındaki İlişki
Nilay Keskin

P26-Türkiye’de Kadın Mağdurların Durumu:2019 Verileri
Dr. Öğr. Üyesi Ş. Güliz Kolburan

P27-Mağdurun Sıfatının veya Durumunun Farklı Bir Suç Tipine Yol Açması
Stj. Av. Merve Köylüoğlu

P28-Suça Sürüklenen Çocuk
Kübra Ayşe Küçük

P29-Petus Vakalarında Hastanın Mağduriyeti
Cevdet Alperen Küçüker

P30-Çocukluk Çağı Travması ile Somatizasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Rukiye Küçükkaya

P31-Mağdur Barınağı
Deniz Miçoğulları

P32-Cinsiyet Çalışmaları-Ön Rapor
Klinik Psikolog Ada Olgaç
Eser Özbay

P33-Türkiye’de Engelliye Yönelik Şiddetin Medyaya Yansıması
Nursima Ortakçı
Ece Çelik
Hürü Gürüocak
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P34-Suça Sürüklenen Çocuklarda Aile Faktörünün Önemi
Melike Özcan

P35-Sağlık Çalışanlarının Mağdur ve Mağdur Yakınlarına Yaklaşımı
Av. Zeynep Reva

P36-Televizyondaki Kadın Karakterler ve Şiddete Yönelim
Buse Şahin

P37-Üniversite Öğrencileri Arasında Manipülasyondan Etkilenme ve Flört Şiddetine
Uğrama Arasında İlişki
Aslıhan Şenay
Mahi Aslan
Erman Kayat
Hande Küçüksaraç

P38-Damgalama Süreçlerinin Sosyolojik Perspektifle ve Mağdur Bakış Açısıyla
Değerlendirilmesi
Nilüfer Şengül

P39-Okul Temelli Çocuk Cinsel İstismarı Olaylarına Psiko-sosyal Müdahale
Kapsamında Bir Program Önerisi: Psikolojik Anlamlandırma Programı
Dr. Bülent Tansel

P40-Genetik Tanı ve Malpraktis Olguları
Egemen Tepeli
Berfin Yılmaz
Kubilay Göçücü

P41-Kurmacadaki Örgütlü Şiddetin Analizi
Orhan Aytuğ Tolu
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P42-Çocuk İstismarında Adli Psikolog
Büşra Tulumbacı
P43-Aile İçi Şiddet Mağdurlarına Yaklaşım
Merve Uyar

P44-Kırılgan Gruplar İçin Korumanın Mekansal Boyutları: Korumalı Mekanlar
Şiddetten Koruyabilir Mi?
Balkır Uysal

P45-Kentsel ve Kırsal Yerleşim Alanlarında Cinsel Saldırılarla Karşılaşan Türk Kadınları
ve Ülkenin Politikalarına İlişkin Literatür Taraması:
Aslı Yalçınkaya
Onur Kısaoğlu

P46Çocuğun Cinsel İstismarının Dijital Basında Temsili: Sabah ve Hürriyet Örneği
Buse Yıldırım

P47-Çocuk Suçluluğunda Ailenin Rolü
Psk. Meltem Yıldırım
P48-Kent ve Çocuk
Rukiye Yılmaz
P49-Kadına Yönelik Cinsel Taciz ve Saldırının Meşrulaşmasında Adil Dünya İnancının
Yeri
Öğr. Gör. Merve Yüksel
Arş. Gör. Pınar Demir
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SÖZEL BİLDİRİLER
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1- PANDEMİ

DÖNEMİNİN

ÇOCUK

İHMALİ

ÜZERİNDEKİ

ETKİLERİNİN

İNCELENMESİ
Buse Akça
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi Dönemi, Çocuk İhmali
Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılında ortaya çıkan COVID-19 virüsü günümüzde sıkça
konuşulan sağlık ve ekonomi alanlarının dışında farklı küresel sorunları da beraberinde
getirmiştir. Bahse konu küresel sorunlardan biri göz önünde olmasa da geleceğimizi
derinden etkileyen çocuk ihmali konusudur. Çocuk ihmalinin risk faktörleri tarih boyunca
meydana gelen salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda artış göstermiştir. Salgın
dönemiyle birlikte çocuk ihmalinin ebeveynlerde meydana gelen olası psikolojik problemler
gibi mevcut risk faktörlerinde artış gözükmektedir. Bu artış çocuk ihmalinin yaygınlığını
doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi
olarak ilan edilen Koronavirüs (COVID-19) salgını döneminin çocuk ihmalinin risk faktörleri
açısından değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Bu doğrultuda hedef kitle olarak 5-17 yaş
arası çocuğu olan ebeveynler belirlenerek internet üzerinden toplam 53 soruluk bir anket
yapılmıştır. Sorular; pandemi döneminin çocuk ihmali üzerindeki etkilerini tespit etmeyi
amaçlayan evet/hayır, likert ölçekli ve çoklu seçenekli sorular olarak hazırlanmıştır. Yapılmış
olan saha çalışmasına ilişkin veriler SPSS (Statistical Package fort he Social Sciences)
programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, pandemi döneminin çocuk ihmali
üzerindeki etkisini saha çalışması ile tespit ederek literatüre bu alanda katkı sağlamaktır.
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1-EXAMINING THE EFFECTS OF PANDEMIC PERIOD ON CHILD NEGLECT
Buse Akça
Keywords: COVID-19, Pandemic Period, Child Neglect
The COVID-19 virus, which emerged in Wuhan, China in 2019, has brought different global
problems apart from the health and economy areas that are frequently spoken today.
Although one of the global problems in question is not considered, it is the issue of child
neglect that deeply affects our future. The risk factors of child neglect have increased in
extraordinary situations such as epidemics and war throughout history. With the epidemic
period, there seems to be an increase in the existing risk factors of child neglect, such as
possible psychological problems in parents. This increase directly affects the prevalence of
child neglect. This study focuses on the evaluation of the risk factors of child neglect during
the coronavirus (COVID-19) epidemic period, which was declared as a pandemic by the
World Health Organization (WHO). In this direction, a survey of 55 questions was conducted
over the internet by determining the parents with children between the ages of 4-15 as the
target audience. Questions; It was prepared as yes / no, likert scale and multiple choice
questions aiming to determine the effects of pandemic period on child neglect. The data
related to the field study was analyzed using the SPSS (Statistical Package for and Social
Sciences) program. The aim of this study is to contribute to the literature in this field by
determining the effect of pandemic period on child neglect with field study.
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2-DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI DEVLETİNDEKİ SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLAR
Öğr. Gör. Rezzan Akçatepe
Anahtar Kelimeler: Savaş, Çocuk, Mağduriyet, Salgın hastalıklar, Himaye-i Etfal Cemiyeti
Diplomatik dilde savaş, paylaşılmaya çalışılan topraklar veya sömürgeciliği ifade etse de, halk
diliyle ‘’felaket’’ demektir. Yüz yıllar boyunca Anadolu, en büyük felaketlerin yaşandığı
coğrafya olmuş, Osmanlı Devleti de bu coğrafya da 600 yıl hüküm sürerken bu felaketlerden
nasibini almıştır. Biz bu çalışmamızda OsmanlıDevletinin içine düştüğü 1.Dünya Savaşı
felaketindeki en masum kişileri, savaş mağduru çocukları konu aldık. 1.Dünya Savaşı, gerek
siyasi gerekse toplumsal etkileri bakımından tüm dünyayı sarsmış önemli bir süreçtir.
Çalışmamızda, 1.Dünya savaşı zamanında Osmanlı Devleti topraklarında yaşayan çocukların,
bu savaş sürecinde yaşadıkları mağduriyetleri yazılı-görsel materyallere dayanarak araştırıp
incelemeyi hedefledik. Araştırmada nitel yöntemlerden doküman analizi yöntemi kullanarak
elde edilen bulguları, 1914-1918 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde yaşayan çocukların
1.Dünya Savaşında ki mağduriyetleri konusunda, bilgi vermek üzere düzenledik. Bu
araştırmada sadece Osmanlı arşivi belgeleri değil, dönemin yazılı/görsel basın materyalleri,
otobiyografiler, savaş günlükleri, harp mecmuaları, kartpostallar ve yabancı devlet
arşivlerinden de belgeler kullanarak çalışmayı detaylandırdık.

2- CHILDREN VICTIMS OF WAR IN OTTOMAN EMPIRE DURING THE 1.WORLD

WAR
Lect. Rezzan Akçatepe
Keywords: War, Child, Victimization, Epidemic Diseases, Himaye-i Etfal Society
Although war in diplomatic language refers to lands to be shared or colonialism, it actually
means ‘’disaster’’ in folk language. For centuries, Anatolia was the geography where the
greatest disasters took place, and the Ottoman Empire got its share from these disasters
while 600 years prevailed in this geography. In this study, we dealt with the most innocent
people in the First World War disaster that the Ottoman Empire fell into, namely "children
of war victims". World War I is an important process that has shaken the world in terms of
both its political and social effects. In our study, we aimed to investigate and examine the
grievances of children living in the territory of the Ottoman state during the First World
War, based on written-visual materials. In the research, we organized the findings obtained
from the qualitative methods by using the document analysis method to provide
information about the victimization of the children living in the Ottoman Empire between
the years 1914-1918. In this research, we elaborated the work by using not only Ottoman
archive documents, but also written / visual press materials, autobiographies, war diaries,
war magazines, postcards and documents from foreign government archive
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3-İNTERNET MEDYASINA YANSIMIŞ VEGAN BESLENEN BEBEK OLGULARININ
ADLİ TIP AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan
Anahtar Kelimeler: Veganistik, çocuk, ihmal
Amaç: Vegan beslenen bebeklerin ölümü ya da hastalıkları, pek çok boyutu ile ele alınması
gereken bir sorundur. Bu çalışmada, internet medyasındaki vegan beslenen bebeklerle ilgili
haberler, adli tıp açısından analiz edildi.
Gereç ve yöntem: Vegan beslenen bebekler hakkında, internet medyası tarandı. Tarama için,
Google web tabanı kullanıldı. Anahtar kelimler, “vegan”, “anne”, “baba”, “çocuk”, “bebek”,
“vegan mother”, vegan parents”, “vegan couple” idi. İngilizce ve Türkçe haberler tarandı.
Çalışmada 0-2 yaş bebek olgular analiz edildi. Olayın oluş şekli ve hukuki sonuçları, olguların
sosyodemografik verileri ve adli tıbbi özellikleri ile ilgili bilgi veren haberler çalışmaya dahil
edildi.
Bulgular: Bu çalışmada, Floransa/İtalya, Cenova/İtalya, Milano/İtalya, Beveren/Belçika,
Uniontown/ABD, Florida 1/ABD, Florida 2/ABD ve Sidney/Avustralya vakaları incelendi.
İncelenen olgular arasında, Beveren/Belçika ve Florida 2/ABD olgularında, vegan beslenen
bebeklerin öldüğü, diğer olgularda ise büyüme ve gelişme geriliği nedeniyle tedavi
gördükleri saptandı. Ebeveynlerle ilgili olarak; çocuk ihmali suçlaması, tutuklama, velayetin
alınması ve hapis cezası verilmesi gibi hukuki sonuçlar meydana geldiği belirlendi.
Sonuç: Bebekler, ihtiyaçları olan temel besinlere ulaşabilmelidir. Ebeveynler, bebeklere
verilen uygunsuz diet takviyelerinin; büyüme ve gelişme geriliği, B12 vitamin eksikliği,
geridönüşümsüz bilişşel hasarlar ve ölüm gibi ciddi sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir.
Ayrıca konu, biyoetik ve hukuki açıdan da tartışılmalıdır.
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3-FORENSIC MEDICAL ANALYSIS OF THE INTERNET NEWS ON INFANTS FED
ON VEGAN DIET
Assoc. Prof. Esin Akgül Kalkan
Keywords: veganistic, child, neglect.
Introduction: Death or diseases of infants on a vegan diet is a problem that needs to be
dealt with in many dimensions. In this study, the internet news about infants fed on vegan
diet were analyzed in terms of forensic medicine. Materials and Methods: The Internet was
screened for the news about infants fed on vegan diet. Google was used as a web browser.
The chosen keywords were “vegan”, “mother’’, ”father”, ”child”, “infant”, ”vegan mother”,
“vegan parents”, ”vegan couple”. The news were in English and in Turkish. In this study, only
the infants between the age of 0 and 2 were analyzed. This study used the news mentioning
the occuring of the event, its legal consequences, its socio-demographic and forensic
medical characteristics. Results: In this study, the cases from Florence/Italy, Genova/Italy,
Milano/Italy, Beveren/Belgium, Uniontown/USA, Florida 1/USA, Florida 2/USA and
Sydney/Australia were analyzed. The infants fed on vegan diet, mentioned in the news in
Beveren/Belgium and Florida 2/USA were died and it has been detected that other infants
fed on vegan diet were on treatment because of their growth and development deficiency.
Some parents who were feeding their children vegan, were accused of child neglect, were
arrested, incarcereted and the custody of their children was taken from them. Conclusion:
The infants should have access to the necessary essential nutriants for them. Parents should
be informed about the consequences of non-suitable diets, which are growth and
development deficiancy, lack of Vitamin B12, irrectractable cognitive damage and death.
Also, this issue should be discussed legally and in terms of bioethics.
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4-GÖÇ MAĞDURU ÇOCUK
Öğr. Gör. Zeynep Aközlü
Doç. Dr. Ayfer Ekim
Anahtar Kelimeler: Göç, çocuk, sağlık
UNICEF’in 2016 yılı verilerine göre tüm dünyada yaklaşık 50 milyon çocuk, kendi ülkelerinin
sınırları dışına göç etmiş veya zorla yerlerinden edilmiştir. Çocuklar yaşam yerlerini terk
etmelerine yol açan savaşlar, çatışmalar, iklim değişikliği veya yoksulluktan sorumlu
olmamalarına rağmen, bu olumsuz koşulların sonuçlarından en çok etkilenen gruplardan
biridir. Bu çalışmada göç mağduru çocukların yaşadıkları fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunların
incelenmesi amaçlanmıştır. Derlemede, “Göç mağduru çocukların yaşadıkları problemler
nelerdir?” sorusuna literatür bilgileri ışığında yanıt aranacaktır. Çocuklar yetişkinlere göre
göçlerden daha fazla etkilenen riskli grup olup, bu etkiler çocukların yaşamları boyunca
devam edecektir. Çocuklar, yeni bir ülkeye ve kültüre uyum zorluğundan kaynaklanan bir dizi
çoklu strese maruz kalmaktadır. Bu çoklu stresörlere maruziyet, göç öncesinde başlamakta
göç sırasında ve göç sonrası gidilen yerde de devam etmektedir. Göçün neden olduğu
düzensiz ortam, çocukların eğitim, sağlık, sosyal hizmet olanaklarından yararlanamamasına
ve daha fazla hak ihlallerine maruz kalmasına neden olmaktadır. Sağlık güvencesinin
olmaması, ekonomik koşulların yetersizliği ya da sağlık hizmetlerine ulaşamama gibi
nedenlerle bulaşıcı hastalıklara maruziyet artmakta ve bunun sonucunda hastalık, sakatlık ve
ölüm oranları yükselmektedir. Ayrıca göç yaşayan çocuklarda, suça yönelme, şiddete
yatkınlık, gelişim gerilikleri, uyku ve beslenme bozuklukları, tırnak yeme, tik bozuklukları, alt
ıslatma, kekemelik, anksiyete, depresyon ve intihar gibi psikolojik ve davranışsal sorunlar
yaygın olarak görülmektedir. Göç mağduru çocuklar aynı zamanda ayrımcılığa ve ırkçılığa
maruz kalma, ekonomik ve cinsel sömürü, çocuk evlilikleri ve adölesan gebelikler de dâhil
olmak üzere çok sayıda riske karşı savunmasız durumdadır. Göçmen çocukların büyük
çoğunluğunun eğitim hakkından yararlanamadığı ve eğitim fırsatı yakalayabilen çocukların
da okulda dil sorunu ve akran zorbalığı ile mücadele ettiği literatürde yer almaktadır. Göç
mağduru çocuklar beslenme, barınma, eğitim, sağlık hizmetlerine erişim, ruh sağlığı ve
güvenlik gibi temel hakların eksikliği açısından büyük risk altındadırlar. Çocukların, fiziksel ve
duygusal sağlığının korunması ve geliştirilmesi için yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik
girişimlerin planlaması oldukça önemlidir.
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4-CHILD VICTIMS OF MIGRATION
Lect. Zeynep Aközlü
Assoc. Prof. Ayfer Ekim
Keywords: Migration, children, health
According to UNICEF's 2016 data, around 50 million children have migrated or were forcibly
displaced across the borders of their country. Although children are not responsible for
wars, conflicts, climate change or poverty that lead them to leave their homes, they are one
of the groups most affected by the consequences of these adverse conditions. In this study,
physical, mental and social problems of immigrant children were investigated. In this review,
we will look for the answers to the question “What are the problems experienced by
children affected by migration?”. Children are more at risk from migrations than adults, and
these effects may adversely affect children throughout their lives. The irregular
environment caused by immigration causes children to be unable to benefit from education,
health and social services and exposes them to more rights violations. Children affected by
migration have increased exposure to infectious diseases due to lack of health insurance,
inadequate economic conditions or lack of access to health services, and as a result, disease,
disability and mortality rates increase. In addition, psychological and behavioral problems
such as tendency to crime and violence, growth deficiency, sleep and eating disorders, nail
biting, tic disorders, enuresis, stuttering, anxiety, depression and suicide are also common in
children with migration. Children affected by migration are also vulnerable to a wide range
of risks, including exposure to discrimination and racism, economic and sexual exploitation,
child marriages and adolescent pregnancies. It is reported in the literature that the vast
majority of immigrant children do not benefit from the right to education and children who
have the opportunity to struggle with language problems and peer bullying in schools where
they are educated. Children affected by immigration are at great risk of lack of basic rights
such as nutrition, housing, education, access to health care, mental health and security. In
order for children who are victims of migration to become healthy adults, initiatives to
reduce their problems should be increased.
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5-MUNCHAUSEN PROXY SENDROMU
Öğr. Gör. Ayşe Akpınar
Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, Munchausen Syndrome by Proxy, gazete haberi,
Bu çalışmada amaç; Munchausen by Proxy sendromu’na Türkiye’den vaka örnekleri
üzerinden ışık tutmaktır ve konu hakkında farkındalığı yükseltmektir. Munchausen by Proxy
sendromu bir çocuk istismarı türüdür ve çoğunlukla istismarı yapan kişi, kurbanın
ebeveynlerinden biri olduğundan; istismarın tıp çalışanları tarafından kanıtlanması kolay
değildir. Çoğu zaman, istismar faili çocuğun annesidir. Anne, çocuğun hastalığı ile ilgili
hikayeler uydurur ve çocuğu için tıbbi yardım arar.

5-MUNCHAUSEN SYNDROME BY PROXY
Lect. Ayşe Akpınar
Keywords: child abuse, Munchausen Syndrome by Proxy, news case article, victim
In this study, the main aim is to shed light onto the Munchausen Syndrome by Proxy news
case articles from Turkey and increase awareness related to the topic. Munchausen
Syndrome by Proxy is a form of child abuse and as the perpetrator of the abuse mostly a
parent of the victim, it is not easy to prove the abuse by the medical staff. Most of the time,
the perpetrator is ‘mother’ of the child, who fabricates a story about the child’s sickness and
seeks for medical attention for the child.
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6-HASTALARIN BAKIŞ AÇISINDAN DEFANSİF TIP
Yaren Su Aksoy
Elif Sena Akbulut
Raife Burçak Salum
Anahtar Kelimeler: defansif tıp, hasta, çekinik tıp
Defansif tıp en basit tanımıyla hekimlerin kendilerine dava açılacağından korkması nedeniyle
gereğinden fazla tedavi/tetkik uygulamaları ya da tedavi/tetkikten kaçınmalarıdır.
Çalışmamızda ulaşılmak istenen amaç, hastalar açısından defansif tıbbın bilinirliğini ölçmek
ve bu konudaki farkındalığı artırmaktır. Hastalar açısından defansif tıbbın ve türlerine ilişkin
ayrımın bilinirliğini ve sağlık personelleri tarafından uygulanma sıklığını ölçmek, bu
uygulamalara karşı gösterilen reaksiyonları analiz etmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak
için bu alanda en sık kullanılan yöntem olan anketle bilgi toplama tekniği tercih edilmiştir. Bu
amaçla oluşturulan 20 soruluk anket, randomize seçilen 799 bireye elektronik ortamda
gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanmıştır. Anketin uygulandığı kesim belirlenirken
herhangi bir sınırlamaya gidilmemiş; anket, hayatında en az bir kez hekim ile temas içinde
bulunmuş yahut bulunma potansiyeli olan bireylere yöneltilmiştir. Anket neticesinde
defansif tıp kavramının özellikle sağlık ve hukuk alanında çalışanlar tarafından bilinirliği,
kavram olarak bilinmese dahi hastaların defansif tıp uygulamalarına maruz kalıp kalmadığı,
pozitif ve negatif defansif tıp uygulamalarına hangi tür hastanelerde daha fazla rastlanıldığı,
hastaların defansif tıp uygulamalarına karşı ne tür yollara başvurabileceklerini bilip
bilmedikleri, bu yollara başvurup başvurmadıkları, başvurmadılarsa bunun arkasında yatan
neden, hastalar açısından defansif tıp uygulamalarına yol açan nedenlerin neler olabileceği,
defansif tıp uygulamalarının ne tür sonuçlara yol açabileceği gibi hususlara ilişkin bulgular
elde edilmiştir.
Bulgular tarafımızca değerlendirilmiş olup, defansif tıp konusunda yeterli bilincin oluşmadığı,
pozitif defansif tıp uygulamalarının özel hastanelerde; negatif defansif tıp uygulamalarının
devlet hastanelerinde daha fazla olduğu, hastaların savcılık-mahkeme kanalına başvurma
oranlarının oldukça az olduğu, genel olarak defansif tıp uygulamalarına karşı şikayet yoluna
başvurmamalarının en önemli nedeninin bilinçsizlik olduğu, hastalar açısından hekimlerin
defansif tıp uygulamalarına başvurma sebeplerinin hukuki/cezai sorumluluktan ve hasta
yakını şiddetinden kaçınmak olduğu gibi hususlar tespit edilmiştir.
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6- DEFENSIVE MEDICINE FROM THE PATIENTS PERSPECTIVE
Yaren Su Aksoy
Elif Sena Akbulut
Raife Burçak Salum
Keywords: defensive medicine, patient, negative defensive medicine
Defensive medicine, in its simplest definition, is that physicians are afraid that they will be
sued for more than necessary treatment / examination or avoiding treatment /
examination. The aim of our study is to measure the awareness of defensive medicine for
patients and to increase awareness on this subject. In order to measure the awareness of
the defensive medicine and its types and the frequency of its application by healthcare
professionals, to analyze the reactions to these practices and to raise awareness on this
issue, the most common method used in this field is to collect information with a
questionnaire. The questionnaire created for this purpose was applied on a voluntary basis
to 799 randomly selected individuals. No restrictions were made while determining the
section where the questionnaire was applied; The questionnaire was directed to individuals
who have been in contact with the physician at least once in their life or who have the
potential to be present. As a result of the questionnaire, the concept of defensive medicine
is known to those working in the field of health and law, even if it is not known as a concept,
whether patients are exposed to defensive medicine practices, positive and negative
defensive medicine practices are seen in which type of hospitals, what kind of ways patients
can apply against defensive medicine practices. Findings were obtained regarding whether
they applied for these methods, the reason if they did not apply, what could be the reasons
leading to defensive medicine practices for patients, what kind of results defensive medicine
practices might cause. The findings were evaluated and the result lead us that there was not
enough awareness about defensive medicine and positive defensive medicine practices in
private hospitals; negative / defensive medical practices are more common in public
hospitals, have been identified that in general, the rate of patients applying to the court is
very low and the reasons why physicians resort to defensive medical practices is avoiding
intimate violence and legal responsibility.
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7-2019 YILINDA MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ADLİ TIP
ANABİLİM DALI’NA GÖNDERİLEN ENSEST OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Gökhan Aktürk
Prof. Dr. Hakan Kar
Anahtar Kelimeler: Adli Tıp; ensest; cinsel istismar; çocuk istismarı; cinsel şiddet
Amaç: Birçok farklı tanımı olan ‘ensest’ ilişki; ortaya çıkması daha zor olan ve mağdurun
üzerindeki etkileri çok daha ağır olan bir cinsel şiddet çeşididir. Çalışmamızda Mersin
Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na gönderilen ensest mağdurlarının sosyodemografik ve
adli tıbbi özelliklerinin değerlendirilerek, çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında cinsel saldırı iddiasıyla tarafımıza
adli rapor düzenlenmek üzere gönderilen ensest olgu niteliğinde olan 34 vakanın adli
tahkikat evrakları ve tıbbi raporları geriye dönük incelenmiştir.
Bulgular: Olguların büyük kısmının (%85,3, n:29) kadın olduğu, yaş ortalamasının ise 15,41
olduğu, çoğunluğunun (%41,2, n:14) 6-12 yaş aralığında olduğu bulunmuştur. Olguların
%44,1’inde (n:15) sanığın mağdurun öz babası olduğu, olguların %47,1’inde (n:16) olayın
mağdur ve sanığın yaşadığı ortak evde gerçekleştiği görülmüştür. Olguların %32,4’ünde
(n:11) olayın rehber öğretmen tarafından bildirildiği, mağdurun olayı ilk anlattığı kişinin en
sık annesi (%35,3, n:12) olduğu, olguların %70,6’sında (n:24) mağdurun olayı ilk anlattığı
kişinin adli bildirim sürecine destek olduğu görülmüştür. Olguların %8,8’inde (n:3) biyolojik
delil tespit edildiği, olguların %61,8’inde (n:21) ruh sağlığının bozulduğu, en sık gelişen
psikopatolojinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu (%41,2, n:14) olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Ensest ilişki mağdurlarının çoğunlukla çocuk yaşta olması, en sık istismara uğradığı
yerin kendi evi olması ve eğitime devam eden olgularda en sık bildirimin rehber öğretmenler
tarafından yapılması; çocuğun diğer insanlarla iletişim kurma fırsatı bulduğu okulların;
ensestin ortaya çıkmasındaki önemini ortaya koymaktadır. Bu sebeple çocukların eğitime
devamlılığı ve rehberlik hizmetinden yararlanması sağlanmalı, rehber öğretmenler ve ilkokul
döneminde çocukla iletişim kurmakta olan sınıf öğretmenleri başta olmak üzere tüm
öğretmenlere çocuğun cinsel istismarı konusunda farkındalık kazandırılmalı, ayrıca çocuklar
için de ‘sistematik cinsel eğitim’ müfredata alınmalıdır. Ensest vakalarının çoğunlukla geç
bildirilmesi nedeniyle biyolojik delil elde edilememektedir. Mağdurların büyük kısmında
psikopatoloji gelişmesi ruhsal değerlendirmenin önemini göstermektedir. Ayrıca adli süreçte
mağdurun yineleyen ifade alımı ve muayeneler sebebiyle tekrar travmatize edilmemesi
amacıyla klinik sağaltım dahil tüm işlemlerin uzman ekipten oluşan, multidisipliner
yaklaşımın sağlanabileceği merkezlerde yapılması sağlanmalıdır.
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7-EVALUATION OF THE INCEST CASES WHICH WERE REFERRED TO THE
FORENSIC MEDICINE DEPARTMENT OF THE MERSİN UNIVERSITY MEDICAL
FACULTY HOSPITAL IN 2019
Lect. Gökhan Aktürk
Prof. Dr. Hakan Kar
Keywords: Forensic Medicine; incest; sexual abuse; child abuse; sexual violence
Objective: 'Incest' relationship whose many different definitions; it is a form of sexual
violence that is more difficult to emerge and has a much more severe effect on the victim. In
our study, it was aimed to evaluate the sociodemographic and forensic medical
characteristics of the victims referred to Mersin University Forensic Medicine Department
and to develop solutions. Material and Method: The judicial investigation documents and
medical reports of 34 incest cases that were reffered to us to prepare a forensic report
which alleged sexual assault between January 2019-January 2020 were examined
retrospectively. Results: It was found that the majority of the cases (85.3%, n: 29) were
women, the mean age was 15.41 years, the majority (41.2%, n: 14) were in the 6-12 age
range. In 44.1% (n: 15) of the cases, it was seen that the suspect was the father of the
victim, and in 47.1% (n: 16) of the cases, the incident took place in the common house
where the victim and the suspect lived. It was seen that; in 32.4% (n: 11) of the cases, the
incident was reported by the school counselor; the first person the victim mentioned about
the incident was the most common mother (35.3%, n: 12); in 70.6% of the cases (n: 24), the
first person the victim mentioned about the incident supported the judicial reporting
process. It was determined that; biological evidence was detected in 8.8% (n: 3) of the
cases, mental health disorders developed in 61.8% (n: 21) of the cases, the most common
psychopathology was Post Traumatic Stress Disorder (41.2%, n: 14). Conclusion: Schools
where the child has the opportunity to communicate with other people are important in the
emergence of incest because; Most of the incest victims are children, their own homes
where they are frequently abused, and the most frequent notification is made by school
counselor in cases of continuing education. Fort this reason; it should be ensured that
children continue to education and take advantage guidance services, awareness should be
raised about the sexual abuse of the child, especially the counselors and form teachers who
communicating with the child in primary school, "systematic sexual education" for children
should also be included in the current training program. Since incest cases are mostly
reported late, biological evidence cannot be obtained. The development of psychopathology
in the majority of victims shows the importance of mental health assessment. In addition,
for the purpose of prevent the victim being traumatized again due to recurring testimony
and examinations during the judicial process, it should be ensured that all procedures,
including clinical treatment, are carried out in centers where a multidisciplinary approach
can be provided, consisting of professionals team.
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8-AİLE (!) İÇİ ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN
PSİKOPATOLOJİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖZELLİKLERİ

VE

Armağan Akyol
Engin Eker
Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Mağdur, Psikopatoloji
Mağdur, en genel tabiriyle hukuka aykırı olarak işlenen bir fiilden maddi veya manevi yönde
zarar gören, suçun olumsuz sonuçlarından mevcut hakkı ihlal edilen, haksızlığa uğrayan
bireyler anlamında kullanılmaktadır. Aile içi şiddette genel olarak şiddet davranışı bir kereye
mahsus olmaz, tekrarlayıcıdır. Bu durum oluşan psikopatolojinin vahametini beslemektedir.
Dünyada ve ülkemizde her geçen gün istatistiklere yansımakta olan aile içi şiddet ve
mağduru verilerini bilmekteyiz. Azımsanamayacak kadar yüksek oranlar gözler önündedir.
Yapılan çalışmalar sosyoekonomik düzey, eğitim düzeyi, yaş, din ve etnik faktörlerin şiddeti
engellemediğini göstermektedir. Şiddet geçmişi olan kadınların çoğunlukla bağımlı kişilik
özellikleri sergileyen itaatkâr ve benlik saygısı düşük bireyler olduğu; sahip oldukları fiziksel
ve ruhsal sorunları saklama eğiliminde oldukları görülmüştür. Mağdur kişilerde; travma
sonrası stres bozukluğu, depresyon, somatizasyon, anksiyete bozuklukları, hostilite, okb,
yeme bozuklukları gibi psikopatolojiler ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bu kişiler sıklıkla soğuk
algınlığı, ateş, alerji gibi semptomlar gösterebilmektedir.
Bu çalışmanın amacı aile içi şiddet mağduru kadınların özelliklerini ve yaşadıkları
psikopatolojileri yapılan çalışmalar ışığında derleyip genel bir çerçeve ortaya koymaktır.
Birçok kişi yaşadığı mağduriyetin farkına varamamakta bazen uzmanlar dahi sorunun
arkasında yatan sebebin aile içi şiddetle ilişkili olabileceğini göz ardı etmektedir. Araştırma
dahilinde, konu hakkında farkındalık kazandırmak esastır.
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8-AN EXAMINATION ON THE CHARACTERISTICS AND PSYCHOPATHOLOGIES
OF WOMEN WHO ARE DOMESTIC VIOLENCE VICTIM
Armağan Akyol
Engin Eker
Keywords: Domestic Violence, Victim, Psychopathology
The victim is used in the sense of individuals who are financially or morally harmed by a verb
that is committed illegally, whose current right is violated by the negative consequences of
the crime, and who have been wronged. Violence in domestic violence in general is not for
once, it is repetitive. This condition feeds the important of psychopathology that occurs. We
know the domestic violence and victim data that are reflected in statistics every day in the
world and in our country. There are too many unlikely rates to be revealed. Studies show
that socioeconomic level, education level, age, religion and ethnic factors do not prevent
violence. Women with a history of violence are often obedient individuals who exhibit
dependent personality traits and have low self-esteem; they have been found to tend to
hide the physical and mental problems they have. In the victims; psychopathologies such as
post-traumatic stress disorder, depression, somatization, anxiety disorders, hostility, ocd,
eating disorders can occur. In addition, these people can often show symptoms such as
colds, fever, allergies. The aim of this study is to compile the characteristics of women who
are victims of domestic violence and the psychopathology they experience in the light of the
studies carried out and put forward a general framework. Many people do not realize the
victimization they experienced, but sometimes even experts ignore that the reason behind
the problem may be related to domestic violence. Within the research, it is essential to raise
awareness about the subject.
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9-TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN SURİYELİLERE YÖNELİK
TOPLUMUN BİLGİ VE ALGININ BİLGİ BOZUKLUĞU KAVRAMI ÜZERİNDEN
İNCELENMESİ
Apak Kerem Altıntop
Yasin Özbey
Ece Çim
Anahtar Kelimeler: Bilgi Bozukluğu, Mülteci, Suriyeli, Geçici Koruma
Araştırmanın amacı, Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik var olan algının
bilgi bozukluğu kavramı ışığında araştırılmasıdır. Bilgi bozukluğu, 2017 yılında Wardle
tarafından kavramsallaştırılmıştır. Mevcut literatürde var olan “sahte haber”, “yanlış içerik”,
“dezenformasyon” kavramlar bilginin yanlış olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bilgi
bozukluğu ise iki temele dayanmaktadır: i) bilginin doğru veya yanlış olması, ii) bilginin
üretilmesi, paylaşılması, yaygınlaştırılmasındaki niyetin ne olduğu. Araştırmada medyada
Suriyeliler hakkında çıkan ve bilgi bozukluğuna örnek teşkil edecek haberlerin hangi bilgi
bozukluğu kategorisine girdiği tespit edilerek, ilgili haberler üzerinden toplumun bilgi ve
algısı araştırılmıştır.
Araştırmada nitel yöntem tercih edilmiştir. COVID-19 salgının sebebi ile online anket
gerçekleştirilmiştir. 360 kişiye ulaşılmıştır. Anket medyadaki yanlış haberlerden oluşan
bilgiler, sosyal medya kullanım alışkanlıkları, paylaşım alışkanlıkları ve demografik bilgilere
dair sorulardan oluşmaktadır.
Araştırmaya katılanların %60,4’ü kadın iken, %38,5’i de erkektir. Yaş dağılımı 17-70 yaş
aralığındadır. Yaş ortalaması 35,55’dır. Katılımcıların çoğunluğu üniversite mezunudur
(%57,1). Daha önce ailesinin veya kendisinin göç deneyimi yaşayanların oranı %44,9’dur.
Katılımcıların %74,2’i sosyal medyada Suriyelilerle ilgili haberleri paylaşmazken paylaşanların
çoğu Twitter’dan yapılmaktadır. Sosyal medyada okuduğu haberlerin doğru olduğunu
düşünenlerin oranı %21,8 olmasına rağmen, geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili
haberlerin doğruluğuna yönelik olarak evet diyenlerin oranı 2 katı daha fazladır. Özellikle
ekonomik bağlantısı olan (ücretsiz ve sınavsız üniversite, vergi muafiyet) ve vatandaşlıkla
ilgili haberlerde inanma oranını çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, sosyal medya ülkede belli bir yer işgal eden ve teyitsiz ve kaynaksız sahte
haber dolaşımında etkin rol oynamakta ve sosyal gerçeklik yaratmaktadır. İnsanlar, bilinçli
kullandıkları düşüncesinde olsalar da söz konusu geçici koruma altındakiler olunca farklı
yönde düşündükleri görülmüştür. Türkiye’de 2011’den beri devam eden göçmen ve
mültecilere yönelik tartışmanın, geçici oldukları vurgusunun devamlılığı, ekonomik daralma
ve refahın azalması da bu yöndeki haberlerin yayılmasına önemli rol oynadığı
düşünülmektedir.
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9- INVESTIAGTING PERCEPTIONS AND KNOWLEDGES OF SOCIETY TOWARDS
SYRIANS UNDER TEMPORARY PROTECTION IN TURKEY THROUGH CONCEPT
INFORMATION DISORDER
Apak Kerem Altıntop
Yasin Özbey
Ece Çim
Keywords: Information Disorder, Refugee, Syrians, Temporary Protection
The aim of the study is to examine perceptions and knowledge towards Syrians in Turkey
under temporary protection. This examination will be conducted in the light of the concept
of information disorder that was conceptualized by Wardle in 2017. The concepts of "fake
news", "false content", "disinformation" in the current literature assume that the
information is wrong. Information disorder is based on two bases: i) whether the
information is true or false, ii) what is the intention of producing, sharing, and disseminating
information. In the research, the news about Syrians in the media and that set an example
for information disorder was examined. Then, the knowledge and perception of the society
was investigated through the relevant news.
Qualitative method was preferred in the study. An online survey was conducted for the
cause of the COVID-19 outbreak. 360 people were reached. The survey consists of questions
about false news about Syrians in the media, social media usage habits, sharing habits and
demographic information.
While 60.4% of the participants in the study are women, 38.5% are men. The age
distribution is between the ages of 17-70. The average age is 35.55. Most of the participants
are university graduates (57.1%). The rate of those who had family or personal immigration
experience before is 44.9%. While 74.2% of the participants do not share the news about
Syrians on social media, most of those who share are made on Twitter. Although the rate of
those who think that the news they read on social media are correct is 21.8%, the rate of
those who say "true" to the news about Syrians under temporary protection is 2 times
more. It was determined that the rate of believing in news related to economy (free and
without examination, tax exemption) and citizenship is much higher.
As a result, social media plays an active role in the circulation of fake news, which occupies a
certain place in the country, without confirmation and origin, and creates social reality.
Although people think that they use it consciously, it is seen that they think differently when
it comes to Syrian under temporary protection. It is thought that debate on migrants and
refugees since 2011, the emphasis on Syrians are temporary, economic recession and
prosperity have been playing an important role in the dissemination of information
disorder.
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10-KİŞİSEL
VERİNİN
SORUMLULUĞU

KORUNMASINDA

SAĞLIK

ÇALIŞANLARININ

Av. Kaan Apak Altıntop
Anahtar Kelimeler: Kişisel Veri, Sağlık Çalışanları, Şiddet, Mağdur
Araştırmanın amacı sağlık çalışanlarının Kişisel Veriler Korunması kapsamındaki
sorumluluğunun incelenmesidir. Kişisel Verilerin Koruması özel hayata ilişkin bir kavram olup
gün geçtikçe daha da önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle özel nitelikli kişisel veriler
içerisinde yer alan sağlık bilgisi vb. veriler özel hayatın hassas noktasına temas eden
verilerdir. Bu kapsamda verilerin hukuka uygun şekilde saklanabilmesi, yetkisiz kişi veya
kurum ve kuruluşlara paylaşılmaması gerekmektedir.
Bu bağlamda, ulusal kanunlar, yönetmelikler, diğer ilgili mevzuatlar ver Kişisel Verileri
Koruma Kurumu’mun kurul karaları incelenmiştir.
Özellikle şiddet vakalarında sağlık raporları ve sağlık bilgileri oldukça önemlidir. Zira hukuki
ispat noktasında geçici ve / veya kesin raporların, sağlık bilgilerini içeren tahlil, muayene,
görüntüleme verilerinin önemi de büyüktür. Bahsi geçen bu veriler şiddete uğrayan kişinin
mağduriyetini ispatlamasında önemlidir.
Bununla birlikte şiddete maruz kalan mağdurun verilerinin sağlık mesleği mensupları
tarafından korunması da mühimdir. Şiddete maruz kalan kişinin bu olay sonrasında adli
makama veya sağlık kuruluşuna başvurusu halinde ikinci şiddet vakası ile karşı karşıya
kalması durumu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda sağlık mesleği mensuplarının bu verileri ne
şekilde koruyacağını, kimler ile paylaşabileceğini, ne şekilde paylaşabileceğini bilmesi
gerekir. Bu kapsamda sağlık mesleği mensuplarının farkındalıklarının kazandırılması,
uygulamanın yasaya ve mağdur kişiyi korumaya uygun yapılması önemlidir.
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10-RESPONSIBILITIES OF HEALTH PROFESSIONALS IN PERSONAL DATA
PROTECTION
Av. Kaan Apak Altıntop
Keywords: Personal Data, Health Professionals, Violence, Victim
Aim of the research is to investigate responsibilities of health professionals in Personal Data
Protection which have currently gained more importance. Especially, health information etc.
included in private personal data is a data that touch the sensitive point of private life. In
this context, the data should be saved in accordance with the law and not shared with
unauthorized persons or institutions.
In the research, national laws, regulations, other relevant legislations, and board decisions
of the Personal Data Protection Authority have been examined.
Health reports and health information are very important, especially in cases of violence.
Because, at the point of legal proof, temporary and / or final reports, analysis, examination,
and imaging data including health information are also crucial. He aforementioned data are
important in proving the victimization of the victim.
However, it is also substantial that the data of victims of violence are protected by
healthcare professionals. There is a risk of encountering a second case of violence if the
person exposed to violence applies to the judicial authority or health institution after the
case. In this case, healthcare professionals should know how to protect these data, with
whom they can share them, and how they can share them. In this context, it is important to
raise awareness of healthcare professionals and to make the application in accordance with
the law and protecting the victim.
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11-SAĞLIKTA ŞİDDET: İNTÖRN HEKİMLERİN ŞİDDETE MARUZ KALMA
DURUMLARI
Dr. Öğr. Üyesi H. Nilden Arslan
Nilgün Şanal
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Sağlık, İntörn Hekim
AMAÇ Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan intörn
hekimlerin şiddete maruz kalma durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇYÖNTEM Tanımlayıcı olarak planlanan çalışmada 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde intörn hekim olarak çalışan 287 öğrenciden 235’ine
yüzyüze görüşme metodu ile anket uygulanmıştır. Veriler ortalama±SD ve sayı (%) olarak
ifade edilmiştir. BULGULAR Çalışmaya 120’si (%51.1) kadın, 115’i(%48.9) erkek 235 intörn
katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 25.9±1.2 yıl, çalışma süresi ortalaması 6.0±0.2 ay
olarak bulunmuştur. İntörn hekimlerin 86’sı (%36.6) şiddete maruz kaldıklarını ifade etmiş
olup, bu kişilere şiddet türü sorulduğunda; 80 kişi (%93.0) sözel şiddete, 5 (%5.8) kişi sözel ve
fiziksel şiddete, 4 (%4.7) kişi sözel ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirtmiştir. Şiddet
olaylarının %65.1’i mesai saatlerinde, %34.9’u ise nöbet hizmeti sırasında meydana gelmiştir.
İntörnlerin 38 (%44.2)’inin hastaların, 49 (%57.0)’unun hasta yakınlarının, 41 (%47.7)’inin ise
sağlık personelinin şiddetine maruz kaldığı belirlenmiştir. Şiddete maruz kalan intörn
hekimlerden 72’si (%83.7) şiddet olayının bildirimini yapmamıştır. “Sizce sağlık çalışanına
uygulanan şiddetin nedeni/nedenleri nelerdir?” sorusuna sırasıyla; hasta/hasta yakınlarının
eğitim düzeylerinin düşük olması ve kurallara uymamaları (%64.3), hasta/hasta yakınlarının
yanlış anlama ve iletişim sorunları (%60.9), aşırı iş yoğunluğu (%57.4), hastalık psikolojisi
(%52.3), sağlık politikaları (%50.6), hasta/hasta yakınlarının aşırı istekte bulunması (%44.7),
hastaların uzun süre bekletilmesi (%43.4) cevapları verilmiştir. SONUÇ İntörn hekimlerin
yaklaşık üçte birinin şiddete maruz kaldığı, en sık sözel şiddetin görüldüğü, şiddet olaylarının
bildiriminin yetersiz olduğu ve şiddet nedenlerinin çok faktörlü olduğu görülmektedir.
Toplumsal çalışmalar ve yapılacak yasal düzenlemelerle şiddetin kabul görmeyeceği ifade
edilmeli ve multidisipliner yaklaşımla şiddetle mücadele edilmelidir.
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11-VIOLENCE IN HEALTH: INTERN DOCTORS' EXPOSURE TO VIOLENCE
PURPOSE
Asst. Prof. H. Nilden Arslan
Nilgün Şanal
Keywords: Violence, health, intern doctor
The aim of this study is to evaluate the exposure of intern doctors working at Ondokuz
Mayıs University Faculty of Medicine to violence. MATERIALS and METHODS In this
descriptive study, a questionnaire was applied to 235 of 287 students working as intern
doctors at Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine with face-to-face interview
method during 2018-2019 academic year. Data are expressed as mean ± SD and number
(%). RESULTS A total of 235 intern doctors, 120 (51.1%) female and 115 (48.9%) male were
included in the study. Mean age of the participants was 25.9 ± 1.2 years and the mean study
time was 6.0 ± 0.2 months. 86 (36.6%) of intern doctors stated that they were exposed to
violence. When they are asked about the type of violence; 80 interns (93.0%) stated that
they were exposed to verbal violence, 5 (5.8%) to verbal and physical violence, 4 (4.7%) to
verbal and sexual violence. 65.1% of the violence incidents occurred during working hours
and 34.9% during the night shifts. It was determined that 38 (44.2%) of the intern doctors
were exposed to violence by the patients, 49 (57.0%) by the relatives of the patients and 41
(47.7%) by the health personnel. 72 (83.7%) of the intern doctors exposed to violence did
not report the event. The following answers were given to the question "What is the reason
(s) of the violence applied to the health worker?"; low levels of education of patients /
patient relatives and non-compliance with rules (64.3%), misunderstanding and
communication problems of patients / patient relatives (60.9%), overwork intensity (57.4%),
disease psychology (52.3%), health policies (50.6%), patient / patient relatives' excessive
desire (44.7%), long-term waiting of patients (43.4%). CONCLUSION It is determined that
approximately one third of intern doctors are exposed to violence, the most common is
verbal violence, the reporting of violence is inadequate and the causes of violence are
multifactorial. It should be stated that violence will not be accepted by the social studies
and the legal arrangements which will be made. It should be struggled against violence with
multidisciplinary approach
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12-ORTAOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SİBER ZORBALIK FARKINDALIĞININ
TESPİTİ
Selen Aydın
Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, İnternet Alışkanlıkları, Farkındalık, Teknoloji
Yirmi birinci yüzyıl, gelişen teknolojileri ile yeni şiddet türlerinin ve mağdurlarının karşımıza
çıktığı bir yüzyıl olmuştur. Siber zorbalık da bu teknolojilerin beraberinde getirdiği türlerden
biri olarak ortaya çıkmıştır. Kısaca belirtmek gerekirse çocuk yaştaki bireylerin birbirlerine
fiziksel olarak karşı karşıya gelmeksizin, internet ortamında uyguladıkları ve çoğu kez
duygusal şiddet ile benzer sonuçlar doğuran bir şiddet türüdür. Bu sebeple bizler de yeni
türlerden biri olan siber zorbalık konusunda bir araştırma yaparak bu konu hakkındaki
farkındalığı tespit etmeye çalıştık. Çalışmamız anket yöntemi ile yüz yüze gerçekleştirildi. Bu
yöntem seçilirken çalışma grubunun nitelikleri dikkate alınarak en doğru sonuçların elde
edilebilmesi konusuna önem verilmiştir. Çalışma grubu olarak Sakarya ilinde yaşları dokuz ila
on dört arasında değişen dört yüz yirmi üç adet çocuk seçildi. Yapılan anket içerisinde çoktan
seçmeli on yedi soru sorulmuştur. Sorular çocukların siber zorbalık konusundaki
farkındalıklarını tespit etmeyi amaçlarken; bu siber zorbalığa maruz kalmış çocukların
etkilenmemesi de göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Yapılmış olan saha çalışmasına
ilişkin veriler SPSS (Statistical Package fort he Social Sciences) programı aracılığıyla analiz
edilmiştir. Çalışma esnasında çocukların internet kullanım alışkanlıkları ile siber zorbalık
konusundaki görüşleri arasında bağlantı bulunduğu görülmüştür. Birçok çocuğun ise siber
zorbalık ile günlük davranışlar (şakalaşmalar, tartışmalar) konusunda kesin bir ayrım
yapamadığı tespit edilmiştir. Yine anket analiz sonuçları doğrultusunda belirtmek gerekir ki
elde edilen veriler çalışma grubunun yaş ve cinsiyet özelliklerine göre de değişiklik
göstermiştir. Örnek vermek gerekirse; kız ve erkek çocuklar arasındaki siber zorbalık
tanımlaması değişiklik gösteren bir unsur olarak karşımıza çıkmıştır. Yapmış olduğumuz saha
çalışması bize çalışma amacımızın ötesinde çocukların siber zorbalığın ne olduğu konusunda
bilgi sahibi olup olmadıklarının dışında; bu şiddete maruz kalmaları halindeki tepkilerine
ilişkin bilgiler vermesi sebebiyle de oldukça verimli olmuştur.
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12-DETECTION OF CYBER BULLYING AWARENESS OF MIDDLE SCHOOL
CHILDREN
Selen Aydın
Keywords: Cyber Bullying, Habits of Internet, Awareness, Technology

The twenty-first century has been a century when new forms of violence and victims have
emerged with their developing technologies. For this reason, we tried to identify awareness
about this issue by conducting a research on cyberbullying, which is one of the new species.
Our study was carried out face to face with the survey method. When choosing this method,
it was given importance to obtain the most accurate results by considering the qualifications
of the working group. Four hundred and twenty-three children, aged between nine and
fourteen, were selected as the study group in the province of Sakarya. Seventeen multiple
choice questions were asked in the survey. While the questions were aimed at determining
the awareness of children about cyberbullying; This cyberbullying has been prepared by
taking into account that the children who have been exposed are not affected. The data
related to the field study conducted was analyzed through the SPSS (Statistical Package fort
he Social Sciences) program. During the study, it was observed that there was a connection
between children's internet usage habits and their opinions on cyberbullying. It was found
that many children could not make a definite distinction between cyberbullying and daily
behaviors (jokes, discussions). It should also be noted in line with the results of the survey
analysis that the data obtained varied according to the age and gender characteristics of the
study group. For example; The definition of cyberbullying between girls and boys has
emerged as a variable. Beyond our purpose of working, the field work we have done is
beyond the scope of our study, whether children know about what cyberbullying is; It has
been very productive because it gives information about their reactions in case of exposure
to this violence.
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13-ELEKTRONİK KELEPÇENİN KADINA ŞİDDET SUÇLARINDA ROLÜNÜ ÖLÇMEYE
YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI
Yaren Beyaz
Merve Uyar
Dilara Bozdağ
Anahtar Kelimeler: Elektronik izleme; elektronik kelepçe; denetimli serbestlik; kadına yönelik
şiddet.
Elektronik İzleme Sistemi, (Elektronik Kelepçe) hükümlünün ve tutuklunun toplum içinde
takip ve denetimini sağlayan bir infaz yöntemidir. Elektronik kelepçe, hapse alternatif bir
infaz sistemi olabileceği gibi mağdur korumu ünitesi ile kadın cinayetlerinin önlenmesinde
etkin bir yöntem olabilecektir. Bu çalışmayla, 18 yaş üzerindeki bireylerin elektronik kelepçe
kavramına bakış açıları kadına şiddetin önlenmesi çerçevesinde ölçümlenmek istenmiştir.
Çalışma toplumdaki bireylerin bu konudaki bilgilerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM:
Çalışmada anket yöntemi uygulanmış ve Türkiye genelinde randomize seçilen 18 yaş üzeri
1.010 kişiye yöneltilen 15 adet soru içeren anketle saha çalışması yapılmıştır. BULGULAR:
Saha çalışmasına katılan 1.010 kişiye "Elektronik kelepçenin ne olduğunu biliyor musunuz?"
sorusu yöneltilmiş; %85’i “evet” yanıtını vermiş olup, bilgisi olanların %29,6'sı televizyondan
bilgi sahibi olduğunu belirtirken, konuyu akademik boyutta bilenlerin oranı ise sadece %7
olmuştur. Katılanların %58,4’ü “elektronik kelepçenin caydırıcı olduğunu”, %59,3'ü “faillere
elektronik kelepçe uygulanmasının mağdurları psikolojik olarak rahatlatacağını”
belirtmiştir... “Elektronik kelepçe uygulaması ile gün geçtikçe artan kadına şiddet olaylarının
önüne geçilebileceğini düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildiğinde ise önüne
geçebileceğini düşünenlerin oranı %48,6 çıkmıştır. Katılanların %88,3’ü,“Elektronik
kelepçenin uygulama alanı bulduğu bir suç işlemiş olsaydınız cezanızın cezaevinde kalmak
yerine elektronik kelepçe ile infaz edilmesini tercih eder miydiniz?” sorusuna “Evet” cevabını
vermiştir. Çalışmaya göre elektronik kelepçe uygulamasını destekleyenlerin oranı %77,3’tür.
SONUÇ: Elektronik Kelepçe uygulamalarının kadına şiddet suçlarında rolü konusunda bilinç
ve farkındalık düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiş olup, farkındalık düzeyinin
artırılmasında fayda olduğu düşünülmektedir.
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13-A FIELD STUDY ON KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIORS REGARDING
THE ROLE OF ELECTRONIC CLAMP PRACTICE FOR COMBATING THE VIOLENCE
AGAINST WOMEN
Yaren Beyaz
Merve Uyar
Dilara Bozdağ
Keywords: Electronic Tagging; Electronic clamp; Probation; Violence Against Women
Aim: Electronic clamp is a method of execution that enables the pursuance and custody of
convicts and detainees in the certain community. Electronic clamp may be an alternative to
prison terms or they can be an effective method of preventing women murders with the use
of victim protection units. With this action and study, the perspectives of adults aged
eighteen and older were aimed to be measured within the framework of prohibition of
violence against women within the concept of electronic ankle monitors. The study was
carried out in order to measure the knowledge of individuals in the society. Method: In this
fieldstudy, survey method has been applied to a total 1.010 randomly selected participants
aged eighteen and older from different cities of Turkey. The survey consists of 15 questions.
Findings: The question “Do you know what electronic clamp is?” was asked to 1.010
participants; and 85% of 1.010 participants answered “Yes”. 29.6% of those who knew told
that they had knowledge through televisions and the rate of people who knew the subject
“electronic clamp” from academic terms were only 7%. 58.4% of the participants stated that
they the electronic clamp is deterrent, 59.3% of the participants stated that applying
electronic clamps to the perpetrators will psychologically relieve the victims. When the
question “Do you believe that violence against women can be prevented with the
application of electronic clamps?” asked to 1.010 people who has participated to the
fieldwork; the ratio of those who think can be prevented is 48.6%. On the other hand 88.3%
people told that they would prefer a punishment with an electronic clamp within certain
limits instead of staying in prisons if they had committed a crime where electronic clamps
found application. According to the study, the rate of those who support electronic clamp
application is 77.3%. Conclusion: It has been determined that the consciousness and
awareness level with regard to the role of electronic clamps on violence against women is
not sufficient enough and it is excogitated that it will be beneficial raising the level of
awareness.
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14-TAKİPÇİ TACİZCİLİK; OLGU SUNUMU
Uzm. Dr. Cüneyt Destan Cenger
Uzm. Dr. Erenç Yasemin Dokudan Dinç
Şayika Yüksel
Nadir Arıcan
Anahtar Kelimeler: Takipçi tacizci, Stalking, Adli tıp.
Stalking, kişinin hedef olarak belirlendiği ve izni olmaksızın, güvenliğinden endişe yaratarak
tekrarlayan biçimde kişiyi takip etmesi ve iletişim kurması eylemi olarak tanımlanmaktadır.
Adli tıp uygulamaları ile karşılaştırıldığında psikiyatri alanında görece sık karşılaşılan gruptan
olup, olgulara bu yönü ile adli tıbbi değerlendirme sonucu raporlandırma nadiren
yapılmaktadır. Olgu polikliniğe mobbing iddiası ile başvurmuş, yaşadığı olayın özellikleri
nedeni ile adli tıp pratiğinde ender görülen bir olgu özelliği taşımasının yanısıra bu tür
olgularda yapılacak değerlendirmenin takipçi tacizcilik açısından tartışılması amaçlanmıştır.
Olgu 33 yaşında, kadın olgu, üst düzey yönetici olarak çalıştığı şirketin başka şehirde bulunan
ve kendisi ile aynı konumdaki bir erkek çalışanın kendisine kız arkadaşı olmasını teklifini
kabul etmediğini, sonrasında bu kişi tarafından sözel olarak tehdit edildiğini, işyeri ve evinin
çevresinde dolaştığını ve uzun süre takip ettiğini belirtmiştir. Ruhsal değerlendirilmesinde;
kişinin psikolojik şiddete ve takipçi tacizciliğe maruz kaldığı, saldırganın sözel tehdit ve
davranışlarının ruh sağlığını uzun süredir travmatik olarak etkilediği, “Kronik Travma Sonrası
Stres Bozukluğu” tanısı konulduğu, maruz kaldığı eylemin kişinin ruh sağlığını kalıcı nitelikte
bozacak özellikte bulunduğu saptanmıştır. Tartışma ve Sonuç Spesifik yasal karşılığı
bulunmayan takipçi tacizcilik olgularında, sonuçları itibari ile kadına yönelik şiddetin olası en
ağır biçimi ile sonuçlanabileceği göz önüne alındığında, önleme ve yasal düzenlemeye
yönelik çalışmaların yanı sıra, sunulan olguda vurgulandığı üzere, travmanın tespiti ile adli
tıbbi belgelendirilmenin yapılması, ayrıca sağaltım açısından psikiyatrik takip ve destek
gerekliliği dikkate alınmalıdır.
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14-STALKER HARASSMENT; CASE REPORT
Uzm. Dr. Cüneyt Destan Cenger
Uzm. Dr. Erenç Yasemin Dokudan Dinç
Şayika Yüksel
Nadir Arıcan
Keywords: Stalking-harasser, Stalking, Forensic medicine.
Stalking is defined as the act of determining the peron as a target and following and
communicating with the person repeatedly without his/her consent, creating concern for
her safety. Compared to forensic medicine applications, it is a group that is relatively
common in the field of psychiatry, and reporting the results of forensic medical evaluation is
rarely done in this respect. The case applied to the clinic with the allegation of mobbing, and
besides it is a rare case in forensic medicine practice due to the characteristics of the event
she experienced, it was aimed to discuss the evaluation to be made in such cases in terms of
stalking. Case: The 33-year-old female case, working in a company as senior manager, stated
that she did not accept the proposal of a male employee in another city and in the same
position as her, to be her girlfriend and she was verbally threatened by this person
afterwards, wandered around her workplace, home and followed her for a long time. In her
mental evaluation; It was found that the person was subjected to psychological violence and
stalking harassment; the verbal threats and behaviors of the aggressor had a traumatic
effect on her mental health for a long time and she was diagnosed with "Chronic PostTraumatic Stress Disorder", the action she was exposed to permanently deteriorated the
mental health of the person. Discussion and Conclusion: Considering that in cases of stalking
harassment, which doesn’t have a specific legal provision, it may result in the most severe
form of violence against women due to its consequences, besides studies on prevention and
legal regulation, as highlighted in the case presented, the identification of trauma and
forensic medical and also the need for psychiatric follow-up and support in terms of
treatment should be considered.
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15-CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİM, DIŞ KORUMA, HÜKÜMLÜ VE
TUTUKLULARIN SEVK VE NAKİLLERİ İLE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
HAKKINDA
PROTOKOLÜN
GÜNCEL
UYGULAMALARINDA
HASTA
MAHREMİYETİNİN ZEDELENMESİNE BAĞLI MEYDANA GELEN MAĞDURİYET
Ar. Gör. Dr. Ebubekir Çetin
Prof. Dr. Hakan Kar
Prof. Dr. Halis Dokgöz
Anahtar Kelimeler: 3’lü Protokol, Tutuklu/Hükümlü Muayenesi, Hasta Mahremiyeti
Dünya ölçeğinde hapishanelerde hükümlü ve tutuklulara yönelik muameleye ilişkin
standartları belirleyen temel belge BM’nin 1955 tarihli “Mahpuslara Muameleye Dair
Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları”dır. Mandela Kuralları olarak bilinen belge insan
hakları ve hapishane yönetimi üzerine zamanla eldelenen pozitif kazanımlar ışığında
17.12.2015 tarihinde revize edilmiştir. Belgeye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
içtihatlarında ve ayrıca Avrupa Cezaevi Kuralları belgesinin referans metninde sıkça atıfta
bulunulmaktadır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunumuz ise
belgede belirtilen standartları içeriğine katarak oluşturulmuştur.
Esasen uluslararası mevzuat ve Türkiye’nin ulusal mevzuatında hapsedilme konusuna
yaklaşım, hükümlünün hapsin haricinde ek bir cezalandırmaya maruz bırakılmaması gerektiği
yönünde olsa da, güncel uygulamalar cezaevi idarelerinin sorumluluğu altında bulunan ceza
infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması,
Anayasamız 90. Maddesi’ne rağmen bahsi geçen standartlarla aynı istikamette seyretmeyen
“3’lü Protokol” adıyla bilinen bir mevzuatı dayanak olarak kullanılmaktadır: Ceza İnfaz
Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri İle Sağlık
Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol.
Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği 21. Madde, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği 7. Madde, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 35. Madde tutuklu ve
hükümlülerin kişilik haklarına saygılı, gizlilik hakları korunarak muayene edilmesi gerektiği
belirtmektedir. 3’lü Protokol 38. Madde’de muayenelerde güvenliğin ve hasta
mahremiyetinin sağlanması için çözüm olarak öngörülen hastanelerde firara karşı engellerin
bulunduğu muhafazalı muayene odaları oluşturulana kadar jandarmanın muayene odasında
doktorla hasta arasında geçecek konuşmaları duymayacak uzaklıkta koruma tedbirini alacağı
bulunsa da uygulamada firara karşı engellerin bulunduğu (penceresiz, tek kapılı) muayene
odalarında dahi kolluk kuvvetleri bu protokole atıfta bulunarak muayene odasında
bulunmaktadırlar.
Bu çalışmada Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na sevk edilen hükümlü ve
tutuklulara yapılan muayenelerde Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü
ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokolün
38. Maddesi’nin ulusal hukuk, uluslararası hukuk ve evrensel hukuk normlarıyla
uyumsuzluğundan dolayı karşılaşılan çeşitli sorunlara değinilerek farkındalığın arttırılması
amaçlanmıştır.
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15-VICTIMIZATION CAUSED BY DAMAGE OF PATIENT PRIVACY IN CURRENT
PRACTICES IN PROTOCOL ON THE MANAGEMENT OF PRISONS AND
DETENTION HOUSES, EXTERNAL PROTECTION, DISPATCH AND TRANSPORT
AND IMPLEMENTATION OF HEALTH SERVICES OF THE CONVICTS AND
PRISONS
R. A. Ebubekir Çetin
Prof. Dr. Hakan Kar
Prof. Dr. Halis Dokgöz
Anahtar Kelimeler: Triple Protocol, Convicts and Prisons Examination, Patient Privacy
The UN's basic document dated 1955 which sets the standards governing the treatment of
prisoners and detainees in the prison on a world scale "Regarding the Treatment of
Prisoners of the United Nations Standard Minimum Rules" is. The document, known as the
Mandela Rules, was revised on 17.12.2015 in the light of positive achievements over time,
on human rights and hospital management. The document is frequently referenced in the
case law of the European Court of Human Rights, also the reference text for the European
Prison Rules document. The Law No. 5275 on the Execution of Criminal and Security
Measures was created by adding the standards specified in the document to its content. In
fact, Turkey's national legislation and international legislation, subject to incarceration
approach, is that prisoners should not be exposed except for the arrest of an additional
punishment. In current practices, a legislation that does not follow the standards mentioned
above is used as a basis for providing access to healthcare services for prisoners and
convicts in prison institutions under the responsibility of prison administrations: Protocol on
the Management of Prisons and Detention Houses, External Protection, Dispatch and
Transport and Implementation of Health Services of the Convicts and Prisons. With famous
names known in our country: Triple Protocol. Article 21 of the Ministry of Health Patient
Rights Regulation, Article 7 of the Inpatient Treatment Institutions Business Regulation,
Article 35 of the TTB Medical Ethics Code states that prisoners and convicts should be
examined by respecting their personal rights and protecting their privacy rights. In the
Article 38 of the Triple Protocol, it is determined that the gendarmerie will take protection
measures at a distance that will not hear conversations between the doctor and the patient
in the examination room until hospitals with barriers to escape are created in hospitals that
are foreseen as a solution to ensure safety and patient privacy during examinations.
However, in current applications, law enforcement officers are present in the examination
room by referring to this protocol even in windowless, single-door examination rooms with
obstacles to escape. In this study, in medical examinations made to convicts and detainees
sent to our hospital, an attempt was made to raise awareness by addressing various
problems encountered due to the incompatibility of article 38 of the Triple Protocol with
national law, international law and universal law norms.
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16-UYUŞTURUCU
KULLANIMI VE
ŞİDDET
BAĞLAMINDA
SALDIRGAN/MAĞDUR DUALİTELERİ: TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER

FARKLI

Dr. Öğr. Üyesi Melih Çoban
Anahtar Kelimeler: uyuşturucu kullanımı, şiddet, dualite, mağdur, saldırgan
Küresel bir sorun olan uyuşturucu madde kullanımının bireyleri şiddete yöneltici niteliği,
özellikle son yıllarda akademik çalışmaların önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu
araştırmalarda genel olarak varılan bir sonuç, uyuşturucu maddelerin farmakolojik etkilerinin
kullanıcıları şiddet davranışları sergilemeye yönlendirdiği şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Uyuşturucu maddelerin şiddet bağlamında ele alınan söz konusu etkileri, bu soruna bakış
açısını, madde kullanımı odaklı bir niteliğe büründürmektedir. Ancak, uyuşturucu maddeyle
ilişkili şiddet vakaları incelendiğinde, maddenin kullanıcı üzerindeki olumsuz etkilerinin
dışavurumu olarak şiddetin yanı sıra, bizzat maddeyi temin etme ve bulundurma gibi madde
kullanımından ziyade maddenin fiziksel varlığına yönelik süreç ve ilişkilerden kaynaklanan
şiddet davranışları da dikkati çekmektedir. Dolayısıyla, şiddet ve uyuşturucu kullanımı
arasındaki ilişkiyi toplumsal açıdan daha anlamlı kılabilmek için bu bağlamın içeriğinin, şiddet
eylemlerinin aktörleri olan saldırganlar ve mağdurlar arasındaki karşılıklı ilişkiler ele alınarak
genişletilmesi gereklidir. Uyuşturucu ve şiddet bağlamındaki literatür incelendiğinde,
saldırgan/mağdur dualiteleri açısından genel olarak, kullanıcı ve satıcı arasındaki, kullanıcı ve
sosyal çevresindeki bireyler arasındaki, uyuşturucu madde satıcısı rakip gruplar arasındaki ve
güvenlik güçleriyle uyuşturucu madde satıcıları arasındaki şiddet ilişkilerine yer verildiği
görülmektedir. Bu dualitelere ek olarak, ülkemizde özellikle son yıllarda göze çarpan bir
başka olgu da, özellikle uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu bazı mahallelerde yerli halk ile
uyuşturucu satıcıları arasındaki karşılıklı şiddet ilişkisidir. Bu ilişki, kamuoyundaki artan
sayıda yansımaları da göz önüne alındığında, uyuşturucu madde kökenli şiddetin yükselişte
olan bir dualitesine işaret etmektedir. Uyuşturucu madde kaynaklı şiddetin görünür olduğu
bölgelerden birisi olan İstanbul’un Maltepe ilçesinde yaşayan kişilerle yapılan
görüşmelerden ve konuyla ilgili literatür taramasından faydalanarak hazırlanan bu bildiride,
uyuşturucu ve şiddet bağlamındaki farklı ikili ilişki türleri ele alınmış ve incelenmiştir. Söz
konusu ikili ilişki türlerine dair yeni bulgular elde edilip incelenmiş ve konuyla ilgili akademik
literatüre bir katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
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16-VARIOUS AGGRESSOR/VICTIM DUALITIES WITHIN THE CONTEXT OF DRUG
ABUSE AND VIOLENCE: CASES FROM TURKEY
Asst. Prof. Melih Çoban
Keywords: drug abuse, violence, duality, victim, aggressor
The global issue of drug abuse has become an important subject of academic research as of
drugs tending individuals towards violence. The positive correlation between the
pharmacological effects of drugs and violent behavior of drug abusers emerges as a general
outcome of these researches. Addressing such pharmacological effects within the context of
drug abuse and violence shifts the focus of the problem merely to the consumption of
drugs. However, when we examine the cases of violence related to drug abuse, apart from
the violence resulting from the negative effects of drugs on abusers, violent behavior
emerging within processes and interactions related to the physical existence of drugs such
as supply and possession of them also become apparent. Therefore, there emerges a
necessity to expand the context of violence and drug abuse by integrating the main actors of
such cases of violence, namely the aggressors and victims, in order to make the context
more meaningful. When we examine the the academic literature related to the context of
violence and drug abuse, the mainly stressed dualities of aggressor/victim turn out to be the
violence between the drug abusers and dealers, between the drug abusers and the
individuals within their social environment, between the competing drug dealers and finally
between the law enformecement officers and the drug dealers. In addition to these
dualities, a recently rising phenomenon in Turkey has been the cases of mutual violence
between the drug dealers and the local people of neighborhoods with a history of drug
abuse. This mutul relationship of violence, considering its increasing reflection on the public
opinion, indicates a duality of drug based violence on the rise. In this paper, various types of
dual relations within the context of violence and drug abuse have been analyzed with
reference to preceding academic studies and interviews carried out with the local people of
Maltepe district, a location where such violence relationships are highly visible, in Istanbul.
New findings related to these dual relationships of violence have been achieved and
analyzed with the aim of making a contribution to the academic literature.
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17-PSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİK REHBERLİK VE DANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN
VİKTİMOLOJİ FARKINDALIĞI

Adli Bilim Uzmanı Lale Pınar Çoraklı
Aleyna Çakır
Büşra Beşiktaş
Nermin Eda Okay
Rana Gülen
Sena Öz

Anahtar Kelimeler: viktimoloji kavramı ve bu konuyla ilgili algı ve farkındalığının ölçülmesi
Araştırmanın amacı PDR ve Psikoloji üniversite öğrencilerinin, viktimoloji kavramı ve bu
konuyla ilgili algı ve farkındalığının ölçülmesidir. Üniversite müfredatlarında viktimoloji dersi
sık verilmemetkedir. Bu nedenle, geleceğin psikologları ve psikolojik danışmanların algı ve
farkındalığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada online anket yöntemi kullanılmış olup
202 kişiye ulaşılmıştır. Ankette temel olarak hedef kitlenin, demografik bilgileriyle birlikte
viktimolojinin içeriği, mağdura bakış açısı ve suça dair temek bilgilerin farkındalığına yönelik
sorular sorulmuştur. Araştırma sonucu SPSS analiz programında analiz edilmiştir. Yapılan
analiz sonucunda, araştırmaya katılanların %74,8'i kadın, %25,2'si erkek olup, %34,7 Psikoloji
bölümü öğrencisi, %65,3 PDR bölümü öğrencisidir. Öne çıkan analiz sonuçlarına göre,
viktimoloji temasının çoğunlukla farkında olunmadığı, katılımcıların kendini kalabalıkta
güvende hissetmediği ve burada erkeklerin de %51 oranda güvensiz hissettikleri tespit
edilmiştir. Saldırıya uğrayan mağdurun kusurlu olabileceği düşüncesinin cinsiyete göre
değiştiği görülmüştür. Buna göre kusurlu olabileceğini düşünenler %20,3 iken erkeklerde bu
oran %39,2, kadınlarda %13,9'dur. Sonuç olarak, viktimioloji dersinin bu bölümlerde veriliyor
olmasının ilgili bölüm üniversite öğrencilerinin farkındalık düzeylerini artırdıklarını, kıyafete
vb. kültürel kodları barındıran konularda kültürün daha baskın olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
nedenle, mağdur sayısının arttığı ve mağdur olma şeklinin şekil değiştirerek radikal bir hal
aldığı bu dönemde viktimoloji konusuna yönelik farkındalığın artırılması önemli bir ihtiyaçtır.
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17-THE PERSPECTIVES AND AWARENESS OF PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGICAL COUNSELLING STUDENTS ON VICTIMOLOGY

AND

Adli Bilim Uzmanı Lale Pınar Çoraklı
Aleyna Çakır
Büşra Beşiktaş
Nermin Eda Okay
Rana Gülen
Sena Öz

Keywords: The Perspectives and Awareness of Psychology and Psychological Counselling
Students on Victimology
The purpose of the study is to evaluate the perception and awareness of psychology and
psychological counselling students on the concept ‘victimology’. Victimology is a lesson
frequently existing on the syllabusof psychology and psychological counselling departments,
therefore the investigation of theperspectives and awareness of the students receiving
education in these departments is thought to be important. In the research, the survey
method was used and the sample consists of 202 students. The survey included questions
which aimed to designate the students’ awareness on the content of victimology, the
perspective towards the victim and basic knowledge about the crime, together with the
questions to acquiredemographic information. The results were analyzed using the SPSS
program. The results revealed that the %74,8 of the sample is female and %25,2 is male. In
addition, %34,7 of the sample is psychology students, while %65,3 is psychological
counselling students. Some significant results according to the answers of the survey
contain that there is a usual unawareness about the contact composing victimology, and the
participants don’t feel safe in crowds, including %51 of the males. Results also showed
that%20,3 of the sample believes inthe possibility of the victim to be faulty and the ratio is
%39,2 in males and %13,9 in females. Consequently, it is determined that the lesson
victimology given in these departments improves the level of awareness and the culture is
more dominant on theissues including clothes and cultural codes. Therefore, it is a great
necessity to improve the awareness about victimology in today’s world, in which the
number of the victims are increasing and the forms of being a victim is getting more radical.
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18-KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN BİR VAKADA ÇOCUKLUK
DÖNEMİ ÖRSELENME YAŞANTILARI BULGULARI: BİR OLGU SUNUMU
Arş. Gör. Pınar Demir
Merve Yüksel
Anahtar Kelimeler: Çocukluk dönemi örselenme yaşantıları, İhmal ve istismar, Kendine zarar
verme davranışı
Amaç: Kendine zarar verme davranışı genellikle ergenlik döneminde başlayan, kişinin intihar
niyeti olmaksızın, kasıtlı bir şekilde kendi beden dokusunu tahrip etmesi ile sonuçlanan bir
ruh sağlığı problemidir. Alanyazında kendine zarar verme davranışı için birçok risk faktörü
olduğu belirtilmiştir. Çocukluk döneminde maruz kalınan ihmal ve istismar yaşantıları
anlamına gelen örselenme yaşantıları da bu risk faktörlerinin başında gelmektedir. Olgumuz
DSM-V’e dayalı yapılan klinik görüşmeler sonucunda KZVD tanısı koyulmuş olan 16 yaşında
kız çocuğudur. Çalışmada KZVD olan hastanın çocukluk dönemi örselenme yaşantılarının
incelenmesi amaçlanmıştır. İhmal ve istismar deneyimlerinin etkilerine yönelik farkındalığın
arttırılması ve kişinin kendine yönelik şiddet davranışının anlaşılması adına bulgular
incelenmiştir. Gereç: Sosyodemografik veri formu, Kendine zarar verme davranışı
değerlendirme envanteri, Çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ölçeği, DSM V. Yöntem:
Hastanın ruhsal ve davranışsal açıdan incelenmesi için, çocuk psikiyatrisi ve çocuk klinik
psikoloğunun görüşleri alınmış; DSM-V’e dayalı klinik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu
çerçevede alınan anemnez ve yapılan gözlemler ile beraber olguya KZVD değerlendirme
envanteri, çocukluk örselenme yaşantıları ölçeği uygulanmıştır. Bulgular:
İlgili olgunun, KZVD envanteri yanıtlaması sonucunda 2 kez kendini kesme, 1 kez cilde harf
yazı kazıma,1 kez tehlikeli/zararlı madde yutma girişiminde bulunduğu bulgularına
ulaşılmıştır. Çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ölçeği bulgularına göre ise, Fiziksel
istismar için, en düşük 16, en yüksek 80 puan alınabiliyor iken, vakanın 46 puan; Duygusal
istismar ve ihmal için, en düşük 19, en yüksek 95 puan alınabiliyor iken, vakanın 35 puan;
Cinsel istismar için, en düşük 5, en yüksek 25 puan alınabiliyor iken, vakanın
6 puan aldığı sonuçları elde edilmiştir. Sonuç: Kişinin kendi bedenine yönelik uyguladığı
şiddet anlamına gelen KZVD vakalarının sayısı günden güne artarak önemli bir halk sağlığı
problemi haline gelmiştir. Alanyazın çalışmaları çocukluk döneminde örselenme
yaşantılarına maruz kalmanın kendine zarar verme davranışı için önemli risk faktörü
olduğunu göstermektedir. Sunulmaya değer görülen KZVD vakasının, literatür bilgileri ile
uyumlu bir şekilde örselenme yaşantılarına maruz kaldığı bulguları elde edilmiştir.
Erken dönem ihmal ve istismar yaşantılarının, yaşamın ilerleyen dönemlerindeki psikolojik iyi
oluş üzerinde KZVD’nın yanı sıra birçok olumsuz etkisinin daha olduğu bilinmektedir. Bu
noktadan hareketle, istenmedik kalıcı etkileri olan örselenme deneyimlerine yönelik sosyal
politikalarının oluşturulması ve konuya ilişkin farkındalığın arttırılmasının önem arz ettiğini
söylemek mümkündür.
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18-FINDINGS OF CHILDHOOD MALTREATMENT IN AN ADOLESCENT WITH
NON-SUICIDAL SELF INJURY: A CASE REPORT
R. A. Pınar Demir
Merve Yüksel
Keywords: Childhood, Maltreatment, Child Abuse and Neglect, Non-suicidal Self İnjury
Case Report: Findings Of Childhood Maltreatment Findings in Adolescent Case With NonSuicidal Self Injury, Objective: Non- suicidal self injury is a mental health problem that
usually begins during adolescence, resulting in the intentional destruction of one's own
body tissue, without the intention of a person to commit suicide. It is stated in the literature
that there are many risk factors for non- suicidal self injury. Maltreatment experiences,
which mean neglect and abuse experiences in childhood, are among these risk factors. Our
case is a 16-year-old girl who was diagnosed with KZVD as a result of clinical interviews
based on DSM-V. In this study, it was aimed to investigate childhood maltreatment
experiences of the patient with KZVD. Findings were examined in order to raise awareness
about the effects of neglect and abuse experiences and to understand one's self-violent
behavior. Measures: Sociodemographic data form, Non- suicidal self injury inventory,
Childhood abuse experiences scale, DSM V. Method: For the mental and behavioral
examination of the patient, opinions of the child psychiatrist and the child clinical
psychologist were taken; Clinical interviews based on DSM-V were conducted. In this
context, together with the anamnesis and observations, the KZVD assessment inventory and
childhood trauma scale were applied to the case. Findings: As a result of the response of the
case to the KZVD inventory, it was found that he attempted to cut himself / herself twice, to
scrape on the skin and to swallow a dangerous / harmful substance. According to the
findings of childhood maltreatment inventory, while for physical abuse, the lowest 16 and
the highest 80 points can be obtained, while the 46 points of the case; For emotional abuse
and neglect, the lowest 19 and the highest 95 points can be obtained, 35 points of the case;
For sexual abuse, while the lowest 5 and the highest 25 points can be obtained, the results
of the case received 6 points were obtained. Conclusion: The number of KZVD cases, which
means violence against one's own body, has been increasing day by day and has become an
important public health problem. The literature studies show that exposure to abuse
experiences during childhood is an important risk factor for self-harming behavior. It was
found that the KZVD case, which was considered worth presenting, was exposed to abuse
experiences in accordance with the literature. In addition to KZVD, there are many other
negative effects of early neglect and abuse experiences on psychological well-being later in
life. From this point of view, it is possible to say that it is important to establish social
policies and increase awareness on the subject of abuse experiences that have undesirable
permanent effects.

59

19-CEZA İNDİRİMİNİN İYİ HALİ: TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİNİN YARGITAY
KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğr. Gör. Selmin Cansu Demir
Anahtar Kelimeler: Takdiri indirim, cezanın bireyselleştirilmesi, ceza hukuku
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 62’nci maddesi, hakime, cezayı hafifletecek nedenlerin
varlığı halinde cezada fail yararına takdiri indirim yapma yetkisi tanımış; "failin geçmişi,
sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği
üzerindeki olası etkileri" gibi nedenlerin takdiri indirimde göz önünde bulundurabileceğini
düzenlemiştir. Cezanın bireyselleştirilmesinde araç olan bu yetki, dava konusu olay, fail ve
ceza arasında hakkaniyetli bir bağ kurulmasını sağlar.
Takdiri indirim, özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddet suçlarında gündeme gelmiştir.
Basına takım elbise, kravat indirimi gibi isimlerle yansıyan, iyi hal indirimi olarak da bilinen
bu uygulama, toplumsal vicdanı yaralayan kararlara konu olmuş; kötü uygulamalar
karşısında şiddet ve istismar vakıalarında takdiri indirimin kaldırılmasına ilişkin geniş katılımlı
kampanyalar düzenlenmiş, toplumsal baskı sonrasında ilgili kişi ve kurumlar yasal değişiklik
yapılabileceğini açıklamıştır.
Çalışmanın amacı, yüksek mahkemenin takdiri indirim kararlarını nasıl denetlediğini analizle,
kamuoyunca ileri sürülen eleştirilerin kararlara ne ölçüde yansıdığını tespit etmektir. Bu
amaçla, Yargıtay Bilgi Bankası üzerinden TCK’nın 62’nci maddesiyle ilgili kararlar taranmıştır.
TCK’nın 62’nci maddesindeki ‘takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir’ ifadesi,
uygulamanın denetleneceğini, yetersiz gerekçenin kesin bozma nedeni olacağını
vurgulamaktadır. Araştırma sonucunda yerel mahkeme kararlarında kanuni olmayan,
yetersiz, çelişkili gerekçelerle takdiri indirim kararı verildiği görülmüştür. Kadına ve çocuğa
karşı suçlarda katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının takdiri indirim
uygulanmasına yönelik temyiz itirazlarının reddedildiği, sanıkların kravat takıp takım elbise
giymelerinin indirim nedeni yapılmadığı ancak indirime dayanak oluşturan veya
oluşturmayan nedenlerin denetime olanak verecek biçimde gerekçeye yansıtılmadığı tespit
edilmiştir.
Cezaların bireyselleştirmesi amacı gözetildiğinde, indirim nedenleri her dosya ve fail özelinde
objektif olarak değerlendirilmeli, kendiliğinden uygulanmamalıdır. Kadın ve çocuğa karşı
şiddetle mücadelede, devletin etkili, orantılı, caydırıcı cezalandırma yükümlülüğü
bakımından takdiri indirim kararları denetime açık yeterli gerekçelerle verilmeli, faillerin
cezaları belirlenirken tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde yer alan “failin daha önce
benzer suçtan hüküm giymiş olması” gibi ağırlaştırıcı nedenler dikkate alınmalıdır.
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19-EVALUATION OF DISCRETIONARY MITIGATION REASONS IN THE LIGHT OF
DECISIONS OF SUPREME COURT TURKISH CRIMINAL LAW
Öğr. Gör. Selmin Cansu Demir
Keywords: Criminal Law, Penal reduction, Discretionary power
Has given authorization to the judge to make deduction in relation to the crime in favor of
offender in case there are any reasons that could mitigate the punishment as per the
discretion of judge. This authorization which is a tool in individualizing the punishment,
enables for a just bond to be established between the event constituting case subject,
offender and punishment. Discretionary mitigation has especially been brought to the
agenda in relation to crimes of violence against women and children. The purpose of this
study is to analyze how Supreme Court inspects discretionary mitigation decisions and to
determine how much the criticisms being asserted by public opinion are reflected on
decisions. For this purpose, decisions relating with 62nd article of Turkish Criminal Law have
been scanned. As a result of investigation,it is seen that discretionary mitigation decision
has been taken in relation to local court decisions as per illegal, insufficient and
contradictory reasoning.With regards to crimes conducted against women and children, it
has been determined that appeal objections against discretionary mitigation applications of
Ministry of Family have been rejected,that suspects wearing ties and suits was not
considered as a mitigation reason but that reasons constituting or not constituting grounds
for mitigation were not reflected on reasoning in a way to enable inspection to be
performed. When the purpose of individualizing penalties is considered,mitigation reasons
should be objectively evaluated as per each file and offender and they should not be
automatically applied.For fighting against violence applied to women and children, with
regards to government’s effective, proportionate and persuading punishment
liability,discretionary mitigation decisions should be taken as based on adequate reasoning
being open for inspection and when punishment of offenders is determined,aggravating
reasons such as“Offender’s having been sentenced for similar crime before”should be
considered.
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20-ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARININ GENÇ YETİŞKİNLİKTEKİ
SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİ
Melek Ecem Dinç
Kübra Ayşe Küçük
Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, travma, sosyal öğrenme, kuşaklararası aktarım, saldırganlık
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan şiddet, Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre: “Fiziksel güç
ya da kuvvetin, amaçlı bir şekilde kendine, başkasına, bir gruba ya da topluluğa karşı ﬁziksel
zarara ya da ﬁziksel zararla sonuçlanma ihtimalini artırmasına, psikolojik zarara, ölüme,
gelişim sorunlarına ya da yoksunluğa neden olacak şekilde tehdit edici biçimde ya da
gerçekten kullanılmasıdır” (DSÖ, 2002) (Polat, 2017, sf: 18)
Şiddet eyleminin, şiddete yönelik pozitif tutumların nasıl ortaya çıktığı ve şiddet eğilim
bazında bireysel farklılıkların temeli birçok araştırmaya konu olmuştur. Şiddet eğiliminin
biyolojik etmenlerine odaklanmanın yanı sıra çevresel etmenlere de değinilmiştir. Bu
durumda “aile içi şiddet” ve “sosyal öğrenme”, “kuşaklararası aktarım” kavramları ortaya
çıkmıştır. Aile içi şiddet “aile içinde bir bireyin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünün,
özgürlüğünün güç ve zor kullanılarak tehlikeye uğratılması” şeklinde tanımlanabilir. (Stewart
ve Robinson, 1998, sf:83). Albert Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı’na göre kalıp
davranışlar sosyal gözlem ve rol model alma yoluyla öğrenilir. Kuşaklararası Aktarım Kuramı
da bu teoriyi destekleyici bir rol oynamaktadır. Bu kurama göre aile içerisinde bir baş etme,
sorun çözme yöntemi olarak şiddet davranışının kullanıldığına tanık olan çocuk bunu bir baş
etme yöntemi olarak normalleştirir, öğrenir ve dolayısıyla benimser. Bunun sonucunda
kendisi de çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde şiddete eğilimli davranışlar
sergileyebilir. (Polat, 2017, sf:21)
Bu çalışmada bahsi geçen akademik teorilere ve genç yetişkinlerde çocukluk çağında
travmaya maruz kalınmış olması ile saldırganlık arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu
hipotezine dayanarak, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bir vakıf üniversitesi olan Yeditepe
Üniversitesi’nde psikoloji, hukuk, sağlık, yabancı dil ve mühendislik alanlarında eğitim gören
18-25 yaş arası 444 genç yetişkinin istismara bağlı çocukluk çağı ruhsal travmaları ve
saldırganlık düzeyleri ile ilgili veri toplanmış ve bu veriler analiz edilmiştir. Çocukluk Çağı
Ruhsal Travmaları Ölçeği ve Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan SPSS analizi
sonucunda ölçek puanları arasında pozitif korelasyon bulunmuştur.
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20-RELATIONSHIP BETWEEN CHILDHOOD TRAUMA AND AGGRESSION IN
YOUNG ADULTS
Melek Ecem Dinç
Kübra Ayşe Küçük
Keywords: Domestic violence, trauma, social learning, intergenerational transmission,
aggression
Violence, which is an important public health problem, is defined by the World Health
Organization as: “The intentional use of physical force or power, threatened or actual,
against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or
has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or
deprivation." (WHO, 2020) The basis of individual differences in terms of the act of
violence, how positive attitudes towards violence emerged and the tendency to violence
have been the subjects of many studies. In addition to focusing on the biological factors of
the tendency to violence, environmental factors are also mentioned. In this case, the
concepts of “domestic violence”, “social learning” and “intergenerational transmission”
have emerged. Domestic violence can be defined as “endangering the physical and
psychological integrity and freedom of an individual within the family by using force”.
(Stewart and Robinson, 1998, p. 83). According to Albert Bandura's Social Learning Theory,
behavioral stereotypes are learned through social observation and role modeling.
Intergenerational Transmission Theory also constitutes a supportive role in this sense.
According to this theory, the child who witness that violent behavior is used as a method of
coping and problem solving in the family; normalizes, learns and therefore adopts it as a
coping method. As a result, he / she can exhibit violent behavior during childhood,
adolescence and adulthood. Based on these academic theories and the hypothesis which
claims that there is a significant correlation between to being exposured childhood trauma
and aggression in young adults; in this study, data about childhood trauma related with
abuse and agression levels collected from 444 young adults between the ages of 18-25 who
are studying psychology, law, health, foreign languages and engineering at Yeditepe
University, which is a foundation university on the Anatolian side of Istanbul. Childhood
Traumas Questionare and Buss-Perry Aggression Questionare were used. As a result of the
analysis, a positive correlation was found between the scale scores.
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21-ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARIYLA MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ:
CİNSİYETİN DÜZENLENMESİ CERRAHİSİ
Arş. Gör. Ayten Püren Doğanay
Anahtar Kelimeler: Anayasal değişiklik, cinsiyet değişimi cerrahisi, insan hakları,
transseksüalizm
Amaç: Her zaman olduğu gibi günümüzde de varlığını sürdüren şiddetin gün geçtikçe yeni bir
türü eklenerek kapsamı genişlemektedir. Çoğu zaman uygulanacak yaptırımların yetersiz
kaldığı düşünülse de bazı konularda yaşanılan gelişmeler son derece umut verici niteliktedir.
Transseksüel yapıdaki bireylerin de günlük hayatta oldukça yoğun zorluklar ve engellerle
karşılaştıkları ve mağduriyet yaşadıkları bilinmektedir. Bu bireyler özellikle “cinsiyet
değiştirme ameliyatı” için mahkemelere başvurduklarında çok yakın bir geçmişe kadar
Anayasa tarafından da korunmakta olan “kişi dokunulmazlığı” haklarına saldırı teşkil
edebilecek zorunlu ameliyata tabi tutulmakta ve dolayısıyla mağdur olmalarına sebep
olmaktaydı. Katlanmak zorunda oldukları bu müdahale “üreme yeteneğinden sürekli
yoksunluğun” sağlanması idi. Kişi dokunulmazlığının bir alt dalı olan “rıza dışı ameliyatlara
tabi olmama” Anayasa m.17, taraf olduğumuz uluslararası sözleşme olan “Biyoloji ve Tıbbın
Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan
Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin ve daha birçok mevzuat tarafından da korunan kişinin
özerklik hakkıdır. Bu hak göz önünde tutularak Anayasa Mahkemesinin 29.11.2017 tarihli
kararının transseksüel yapıdaki kişilerin mağduriyetleri giderici rol oynamasının incelenmesi
amaçlanmaktadır.
Gereç ve yöntem: Çalışmanın konusu transseksüel yapıdaki bireylerin cinsiyet değişikliği
ameliyatı olabilmeleri için zorunlu olarak belirlenmiş şartları içeren Medeni Kanun madde
40’ta yer alan değişikliktir. Anayasa Mahkemesinin söz konusu madde kapsamında “…üreme
yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğu…” ibaresini iptal etmesinin incelenmesi ve
ilgili değişiklikten önce ve sonraki durumları karşılaştırarak etik açıdan değerlendirme
yapılmasından ibarettir. Çalışma konusu yalnızca, üreme yeteneğinden sürekli yoksun olmayı
istemeyen ancak cinsiyet değiştirmek istediği için sterilizasyonu kabul eden bireylerin
Anayasa Mahkemesi kararıyla haklarında iyileştirilme yapılmış olmasından ibarettir. Hali
hazırda üreme yeteneği mevcut olmayan transseksüel yapıdaki bireyler çalışma konusu
dışında tutulmuştur. Zira bu kişilerin Anayasa Mahkemesi kararından önce de inceleme
konusu olan hakları kapsamında herhangi bir kayıp yaşamaları beklenmemektedir.
Tartışma ve Sonuç: Transseksüellikleri dolayısıyla hayatın birçok yerinde şiddete uğrayan
bireylerin, cinsiyet geçişleri süresinde de bir kez daha mağdur olmalarının, sahip oldukları
özerklik haklarından yola çıkılarak zorunlu ameliyata tabi olmalarının önüne geçilmesi her ne
kadar geç de kalınmış olsa modern hukuk devleti olma yolunda son derece büyük bir
adımdır.
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21-REMOVAL OF AGGRİEVEMENT BY DECISION OF THE CONSTITUTIONAL
COURT
R. A. Ayten Püren Doğanay
Keywords: Constitutional Amendment, sex reassignment surgery, human rights,
transsexualism
Sex Reassignment Surgery Purpose As it has always been, the scope of the existing violence
today is expanding through further types. Although it is often considered that the sanctions
to be imposed are inadequate, developments in some issues are very promising. It is known
that transgender individuals face intense difficulties and obstacles in daily life and
experience victimization. Until recently, these individuals were subjected to compulsory
surgery that could constitute an attack on the rights of “person immunity”, which was
protected by the Constitution, especially when they applied to the courts for “gender
reassignment surgery”. This intervention they had to endure was ensuring “Continuous
Deprivation from Reproductive Ability”. To be asubject of surgeries without consent as the
subbranch of personal immunity is a right of self government which is protected by Article
17 of Constitution, Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human
Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights
and Biomedicine which Turkey is a party to and by too many legislations. Considering this
right, it is aimed to examine the Constitutional Court’s decision dated 29.11.2017 about
transexuals which plays an important role as an elemination of aggrievement. Metarials and
Methods The subject of this study is to examine the amendment of Article 40 of the Civil
Code, which regulates mandatory conditions for transexuals to undergo gender
reassignment surgery. The Constitutional Court’s decision regarding the removal of the term
"constantly deprived of their reproductive ability". From the article 40 of Civil Code is
examined and evaluated ethically by comparing the circumstances before and after the
relevant change. Before the Constitutional Court’s decision, transexuals whose desire are to
change their gender have to accept sterilization. The study is about this decision which
improves transexuals present situation who don’t want to be constantly deprived of their
reproductive ability as a result sterilization surgery. Transsexuals who do not currently have
the reproductive ability were excluded from the study. These persons rights are not affected
by the Constitutional Court’s decision since they don’t have reproductive ability. Discussion
and Conclusion Constitutional Court’s decision is a major step forward in terms of becoming
a modern state of law since it eleminates aggrievement of transexuals who are subject of
violence in many aspects by prohibiting compulsory surgery based on their right of self
government.
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22-TEK HEKİM, İKİ ADLİ RAPOR: CİNSEL SUÇLARDA FAİL VE MAĞDURUN
MUAYENESİ
Uzm. Dr. Erenç Yasemin Dokudan Dinç
Anahtar Kelimeler: cinsel suç, adli muayene, çifte sorumluluk
Türkiye’de cinsel suç faili ve mağdurunun adli muayenesinin aynı hekim tarafından
yapılmasının avantaj ve dezavantajlarını tartışan çalışma bulunmamaktadır. İki olgunun
sunumu şeklinde planlanan bu çalışma sonucunda adli tıp uzmanlarının çifte sorumluluğu ve
cinsel saldırı suçuna yönelik yapılan adli muayenelerde yaşanan zorluklar tartışılması
amaçlanmıştır. Adli rapor almak için kolluk eşliğinde resmi yazı ile maruz kaldığı cinsel saldırı
girişimine yönelik adli rapor düzenlenmesi talebiyle başvuran kadın olgu ile aktarılan cinsel
saldırı girişiminin faili olma nedeniyle gözaltına alınmış olan ve gözaltı giriş raporu
düzenlenmesine yönelik resmi yazı ile kolluk eşliğinde aynı gün başvuran erkek olgunun adli
raporları incelenmiştir. Kadın olgunun muayenesinden olayın içeriğine dair elde edilen
bilgilerin erkek olgunun muayenesini nasıl etkilediği sunulmuştur. Cinsel saldırı mağduru ile
birlikte bu saldırının faili olduğu iddia edilen kişi de gözaltı muayenesi için aynı hastaneye
birlikte getirilebilmekte ve bu durumda aynı hekim tarafından muayeneleri yapılmakta ve
adli raporları hazırlanmaktadır. Ancak çoğu zaman gözaltı muayenesi nedeniyle getirilen kişi
için cinsel suç değerlendirmesine yönelik yazılı muayene talebi bulunmamakta ve kolluk
tarafından bilgi verilmemektedir. Hekimin bu bilgilere sahip olması ancak kişinin suçlamayı
kabul etmemesi durumunda ise henüz kolluk aşamasında olan bir olguda hekimin muayene
ve delil niteliği taşıyacak tıbbi örneklerin alınmasına yönelik değerlendirmesi güçleşmektedir.
Bu başvurular için cinsel saldırılara yönelik ayrıntılı değerlendirmelerin multidisipliner bir
ekiple birlikte yapılabileceği merkezlere ihtiyaç bulunmaktadır.
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22-ONE PHYSICIAN, TWO FORENSİC REPORT: THE EXAMINATON OF THE
PERPETRATOR AND THE VICTIM OF SEXUAL CRIMES
Uzm. Dr. Erenç Yasemin Dokudan Dinç
Keywords: sexual crimes, forensic examination, double liability
There is no research about the advantages and disadvantages of examining the perpetrator
and the victim of sexual crimes by the same physician. In this article, it is aimed to argue the
difficulties of the examinations of sexual crimes and the double liability of forensic experts.
The female case had applied to forensic medicine outpatient clinic for a forensic report
which is prepared for he attempted sexual assault she had exposed to. The male case who
had detained by the claim of being the perpetrator of abovementioned sexual crime, had
been applied to forensic medicine outpatient clinic for a forensic detention examination
report. Both were brought by the same law enforcers with the official letter for forensic
report. It is presented how the information gathered from the female case’s examination
had effected the male case’s examination. If the perpetrator and victiom of the same sexual
crime brought to the examination to the same hospital, most of the time they are examined
by the same physician. But mostly, there is no information about the sexual crime in the
official letter of the perpetrator, and the accompanying law enforces doesn’t informs the
phycician about the detention reason. If the physician learns these informations but the
perpetrator doesn’t accept or tell about the sexual crime, then it gets more and more
difficult to examine the case which isn’t at the prosecution stage and to gather forensic
evidence. There is need for multidisciplinary centers which are specific for a detalied sexual
assault examinaton, evidence collecting and forensic reporting process.
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23-TÜRK DİZİ VE PROGRAMLARININ SUÇUN İŞLENMESİNE OLAN ETKİSİ
Zeynep Dülger
Esra Küçer
Anahtar Kelimeler: suç, kriminoloji, etki
Araştırmanın Amacı: Suç temalı Türk dizi ve programlarının, izleyiciler üzerindeki etkisini
tespit edildi. Suçun nasıl işleneceği, bir suçun aydınlatılmasında izlenilen yol ve yöntemler,
suç araç ve gereçleri hakkında bilgi edinilip edinilmediği üzerine analiz yapıldı.
Bu çalışma anket şeklinde yapıldı. Bu anket sonucunda, suç işleyen veya suç işlemeye meyilli
insanların onları suç işlemeye iten parametreler arasında dizilerin ve programların yer alıp
almadıkları, yer alıyorsa da suç işlemede ne oranda etkili oldukları sonucuna ulaşılmaya
çalışıldı.
Bulgular: Ankete katılan kişi sayısı toplam 117 kişi oldu. Bu anket sonucunda en çok izlenen
dizinin Çukur olduğunu, ardından onu Arka Sokaklar ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
dizisinin takip ettiğini, izlemeyenlerin oranının izleyenlerden açık ara fazla olduğunu
saptandı. Ancak elde ettiğimiz verilerle dizi veya programları izlemeyenlerin de yeterince
bilgi sahibi olduğu sonucuna ulaşıldı. Katılımcıların, dizilerden öldürme yöntemleri, bir delilin
nasıl ortadan kaldırılacağı, nasıl suç işleneceği ve suç işleme aletleri hakkında bilgi edindikleri
tespit edildi. Bu dizilerdeki baş karakterlerin iyi ancak şiddete meyilli olduğu görüşünün
baskın olduğu sonucuna ulaşıldı. Katılımcıların %87’si kadına şiddet temalı dizilerin, yetişkin
izleyicilerin fiziksel ve psikolojik şiddetten olumsuz etkilendiğini, aynı zamanda bu dizilerde
fiziksel ve psikolojik şiddet uygulama yöntemleri, özgürlük kısıtlama şekilleri olduğunu
belirtti. Katılımcılardan %55’inden Arka sokaklar dizisinde polis, savcı, adli tıp uzmanlarının
bir suçu ortaya çıkarırken izledikleri yol ve yöntemler hakkında bilgi verici bir dizi olduğu
sonucuna varıldı. Katılımcıların çoğu Arka Sokaklar dizisinde otopsi, olay yeri inceleme ve
DNA analizi gibi yöntemlerin olduğunu, geri kalan %40.2 ise hiçbir yöntem bulunmadığını
işaretlemiştir. %89 oranında, katılımcılar, bu dizilerdeki karakterlerden herhangi birisinin
kendilerine rol model olamayacaklarını belirttiler. Bununla birlikte %11’lik kısmın kendine rol
model alabilmesi ile bu dizideki karakterlerden etkilenen kesiminde az olmadığı verisi elde
edilmiş oldu. Suç konulu televizyon programlarını izlemeyenlerin çoğunlukta olduğu,
izleyenlerin de en çok Müge Anlıyı izlediğini ardından Esra Erol’un ve onları eşit oranda
Gerçeğin Peşinde ve Kaybolan Çiçekler programının takip ettiği sonucuna ulaşıldı.
Katılımcılar, suç konulu programların, Türkiye’de adaletin işlemesine katkıda bulunduğunu,
bununla birlikte Polislere olan güveni olumsuz etkilendiğini, Müge Anlı’nın tek başına olguları
çözdüğünü ve aslında bitmiş olguların çözülüyor gibi yapıldığını yüksek oranda kabul etmiş,
bunun dışındaki katılımcılar da fikir beyan etmemiştir.
Katılımcılar dört yaş grubuna ayrıldı; %33’lük kısmı 18-22, %41’lik kısmı 23-26, %7’lik kısmı
27-30 ve %18’lik kısmı da 30 ve üzeri grubunu oluşturdu. Anketi dolduranlar %65 kadın %35
oranında erkek oldu. Öğrenim durumunu 5 kategoride inceledik; %7 ilköğretim ve
ortaöğretim, %15 lise, %68 lisans ve %9 oranında yüksek lisans olduğu tespit edildi.
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23-THE EFFECT OF TURKISH TV SERIES AND PROGRAMS ON THE
COMMITMENT OF CRIME
Zeynep Dülger
Esra Küçer
Keywords: crime, criminology, impact
Purpose of the Study: Detected the effect of crime-themed Turkish TV shows and programs
on the audience. An analysis was conducted on how crime was committed, on the ways and
methods followed in the elimination of a crime, on whether crime tools and equipment
were obtained. This study was done in the form of a survey. As a result of this
questionnaire, it was tried to reach the conclusion that whether the people who committed
crime or were prone to commit a crime were among the parameters that pushed them to
commit a crime and how effective they were in crime. Results: The total number of people
surveyed was 117. As a result of this survey, it was determined that the most watched series
was Çukur, followed by the Arka Sokaklar and Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz series, and
the ratio of those who did not watch was by far higher than those who followed. However,
with the data we obtained, it was concluded that those who did not watch TV shows or
programs also had sufficient information. It was determined that the participants learned
about the methods of killing from TV series, how to eliminate an evidence, how to commit a
crime and the tools of crime. It was concluded that the main characters in these series are
good but violent. 87% of the participants stated that serials on violence against women
were adversely affected by physical and psychological violence of adult audiences, and at
the same time, there were ways to apply physical and psychological violence and freedom
restrictions in these series. From 55% of the participants, it was concluded that the police,
prosecutors, forensic medicine specialists in the Arka Sokaklar series was an informative
series about the ways and methods they followed while discovering a crime. Most of the
participants indicated that there were methods such as autopsy, crime scene investigation
and DNA analysis in the Arka Sokaklar series, while the remaining 40.2% did not have any
methods. 89% of respondents stated that any of the characters in these series could not be
a role model to them. However, with the fact that 11% of them can take a role model, it is
obtained that there is not a small number in the section affected by the characters in this
series. It was concluded that the majority of those who did not watch crime-related
television programs were watched, and those who watched the most were watching Muge
Anlı, followed by Esra Erol and the program of Gercegin Pesinde and the Kayip Cicekler
program. Participants crime on programs that contribute to the justice process in Turkey,
however, the cops confidence adversely affected, Muge Anlı that alone resolve cases and
actually agreeing highly the work as finished cases are solved, participants other than it did
not declare the idea. The participants were divided into four age groups; 33% constituted
18-22, 41% 23-26, 7% 27-30 and 18% 30 and over. The questionnaires were 65% women
and 35% men. We examined the educational situation in 5 categories; It was determined
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that 7% primary and secondary education, 15% high school, 68% undergraduate and 9%
graduate.

24-EŞİNİN CİNSEL SALDIRISI İLE GEBE KALAN KADIN AÇISINDAN ÇOCUK
DÜŞÜRTME SUÇU VE HEKİMİN SUÇU BİLDİRMEME SUÇU
Öğr. Gör. Seden Dürüstkan
Doç. Dr. Gürkan Sert
Anahtar Kelimeler: çocuk düşürtme suçu; evli kadın; hekimin suçu bildirmemesi; suç sonucu
gebelik
Ülkemizde şiddet mağduru kadınlara ilişkin olarak getirilmiş birçok özel ve genel düzenleme
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Türk Ceza Kanunu madde 99/6’da yer alan suç
sonucu gebe kalan kadının istemli düşük talebini ileri sürebileceği süreyle ilgilidir. Söz konusu
madde kadına azami süre dışında bir hak verse de maddenin uygulamada nasıl hayat
bulacağı konusu karanlıkta kalmaktadır. Özellikle de eşinin cinsel saldırısı sonucu gebe kalmış
kadın özelinde konunun nasıl ele alınması gerektiği muallaktır. Bu bilinmezliğin kaynağını suç
kavramına kimin karar vereceği, karar verme süresinde kanunda belirtilen sürenin geçmesi
halinde ne olacağı, eşinden şikâyetçi olmak kadın istemeyen kadının suçu bildirmeden
istemli düşük talep edip edemeyeceği ve hekimin bu durumu bildirim yükümlülüğünün
bulunup bulunmadığı soruları oluşturmaktadır. Çalışmamızda bu sorulardan hareketle eşinin
cinsel saldırısı ile mağdur olmuş kadının istemli düşük hakkı ve hekimin suçu bildirim
yükümlülüğü ele alınarak birlikte değerlendirilecektir. Çalışmanın amacı eşinin cinsel saldırısı
ile gebe kalmış evli kadının istemli düşük ile ilgili haklarına erişim boyutunun tespiti ve eğer
mevcut yasal düzenlemelerle erişim yeteri kadar sağlanmıyorsa çözüm önerileri getirmektir.
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24-ILLEGAL ABORTION CRIME IN TERMS OF BEING PREGNANT DUE TO HER
HUSBAND’S SEXUAL ASSAULT AND THE FAILURE BY PHYSICIAN TO REPORT
THE OFFENSE
Lect. Seden Dürüstkan
Assoc. Prof. Gürkan Sert
Keywords: abortion; married woman; the failure by physician to report the offense;
pregnancy as a result of a crime
In our country, there are many special and general regulations regarding women victims of
violence. One of them is related to the abortion period in which a woman is pregnant due to
an offense that she was a victim of stated in Article 99/6 of the Turkish Penal Code.
Although the aforementioned clause gives women a right which is outside the maximum
period of time, the question of how the substance will come to life in practice remains
obscure. Especially how the issue should be dealing within the case of a woman who has
become pregnant due to her husband's sexual assault is unclear. The source of this unclear
situation is the questions of who decides on the concept of crime; what will happen if the
time specified in the law is passed until decision of crime has come; whether a woman who
does not want to complain about her husband can request an abortion without reporting
the crime and whether the physician is obliged to report this situation. In this study, these
questions will be evaluated together by considering the abortion right of the husband's
sexual assault victim and the obligation of the physician to report the crime. The aim of the
study is to determine the extent of access to the abortion rights of married women who
have become pregnant by sexual assault of her husband and to propose solutions if access is
not provided sufficiently by the current laws.
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25-SOSYAL MEDYA MAĞDURU ÇOCUK
Doç. Dr. Ayfer Ekim
Öğr. Gör. Zeynep Aközlü
Anahtar Kelimeler: Çocuk, mağdur, sosyal medya
Bilgi ve iletişim teknolojileri; çocukların iletişim kurmalarını ve deneyimlerini online olarak
paylaşmalarını sağlasa da iletişim kanalları zorbalık için de kullanılabilmekte ve bu durum
çocukların güvenliğini, mahremiyetini, sağlığını ve mutluluğunu tehdit eden riskler
oluşturmaktadır. Bu çalışmada, sosyal medya mağduriyeti ve çocuk üzerindeki etkilerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. ‘Sosyal, psikolojik ve hatta fiziksel olarak zarar vermek
amacıyla bir kişiye veya gruba zorbalık yapmak için teknolojinin kullanımı' siber zorbalık
olarak ifade edilmektedir. Siber zorbalık, dünyadaki ergenlerin %10- %50'sini etkileyen yeni
bir gençlik sağlığı sorunudur. Online ortamda çocukların karşılaşacağı riskler üç kategoride
ele alınmaktadır: İçerikle ilgili riskler, çocuğun hoş olmayan ve uygunsuz içeriklerle
karşılaştığı durumlardır. Pornografik ve şiddet içeren görüntüler, ırkçı, ayrımcı ya da nefret
söylemleri, kendi kendine zarar verme ya da anoreksiya gibi sağlıksız ya da tehlikeli
davranışları öneren web sayfaları yer alabilir. Temas riskleri, çocuğun risk içeren iletişime
girdiği durumlardır. Uygunsuz temas ya da çocuğu cinsel amaçlara yönlendirecek, onları
sağlıksız ya da tehlikeli davranışlar içine girmeye ikna etmeye çalışan bir yetişkinle teması.
Davranışla ilgili riskler, çocuğun riskli içerikle karşılaşmasına ya da temasına katkıda
bulanacak şekilde davrandığı durumlardır. Siber zorbalığın meydana geldiği en yaygın sosyal
ağ siteleri Facebook, Twitter ve Instagram’dır. Bu sitelerde, iftira niteliğinde veya kötü amaçlı
mesajların gönderilmesi, izinsiz olarak küçük düşürücü resim veya videoların paylaşılması,
tehdit, söylentiler yayma sıklıkla yaşanan durumlardır. Çocuklarda, siber zorbalık
mağduriyeti sonucunda, düşük benlik saygısı, depresyon, anksiyete, panik atak, intihar
düşünceleri, intihar girişimleri, baş ve karın ağrıları, cilt problemleri, çarpıntı, uyku zorlukları
gibi fiziksel ve duygusal sorunlar tanımlanmaktadır. Siber zorbalığı önlemede, çocuk,
ebeveynler, öğretmenler, yöneticiler ve danışmanlar arası işbirliği oldukça önemlidir.
Öncelikle çocuk-ebeveyn güven ilişkisinin geliştirilmesi, dinleme ve çocuğun mağduriyetine
uygun yanıtlar verilmesinde ebeveynlerin desteklenmesi gerekmektedir. Güvenli ve
destekleyici okul ortamının oluşturulması, siber zorbalığa odaklanan, zorbalığın mağduru ya
da tanığıysa atacakları uygun adımlar konusunda çocuklara yönelik eğitimler, okul düzeyinde
gerçekleştirilebilecek girişimlerdir.
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25-THE SOCIAL MEDIA VICTIM CHILD
Assoc. Prof. Ayfer Ekim
Lect. Zeynep Aközlü
Keywords: Child, victim, social media
Even though information and communication technologies enable children communicate
and share their experiences online, those communication ways might be used for bullying
that pose certain risks for their safety, privacy, health and happiness. This study proposed to
assess social media “aggrievement” and its effect on children. ‘Cyberbullying is defined as
use of technology to bully a person or a group in order to harm them psychologically or
physically’. Cyberbullying is a health problem among adolescents effecting 10-50% of them
worldwide. The risk that children might encounter online environment are classified in three
categories: Content-related risks; include inappropriate contents for the child. Pornographic
or violence videos, racist, discriminative or hate expressions or some web sites suggesting
some unhealthy or dangerous beahviours like suicide or anorexia are the some examples.
Contact-related risks; include child’s establishing a risky communication. Inappropriate
contact with an adult might place the child into an unhealthy or dangerous situation.
Behaviour-related risks; include some situations in which the child behave in such a way that
he/she contributes encountering with risky contents or inappropriate contacts. Facebook,
Twitter and Instagram are the leading social networking web sites where the cyberbullying
occurs. In those sites, posting slander messages, sharing images/videos without any
permission or rumors can be observed commonly. Physical and emotional problems such as
lower self esteem, depression, anxiety, panic attack, suicidal thoughts, suicide attempts,
head/stomach ache, skin problems, sleep disorders might be observed in children due to
cyberbullying. The cooperation among child, parents, teachers, administrators and
counsellors is highly important to protect cyberbullying. Primarily, developing a child-parent
trust relationship is essential and the parents should be supported accordingly. Establishing
a secure and supportive school environment and informing children on cyberbullying and
how they should act in such conditions are the school-based interventions against
cyberbullying.
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26-SUÇA
SÜRÜKLENEN
ÇOCUKLARIN BİREYSEL
ÖZELLİKLERİNİN ŞİDDET SUÇLARI ÜZERİNDE ETKİSİ

VE

TOPLUMSAL

Dr. Ayhan Erbay
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ildırım
Anahtar Kelimeler: suça sürüklenen çocuk, çocuk suçluluğu, şiddet suçları, bireysel risk
faktörleri, toplumsal risk faktörleri
Giriş: Çocukların özellikle şiddet içeren suçlarda fail olması gerek araştırmacıların gerekse de
toplumun dikkatini çekmektedir. Çocukların suç davranışı olarak tanımlanan eylemleri bu
çalışmada iki kategoride incelenmiştir. Birinci kategori basit hırsızlık, uyuşturucu madde
kullanma, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet gibi bireylere karşı şiddet
içermeyen suçlardan oluşturulmuştur. İkinci kategori ise silahla yağma, yaralama, cinayet,
cinsel saldırı gibi bireylere karşı yoğun miktarda şiddet içeren suçlardan meydana
getirilmiştir. Amaç: Söz konusu çalışmanın temel amacı şiddet kullanılan suç eylemlerinde
çocuklar yönünden ayırt edici risk faktörlerini belirlemektir. Yöntem ve Gereç: Çalışma
kapsamında İstanbul Adliyesi Yargı Çevresi’nde 2015-2019 yılları arasında rastgele seçilen
940 suça sürüklenen çocuğa ait kovuşturması bitmiş dosyalar restrospektif olarak
incelenmiştir. Dosyada çocuklara ait bilgiler Çocuk Adaleti ve Çocuk Suçluluğunu Önleme
Ofisi tarafından belirlenmiş bireysel (cinsiyet, suç tarihindeki yaşı, madde kullanımı, gelir
getirici bir işte çalışma, kendine zarar verme davranışı, evden kaçma ve önceki suç öyküsü)
ve toplumsal risk faktörleri (eğitim süresi, riskli akran, anne-baba eğitim seviyesi, anne-baba
işte çalışma, anne-baba suç öyküsü, aile tipi, kardeş sayısı, kardeş suç öyküsü, kardeş madde
kullanımı, aile içi şiddet, sıkıntılarını aile ile paylaşma, ailenin toplam aylık geliri, iç göç) ikili
kodlama sistemi kullanılarak derlenmiştir. Şiddet kullanılan suç tiplerinde etkili olan faktörler
ise lojistik regresyon analizi ile tespit edilmiştir. Bulgular: Bireysel risk faktörleri çerçevesinde
erkek cinsiyetinin, suç tarihindeki yaşın, madde kullanımının, gelir getirici bir işte çalışmanın
ve evden kaçma öyküsünün; toplumsal risk faktörleri bağlamında ise babanın çalışmaması,
babanın suç öyküsünün olması, kişisel sıkıntıların aile ile paylaşılmamasının şiddet içeren
suçları yordadığı bulunmuştur. Araştırmacılar her iki faktör grubunu aynı anda analize
soktuklarında erkek cinsiyetinin, suç tarihindeki yaşın, gelir getirici bir işte çalışmanın, evden
kaçma öyküsünün, aile içi şiddetin, kişisel sıkıntıların aileyle paylaşılmasının şiddet suçunu
yordadığını bulmuştur. Sonuç: Çocukların şiddet içeren suçlara sürüklenmesinde hem
bireysel hem de toplumsal risk faktörlerinin etkili olduğu bulunmuştur.
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26- THE EFFECTS OF INDIVIDUAL AND SOCIAL RISK FACTORS ON VIOLENT
CRIMES OF JUVENILES
Dr. Ayhan Erbay
Asst. Prof. Ezgi Ildırım
Keywords: juvenile, delinquency, violent crimes, individual risk factors, social risk factors
The involvement of children in violent crimes as a perpetrator gets the attention of both
researchers and society. The criminal behavior children were examined in two categories in
this study. The first category is composed of non-violent crimes against individuals such as
larcency, drug use, opposition to the law of meetings and demonstrations. The second
category consists of crimes involving intensive violence against individuals such as armed
robbery, felonious injury, murder, and sexual assault. The main purpose of the study is to
identify the risk factors that distinguish juveniles in terms of violent crime. Within the scope
of the study 940 court files of the juveniles, which are adjudicated between 2015 and 2019
in the Istanbul Courthouse Jurisdiction, were selected randomly. Available information
about children in the court file recorded retrospectively. Individual (gender, age at the date
of crime, substance use, working in a job, self-harming behavior, run away from home and
previous crime history) and social risk factors (duration of education, risky peer, parental
education level, working parent, parental crime history, family type, number of siblings,
sibling crime history, sibling substance abuse, domestic violence, sharing problems with the
family, total monthly income of the family, domestic migration) was compiled using binary
coding system. The factors affecting violent crime were determined by logistic regression
analysis. It was found that individual risk factors consist of being male gender, age at the
date of crime, substance use, working in a job and run away from home. Whereas the
context of social risk factors, it was found that the father's job, father's history of crime and
not sharing personal troubles with the family predicted violent crimes. When the
researchers put both groups into analysis at the same time, they found that being male
gender, age at the date of crime, working in a job, a runaway from home, domestic violence,
sharing personal problems with the family have predicted violence. As a result, both
individual and social risk factors have been found effective in dragging children to violent
crimes.
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27-0-6 YAŞ GRUBUNDA ÇOCUĞU OLAN ANNE-BABALARIN İSTİSMAR
FARKINDALIKLARI
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erol Sahillioğlu
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Okyay
Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı ve ihmali, farkındalık, anne-baba

Amaç: 0-6 yaş aralığında çocuğu olan anne-babaların çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin
farkındalıklarını incelemek amacıyla yapılan araştırmanın çalışma grubuna; 468 anne, 60
baba olmak üzere toplam 528 anne-baba dâhil edilmiştir.
Yöntem: Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi F ormu” veUysal (2017)
tarafından geliştirilen “İstismar Farkındalık Ölçeği Ebeveyn Formu” kullanılmıştır. Annebabaların ölçekten aldıkları puanlar ile cinsiyetleri, yaşları, çocuk sayıları ve çocukluklarındaki
istismara durumları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla T-testi
ve One-Way Anova analizleri kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma sonucunda, anne-babaların %66,5’u çocukluklarında istismara
uğradıklarını ifade etmiştir. Anne-babaların % 15,9’u çocukluğunda duygusal, %3,8’i fiziksel,
%3,4’ü cinsel, %10,4’ü ekonomik istismara uğradığını belirtmiştir. İstismara maruz kalan
ebeveynlerin istismara maruz kalmayanlara göre; 30 yaş altındaki ebeveynlerin 41-50 yaş
arasındaki ebeveynlere göre; iki-üç çocuk sahibi ebeveynlerin tek çocuklu ebeveynlere göre
istismara yönelik farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Sonuçlar: İstismar farkındalık ölçeğinden anne-babaların aldıkları puanlar cinsiyet
değişkenine göre anlamlı bir fark göstermezken, yaş, çocuk sayısı ve çocukluğunda istismara
maruz kalma durumları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.
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27-ABUSE AWARENESS OF PARENTS WITH CHILDREN IN THE 0-6 AGE GROUP
Asst. Prof. Dilek Erol Sahillioğlu
Asst. Prof. Üyesi Özlem Okyay
Keywords: Child abuse and neglect, awareness, parent
A total of 528 parents –468 mothers and 60 fathers– were included in the study group, in
the context of the research aiming to analyze the awareness levels of parents of children in
the 0-6 age group, regarding child abuse and neglect.
Method: The data collection tool employed in the study is the “Personal Data Form”,
coupled with the “Parent Form for the Abuse Awareness Scale” developed by Uysal (2017).
The parents’ scores on the scale were subjected to T-test and One-Way Anova analyses, to
see if their scores vary significantly with their gender, age, child count, and suffering of
abuse during their own childhood or not.
Findings: According to their answers, 66.5% of the parents suffered abuse during their
childhood. 15.9% of the parents stated that they suffered from emotional abuse during their
childhood. 3.8% mentioned physical abuse, whereas 3.4% mentioned sexual, and 10.4%
mentioned economic abuse. Compared to the parents who hadn’t been abused during their
childhood, the parents who had been exhibited higher levels of awareness about abuse. So
did parents younger than 30 years of age compared to those in the 41-50 age group, and the
parents who had two or three children compared to those who had a single child.
Conclusions: The parents’ scores in the abuse awareness scale do not vary with reference to
gender, but exhibit significant variation in terms of age, number of children, and having
been suffered abuse during childhood.
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28-COLD CASE (Unresolved Case) NEDİR?
Uzm. Eğitmen Mehmet Gürcan Ertop

Anahtar Kelimeler: Çözülmemiş davalar, Golden State katili, Çözülmemiş davalar birimi

Çoğu suç hemen çözüme kavuşmuyor, çok sayıda şiddet suç dosyasının tekrar açılıp
çözülmesi özellikle zor. Aydınlatılmamış suçlar cold case halini alıyor. Cold case’in evrensel
bir tanımı olmamakla birlikte genel kabul görmüş tanımı “En az üç yıldır çözülememiş, yeni
edinilen bilgilerle ya da ileri teknolojilerle analiz edilen kanıtlarla çözülme potansiyeli olan
şiddet suçu, kayıp kişi veya tanımlanmamış kişi dosyalarıdır.” Cold case’lerin en rahatsız edici
yönlerinden biri tam olarak kaç tane olduğunun bilinmemesidir. Kaç tane çözülmemiş suç
doyası olduğuna dair ulusal bir çalışma yapılmamıştır. Bu tür çözülememiş dosyaların
sayısının artması ve bunların bilinmemesi ilerde bir krize yol açabilir. Olası bir cold case
krizini çözmekteki ilk aşama sorunun kapsamını belirlemek olacaktır. Yapılan çalışmalar üç
tip cold case araştırma şeklinin olduğunu gösteriyor. Birinci tip klasik cold case araştırması
bir emniyet mensubu, dedektifin ailevi veya medya baskısı ya da belirli bir süre çözümsüz
kalan davaların prosedüre göre tekrar incelemesi için ele almasıyla. Bunlar en sık görülen
cold case araştırmalarıdır. İkinci tip adli testlerin elverişliliğine dayanıyor. Bir zamanlar DNA
testine uygun olmadığı düşünülen eski vakalardaki adli materyal, DNA teknolojisindeki
ilerlemeler nedeniyle test edilebilir hale geldiği için günümüzde bu tür davalar yükselişe
geçmiştir. Üçüncü tipte zanlı antlaşma karşılığında suçu itiraf eder ya da ceza indirimi için
tanıklık eder.
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28-WHAT IS COLD CASE (Unresolved Case)?
Uzm. Eğitmen Mehmet Gürcan Ertop

Keywords: Unresolved case, Golden State killer, Cold case squat

Many crimes are not solved immediately, and numerous violent crimes prove particularly
difficult to resolve. Unresolved crimes become cold cases. No universal definition of a cold
case currently exists. A case, such as a violent crime, missing person, or unidentified person,
that has remained unsolved for at least three years and has the potential to be solved
through newly acquired information or advanced technologies to analyze evidence. One of
the most troubling aspects of cold cases is that we do not know precisely how many exist.
There has been no national survey to determine the number of unresolved criminal cases.
According to this research, there are three types of cold-case investigations. The first type is
the classic cold-case investigation, in which a detective picks up a case file because of a
family or media inquiry or during a procedural review of cases that have remained unsolved
for a speci¬fied length of time. These are the least common types of cold-case
investigations. The second type is based on availability of forensic tests. Forensic material
from old cases once thought not to be amenable to DNA testing might now be testable due
to advances in DNA technology. Federal funds are making this type of cold-case
investigation increasingly common. The third type consists of those cases opened because
an individual charged with a crime confesses to the outstanding crime as part of a plea deal
or because an eyewitness announces willingness to finger a suspect in return for leniency
after the witness is arrested for participat¬ing in a crime.
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29-YARGITAY KARARLARI
DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇERÇEVESİNDE

“CİNSEL

TACİZ

SUÇUNUN”

Doç. Dr. Ali Hakan Evik
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Suç, Cinsel Saldırı Suçları, Cinsel Taciz Suçu,
Viktimoloji, Mağdur, Yargıtay, Yargıtay Kararları
5234 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 2nci Kısmının başlığı “Kişilere Karşı Suçlar” olup, bu
kısmın 6ncı bölümünde “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” düzenlenmiştir. Bölümde; TCK
md 102’de “cinsel saldırı”, TCK md 103’de “çocukların cinsel istismarı”, TCK md 104’de “reşit
olmayanla cinsel ilişki” ve TCK md 102’de de “cinsel taciz” bulunmaktadır. Bildirinin
konusunu bunlardan TCK madde 105’de düzenlenmiş “cinsel taciz” suçu oluşturmaktadır.
Suç TCK’da düzenlenmiş olmakla birlikte, uygulamaya Yargıtay’ın kararları yön vermektedir.
Özellikle son yıllarda verilen Yargıtay kararlarında öğreti ile tam bir uyumun söz konusu
olmadığı belirlenmiştir. Bu uyumsuzluk kendini cinsel taciz suçunun içeriğinin ne olduğu ne
olması gerektiği, hangi türden eylemlerin bu suça sebebiyet verebileceği, mağdurun
kimlerden oluştuğu hususlarında göstermektedir. İçtihatlarda sayılan bu konularda hatalı
değerlendirmeler ve yorumlar yapıldığı, bunun da kanaatimizce haksız mahkûmiyetlere
sebebiyet verdiği tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu düşünceden hareketle çalışmamızda;
kongre ana teması “viktimoloji” de dikkate alınarak özellikle cinsel taciz suçu ve mağduru,
cinsel taciz suçu ve diğer cinsel saldırı suçları arasındaki farklar, suçun diğer unsurları, suça
etki eden nedenler, teşebbüs, suç ortaklığı ve içtima konuları, ilgili mevcut Yargıtay kararları
çerçevesinde ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. Böylece hem suçu, suç inceleme metoduna göre
inceleyecek, hem de hatalı olduğunu düşündüğümüz Yargıtay kararlarına değinerek, bu
konudaki naçizane görüşlerimizi ortaya koyacağız. Bu surette uygulamaya kendimizce ışık
tutmaya çalışacağız.
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29-THE EVALUATION OF SEXUAL HARASSMENT IN THE FRAMEWORK OF
TURKISH SUPREME COURT DECISIONS
Assoc. Prof. Ali Hakan Evik
Keywords: Crime, Sexual Assult Crimes, Sexual Harassment, Victimology, Victim, Supreme
Court Decions
The title of the 2nd Section of the Turkish Penal Code (hereinafter TCK) numbered 5237 is
“Crimes Against Persons”. In chapter 6 of this section “Crimes Against Sexual Immunity” are
regulated. In chapter; TCK article 102 includes “sexual assault”, TCK article 103 includes
“sexual abuse of children”, TCK article 104 includes “sexual intercourse with a minör” and
TCK article 105 includes “sexual harassment”. The subject of the paper is the “sexual
harassment crime” regulated in article 105 of TCK. Although the crime has been regulated in
the TCK, the decisions of the Supreme Court lead the implementation. Especially in the
Supreme Court decisions made in recent years, it is determined that there is no full harmony
with the doctrine. This non-compliance shows itself in terms of what the content of sexual
harassment crime is, what it should be, what kind of actions may cause this crime and about
who the victim is. Incorrect evaluations and comments were made on the issues counted in
the case law of the Supreme court, in our opnion, it was determined that this has caused
unfair convictions. Based on this idea, in our study; considering the main theme of the
congress in “victimology”, especially the crime of sexual harassment and the victim, the
other elements of the crime, the differences between sexuall harassment crime and other
sexual assult crimes, attemped the crime, the complicity and the social issues will be
discussed in detail within the framework of existing Supreme Court decisions. Thus, we will
both examine the crime according to the crime analysing method and reveal our humble
opinions on this matter by mentioning the decions of the Supreme Court that what we think
is wrong.
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30-GİZLİ KALMIŞ SUÇLULUK, FAİL VE MAĞDURUN AYNI KİŞİ OLMASI: VAKA
SUNUMU
Klinik Psikolog Merve Gabralı
Makbule Kurt
Anahtar Kelimeler: Viktimoloji, Siyah Sayı, Mağdur, Suç
Kriminolojide’ de en yaygın araştırma yöntemlerinden biri de suçun yaygınlığının
belirlenmesidir ve bu da suç istatistikleri ile yapılmaktadır. Suç istatistikleri toplumdaki
suçluluğun boyutları hakkında yaklaşık bir bilgi verebilmekte ve elde edilen veriler her zaman
da güvenilir bilgiler içermemektedir. Bazı suçlar çeşitli nedenlerle istatistiklere
yansımayabilir. Gizli kalmış ve istatistiklerde görülmeyen bu suçluluğa siyah sayılar
denilmektedir. Gerçekten de her gün çok sayıda suç işlenmekle beraber, bunlardan resmi
makamların haberi olmamaktadır. Toplumda var olan reel suçlar karşısında bilinenler son
derece küçük bir oran oluşturmaktadır. Çalışma konusu olan vakada; 26 yaşındaki erkek
danışan, sosyal fobi şikayetiyle başvuruda bulunmuştur. Ön lisans eğitimini uzatmalı şekilde
bitirmeye çalışan danışan, teknoloji bağımlısıdır. Anne-baba ve kardeş ile yaşamaktadır.
Baba; sevgisini gösteremeyen, öfkeli ve otoriter tutuma sahiptir. Anne, depresif olarak
tanımlanabilir. Danışan 16 yaşına kadar baba tarafından aile içi şiddete maruz kalmıştır.
Vaka; danışan 15 yaşındayken, mahalle arkadaşlarıyla birlikte grup liderinin zorbalığıyla;
engelli bir çocuğa cinsel istismarda bulunmasıyla gerçekleşiyor. 18 yaşında madde
kullanımına başlayan danışan, 22 yaşında maddeyi bıraktığını ifade ediyor. 2 yıl antidepresan
kullandıktan sonra 26 yaşında tekrar maddeye başlıyor. İlk başvuru ve ilerleyen seanslarda;
aşırı terleme, titreme, göz kontağını kaçırma, ellerini sıkma, dikkat problemi, ses titremesi,
yutkunma, gergin postür duruş bozukluğu izlendi. İstismar detaylarını paylaştığında;
pişmanlık, suçluluk, çaresizlik, korku, utanma duyguları gözlemlendi. Kendi ifadesiyle ‘Gay’
sanılacağından ve tutuklanmaktan korktuğunu aktardı. Bu ifadesi yönündeki bilişsel
çarpıtmasından dolayı; vaka dışında bugüne kadar cinsel deneyiminin bulunmadığını ifade
etti. İş yaşantısında istikrarsızlık, aynı iş yerinde genellikle 2-4 ay aralığından fazla
çalışamama, seanslarını takip motivasyonunda isteksizlik ve bahaneler uydurma, yalan
söyleme gibi davranışlar gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın viktomoloji alanına katkısı
incelenmek istendiğinde; fail ve mağdur profilinde destek alan danışanın; aile içi şiddet
mağduriyeti, ilişki sorunları, cinsel yaşamı, topluma karşı tutumu ve benlik sorunları
açısından klinik değerlendirilmelerin aktarılarak tartışılması amaçlanmaktadır.
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30- CONFIDENTIAL CRIME, ACTION AND VICTIM IS THE SAME PERSON: CASE
REPORT
Clin. Psychol. Merve Gabralı
Makbule Kurt
Keywords: Victimology, Black Number, Victim, Crime
One of the most common research methods in criminology is to determine the prevalence
of crime and this is done with crime statistics. Crime statistics can give approximate
information about the dimensions of criminality in the society and the data obtained does
not always contain reliable information. Some offenses may not be reflected in statistics for
various reasons. This criminality, which is hidden and not seen in statistics, is called black
numbers. Indeed, every day many crimes are committed, but the authorities do not know
about them. What is known about the real crimes in society constitutes an extremely small
proportion. In the case subject of the study; A 26-year-old male applicant presented with a
complaint of social phobia. The client who tries to extend the associate degree in an
extended way is a technology addict. She lives with her parents and siblings. Father; can not
show love, angry and authoritarian attitude. The mother can be described as depressive.
The applicant was subjected to domestic violence by the father until he was 16 years old.
Case; when the client was 15 years old, with the bullying of the group leader with the
neighborhood friends; sexual abuse of a disabled child. 18-year-old began to use the
substance, the 22-year-old says that the substance left. After using antidepressant for 2
years, he starts to reintegrate at the age of 26. In the first application and following
sessions; Excessive sweating, tremor, incontinence of eye contact, shaking hands, attention
problem, voice tremor, swallowing, tense posture disorder were observed. When sharing
the abuse details; feelings of regret, guilt, helplessness, fear, shame were observed. In his
own words, he was afraid of being ’gay ve and being afraid of being arrested. Due to the
cognitive distortion of this expression; She stated that she had no sexual experience so far.
Stability in work life, inability to work more than 2-4 months in the same workplace,
reluctance to follow the sessions and making excuses and lying were observed. When the
contribution of this study to viktomology is wanted to be examined; the client receiving
support in the offender and victim profile; The aim of this course is to discuss and discuss
the clinical evaluations in terms of victimization of domestic violence, relationship problems,
sexual life, attitude towards society and self-problems.
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31-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE İLİŞKİN FARKINDALIĞINI
ÖLÇMEYE YÖNELİK ÇALIŞMA
Melisa Gergef
Damlanur Şeremet
Eylül Kaya
Atakan Gürhan
Anahtar Kelimeler: Flört Şiddeti, Flört şiddeti farkındalığı, üniversite öğrencisi, şiddet, ilişki
AMAÇ: Bu çalışmayla kişilerin flört şiddetine olan bakış açısı ve farkındalığı ölçülmek
istenmiştir. Çalışma üniversite öğrencileri arasında yapılmıştır. Düzenlenen ankette flört
şiddetine olan farkındalığı arttırmak ve mevcut farkındalığın ölçülmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmada anket yöntemi uygulanmış ve Türkiye geneli mevcut
üniversitelerde öğrenim gören, %72’si kadın, %27’i erkek ve %1’i LGBT olan 718 üniversite
öğrencisine yöneltilen 21 adet soru içeren anketle çalışma tamamlanmıştır.
BULGULAR ve SONUÇLAR Çalışmaya katılan %90’ı 18-22 yaş aralığında olan, 718 kişi
yöneltilen flörtlerinin onları çağırmamalarına rağmen sık sık ev ya da okul ortamına
gelmesini %58’lik çoğunluk flört şiddeti olarak görmüş; buna karşın %42’lik bir kısımsa bunun
bir şiddet olmadığını düşünmüştür. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı cinsin yaptığı
yorumlara flörtün tepki göstermesi durumuna katılımcıların %35’i ‘’ Bu bir şiddet olgusu
değildir’’ derken; %65’lik bir çoğunluk ‘’Bu bir şiddet olgusudur’’cevabını vermiştir.
Katılımcıların %80’inin flörtü tarafından arkadaş ortamında küçük düşürülme korkusu
yokken; azımsanamayacak %20’lik bir kesim böyle bir korkusu olduğunu ankete yansıtmıştır.
Ayrıca katılımcıların %49’u flört şiddetine maruz kaldığını düşünürken, %51’i hiç flört
şiddetine maruz kaldığını düşünmemektedir. Anketin sonunda yer alan ‘’eklemek
istedikleriniz’’ bölümünde katılımcılarının çoğunun ifadesinden anlaşıldığı üzere Türkiye’de
flört şiddeti konusunda farkındalık yaratılmasının gerekli olduğu düşüncesi hakimdir. Ankete
katılanlar arasında flört şiddeti hakkında farkındalığın olmasına karşın kişilerin bunu
engelleyemediği; farkına varsalar bile önüne geçemedikleri tespit edilmiştir. Farkındalığa
sahip kişiler dışında kalan, sayısı farkında olanlara oranla daha az olan bir kısım katılımcının
ise şiddetin farkına varmayıp bunun bir gereklilik olduğu kanaatinde olduğu görülmektedir.
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31-STUDY TO MEASURE THE AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT
FLIRTING VIOLENCE VITH
Melisa Gergef
Damlanur Şeremet
Eylül Kaya
Atakan Gürhan
Keywords: Flirting Violence, Awareness of flirting violence, university students, violence,
relationship
This study, it was aimed to measure the perspective and awareness of individuals about
flirting violence. The study was conducted among university students. In the survey, it was
aimed to increase the awareness of flirting violence and measure the current awareness. In
this study, survey method was applied in Turkey in general and studying at existing
universities, 72% females, 27% males and 1% of 718 university students with LGBT
containing 21 questions posed to survey work has been completed. 90% of the participants
in the study were between the ages of 18-22 and directed to 718 people, and the fact that
their `` flirting often came to the home or school environment even though they did not call
them '' was 58% as majority flirting violence; on the other hand, 42% thought it was not
violence. 35% of the respondents said, "This is not a phenomenon of violence", in the case
of "the reaction of the flirty to the comments made by the gender against the posts made
on social media"; A 65% majority replied, 'This is a phenomenon of violence'.While 80% of
the participants do not have the fear of being humiliated by the flirt in a friend environment;
20% of people who can not be underestimated reflected to the survey that they have such a
fear.In addition, 49% of the participants think that they are exposed to flirting violence, 51%
do not think that they are exposed to flirting violence at all. Located at the end of the
survey, '' What you want to add '' section as is evident from the statements of many
participants, the idea that it is necessary to raise awareness about flirting violence in Turkey
is dominant. Although there is awareness about the intensity of flirting among the survey
respondents, people cannot prevent it; It was determined that they could not avoid even if
they realized. It is seen that some of the participants, other than those who are aware, who
are less in number than those who are aware, do not realize the violence and believe that
this is a necessity.
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32-ŞİDDET VE İSTİSMAR DAVALARININ TESPİTİ VE YARGI MAKAMLARINA
AKTARILMASI AÇISINDAN ÇEŞİTLİ MESLEK GRUPLARININ ROLÜ
Av. Nilay Geylanlı Yorgancıoğlu
Anahtar Kelimeler: dezavantajlı grup şiddet ihmal istismar
Kadına yönelik şiddet ve çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismar söz konusu olduğunda,
yasal düzenlemeler oldukça detaylıdır. Önleme, soruşturma ve kovuşturma yöntemlerinin bu
kadar detaylı düzenlendiği bir sistemde neden hala ihlaller vuku bulur? Cezaların
ağırlaştırılması suçun önlenmesi ve adaletin yerini bulması için isabetli girişimler midir, yoksa
herhangi bir etkin sonuç vermez mi? Adalet sisteminde, özellikle kadın, çocuk, LGBTİ+,
engelli birey, sığınmacı gibi dezavantajlı gruplara yönelik şiddete çözüm ararken, yalnızca
adalet mekanizmasına değil, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler ve adli tıp
uzmanları ilk sıralarda yer almak üzere birçok farklı meslek grubundan kişiye ihtiyaç
duyulmaktadır. “Sistemin etkin işlemesi, önleme ve adaletin temini aşamalarında,
hukukçuların yapması gerekli olanlar, idari birimler ve kolluk birimlerinin üstüne düşenler,
multidisipliner bir yaklaşımla, saymış olduğumuz diğer profesyonellerin hukukçuları
desteklemek adına üstüne düşenler nelerdir?” sorularının yanıtını bulmak adına bir sözlü
sunum hazırlamayı planlamaktayım. Şiddet dosyası, biz hukukçulardan önce hastanelerin acil
servislerine, okulların rehberlik birimlerine, sosyal hizmet uzmanlarına, psikologlara,
psikiyatristlere mağdurlar tarafından servis edilirler. Dikkatli ve özenli bir yaklaşımla, olanı
soruşturmak ve daha büyük mağduriyetlerin doğmasını önlemek adına, bu birimlerce
yapılacak ihbar, başvuru, rapor ve tetkikler, kişilerin adalet mekanizmalarına erişimini, idari
ve adli birimlerce koruma altına alınmalarını ve failin cezalandırılarak, hem mağdura yönelik
yeni fiillere yönelmesini önlemeyi; hem de yeni mağdurlara yöneliminin önlenmesini sağlar.
Bu aşamada, bir acil servis doktorunun ilk tespiti, bir rehber öğretmenin dikkati, bir
psikiyatristin teşhis ve tedavisi, adalet sürecine nasıl bir yön verir? Bu girişimler mi yoksa
şiddeti önlemek adına daha detaylı kanunlar, daha ağır cezalar mı etkilidir? Bu soruların
yanıtlarını gerek uygulamalar, gerekse bilimsel veriler eşliğinde araştırmak ve sunmak
istemekteyim.
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32-THE ROLE AND IMPORTANCE OF VARIOUS OCCUPATION GROUPS IN
TERMS OF DETECTION OF VIOLENCE AND ABUSE CASES AND THEIR TRANSFER
TO JUDICIAL AUTHORITIES
Atty. Nilay Geylanlı Yorgancıoğlu
Keywords: violence against disadvantaged groups
It comes to the violance, neglect and abusement against women and children legal
regulations are impressively detailed. But then, why does it violated in such in a system
where prevention and investigation methods are so detailed? Is the aggravation of penalties
an appropriate attempt to prevent crime and replace justice, or do they not bring any
effective results? In the justice system, when looking for solutions to violence against
disadvantaged groups such as women, children, LGBTI + and asylum seekers, not only the
mechanism of justice, but also social workers, psychologists, psychiatrists and forensic
science experts are needed in many different occupational groups. I am plannig to study on
the following question; “What are the requirements of the law professionals, administrative
units and law enforcement units during the effective functioning of the system, prevention
and procurement of justice, and the multidisciplinary approach of the other professionals
we have mentioned in order to support the lawyers?” The file of violence is served by the
victims to the emergency services of hospitals, guidance units of schools, social workers,
psychologists, psychiatrists before the lawyers. The careful and careful reporting of these
units will ensure that both existing and potential victims have access to justice. At this stage,
the initial detection of an emergency doctor, the attention of a counselor, the diagnosis and
treatment of a psychiatrist, how does the direction of justice lead? Are these attempts or
more detailed laws and heavier penalties effective in preventing violence? I would like to
investigate and present the answers to these questions with the help of applications and
scientific data. Yours truly.
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33-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBALIK/MAĞDURİYET
MONOAMİN OKSİDAZ A ENZİMİNİN GEN POLİMORFİZMİ İLE İLİŞKİSİNİN
İNCELENMESİ

VE

Eğitmen Kubilay Göçücü
Cansu Keleş
Kaan Yılancıoğlu
Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık, siber mağduriyet, monoamin oksidaz, polimorfizm, düşük
enzim aktivitesi
Daha önce yapılan çok araştırma, monoamin oksidaz A enziminin (MAO-A)düşük aktivitesine
neden olan genotipe sahip bireylerde agresif ve antisosyal davranış riskinin artabileceğini
göstermiştir. Bizde bu çalışmamızda internet kullanımının artmasıyla son zamanlarda
yaygınlığı giderek artan bir zorbalık alt türü olan siber zorbalık ve MAO-A gen polimorfizmi
arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık. Çalışmaya Üsküdar Üniversitesinde eğitim
gören lisans ve ön lisans öğrencilerinden oluşan 102 gönüllü dâhil edildi. Çalışmaya dâhil
edilen tüm katılımcıların demografik özellikleri kaydedildi. İnternet kullanım özelliklerine ait
bir formun yanı sıra, üniversite öğrencileri için hazırlanan Yenilenmiş Siber Zorbalık Ölçeği ve
Kısa Semptom Envanteri (KSE) katılımcılar tarafından dolduruldu. MAO-A VNTR spesifik
primerleri ile PCR işlemi yapıldı. Yapılan analizler ışığında seçili popülasyonun MAO-A genetik
kimliklindirmesi yapıldı. Çalışmaya 58 (%56,9) kadın, 44 (%43,1) erkek olmak üzere 102 kişi
dâhil edildi. Çalışmaya dâhil edilen örneklemin yaş ortalaması 20,9 ± 1,9’du. Katılımcılar
sadece zorba veya sadece kurban olarak iki alt gruba ayrıldığında 53 (%52) kişi zorba, 49
(%48) kişi zorba olmayan kategorideydi, diğer taraftan kurban bakımından 64 (%62,7) kişi
kurban, 34 (%37,3) kişi kurban olmayan kategoriye alındı. Siber zorba olan ve olmayan
grupta KSE toplam ortalama puanına ve alt gruplarına bakıldığında, toplam ortalama puanı
ve tüm alt parametreler siber zorba olan grupta olmayan gruba göre daha yüksekti. Siber
mağdur olan grupta anksiyete ve somatizasyon puan farkı istatistiksel olarak anlamlı yüksek
saptandı (p<0.05). Çalışmamızda özellikle siber zorba olan grupta daha güçlü olmak üzere;
siber zorba ve siber mağdur olma durumu ile MAO-A düşük enzim aktivitesine neden olan
genotipe sahip bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı(p<0.05).
Çalışmamız anti sosyal davranış bozukluğu, şiddete eğilim gibi birçok olumsuz davranışta
hedef gösterilen MAO-A düşük enzim aktivitesine neden olan genotipe sahip olma ve KSE’ne
göre birçok psikiyatrik bozukluğu siber zorbalık ve siber mağduriyet ile ilişkili bulmuştur. Bu
sebeple çevresel ve psikiyatrik faktörlerin yanı sıra genetik etkilerin de siber zorbalık ve
mağduriyet üzerine etkili olduğu sonucuna varılabilir.
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33-INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CYBER BULLYDING /
VICTIMIZATION AND MONOAMINE OXIDASE A ENZYME WITH GENE
POLYMORPHISM IN UNIVERSITY STUDENTS
Eğitmen Kubilay Göçücü
Cansu Keleş
Kaan Yılancıoğlu
Keywords: Cyberbullying, Cyber Victimization, Monoamine Oxidase, Polymorphism, Low
Enzyme Activity
Much previous research indicates that individuals with genotypes that cause low activity of
monoamine oxidase A enzyme (MAO-A) may increase the risk of aggressive and antisocial
behavior. We aimed to reveal the relationship between MAO-A gene polymorphism.102
volunteers, including undergraduate and associate degree trained at Üsküdar University
participated in the study. The demographic characteristics of all participants who were
trying to work were recorded. Silen Bullying Scale and Short Symptom Inventory (SSE) were
filled by the participants. PCR was performed with MAO-A VNTR specific primers. MAO-A
genetic identification was performed. He stated that there were 102 people (58 (56.9%)
female and 44 (43.1%) male). It was 20.9 ± 1.9. Participation is divided into two subgroups
as bully or victim only 53 (52%) were bully, 49 (48%) were in non-bully category, 64 (62.7%)
were rechargeable victim, 34 (37.3%) were Subject to the category of victims. In the
cyberbully and non-bully group, look at the total mean score and subgroups of UHI cost,
total average score, and all subparameters. Anxiety and somatization points were
significantly higher in the cyber-victim group (p <0.05). In our study, especially in the
cyberbully group, stronger; There was a significant relationship between individuals with
genotype causing MAO-A low enzyme activity (p <0.05). Having a genotype that causes
MAO-A low enzyme activity and the psychiatric disorder of the UHI is cyberbullying.
Therefore, it can be concluded that, besides effective and psychiatric factors, genetic effects
are also effective on cyberbullying and victimization.
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34-SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK GÜNCEL DURUM ve ANALİZİ
Uzm. Adli Psikolog Esra Gürgezoğlu Yapar
Buse Yıldırım
Melike Özcan
Apak Kerem Altıntop
Anahtar Kelimeler: Suça Sürüklenen Çocuk, Dijital Medya, İnternet, Mağdur, Fail

Araştırmanın amacı, Türkiye’de hala bir problem olarak varlığını devam ettiren suça
sürüklenen çocuk olgusunun tablosunu ortaya koymak ve bu bağlamda yaş, mağduriyet,
şiddet şekli ve fail açısından incelenmesidir.
Bu bağlamda, dijital ortamda en çok etkileşim gösteren 5 internet sitesi seçilmiştir. Bu
seçilirken dünyada en çok tıklanan internet sitelerini gösteren platform baz alınmıştır. Bu
bağlamda Sabah, Hürriyet, Sözcü, Milliyet ve İnternetHaber siteleri incelenmiştir. Mağdur
yaş, cinsiyet, meslek, fail-mağdur bağlantısı, şiddet türü ve nasıl gerçekleştirildiği, mağdurun
hayatta olup olmadığı ve adli işlemler açısından incelenmiştir.
Sonuç olarak fiziksel şiddete daha çok erkek çocukların uğradığı, ekonomik anlamda
gerçekleştirilen baskı ve şiddetin genelde birden fazla fail ile gerçekleştiği, cinayete kurban
giden kişilerde erkeklerin daha çoğunlukta olduğu görülmüştür. Cinsel istismarda bulunan
faillerin erkek olduğu tespit edilmiştir. Haberlerde karşılaşılan suça sürüklenen çocukların
%30’u erkek, %5’i kız çocuğudur. Geriye kalan %65’lik orana ise failin cinsiyetine haber
içeriğinde yer verilmediği için ulaşılamamıştır.
Genel olarak yoksulluk, eşitsizlik, kent yoksulluğu, çocuk koruma uygulamalarının yetersizliği,
travmatik ortamda büyüme gibi nedenlerle çocukların suça sürüklenmektedir. Bu tür
problemler, bütüncül bir yaklaşım içerecek şekilde geliştirilen politika ve uygulamalarla
çözülmesinin mümkün olduğu ifade edilebilir. Bu anlamda çocuklarla doğrudan temasa
geçen ve onlar adına karar alma mekanizmasında yetkili olan sorumlulara büyük görev
düşmektedir.
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34-CURRENT SITUATION OF JUVENILE PUSHED TO CRIME AND ITS ANALYSIS
Uzm. Adli Psikolog Esra Gürgezoğlu Yapar
Buse Yıldırım
Melike Özcan
Apak Kerem Altıntop
Keywords: Child Drifted into Crime, Digital Media, Internet, Victim, Failed
The aim of the research is to exhibit the fact that the children who were driven a crime
which is still continuing problem in Turkey and also analyze these children’s crimes in terms
of age, victimization, a feature of violence and perpetrator.
In this context, 5 websites that show the most interaction in the digital environment were
selected. While choosing this, it is based on the platform that shows the most clicked
websites in the world. In this context, Sabah, Hurriyet, Sozcu, Milliyet and InternetNews
sites were examined.
The news was examined in terms of age, gender, profession, perpetrator-victim connection,
type of violence and how it was carried out, whether the victim was alive and judicial
proceedings.
As a result, it was observed that more boys were subjected to physical violence, economic
pressure and violence generally occurred with more than one perpetrator, and the majority
of men were victims of murder. It was determined that the perpetrators of sexual abuse
were male. 30% of the children who were driven to crime in the news are boys and 5% of
them are girls. The remaining 65% could not be reached because the gender of the
perpetrator was not included in the news content.
In general, children who were driven crime due to poverty, inequality, urban poverty,
insufficient child protection practices, and growth in a traumatic environment. It can be
stated that it is possible to solve such problems with policies and practices developed to
include a holistic approach. In this sense, those who directly get in touch with the children
and who are authorized in the decision-making mechanism for them have a great
responsibility.
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35-KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN TOPLUM OLARAK NELER
YAPABİLİRİZ?
Av. Handan İlaga
Anahtar Kelimeler: ‘Şiddet Gören Kadına Vatandaşın Yardımı, Suçluyu yakalama hakkı, Suçu
ihbar etme yükümlülüğü, kadına şiddete yönelik erkek desteği
Amaç: Kadına yönelik şiddet ülkemizde her geçen gün artması sebebi ile toplumda erkekler
tarafından da ‘Şiddet Gören Kadına Yardım Etme’ hareketleri başlamış durumdadır. Gerek
yıllardır faaliyet gösteren ’Yanındayız Derneği’ nin faaliyetleri gerekse şiddet gören kadına
tanık olduğunda yardım etmek, müdahale etmek isteyen erkek vatandaşların da davranışlara
sürekli basın aracılığı ile tanık olmaktayız. Toplum olarak kadın ve erkek bir arada
yaşamaktadır ve kadın veya erkek olsun eğer insanlar bir ülkede sürekli öldürülüyor ise bu
artık kadınların sorunu değil toplumun tamamının çok önemli bir sorunu haline gelmiş
demektir. Bu sebeple gerek TCK gerekse CMK ve ilgili diğer kanunlar yönünden bilimsel
çalışma yapılarak vatandaşın bu yönde bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile ‘Kadına
yönelik şiddeti Önleme’ konusunda ilerleme sağlamak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem:
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, …. Sayılı Polis
vazife ve Selahiyet Kanunu, Elektronik kelepçe, Dünyada şiddeti önleme yönünde uygulanan
çözüm yöntemleri irdelenerek yapılmıştır. Bulgular: ‘Şiddete Maruz kalan Kadına’ tanık olan
bazı vatandaşlar kadına yardım etmek için müdahalede bulunmak istese de TCK ve CMK
anlamında yasal hak ve ödevlerini bilmediği için yanlış uygulamalar yapabilmekte, kadına ve
topluma ve hatta kendisine dahi faydadan çok zarara yol açabilmektedir. En son yaşanan
‘Kadir Şeker olayı’ bunun çok tipik örneğidir. Kadınlar genellikle tenha ve kuytu yerlerde
şiddete uğramakta ve canını kurtarmak ile uğraşırken maalesef polisi arayıp adresini söyleme
fırsatı dahi bulamamaktadır. Vatandaş bu tip durumlarda yardım etmek istese dahi başının
derde girmesinden korkmakta veya yardım için delil olması için cep telefonu ile kayıt
yapmayı tercih etmektedir. Bunların tamamı ise bilgi yoksunluğu sebebi ile yaşanmaktadır.
Sonuç: CMK. 90. Maddesi gereğince ‘şiddet uygulayan kişi ile suçüstü anında karşılaşılması
halinde’ buna tanık olan vatandaşın suçluyu takip etme, yakalama ve polise teslim etme
hakkı bulunmaktadır. Hatta Yine TCK 278. Madde gereğince Vatandaşın Suçluyu Bildirme
(hakkı değil) Yükümlülüğü bulunmaktadır. Yani şiddete uğrayan kadına tanık olduğu anda
bana ne diyerek geçip gidemez o anda derhal polis veya olay mahalline göre jandarmayı
arayıp şiddet olayını ihbar etmek ZORUNDADIR. Bunu yapmaması halinde şikayet edilir ve
ispatlanır ise 1 yıl hapis cezası olarak müeyyidesi bulunmaktadır. Günde 1 kadının
öldürülmesi gerçeği maalesef toplumumuzun tüm bireylerini ilgilendiren ve tüm bireylerin
yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmeleri gereken önemli bir konudur ve bu
bilgilendirmeler şiddeti önleme yönünde katkı sağlayacak ve toplumsal barışı
hızlandıracaktır.
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35-WHAT CAN WE DO AS A SOCIETY TO PREVENT VIOLENCE AGAINST
WOMEN?
Atty. Handan İlaga

Keywords: Va Citizens' Aid to Violent Women, Right to arrest the criminal, The obligation to
report the crime, Male support for violence against women
Goal: As violence against women increases day by day in our country, 'Helping Women Who
Have Been Violent' movements have started by men in the society. We are witnessing the
behavior of male citizens who want to help and intervene when they witness the activities
of the "We Are with You Association" that has been operating for years, and the woman
who has experienced violence. As a society, men and women live together, and whether
men or women, if people are constantly killed in a country, this means that it has become a
very important problem for the whole society, not the women's problem. For this reason, it
is aimed to make progress on 'Preventing Violence Against Women' by making scientific
studies in terms of both TCK and CMK and other related laws, and informing and raising
awareness of the citizen in this direction. Materials and Methods: Turkish Criminal Code No.
5237, Criminal Procedure Code No. 5271…. The numbered Police Duty and Authority Law,
Electronic Handcuffs, were made by examining the solution methods applied to prevent
violence in the world. Results: Although some citizens who witnessed 'Woman exposed to
violence' want to intervene to help women, they can do wrong practices because they do
not know their legal rights and duties in terms of TCK and CMK, and they may cause harm
rather than benefit to women and society. The most recent "Kadir Şeker incident" is a very
typical example of this. Women often experience violence in secluded and secluded places,
and unfortunately they do not even have the opportunity to call the police and tell their
address when they are trying to save their lives. Even if the citizen wants to help in such
cases, he is afraid that he will get into trouble or he prefers to register with his mobile
phone for evidence for help. All of these are experienced due to lack of information. Result:
CMK. Pursuant to Article 90, “if the violent person is encountered in the case of a crime,”
the citizen who witnesses this has the right to follow the criminal, to catch it and to hand it
over to the police. In line with Article 278 of the Turkish Penal Code, Citizens have an
Obligation to Report the Offender (not the right). In other words, as soon as he witnesses
the woman who has been subjected to violence, he cannot pass by saying what he has told
me. At that moment, he has to call the gendarmerie according to the police or the scene
and report the violence. If he fails to do so, if he is complained and proven, he has a
sanction of 1 year in prison. The fact that 1 woman is killed a day is unfortunately an
important issue that concerns all members of our society and should be informed about the
legal rights and obligations of all individuals, and these informations will contribute to
preventing violence and accelerate social peace.
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36-TÜRKİYE’DE OLAN ATEŞLİ SİLAH ÖLÜMLERİNİN OLASI SEBEPLERİ VE
ÇÖZÜMLERİ
Ass. Dr. Ata Kıyak
Anahtar Kelimeler: Ateşli Silah, Toplumsal Şiddet, Ateşli Silah Yönetmeliği
Ateşli silahlar dünyada toplumsal şiddetin en önemli sebeplerinden biri arasında yer
almaktadır. Başta gelişmemiş ülkeler olmak üzere her yıl milyonlarca kişinin yaralanmasına
sebep olan ateşli silahlar, dünyada yıl başına 600.000’den fazla insanın ölümüne yol
açmaktadır. Bu problemi çözmek için birden fazla ülkede yasal ya da toplumsal önlemler
denenmiş ve denenmektedir. Small Arms Survey’nin 2017 verilerine göre Türkiye’de 100 kişi
başına düşen silah sayısı gelişmiş ülkelerle benzer seviyede olsa da, ülkemizde ateşli silah
sebebiyle olan ölümlerde gelişmiş ülkelerden çok daha fazla insan kaybedilmektedir. Bunun
sebebleri olarak; ateşli silah ruhsatı almanın kolay olması, ruhsatsız silahlanmanın gelişmiş
ülkelere kıyasla daha yüksek olması, ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma
konularındaki cezaların yeterli olmaması sayılabilir. Dünya genelinde büyük bir problem olan
sivil silahlanma ve ateşli silah şiddetine karşı farklı ülkenin aldığı önlemleri değerlendiren
makaleler derlendi. Bu önlemler arasından ateşli silah şiddetini azaltarak öne çıkanlar
Amerika Birleşik Devletleri’nin 1996 yılında devreye soktuğu Maryland Act, İsviçre’nin 2003
yılında yürürlüğe koyduğu Army XXI reformu, Avustralya’da 1996’da devreye sokulan
Victorian reformu ve son 30 yılda Yeni Zellanda’da uygulanan reformlar oldu. Bu
yönetmelikleri değerlendiren çalışmalar ışığında bu ülkeler ile Türkiye’de uygulanabilecek
olan ateşli silah reformlarının içerikleri 4 ana başlık altında toplandı. Bu dört başlık ruhsat
alım prosedürünü daha zorlayıcı hale getirmek, ateşli silah sahibi olabilmek için gerekli olan
minimum yaş sınırını yükseltmek, ateşli silah satışında yapılan geçmiş taramasını daha
ayrıntılı hale getirmek ve ruhsatsız ateşli silah kullanımı cezalarının yükseltilmesi şeklinde
belirlendi. Bu uygulama başlıkları altında atılacak adımlar ile oluşturulacak, kararlı ve amaca
yönelik bir Ulusal Ateşli Silahları Kontrol Hareketi ile dünyada ve ülkemizde büyük bir sağlık
problemi olan ateşli silah yaralanmaları ve ölümlerini azaltmak Türkiye’de mümkün
gözükmektedir.
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36-PROBABLE REASONS AND SOLUTIONS TO TURKEY’S FIREARM VIOLENCE
PROBLEM
Ass. Dr. Ata Kıyak
Keywords: Firearms, Community Violence, Firearms Regulations
Firearms violence is one of the leading causes of social violence. Worldwide every year
millions of people get hurt because of firearms and yearly more than 600.000 people lose
their lives due to firearms violence. According to 2017 data of Small Arms Survey number of
guns per 100 people in Turkey are in a similar level compared to developed countries,
however firearms deaths are higher in Turkey when we compare it to developed countries.
Reasons which could cause the increased number of firearm deaths in Turkey are; easy
firearm licensing process, higher number of ownership of firearms without a license
compared to other countries, inadequate penalties for the ownership and usage of
unlicensed guns. Firearms violence and civil armament is a common problem around the
world, several countries have offered solutions to solve these issues during past decades.
We read multiple articles that took looked at these solutions, among these solutions
Maryland Act in United States of America in 1996, Switzerland’s Army XXI reform in 2003,
Victorian reform in Australia in 1996 and lastly New Zealand’s reforms against firearms
violence in past 30 years had better results. Four main topics, which can be successful
against firearms violence in Turkey, were established after the examination of successful
acts and reforms against firearms in USA, Australia, Switzerland and New Zealand. The four
topics that were established were, building a more difficult licensing process, raising the
minimum age limit of obtaining a firearm license, making a detailed background check
before every firearm purchase and increasing the fines of carrying and using an unlicensed
firearm. In Turkey, it seems possible to decrease the burden of firearms violence on society
with a dedicated National Control of Firearms Act, which includes the four main topics
mentioned above.
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37-KADIN CİNAYETLERİNİN MAĞDURU VE TANIĞI OLARAK ÇOCUK
Uzm. Psk. Betül Kayıcı
Anahtar Kelimeler: Kadın Cinayeti, Anne, Çocuk, Travma
Kadına yönelik şiddet oranları ülkemizde ve dünyada son yıllarda gittikçe artmaktadır.
Kadınların aile yaşamlarında en çok eşlerinin veya yakın ilişki içerisinde olduğu erkeklerin
şiddetine maruz kaldığını yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. 2017 yılında yapılan bir
araştırmanın sonucuna göre birlikte olduğu ya da hoşlandığı erkek tarafından öldürülen
kadınların yarısı aynı zamanda anne olduğu ve bu ailelerdeki her üç çocuktan birinin
annesinin boğularak, yakılarak, vurularak veya bıçaklanarak öldürüldüğüne tanık olduğu
tespit edilmiştir. Çocukluk çağında yaşanan anne kaybı, babanın hapis süreci, cinayete tanık
olma gibi çoklu travmanın yaşanması çocuğun psikolojik gelişimini etkilemektedir. Bu
çalışmada bir olgu üzerinden çocuğun yaşadığı travma literatür ile birlikte incelenecektir.

37-CHILD AS A VICTIM AND WITNESS OF FEMICIDE
Uzm. Psy. Betül Kayıcı
Keywords: Femicide, Mother, Family, Trauma
The rate of violence against women has been increasing in our country and in the world
recently. The studies carried out show that women expose to violence mostly by their
husbands and the men in their immediate environment. According to the result of the
research conducted in 2017, half of the women murdered by the men whom they lived
together with or liked are also mothers and that one of three children in such families
witnesses their mothers being strangled, burned, shot or stabbed. Multiple traumas such as
losing mother, imprisoned fathers and witnessing a murder in childhood influence the
child’s psychological development. In this study, we will examine the trauma that a child
experiences through a fact.
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38-KADIN KURSİYERLERİN BAKIŞ AÇISINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDET
Dr. Öğr. Üyesi Semra Kocataş
Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, şiddet türleri, nitel araştırma
Amaç: Çalışma; bir ilde yer alan Hanımlar Kültür Merkezlerinde açılan kurslara katılan kadın
kursiyerlerin bakış açısından kadına yönelik şiddeti değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı-niteliksel olan araştırmanın evrenini; bir ilde yer alan üç Hanımlar
Kültür Merkezindeki çeşitli kurslara katılan ve 10 Şubat-13 Mart 2020 tarihleri arasında
araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlar oluşturmuştur. Tanımlayıcı araştırmanın
örneklemine dahil olan 152 kadından, Kişisel Bilgi Formunda yer alan “Şimdiye kadar eşiniz
tarafından hiç şiddete maruz kaldınız mı?” sorusuna “evet” cevabını veren ve derinlemesine
görüşmeyi kabul eden 18 kadın araştırmanın nitel örneklemine alınmıştır. Çalışma için kurum
izni, üniversitenin Etik Kurulundan onay, kadınlardan yazılı ve sözel onam alınmıştır.
Derinlemesine görüşmede veri toplama aracı olarak kadına yönelik şiddete ilişkin görüşlerini
belirlemek için üç açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış “Görüşme Formu”
kullanılmış, elde edilen nicel veriler sayı, yüzdelik, ki kare testi; nitel veriler içerik analizi
yapılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 36.61±10.35, evlilik süresi
ortalaması 18.56±8.79 olup, %85.5’i çekirdek aile tipine, %88.1’i en az bir çocuğa sahiptir.
Kadın kursiyerlerin %15.1’inin şiddete maruz kaldıkları, şiddete maruz kalanların %69.6’sının
eşi tarafından şiddet gördüğü, %13.8’inin sözel, %11.2’sinin fiziksel şiddete maruz kaldıkları
saptanmıştır. Kadınların sosyodemografik ve evlilik özellikleriyle şiddet yaşama durumları
arasında anlamlı ilişki olmadığı, yaşadıkları fiziksel ve sözel şiddet türleriyle aile tipleri
arasında anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Derinlemesine görüşülen kadınların, kadına
yönelik şiddet tanımlarından “erkeklerin uyguladığı zorbalık” ve “kadınların uğradığı
saldırganlık”; maruz kaldıkları şiddet durumundaki tavır ve tutumlarına ilişkin görüşlerinden
“şiddet ortamında kalmaya devam etme (hiçbir şey yapmama)” ve şiddet ortamından
uzaklaşma (polise başvurma)” ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik önerilerinden
“bireysel düzeyde önlemler” ve “toplumsal düzeyde önlemler” ana temaları ortaya çıkmıştır.
Sonuç: Bu çalışmada, kadınların en fazla maruz kaldıkları şiddet türünün sözel şiddet olduğu,
derinlemesine görüşülen kadınların kadına yönelik şiddeti, hem bedensel hem sözel şiddet
olarak birlikte ele aldıkları, şiddete maruz kalma durumunda çoğunun şiddet ortamında
kalmaya devam ettikleri saptanmıştır.
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38-VIOLENCE AGAINST WOMEN FROM THE PERSPECTIVE OF WOMEN
TRAINERS
Asst. Prof. Semra Kocataş
Keywords: Violence against women, types of violence, qualitative research
Aim: Study; It was planned in order to evaluate the violence against women from the
perspective of women trainees who attended the courses opened in the Women Cultural
Centers in a province. Method: The universe of descriptive-qualitative research; women
who attended various courses at three Ladies' Cultural Centers in one province and agreed
to participate in the study between February 10 and March 13, 2020. Among the 152
women included in the sample of the descriptive study, the "Have you ever been subjected
to violence by your spouse?" Eighteen women who answered “yes” to the question and
accepted in-depth interviews were included in the qualitative sample of the study.
Institutional permission for the study, approval from the Ethics Committee of the university,
and written and verbal consent from women were obtained. In the in-depth interview, semistructured “Interview Form” consisting of three open-ended questions was used as a data
collection tool to determine opinions on violence against women. The quantitative data
obtained were obtained by using the number, percentage, chi-square test; Qualitative data
were evaluated through content analysis. Results: The average age of women is 36.61 ±
10.35, the average duration of marriage is 18.56 ± 8.79, 85.5% of them have nuclear family
type, 88.1% have at least one child. It was determined that 15.1% of female trainees were
subjected to violence, 69.6% of those who were exposed to violence were subjected to
violence by their spouses, 13.8% of them were subjected to verbal violence and 11.2% of
them were exposed to physical violence. It was found that there was no significant
relationship between women's sociodemographic and marital characteristics and their
experiences of violence, and there was a significant relationship between the types of
physical and verbal violence they experienced and their family types. Among the definitions
of violence against women, the women interviewed in depth are "bullying by men" and
"aggression suffered by women"; The main themes of "continuing to remain in the
environment of violence (doing nothing)" and avoiding the environment of violence (going
to the police) "from their views on their attitudes and attitudes in the situation of violence
they are subjected to, and" measures at the individual level "and" measures at the social
level "from their suggestions to prevent violence against women has emerged. Conclusion:
In this study, it was found that verbal violence was the type of violence that women were
exposed to most, that the women who were interviewed in-depth dealt with violence
against women both as physical and verbal violence, and most of them continued to remain
in the environment in case of being exposed to violence.
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39-ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI MÜCADELEDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL
HİZMETLER BAKANLIĞI’NIN ROLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Safa Koçoğlu
Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, çocuk istismarına karşı mücadele, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı
Açığa çıkarılması en zor sorunlardan birisi olan çocuk istismarı, çocuğa karşı uygulanan ve
çocuğun bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen önlenebilir
davranışların bütünüdür. Çocuklar, genellikle ebeveynlerinin veya diğer yetişkinlerin
istismarına maruz kalmaktadır. Ebeveyn desteğinin olmayışı, çocukların başka çocuklarla
kıyaslanması, dikkate alınmayıp bir birey olarak görülmemesi, istismarın gizlenmesi,
çocukların istismarı dile getirmekte güçlük çekmesi, çocuğun istismarına sebebiyet veren
davranışlardan sadece bir kaçıdır. Çocuk istismarı, çocuklarda onarılması çok zor uzun süreli
yıkımlara neden olmaktadır. Dolayısıyla çocuk istismarına karşı mücadele sağlıklı toplumların
inşası için elzemdir. İstismar, şiddet gibi sorunlar evrensel sorunlar olup ancak bütüncül
yaklaşımlarla çözüme kavuşturulabilir. Bu nedenle, ülkeler çocuğun üstün yararını dikkate
alarak çocuk istismarına karşı mücadele etmektedir. Ülkemizde de çocuğun üstün yararı ve
uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yasa yapıcılar
çocuğun istismarına yönelik kanun çıkarmakla mükellef olsa da konuyla mücadele
edebilmede tek başına yeterli değildir. Yasaları uygulayan kurum ve kuruluşlar ve bu yasalara
duyarlı paydaşlar olmadığı takdirde çocuk istismarına yönelik sorunların çözüme
kavuşturulması mümkün değildir. Nitekim bu yasaları uygulayan ve bu alanda çalışmalar
yürüten birçok kurum ve kuruluş mevcuttur. Bu çalışmada ise çocuk istismarına karşı
mücadelede yer alan aktörlerden biri olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu
alanda yürüttüğü koruyucu ve önleyici çalışmalar yer alacaktır. Bunun yanı sıra, çalışmada
bakanlıkça yürütülen psiko-sosyal destek programları ele alınacak ve vaka örnekleriyle
bakanlığın bu alandaki rolünün değerlendirilmesi yapılacaktır.
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39-THE ROLE OF THE MINISTRY OF FAMILY, LABOR AND SOCIAL SERVICES IN
THE STRUGGLE AGAINST CHILD ABUSE SUMMARY
Asst. Prof. Safa Koçoğlu
Keywords: Child abuse, struggle against child abuse, Ministry of Family, Labor and Social
Services
Child abuse, which is one of the most difficult problems to reveal, is the sum of preventable
behaviors applied against the child that negatively affect the child's physical, spiritual,
emotional and social development. Children are often abused by their parents or other
adults. Lack of parental support, comparing children with other children, not being
considered as an individual by being ignored, hiding the abuse, having difficulty in
expressing abuse by children are just a few of the behaviors that cause child abuse. Child
abuse causes long-term destruction in children that is very difficult to rehabilitate. In
addition to negatively affecting the physical and mental health of abused children, this
situation causes the formation of unhealthy communities. Therefore, struggling against child
abuse is essential for building healthy societies. Problems such as abuse and violence are
universal problems and can only be solved with holistic approaches. Therefore, countries
struggle against child abuse by taking into account the best interests of the child. In our
country, legal regulations have been made taking into account the best interests of the child
and international conventions. Although lawmakers are obliged to pass a law on child abuse,
it is not sufficient alone to struggle the issue. It is not possible to solve the problems of child
abuse without the institutions and organizations that implement the laws and the
stakeholders sensitive to these laws. As a matter of fact, there are many institutions and
organizations that implement these laws and work in this field. In this study, protective and
preventive activities carried out by the Ministry of Family, Labor and Social Services, one of
the actors involved in the struggle against child abuse, will be included. In addition, the
study will discuss the psychosocial support programs carried out by the ministry and
evaluate the role of the ministry in this field with case examples.
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40- YAKIN İLİŞKİLERDE ŞİDDET (Partner Şiddeti) ve KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ’NİN İLİŞKİSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Ş. Güliz Kolburan
Anahtar Kelimeler: Tutum; Kadına yönelik şiddet tutumları; Karanlık üçlü kişilik özellikleri;
Yakın partner şiddeti.
Yakın ilişkilerde kadına yönelik şiddet yaygın bir istismar davranışıdır. Fiziksel ve cinsel şiddet
dışında psikolojik şiddet ve kontrol davranışlarının da bu bağlam içinde ele alınması
önemlidir. Şiddet mağdurları ile yapılan pek çok çalışmanın yanı sıra, failler ile ilgili çalışmalar
da önleyici projelere ışık tutacaktır. Klinik belirti göstermeyen narsisizm, makyavelizm ve
psikopatik örgütlenmeler, kişiliğin karanlık yönünü temsil eden üç bileşen olarak ifade
edilmektedir. Karanlık üçlü kişilik özellikleri ile saldırganlık ve şiddet arasındaki korelasyon
üzerine yapılan bazı çalışmalarda yakın yakın partner şiddeti ile anlamlı ilişkiler saptanmıştır.
Amaç: Çalışmanın amacı kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddetle birlikte duygusal şiddet ve
kontrol davranışına ilişkin tutumların karanlık üçlü kişilik özelikleri ile ilişkisini incelemektir.
Yakın eş şiddetinin önlenmesi bağlamında yapılacak çalışmalarda psikolojik şiddet ve kontrol
davranışlarına da dikkat çekmek bir diğer amacımızdır. Yöntem: Araştırmanın amaçlarına
yönelik olarak, Kadına Yönelik Şiddet Tutum Ölçeği ve SD3 (Short Dark Triad) Kısaltılmış
Karanlık Üçlü Ölçeği kullanılmış, demografik veriler için ise kişisel bilgi formu uygulanmıştır.
Örneklem grubu Google form ve yüz yüze görüşmeler yoluyla ulaşılan 18 yaş ve üzeri 300
erkekten oluşmaktadır. Bulgular: Uygulama devam etmekte olup, sonuçlar ölçek ve alt ölçek
puanları ilişkilendirilerek, SPSS programı ile değerlendirilecektir.
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40-INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTNER VIOLENCE
AND DARK TRIAD PERSONALITY TRAITS
Asst. Prof. Ş. Güliz Kolburan
Keywords: Attitude; Violence attitudes against women; Dark triad personality traits;
Intimate partner violence
Violence against women in close relationships is a common abuse behavior. It is important
in addition to physical and sexual violence, psychological violence and control behaviors are
also must be considered in this context. In addition to many studies with women victims of
violence, studies on male perpetrators will shed light on preventive projects. Narcissism,
machiavelism and psychopathic organizations that do not have clinical symptoms are
expressed as three components representing the dark side of personality. In some studies
about the correlation between dark triad personality traits and aggression and violence,
significant relationships were found with between dark triad and partner violence. Aim: The
aim of this study is to investigate the relationship attitudes of men towards between
physical, sexual and emotional violence and control behavior with dark personality traits.
Another aim of this study is to draw attention to psychological violence and coercive control
behaviors, for future studies in order to prevent intimate partner violence. Method: For the
purposes of the study, ISKEBE Violence against women attitude scale (ISKEBE Attitude
Scale), Short dark triad scale (SD3) were used. In addition, a personal information form
prepared by the researchers was used for demographic data. The sample group consisted of
300 men over the age of 18 who were reached through Google forms and face-to-face
interviews. Findings: The application is ongoing and the results will be evaluated with SPSS
program by correlating the scale and subscale scores.
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41-SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEKİM VE HEMŞİREERİN
FİZİKSEL VE CİNSEL ŞİDDETİ TANIMA DÜZEYLERİ

Sosyal Hizmet Uzmanı Zühal Koparan

Anahtar Kelimeler: Şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet
Çocuğa yönelik gerçekleştirilen fiziksel ve cinsel şiddet eylemleri çocuğun hayatını ve ruh
sağlığını ciddi düzeyde zarara uğratır. Çocuğa zarar veren bu eylemler çocuğun kendisi veya
ailesi tarafından genellikle saklanma eğilimindedir. Çocuğu zarara uğratan eylemlerin
sonlandırılması ve uğradığı zarar nedeni ile fark edilmesi sağlık hizmeti sunumu esnasında
karşılaştığı hekim ve hemşirelerin fiziksel ve cinsel şiddeti tanıma düzeyine bağlıdır. Bu
çalışmada fiziksel ve cinsel şiddet mağduru çocuk olguları ile karşılaşma olasılığının yüksek
olduğu hekim ve hemşirelerin fiziksel ve cinsel şiddeti tanıma düzeylerinin ölçülmesi
amaçlanmıştır. Uygulanan anket çalışması ile hekim ve hemşirelerin istismara yönelik kendi
farkındalıklarını sorgulama çabası içerisine girmeleri ve konu ile ilgili hassasiyet geliştirmeleri
amaçlanmıştır. Gelişen hassasiyet ile her olgunun farklı bir bakış açısı ile alınması ve
neticesinde gerçekleştirilmekte olan veya gerçekleştirilmesi planlanan şiddet eyleminin
sonlandırılması sağlanacaktır. Bu sayede yardım bekleyen her çocuğa şiddet eylemi kronik
bir hal almadan ve çocuğun yaşamını tehdit edecek düzeye ulaşmadan önce müdahale
edilebilecektir. Olgulara multidispliner yaklaşılması ve sosyal destek ile çocuğun normal
yaşama uyum sağlaması amaçlanmaktadır.
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41-PHYSICAL AND SEXUAL VIOLENCE RECOGNITION LEVELS OF PHYSICIANS
AND NURSES WORKING IN SULTANBEYLI STATE HOSPITAL

Sosyal Hizmet Uzmanı Zühal Koparan

Keywords: Violence, physical violence, sexual violence
Physical and sexual acts of violence against children seriously harm the life and mental
health of the child. These actions that harm the child often tend to hide by the child or his
family. The termination of the actions that harm the child and being noticed due to the
damage caused by the child depends on the level of recognition of the physical and sexual
violence of the physicians and nurses faced during the provision of health services.
In this study, it is aimed to measure the physical and sexual violence recognition levels of
physicians and nurses, which are most likely to encounter cases of child victims of physical
and sexual violence. With the questionnaire study, it was aimed that physicians and nurses
would try to question their awareness of abuse and develop sensitivity. With the developing
sensitivity, it will be ensured that each phenomenon is taken with a different perspective
and the violent action that is carried out or planned to be carried out as a result. In this way,
every child awaiting help can be intervened before the violent act becomes chronic and
reaches a level that threatens the child's life. It is aimed to approach the patients with a
multidisciplinary approach and to adapt the child to normal life with social support
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42-ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI KONUSUNDA RADYOLOJİ TEKNİKERLERİNİN
BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Uzman Eğitmen Özge Kovan
Berna Eren
Erdal Coşgun
Anahtar Kelimeler: Çocuk, ihmal, istismar, radyoloji teknikeri, radyoloji, tıbbi görüntüleme
Çocuk ihmali ve istismarı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 18 yaşın altındaki çocuğun
sağlığına, hayatta kalmasına, gelişimine veya onuruna yönelik gerçek ya da potansiyel zararla
sonuçlanan her türlü fiziksel ve/veya duygusal kötü muamele, cinsel istismar, ihmal ve
sömürü olarak tanımlanmakta; erişkinlerin %25’inin çocukluk dönemlerinde fiziksel
istismara; kadınların %20’sinin, erkeklerin %8’inin çocukluklarında cinsel istismara maruz
kaldıkları belirtilmektedir. Türkiye’de 2010 yılında yapılan araştırmada, 7-18 yaş çocukların
%51’inin duygusal, %43’ünün fiziksel, %3’ünün cinsel istismara uğradığı saptanmıştır.
Nedenleri ve sonuçları açısından tıbbi, yasal, gelişimsel ve psikososyal bir halk sağlığı sorunu
olmakla birlikte, olayın belirlenmesinin zorluğu ve rapor edilmesindeki yetersizlikler
nedeniyle çocuk ihmali ve istismarı olaylarının yaygınlığına ilişkin gerçek sayılar tam olarak
bilinmemektedir. Çocuğun cinsel yönden istismarı Türk Ceza Kanunu’nda ceza gerektiren bir
suç olarak tanımlanmıştır ve sağlık çalışanları bu suçu kolluk kuvvetleri ve savcılıklara
bildirmekle yükümlü tutulmuştur. Ancak, bildirim konusundaki eksikliklerden biri olgularla
en sık karşılaşan sağlık personelinin bildirim konusundaki bilgi eksikliğidir. Çocuk istismarı
durumlarında ebeveynlerin genellikle gizleme eğilimi olduğundan bu durumun fark
edilmesinde ve ölümcül olabilecek sonuçlarının önlenmesinde sağlık çalışanlarının
farkındalığı ve bilgi birikimi önemlidir. Sağlık çalışanları, ihmali ve istismarının önlenmesi,
olguların tanılanması, tedavisi ve rehabilitasyonu ile aile ve toplumun bilinçlendirilmesinde
önemli rol almakla birlikte; yapılan çalışmalar, sağlık çalışanlarının konu hakkındaki
farkındalıklarının ve çocuk istismarı belirti ve risklerini tanıma durumlarının yeterli düzeyde
olmadığını, olgu veya şüphesi ile karşılaştıklarında nasıl bir prosedür izlemeleri konusunda
zorlandıklarını göstermektedir. Bu tanımlayıcı çalışma, radyoloji teknikerlerinin çocuk ihmali
ve istismarı konusundaki farkındalık ve bilgi düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çocuk
ihmali ve istismarı şüphesi olan olgularda tanının konması ve belgelenmesi için tıbbi
görüntüleme yöntemlerinin önemli bir yer tutması nedeniyle radyoloji teknikerlerinin bu
konudaki farkındalıkları ve bilgi düzeylerinin yüksek olması önemlidir. Zira, istismara uğrayan
çocuğun durumunun fark edilmemesi ve önlem alınmaması durumunda çocuğun istismarı
devam edebilmektedir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu, 01-31 Ocak 2020
tarihleri arasında Kamu ve Özel Hastanelerde çalışmakta olan radyoloji teknikerlerine mail
yoluyla gönderilmiştir. Veri analizinde, tanımlayıcı istatistik olarak sayı ve yüzde; istatistiksel
değerlendirmede ise Ki-kare ve Fisher’s Kesin ki-kare testi kullanılmıştır. 1.tip istatistiksel
hata değeri %5 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, radyoloji teknikerlerinin çocuk
ihmali ve istismarı konusundaki bilgi eksiklerini ortaya koymuş olup; gerekli eğitimlerin
yapılması önerilmiştir.
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42-ASSESMENT OF KNOWLEDGE LEVELS OF RADIOLOGY TECHNICIANS ON
CHILD NELGECT AND ABUSE
Uzm. Eğitmen Özge Kovan
Berna Eren
Erdal Coşgun
Keywords: Child, neglect, abuse, radiology technician, radiology, medical imaging
Child neglect and abuse is defined by the World Health Organization as any physical and / or
emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect and exploitation that results in real or
potential harm to the health, survival, development or dignity of a child under the age of 18;
and it is stated that 25% of adults are exposed to physical abuse, 20% of women and 8% of
men are exposed to sexual abuse in their childhood. A study conducted in Turkey in 2010
showed that in 7-18 age group children, 51% are exposed to emotional, 43% to physical and
3% to sexual abuse. Although it is a medical, legal, developmental and psychosocial public
health problem in terms of its causes and consequences, the actual numbers regarding the
prevalence of child neglect and abuse are not known due to the difficulty in identification of
incidents and inadequate reporting. The sexual abuse of the child is defined in the Turkish
Penal Code as a criminal offense and healthcare workers are obliged to report this crime to
law enforcement and prosecution offices. However, one of the deficiencies in reporting is
the lack of information of healthcare professionals. In cases of child abuse, as parents often
tend to hide the incidents, the awareness and knowledge of healthcare professionals is
important to prevent potentially fatal consequences. Although healthcare professionals play
an important role in preventing neglect and abuse, diagnosis, treatment and rehabilitation
of cases, and raising awareness of the family and society; studies show that the awareness
of the healthcare professionals as well as risk and sign identification is insufficient; and they
have hard time what protocol to follow. This descriptive study aims to determine the
awareness and knowledge levels of radiology technicians about child neglect and abuse. It is
important for radiology technicians to have a high level of awareness and knowledge, since
medical imaging methods have an important place in the diagnosis and documentation of
suspected child neglect and abuse cases; and if it goes unnoticed, the abuse continues. The
questionnaire is developed by the researchers and sent by e-mail to radiology technicians
working in public and private hospitals between 01-31 January 2020. Frequency and
percentages was used as descriptive statistics. Chi-square and Fisher’s Exact test was used
for qualitative data analysis. Type 1 statistical error of the study is defined as 5%.The results
of the study revealed the lack of knowledge of radiology technicians about child neglect and
abuse; therefore, it is suggested that trainings on this topic are needed to be conducted.
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43-CİNSEL ŞİDDET MAĞDURLARININ KORUNMASI VE DEVLETİN POZİTİF
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Av. Tuğçe Duygu Köksal
Anahtar kelimeler: cinsel şiddet, pozitif yükümlülükler, ikincil mağduriyet
Bu tebliğ kapsamında üzerinde durmak istediğimiz mesele bir bütün olarak, cinsel şiddet
mağdurlarına ilişkin yasal mevzuatta sağlanan korumanın kapsamı ve uygulamada yasal ve
uluslararası prensipler çerçevesinde ele alınan teminatların sağlanmasında karşılaşılan
sorunlardır. Cinsel şiddet mağdurlarının gerek önleyici tedbirler kapsamında gerek ise
soruşturma ve kovuşturma aşamalarında korunmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin [AİHM] bugüne kadar vermiş olduğu kararların ve 6284 sayılı Kanuna yön
veren Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele
Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde (“İstanbul Sözleşmesi”) yer alan ilkeler ışığında şu
ana başlıklar irdelenecektir. Öncelikle, özellikle cinsel şiddete karşı önleyici tedbirlerin
kapsamı ve bunların uygulamada işlerliği üzerinde durulacaktır. Kolluk aşamasından yargı
önüne gelinceye kadar geçilen süreçte yaşanan aksaklıklar değerlendirilecek ve AİHM
içtihatları doğrultusunda uygulamayla karşılaştırmalı bir tablo çizilmeye çalışılacaktır.
Sonrasında, soruşturma ve yargılamada, toplanan deliller ve yargılamanın yürütülmesi ile
yargı mensuplarının toplumsal cinsiyet bakış açısı konusunda farkındalıkları ve ikincil
mağduriyete sebebiyet veren durumlar üzerinde durulacaktır. Son olarak, özellikle, çoğu kez
eksik kalan, insan ticareti boyutu ile konu ele alınacak ve devletin bu konudaki pozitif
yükümlülükleri çerçevesinde insan ticareti kapsamında cinsel şiddet mağdurlarının
korunması tüm devlet organlarının uygulamadaki bakış açısı değerlendirilecek tartışılacaktır.
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43-THE PROTECTION OF THE VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AND THE
POSITIVE OBLIGATIONS OF THE STATE
Atty. Tuğçe Duygu Köksal
Keywords: sexual violence, positive obligations, secondary victimisation
The issues to be focused on within the scope of this presentation as a whole are the scope
of the protection provided in the legal legislation for victims of sexual violence and the
problems encountered in respect of the guarantees addressed within the framework of legal
and international principles in practice. In consideration of the judgments delivered so far by
the European Court of Human Rights [ECHR] on the protection of victims of sexual violence,
both within the scope of preventive measures and at the stages of investigation and
prosecution and the principles contained in the Council of Europe Convention on Preventing
and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (“Istanbul Convention”)
which encouraged the law no. 6284, the following main topics will be examined:
First, the presentation will focus on the scope of preventive measures, especially against
sexual violence, and their effectiveness in practice. Problems related to the law
enforcement agencies will be evaluated and a comparative analysis will be tried to be drawn
with the practice in accordance with the case law of the ECHR. Secondly, the presentation
will focus on the evidence collected and the conduct of the trial in the investigation and trial
as well as the awareness of judicial members about gender perspective and the situations
that lead to secondary victimization. Finally, in particular, the issue will be addressed with
the extent of human trafficking, which is often incomplete, and the perspective of all
administrative bodies in practice regarding the protection of victims of sexual violence
under human trafficking within the framework of the positive obligations of the state on this
issue will be evaluated and discussed.
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44-OKULLARDA ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR: GAZETE HABERLERİ
ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
Stj. Av. Merve Köylüoğlu
Anahtar Kelimeler: cinsel şiddet, çocuğa yönelik şiddet, cinsel istismar, okulda şiddet
Amaç: Çocuklara yönelik şiddet bir halk sağlığı problemidir. ‘Çocuğa yönelik cinsel istismar,
psikososyal gelişimini tamamlamamış ve yaşı küçük olan kız veya erkek çocuğun bir yetişkin
tarafından cinsel amaçlar için kullanılmasıdır. Bir çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel
doyum için kullanılması cinsel istismardır.’ (Polat, 2016) Alınan önlemlerin yetersizliği
nedeniyle çocuğa yönelik şiddet önlenememekte ve hatta çocuklar okullarda cinsel şiddete
maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2019-2017 yılları arasında okullarda
çocuklara yönelik cinsel istismarın, tirajı yüksek üç ulusal gazetedeki haberler üzerinden
ortaya çıkarılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma, konuyla ilgili anahtar kelimeler üzerinden haberler araştırılıp
ardından haberlerin içerik analizlerinin yapılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
veriler daha sonra SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23.0paket programına
aktarılarak tanımlayıcı istatistikler elde edilmiştir.
Bulgular: Tirajı yüksek üç gazete üzerinden yapılan araştırmada 350 ye yakın vaka
değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen verilere göre kız çocukları erkek çocuklarına oranla
daha fazla cinsel istismara maruz kalmıştır. Cinsel istismar failleri de yüksek oranda
öğretmenlerdir. Bununla birlikte cinsel istismar failleri temizlik görevlisi, müdür, müdür
yardımcısı şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Cinsel istismarın meydana geldiği yer
çoğunlukla sınıf, okul içi ve müdür veya müdür yardımcısı odası şeklinde karşımıza
çıkmaktadır.
Sonuç: Çocukların her türlü şiddetten korunması, Çocuk Hakları sözleşmesi ve diğer
Uluslararası Sözleşmeler tarafından sağlanmaya çalışılmaktadır. Devletler söz konusu
uluslararası sözleşmeleri iç hukuklarında tanımakta ve uygulanmasını sağlamaktadırlar.
Ancak çocukların korunmasında uygulamada büyük aksaklıklar meydana gelmektedir.
Bunlardan ne yazık ki en acısı çocukların okullarda maruz kaldığı şiddettir. Özellikle
çocukların okullarda maruz kaldığı cinsel şiddet tespit edilmesi zor bir durum olarak
karşımıza çıkmaktadır. Birçok olguda çocukların istismarcılar tarafından korkutulduğu ve bu
şekilde istismarın ortaya çıkmasının engellenmeye çalışıldığı görülmektedir. Cinsel şiddetle
birlikte duygusal şiddet ve fiziksel şiddet de kendini gösteren şiddet türlerindendir.
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44-SEXUAL ABUSE FOR CHILDREN AT SCHOOLS: A STUDY ON NEWSPAPER
NEWS
Stj. Av. Merve Köylüoğlu
Keywords: Sexual violence, child battering, sexual abuse, school violence
Violence against children is a public health problem. Child sexual abuse is the use of an
under-age male or female child for sexual purposes that has not completed his psychosocial
development. Using a child for sexual satisfaction by an adult is sexual abuse. (Polat, 2016)
Due to the inadequate measures taken, violence against children cannot be prevented and
children are exposed to sexual violence in schools. The purpose of this study, the sexual
abuse of children in schools in Turkey between the years 2019-2017, circulation is revealed
through news in the high three national newspapers. Material and Method: The research
was carried out in the form of researching the news on the relevant keywords and then
analyzing the content of the news. The data obtained were then transferred to the SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) 23.0 package program and descriptive statistics
were obtained. Results: Nearly 350 cases were evaluated in the study conducted on three
newspapers with high circulation. According to the data obtained, girls were exposed to
more sexual abuse than boys. Perpetrators of sexual abuse are highly teachers. In addition,
sexual abuse perpetrators appear as cleaning officers, director and assistant manager. The
place where sexual abuse occurs is mostly in the form of classroom, in-school and room of
director and assistant manager. Conclusion: Children are tried to be protected from all
forms of violence by the Convention on the Rights of the Child and other International
Conventions. States recognize these international conventions in their domestic law and
ensure their implementation. However, there are major disruptions in the practice of
protecting children. Unfortunately, the most painful of these is the violence that children
are exposed to in schools. Especially, it is a difficult situation to detect sexual violence that
children are exposed to in schools. In many cases, it is seen that children are frightened by
the abusers, and in this way they try to prevent the emergence of abuse. Emotional violence
and physical violence are among the types of violence that manifest themselves.
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45-SANIĞI MAĞDURA DÖNÜŞTÜREN KAPATILMA SÜRECİNİN ŞİDDETİ
Sabri Kuşkonmaz
Anahtar Kelimeler: Kapatılma, infaz, masumiyet, hapishane
Amaç II. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi’nin teması olan “Viktimoloji” kavramının ana
öznelerinden biri suçun failidir. Dolayısıyla, mağdurun ve mağdurun uğradığı şiddetin temel
alındığı bir kongrede, suçun failine aslında karşı kutupta bir konum verilmesi normaldir.
Ancak, masumiyet karinesinin de ışığında, şiddeti doğuran suçun faili de bir yargısal önlem
olarak kapatılma sürecine sokulmasıyla birlikte özellikle kamusal otorite nezdinde mağdur
haline dönebilmektedir. Bu çalışmamızda, yargısal süreç içinde kapatılmasıyla birlikte infaz
kurumu mağduru haline dönüşebilen suç faili sanıkların durumuna açıklık getirilmeye
çalışılacaktır. Özellikle müşteki/mağdurun “kamusal otorite” olduğu, dolaysıyla kurbanın da
kamu/kamu düzeni olarak ifade edildiği suç/suçlamalarda sanık olma süreci ile sanığın
mağdur olma süreci aynı anda gerçekleşebilmektedir. Mağduriyet yönetim kaynaklı
olabildiği gibi, diğer suç faillerinden dolayı da ileri gelebilmektedir. Bu sürecin “kapatılma” ile
bir üst düzeyde devam etmesi söz konusudur. Bu aşamadan sonra uygulamaya konulan
rehabiltasyon programları da gerek ülkemizde ve gerekse tüm dünyada hala tartışmalı ve
elde edilen sonuçlar istene düzeyde değildir. Bu nedenle, sorunun bir parçası da sanığın
mağdurluğu süreci olduğundan, bu sürece ilişkin çalışmalar yapmak gereği vardır. Bulgular
İstanbul Barosu’na bağlı avukat olarak yaklaşık otuz yıllık çalışmamızda, sayısız ceza ve infaz
kurumunda, karakollarda sanık veya mağdur vekili olarak görev yaptım. Bu süre aynı
zamanda bir alan çalışması niteliğindeydi. Özellikle yargısal bir önlem olarak verilen
tutuklama kararından sonra tanık olunan uygulamalar ve elde edilen bulgular, sanığın
mağduriyeti sürecinin yaşandığını gösterdi. Bu süreç ise, önlenmek istenen suç/şiddet
sarmalı için olumlu veriler sunmamaktadır. Sonuç Bu çalışma ile, suç sanığının da kapatılma
süreci ile birlikte ortaya çıkan mağdur olma ve şiddete uğrama süreci irdelenecektir.
Doğrudan gözlem ve tanıklığa dayanan alan verileri ve denenen pek çok yasal yollardan
çıkartılacak sonuçlar ile özellikle infaz sistemi ve infaz kurumlarının, şiddeti önlemek için
yapması gerekenler konusunda çözümler önerilecektir.
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45-THE SEVERITY OF THE CLOSURE PROCESS THAT TURNS THE ACCUSED INTO
A VICTIM
Sabri Kuşkonmaz
Keywords: Closure, enforcement, innocence, prison
Goal: One of the main subjects of the concept of "Victimology", which is the theme of the
Second International Understanding Violence Congress, is the perpetrator of the crime.
Therefore, in a congress based on the victim and the violence the victim suffered, it is
normal to give the perpetrator of the crime a position in the opposite pole. However, in the
light of the presumption of innocence, the perpetrator of the crime that causes violence can
also turn into a victim, especially in the eyes of public authority, after being put in the
closure process as a judicial measure. In this study, it will be tried to clarify the situation of
the criminal offender defendants who can turn into victims of enforcement institutions after
being closed in the judicial process. Especially in crimes/accusations in which the
complainant/victim is a "public authority" and therefore the victim is also expressed as a
public/public order, the process of being accused and the process of being a victim of the
accused can occur at the same time. The victimization may be management-based or may
come forward due to other criminal offenders. This process continues at a higher level with
"closure". The rehabilitation programs put into practice after this stage are still controversial
both in our country and around the world, and the results are not at the desired level.
Therefore, as part of the problem is the process of victimization of the accused, there is a
need to carry out studies on this process. Findings In our thirty-year work as lawyers
affiliated with the Istanbul Bar Association, I worked as a defendant or victim attorney in
countless penal and enforcement institutions and police stations. This period was also a
field study. The practices witnessed and the findings obtained after the arrest decision made
as a judicial measure showed that the process of victimization of the accused was
experienced. This process does not provide positive data for the crime/violence spiral that is
desired to be prevented. Result With this study, the process of being victimized and
subjected to violence that occurs with the closing of the accused will be examined. With the
field data based on direct observation and testimony, and the conclusions to be drawn by
many legal means tried, solutions will be suggested especially for the enforcement system
and enforcement institutions about what to do to prevent violence.

112

46-BAĞIMLI KİŞİLİİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP BİREYLERİN İLİŞKİ DOYUMU İLE
FLÖRT ŞİDDETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Aydan Mammadli
Engin Eker
Burak Akdeniz
Anahtar Kelimeler: flört şiddeti, bağımlı kişilik, ilişki doyumu
Bu araştırmanın amacı bağımlı kişilik özelliklerine sahip olan bireylerin sahip oldukları ilişki
doyumu ile maruz kaldıkları flört şiddeti arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmada flört
şiddetine maruz kalmalarına rağmen ilişki doyumlarının düzeyinin belirlenmesinde bağımlı
kişilik yapılanmasına sahip olmanın düzenleyici (modaretör) etkisi incelenecektir. Bu amaç
doğrultusunda bağımlı kişilik özelliklerine sahip bireylerin ilişki doyumu ile maruz kaldıkları
şiddetin kişinin cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, gelir durumu gibi çeşitli değişkenler ile
karşılaştırılacaktır. Araştırmanın önemi bireylerin sahip oldukları bağımlı kişilik
yapılanmasının maruz kalınan flört şiddetine rağmen ilişki doyumunu ne oranda etkilediğine
ışık tutmaktır. Yöntem Araştırmanın örneklemi Türkiye genelinde 18-40 yaş aralığında
romantik ilişki içinde olan veya yakın zamanda romantik ilişkisi olmuş olan bireylerin
oluşturması planlanmıştır. Denek sayısı 500 olması amaçlanmaktadır. Çalışmada kullanılan
ölçekler sırasıyla CATİ, İlişki Doyumu Ölçeği, Flört Şiddeti Ölçeğidir.
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46-EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RELATION SATISFACTION
AND DATING VIOLENCE OF THE INDIVIDUALS HAVING DEPENDENT
PERSONALITY TRAITS
Aydan Mammadli
Engin Eker
Burak Akdeniz
Keywords: Dating Violence, Dependent Personality, Relation Satisfaction
The purpose of this survey is to examine the relationship between relation satisfaction that
the individuals having addicted-personality traits possess and the dating violence to which
they exposed. Throughout this survey, the regülatör (moderator) impact of having addictedpersonality restructing in the determination of the level of relation satisfaction in spite of
being exposed to dating violence will be tackled. In line with this purpose, the relation
satisfaction of the individuals having addictedpersonality traits will be compared with the
violence that they are exposed to by elaborating on. The significance of this research is
related to enlightening how much addicted-personality restructuring that people have
affects the relation satisfaction despite the dating violence that they are exposed to.
Method: Exemplification of this research was based on the individuals between 18-40 who
are in a romantic relation or the individuals who used to recently have across Turkey. It is
aimed that the number of test subject will be 500. The measurements to be used within this
research are respectively CATI, Relation Satisfaction Scale, Dating Violence Scale.
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47-KADINLARA KARŞI ŞİDDET- 20 KADIN CİNAYET VAKALARI
Uzm. Klinik Psikolog Ada Olgaç
Anahtar Kelimeler: Kadınlara Karşı Şiddet-20 Kadın Cinayet Vakaları
Çalışma, Türkiye'deki kadın cinayet davalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Türkiye'deki
kadınların cinayet davaları ile ilgili çok sayıda haber ve makalenin incelenmesi ve
değerlendirilmesi sonucu bu çalışma ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı kadına yönelik
şiddetin genel bir profilini ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olası çözümleri
sunmaktır. Bu çalışmada kapsamında 20 kadın cinayet vakaları farklı açılardan
değerlendirilecektir. Çalışmada aile geçmişi, eğitim, cinayet nedenleri ve yargı sisteminden
sonuçlar
gösterilecektir.
Olgular
psikososyal,
ekonomik,
eğitimsel
açıdan
değerlendirilecektir. Cinsiyet eşitliği, kültürel bakış açıları ve medyanın perspektifi
cinayetlerin nedenlerini değerlendirmede ana odak alanları olacaktır. Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği ile ilgili son çalışmalara göre, 2020'deki Küresel Toplumsal Cinsiyet Endeksi raporu
153 ülkeden Türkiye'nin 130. sırada olduğunu göstermektedir. Eşitlik endeksi araştırmasına
göre, Türkiye'nin 81 ilinde İstanbul'un 0,400 puanla diğer şehirlere göre en yüksek cinsiyet
eşitliğine sahip olduğunu göstermektedir. Ağrı'nın cinsiyet eşitliği puanı 0,617 ile en düşük
olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak Türkiye'de kadınların % 39'u yaşamlarında şiddete
maruz kalmaktadır. Türkiye'nin doğu bölgelerine doğru gidildikçe her iki kadından birinin
şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, eğitim sistemine entegre
edilmesi gereken önemli bir konudur. Cinayet davalarının çoğu, kadınları öldürmenin
nedenlerinin “kışkırtıcı giyinme veya hareketlerde bulunma, tahrik edici laflar” kıskançlık,
namus gibi sebeplerle gerçekleştiği görülmektedir ve cezai indirimlerin ‘tahrik indirimlerinin’
sonucunda kadınlara yönelik şiddetin arttığı gözlemlenmektedir. Bu eğitim sisteminin
üstesinden gelmek için birinci sınıftan bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği bütünleştirilmelidir.
Kadınlara yönelik şiddet eylemleri sadece cezalandırılmamalı, aynı zamanda psikolojik
değerlendirme ve yardım zorunlu hale getirilmelidir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda
farkındalık yaratmak, kadına yönelik şiddeti önlemek için temel kavramlardır.
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47-VIOLENCE AGAINST WOMEN-20 MURDER CASES OF WOMEN
Uzm. Clin. Psy. Ada Olgaç
Keywords: Violence Against Women-20 Murder Cases of Women
Study aims to examine the murder cases of women in Turkey. Examining and evaluating the
multiple news and articles about the murder cases of women in Turkey. By examining those
cases aim of this study is to provide a general profile of the violence towards women and
possible solutions regarding to prevent the violence towards women. In this study 20
murder cases of women will be evaluated from different aspects. Family background,
education, reasons of the murders and outcome from the judicial system will be shown in
the study. Cases will be evaluated in terms of psychosocial, economical, educational aspects.
Gender equality, cultural perspectives and zeitgeist of the media will be the main areas of
focus in evaluating the reasons for murders. According to the recent studies about Gender
Equality the Global Gender Gap report in 2020 indicates that out of 153 country Turkey was
in 130th row. Study of equality index shows that in 81 cities of Turkey shows that, İstanbul
has the highest gender equality compared to other cities with a 0,400 point. Ağrı was found
to have the lowest gender equality point with 0,617. Generally in Turkey %39 of women
expose to violence in their lives. Moving towards to the eastern regions of Turkey, It was
found that, one of every two women expose to violence. Gender Equality is important issue
that needs to be integrated in to the education system. Most of the murder cases show that
reasons for murdering women tend to get remission by ‘provocative dressing or acting’
therefore violence increases towards women. In order to overcome this educational system
should be integrated gender equality since the first grades. Violence acts towards women
should not only be punished but also psychological evaluation and help should become
mandatory. Raising awareness towards Gender Equality is the core concept for preventing
the violence against women.
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48-SANAL OYUN ŞİDDETİNİN BİR SONUCU OLARAK İNTİHAR: MAVİ BALİNA VE
MOMO ÜZERİNE EBEVEYN ALGISININ VE MEDYA YANSIMALARININ
İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Stj. Av. Dilan Orak
Sevda Akan
Anahtar Kelimeler: Mavi Balina, Momo, İntihar, Sanal oyun
Amaç: Günümüzde gelişen teknoloji ile interenete erişim yaşı da bebeklik çağına kadar
düşmüştür. Yaşanan bu gelişmeler bir yandan çağa ayak uydurmayı kolaylaştırırken bir
yandan da çocukları farkında olmadan sanal dünyanın tehditlerine açık hale getirmektedir.
Bu nedenle çalışmada son yıllarda gelişen ve yenilenen teknoloji karşısında çocukları
bekleyen çevrimiçi risklerden biri olan sanal oyun şiddetinin bir sonucu olarak intihar
konusunda mavi balina ve momo örnekleri ele alınarak konunun hem ebeveynlerin sanal
oyun şiddeti üzerine bilgi ve tutumları incelenmek hem de Türkiye’de mavi balina ve momo
oyunu sonucu meydana gelen ölümlerin 2019 yılı için medyadaki yansımalarının incelenmesi
amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmada iki farklı yöntem uygulanmıştır. Bunlardan ilki yurt genelinde
10-15 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere uygulanan ön çalışma anket formudur. Bir diğer
yöntem ise Türkiye genelinde tirajı yüksek olan gazetelerden Sözcü, Sabah ve Milliyet
seçilerek 2019 yılına ait mavi balina ve momo anahtar kelimeleri ile yapılan haber
taramalarıdır.
Bulgular: Ebeveynlere yönelik yapılan ön çalışma anketinde elde edilen sonuçlar şu
şekildedir; Katılımcıların %89’u kadın, %11’i erkek’tir. Katılımcıların çocuklarının %76’sının
internete erişmek için kendine ait bir aracı varken %24’ünün yoktur. Ebeveynlerin
çocuklarının %63’ü boş vakitlerini internette oyun oynayarak, video izleyerek geçirmektedir.
Katılımcıların çocuklarının %45’i çevrimiçi oyun oynamaktadır. Katılımcıların %64’ü mavi
balina oyununu duyduğunu söylerken %38’i momoyu duyduğunu belirtmiştir. Medya
yansıması için yapılan araştırmalarda toplam 149 haber taranmış bunlardan 106’sı mavi
balina anahtar kelimeli iken 43’tanesi momo’dur.
Sonuç: Ülkemizde son yıllarda özellik 10-15 yaş arası çocuk intiharlarında adını sıkça
duyduğumuz mavi balina ve momo oyunlarına yönelik spesifik araştırmalar oldukça sınırlı
sayıdadır. Yapılan araştırmalar genellikle güvenli internet kullanımına yönelik olup
ebeveynlerin sanal oyunlar sonucu yaşanan intihar olaylarına yönelik ve özellikle mavi balina
ve momo oyunlarıyla ilgili yapılmış bir bilgi, tutum ve davranış araştırması bulunmamaktadır.
TBMM Araştırma Komisyonu tarafından açıklanan taslak raporda ülkemizde 150 çocuğun
ölümünde mavi balina şüphesi olduğundan bahsedilmiştir. Bunun dışında elimizde resmi bir
veri olmamakla birlikte yapılan haber taramalarında da çok sayıda çocuğun mavi balina ve
momo oyunlarını oynaması sonucu intihar ettiği ortaya konmuştur.
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48- SUICIDE AS A RESULT OF VIRTUAL GAME VIOLENCE: INVESTIGATION AND
EVALUATION OF MEDIA REFLECTIONS AND PARENTAL PERCEPTION ON BLUE
WHALE AND MOMO
Stj. Av. Dilan Orak
Sevda Akan
Keywords: Blue whale, Momo, Suicide, Virtual Game
Aim: Today, with the developing technology, access to the ınternet has dropped until the
age of infancy. These developments, on the one hand, make it easier to keep up with the
age, and on the other hand, make children unaware of the threats of the virtual world. For
this reason in this study, examples of blue whales and momo in suicide will be discussed as a
result of virtual game violence, which is one of the online risks that await children in the
face of developing and renewed technology in recent years. Thus; it is aimed to examine
both parents' knowledge and attitudes on the virtual game violence and the reflection of
violence in the media related to the deaths occurring in Turkey as a result of the blue whales
and momo games in the year 2019. Materials and Methods: Two different methods were
applied in this study. The first of these is the prestudy questionnaire form was applied to
parents with children aged 10-15 years across the country. Another method is; selecting the
Sözcü, Sabah and Milliyet newspapers which are among to the highest circulation
newspapers in Turkey and scannig the 2019 news of the blue whale and momo keywords of
these newspaper. Findings: The results obtained in the prestudy questionnaire for parents
are as follows; 89% of the participants are women and 11% are men. While 76% of the
children of the participants have their own means of accessing the internet, 24% do not.
63% of parents' children spend their free time playing games and watching videos on the
Internet. 45% of the children of the participants play online games. While 64% of
participants said they heard about the blue whale game, 38% stated that they heard about
momo. In the researches for media reflection, 149 news were scanned and 106 of them
were keywords with blue whale and 43 of them were momo. Results: Specific researches on
blue whale and momo games, which we have frequently heard about in suicides between
10-15 years old, are quite limited in our country. Researches are generally about safe
internet use, there is no information, attitude and behavior research of parents about the
suicides caused by virtual games and especially about blue whale and momo games. In the
draft report announced by the TBMM Research Commission, it is mentioned that there are
suspicion of blue whale in the death of 150 children in our country. Apart from this,
although we do not have any official data, it was revealed in the news scans that many
children committed suicide as a result of playing the blue whale and momo games.
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49-18-25 YAŞ ARASINDAKİ KADINLARIN İSTANBUL’DA OTOBÜSLERDE
YAŞADIĞI CİNSEL TACİZ MAĞDURİYETLERİ
Mine Özbey
Anahtar Kelimeler: otobüs, cinsel taciz, kadın, toplu ulaşım
Amaç: Araştırma İstanbul’ da 18-25 yaş arasındaki kadınların, toplu ulaşım araçlarından
otobüste maruz kaldıkları cinsel taciz mağduriyetlerini saptamak ve sıklığını tespit etmektir.
Türkiye’de otobüslerde yaşanan taciz vakaları artış göstermiş, basında ve kamuoyunda
gündeme gelmiş, tartışılmaya başlanmıştır. İstanbul gibi bir metropol bu tür risklerin fazla
olduğu bir yerdir. Bu nedenle saha olarak İstanbul seçilmiştir. Yöntem: Metodoloji olarak yüz
yüze anket yöntemi tercih edilmiştir. Hedef olarak 100 kadın katılımcı hedeflenmiştir. Anket
11 sorudan oluşmaktadır. Daha spesifik olarak otobüs yolcuğu esnasında ve durakta otobüs
bekleyen kadınlara anket soruları yüz yüze sorulmuştur. Anket sonuçları SPSS de analiz
edilecektir. Bulgular: Anket süreci hala devam etmekte olup sonuçlar araştırma bitince
detaylı şekilde paylaşılacaktır. Sonuç: Sonuç olarak, otobüsler İstanbul’da oldukça kalabalık
ve taciz olaylarını yaşanmasının olası olduğu ulaşım araçlarındandır. Kadınların, ayrı otobüste
yolculuk yapma tartışmasına kadar giden bir süreci beraberinde getirmiştir.

49-THE AGGRIEVEMENT OF SEXUAL HARRASMENT AGAINST WOMEN
BETWEEN AGES OF 18-25 ON BUSSES IN ISTANBUL
Mine Özbey
Keywords: bus, sexual harassment, women, public transportation
The research is to determine the frequency of sexual harassment and the frequency of
sexual abuse of women aged 18-25 are use bus as public transportation vehicles in Istanbul
in their daily life. Abuses in bus have been raised in Turkey, and became target of agenda of
the press and in public opinion began to be discussed. A metropolis like Istanbul is a place
where such risks are high. For this reason, Istanbul was chosen as the site. Method: Face to
face survey method was preferred as the methodology. 100 female participants were
targeted as a participant. The survey consists of 11 questions. More specifically, women
who were waiting for a bus at the bus stop and using the bus were asked questionnaires
face to face. Survey results will be analyzed in SPSS. Findings: The survey process is still
ongoing and the results will be shared in detail after the research is completed. Conclusion:
As a result, buses are a very crowded and vehicle where possibilities of harassment is high in
Istanbul. It brought about a process that led to the discussion of women traveling on a
separate bus.
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50-SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ VE MEDYA YANSIMALARI
Stj. Av. Cemre Sude Özdek
Anahtar Kelimeler: Suriyeliler, mülteci, sığınmacı, göçmen, nefret söylemi, ayrımcılık
Amaç: Çalışmada son yıllarda ülkemizde vatandaşlarımızın kutuplaşmasına neden olan
Suriyeli mülteciler sorununun medyadaki yansımalarını ele alarak medyanın bu
kutuplaşmadaki etkisini incelemek, medyada hedef alınan bu gruplara yönelik nefret
söylemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Gereç ve
Yöntem: Bu çalışmada Türkiye’de tirajı yüksek olan gazetelerden sırasıyla Sabah, Hürriyet,
Posta, Milliyet, Yeni Çağ, Sözcü ve Yeni Akit gazeteleri seçilerek ‘Suriyeli’. ‘mülteci’,
‘sığınmacı’, ‘göçmen’, ‘iç savaş’ anahtar kelimeleri kullanılarak 01.01.2019 ve 01.01.2020 yılı
içerisindeki ulusal medyada Suriyelilere karşı nefret söylemi içeren haberler belirlenmiştir.
Bu belirleme yapılırken, aynı gazetenin belirlenen anahtar kelimeleri ile yapılan çevrimiçi
arşiv incelemelerinde aynı habere erişim sağlanması durumunda, bu haber çalışmada
yalnızca bir kere kullanılmıştır. Çalışmada medyaya yansımış olan Suriyelilere karşı nefret
söylemi vakaları tespit edilmiştir ve şiddet türü, hukuki süreç ve medya dili açısından
değerlendirilmiştir. Medya dili abartma/yükleme/çarpıtma, küfür/hakaret/aşağılama,
düşmanlık/savaş söylemi ve simgeleştirme şeklinde 4 kriter üzerinden incelenmiştir.
Bulgular: Araştırma kapsamında toplamda 128 haber ve köşe yazısına ulaşılmıştır. Tür olarak
ayrım yapıldığında %18.8 köşe yazısı ve %81.2 haber bulunmaktadır. Nefret söylemi içeren
haberlerin/köşe yazılarının çoğunluğunun Yeni Çağ gazetesi (%70,3) ve Sözcü gazetesinde
yer aldığı (%22,7) tespit edilmiştir. Tespit edilen haberlerin/köşe yazılarının medya dilinde
%82,8 oranında abartma/yükleme/çarpıtma yer almaktadır. Sonuç: Mülteciler, çeşitli
sebeplerle ülkelerinin diplomatik korumasından ve temel haklarından yararlanamayan,
başka ülkeye sığınmak zorunda kalan kişilerdir. Bu nedenle vatandaşı olmadığı bir ülkede
genel olarak eşitsizliğe maruz kalmaktadırlar. Bu gruplara karşı dengeleyici özel önlemler
alınması gerekmektedir. Söz konusu kişilerin medyanın ırkçı söylemlerine hedef olmasını
engellemek bu önlemlerin başında gelmektedir.
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50-HATE SPEECH AGAINST SYRIAN REFUGEES AND MEDIA REFLECTIONS
Stj. Av. Cemre Sude Özdek
Keywords: Syrians, refugees, asylum seekers, immigrants, hate speech, discrimination
In this study, it was aimed to examine the effects of the media on this polarization, to draw
attention to hate speech towards these groups targeted in the media and to raise
awareness about the issue of Syrian refugees, which have caused the polarization of our
citizens in our country in recent years. Materials and Methods: In this study it was selected
with a high circulation newspaper (Sabah, Hurriyet, Posta, Milliyet, Yeni Cag, Sozcu, Yeni
Akit) in Turkey. Syrian, refugee, asylum seeker, immigrant, civil war keywords were used and
news containing hate speech against Syrians was determined in the national media in
01.01.2019 and 01.01.2020. While making this determination, in case of access to the same
news in the online archive reviews with the specified keywords of the same newspaper, this
news was used only once in the study. In the study, cases of hate speech against Syrians
reflected in the media were identified and evaluated in terms of violence type, legal process
and media language. Media language has been analyzed based on 4 criteria such as
exaggeration / loading / distortion, profanity / insult / humiliation, hostility / war discourse
and symbolization. Findings: Within the scope of the research, 128 news and columns were
reached in total. When differentiated by genre, there are 18.8% column articles and 81.2%
news. It has been determined that the majority of news / column articles containing hate
speech are in Yeni Cag (70.3%) and Sozcu (22.7%). In the media language of the detected
news / columns, there is 82.8% exaggeration / loading / distortion. Conclusion: Refugees are
those who cannot take advantage of their country's diplomatic protection and fundamental
rights for various reasons and have to take refuge in another country. For this reason, they
are generally exposed to inequality in a country where they are not citizens. Special
balancing measures should be taken against these groups. Preventing these people from
being targeted by the media's racist discourses is one of these measures.
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51-ŞİDDETİN FARKLI BİR YANSIMASI; PATLAMA SONRASI PTSB GELİŞEN 3
OLGU
Dr. Miraç Özdemir
Doç. Dr. Nurşen Turan Yurtsever
Anahtar Kelimeler: patlama, maluliyet, PTSB, adli tıp
Şiddet, Dünya Sağlık Örgütünce fiziksel güç veya iktidarın kasti bir tehdit ya da gerçeklik
biçiminde başkasına uygulaması sonucunda mağdurda yaralanma, ölüm, psikolojik bir zarara
sebep olma olasılığı bulunan durum olarak tanımlanmaktadır. Bir şiddet çeşidi olarak
Patlamalar, çok hızlı şekilde gelişen ve ortama yoğun ısı, gaz, enerji salınımına sebep olan
kimyasal reaksiyonlardır. Mekanik sebepli kazalar veya terörist eylemler neticesinde
oluşabilmektedir. Mahkemelerin bize maluliyet oranı hesaplamamız için gönderdiği 3 farklı
patlama mağdurunda PTSB tanısının mevcut olduğu tarafımızca tespit edilmiş, mağdur
kişilerin maluliyet oranları da bu tanıya göre hesaplanmıştır. Sunumumuzda şiddetin farklı
örnekleri olarak; terörist eylem amaçlı 2 patlama mağdurunda ve trafikte mekanik sebepli
arıza sonrası oluşan 1 patlama mağdurunda, Adli Tıp Kliniğimizde yaptığımız adli, tıbbi
değerlendirmeler ve Erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’ ne yaptığımız konsültasyonlar
neticesinde; PTSB ortak tanısının mevcut olduğu tespit edilmiş, bu tanının Adli Tıp açısından
önemine dikkat çekmek ve Adli Psikiyatri kapsamında farkındalığı artırmak istenmiştir.
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51-A DIFFERENT REFLECTION OF VIOLENCE; 3 CASES WITH PTSD FOLLOWING
EXPLOSION
Dr. Miraç Özdemir
Assoc. Prof. Nurşen Turan Yurtsever
Keywords: explosion, disability, PTSD, forensic medicine
Violence; It is defined by the World Health Organization as a situation where injury, death,
and psychological harm to the victim may occur as a result of physical force or power
imposed on someone else in the form of a deliberate threat or reality. Explosions as a form
of violence are chemical reactions that develop very rapidly and cause intense heat, gas and
energy release to the environment. It may occur as a result of mechanical accidents or
terrorist acts. It has been determined that PTSD diagnoses are available in 3 different
explosion victims sent to the courts by us to calculate the disability rate and the disability
rates of the victims are calculated according to this diagnosis. In our presentation, as
different examples of violence; As a result of the forensic, medical evaluations we
conducted in our Forensic Medicine Clinic and the consultations we made to the Adult
Mental Health and Diseases Clinic; It was determined that there was a co-diagnosis of PTSD,
it was aimed to draw attention to the importance of this diagnosis in terms of Forensic
Medicine and to raise awareness within the context of Forensic Psychiatry.
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52-ERKEN YAŞTA EVLENDİRİLEN KIZ ÇOCUKLARI
Av. Beliz Özkan
Anahtar Kelimeler: Erken yaşta evlendirilen kız çocukları
Ülkemizde erken yaşlarında evliliğe zorlanarak istismara maruz kalan çocukların sayısı her
geçen yıl artmaktadır. Kendini koruyabilme yetisine sahip olmayan masum ve mazlum bu
çocukların yaşadıkları bir insanlık ayıbı olarak karşımızda durmaktadır. Maalesef ülkemizin
her bölgesi için büyük sorun teşkil eden çocuk evliliklerinde, evlilik sonrası yaşanılanlar daha
da ürkütücüdür. Bu sebeple bedensel ve zihinsel gelişimini tamamlayamadan evlendirilen
çocukların yaşadıkları süreçler, uğradıkları mağduriyetler ile ceza yargılanmasına konu olan
iki çocuğun hikayesini ve devam eden hukuki sürecin sunumunu yapmayı arzu etmekteyim.

52-CHILDREN MARRIED OFF AT AN EARLY AGE
Atty. Beliz Özkan
Keywords: children marriage, early age
The number of children who are forced to get married and exposed to abuse is increasing
day by day in our country. What these innocent and oppressed children who are unable to
protect themselves experience is a shame of humanity. Unfortunately, what is experienced
after the marriage is rather scarier in child marriages that constitute a big problem for all
regions of our country. For this reason, I want to make a presentation on the processes that
are forced to get married before completing their physical and mental development, unjust
treatments they are exposed to as well as the story of two children who are subjected to
criminal procedure and the ongoing legal process
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53- YAŞLI ÖZBAKIM İHMALİ (DİYOJEN SENDROMU)
Nil Polat
Anahtar Kelimeler: Yaşlı Öz İhmali, Yaşlı, Farkındalık
Günümüzde, yaşlılarda öz ihmal sıkça görülen fakat kolayca tespit edilemeyen istismarın bir
alt türüdür. Yaşlılarda Öz İhmal, başka bireylerin aktif katılımı olmadan yaşlı bireyin kendi
seçimlerine dayalı olarak yaptığı aktif ya da aktif olmayan davranışlardır. Öz ihmal gelişimi
için risk oluşturabilecek çeşitli sosyo-demografik, psikolojik ve çevresel faktörler vardır. Öz
ihmal, ölüm için risk faktörleri oluşturabilmektedir.
Bu sunumun amacı yaşlılarda öz ihmalin tanımını, sebeplerini ve nasıl tespit edilebileceğini
dinleyicilere aktararak öz ihmal konusunda bilinçlenmelerini ve çevrelerinde bilinçlendirecek
önemli ölçüde bilgi ve farkındalığa sahip olmalarına katkı sağlamıştır. Sunumda sırayla yaşlı
ve yaşlı öz ihmalin tanımı, yaşlı öz ihmalini tespit etmede dikkate alınması gereken faktörler,
öz ihmali etkileyebilecek olası etkenler, öz ihmalin saptanması ve öz ihmalin Türkiye'deki
durumu ve öz ihmalin engellenmesi için yapılması gerekenler konu olarak ele alınacaktır.
Altı çizilmesi gereken önemli bir nokta ise yaşlılarda görülen öz ihmal önlenebilen bir
durumdur. Yaşlı öz ihmalini önlemede sağlık profesyonellerinin farkındalığı, ihmal ve
istismar belirtilerini tanıması ve risk gruplarını bilmesi yaşlı bireye yardım etmede son derece
önemlidir. Aynı şekilde, yaşlı bireylerin öz ihmal konusunda gerekli bilgi ve farkındalığa sahip
olması ve öz bakımın önemini kavramaları yaşlıların refah düzeylerini belirlemede kritik bir
rol oynamaktadır.
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53-ELDER SELF-NEGLECT (DIOGENES SYNDROME)
Nil Polat
Keywords: Elder, Self-Neglect, Awareness
Self Neglect among elders is a common but not easily detected sub category of abuse in
today’s society. Self neglect among elders is behavior that is either active or passive based
on the individuals’ choices rather than the active participants of a second or third party.
There are socio-demographic, psychological and other environmental factors that
potentially create risks that might cause self neglect among elders. The main purpose of this
presentation is to provide information about the description of self neglect among elders,
the factors that are effective on the self neglect as well as the ones that are important in
determining self neglect, to create an awareness on learning the effective ways to
determine the self neglect, the self neglect among elders in Turkey and how to prevent it.
An important point to consider is that it’s possible to prevent the self neglect among elders.
The ability of health care professionals to detect the self neglect by acknowledging the age
group that is under the risk, the behavior patterns and indicators of self-neglect among
elders is extremely important in supporting the elders. Similarly, providing the knowledge
and creating the awareness on self-care plays a critical role in determining the well-being of
elders.
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54-GİZLİ KALMIŞ ÇOK YÖNLÜ MAĞDURİYET: ZORAKİ EVLİLİK
Av. Zeynep REVA, LL.M
Anahtar Kelimeler: Zoraki evlilik, evlenmeme hakkı, berdel, taygeldi, levirat, sorarat, çocuk
evliliği.
Amaç: Taraflardan birinin ya da her ikisinin yoğun baskı ve şiddet altında veya zor
kullanılarak isteği dışında ikna edildiği zoraki evlilikler çok yönlü mağduriyetlere neden
olmaktadır. Mağduru kadın, erkek, kız ve erkek çocukları olabildiği gibi yaşanılan
mağduriyetin konusunu teşkil eden şiddet tipleri de çeşitlilik göstermektedir. Çünkü zoraki
evlilik olgularında psikolojik, cinsel fiziksel ve ekonomik şiddet olmak üzere şiddetin her
türüne rastlanabilmektedir. Zoraki evliliklerin başlıca tipleri; taygeldi evliliği, levirat, sorarat,
berdel, kuma, başlık parası, öç karşılığı evlenme, beşik kertmesi, kan bedeli evliliği ve çocuk
evlilikleridir. Bu çalışma, alanda çalışanların bizzat isim dahi verilmiş olan zoraki evliliklerle
ilgili farkındalık düzeylerini ölçümleyerek artırmayı ve zoraki evliliklerin önüne geçilmesine
yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada çeşitli zoraki evlilik tipleri bakımından risk faktörü yüksek
görülen Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul illerinde alanda çalışan %66’sı kadın %34’ü
erkek toplam 296 kişiye anket uygulanmış ve anket sonuçları SPSS 20 istatistik programı
kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Ankete psikolog, rehber öğretmen, eğitimci, hekim, hukukçu, sosyal hizmet uzmanı
gibi alanda çalışan profesyonellere uygulanmıştır. Katılımcıların sadece %46’sı aile izni ile
evlenme yaşının doğru olarak cevaplamıştır. Katılımcıların %10’u 18 yaşından küçüklerin
evlenmesine olumlu baktığını belirtmiştir. Ankete katılan profesyonellerin %35’i taygeldi
evliliğini bilmediğini ifade etmiştir. Alanda çalışan 100 kişiden 9’u çocuk evliliğini zoraki
evlilik olarak görmemektedir. Alanda çalışanların % 32’si zoraki evlilik tehlikesi halinde
nereye başvuracağını bilmediğini ifade etmiştir.
Sonuç: Zoraki evlilikler istatistiklere yansımadığı için hep siyah rakamlara konu olmakta ve
resmi veri eksikliği nedeniyle son derece önemli etkileri olan bu sorunun büyüklüğü
görmezden gelinmektedir. Zoraki evliklerin nedenleri; gelenekler, aile şerefi, kadının
davranışını kontrol etme isteği, ekonomik nedenler, göç, ebeveynler üzerinde toplumsal ve
aile içi baskı olarak sıralanmaktadır. Zoraki evliliklerin özellikle genç yaştaki kadınlar için ciddi
düzeyde olumsuz etkileri olmaktadır. En temel insan haklarından olan evlenme hakkının
doğal uzantısı olan evlenmeme, istediği kişi ile istediği zamanda evlenme hakkı konusunda
bireylerin ve toplumun eğitilmesi ve zoraki evlilikleri engelleyecek yasal düzenlemelerin
yapılması sorunun çözümünde önem taşımaktadır.
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54-HIDDEN AND MULTIPLE VICTIMIZATION: FORCED MARRIAGE
Atty. Zeynep REVA, LL.M
Keywords: Forced marriage, right not to marry, berdel, taygeldi, levirat, sorarat, child
marriage
Aim: Forced marriages in which one or both spouses do not give consent to the marriage
and violence, threats, or any other form of coercion is involved to actualize the marriages,
cause multiple victimization. Victims of forced marriages may be women, men, girls and
boys; and the subject of the victimization may be all the types of violence: Psychological
violence, sexual violence, physical violence, and economical violence. In Turkey; there are
many types of forced marriage, such as taygeldi marriage, marriage with brother-in-law
(levirat), marriage with sister-in-law (sorarat), blood money marriage, marriage against bride
wealth, berder (berdel) marriage, abduction, co-wife marriage, marriage for revenge, and
child marriage. This study aims to evaluate and to raise the awareness of the professionals
who work in the field, and to suggest solutions to prevent the forced marriages.
Materials and Methods: In the study, a total of 296 people (66% women and 34% men) who
are professionals about the subject in Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa and Istanbul provinces
where the risk factor is high, were surveyed. The survey results were analyzed using the
SPSS 20 statistical program.
Results: The survey was applied to the professionals working in the field such as
psychologists, advisory teachers, physicians, lawyers, social workers. Only 46% of
participants answered correctly the question about the age of marriage with parental
consent. 10% of the participants stated that they look positively to the marriage of those
under the age of 18. 35% of the professionals surveyed stated that they do not know
taygeldi marriage. 9 out of 100 people working in the field do not see child marriage as a
type of forced marriage. 32% of the employees in the field specified that they do not know
where to apply in case of the danger of forced marriage.
Conclusion: Since the forced marriages are not reflected in statistics, they are always subject
to black numbers and the magnitude of this problem, which has very important effects due
to lack of official data, is ignored. The main factors leads to forced marriage may be
specified as lack of education, customs and traditions, family honor, economic reasons,
migration, social and family pressure on parents, and domestic violence. Forced marriages
have significant negative impacts especially for young women. Training the people about the
right not to marry which is the natural extension of the right to marry, right to marry anyone
and anytime; and bringing legal regulations that will prevent forced marriages are important
for solving the problem.
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55-ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN MEDENİ HUKUKTAKİ YANSIMALARI
Dr. Öğr. Gör. Sera Reyhani Yüksel
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: çocuk, aile hukuku, velayet, çocuğa yönelik şiddet
Amaç: Bu çalışmada çocuğa yönelik aile içi şiddetin medeni hukuk özellikle aile hukuku
bakımından doğurduğu sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için Türk Medeni Kanunu’nun ve BM Çocuk Hakları
Sözleşmesinin ilgili düzenlemeleri dikkate alınmıştır. Çocuğa yönelik şiddetin nedenleri,
çocuk üzerindeki etkileri ve medeni hukuktaki özellikle velayet ilişkisi ve çocuğu korumaya
yönelik önlemler bağlamında yansımaları ile sorun ortaya konulmuştur. Önceki Medeni
Kanun’da anne ve babaya tanınan tedip hakkının bedensel cezayı da içerdiği kabul
edildiğinden Yargıtay’ın da aşırılaşmamış bedensel cezanın problem oluşturmadığı yolunda
kararlarına rastlanmıştır. Ayrıca bu çalışma için son 2 yıla ait çocuğa şiddeti içeren gazete
haberleri taranmıştır.
Bulgular: Sadece gazete haberlerine bakıldığı takdirde bile anne ve/veya baba tarafından
çocuğa yönelmiş sayısız şiddet vakası tespit edilmiştir.
Sonuç: Bu çalışmada, her ne kadar çeşitli haberlere konu olmuşsa da şiddetin toplumumuzda
çok yaygın ama pek dikkat edilmeyen önemsenmeyen bir vaka olduğu sonucuna varılmıştır.
Şiddetin nedenlerini ortaya koyup, şiddeti önlemek için tedbirler almak ve çocuğu koruyucu
aile yanına yerleştirmeden anne ve/veya babadan velayet hakkını kaldırmaya kadar
varabilen önlemlerle çocukları korumak önem arz etmektedir.
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55-REFLECTIONS OF DOMESTIC VIOLENCE (FAMILY VIOLENCE) AGAINST
CHILDREN IN CIVIL LAW
Dr. Lect. Sera Reyhani Yüksel
Keywords: Keywords: Child, family law, custody, violence against children
Objective: In this study, it is aimed to evaluate the consequences of domestic violence
against children in terms of civil law, especially family law. Material (Instrument) and
Method: The relevant regulations of the Turkish Civil Code and the United Nations
Convention on the Rights of the Child were taken into consideration for this study. This
problem has been raised by the causes of violence against children, their effects on children
and their reflections in particular in terms of custody relations in civil law and measures to
protect the child. Since the discipline right granted to the mother and father in the previous
Civil Code was accepted to include physical punishment, the decisions of the Supreme
Court, stating that the non-excessive physical punishment is not a problem, were founded.
Also for this study, newspaper articles containing violence against the child of the last 2
years were scanned. Findings: Numerous cases of violence against the child have been
identified by the mother and / or father, even if only the newspaper reports are examined.
Result: In this study, it is concluded that violence is a very common but negligible case in our
society, although it has been the subject of various news. It is important to identify the
causes of violence and take measures to prevent violence to protect children with measures
that can range from placing the child in a foster family (custodial parents) to cancel the right
to custody from the mother and / or father.
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56-BİR ŞİDDET TÜRÜ OLARAK: ISRARLI TAKİP
Raife Burçak Salum
Yaren Su Aksoy
Elif Sena Akbulut
Ayşe Çaltekin
Anahtar Kelimeler: Israrlı Takip, Şiddet, Taciz
Israrlı takip en basit tanımıyla bir kişinin rızası dışında, güvenliğinden endişe edecek, onu
korkuya itecek şekilde tanıdığı yahut tanımadığı bir kişi tarafından, internet üzerinden ya da
fiziken aynı veya birbirinden farklı tekrarlanan eylemlerle takip ve taciz edilmesidir. Ön
çalışma niteliğindeki bu çalışmamızda ulaşılmak istenen amaç, İstanbul’da yaşayan 18-25 yaş
arası üniversite öğrencileri arasında ısrarlı takibin uygulanma sıklığını ölçmek ve bu konudaki
farkındalığı artırmaktır. Bu alanda en sık kullanılan yöntem olan anketle bilgi toplama tekniği
tercih edilmiştir. Bu amaçla oluşturulan 20 soruluk anket, randomize seçilen 97 bireye
elektronik ortamda gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanmıştır. Anket neticesinde,
ankete katılanların büyük bir çoğunluğunun ısrarlı takibe maruz kaldığı, ısrarlı takipte
bulunan kişilerin genellikle önceden tanıdıkları kimseler olduğu, takip olgusunun çoğunlukla
trafikte sürekli olarak takip edilme ve sosyal medya/internet üzerinden takip şeklinde
gerçekleştiği, sosyal medya üzerinden gerçekleşen ısrarlı takibin ise genellikle sosyal medya
hesaplarından istekleri dışında sürekli olarak mesaj gönderilmesi şeklinde olduğu, takip
davranışının çoğunlukla duygusal şiddet içerdiği, takip olgusunun haftada birkaç kez olacak
şekilde gerçekleştiği, ısrarlı takipçiyi bu şekilde davranmaya iten sebebin çoğunlukla mağdur
üzerinde kontrol sağlama isteği olduğu, takip davranışının genellikle herhangi bir makama
bildirilmediği, büyük bir çoğunlukta olan kişilerin ısrarlı takip durumunda nereye
başvuracaklarını bilmedikleri, kişilerin daha çok kadınların ısrarlı takibe maruz kaldıklarını ve
ısrarlı takibin bir şiddet türü olduklarını düşündükleri hususlarında bulgular elde edilmiştir.
Bulgular tarafımızca değerlendirilmiş olup, insanların ısrarlı takip konusunda gerekli bilgiye
sahip olmadıkları, ısrarlı takip sırasında ve de sonrasında mağdurların gerekli hukuki ve
psikolojik yardımı alabilmeleri konusunda eğitim, kamu spotu vs. ile bilgilendirilmeleri
gerektiği, bu hususun ayrı bir suç türü olarak ele alınarak gerekli cezai yaptırımların
uygulanması gerektiği gibi hususlar tespit edilmiştir.
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56-A TYPE OF VIOLENCE: STALKING
Raife Burçak Salum
Yaren Su Aksoy
Elif Sena Akbulut
Ayşe Çaltekin
Keywords: Stalking, Harassment, Violence
Stalking, in its simplest definition, is the pursuit and harassment of a person, without his/her
consent, by a person he/she knows, or that he/she does not know, in a way that makes
him/her worry about his/her safety and makes him/her seized with fear, via same or
different repetitive actions, physically or on social media. The aim of our study is to measure
the frequency of stalking among 18-25 years old university students living in Istanbul and to
raise awareness on this issue. As a preparatory work, 20-questions of questionnaire created
and were applied on a voluntary basis to 97 randomly selected individuals. As a result of the
questionnaire, findings on the issues such as, that the majority of the respondents are
subject to stalking, the stalker is mostly someone they already know, the phenomenon of
stalking is mostly occurs as being stalked in the traffic and being stalked via social
media/internet, stalking behavior mostly involves emotional violence, the reason that the
stalker act this way is mostly the desire to gain control over the victim, the majority of the
people do not know where to apply in case of stalking, respondents think that women are
mostly exposed to stalking and stalking is a form of violence, were obtained. According to
the findings, it has been detected that people don’t have necessary information about
stalking; they need to be informed about that they can obtain the necessary legal and
psychological help during and after the stalking behavior and this issue should be taken as a
separate type of crime, and the necessary criminal sanctions should be applied.
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57-İSTANBUL’DA 2 ÖZEL HUZUREVİNDE YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ
BİREYLERİN YAŞADIKLARI YAŞ AYRIMCILIĞININ BELİRLEYİCİLERİ
Nilüfer Şengül
İrem Senanur Altekin
Apak Kerem Altıntop
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, ageism, yaşlıya yönelik şiddet, huzurevi
Bu araştırmanın amacı İstanbul’daki huzurevlerinde yaşayan, +65 yaşındaki bireylerin maruz
kaldıkları yaş ayrımcılıklarının nedenlerinin neler olduğunu incelemektir. Araştırmayı yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanarak belirli sonuçlara varmayı planlamaktayız.
Bireylerin yaşlarının artması beraberinde mental ve fiziksel yapısının değişimine sebep
olmaktadır. Bu değişikliklerin ayrımcılıklara ne gibi yol açtığının değerlendirilmesi de
amaçlarımız arasında yer almaktadır. Görüşmeleri bireysel olarak ve mağdur gözünden
yapmayı planladığımız için mikro ve mezo seviyelerde araştırmayı yürütmeyi
hedeflemekteyiz. Görüşme cetvelimiz kurumlara bağlı olarak huzurevleri olacağı için sosyal
bakım hizmetleri de işin içine girmektedir, bu belli başlı durumların ne tür ayrımcılıklara yol
açtığını anlamayı ve incelemeyi hedeflemekteyiz.
Araştırmayı niteliksel bir yöntem olan görüşme tekniği ile yapacağımız için genellenebilir
sonuçlara ulaşacağız. Belirli yaş çerçevesinde (65 ve üzeri) yaşanılan yaş ayrımcılığını
inceleğimiz için görüşülen bireylerden farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Yaşa bağlı
değişikliklerin yarattığı fiziksel, sosyal değişiklikler olabileceği gibi buna ek olarak politik ve
küresel faktörlerde etki edebilmektedir. Artan yaşın damgalanma olmaktan çıkması
toplumsal olarak bizi ileriye götürebilecek bir faktördür. Toplumsal algıların yaş ayrımcılığını
şekillendirdiği kanısındayız.
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57-DETERMINANTS OF AGE DISCRIMINATION EXPERIENCED BY INDIVIDUALS
AGED 65 AND OLDER LIVING IN 2 PRIVATE NURSING HOMES IN ISTANBUL
Nilüfer Şengül
İrem Senanur Altekin
Apak Kerem Altıntop
Keywords: Old age, agesim, violence against, the elderly, nursing home
The purpose of this research is to examine the reasons for age discrimination experienced
by +65 years old individuals living in nursing homes in Istanbul. We plan to reach certain
conclusions by using the semi-structured interview technique. The increasing age of
individuals causes a change in their mental and physical structure. It is also among our
purposes to evaluate how these changes lead to discrimination. Since we plan to conduct
interviews individually and through the eyes of the victim, we aim to research micro and
meso levels. Since our interview schedule will be nursing homes depending on the
institutions, social care services are also involved. We aim to understand and examine what
kind of discrimination these major situations cause. Since we will research with the
interview technique, which is a qualitative method, we will reach generalizable results. As
we examine the age discrimination experienced within the framework of a certain age (65
and over), results will be different from the individuals interviewed. There may be physical
and social changes caused by age-related changes, as well as political and global factors. The
fact that increasing age ceases to be stigmatization is a factor that can take us forward
socially. We believe that social perceptions shape age discrimination.
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58-MAĞDURİYETLE MÜCADELEDE ÇEVRİMİÇİ PLATFORMLAR
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Telseren Ömeroğlu
Dr. Ozan Özışık
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet, taciz, çevrimiçi platformlar, dayanışma
Arapça gdr kökünden gelen “mağdur” kelimesi haksızlığa uğrayan anlamına gelmektedir.
Kavramın hukuki nitelikli ikincil anlamı ise “Belirli bir suç sebebiyle zarara veya tehlikeye
uğramış hak veya menfaat sahibi”dir. Gündelik dilde, Batı dillerinde de olduğu gibi daha çok
kurban kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılıyor. Şiddetle mücadele etmek söz konusu
olduğunda mağduriyet ve mağdur kavramları konusunda dikkatli olmak gerekmektedir.
İnsan ilişkilerini ve insanların hem toplumsal hem politik varoluşlarını etkileyebilen
mağduriyet kavramını görüp onunla yüzleşmek gerekmektedir. Mağduriyet söz konusu
olduğunda toplumsal ilişkiler çok taraflıdır: mağdur – mağdur eden – mağdurla dayanışan.
Eğer yeterince dikkat edilmezse, mağdur eden tarafı bu ilişkiler ağından çıkarmış olsak bile
dayanışan ile dayanışılan arasındaki ilişki hiyerarşik bir ilişkiye dönüşebilir. Mağdurun kurban
kimliğine sıkışmaması için şiddetle mücadelede mağduriyetin giderilmesi ve mağdurun
mağduriyeti ile yüzleşip, sağlıklı bir şekilde tekrar toplumsallaşabilmesi için çözüm üretilmesi
gerekmektedir. Bu üretilen çözümler hukuk alanında ya da profesyonel psikolojik yardım
şeklinde olabileceği gibi, kullanıcıların anonim kalabildiği çevrimiçi platformlar aracılığı ile
yapılan paylaşımlar şeklinde de olabilir. Bu bağlamda, toplumsal cinsiyet temelli şiddeti
görünür kılmak adına birçok ülkede çevrimiçi platformlar ortaya çıkmıştır. Bu platformların
büyük kısmı cinsel saldırı ve taciz vakaları üzerine odaklanmaktadır. Bunlara örnek olarak
Mısır’dan HarassMap, Türkiye'den Sen de Anlat, Fransa’dan Je connais un violeur verilebilir.
Bu bildiride hem söz konusu çevrimiçi paylaşım platformlarının mağdurların deneyimlerini
paylaşmaları ile yalnız olmadıklarını görerek güçlenmeleri açısından önemi hem de bu
platformların kamuyu mağduriyetler konusunda bilinçlendirmesinin toplumsal açıdan
gerekliliği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda öncelikle farklı ülkelerden çevrimiçi platform
örnekleri sunulacak, ardından bu platformların kullanıcıların mağdur pozisyonundan
sıyrılarak güçlenmelerine etki edip etmediği tartışılacak, en sonda ise bu konudaki çevrimiçi
platformlarla ilgili öneriler getirilecektir.
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58-ONLINE PLATFORMS IN COMBATING VICTIMIZATION
Asst. Prof. Aslı Telseren Ömeroğlu
Dr. Ozan Özışık
Keywords: Gender-based violence, harrassment, online platforms, solidarity
Turkish translation of the ort “victim”, mağdur, comes from the Arabic g-d-r which refers to
a person who is harmed by another one or who is exposed to an injustice. When it comes to
a more juridical meaning of the term, it refers to an aggrieved or disadvantaged person in a
crime, a.k.a the injured party. In everyday language, referring to a person suffering from a
damage caused by someone who acts against his/her will, and in that case it is used almost
synonymously as the ort victim. However when it comes to combating violence, it is
necessary to be attentive to the concepts such as victimization and victims. In that case, it is
important to know and confront the concept of victimization, which can have a huge impact
on relations among human and social and political existence of individuals. In such a context
social relations are multilateral: the victim; the aggressor; the solidary group. Even if we
eliminate the aggressor, if we do not pay enough attention, the relationship between the
members of the solidary group and the victim can turn into a hierarchical one. Following the
elimination of victimization, some specific solutions are required to help victims in
recovering from the victim identity, confronting the victimization and start socializing in a
healthy way. These solutions can be in the form of legal or ort hisnal psychological help, as
well as through online platforms where users can remain anonymous. In this context, online
platforms have emerged in many countries to make gender-based violence visible. Most of
these platforms focus on sexual assault and harassment cases. HarassMap from Egypt, Sen
de Anlat from Turkey, Je connais un violeur from France are examples of these platforms.
This paper will focus on the importance of these online platforms for victims in sharing their
experiences and becoming stronger by seeing that they are not alone, and the social
necessity of these platforms to raise awareness of the public on this subject. In this context,
firstly, the examples of these platforms occured in various countries will be addressed, then
whether these platforms affect users in the process of empowerment and getting out of the
victim position will be discussed, and in the end, suggestions about online platforms on this
subject will be elaborated.
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59-DİCLE ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALIMIZA BAŞVURAN CİNSEL
İSTİSMAR OLGULARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Zeliha Yıldırım
Cem Uysal
Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, Ensest, Eğitim, Dicle Üniversitesi
GİRİŞ VE AMAÇ Cinsel istismar çağlar boyunca süre gelen; kısa ve uzun vadede tıbbi, hukuki,
toplumsal, ekonomik birçok soruna neden olan küresel bir halk sağlığı sorunudur. GEREKÇE
VE YÖNTEMLER: Bu çalışmamızda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan
01/01/2013 ile 31/12/2018 tarihleri arasında görüş istenip tarafımızca rapor verilen, cinsel
muayene yapılan 175 olgu adli tıbbi yönden retrospektif olarak incelenmiştir. BULGULAR: 248 yaş aralığındaki 175 olgunun 143’ü yani yaklaşık %82’si 18 yaş altında saptanmıştır.
Çalışmamızdaki olguların %91,4 ü kadın, %8,6 sı erkekti. Sanık yakınlık dereceleri
incelendiğinde en fazla (%13,7) 24 sanığın sevgili ve diğer 24 sanığın(%13,7) yakın çevreden
tanıdık olduğu, 1 olgumuzun 2 abisi ve 3 kuzeni, 1 diğer olgumuzun da 5 yabancı şahıs olmak
üzere birden fazla kişi tarafından istismar edildiği, 86 olguda dosyada sanık bilgisinin yer
almadığı saptanmıştır. İstismarın gerçekleştiği zamanın bilindiği olguların %31 inin AralıkOcak-Şubat aylarında gerçekleştiği bunu %27 ile Eylül-Ekim-Kasım aylarının izlediği
görülmüştür. Mağdurların olay sırasındaki eğitim durumları incelendiğinde; 60 (%34,3)
vakanın ilkokul düzeyinde olduğu, 19 (%10,9) vakanın ortaokul düzeyinde olduğu, 11 (%6,3)
vakanın ise lise düzeyinde olduğu; tüm olguların 78’inin (%44,6) halen eğitimine devam
ettiği, 22’sinin (%12,6) eğitimini bıraktığı saptanmıştır; 74 vakanın eğitim durumuna dosya
bilgilerinden ulaşılamamıştır. İncelediğimiz 175 olgudan 45 (%25,7)’inin yapılan cinsel
muayenesinde lezyon saptanmıştır, lezyon saptanan olguların 39 (%22,3) unda akut lezyon,
6 (%3,4)’sında kronik lezyon tespit edilmiştir. İstismar mağduru kadınlardan 4 ünde gebelik
durumu olduğu ortaya çıkmıştır. Vakaların olay sonrası intihar girişimi olup olmadığı
incelendiğinde 8 (%4,6) vakanın intihar girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir.
Dosyalarımızdaki mağdur ve sanığın arasında sosyal medya bağlantısı incelendiğinde 5
(%2,9) olgunun sanıkla sosyal medyada tanıştığı görülmüştür. SONUÇ Sonuç olarak, cinsel
istismar çok yönlü yaklaşım gerektiren bir sorundur. Hem bu sorunların giderebilmesi hem
de mağdurun psikolojik-sosyal olarak desteklenmesinin sağlanması için çeşitli merkezler
kurulmalı, bu merkezlerce birincil koruma faaliyetleri de düzenlenmelidir.
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59-RETROSPECTIVE EVALUATION OF SEXUAL ABUSE CASE APPLIED TO DİCLE
UNIVERSITY FORENSIC MEDICINE DEPARTMENT INTRODUCTION
R. A. Zeliha Yıldırım
Cem Uysal
Keywords: Sexual abuse, Incest, Education, Dicle University
Sexual abuse is a global public health problem that causes many medical, legal, social and
economic problems in the short and long term. MATERİALS AND METHODS: In this study,
175 cases by Dicle University Faculty of Medicine Forensic Medicine Department between
01/01/2013 and 31/12/2018 were examined retrospectively. RESULTS: Of the 175 cases
aged 2-48, 143 were found to be around 82% under the age of 18. 91.4% of the cases in our
study were female and 8.6% were male. When the closeness of the defendant was
examined (13.7%), it was seen that 24 defendants were lovers and the other 24 defendants
(13.7%) were relatives. It was determined that one of our cases was abused by more than
one person, 2 brothers and 3 cousins, another case was 5 foreigners. It was observed that
31% of the cases in which abuse time is known occurred in December-January-February, and
then in September-October-November with 27%. When the educational status of the
victims was examined during the event; 60 (34.3%) cases were at primary school, 19 (10.9%)
were at secondary school and 11 (6.3%) were at high school level; 78 (44.6%) of all cases
continue their education and 22 (12.6%) leave education. In 45 (25.7%) of 175 cases we
examined, vaginal or anal findings were detected during sexual examination. Acute lesions
were detected in 39 (22.3%) of these cases, and chronic lesions in 6 (3.4%). Pregnancy
occurred in 4 people who were victims of abuse. It was determined that 8 (4.6%) cases
attempted suicide. It was observed that 5 (2.9%) of victims and defendants met on social
media. CONCLUSİON As a result, various centers should be established in order to overcome
these problems and to support the victim psychologically and socially. Primary protection
activities should also be organized by these centers.
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1-YOKSULLUĞUN BİR ŞİDDET BİÇİMİ OLARAK İNCELENMESİ
Merve Gül Açıkgöz
Anahtar Kelimeler: yoksulluk, çocuk, şiddet, yardım, Sivil Toplum Kuruluşu
Amaç: Bu çalışmada yoksulluk kavramının tanımını yapmak, istatistiksel boyutunu ele almak,
bir şiddet biçimi olarak yol açtığı mağduriyeti örneklerle ortaya koymak ve bu mağduriyete
yönelik bir çözüm önerisini sunmak amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Bir şiddet biçimi olan yoksulluk hakkında tanımlayıcı bir çalışma olup
UNICEF ve TUİK verilerinden yararlanılmıştır. Aynı zamanda yoksulluğun açtığı mağduriyete
çözüm önerisi olarak kurulan bir yardım hareketi ve bu yardım hareketinin konu ile alakalı
vakaları incelenmiştir.
Bulgular ve Sonuç: Gelir eşitsizliği bakımından Türkiye’nin Avrupa genelinde 2. Sırada olduğu
görüldü. Türkiye’deki gelir dağılımına bakıldığında, en zenginlerin toplam gelirin %47.60’ına,
en yoksulların ise %6.10’una sahip olduğu saptandı. Türkiye’deki çocuk yoksulluğu verileri
incelendiğinde yaklaşık her üç çocuktan biri, yani 7 milyon 510 bin çocuğun şiddetli maddi
yoksunluk çeken hanelerde yaşadığı saptandı. Bu verilere paralel mağduriyet örnekleri ve
çözüm önerileri sunuldu.

1-INVESTIGATION OF POVERTY AS A FORM OF VIOLENCE
Merve Gül Açıkgöz
Keywords: poverty, child, violence, charity, Non Governmental Organization

Aim: The study aims to define the concept of poverty, address the statistical dimension,
illustrate the victim it caused as a form of violence, and present a solution proposal ort his
defeat.
Materials and Methods: It is a descriptive study of poverty, a form of violence, and the use
of UNICEF and TUIK data has been utilized. It also examined the charity movement,
established as a solution to the victim caused by poverty and the cases related to the issue
of this charity movement.
Findings and Result: In terms of income inequality, Turkey ranks second across Europe. In
terms of the income distribution in Turkey, it was determined that the wealthest had
47.60% of the total income and 6.10% of the poorest. A review of the child poverty data in
Turkey found that nearly one in three children (7 billion 510 million children) were living in
the households, which attracted severe financial deprivation. Examples of victims and
suggestions for solutions were presented that were parallel to this data.
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2-MAĞDURUN SIFATININ VEYA DURUMUNUN TÜRK CEZA KANUNU
BAKIMINDAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRICI NİTELİKLİ UNSUR OLMASI
Buse Akça
Selen Aydın
Anahtar Kelimeler: Türk Ceza Kanunu, Cezayı ağırlaştırıcı sebep, ceza, mağdur sıfatı.
Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış hukuka aykırı eylemler cezalandırılırken suç
yapısı kadar failin özellikleri ve mağdurun özellikleri de önem arz eder. Özellikle mağdur,
hukuka aykırı eylemin gerçekleştirilmesinden, cezalandırma aşamasına kadar önemli bir yere
sahiptir. Kanun koyucu suç tipine eklediği bazı sebeplerle o suçun daha ağır
cezalandırılmasını öngörmüştür. Suçun temel şekline eklenen ve suçun objektif tipikliğine
dahil olan cezanın arttırılmasını gerektiren bu sebepler “suçun nitelikli unsurları” olarak ele
alınmaktadır. Bu sebepler değişmekle birlikte birçok suç tanımında “mağdur sıfatı” suçun
cezasının arttırıcı nitelikte bir nitelikli hal teşkil etmektedir. Örneğin; kasten adam öldürme
suçunun, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda
bulunan kişiye karşı işlenmesi nitelikli hal olarak cezayı ağırlaştırıcı sebeplerdendir. Bununla
birlikte bazı suçların mağdur sıfatının değişmesiyle TCK da başka bir suç maddesi olarak
tanımlandığı görülmektedir. Örneğin hakaret suçu TCK 125. Maddesinde tanımlanırken,
Cumhurbaşkanına hakaret suçu TCK madde 299’da özel bir madde şeklinde
düzenlenmektedir ve cezaları da değişmektedir. Suçta ve cezada kanunilik gereği mağdur
sıfatının değişmesi ile bu durum dikkate alınmaktadır. Poster çalışmamızda, suç mağdurunun
sıfatının Türk Ceza Hukuku bakımından doğurduğu önemli sonuçları vurgulamak amacıyla
literatür taramasına yer verilmiştir. Özellikle çocuk ve ruh bakımından kendisini
savunamayacak durumda olan mağdur üzerinden, mağdurun sıfatının veya durumunun
cezayı ağırlaştırıcı nitelikli unsur olması bazı tipik suçlar bakımından değerlendirmiştir.
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2- THE ATTENTION OR STATUS OF THE VICTIM IS A QUALIFYING ELEMENT OF
THE TURKISH CRIMINAL CODE IN TERMS OF AGGRAVATION
Buse Akça
Selen Aydın
Keywords: Turkish Criminal Code, aggravating circumstances, punishment, victim adjective.
While the illegal acts defined as crime in the Turkish Criminal Code are punished, offender
characteristics and the characteristics of the victim are as important as the crime structure.
In particular, the victim has an important place, from unlawful action to punishment. The
lawmaker predicted that the crime would be punished more heavily due to some reasons it
added to the crime type. These reasons, which add to the basic form of crime and which
require the increase of punishment, which are included in the objective typical of crime, are
considered as “qualified elements of crime”. Although these reasons have changed, in many
definitions of crime, “adjective of victim” constitutes an enhancing quality of the
punishment of the crime. For example; The deliberate murder of the crime against the child
or the person who is unable to defend himself in terms of body or soul is a qualifying reason
for the punishment. However, it is seen that some crimes have been defined as another
crime item with the change of the title of victim. For example, while the crime of
defamation is defined in Article 125 of the TCL(Turkish Criminal Law), the crime of
defamation of the President is regulated as a special article in Article 299 of the TCL and the
penalties are also changing. In case of crime and punishment, this situation is taken into
account when the title of victim changes due to lawfulness. In our poster study, a literature
review is included in order to emphasize the important consequences of the title of crime
victim in terms of Turkish Criminal Law. It has been evaluated in terms of some typical
crimes that the qualification or condition of the victim is a factor that aggravates the
punishment, especially over the victim who is unable to defend himself in terms of child and
spirit.
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3-20. YY’DA TÜRKİYE/İSVİÇRE KADIN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE
KARŞILAŞTIRILMASI
Öğr. Gör. Rezzan Akçatepe
Av. Elif Bolat
Anahtar Kelimeler: 20.yy’da Kadın hakları, Türkiye kadın hakları, İsviçre kadın hakları

Tarihte 20.yy; kadınların sahip olmak için uzun yıllar mücadele verdiği bir takım temel hak ve
özgürlükleri elde ettikleri, sosyal, siyasal ekonomik hayatta yer almaya başladıkları bir yüzyıl
olmuştur. Bu çalışmada, son yüzyılda İsviçre ve Türkiye’de kadınların anayasada eşitlik,
seçme seçilme, eğitim ve çalışma hakları konularında, yapılan yasal düzenlemelerden önemli
görülenleri karşılaştırmalı olarak tarihsel gelişimi içinde belirtip, günümüzde gelinen son
nokta hakkında bilgi vermeyi amaçladık. Konuya ilişkin yaptığımız literatür çalışmasında
İsviçre ve Türkiye kadın hakları mevzuatı incelenmiş, gazete ve haber metinleri taranmıştır.
Bunlardan en dikkat çekici olanları özetlenerek, arşiv fotoğrafları ile bildiri posterimizde
karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günlerde, kadın hakları
ile ilgili önemli düzenlemeler yapmış, birçok demokratik ülkeden daha önce yasal
düzenlemeler ile kadın haklarını güvence altına almıştır. Bugün en demokratik ülkeler
arasında gösterilen İsviçre’de kadınlar, siyasal ve ekonomik haklarını elde etmek için uzun
yıllar mücadele etmek zorunda kalmış ve günümüzde önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu
doğrultudaki çıkarımlar ile hazırladığımız posterimizin kronolojik karşılaştırmasında, Türk
kadınlarına temel hakların büyük çoğunluğu yasal olarak Cumhuriyet Devrimleri ile
verilirken, İsviçre’de kadınlar siyasal ve ekonomik hakları için uzun yıllar mücadele etmek
zorunda kalarak, bu mücadele sonucunda çeşitli kazanımlar elde etmiştir. Bugün gelinen son
noktada kadınlar her iki ülkede yasal olarak kazandıkları hakların günlük hayatta etkin bir
şekilde yer bulabilmesi için mücadeleye devam etmektedir.
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3-HISTORICAL DEVELOPMENT AND COMPARISON OF WOMEN'S RIGHTS TO
TURKEY/SWITZERLAND IN 20TH CENTURY
Lect. Rezzan Akçatepe
Adv. Elif Bolat
Keywords: Women's rights in the 20th century, women's rights in Turkey, Women's Rights in
Switzerland

20th century in history; It has been a century in which women have struggled for many
years to claim basic rights and freedoms, and they have begun to take part in social and
political economic life.In this study, in the last century, women in Switzerland and Turkey in
the constitution on equality, the right to elect and be elected, education and working rights,
the legal arrangements deemed important in comparatively historical development, and
today we aimed to provide information about the last point.In our literature study on the
subject, the legislation on women's rights in Switzerland and Turkey was examined and
newspapers and news texts were scanned.By summarizing the most remarkable ones, our
poster of archive photos and papers is also included in comparison. In the days when the
Republic of Turkey was founded, it made important arrangements for women's rights and
secured women's rights with legal regulations from many democratic countries before.In
Switzerland, which is among the most democratic countries today, women have had to fight
for many years to achieve their political and economic rights, and today they have made
significant gains.In the chronological comparison of our poster prepared with inferences in
this direction, the majority of basic rights to Turkish women are legally granted with the
Republic Revolutions, while women in Switzerland have been given many years for their
political and economic rights. had to struggle, and as a result of this struggle, he made
several gains.At the last point of today, women continue to struggle to ensure that the
rights they earn legally in both countries can be effectively found in everyday life.
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4-DENİZ KAZALARINDA MAĞDURİYET
Doç. Dr. Esin Akgül Kalkan
Anahtar Kelimeler: Gemiadamı, yaralanma, ölüm.
Amaç: Deniz kazaları, Türkiye için önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı, denizcilerin
yaralanmasına neden olan deniz kazalarını adli tıp açısından değerlendirmektir.
Gereç ve yöntem: Deniz kazalarıyla ilgili veriler, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon
Merkezi'nden (AAKKM) elde edildi. Bu çalışmada, Türkiye’de 2001-2016 yılları arasında
meydana gelen deniz kazaları incelendi. Tıbbi tahliye yapılan, yaralanma veya ölüm meydana
gelmiş olan kazalar çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Ana Arama Kurtarma Koordinasyon
Merkezi verilerine göre ülkemizde, 21.01.2001-03.10.2016 tarihleri arasında, toplam 899
deniz kazası meydana geldi.Bu çalışmada, toplam 54 deniz kazası/olayı incelendi. Tıbbi
tahliye ve yardım talebi yapılan, 35 deniz olayı vardı. Bu 35 olayda, 13 ölüm, 10 yaralanma ve
11 nontravmatik medikal sorunlar meydana gelmişti. İncelenen deniz kazası/olaylarında
toplam, 35 ölüm ve 24 yaralanma meydana geldiği saptandı.
Sonuç: Deniz kazaları, ölüm ve ciddi yaralanmalara neden olmaktadır. Kazaları önlemek için
önelikle; tüm gemi personeli ve işçiler eğitilmelidir. Deniz kazalarına müdahale olabildiğince
çabuk ve etkili olmalıdır.

4- INJURIES RELATED TO MARITIME ACCIDENTS
Assoc. Prof. Esin Akgül Kalkan
Keywords: Marine, injury, death
Maritime accidents are important subjects for Turkey. The aim of this study is to evaluate
with a forensic medical approach, the cases of maritime accidents which are resulted with
physical injury of the marines. Materials and Methods: Data on maritime accidents were
obtained from the Main Centre for Search and Rescue Coordination (MCSRC). On this study
cases, that took place between 2001 and 2006 in Turkey, have been analysed. In this study,
cases where a medical evacuation was executed, cases involving personal injury or death
are included. Results: Regarding the data of the Main Centre of Search and Rescue
Coordination, between 21.01.2001 and 03.10.2106 there have been in total 899 maritime
accidents in Turkey. In this study, total of 54 marine accidents/incidents were investigated.
There were 35 marine incidents with medical evacuation and help requests. In this cases,
there were 13 deaths, 10 nonfatal injuries, and 11 nontraumatic medical problem. Amongst
the cases analysed, it has been determined that in total 35 deaths and 24 injuries occurred.
Conclusion: Maritime accidents cause serious damage and death. In order to avoid accidents
the marine crew and the workers have to be educated. The incident response to maritime
accidents have to be as quick and as effective as possible.
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5-PARTNERİ OLAN İLE OLMAYAN ARASINDAKİ DUYGUSAL ŞİDDET BOYUTU
Merve Umay Aksu

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Partner, Duygusal Şiddet
Bu araştırmada 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerinde partneri olan ile partneri olmayan
arasındaki duygusal şiddet boyutları düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır. Partnerin olması
ve olmaması arasındaki ilişki ele alınırken kişinin duygusal şiddet boyutunun bu ikisi
arasındaki ilişkiye olan etkisinin de değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Uygunluk
yöntemiyle anket kullanılan bu araştırmada katılımcılardan toplanan veriler IBM SPSS 21
programında analiz edilmiştir ve bu iki değişken arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir
farklılık bulunmuştur.

5- EMOTIONAL VIOLENCE LEVEL BETWEEN PARTNER AND NON-PARTNER
Merve Umay Aksu
Keywords: violence, partner, emotional violence
In this study, it was aimed to investigate the level of emotional violence between those who
have a partner and those who do not have a partner in university students aged 18 to 25
years. It is another aimed to evaluate the effect of the person's emotional violence
dimension on the relationship between these two. Data collected from participants in this
study, which was used in a survey using the eligibility method, was analyzed in the IBM SPSS
21 program and a statistically significant difference was found between these two variables.
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6-2018-2019 YILLARINDA KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMI VE TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ (NORVEÇ-TÜRKİYE-ARABİSTAN KARŞILAŞTIRMASI)
İrem Senanur Altekin
Anahtar Kelimeler: kadın istihdamı, iş gücü, toplumsal cinsiyet duyarlılığı
Bu çalışmanın amacı, toplumsal cinsiyet duyarlılığı ile kadın istihdamının arttırılması için
yapılması gerekenleri vurgulamaktır. Türkiye için kadın istihdamını arttıracak ve kadını iş
gücüne teşvik edecek politika, program ve faaliyetin birinci amacı kadınların güçlenmesi ve
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması olmalıdır. Tüm dünyanın geneli için ortak bir yargı
olarak kadınların girişimci olmaları her şeyden önce kendilerinin güçlenmesi ve ataerkil aile
ve evlilik ilişkilerinde boyunduruğa karşı durabilmeleri için önemlidir.
Araştırmada literatür taraması, haberlerden veri çekme, raporların incelenmesi yöntemi
tercih edilmiştir. Güncel durum, yapılması gerekenler ve sosyolojik olarak mevcut durum
incelenmiştir. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre politika,
ekonomi, sağlık ve eğitim arasındaki toplumsal cinsiyet farkının kapatılmasının üç yıl içinde
ilk kez daraldığı tespit edilmiştir. Cinsiyet Eşitliği Raporu'na göre Türkiye örneğini ele alırsak,
2020 yılında Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada.
Sonuç olarak; Baz alınan ülkelerin değerlendirmesine göre kadınların iş istihdamına katılım
oranları erkeklerle karşılaştırıldığında oranla daha düşük kalmaktadır. Bunu sosyolojik temelli
toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında ele aldığımızda çeşitli sorunlar karşımıza
çıkmaktadır. Türkiye’de çalışma yaşındaki 30 milyon kadından sadece 10,5 milyonu iş gücüne
katılmaktadır. Kadın iş gücü katılım oranının OECD’ye üye ülkelerin genel ortalaması olan
yüzde 63 seviyesine ulaşması için Türkiye’de 8,5 milyon kadının daha iş gücüne dâhil
edilmesi gerekmektedir.
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6-2019-2020 YEARS FEMALE EMPLOYMENT PARTICIPATION AND WOMEN'S
PERSPECTIVE WITH GENDER INEQUALITY: COMPARISON OF THE 3
COUNTRIES (NORWAY - TURKEY – ARABIA)
İrem Senanur Altekin
Keywords: women's employment, labor force, gender sensitivity
The aim of this study is to emphasize what needs to be done to increase gender sensitivity
and women's employment. Turkey to increase the employment of women and to encourage
women to labor policies, programs and activities should be the first objective of ensuring
women's empowerment and gender equality. As a common judgment for the whole of the
world, it is important for women to become entrepreneurs, first of all, to strengthen
themselves and to stand up against yoke in patriarchal family and marriage relations.
In the research, literature review, data extraction from the news, the method of analyzing
the reports were preferred. The current situation, the things to be done and the sociological
current situation are examined. According to the 2019 Gender Equality Report of the World
Economic Forum, it was found that the closure of the gender gap between policy, economy,
health and education shrank for the first time in three years. Taking the example of Turkey,
according to the Gender Equality report, Turkey ranks 130 among 153 countries in 2020.
As a result; According to the evaluation of the countries that are taken as basis, the
participation rates of women in employment are lower compared to men. When we
consider this in the context of sociologically based gender inequality, we encounter various
problems. Turkey is not only in the working age participating in the labor force from 10.5
million to 30 million women. The overall average of women's labor force participation rate
of OECD member countries to reach the 63 percent level which is 8.5 million more women
in Turkey should be included in the labor force.
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7-MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN SINIR DENEYİMLERİ: GENEL TÜRKİYE-AB
ÖRNEĞİ

Apak Kerem Altıntop

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Göçmen, Sınır, Deneyim, Şiddet

Mülteci ve Göçmenlerin Sınır Deneyimleri: Güncel Türkiye – AB Örneği Araştırmanın amacı
2020 Şubat sonundan bu yana mülteci ve göçmenlerin Türkiye – AB arasındaki sınır
deneyimlerini araştırmaktır. Mülteci ve göçmenlerin bu sınırda maruz kaldıkları şiddet türleri
tespit edilmeye çalışılmış ve vakalar incelenmiştir. Araştırmada veri, göçmen ve mülteci
ağlarından elde edilen bilgiler, görsel ve yazılı haberler, politik açıklamalar, göç alanında
uzman kişilerce yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. 4 uzmanla görüşülmüş, göçmen ve
mülteci ağlarından 21 farklı bilgi araştırılmış, çok tıklanan (NTV, CNN, Haberturk vb.)
sitelerden haberler incelenmiş, sosyal medyadan sahadaki derneklerin bilgi akışı takip
edilmiştir. Son günlerde yaşanan bu gelişme, mülteci ve göçmenlerin farklı türde şiddetlere
maruz kaldığını bize göstermektedir. Göçmen ve mültecilerin, sınırda silahla vurulduğu,
öldürüldüğü, gaz bombasına maruz kaldığı öne çıkan verilerdendir. Ayrıca, sınırın Yunanistan
tarafında aşırı sağ parti destekçileri tarafından hakarete uğradıkları görülmüştür. Göçmen ve
mültecileri taşıyan botlar bıçaklanmıştır.
Sonuç olarak, sınırın kapalı kalmaya devam etmesi beklenmektedir. Önümüzdeki süreçte bu
tür şiddet vakalarının devam etmesi olasıdır. Daha uzun vadede, farklı sebeplerde göç
dalgasının Avrupa dahil farklı coğrafyalarda devam etmesi beklenmektedir. Bu durum da
mülteci ve insan haklarının yeri geldiğinde bazı ülkeler ve birlikler tarafından görmezden
gelinebileceği ihtimalini tekrardan doğurmaktadır.
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7-BORDER EXPERIENCES OF REFUGEES AND MIGRANTS: CURRENT TURKEY –
EU

Apak Kerem Altıntop

Keywords: Refugee, Migrant, Border, Experience, Violence

Sample Research aims to investigate Turkey – EU border experiences of refugees and
migrants since very late February 2020. Different types of violence, that refugees and
migrants exposed to at border, are examined and currently witnessed cases are analyzed. In
the research, data was obtained from information obtained from immigrant and refugee
networks, visual and written news, political explanations, and interviews by experts in the
field of immigration. 4 experts were interviewed, 21 different information from immigrant
and refugee networks were researched, news from sites that were frequently clicked (NTV,
CNN, Haberturk etc.) were examined, and the information flow of the associations in the
field was followed from social media. This recent development shows us that refugees and
immigrants are exposed to different types of violence. It is one of the prominent data that
immigrants and refugees were shot, killed, and exposed to tear gas at the border. It was also
seen that they were insulted by far-right party supporters on the Greek side of the border.
Boots carrying migrants and refugees were stabbed.
As a result, the border is expected to remain closed. It is possible that such violence will
continue in the upcoming period. In the longer term, the wave of migration is expected to
continue in different geographies, including Europe, for different reasons. This situation
again raises the possibility that refugees and human rights can be ignored by some countries
and unions.
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8-ADLİ GENETİĞİN MAĞDURA YARDIM ETMEDE ROLÜ
Eylül Aydın

Anahtar Kelimeler: adli genetik, biyolojik delil, DNA, mağdur

Amaç: Bu çalışmanın amacı, adli genetik uygulamalarının mağdurlara yardım etmedeki
rolünün ve öneminin belirli suç tipleri ve olaylar göz önüne alınarak tartışılması ve
açıklanmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak
adli genetik ve mağdurbilim ilişkisi üzerine tartışılmıştır.
Bulgular: Gelişen teknolojiyle birlikte, adli olayların incelenmesinde kullanılan ve büyük
öneme sahip olan genetik materyal (DNA) analiz teknikleri de oldukça ilerlemiştir. Olay
yerinden toplanan biyolojik örneklerin incelenmesiyle birlikte, elde edilenlerin delil olarak
kabul edilip kullanılması birçok çözülmesi imkânsız gibi görünen davanın sonuçlanmasını
sağlamaktadır.
Bir suç olgusunda üç ana bileşenden bahsetmek mümkündür: Suçlu(fail), suç(olay) ve
mağdur. Mağdur, en basit tanımıyla, olaydan etkilenen veya zarar gören kişidir. Mağdur bir
birey olabileceği gibi bir topluluk da olabilir. Mağdurbilim ise mağdurların olaydan nasıl
etkilendiklerini ve bu etkilerin doğuracağı sonuçları incelemek üzere çalışmalar yapan
alandır.
Cinayet vakaları, cinsel suçlar ve soybağı incelemeleri adli genetiğin en sık kullanıldığı suç
tipleri arasındadır. Bu tarz vakalarda, delillerle kesin sonuçlara varmak oldukça önemli
olduğundan DNA analizlerine ve tüm biyolojik delil incelemelerine gereken itinanın
gösterilmesi gerekmektedir.
Mağdurun artık hayatta olmadığı veya görgü tanığı bulunmayan olaylarda, adli genetik
uygulamaları olayın aydınlatılmasını sağlar. Bu yönüyle, adli genetik uygulamaları
kullanılarak sonuç elde edilmesi, mağdurların ve aynı zamanda bu sınıfta sayılabilecek
ailelerin ve yakınların mağduriyetlerinin sonlanmasına yardımcı olmaktadır.
Sonuç: Adli genetik alanında kullanılan teknikler, doğru uygulama ve analiz yapıldığı takdirde
birçok olayda mağdura yardımcı olacaktır. Mağdurun tekrar suça maruz kalmasını önlemede
katkı sağlamış olacak ve kesin sonuçlara varılmış olunması mağdurun hem hukuki süreçte
ikinci kez mağduriyetini önleyecek hem de olayın gelişimine bağlı olarak yaşananları
aydınlatacaktır.
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8-THE ROLE OF FORENSIC GENETICS IN HELPING VICTIMS
Eylül Aydın
Keywords: forensic genetics, biological evidence, DNA, victim
Aim: The aim of this study is to discuss and explain the role and importance of forensic
genetics in helping victims by considering specific crime types and events.
Materials and Methods: In this study, the relationship between forensic genetics and
victimology was discussed using the information obtained from various sources.
Findings: Along with the developing technology, genetic material (DNA) analysis techniques
that are of great importance for the investigation of forensic events have also advanced.
With the examination of the biological samples, the use of the obtained evidence provides
the conclusion of the lawsuit that seems to be impossible to solve.
It is possible to talk about three main components in a criminal case: offender, incident and
victim. The victim, in its simplest definition, is the person affected or damaged by the
incident. The victim may be an individual or a community. Victimology studies to understand
how victims are affected by the incident and the consequences of these effects.
Forensic genetics is frequently used in murder cases, sexual crimes and genealogy
investigations. In such cases, it is very important to reach definitive conclusions with
evidence. Significant care must be given during DNA analysis and all biological evidence
examinations. In cases where the victim is no longer alive or there are no witnesses, forensic
genetics practices clarify the event. In this respect, obtaining results by using forensic
genetics practices helps to end the victimization of the one who suffered, as well as families
who can be considered as victims.
Results: The techniques used in forensic genetics will help the victim if accurately done. It
will contribute to preventing the victim from being exposed to crime again and reaching
definite results will both prevent the victimization for the second time in the legal process
and enlighten the case due to the development of the event
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9-SAHİPLİ VE SAHİPSİZ OLARAK NİTELENDİRİLEN HAYVANLARIN TÜRK CEZA
HUKUKU BAKIMINDAN KORUNMASI

Yaren Beyaz

Anahtar Kelimeler: Sahipli hayvan; Sahipsiz hayvan; Hayvana karşı işlenen suçlar.

Hukukumuzda hayvanlara kişilik tanınmamaktadır ve dolayısıyla hak öznesi olamayacakları
belirtilmektedir. Ancak modern toplumlarda hayvanların da bazı haklarının bulunduğu ve bu
hakların korunması gerektiği bazı savunuculardan hareketle belirtilmektedir. Buna karşıt
görüş olarak ise bazı yazarlar tarafından hayvanların eşyadan farklı ve eşya benzeri statüye
sahip oldukları, sui generis varlık kategorisini oluşturdukları belirtilmektedir. TCK m.151/2’ye
göre; Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya
değerinin azalmasına neden olan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine cezalandırılacağı
belirtilmektedir. Görüldüğü üzere bu suç tipinde de korunan hukuksal yarar, hayvanın
yaşama hakkı veya vücut bütünlüğü değil, bireylerin mülkiyet hakkıdır. Belirtilmelidir ki
suçun maddi konusunu yine sadece sahipli hayvanlar oluşturmaktadır. TCK m.181/4
hükmünde tanımlanan fiiller; insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya
çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, doğal özelliklerini değiştirmeye neden olan atık
veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi halinde bireye ceza öngörülmektedir. Hayvanların rahat
yaşamalarını ve acı, ıztırap ve eziyet çekmelerine karşı korunmalarını, mağduriyetlerinin
önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı ve 24.06.2004 tarihli Hayvanları Koruma Kanunu
uygulama alanı bulmaktadır. Bu kanunda hayvanlara yönelik şiddet içeren bazı eylemler
yasaklanmıştır ve hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem
yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını
ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır (HKK m.14/1-a). Benzer şekilde
hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak ve işkence yapmak da yasaktır (HKK m.14/1-j).
Sonuç olarak; Ülkemizde hayvanlara yönelik şiddet içeren eylemler suç olarak değil, kabahat
olarak düzenlenmiştir. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına son verilmeli, hayvanların en temel
haklarından olan yaşama, beden tamlığı ve nesillerini sürdürme haklarına yönelik kasten ve
haksız olarak gerçekleştirilen öldürme, işkence, eziyet, acımasız ve zalimce muamele gibi
eylemler ve hayvanlara yönelik cinsel içerikli eylemler ve cinsel şiddet de suç olarak
tanımlanmalıdır.
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9-PROTECTION OF OWNED AND UNCLAIMED ANIMALS IN TERMS OF TURKISH
CRIMINAL LAW
Yaren Beyaz
Keywords: possessed animal; unclaimed animal; Crimes Against Animal.
Summary: In our law, it is stated that animals have no personality and therefore cannot be
the subject of rights. However, it is stated from some advocates that animals have some
rights in modern societies and that these rights should be protected. In contrast, it is stated
by some authors that animals have different status from objects and constitute the category
of sui generis assets. According to Turkish Criminal Law Article 151/2, it is stated that the
person who kills the possessed animal without a justifiable reason, makes it useless or
causes its value to diminish, shall be punished upon complaint of the victim. As can be seen,
the legal benefit protected in this type of crime is not the animal's right to life or body
integrity, but the property right of individuals. It should be stated that the material subject
of the crime is again only owned animals. The acts defined in the Turkish Criminal Law
Article 181/4 are punishable if they are processed in relation to wastes or residues that
cause diseases that are difficult to treat from the point of view of humans or animals to
occur, to dull the reproductive ability, to change their natural properties. The Animal
Protection Law No. 5199 has entered into force on 24.06.2004 in order to ensure that they
live comfortably and that they are protected against suffering and that their grievances are
prevented, is in practice. Some animals are violent towards animals are prohibited in this
law and the acting is intentionally bad actions, make the process brutal and cruel, beat,
leave them hungry and thirsty, leave it exposed to extreme cold and heat, to neglect their
care, physical and psychological, it is forbidden to cause pain (Art.14/1-a). Similarly, sexual
intercourse with animals and torture is also prohibited (Art.14/1-j).
As a result, violent acts against animals in our country are not regulated as a crime, but as a
misdemeanor. Animal rights, the rights to life, physical integrity and the survival of their
generation, deliberately and unjustly carried out in the killing, torture, cruel treatment, and
sexual acts and sexual violence against animals should also be defined as a crime.
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10-EĞİTİM SİSTEMİNDE SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN MARUZ KALDIĞI
SORUNLARIN LİTERATÜRE YANSIMASI: OKUL SOSYAL HİZMETİN YERİ
Bengüsu Birben
Hilal Sönmez
Selin Yavaş
Anahtar Kelimeler: Okul sosyal hizmeti, mülteci çocuk, göç, eğitim

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 22. maddesine göre, taraf ülkelerin kendi topraklarında mülteci
ya da sığınmacı olan tüm çocukların sözleşmede yer alan tüm haklardan faydalanması için
gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin 2019 yılında yayımladığı "Mültecilerin
Eğitim Krizi" başlıklı rapora göre, Türkiye'de 1 milyon çocuk mültecinin olduğu ve ilkokul
sonrası eğitimine devam edebilenlerin Suriyeli mülteci çocuk oranının %24 olduğu
görülmektedir. Türkiye’de Ocak 2019 itibarıyla okula kayıtlı olan 645 bin çocuğa karşı,
yaklaşık 400 bin çocuğun okul kaydı bulunmamaktadır.
Türkiye’de son yıllarda mülteci çocuklar okullarda; akran zorbalığı, yoksulluk, madde
kullanımı, okul terki, suça sürüklenme, ihmal ve istismar, emek sömürüsü, ayrımcılık gibi
çeşitli ve çok boyutlu sorunlarla karşılaşmaktadır. Giderek artan bu sorunlar mülteci
çocukların okul başarılarını olumsuz yönde etkilemenin yanı sıra okul ortamında
ötekileştirme/ayrıştırmaya maruz kalmaları sebebiyle psiko-sosyal krizler yaşamalarına
neden olmaktadır.
Eğitimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve risk altındaki çocukların korunması için
okullarda gerçekleştirilmesi gereken sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Okul sosyal hizmet uygulamalarında temel amaç; hedef ve ilkeler doğrultusunda eğitim
hayatında yer alan çocukların karşılaşabilecekleri psiko-sosyal, ekonomik, kültürel ve
öğrenim sürecinde karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunların çözümlemek amacıyla
çocukların eğitim sürecinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamaktır.
Bu çalışmanın amacı, Suriyeli mülteci çocukların eğitim alanında karşılaştıkları sorunların,
mağduriyet biçimlerinin literatüre nasıl yansıdığını ele alarak yaşanan sorunların tespit ve
çözümünde okul sosyal hizmeti uygulamalarının önemini, okul sosyal hizmet uzmanının
görev ve sorumluluklarını açıklamaktır.
Bu doğrultuda literatüre yansıyan mülteci çocuğa yönelik mağduriyet biçimlerine yer
verilmiş ve bu alanda okul sosyal hizmetinin önemine vurgu yapılarak Türkiye’deki pilot okul
sosyal hizmeti uygulamalarına yer verilerek okul sosyal hizmetinin önemi belirtilmiş olup;
mülteci çocukların mağduriyetleri ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekilmiştir.
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10-REFLECTION OF THE PROBLEMS EXPOSED THE EDUCATION SYSTEM BY
SYRIAN REFUGEE CHILDREN TO THE LITERATURE: THE IMPORTANCE OF
SCHOOL SOCIAL WORK
Bengüsu Birben
Hilal Sönmez
Selin Yavaş
Keywords: school social service, refugee child, migration, education,

According to Article 22 of the Convention on the Rights of the Child, states parties should
take advantage of the necessary precautions to ensure that all children who are refugees in
their territory enjoy all the rights in the contract.
According to the report titled "Education Crisis of Refugees" published by the United
Nations High Commissioner for Refugees in 2019, in Turkey, where it is seen that 1 million
refugee children and 24% of Syrian refugee rate of children who continue to post-primary
education. As of January 2019 in Turkey against 645 thousand children enrolled in school,
about 400 thousand children are registered at school.
Refugee children in recent years in Turkey, in schools, it faces various and multidimensional
problems such as peer bullying, poverty, substance use, school dropout, drift to crime,
neglect and abuse, labor exploitation, and discrimination. These increasing problems cause
refugee children to experience psycho-social crises as they are adversely affected by school
success and othering / differentiating in the school environment.
In order to continue education in a healthy way and to protect children at risk, social work
practices that need to be carried out in schools are needed. The main purpose in school
social work practices; in line with targets and principles to ensure that children in education
life make the best use of the education process in order to solve the problems they had
encountered or may encounter in the psycho-social, economic, cultural and learning
process.
The aim of this study is to explain the importance of school social service practices in the
detection and resolution of the problems, and the duties and responsibilities of the school
social worker, by addressing how the problems Syrian refugee children encounter in the
field of education.
For these reasons; he forms of victimization of refugee children reflected in the literature
are included by emphasizing the importance of school social services in this area by giving a
pilot school to school social work practice in Turkey it is mentioned the importance of social
services; Attention has been drawn to the studies carried out on the victimization of refugee
children.
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11-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FLÖRT ŞİDDETİ VE ISRARLI TAKİP
Psk. Belkıs Boydağ

Anahtar Kelimeler: Flört Şiddeti, Israrlı Takip, Yakın Partner Şiddeti.
“Flört şiddeti” kavramı kişinin romantik ya da cinsel partneri ya da flört ettiği kişi tarafından
fiziksel, duygusal, cinsel ya da sözlü olarak tacize uğratılması olarak tanımlanan ve ısrarlı
takibi (stalking) de içinde barındıran şiddet türüdür. Aşağıdaki bulgularda, flört şiddeti ve
ısrarlı takip ile ilgili yukarıdaki anahtar kelimeler aracılığıyla literatür taraması yaparak
günümüzde bu tür şiddetin yaygınlığı ve risk faktörlerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Literatürden toplanan makalelerden elde edilen bulgular çoğunlukla üniversite
öğrencilerinden elde edilmiştir. Bulgular 2002 ile 2019 arası verilerden elde edilmiştir.
Bulgularda, flört şiddetine maruz kalma açısından en fazla risk altında olan gruplardan
birisinin adölesan ve genç erişkin yaş grubu olduğu belirlenmiştir. Ruhsal sağlık problemleri,
madde ve alkol kullanımı, antisosyal kişilik ve davranışlar, riskli seksüel birliktelikler ve
özellikle çocukluk döneminde şiddete maruz kalma önemli risk faktörleri olarak saptanmıştır.
Üniversite öğrencilerinde kadınların %31.6’sının, erkeklerin %24.4’ünün son bir yılda fiziksel
şiddete uğradığı; ABD’de ise yaklaşık son bir yılda her 5 kız öğrenciden ve her 10 erkek
öğrenciden birinin bir flört şiddetiyle karşılaştığı saptanmıştır. Hacettepe Üniversitesi’nde
şiddet algısı ve nasıl tanımladıklarını araştıran bir çalışmada kadın katılımcıların %59,6’sı,
erkek katılımcıların ise %70,4’ü kıskançlığı bir şiddet olarak değerlendirmemektedir Bu bulgu
diğerlerinden farklı olarak göz önüne alınması gereken bir bulgudur. Flört şiddetinin risk
faktörlerini sadece maruz kalma veya adölesan olarak değil şiddet algısı ve tanımlamaların
da etkili olduğunu söyleyebiliriz.

11-FLIRT VIOLENCE IN UNIVERSITY STUDENTS AND INSISTED FOLLOW-UP
Psy. Belkıs Boydağ
Keywords: Flirt Violence, Stalking, Relationship
The concept of "dating violence" is a type of violence that is defined as the physical,
emotional, sexual or verbal abuse of a person by a romantic or sexual partner or the person
he is dating, and includes stalking. In the following findings, it is aimed to reveal the
prevalence and risk factors of this type of violence today by searching the literature using
the above keywords about dating severity and stalking. The findings obtained from the
articles collected from the literature were mostly obtained from university students.
Findings are derived from data between 2002 and 2019. In the findings, it was determined
that one of the groups at the highest risk in terms of exposure to dating violence is the
adolescent and young adult age group. Mental health problems, substance and alcohol use,
anti
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12-ENGELLİ MAĞDURLARA YAKLAŞIM
Dilara Bozdağ

Anahtar Kelimeler: engelli bireyler; mağdur; mağdurlara yaklaşım.

Engelli; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı
topluma diğer bireylerle birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve
çevre koşullarından etkilenen bireyi ifade etmektedir. Engelli Mağdur; Engel durumlarından
dolayı toplumdaki diğer bireylerle eşit koşullarda yaşama hakkı kısıtlanan ve kendisine bir
suç işlenmesi sonucunda haksızlığa uğrayan bireyleri ifade etmektedir. Mağdur haklarına
ilişkin düzenlemeler; 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu (madde 234), 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu (madde 50, 51, 168), 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
(madde 17), Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. Engelli haklarına ilişkin düzenleme; 5378
Engelliler Hakkında Kanun. Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı Mağdura
Yaklaşım Kılavuzu engelli mağdurlarına yaklaşıma dair düzenlemeler içermektedir. Buna
göre; Hangi suçtan olduğuna bakılmaksızın mağdurun; hakları olan bir birey olduğu
gerçeğiyle hareket edilmelidir, güvende hissettirilmeli, yargılayıcı tutumlardan kaçınılmalıdır.
Adli süreçte, suç mağduru olan engelli bireylere yönelik işlemler engelleri sebebiyle ivedilikle
yürütülmeli ve ikincil mağduriyetin engellenmesi için tedbirler alınmalıdır. Fiziksel engelli
bireylerin, yasal zorunluluk olmadıkça ilgili birimlere gelmeleri istenmemelidir. Sağlık
kuruluşlarına uygun şekilde sevk edilmeli, muayene/inceleme için bekletilmemeli, öncelik
hakları gözetilmeli ve sağlık kuruluşunda özel iletişim kurulması gereken bu bireyler için özel
uzmanlar bulundurulmalı, kendilerini ifade edebilmeleri için destek sağlanmalıdır. İşitme
engelli mağdurla işaret dili ile aksi takdirde okur-yazar olması halinde yazarak iletişim
sağlanmalıdır. Dudak okuyabilen mağdurlarla, yüzüne bakarak kısa cümlelerle, yavaş ve
anlaşılır konuşarak iletişim kurulmalıdır. Zihinsel engelli mağdurların endişelerini gidermek
için iletişim kurarken yakınlarından destek alınmalıdır. Zihinsel engelli mağdurlarla iletişimde
yavaş ve anlaşılır, basit cümlelerle konuşulmalı ve cevap verebilmesi için zaman verilmelidir.
Sonuç olarak; Engellilerin bir suçun mağduru olmalarının olasılığının toplumun diğer
bireylerine oranla daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Durumları sebebiyle hayatta
güçlüklerle karşılaşan engelli mağdurlara yaklaşırken daha fazla güçlük çıkartmamak için
hassas olunmalıdır.
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12-APPROACH TO DISABLED VICTIMS
Dilara Bozdağ
Keywords: disabled individuals; victim; approach to victims.
Disability refers to the individual affected by attitudes and environmental conditions that
restrict his or her full and effective participation in society under equal conditions with other
individuals due to various levels of loss of physical, mental, spiritual and sensory abilities.
The disabled victim refers to individuals whose right to live on an equal footing with other
individuals in society is restricted because of their disabilities and who are wronged as a
result of committing a crime against them. The regulation of victim's Rights; Law No. 5271
Criminal Procedure Code (Article 234), No. 5237 Turkish Penal Code (Articles 50, 51, 168),
the Law No. 5402 on Probation Services (Article 17), Probation Services Regulation, and the
Protection Of The Family No. 6284 on prevention of violence against women law. Regulation
on the rights of persons with disabilities; 5378 law on persons with disabilities. The guidance
on the approach to the victim, published by the Department of Victims ' Rights, contains
regulations on the approach to victims of disabilities. Accordingly; Regardless of the crime,
the victim should be moved by the fact that he is an individual with rights, should be felt
safe, and should be avoided from judgmental attitudes. In the judicial process, procedures
for disabled individuals who are victims of crime should be carried out urgently due to their
barriers and measures should be taken to prevent secondary victimisation. Individuals with
physical disabilities should not be asked to come to the relevant units unless they have a
legal obligation. They should be referred to health institutions appropriately, should not be
kept waiting for examination/examination, priority rights should be taken into consideration
and special experts should be provided for these individuals who need to establish special
communication in the Health Organization and support should be provided for them to
express themselves. Communication must be provided with the hearing impaired victim by
writing in sign language if otherwise literate. Looking at their face in short sentences and
speaking slowly and clearly should contact victims who can read lips. Support should be
sought from relatives when communicating to address the concerns of mentally disabled
victims. Communication with mentally disabled victims should be slow and clear, spoken in
simple sentences and given time to respond.
As a result, it is possible to say that disabled people are more likely to be victims of a crime
than other members of society. In order not to cause more difficulty in approaching disabled
victims who face difficulties in life due to their situation, it must be sensitive.
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13-AKRAN ZORBALIĞI NEDİR VE NASIL ÖNLENEBİLİR?
Sevgi Çiğdem Çelik
Elif Arslan
Sena Ece Ilgın
Sena Konak
Anahtar kelimeler: Akran zorbalığı, okul öncesi eğitim, önlem ve müdahale

PISA 2015 Öğrencilerin İyi Olma Hali Raporuna göre Türkiye’deki öğrencilerin %19’u, ayda en
az birkaç defa akran zorbalığına uğradığını belirtmiştir. Çağımızın önemli sorunlarından biri
olan akran zorbalığı, yalnızca toplumumuzu etkileyen bir sorun değildir: Evrenseldir ve
zorbalıktan muaf olan bir okul yoktur. Ancak akran zorbalığıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar
toplumun genelinde hâkimdir ve bu kanılar hem zorbalığın belirlenmesinde hem de çözüm
sürecinde aksaklıklar meydana getirmekte, failin asla sorumluluk almamasına neden olmakta
ve zorbaca davranan çocuk, zorbalığa uğrayan çocuk ve aynı zamanda zorbaca davranışa
şahit olan çocuk ya da kişiler için ileri yaşlarda da yıkıcı etkiler yaratabilmektedir. Zorba
davranışlara maruz kalan birçok öğrencinin akademik başarısının düştüğü, kendilerine olan
güvenlerinin de benzer bir grafik çizdiği, sosyal ilişkilerinin bozulduğu görülmektedir (Çınkır,
2006). Okul fobisi de zorbalığın sonuçlarındandır (Pişkin, 2002). Önleyici çalışmaların
uygulanması, başta bireyin sağlığı olmak üzere toplum sağlığına da olumlu yönde katkı
sağlayacaktır. Akranlar arası görülen çatışma ile akran zorbalığının ayrımına varabilmekten
başlayarak zorbalığın türlerine ve zorbalıkta rol alanların kişilik özelliklerine hâkim olmak
konuyu anlamada kilit unsurdur. Akran zorbalığının tanımındaki önemli olan ölçütler;
davranışın kışkırtma dahi olmaksızın tekrar edilmesi ve taraflar arasında bir güç
dengesizliğinin varlığıdır (Naylor, Cowie, Cossin, de Bettencourt, & Lemme, 2006; Whitney &
Smith, 1993). Konuya müdahale eden öğretmen veya aile bireylerinin, zorbalığa maruz
kalmış olmanın belirtileri ve zorbaca davranışa yol açan etkenler hakkında bilgi sahibi olması
öğrenilen bir davranış olan şiddeti çocukların benliklerine yerleşmesini engelleyip diğer
türlerdeki istismarlara da açık hale gelmesini engelleyecektir. Bu poster sunumuyla
amaçlanan akran zorbalığı konusuna dikkat çekmek ve azınlık gruplara da değinerek bu
konuda özellikle anaokulu öğrencilerine ağırlık vererek alınabilecek önlemler hakkında
farkındalık yaratmaktır.
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13- PEER BULLYING: UNDERSTANDING AND PREVENTION
Sevgi Çiğdem Çelik
Elif Arslan
Sena Ece Ilgın
Sena Konak

Keywords: Peer bullying, preschool education, prevention and intervention

According to the PISA 2015 results of Students’ Well-Being, 19% of the students in Turkey
reported that they are bullied both verbally and physically at least a few times per month.
Peer bullying, one of the major problems of today's, is not just a problem that affects our
society: it is universal, and there is no school that bullying does not occur. However,
common misconceptions about bullying in the society prevails both giving rise to difficulties
in the solution process and in the determination and measurement of the violent behavior.
Therefore, devastating effects of bullying on children who perform violent behavior,
children who are bullied and also children who witness bullying might become inevitable
and irreversible. It is seen that the academic success of many students subjected to bullying
behavior has decreased, their self-confidence has drawn a similar chart, and their social
relations have deteriorated (Çinkır, 2006). School phobia is also one of the consequences of
bullying (Peşkin, 2002). The implementation of prevention programs will improve
individual's mental health and consequently lead to a healthier community. Starting from
being able to distinguish peer conflict and peer bullying, being competent on the types of
bullying and the personality traits of those involved in bullying are the key elements in
understanding the issue. Important criteria in the definition of peer bullying include
repetition of behavior without provocation and power imbalance (Naylor, Cowie, Cossin, De
Bettencourt, & Lemme, 2006; Whitney & Smith, 1993). It is significant that teachers and/or
family members who interfere with the subject being knowledgeable about the symptoms
of being bullied and the factors that lead to bullying behavior to prevent violence, which is a
learned behavior. This would also help decreasing the risk of suffering from different types
of abuse in the adulthood and developing self-respect. In this poster presentation, it is
aimed to draw attention to the issue of peer bullying and to raise awareness about the
measures that can be taken especially kindergarten students, also by focusing on minority
groups.
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14-TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETLE MÜCADELEDE BÖLGESEL İNSAN
HAKLARI KORUMA MEKANİZMALARININ KARŞILAŞTIRMALI VE KESİŞİMSEL
BİR EKSENDE İNCELENMESİ: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE BELEM DE PARA
KONVANİSYONU ÖRNEKLERİ
Yusuf Talha Dağcı
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Koruma, Toplumsal Cinsiyet, Şiddet, Kesişimsellik, İstanbul
Sözleşmesi, Belem Do Para Konvansiyonu
GİRİŞ VE AMAÇ: Herkesin şiddetten uzak bir yaşama sahip olma hakkı vardır. İnsan haklarının
korunması ile hak ihlallerinin önüne geçilmesi noktasında, bölgesel insan hakları koruma
mekanizmaları kilit bir rol oynamaktadır. Bu çalışma; Avrupa ve Latin Amerika ile Karayipler
bölgelerindeki şiddetle mücadele noktasındaki başat hukuk metinlerinin sistematiklerine ışık
tutmayı hedeflemektedir. Benzer şekilde; şiddetle mücadele noktasındaki incelemede,
kırılgan (vulnerable) gruplar yönünde spesifik noktalara ve şiddet mağduru eksenli
perspektife yer verilecektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bölgesel örgütlerin yumuşak hukuk olarak ele alınabilecek çeşitli yarıhukuksal karakter taşıyan belgelerinin yanında, (bölgelerarası) hukuk doktrinlerindeki çeşitli
temel noktalara ve eğilimlere yer verilmiştir. Hükümet dışı aktörlerin bulguları göz önünde
bulundurulmuştur. Çalışmada konuyla ilgili istatistikler de göz önünde bulundurulmuş; (yarı)
yargı(sal) kararlar(ı) incelenmiştir.
BULGULAR: İki bölgesel hukuk metni, şiddetle mücadelenin bir insan hakları meselesi
olduğunu belirtmiş ve sorunun var olma nedenine benzer yanıtı vermiştir. Sözleşmelerin söz
konusu fenomenin çözümü için belirledikleri yol haritaları; çeşitli noktalarda benzemekle
beraber, farklılık arz eden hususlar göze çarpmaktadır. Kesişimsellik noktasında, her iki
sözleşme de, bireylerin karakteristiklerine göre ayrı bir önem verilmesini ve gerektiğinde
farklı muamele uygulanmasını kabul etmiştir. Şiddeti, hukuksal düzlemde, mağdur eksenli bir
perspektiften inceleme düşüncesine ve çeşitli yol gösterici uygulamalara İstanbul
Sözleşmesi’nde rastlanmaktadır. Sözleşmelere saygı gösterilip gösterilmediği noktasında
öngörülen denetim mekanizmalarında, Sözleşmeler arasında benzerlikler kadar farklılıklar da
mevcuttur.
SONUÇ: Sözleşmelerin ortaya çıkış tarihleri arasındaki farklılık; Sözleşme metinlerinin
kapsamına ve yaklaşımına dahi tesir ettiği gibi, şiddetle mücadele alanındaki gelişmeleri
yansıtan niteliktedir. Belem Do Para’da yer alan yaklaşımların bir kısmı aynen korunup
kendisine İstanbul Sözleşmesi’nde yer bulmuş; diğer yandan, Avrupa Konseyi sistemi, yol
haritasını farklı (veya kendine özgü) bir şekilde oluşturmuş, şiddetin bir türü olarak kabul
edilen çeşitli pratikleri mücadele alanı olarak belirlemiş ve (mağdur eksenli) şiddet karşıtı
uygulamaları (kazuistik) düzenleme yoluyla belirginleştirmiştir.
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14-A COMPARATIVE AND INTERSECTIONAL EXAMINATION OF REGIONAL
HUMAN RIGHTS PROTECTION MECHANISMS REGARDING COMBATING
GENDER-BASED VIOLENCE: EXAMPLES OF ISTANBUL AND BELEM DO PARA
CONVENTIONS
Yusuf Talha Dağcı
Keywords: Regional Protection, Gender, Violence, Intersectionality, Istanbul Convention,
Belem Do Para Convention
Introduction and objective: Everyone has the right to live free from violence. Regional
human rights mechanisms play a significant role on protection of human rights and
prevention of violations of such rights. The objective is to demonstrate an overview of
fundamental legal instruments’ regimes on combating gender-based violence (hereinafter
as GBV) in Europe and in Latin America and the Caribbean. Furthermore, specific issues
related to vulnerable groups and victims-oriented perspectives will be adressed.
Material and method: Focal points within inter-regional legal doctrines and their
approach(es) as well as soft law materials of regional institutions have been utilized. Nongovermental actors’ works have been taken into account. Statistical data on the matter have
been considered; resolutions of semi-judicial bodies and court-ordered judgments have
been examined.
Findings: Each legal documents have stressed combating GBV was a human rights related
concept and their both response have pointed out its raison d’être was alike. It has been
observed there were resemblant and divergent fractions of Conventions’ roadmaps which
were to finalise the phenomenon. From an intersectional view, both have acknowledged a
special attention may be taken depending on persons-concerned and special measures may
be endorsed. In the legal context, Istanbul Convention has moved the notion of violence
towards a victim-oriented perspective and contained provisions for guiding practices. In
respect to control mechanisms on the implementation, it has been inferred there were
comparable dimensions between the Conventions.
Results: Differentiation between the occasions of the Conventions has even shaped scopes
and manners of the documents and has reflected improvements in the field. Various visions
of Belem Do Para has been identically preserved in Istanbul Convention; on the other hand,
Council of Europe system has formed its disparate (or sui generis) roadmap and concretized
(victim-oriented) violence opposed methods by regulating them in a casuistique scheme.
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15-PEDAGOJİK VE HUKUKİ BOYUTU İLE SUÇA SÜRÜKLENMİŞ ÇOCUĞA ÇOK
YÖNLÜ BAKIŞ
Senay Devran
Meltem Yıldırım
Ercan Alsan
Beyzanur Özmen
Selen Cevizoğlu
Anahtar Kelimeler: çocuk, suç, hukuk, suça sürüklenen çocuk, koruma tedbiri, ceza

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin
birinci maddesi uyarınca, erken yaşta reşit olma durumu dışında on sekiz yaşından küçük her
birey çocuk sayılmaktadır. Çocuk olarak kabul edilen yaş grubundaki birey büyüme ve gelişim
sürecindedir. Çocuk, dünyaya gelmesinden itibaren ilk başta ailesinden, sonrasında ise
yaşadığı toplumdan etkilenerek büyümekte ve gelişmektedir. Yaşadığı olaylar sonucu
edindiği tecrübeler ile gelişimini sürdürmektedir. Zira henüz iyi ve kötü kavramlarını ayırt
etmek için yeterli muhakeme yeteneğini haiz değildir. Dolayısı ile çocuğun suç işlemesi yahut
suç işlenmesine neden olması hukuk alanında ele alındığı gibi pedagojik olarak da
incelenmesi gereken bir husustur. Suç, Türk Ceza Kanunu’nda ya da ceza hükmü içeren özel
kanunlarla düzenlenen hukuka aykırı ve hakkında cezai yaptırım öngörülmüş eylemlerdir.
Çocuğun suç işlemesinin altında ailedeki kopuk ilişkiler, kötü eğitim, psikolojik sorunlar, aile
fertleri içerisinde birinin madde bağımlısı olması şeklinde sebepler yatmaktadır. Sorunlu aile
yapısı ve kötü çevre koşullarında yaşayan çocuklar bu bakımdan risk altındadır. Sosyopedagojik bir sorun olan suçun en aza indirilebilmesi için rasyonel düşünce biçimi tüm
kurumsal alanlarda uygulanmalıdır. Adli sisteme sürüklenme riski bulunan çocukların tespit
edilerek gerekli psikolojik desteğin sağlanması için bu çocuklar ve aileleri ile düzenli olarak
iletişim kurulmalıdır. Söz konusu iletişimin sağlanabilmesi için merkezi idare ve mahalli
idareler beraber hareket etmelidir. Bunun yanı sıra ilgili kanun hükümlerinin işlevselliğini
artırmak suça sürüklenmiş çocukların topluma kazandırılması için önem arz etmektedir.
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15-A VERSATILE PERSPECTIVE ON A CHILD DRIVEN TO CRIME WITH ITS
PEDAGOGICAL AND LEGAL DIMENSION ABSTRACT
Senay Devran
Meltem Yıldırım
Ercan Alsan
Beyzanur Özmen
Selen Cevizoğlu
Keywords: children, crime, law, juvenile pushed to crime, protection measure, punishment

In accordance with the first article of the United Nations Convention on the Rights of the
child, every individual under the age of eighteen is considered a child, except for the case of
legal age. The individual in the age group considered as a child is in the process of growth
and development. The child grows and develops being influenced by his/her family at first,
and then by the society in which he/she lives since his/her birth. He/she continues his/her
development with the experiences gained as a result of the events he/she has experienced.
Yet he/she is not yet capable of reasoning to distinguish between the concepts of good and
bad. Therefore, the fact that the child commits a crime or causes a crime is a matter to be
examined pedagogically as well as it is addressed in the field of law. Crime is an act that is
contrary to the law regulated by the Turkish Penal Code/Turkish Criminal Code or by special
laws and is determined by law to require criminal sentence and criminal sanction. In order
to minimize crime, which is a socio-pedagogical problem, rational thinking should be applied
in all institutional areas. Some of the underlying reasons for juvenile delinquency are broken
relationships in the family, poor education, psychological problems and substance abuse
among the family members. Children who are living in problematic family structure and bad
environmental conditions are at risk in this regard. Regular communication with these
children and their families should be established to identify the children at risk of being
dragged into the forensic system and provide the necessary psychological support. Central
administration and local administrations should act together in order to ensure the
communication in question. In addition, it is important to increase the functionality of the
provisions of the relevant law in order for the delinquent to be reintegrated into society.
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16-KADINA YÖNELİK EKONOMİK ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET
Melek Ecem Dinç
Anahtar Kelimeler: Ekonomik şiddet, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet
Kadına yönelik şiddet; toplumsal cinsiyet rolleri gerekçesiyle kadının sırf kadın olduğu için
güç ve baskı yoluyla fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak zarara uğratılmasıdır.
Kadına yönelik ekonomik şiddet fiziksel bir bulgu ortaya çıkarmadığı için diğer türlere göre
daha az yargıya taşınan ve literatürde daha az işlenen bir konu olmuştur. Kadına yönelik
ekonomik şiddet, kadının kendi ekonomisi hakkında karar alma ve yönetme özgürlüğünün
güç ve baskı yoluyla elinden alınmasıdır. Kadının zorla, istemediği bir işte çalıştırılması,
kazancına el konulması, ev ekonomisi hakkında bilgisi olmasının engellenmesi veya
çalışmasına engel olunması şeklinde görülebilir. Sıklıkla şiddetin aile bireyleri arasında
görülmesi olarak tanımlanan aile içi şiddet kavramının veya evli olmayan çiftler arasında
görülen şiddet anlamına gelen flört şiddetinin alt başlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadına
yönelik ekonomik şiddetin en önemli nedenlerinden biri toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir.
Erkeğin, kadın ve kadının yaşantısı üzerinde söz hakkı olduğu inancının bulunduğu ataerkil
kültürlerde erkeklerin kadın üzerinde tahakküm kurmak için sıklıkla başvurdukları yollardan
biri kadının maddiyatını yönetmektir. Aynı zamanda erkeğin işgücüne katılma, evin geçimini
sağlama ve ekonomisini yönetme, dış dünyada aktif olma gibi görevleri varken; kadının ev
içindeki işlerle ve çocuk bakımıyla meşgul olması gerektiğini savunan toplumsal cinsiyet
rolleri de ekonomik şiddete zemin hazırlamaktadır. Ev içerisinde eşitlik bulunmaması,
kadının tek başına ev içerisindeki sorumlulukları yüklenip ücretsiz emek harcaması, bu
gerekçeyle kadın çalışanların aynı iş tanımına sahip olan erkek çalışanlardan daha az
kazanması ve daha az hakka sahip olması kadınları iş dünyasından uzaklaştırmaktadır. Bu
alandaki nitel araştırmalar göstermektedir ki, özellikle kırsal bölgelerde ev geçimine katkıda
bulunmak için kadının çalışması söz konusu olsa dahi bu erkeğin iznine bağlı olabilmekte ve
hatta kadının elde ettiği kazancı yine erkek yönetebilmektedir. Literatür taraması sonucunda
görülmektedir ki kadına yönelik şiddetin birçok türünde olduğu gibi ekonomik şiddette de
gerekli olan toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmaktır.
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16-ECONOMIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND SOCIAL GENDER
Melek Ecem Dinç
Keywords: Economic violence, domestic violence, gender
Economic Violence / Violence against women; is the physical, psychological, sexual and
economic damage to women by force and pressure only because they are women and
because of gender roles. Because of economic violence against women does not reveal any
physical findings, it has been less frequently studied in the literature than other types of
violence. Economic violence against women is to take away the freedom of women to
decide and manage their own economy through power and pressure. It can be seen as the
woman's forced to work, seizing her earnings, preventing her from knowing about the home
economy or preventing her from working. It is the subtitle of the concept of domestic
violence, which is often defined as the occurrence of violence among family members, or
dating violence, which means violence among unmarried couples. One of the most
important causes of economic violence against women is gender inequality. In patriarchal
cultures where men have the belief that they have rights on women and women’s lives, one
of the ways that men frequently use to dominate women is to manage the materiality of
women.
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17- SURİYELİ MÜLTECİ KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİ: İÇERİK
ANALİZİ
İsminaz Doğan

Anahtar Kelimeler: içerik analizi, medya, Suriyeli mülteci kadın, şiddet

Bu araştırmanın amacı Suriyeli mülteci kadınlara yönelik şiddetin medyada sunuluşunu
ulusal gazete haberlerindeki temsilleri yoluyla hukuki ve sosyal bağlamda incelemektir.
Gereç ve Yöntem. Çalışmada tirajı en yüksek üç gazete seçilmiş ve Ocak 2017 – Aralık 2019
tarihleri arasındaki haberler “Suriyeli kadın” kelime grubu aratılarak gazetelerin internet
siteleri üzerinden taranmıştır. Şiddet içerikli olan ve olayın Türkiye’de geçtiği 66 habere
ulaşılmıştır. Bu haberler mağdur ve faile ilişkin demografik bilgiler, haberler sunulurken
mağdurun açık ismi ve resminin kullanılmış olup olmaması, failin belli olup olmadığı ve
mağdura yakınlığı, haberde hukuki sürece yer verilip verilmediği, mağdurun şikayetçi olup
olmadığı, şiddetin türü, ölümle sonuçlanma oranı, eğer ölümle sonuçlanmadıysa mağdurun
olay sonrası temas ettiği gruplar ve olayın yaşandığı şehir değişkenleri açısından kodlanarak
SPSS versiyon 22 istatistiksel analiz programı ile betimleyici istatistikler elde edilmiştir.
Bulgular. Haberlerin çoğunluğunda mağdur isminin açık olduğu ancak resminin açık olmadığı,
failin belli olduğu ve öne çıkan bir yakınlık derecesinin olmadığı, hukuki sürece yer verildiği
ve çoğunlukla mağdurun ölümü ile sonuçlandığından kamu davası olarak geçtiği, olayların en
sık İstanbul, Adana, Bursa ve Şanlıurfa’da geçtiği, daha çok fiziksel şiddet olgusunun
medyada sunulduğu ve mağdurun eğer ölümle sonuçlanmadıysa en çok polis ve asker gibi
gruplarla temas ettiği bulgulanmıştır. Bunun yanında fail ve mağdura yönelik bazı
demografik ağırlıklar elde edilmiştir. Sonuç. Kitle iletişim araçlarının çeşitli gruplara karşı
stereotipleştirilmiş temsiller oluşturabildiği düşünüldüğünde, bu araştırma medyanın Suriyeli
kadın temsilinin bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca şiddet haberlerinin sunuluş şeklinin,
şiddeti normalleştirici ve pekiştirici olabilmekle beraber kişisel alanı da ihlal ettiği
düşünülmektedir.
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17-VIOLENCE AGAINST SYRIAN REFUGEE WOMEN IN MEDIA: A CONTENT
ANALYSIS
İsminaz Doğan
Keywords: content analysis, media, Syrian refugee woman, violence

The aim of this study is to investigate Syrian refugee women’s presentations in media by
national journal news, in judicial and social context. Material and Method. High circulation
newspapers were chosen and news from January 2017 – December 2019 were searched
with keyword “Syrian woman” on newspapers’ websites. 66 news based in Turkey with
cases of violence were identified. The news were coded in terms of the offender’s and the
victim’s demographic variables, whether the victim’s name and photograph was presented
or not, whether the offender was found or not, offender’s relation to the victim, whether
there was judicial information or not, whether the victim filed a complained or not, the type
of the violence, victim’s mortality, the groups that the victim was in contact if she was alive,
and the city where the incidents happened. SPSS version 22 was used for descriptive
statistics. Results. In most of the news, it was found that the victims’ names were complete
while the victims’ faces were not photographed, offenders were found and there were no
apparent relation to the victims, there were judicial information in the news and most of the
incidents ended with victims’ death, thus they were turned to a public prosecution, if the
victims were alive they mostly contacted with the police, there was physical violence, and
the incidents happened in İstanbul, Adana, Bursa and Şanlıurfa. Moreover, the
demographics of the victims and the offenders could be generalized. Conclusion. When the
media’s role in creating stereotyped representations in various groups is considered, this
study presents some parts of stereotypic representations of Syrian women in media.
Besides, it is considered that the media’s presentation might support normalization and
intensification of violence.
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18-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TECAVÜZ MİTLERİNİN KABULÜ
Arş. Gör. Dila Ergül
Anahtar kelimeler: Tecavüz mitlerinin kabulü, Cinsiyet, Ataerkil tutum
"Üniversite Öğrencilerinde Tecavüz Mitlerinin Kabulü" Tecavüz mitleri “tecavüz kavramı ya
da mağdurları hakkında, mağdurun durumunu inkar ya da minimize eden ve/veya mağduru
kendi mağduriyeti üzerinden suçlamaya yönelik önyargı barındıran yanlış inançlar” olarak
tanımlanabilir. Kadınlar ataerkil toplumlarda erkeklere kıyasla “diğer, sınırlı, savunmasız”
olarak algılandığından, tecavüz mitlerinin ortaya çıkması ataerkil tutum fikri ile oldukça ilgili
olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı Bahçeşehir Üniversitesi
öğrencileri arasında tecavüz mitlerinin kabul oranını ve cinsiyet ile ataerkil tutumun bu oran
üzerindeki olası etkilerini ortaya koymaktır. Hipotezler; “Erkek öğrencilerin tecavüz mitlerini
kabul etme eğilimi kadın öğrencilere kıyasla daha yüksektir.” ve “Erkek öğrenciler arasında
ataerkil tutuma sahip olanların tecavüz mitlerini kabul etmesi daha muhtemeldir.”
şeklindedir. Çalışma nitel bir araştırma olup, araştırma deseni çerçevesinde anket
kullanımına karar verilmiş ve veri toplama aracı olarak demografik sorularla 2 farklı 5’li likert
ölçeği kullanılmıştır. İlk ölçek olarak Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ), ikinci
ölçek olarak Illinois Tecavüz Mitlerini Kabül Ölçeği (ITMKÖ) kullanılmıştır. Örneklem
büyüklüğü 200 kişi olarak belirlenmiş ve tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak (Kadın:100,
Erkek:100) sadece Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinden veri toplanmıştır.
Araştırma sonucunda cinsiyet ve tecavüz mitlerinin kabulü arasında anlamlı bir ilişki
saptanmıştır. Bununla birlikte erkek öğrencilerin ataerkil tutumlarının kadın öğrencilerden
daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ataerkil tutuma sahip olmanın tecavüz mitleri kabulünü
arttırdığını gösteren yaklaşık %60 oranında negatif yönlü korelasyona rastlanmıştır.
Dolayısıyla her iki hipotez de çalışma örneklemi kapsamında desteklenmiştir.
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18-ACCEPTANCE OF RAPE MYTHS AMONG UNIVERSITY STUDENTS
R.A. Dila Ergül
Keywords: Rape myth acceptance, Gender, Patriarchal attitude

Rape myths can be defined as attitudes and false beliefs held about rape that deny or
minimize victim injury and/or blame the victims for their own victimization. Since women
perceived as “other, limited, vulnerable” compared to men in patriarchal societies,
emergence of rape myths can be quite related with the idea of patriarchal attitudes. Within
this context, the presented study aimed to find out the rate of rape myth acceptance among
Bahçeşehir University students and to figure out if gender and patriarchal attitude have an
effect on the acceptance rate. The hypotheses are “Male students are more likely to accept
rape myths rather than women students.” and “Having a patriarchal attitude is more likely
to increase the rate of acceptance of rape myths among male students.” This research was
conducted as a quantitative research. Research design was chosen as a survey and the
research instruments are demographic questions and two different 5-point likert scales. The
first scale is the Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ) and the second one is
Illinois Tecavüz Mitlerini Kabül Ölçeği (ITMKÖ). Sample size is 200 people collected from only
Bahçeşehir University by using stratified sampling (Women:100, Men:100). Results showed
that there is significant relationship between gender and rape myth acceptance, which
confirms 1st hypothesis.
Also, male students have more patriarchal attitude than female students. For the 2nd
hypothesis, there is approximately 60% negative way correlation which is having a
patriarchal attitude is increasing the rate of acceptance of rape myths
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19-AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARIYLA NİTEL
GÖRÜŞME
Sedef Ertan
Beyza Tokgöz
Seydanur Öziş
Özge Özdemir
Anahtar Kelimeler: Suç, Ağır Ceza Suçları, Suç Sosyolojisi
Ülkemiz her geçen gün gelişirken, buna bağlı olarak olumlu ya da olumsuz çıktılar da
meydana gelmektedir. Olumsuz çıktıların en temel ayağını suç olgusu oluşturur. Suç, bir
ülkede hangi kurumda ve hangi derecede çıktığı konusunda sosyolojik ve psikolojik dahil
olmak üzere birçok çerçevede değerlendirilir. Ağır ceza suçları da suç sınırlamasına giren ve
önem taşıyan bir konudur. Bu çalışmada, ülkemizdeki ağır ceza davalarında görev alan
meslek mensuplarının öne sürdüğü sebepler ve sonuçlar ele alınmıştır. İşlenen suçların ağır
ceza kapsamına girme sebepleri, suçların sosyolojik sebepleri ve sonuçları incelenmiştir. Suç
olgusunun oluşumu, bireyleri suçtan korumanın yolları ve toplum açısından etkileri suç
sosyolojisi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kartopu örnekleme metodu kullanılarak, Hukuk,
Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmet alanlarında çalışan 20 katılımcıya ulaşılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir.
Cinsiyet, yaş ve deneyim süresi fark etmeksizin katılımcılarla görüşme sağlanmıştır.
Katılımcıların kişisel bilgileri gizli tutulmuştur. Görüşmeler kayıt altına alınmış ve sonrasında
raporlanmıştır. Çıkartılan raporlara içerik analizi uygulanmıştır. Adam öldürme, yaralama,
kadın cinayetleri, cinsel istismar, iyi hal indirimi, suç farkındalığı, hapis cezasının etkililiği,
sabıka kaydı ve erkeklerin kadınlara göre daha fazla suça karışması gibi konularda detaylı
bulgulara ulaşılmış, elde edilen veriler suç sosyolojisi kapsamında değerlendirilmiştir.
Çalışma Suç Sosyolojisi literatürüne katkı sağlamakla birlikte, Hukuk ve Psikoloji gibi diğer
başka pek çok farklı alana katkı sağlamıştır. Ayrıca suçu önlemek adına hazırlanan politikalar
adına da önemli önermeler içermektedir.
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19-QUALITATIVE MEETING WITH STAFF WORKING IN HEAVY CRIMINAL
COURTSAS
Sedef Ertan
Beyza Tokgöz
Seydanur Öziş
Özge Özdemir
Keywords: Crime, Felony Crimes, Criminal Sociology

Our country develops day by day, positive or negative outcomes occur depending on this.
Crime is the most fundamental factor of negative outcomes. Crime is assessed in many
frameworks, including sociological and psychological, as to what institution and degree it
originated in a country. Felony criminal offences are also an issue of criminal restraint and
importance. In this study, The causes and consequences of the people working in serious
offence cases related to crime were examined. The reasons for the crimes to be included in
the scope of serious offences and the sociological causes and results of the crimes were
examined. The formation of the crime phenomenon, the ways of protecting individuals from
crime and their effects in terms of society were evaluated in this study from the perspective
of crime sociology. Using the snowball sampling method, 20 participants working in the
fields of Law, Sociology, Psychology and Social Work were reached. An in-depth interview
was conducted using the semi-structured interview form. Interviews were provided with
participants regardless of gender, age and duration of experience. The personal information
of the participants was kept confidential. The interviews were recorded and then reported.
Content analysis was applied to the reports. Detailed findings were obtained on subjects
such as manslaughter, bruising, femicide, sexual abuse, good time credit, crime awareness,
effectiveness of imprisonment, criminal record and involvement of men in crimes more than
women, and the data obtained were evaluated within the scope of crime sociology. The
study has contributed to the Criminal Sociology literature, as well as many other fields such
as Law and Psychology. It also contains important suggestions on behalf of policies prepared
to prevent crime.
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20-CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUĞUN ÖZELLİKLERİ: İHBAR VE YARGI
SÜRECİ İLE İLGİLİ VAKA SUNUMU
Klinik Psikolog Merve Gabrali
Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Multidisipliner, Travma, EMDR
10 yaşında kız çocuk danışan, psikiyatri hekiminin yönlendirmesiyle, kabus görme,
uyurgezerlik, uykusundan uyanıp gece yemek yeme şikayetiyle başvuruda bulundu. 8
yaşında erkek kardeşi var. Anne; ılımlı, duygularını kontrol edebilen, destekleyici, sevgisini
rahatlıkla belli eden tutumdayken baba; kolayca öfkelenen, duygularının açığa çıkmasına izin
vermeyen, çocuklarının bakımında pasif roldedir. Mağdur 6 yaşındayken, aile dostları olan
54 yaşındaki kişi tarafından istismar edildikten sonra, hızlı kilo alma ile beraber içe kapanma
gözlenmiştir. Rüyasında; elinde bıçak ve kanlar olan insan görünümlü örümcekten
bahsetmektedir. İlk görüşmede; kaygılı, depresif, utangaç, gergin postür duruş gözlenmiştir.7
aydır antidepresan kullanmaktadır. 7 yaşında mahremiyet eğitimi veren rehber öğretmenin,
iyi ve kötü dokunuştan bahsetmesi üzerine, öğretmenine istismar hikayesini anlatmış ve
kendi ifadesi ile ‘kötü dokunuş’ yaşadığını belirterek faili ihbar etmiştir. Öğretmenin aileyi
bilgilendirmesi ile beraber yasal süreç başlamıştır. Çocuk; Travma sonrası stres bozukluğu
devam ederken, 3 kez hakim karşısına çıkmıştır. Fail, mağdur çocuğa izlettiği pornografik
videolardan ve oyun oynadıklarını söyleyerek gerçekleştirdiği istismardan ailesine
bahsederse, annesinin ve babasının yemeğine zehir atacağını söyleyerek tehdit etmiştir. Bu
yüzden, mahkemede de hakim tarafından sorulan sorulara cevapsız kalmış,sadece ‘onların
zehirlenmesini istemiyorum’ demiştir. Avukatı, çocuğun konuyla ilgili mahkemeye
çağrılmamasıyla ilgili gerekli başvuruları yapmıştır. Klinik bilgilerin hukuksal sürece destek
olması için terapi seanslarını aile izniyle video şeklinde mahkemeye teslim edilmiştir. Terapi
tekniği olarak; EMDR yöntemi kullanılmıştır. Terapide; çocuğun zihnine gelen her şeyin
gerçek ve olaya ait olduğu, zaman içinde onu rahatsız eden görüntü, ses ve düşüncelerin
duyarsızlaşacağı bilgisi mahkeme ye uzman raporuyla iletilmiştir. Kaydedilen videolar ve
uzman raporu sonucunda, faile 7 yıl hapis cezasına 6 yıl ceza daha yüklenerek 13 yıl hapis
cezası almıştır. Bu çalışmanın viktomolojiye katkısı incelendiğinde; hakim-savcı-öğretmen,
avukat gibi çalışanların mağdur profilinin sürecine travma perspektifinden bakabilmeleri,
‘travma nedir, travma sonundaki tipik davranışlar’ hakkında temel eğitim verilebilmesinin
önemini, ruh sağlığı çalışanı tarafından tartışılması amaçlanmaktadır.
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20- CHARACTERISTICS OF CHILD VICTIM OF SEXUAL ABUSE
Clin. Psy. Merve Gabrali
Keywords: Child Abuse, Multidisciplinary, Trauma, EMDR
Case presentation regarding notice and judicial processes of 10 years old female child
victim, by consultancy of psychiatry practitioner with complaints of nightmares,
sleepwalking and waking up then eating food at night was applied.
Victim has an 8 years old brother. While mother is emotionally stable, moderate, supportive
and easily displays affection, father is with anger issues, suppressing his emotions and
playing a passive role to care for children.
When she was 6 years old, the victim had gained weight rapidly and emotionally closed
herself after being abused by a 54 years old family friend.
In dreams, the victim describes a spider that looks like a human form with a knife and blood
at his hands. At first hearing, anxiety, depressive, shy, nervous posture had been observed.
Victim has been using antidepressants for 7 months. When the consultant teacher who
gives education on privacy about good touch and bad touch, 7 years old victim mentioned
bad touch then told the consultant teacher about the abuse event and informed the
consultant teacher about the suspect of abuse action.
Along with the consultant teacher alerting the family, the legal process had been kicked off.
While the child victim was suffering stress disorder after abuse, she appeared before the
judge 3 times.
Suspect abused the child victim while she watched pornographic content by describing the
abuse as a game and then threatened the victim with poisoning her mother and father by
putting poison in their food if the victim spoke about the abuse to her family. Because of
that, the victim had stayed quiet against the questions asked by the judge of the court and
mentioned only that “she does not want them to be poisoned”.
So that tawyer of the victim made required applications in order to not to call the victim for
judicial process.
In order to support the legal process of clinical information, the therapy sessions were
delivered to the court in the form of videos with family permission. As a therapy technique;
EMDR method is used.
Through therapy, the expert report conveyed to the court that everything that comes to the
child's mind is real and belongs to the event, and the images, sounds and thoughts that
disturb her over time will become insensitive.
As a result of the recorded videos and the expert report, the perpetrator was sentenced to 7
years in prison, 6 years more, and 13 years in prison.
When the contribution of this study is examined to victimology, it aims to discuss the
importance of fundamental training for employees such as judge, prosecutor, teacher,
lawyer about “what is trauma”, “what are the typical behaviors after the trauma” in order
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help them to be able to see abuses from perspective of victims between mental health
workers.

21-CİNSEL İSTİSMAR VAKALARINDA DOLAYLI MAĞDUR; MAĞDUR YAKINLARI
İLE İLGİLİ VAKA SUNUMU
Klinik Psikolog Merve Gabrali
Anahtar Kelimeler: Mağdur, Mağdur Yakını, Rehabilitasyon, Travma

35 yaşında kadın danışanın, kendisinden 10 yaş küçük olan erkek kardeşi; annesinin öz kuzeni
tarafından 9 yaşından, 18 yaşına cinsel istismara uğramıştır. Mağdur; askerlik döneminde
yapılan el şakasından sonra sinir krizi geçirip hastaneye sevk edilmiştir. Erkek kardeşinin
hastane başvurusundan sonra ablasına geçmişinde maruz kaldığı cinsel istismardan
bahsetmiştir. Ablası, kardeşine destek olacağını belirtmiş ve bu suçu ortaya çıkartabilmek
adına ortaklaşa plan oluşturarak; fail ile telefon görüşmesinin ses kaydını
gerçekleştirmişlerdir. Savcılığa suç duyurusunu bildirme kararıyla yasal işlem başlatılması için
başvuruda bulunulmuştur. Yasal işlemin ardından hızlı cevap gelmediği için erkek kardeşi, ‘
çaresizim, kimse bana inanmayacak’ düşünceleriyle apartman dairesinden atlayarak intihar
etmiştir. Abla, travma sonrası stres bozukluğu ile tarafıma, şiddeti önlemek için çalışmalar
yapan uzman önerisi ile başvurmuştur. Terapi öncesi, kurumlara, ruh sağlığı çalışanlarına,
ailesine güveninin olmadığını öneri aldığı kişiye aktarmıştır. İlk başvurusunda odaklanmada
güçlük, konuşmada zorlanma, uyarılmış vücut hali, dikkatini toplayabilmek için gözlerini
kapatıp konuşma, uyku ve yeme problemi, suçluluk, çaresizlik hisleri gözlenmiştir. Mağdur
yakını abla, suçu ortaya çıkarabilmek için fail ile mağdurun telefon görüşmesini ilk adım olarak
seçtiği ve bu konuda kardeşini cesaretlendirdiği için suçluluk duygusu içerisindedir. Mağdurun
rehabilitesi ön planda tutulmayıp fail ile görüştürülmesi, mağdurun çaresizliğini pekiştirmiş,
ölüm kararını almasına sebep olmuştur. Söz konusu vaka son aylarda oldukça medyada yer
alan ve süreci birçok STK’nın takip ettiği bir durum haline gelmiştir; Vaka; mağdurla beraber
süreci yaşayan mağdur yakınlarının içinde bulunduğu durumu açıklamaktadır. Mağdurunun
duygularını anlamanın ve doğru yönlendirmenin de önemi açıkça anlaşılmaktadır. Günümüzde
sıkça gündeme gelen; cinsel istismarı önleme, çocuğu koruma ve bu noktada hukuksal
boyutlar tartışılmaktadır. Rehabilitasyon süreci ve mağdur yakınlarının başvuru
yapabilecekleri, doğru ve sağlıklı yönlendirme alacakları alan ve kurumların eksikliği göze
çarpmaktadır.
Bu çalışma; mağduru ve mağdur yakınlarını yönlendirme, destekleme ve bu konuda kamunun
bilinçlendirilmesinin öneminin tartışılması amaçlanmaktadır.
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21-INDIRECT VICTIMS OF SEXUAL ABUSE; CASE REPORT ON VICTIMS'
RELATIVES
Clin. Psy. Merve Gabrali

Keywords: Victim, victim relatives, rehabilitation, trauma

The 35-year-old female applicant's brother, who was 10 years younger than her; She was
sexually abused by her mother's own cousin from age 9 to age 18. victims; He had a nervous
breakdown after the military joke and was referred to the hospital. She told her sister that
she had been subjected to sexual abuse since her hospital admission. His older sister stated
that he would support his brother and by creating a joint plan to uncover this crime; they
recorded the voice of the telephone conversation with the perpetrator. An application was
made to initiate legal proceedings with the decision of the prosecutor to report the criminal
complaint. Since there was no quick response after the legal proceedings, his brother
committed suicide by jumping out of his apartment with the idea that im I am desperate, no
one will believe me’. Sister applied to me with post-traumatic stress disorder with the
suggestion of an expert who works to prevent violence. Before the therapy, he passed on the
lack of trust to institutions, mental health workers, and his family to the person whom he
received advice. In his first application, difficulties in focusing, difficulty in speaking,
stimulated body state, closing his eyes to get his attention, speaking, sleeping and eating
problems, feelings of guilt and helplessness were observed. The elder sister is in a sense of
guilt for choosing the telephone conversation between the perpetrator and the victim as the
first step in order to reveal the crime and encouraging her brother in this regard. The
rehabilitation of the victim was not kept in the foreground, and the interview with the
perpetrator reinforced the helplessness of the victim and led him to take the death decision.
The case in question has become quite a media scene in recent months, followed by many
NGOs; case; This explains the situation of the relatives of the victims who live with the victim.
The importance of understanding and directing the victim's feelings is clearly understood.
Nowadays; prevention of sexual abuse, child protection and legal aspects are discussed at this
point. The rehabilitation process and the lack of areas and institutions to which the relatives
of the victims can apply and receive correct and healthy guidance are noteworthy.
This work; The aim of this course is to discuss the importance of directing, supporting the
victims and their relatives and raising public awareness.
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22-ÇOCUKLARDA CEZANIN PSİKOLOJİK ŞİDDET YÖNÜNDEN ETKİSİ
Psk. Gözde Kevser Genç
Anahtar Kelimeler: çocuk, ceza, duygusal ve fiziksel şiddet

Ebeveynler çocuk eğitiminde ödül ve cezaya çok başvurmaktadır. Fakat dikkat dilmesi
gerekilen en önemli noktalardan biri de cezalandırmanın çocuklar üzerindeki etkisi. Çocuk
eğitimde bazı ekoller cezalandırılmanın gerekli olduğunu belirtse de bazı ekoller de gerekli
olmadığını savunmaktadır. Bazı anne ve babalar çocuklarını üzerindeki sınır koyma veya ne
şekilde yaptırım yapılabilmesi açısından ceza yöntemine çok kez başvurmaktadır. Bu ceza
yöntemi yanlış yapan çocuklara doğruları öğretmek amacıyla uygulanmaktadır. Türkiyede’ki
çoğu ebeveynler fiziksel cezanın en etkili yöntem olarak düşünmektedirler. Çocuğa eline
vurma, terlikle poposuna vurma, tokat atma, vb gibi fiziksel acı veren fakat yaralama
derecesinde olmayan cezaların fiziksel istismar olarak kabul edilmektedir. Fiziksel istismar
söz konusu olduğunda genellikle bu bedensel cezanın hafif bir kızarıklığın ötesinde ve 24 saat
süren bir iz bıraktıkları görülebilmektedir. Fiziksel ceza ya da istismar çoğu zaman yaralanma
ile sonuçlanmasa da çocuğun psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz
deneyimler tedavi edilmediklerinde bilişsel ve sosyal aksaklıklara sebebiyet verebilir.
Çocuğun davranışsal sorunlar, öğrenme güçlüğü gibi zorluklarla karşılaşabilir. Empati ve
hoşgörüyü öğrenemezler bu sebeple bu çocuklarda suça ve şiddete yatkınlık olabilir. Ayrıca
sadece fiziksel ceza değil azarlama, bağırma gibi duygusal olarak şiddet içeren yöntemlere
başvuran ebeveynlerin çocuklarında aynı olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu
cezalandırılma yöntemlerinin çocukta doğru ve yanlışla ilgili içsel sorumluluklarının
kazanmasını sağlamaz. Bu sebeple hem fiziksel hem duygusal cezalandırmanın çocuklar
üzerindeki olumsuz etkileri oldukça fazladır. Bu cezalandırılmalar psikolojik, duygusal hem de
fiziksel şiddet olarak algılanmalıdır.
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22- THE EFFECT OF PENALTY ON CHILDREN IN TERMS OF PSYCHOLOGICAL
VIOLENCE
Psy. Gözde Kevser Genç

Keywords: child, punishment, emotional and physical violence

Parents make use of a lot of rewards and punishments in child education. However, one of
the most important points to be considered is the effect of punishment on children. While
some schools are indicating that punishment is necessary in child education, some schools
are strongly allaging that it is not necessary at all. Some parents frequently make use of the
punishment methods in terms of limiting their children behavior or how they can enforce
their children on doing something thay want. This punishment method is applied in order to
teach the children who have done wrong, what is right. In Turkey most of the parents think
that corporal punishment is the most effective way. Penalties that are physically painful but
not to the degree of physical injury, such as hitting the child's hand, hitting his butt with
slippers, slapping, etc. Are considered as to be physical abusing. When it comes to physical
abusing, generally it can be seen that this physical punishment is the beyond of a mild rash
of body but something different that leaves a twenty four hours scar. Although physical
punishment or abuse often does not result in injuries, it negatively affects the child's
psychological development. These negative experiences can cause cognitive and social
disabilities when they are not treated or restored. The child can encounter behavioral and
learning difficulties. They cannot learn empathy and tolerance, so that these children may
be susceptible to crime and violence. In addition, in the children whose parents make use of
not only physical punishment but also emotionally violent methods such as scolding and
screaming may cause the same negative consequences. Those punishment methods does
not provide the children to aquire the internal responsibilities related to wrong and right.
For this reason, the negative effects of both physical and emotional punishment on children
are quite high. Those punishments should be perceived as psychological, emotional and
physical violence.
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23-PSİKOLOJİK OTOPSİ
Uzm. Psk. Esra Gürgözoğlu Yapar
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Otopsi, İntihar, İntihar Risk Faktörleri
Araştırmanın amacı, Türkiye’de hala etkin bir çalışma alanı haline gelmemiş olan Psikolojik
Otopsi olgusunun tanıtılması ve bu olgunun intihar risk faktörlerinin saptanmasındaki rolü
açısından incelenmesidir. Bu bağlamda; Psikolojik Otopsi alan çalışmaları incelendiğinde,
dünyanın birçok bölgesinde psikolojik otopsinin sıklıkla intihara ilişkin risk faktörlerinin
saptanması ve devamında intiharı önleme çalışmalarına veri oluşturmak amacıyla kullanıldığı
görülmektedir.
Sonuç olarak intihar vakalarının sayısal olarak artış gösterdiği ve toplumsal bir sorun olarak
karşımıza çıkan intihar olgusunun araştırılması, toplumumuzdaki intihar risk faktörlerinin
belirlenmesi ve buna ilişkin önlemler alınabilmesi için psikolojik otopsi uygulamalarının
arttırılması önem taşımaktadır.

23-PSYCHOLOGICAL AUTOPSY
Uzm. Psy. Esra Gürgözoğlu Yapar
Keywords: Psychological Autopsy, Suicide, Suicide Risk Factors

İngilizce Bildiri Başlığı ve Özeti (Max. 300 kelime): PSYCHOLOGICAL AUTOPSY The purpose of
the study, introducing the psychological autopsy still has not become an effective workspace
in Turkey and is analyzed in terms of it’s role in the detection of suicide risk factors of this
phenomenon. In this context; When psychological autopsy field studies are examined, it is
seen that psychological autopsy is frequently used in many regions of the world to
determine the risk factors related to suicide and to create data for suicide prevention
studies. As a result, it is important to investigate the suicide phenomenon, which is seen as a
social problem, and to increase the psychological autopsy practices in order to determine
the suicide risk factors in our society and to take measures.
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24-KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ZORUNLU AİLE ARABULUCULUĞU
Av. Handan İlaga
Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet varsa Arabuluculuk Yapılamaz, Aile Hukukunda
Zorunlu Arabuluculuk, İstanbul Sözleşmesi, Arabuluculuk Kanunu
Amaç: Kadına yönelik şiddet ülkemizde her geçen gün artmaktadır. Kadına yönelik şiddet
önlemek amaçlı İstanbul Sözleşmesi hükümleri maalesef tam olarak uygulanmamaktadır.
7.6.2012 tarih ve 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu ilk çıktığında ‘İhtiyari (seçimlik)
Arabulucululuk’ yöntemi olarak uygulanmakta iken daha sonra öncelikle İş Hukukunda daha
sonra da Ticaret Hukukunda olmak üzere ‘Zorunlu Arabuluculuk’ Yöntemine geçilmiş ve çok
yakında da Aile hukukunda da Zorunlu Arabuluculuk Yöntemine geçilecektir. Çalışmada
Zorunlu Aile Arabuluculuk sistemine geçilmesinin sakıncaları, Türkiye’nin taraf olduğu
İstanbul Sözleşmesi hükümleri ile çelişen yönlerinin ifade edilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma, 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu ve bu kanun üzerinde daha
sonra yapılan değişiklikler ve 11.5.2011 tarihli İstanbul Sözleşmesi hükümleri ve Dünyada
farklı ülkelerde uygulanan Arabuluculuk yöntemleri irdelenerek yapılmıştır. Bulgular:
İstanbul Sözleşmesi hükümleri gereğince ‘Kadına Yönelik Şiddet’ mevcut ise Arabuluculuk
Çözüm yöntemine başvurulamaz. Araştırmalara göre 2013 yılında 237, 2014 yılında 294,
2015 yılında 303, 2016 yılında 328, 2017 yılında 409, 2018 yılında 440 kadın öldürülmüştür.
Hatta kocası tarafından Arabuluculuk görüşmesine davet edilerek toplantı masasında
öldürülen kadınlar dahi bulunmaktadır. ‘Aileyi Korumak’ anlayışı ile ‘Şiddete Maruz Kalan
Kadınlar’ Korunamaz, ancak maalesef konuya halen bu bakış açısı ile yaklaşılmaktadır...
Sonuç: Şiddetin sadece fiziksel olması ve raporla kanıtlanması vs. ye ihtiyaç yoktur. Şiddetin
her türlüsü (fiziki, sözel, yazılı, psikolojik, ekonomik, cinsel vs) için geçerlidir ve şiddete
uğrayan kadının bunu Arabulucu’ya sadece sözlü ifadesi yeterlidir ve kadının bu ifadesi
üzerine Arabulucu tarafından Arabulucu görüşmelerine derhal son verilmesi gerekmektedir.
Ancak ‘Aile hukukunda Zorunlu Arabuluculuk’ sistemine dair kanun tasarısında Arabulucuya
‘kadın tarafa şiddet olup olmadığını re’sen sorma yetkisinin verilip verilmeyeceği dahi
taslakta tartışılmakta, kadınlara yönelik bu yönde bilgilendirme kamu spotları, eğitim vs. ile
dahi yapılmamaktadır. Arabuluculuk çözüm yönteminin dünya tarafından kabul edilmiş
temel ilkeleri Eşitlik, tarafsızlık, gizlilik, iradilik, beyan ve belgelerin kullanılamaması
ilkeleridir. Ancak Arabuluculuk müzakeresine 2 avukatı ile oturacak olan kocanın yanında
avukat desteği dahi alamayacak durumda olan kadın eşit değildir. Şiddete maruz kalan
kadınlara Arabuluculuk müzakerelerine katılmak üzere devlet tarafından zorunlu avukat
tayin edilmelidir. Ayrıca Arabuluculuk görüşmelerinin Gizli olması ilkesini bilmeyen bir kadın
bu ilkeyi yanlış anlayarak şiddeti gizlemek zorunda bırakılabilir. Dünyada ‘Aile hukukunda
Zorunlu Arabuluculuk’ yöntemi uygulanmamaktadır. Hakim tarafından sadece bazı davalarda
taraflara ‘Arabuluculuk’ yöntemi nedir konulu eğitim programına gitmesi tavsiye edilmekte
ve bu eğitime katıldıktan sonra bu yöntemi seçip seçmeme konusunda karar yetkisi taraflara
verilmektedir.
181

24-VIOLENCE AGAINST WOMEN" AND "COMPULSORY FAMILY MEDIATION
Atty. Handan İlaga
Keywords: If there is violence against women, mediation cannot be done. Compulsory
Mediation in Family Law, Istanbul Convention, Mediation Law.
Goal: Violence against women is increasing day by day in our country. Unfortunately, the
provisions of the Istanbul Convention to prevent violence against women are not fully
implemented. While the Mediation Law No. 6325 dated 7.6.2012 was first applied as an
"Optional (Mediation) Mediation" method, it was later adopted into the "Compulsory
Mediation" Method, first in Business Law, and later in the Commercial Law. It will be
introduced. The drawbacks of the transition to mandatory family mediation system in the
study, which Turkey is a party Istanbul Convention is intended to express the direction that
contradicts the provisions.
Materials and Methods: The research was conducted by examining the Mediation Law No.
6325 and the subsequent amendments to this law, the provisions of the Istanbul Convention
dated 11.5.2011 and the Mediation methods applied in different countries around the
world. Results: In accordance with the provisions of the Istanbul Convention, if there is
"Violence Against Women", it cannot apply to the Mediation Solution method. According to
the researches, 237 women in 2013, 294 in 2014, 303 in 2015, 328 in 2016, 409 in 2017 and
440 women in 2018 were killed. There are even women who were invited to the Mediation
meeting by her husband and killed at the meeting table. With the understanding of
'Protecting the Family', 'Women Exposed to Violence' cannot be protected, but
unfortunately the issue is still approached from this perspective. Result: Violence is only
physical and proved by report etc. There is no need. It is valid for all kinds of violence
(physical, verbal, written, psychological, economic, sexual, etc.) and only the verbal
expression of the woman who is subjected to violence is sufficient and the negotiation of
the woman should be ended immediately by the mediator upon this statement of the
woman. However, even in the draft law on the "Compulsory Mediation in Family Law"
system, the mediator will be given the authority to ask the woman whether there is violence
in the draft, or not, public spots, education, etc. In this direction. It is not even done with.
The basic principles of mediation solution method accepted by the world are the principles
of equality, impartiality, confidentiality, willpower, and the inability to use documents.
However, the woman who is unable to get support from a lawyer is not equal with her
husband, who will sit in the mediation negotiation with her 2 lawyers. Compulsory lawyers
should be appointed by the state to participate in Mediation negotiations for women who
are exposed to violence. In addition, a woman who does not know the principle of
Mediation negotiations being Confidential may be compelled to hide violence by
misunderstanding this principle. "Mandatory Mediation in Family Law" method is not
applied in the world. In some cases, the judge is advised to go to the training program on
what is the 'Mediation' method, and after participating in this training, the decision is given
to the parties whether to choose this method or not.
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25-ŞİDDET VE GENETİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
Nilay Keskin

Anahtar Kelimeler: şiddet, genler ve şiddet, şiddetteki biyolojik faktör

Şiddet, bireyin kendisine, bir başkasına, belli bir gruba ya da topluluğa yönelik olarak
yaralama, ölüm, psikolojik zedeleme ve gelişim geriliği gibi durumlara yol açabilecek fiziksel
güç ya da kasıtlı tehdidin amaçlı olarak uygulanmasıdır. Şiddeti büyük bir halk sağlığı olarak
kabul eden Dünya Sağlık Örgütü, dünyada şiddetin yılda yaklaşık 1.6 milyon kişinin ölümüne
yol açtığını bildirdi. Yapılan birçok araştırmada, şiddetin tek bir boyutta ele alınamayacak
kadar karmaşık bir olgu olduğu belirlenmiştir. Sosyal ve çevresel faktörlerin yanında, şiddet
ve suç davranışının ortaya çıkmasında biyolojik, genetik ve nörofizyolojik etmenlerin de
belirleyici olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla şiddet ve agresyonun, psikososyal, nörobiyolojik,
genetik ve sosyo-kültürel bakış açılarıyla çok yönlü şekilde incelenmesi gerekmektedir.
İnsanların davranışlarına ve kişisel özelliklerine, genetik ve çevresel faktörlerin etkisini
inceleyen davranış genetiği; son yıllarda insan genomunun dizilenmesiyle beraber şiddet ve
agresyon davranışlarının gelişmesinde veya baskılanmasında genlerin etkili olduğunu
gözlemlemiştir. Bireylerin davranış ve kişilik oluşumunun özünde genetik yapı ve çevrenin
ortak payı bulunurken, insanlardaki karmaşık davranış biçimlerinin tek bir genle
bağdaştırmak ya da bu davranışlara yalnızca çevresel etmenlerin etkisi olduğunu söylemek
tartışmalı bir konudur. Genetik dizilim, çevresel faktörler ve yaşam tarzının kattığı epigenetik
değişiklikler genlerin ifadesini değiştirmekte ve bu durum kişiye özgü karmaşık davranış
kalıplarını oluşturmaktadır. Şiddetle alakalı tüm etmenlerin ve kişinin kendine yönelttiği
şiddet ya da özkıyımda etkisi olan faktörlerin gözden geçirilmesi şiddetin önlenmesi ve
toplum sağlığı açısından yararlı olacaktır.
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25-RELATIONSHIP BETWEEN VIOLENCE AND GENETIC FACTORS
Nilay Keskin

Keywords: violence, genes and violence, biological factor in violence

Violence is the intentional use of physical force or deliberate threat that can lead to injury,
death, psychological injury, and developmental retardation to the individual, to someone
else, to a particular group or community. The World Health Organization, which considers
violence to be a great public health, said that violence in the world has led to the death of
about 1.6 million people annually. In many studies, it has been determined that violence is
too complex to be dealt with in a single dimension. In addition to social and environmental
factors, biological, genetic and neurophysiological factors have been shown to be the
determinants of violence and criminal behavior. Therefore, violence and aggression should
be examined in a multidimensional way from psychosocial, neurobiological, genetic and
socio-cultural perspectives. Behavioral genetics that examine the impact of genetic and
environmental factors on people's behavior and personal characteristics; In recent years,
with the sequencing of the human genome, it has been observed that genes are effective in
the development or suppression of violence and aggression behaviors. While the genetic
structure and the environment share the essence of individuals' behavior and personality
formation, it is controversial to say that human beings have a single gene linking them or
that only environmental factors have an effect on these behaviors. Genetic sequencing,
environmental factors, and epigenetic changes brought about by lifestyle change the
expression of genes, creating complex patterns of individual behavior. A review of all factors
related to violence and factors that have an impact on self-directed violence or suicide will
be beneficial for the prevention of violence and public health.
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26-TÜRKİYE’DE KADIN MAĞDURLARIN DURUMU: 2019 VERİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ş. Güliz Kolburan
Anahtar Kelimeler: Kadın mağdurlar, kadın cinayetleri, önleyici tedbirler.
Türkiye’de kadın mağduriyetleri, tüm çalışmalara rağmen, artarak devam etmekte ve her yıl
yüzlerce kadın çeşitli nedenlerle mağdur olmaktadır. Bu mağduriyetlerin geri dönüşümsüz
son noktası da kadın cinayetleri olmaktadır. Çalışmanın amacı, ülkemizdeki kadın
cinayetlerinin 2019 yılı verilerini gözden geçirmek; öldürülme nedenleri, failler, cinayet aleti
hakkında bir kesit sunmaktır. Bu bağlamda önleyici tedbirler üzerinde de durulacaktır.

26- THE CASE OF WOMEN VICTIMS IN TURKEY: DATA OF 2019
Asst. Prof. Ş. Güliz Kolburan
Keywords: Women victims, Femicides, Preventive precautions

Despite all the studies, victimization of women in Turkey continues increasingly every year
and hundreds of women are victimized for various reasons. The unavoidable results of these
cases are femicides. The aim of the study is to review the 2019 data of the women murders
in our country and to present the reasons of the killing, offenders, and murder weapons. In
this context, preventive precautions will also be emphasized.
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27- MAĞDURUN SIFATININ VEYA DURUMUNUN FARKLI BİR SUÇ TİPİNE YOL

AÇMASI
Stj. Av. Merve Köylüoğlu
Anahtar Kelimeler: Türk Ceza Kanunu, Suç Tipleri, Mağdur

Amaç: Tüm hukuk dalları gibi ceza hukukunda da bir süjeden kaynaklanan ve başka süjeye
ait menfaatleri etkileyen davranışlar düzenlemektedir. Ceza hukuku kapsamında, suçun
mağduru yani pasif süjesi, suçu düzenleyen ceza normu tarafından korunan ve suçun aktif
süjesi yani faili tarafından ihlal edilen menfaatin sahibidir. Türk Dil Kurumu’nun yaptığı tanım
ise kısaca mağdur, haksızlığa uğramış olan kimsedir. Türk Ceza Kanunu’nda öyle suçlar vardır
ki meydana gelen eylem aynı olduğu halde yöneldiği kişi yani mağdurun sıfatı nedeniyle
suçun adı ve cezası değişmektedir. Çalışmada mağdurun sıfatının değişmesinin suçun
nitelendirilmesi üzerindeki etkisi aktarılacaktır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma Türk Ceza Kanunu’nda yer alan fiilin işleniş şekli bakımından
aynı ancak yöneldiği mağdur açısından yaş, sıfat, unvan gibi özelliklerin değişmesiyle farklı
suç isimleri alan suçların karşılaştırılarak değerlendirilmesinden oluşmaktadır.
Bulgular: Türk Ceza Kanunu’nda yer alan Cumhurbaşkanına suikast suçu ile kasten öldürme
suçuna baktığımızda, meydana gelen hareket öldürme eylemidir. Ancak öldürme eyleminin
yöneldiği kişi cumhurbaşkanı olduğunda suçun cezası ağırlaşmaktadır. Aynı şey cinsel saldırı
ve çocukların cinsel istismarı suçlarında da karşımıza çıkmaktadır. Cinsel şiddetin on sekiz
yaşından küçük bir bireye yöneldiği durumlarda suçun cezası ağırlaştırılmıştır. Görevi
yaptırmamak için direnme ve tehdit veya cebir suçlarını karşılaştırdığımızda ise karşımıza her
iki suçta da cebir veya tehdidin var olduğu ancak yöneldiği kişinin sıfatının kamu memuru
olması nedeniyle suçun cezasında farklılık meydana geldiği karşımıza çıkmaktadır.
Sonuç: 5237 sayılı TCK’nın 1. maddesinde kanunun amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “Ceza
Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini,
kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu
amacın gerçekleştirilmesi için, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve
güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.” Bu amacı gerçekleştirmek için suçların
yaptırımları belirlenirken farklı kriterlere göre düzenlemeler yapılmıştır. Bu kriterlerden
birkaçı mağdurun sıfatı ve durumudur. TCK’da aynı eylemin farklı sıfattaki mağdura
yönelmesiyle suçun tipinin değiştiği görülmektedir.
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27-CHANGE OF CRIME TYPE WITH CHANGE OF TITLE OR SITUATION OF THE
VICTIM
Stj. Av. Merve Köylüoğlü
Keywords: Turkish Criminal Code, Types of Crime, Victim

Objective: Like all branches of law, it organizes behaviors that result from one subject and
affect the interests of another subject. Under the criminal law, the victim of crime; the
beneficiary, who is protected by the criminal norm that regulates the crime and is violated
by the perpetrator of the crime. The definition made by the Turkish Language Institution is
briefly a victim, a person who has been wronged. In the Turkish Criminal Code, there are
such crimes that the name and punishment of the crime change due to the person he / she
is directed to, even if the action is the same. In the study, the effect of changing the title of
the victim on the qualification of the crime will be conveyed.
Material and Method: The research consists of evaluating the same crimes in the Turkish
Penal Code in terms of how the act is committed, but comparing the crimes that take
different crime names by changing the characteristics such as age, adjective and title in
terms of the victim.
Findings: When we look at the President of the Turkish Penal Code for the deliberate
murder of assassination, the act that occurs is the act of killing. However, when the person
to whom the killing action is directed is the president, the punishment of the crime becomes
severe. The same thing occurs with crimes of sexual assault and sexual abuse of children. In
cases where sexual violence is directed towards an individual under the age of eighteen, the
punishment of the crime is aggravated. When we compare resistance and threat-algebra
crimes in order not to have a duty, we see that there is a difference in the punishment of
the crime due to the fact that there is algebra or threat in both crimes but the person who is
directed is a public officer.
Conclusion: In the 1st article of the TCK numbered 5237, the purpose of the law is stated as
follows: “The purpose of the Criminal Code; to protect people's rights and freedoms, public
order and security, state of law, public health and environment, community peace, and
prevent crime. In the law, the basic principles of criminal responsibility and types of crimes,
criminal and security measures are regulated to achieve this goal.” In order to achieve this
aim, while determining the sanctions of the crimes, arrangements were made according to
different criteria. A few of these criteria are the attribute and condition of the victim. In TCK,
it is seen that the type of crime has changed with the same action towards different victims.
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28-SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK
Kübra Ayşe Küçük
Anahtar Kelimeler: Çocuk suçluluğu, Suça sürüklenen çocuk, çocuk ve suç
Çocuk Suçluluğu, Batı literatüründe “Juvenile Delinquency” terimiyle açıklanan “reşit
olmayanın suçluluğu” olarak ifade edilir. Bu tanım çocukluk ve ergenlik döneminin büyük bir
kısmını içinde barındırır (Polat, 2017). Çocuk suçluluğu konusunda çoğu araştırmacının ortak
değerlendirmesi, çocuk suçluluğu davranışına sahip olan çocuğun, suça itilmiş çocuk olarak
kabul edilmesidir (Polat, 2017). Suça Sürüklenen Çocuk: “Kanunlarda suç olarak tanımlanan
bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden
dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk” olarak tanımlanmaktadır (Artuç&
Gedikli, 2007). 2015 TUİK verilerine göre güvenlik birimine getirilen suça itilmiş çocukların
suçları 36% yaralama, 24,60% hırsızlık, 5,90% Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı,
3,70% tehdit, 3,50% mala zarar vermedir. Çocuk suçluluğunun ortaya çıkmasında birçok
neden etkilidir. Çocuk suçluluğunu açıklamak için ortaya çıkan teoriler üç ana başlıkta
toplanmaktadır. Bu teoriler sosyolojik, psikolojik ve biyolojik teorilerdir. Çocuk suçluluğu,
psikolojik ve sosyolojik açıdan incelenmesi gereken multidisipliner bir olgudur (Börekçi,
2012). Yapılan araştırmalar, çocuk suçluluğuna sebep olan faktörleri bireysel faktörler ve
çevresel faktörler olarak iki gruba ayırmıştır. Bireysel Faktörler, kişilik bozuklukları, zihinsel
bozukluklar, madde bağımlılığı ile ilişkilendirilir. Çevresel faktörler ise okul, arkadaş, iş, aile
vb. çevreler ile bağdaştırılmaktadır. Ailenin yapısı ve aile içindeki ilişkiler çocuklar üzerinde
çok önemli etkilere sebep olmaktadır (Balcı, 2011; Avcı, 2011). Bireyin gelişim ve
sosyalleşme sürecinde, içinde yer aldığı ailenin yapısal özellikleri, ailenin fonksiyonel olup
olmaması ve aile içi ilişkilerdeki çatışmalar gibi etkenler bireyin suça yönelmesinde oldukça
etkilidir (Kunt, 2003; Gürler, 2005; Akbaba, 2011; Avcı, 2011). Ailenin herhangi bir sebepten
dolayı bütünlüğünün bozulması ya da aile içindeki etkileşimin yeterli olmaması, çocuğun
hatalı ya da yetersiz sosyalleşmesine neden olmaktadır, bunun sonuçlarından biri de bireyin
suç davranışlarına sahip olmasıdır. Aile, çocuklar ve gençler için sosyal kontrol ve koruyucu
işlevi görür. Aile hayatının eksikliği ya da sorunlu aile yapısına sahip olmak çocukların önce
uyumsuz olmalarına daha sonra suça sürüklenmelerine neden olabilir (Kunt, 2003).
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28-CHILD DRAGGED INTO CRIME
Kübra Ayşe Küçük

Keywords: juvenile delinquency

Juvenile Delinquency is referred to as “the minor's guilt” described in the Western literature
with the term “Juvenile Delinquency”. This definition includes most of the childhood and
adolescence (Polat, 2017). The common evaluation of most researchers on juvenile
delinquency is that the child with juvenile delinquency behavior is accepted as a child who
was pushed into crime (Polat, 2017). Child Dragged into Crime: It is defined as “the child
who has been investigated or prosecuted with the allegation that he has committed an act
defined as a crime in the laws” or that a security measure has been decided about due to
the act he committed (Artuç & Gedikli, 2007). According to 2015 TUIK data, the crimes of
children who were brought to the security unit were 36% injuries, 24,60% theft, 5,90% use
of drugs or stimulants, 3,70% threats, 3,50% damage to property. Many reasons are
effective in the emergence of juvenile delinquency. The emerging theories to explain
juvenile delinquency are grouped under three headings. These theories are sociological,
psychological and biological theories. Juvenile delinquency is a multidisciplinary
phenomenon that needs to be examined psychologically and sociologically (Börekçi, 2012).
Researches have divided the factors that cause juvenile delinquency into two groups as
individual factors and environmental factors. Individual Factors are associated with
personality disorders, mental disorders, substance abuse. Environmental factors are school,
friends, work, family, etc. is associated with the circles. The structure of the family and
relationships within the family have very important effects on children (Balcı, 2011; Avcı,
2011). In the development and socialization process of the individual, factors such as the
structural features of the family he / she is in, whether the family is functional and the
conflicts in the family relations are very effective in turning the individual towards crime
(Kunt, 2003; Gürler, 2005; Akbaba, 2011; Avcı, 2011). Disruption of the integrity of the
family due to any reason or insufficient interaction in the family causes the child to be faulty
or inadequate to socialize. One of the results is that the individual has criminal behavior. It
functions as a social control and protective for the family, children and youth. Lack of family
life or having a problematic family structure may cause children to be incompatible first and
then to a crime (Kunt, 2003).
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29-PETUS VAKALARINDA HASTANIN MAĞDURİYETİ
Cevdet Alperen Küçüker

Anahtar Kelimeler: Pektus Vakalarında Hastanın Mağduriyeti

Pektus vakasıyla karşılaşan hastaların, günlük yaşam ve aktivitelerinde ne gibi mağduriyetler
yaşadıklarını ele aldığım sunumda, hastaların ilk rahatsızlık duydukları alanın görsel olduğu
kanısına vardım. Aynadaki görüntülerini beğenmemeleriylr beraber nadirende olsa çeşitli
aktivitelerde sorun yaşadıklarına sunumumda yer verdim. Cerrahi tedavinin yanında
alternatif tedavilerinde olduğunu, fakat bu alternatif tedavilerin uzun bir zaman dilimine
yayıldığını, yalnızca fiziki tedavi değil bunun yanında psikolojik olarakta sağlıklı ve sabırlı
olmaları gerektiğini anlattım.

29-PETUS VICTIMIZATION OF THE PATIENT IN THE PECTUS CASES
Cevdet Alperen Küçüker
Keywords: victimization of the patient in pectus cases
In the presentation I discussed the grievances of patients with pectus in their daily life and
activities, I concluded that the first area of discomfort was visual. I gave my presentation to
those who had problems with various activities, even though it was rare for them not to like
their images in the mirror. I explained that there are alternative treatments in addition to
surgical treatment, but these alternative treatments are spread over a long period of time,
not only physical treatment but also psychologically healthy and patient.
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30-ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMASI İLE SOMATİZASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
Rukiye Küçükkaya

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı travması, travma, somatizasyon

Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı travmaları ve somatizasyon arasındaki ilişkinin
incelenmesidir. Çocukluk çağı travma kavramı, ebeveyn ya da çocuğun bakımından sorumlu
olan kişilerin yaptığı veya yapmayı unuttuğu davranışlar sonucunda çocukların kaza dışı zarar
görmeleri olarak tanımlanmıştır (Kempe ve Helfer,1972, akt Court, 2011 akt: Çağatay, 2014).
Somatoform bozukluklar, tıbbi olarak fiziksel semptomların olduğu bunların patolojik olarak
açıklanamadığı ya da fizyopatolojik mekanizmaların olmadığı bozukluklardır (Dülgerler,
2000). Araştırmanın örneklemi İstanbul Gedik Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesinde
öğrenim gören 18-25 yaş grubundaki öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırma 176 kişi
üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen veriler SPSS-25 paket programı kullanılarak
analiz edilmiştir. Verilerin fiziksel ihmal, duygusal istismar, fiziksel istismar ve cinsel istismar
alt boyutları ile incelenmiştir ve çocukluk çağı travmaları ölçeği (CTQ-28) kullanılmıştır.
Somatizasyon ölçeğinin alt boyutu bulunmamaktadır ve somatizasyon ölçeği kullanılmıştır.
Çocukluk çağı travması ile somatizasyon arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur.
Cinsiyet ve somatizasyonun karşılaştırılması için yapılan t-testi sonrasında kadın ve
erkeklerin somatizasyonlarının birbirinden farklı olduğu bulunmuştur (t (174)= .540,p= .390)
bulunmuştur. Buna göre kadınların somatizasyon puanları erkeklerinkinden daha yüksektir.
Cinsiyet ile çocukluk çağı travması alt boyutlarının karşılaştırılması için t- testi kullanılmıştır;
duygusal ihmal (t (174)= 2,963, p= .003) ve cinsel istismar (t (174)= -.180, p= .857)
bulunmuştur. Araştırmada katılımcıların yüzde (%) 43’52’sinde yüksek çocukluk çağı
travması görülmektedir ve bu oran yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda elde edilen puanlardan
daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmadan daha yüksek bir puan elde edilmesinin,
günümüzdeki modern ve teknoloji çağında istismar ve ihmalin utanılacak bir durum
olduğunu düşünüp kaçınmak yerine daha fazla ifade edilebilir bir konu haline gelmesinin,
insanların bilinçlenmesi ve duyarlı hale gelmesinin, bu alanda yaptırımların artmasının etkili
olduğu düşünülebilir.
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30-EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDHOOD TRAUMA AND
SOMATIZASYON
Rukiye Küçükkaya

Keywords: Childhood traumas, trauma, somatization

The aim, of this study is to investigate the relationship between childhood traumas and
somatization. The concept of childhood trauma has been defined as the accidental harm of
children as a result of the behaviors or actions that people who are responsible for the care
of the parent or child are doing or forgot to do (Kempe ve Helfer, 1972, akt Court, 2011, akt:
Çağatay, 2014). Somatoform disorders are those that have medically physical symptoms,
which cannot be explained pathologically or that there are no physiopathological
mechanisms (Dülgerle, 2000). The sample of the study was carried out on students in the
18-25 age group studying at Istanbul Gedik University and Maltepe University. The research
was carried out on 176 people. The data obtained in the study were analyzed using the
SPSS-25 package program. The data were examined with the sub-dimensions of physical
neglect, emotional abuse, physical abuse and sexual abuse, and the childhood traumas scale
(CTQ-28) was used. The somatization scale has no sub-dimensions and somatization scale
was used. A negative relationship was found between childhood trauma and somatization.
After the t-test performed to compare gender and somatization, it was found that the
somatizations of men and women differ from each other (t (174) = .540, p = .390).
Accordingly, women's somatization scores are higher than men's. The t-test was used to
compare gender and childhood trauma sub-dimensions; emotional neglect (t (174) = 2.963,
p = .003) and sexual abuse (t (174) = -.180, p = .857). In the study, %43'52 of the participants
have high childhood trauma, and this rate is higher than the scores obtained in domestic
and foreign studies. Instead of thinking that abuse and neglect is an embarrassing situation,
it can be thought that it becomes more expressive issue, awareness and sensitivity of
people, and increased sanctions in this area.
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31-MAĞDUR BARINAĞI
Deniz Miçoğulları
Anahtar Kelimeler: Barınak, kanun, hayvan
Amaç
“Mağduriyet” ifadesi akıllarda genellikle “insan” figürünü canlandırmaktadır. Fakat
hayvanların da mağdur olabileceği birçok insan tarafından göz ardı edilmektedir. Modern
çağda çoğu insan yaşadığı çevreyi sadece kendi yaşam standartlarına göre düzenlemiş ve
özellikle kedi, köpek gibi hayvanların çevreye adaptasyon sürecini zorlaştırmıştır. Büyüyünce
sokağa atılan veya yaşayacak yer, yiyecek yemek bulamamaktan dolayı ölen yavru hayvanlar,
hatta bazı insanlar tarafından canice öldürülen, tecavüz edilen, illegal yollarla üzerinden para
kazanılan hayvanların da “mağdur” olarak değerlendirilmesi gerektiği su götürmez bir
gerçektir. Peki, insanlar bu mağduriyetleri giderebilmek adına ne gibi çözümler bulmuştur ve
bu çözümler ne kadar yeterlidir? Bu çalışmada, hayvan mağduriyetlerinin giderilmesi
amacıyla kurulan, hayvan barınağı olarak bilinen geçici bakımevlerinin mağduriyetleri
önlemede ne kadar etkili olduğunun incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Çalışma kapsamı, hayvan haklarına ilişkin olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, bu
kanuna ek olan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği ve Hayvan Hakları
Evrensel Beyannamesi hükümlerinin pratiğe nasıl yansıdığı; bakımevleri görevlileri ve yerel
yönetimin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılmasının, bakımının ve
bırakılmasının ne şartlar altında olması gerektiğini belirleyen hükümlere ne kadar
uyduklarının incelenmesinden ibarettir.
Tartışma ve Sonuç
Hayvanları Koruma Kanunu’na ek olan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama
Yönetmeliği’nde; il müdürlüğünün, il hayvan koruma kurulunun görev ve sorumluluklarıyla,
belediyelerin alacağı tedbirler de sayılmaktadır. Buna rağmen yerel yönetim görevlilerinin
veya geçici bakımevi çalışanlarının uygulamalarının, mevzuattaki hükümlerle sık sık çeliştiği
göze çarpmaktadır. Bu mağduriyetlerin giderilmesi adına izlenmesi gereken önemli yollardan
biri mevzuat hükümlerinin iyileştirilip, görevlilerin de söz konusu hükümlere uyduğunun
denetlenmesinin daha sık aralıklarla ve daha etkili bir şekilde yapılmasıdır.
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31-SHELTER OF VICTIM
Deniz Miçoğulları
Keywords: Shelter, Law, animal

Purpose: The expression of "victimization" usually portrays the figure of "human" in mind.
But it is disregarded by many people that animals may also be victims. The world we live in
today, most people regulated the places, where they lived in only according to their own
living standards and they have made diffucult the process of adapting to the environment,
especially for animals such as cats and dogs. It is an indisputable fact that when baby
animals grow up, which abandoned on the street or dying because they can't find a place to
live and find food, even animals that were murdered, raped, made money illegally through
by some people, should be considered as a “victim”. What kind of remedies have people
found to resolve these victimization and how sufficient these remedies are? In this study, it
was aimed to examine how effective the temporary animal care center, known as animal
shelters, in terms of resolving victimization.
Materials and Methods: The scope of the study is how the legal provisions of the Animal
Protection Bill Law no 5199, Implementing Regulation on Animal Protection and Universal
Declaration on Animal Welfare are reflected in practice; at the same time how much the
nursing staff and the local administration comply with the provisions determining the
conditions under which the collection, care and release of unattended and decadent
animals should be.
Discussions and Conclusion: In the Implementing Regulation on the Protection of Animals,
which is annexed to the Animal Protection Bill Law; the duties and responsibilities of the
provincial directorate and the provincial animal protection board and also precautions to be
taken by the municipalities are written. Despite this it is striking that the practices of local
government or temporary animal care center’s employees conflict with the provisions in the
legislation. In this context, it will be a big step to improve the legislative provisions and to
supervise that the officers comply with these provisions more frequently and effectively.
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32-CİNSİYET ÇALIŞMALARI – ÖN RAPOR
Klinik Psikolog Ada Olgaç
Eser Özbay
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: cinsiyet rolleri, bağlanma boyutları, yakın partner
şiddeti, şiddet, kadın

Çalışma, bağlanma ve yakın partner şiddeti arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır,
cinsiyet rolleri bu ilişkide arabulucu olarak incelenecektir. Bu çalışmanın konusu, kişinin
bağlanma ve yakın partner şiddeti arasındaki ilişkiye aracılık etmesi beklenen toplumsal
cinsiyet rollerine yönelik algısının bu ilişkiyi etkilediğini göstermektir.
Bu çalışmanın ön raporunda 65 kişi yer almaktadır; Çalışmaya 52 kadın ve 13 erkek
katılmıştır. Bu katılımcıların eğitim durumu; 40 kişi üniversite mezunu, 17 kişi yüksek lisans
mezunu, 5 kişi lise mezunu ve 3 kişi doktora mezunudur. Katılımcıların ilişki durumları; 43
kişinin ilişkisi vardır, 16 kişinin ilişkisi yoktur. Katılımcılardan 4 kişinin ilişkisi yeni bitmiştir 1
kişi ilişki durumunu karmaşık olarak ifade etmiştir. Katılımcılara bağlanma, cinsiyet rolleri ve
yakın partner şiddet ölçekleri, sosyodemografik form ile beraber verilmiştir. 65 katılımcının
sonuçları sunulacaktır.
Bu çalışmanın sonuçları, kişinin bağlanma ve toplumsal cinsiyet rollerini algılayışlarının yakın
ilişkideki
şiddete
katkısını
araştırarak
şiddetin
arkasındaki
mekanizmaların
anlamlandırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çalışmanın sonuçları anlamlı
bulunursa, cinsiyet rollerinin yakın partner şiddeti üzerindeki etkisini ve bağlanma
boyutlarının etkisini anlamaya yardımcı olacaktır. Klinik alanda, bu çalışmanın sonuçları çift
ve aile terapisinde yeni müdahalelerin gelişmesine katkıda bulunabilir ve ayrıca ilişki içindeki
şiddetin önlenmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Şiddetin kökenlerini anlamak,
şiddetin önlenmesine katkıda bulunması amaçlanmaktadır
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32-GENDER STUDIES-PRELIMINARY REPORT
Clin. Psy. Ada Olgaç
Eser Özbay
Keywords: gender roles, attachment dimensions, intimate partner violence, violence,
women

Study aims to examine relationship between attachment and intimate partner violence,
gender roles will be examine as mediator in this relationship. Subject of this study is to find
that attachment as a concept has an influence on the development of one’s perception
towards gender roles which expected to mediate the relationship between attachment and
intimate partner violence. Preliminary report of this study indicates; 65 people; 52 female
and 13 male were participated in the study. Educational background of this participants
were; 40 people with college graduate, 17 with master degree, 5 people with high school
degree ad 3 people with doctorate degree. Relationship statuses of the participants were;
43 people have relationship, 16 people were not in a relationship. 4 people were newly
gotten out from a relationship. 1 person expresses the status as complicated. Attachment,
gender roles and intimate partner violence scales and sociodemographic form were given to
the participants. Results of the 65 participants will be presented. Results of this study will
help to expand the mechanisms behind the violence in the intimate relationship by
investigating the contribution of one’s attachment and perception of gender roles. If the
results of this study found to be significant, it will help to understand the impact of gender
roles on the intimate partner violence and the influence of attachment dimensions. In the
clinical field, outcomes of this study could contribute to the development of interventions in
the couples and family therapy and also helps to prevent the violence within the
relationship. Understanding the roots of the violence could contribute to the prevention of
it.
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33-TÜRKİYE’DE ENGELLİYE YÖNELİK ŞİDDETİN MEDYAYA YANSIMASI
Nursima Ortakçı
Ece Çelik
Hürü Gürüocak
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Fiziksel Şiddet, Psikolojik Şiddet, Cinsel Saldırı, Engelli, Mağdur,
Fail
Bu çalışmada similarweb sayfasının verilerine göre Türkiye’de en çok tıklanan ilk üç haber
sitesi olan “Habertürk”, “Sabah” ve “Hürriyet” siteleri dikkate alınarak, 2016 yılından 2019
yılına kadar olan engelliye yönelik şiddet haberlerinin medyaya yansıma oranları üzerinde
durulmuştur. Amaç, Türk medyasında yeterince yer almayan engelliye yönelik şiddet konulu
haberlerde, belli kriterler göz önünde bulundurularak farkındalık yaratmaktadır. Yapılan
değerlendirmede mağdurun cinsiyeti, mağdurun yaşı, mağdurun mesleği, failin cinsiyeti,
failin yaşı, failin mesleği, uygulanan şiddet türü, mağdurun hayatta olup olmadığı, mağdurun
şikâyette bulunup bulunmadığı ve olayın gerçekleştiği yer gibi kriterler göz önünde
bulundurulmuştur. Söz konusu kriterler somut olayın koşullarına göre farklılık göstermekle
birlikte, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet ve cinsel saldırı gibi birçok şiddet türüne
rastlanmıştır. Uygulanan şiddet sonucu mağdurların büyük çoğunluğunun şikayette
bulunmuş ve hayatta olmasının yanı sıra fail ve mağdurun cinsiyetlerinin sıklıkla erkek
olduğu saptanmıştır.
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33-MEDIA COVERAGE OF VIOLENCE AGAINST THE DISABLED IN TURKEY
Nursima Ortakçı
Ece Çelik
Hürü Gürüocak
Keywords: Violence, Physical Violence, Psychological Violence, Sexual Assault, Disabled,
Victim, Unsuccessful
This study focus on the reflection rates of Disability Violence News in the media from 2016
to 2019 was evaluated by considering “Haberturk”, “Sabah” and “Hürriyet” sites, which are
the top three most-clicked news sites according to the similar web page in Turkey. The aim
is to raise awareness in reports on violence against the disabled, which are not adequately
covered in the Turkish media, by considering certain criteria. The evaluation of the victim's
gender, age of the victim, occupation of the victim, sex of the perpetrator, age of the
perpetrator, occupation of the perpetrator, type of violence, whether the victim is alive,
whether the victim has filed a complaint and the place where the incident took place were
taken into consideration. While the criteria in question differed according to the
circumstances of the concrete incident, many types of violence were encountered, such as
physical violence, psychological violence, and sexual assault. As a result of the violence, the
vast majority of victims have complained and are alive, as well as the sexes of the
perpetrator and victim are often male.
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34-SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA AİLE FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ
Melike Özcan
Anahtar Kelimeler: Suça Sürüklenen Çocuklarda Aile Faktörü, Suça Meyilli Çocuk, Çevresel
Etki ve Çocuk

Derneğimizce yapılan araştırmalar sonucunda da gördüğümüz üzere suça sürüklenen çocuk
sayısı her yıl artarak önemli bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Çocuğu suça iten nedenleri
bireysel ve çevresel olarak ikiye ayırırsak henüz gelişim çağında olan çocukları en çok
etkileyen çevresel nedenlerdir. Çevresel nedenlerin başında da aile gelir. Aile; çocuğun
doğruyu yanlıştan ayırmayı öğrendiği, güven ve sevgi gördüğü, istek ve beklentilerini dile
getirdiği ve bunların mümkün olduğunca karşılandığı en temel normdur. Aile yapısında
bozukluk veya aksaklıklar olması çocuğun suça yönelmesine sebep olur. Aile içinde şiddet
gören, annesi ya da babası cezaevinde olan, çok kardeşli, akranlarının sahip olduğu sosyoekonomik imkana sahip olmayan, arkadaşlarının kötü alışkanlıklarını kendisini kabul ettirme
duygusuyla gerçekleştiren, anne-babasının aşırı kontrolcülüğüyle baskı altında hisseden,
anne-babasının eğitim durumu düşük, boşanma veya terk edilme sebepleriyle parçalanmış
aile yapısına sahip olan, annesi hamilelik sırasında alkol, uyuşturucu veya sigara kullanan ve
ebeveynleri erken yaştalarken dünyaya getirdiği çocuklarda suça itilme söz konusudur. Bu
sebeplerle, ailenin çocuk üzerindeki etkisi son derece büyüktür.
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34-THE IMPORTANCE OF FAMILY FACTOR IN CHILDREN DRUGS
Melike Özcan

Keywords: child dragged into crime, family factor in children dragged into crime, social
impact and child
As we can see as a result of the researches carried out by our association, the number of
children dragged into crime has become an important social problem every year. If we
divide the reasons that push the child into crime individually and environmentally, it is the
environmental factors that affect children who are still in development age. Family comes
first among environmental reasons. Family; It is the basic norm in which the child learns to
separate the right from the wrong, sees trust and love, expresses his wishes and
expectations, and satisfies them as much as possible. Disorders or malfunctions in the family
structure cause the child to turn to crime. His parents are in low level of education, who are
subjected to violence in the family, whose mother or father are in prison, who have many
siblings, who do not have the socio-economic opportunities that their peers have, who feel
the bad habits of their friends with their sense of acceptance, and whose parents feel under
pressure with their excessive control, Children who have a fragmented family structure due
to divorce or abandonment, whose mother uses alcohol, drugs or cigarettes during
pregnancy, and whose parents are born at an early age are subject to crime. For these
reasons, the impact of the family on the child is enormous.
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35-SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MAĞDUR VE MAĞDUR YAKINLARINA YAKLAŞIMI
Av. Zeynep Reva, LLM.
Anahtar Kelimeler: Mağdur, mağdur yakını, sağlık çalışanı, mağdura yaklaşım kılavuzu

Viktimoloji kapsamındaki mağdur “bir suç nedeniyle hakları ihlal edilen kişi” olarak
tanımlanabilmektedir. Hakları ihlal edilen kişi fiziksel, psikolojik veya cinsel yönden zarar
gördüğü için kırılgan, üzgün ve kızgın olabilmektedir. Bu nedenle mağdura yaklaşımda
potansiyel kızgınlıkların yaratacağı krizler doğru yönetilmeli ve mağdurun ikincil
mağduriyetler yaşaması engellenmelidir. Avukat, hakim savcı, emniyet çalışanları,
psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve sağlık çalışanları gibi bazı profesyoneller bu süreçte
suç mağdurları ile temas içinde olmaktadırlar. Özellikle tıbbi tedavi süreci de gerektiren
mağduriyetlerde mağdurun ve hatta mağdur yakınlarının kırılganlık, üzüntü ve kızgınlık
derecesi artabilmektedir. Yaşanılan hak ihlaline bir de belki de ölümcül sonuçları olan tıbbi
mağduriyet de eklenince mağdur ve mağdur yakınının davranışları kimi zaman krizlere
neden olabilmektedir. Bu krizi başarılı yönetebilmek için sağlık çalışanlarının mağdura ve
mağdura yaklaşım tekniklerini biliyor ve uyguluyor olması önemlidir. Mağdura yaklaşımda
öncelikle genel ilkeleri ve ikinci olarak da mağdurla temasa geçen kişinin sıfatına göre
belirlenmiş olan özel ilkeleri uygulamak gerekmektedir. Genel ilkeler; mağdurun bir birey
olduğu gerçeğinin hatırda tutulması, mağdurun kendisini güvende hissetmesinin sağlanması,
mağduru yargılayıcı davranışlardan kaçınılması gibi temel ilkelerdir. Sağlık çalışanları
özelinde mağdura yaklaşırken uyulması gereken özel ilkeler vardır. Sağlık çalışanları suç
mağdurlarının psikolojisini de dikkate alarak çok hassas, anlayışlı, duyarlı ve içten
davranmalıdır. Sağlık çalışanları mağduru yapılacak muayene konusunda bilgilendirmeli ve
rızasını almalı, ilgili uzmanlık dallarından konsültasyon istemeli, muayene esnasında hastanın
mahremiyetine özen göstermeli, adli muayene raporunu titizlikle düzenlemeli, delil teşkil
edecek numune, madde ve kıyafetlerin delil niteliği bozulmayacak şekilde saklayarak adli
makamlara teslim etmeli ve adli vakayı gecikmeksizin adli mercilere bildirmelidir. Sağlık
çalışanlarının mağdurun yanı sıra mağdura yaklaşımda uyması gereken ilkeler mevcut olup,
sağlık çalışanları mağdur yakınlarının bilgisine başvurmalı ve onlara empati ile yaklaşmalı ve
mağdur yakınlarına onları önemsediklerini hissettirmelidir. Sağlık çalışanlarının mağdura ve
mağdur yakınlarına yaklaşımda bu kurallara uyması hasta-sağlık çalışanı ilişkisinin saha
sağlıklı ve profesyonel olmasına katkıda bulunacağı gibi olası krizlerin de oluşmasına
engelleyebilecektir.
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35-APPROACH OF HEALTHCARE PROFESSIONALS TO VICTIMS AND VICTIMS’
RELATIVES
Atty. Zeynep Reva, LLM.
Keywords: Victim, relatives of victim, health workers, healthcare professionals’ practice
guide to victims
Victim may be defined as a person whose rights are violated a result of a crime. The person
whose rights has been violated may be fragile, sad and angry because of physical,
psychological or sexual harm. Therefore, during the approaching to victim, potential crises
caused by potential anger should be managed properly and the victim's secondary
victimization should be prevented. Some professionals, such as lawyers, judges, public
prosecutors, police officers, psychologists, social workers and healthcare professionals, are
in contact with crime victims in this process. The degree of vulnerability, sadness and anger
of the victim and even the relatives of the victim may increase, especially in the cases that
require medical treatment for the victim. Especially, when the victim is in a fatal medical
risk, the victim and his / her relatives may cause some crises. In order to manage this crisis
successfully, it is important for healthcare professionals to know and apply the techniques
of approach to victim. In the approach to the victim, firstly, the general principles and
secondly, the special principles determined according to the attribute of the person
contacting the victim should be applied. General principles are the basic principles such as
keeping in mind the fact that the victim is an individual; making the victim feel safe; avoiding
of judging the victim. There are special principles to be followed when approaching the
victim in terms of health professionals. Healthcare professionals should be very sensitive,
understanding, and sincere, taking the psychology of crime victims into account. Healthcare
professionals should; inform the victim about the medical examination and obtain their
consent; ask for consultation from the relevant specialist branches; take care of the
patient's privacy during the medical examination; prepare the forensic examination report
properly; deliver the samples, items and the victim’s clothes, which have evidential
valueare, properly and send them to the judicial authorities by keeping the evidence quality
intact; and report it to the judicial authorities without delay. In addition to the rules while
approaching to the victim, there are principles that healthcare professionals must approach
the victim’s relatives as well. Healthcare professionals should refer to their knowledge and
approach them with empathy and make them feel that they are cared about. While
approaching to the victim and their relatives, compliance of healthcare workers with these
rules may help the relationship between patient-health worker healthier and more
professional; and prevent possible crises from occurring.
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36-TELEVİZYONDAKİ KADIN KARAKTERLER VE ŞİDDETE YÖNELİM
Buse Şahin

Anahtar Kelimeler: Ev içi şiddet, kadın, televizyon

Amaç; televizyondaki kadın karakterlere yüklenilen rollerin toplum üzerinde bir yansıması
olduğu ve bu yansımanın şiddete yönelimde etkisinin olduğunu tüm boyutları ile
incelemektir. Gereç ve yöntem; 9 sorudan oluşan kişilerin televizyonda izlediklerinden
etkilenip etkilenmediklerini, televizyondaki dizi ve reklamlardaki kadın karakterlerin
rollerinin gerçek hayattaki yansımalarını; şiddet sahnelerinin yansımalarını kapsayan bir
anket kullanılmıştır. Anket dijital platformda gerçekleştirilip 500 katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir. Bulgular; katılımcıların %76’sın kadın, %24’ü ise erkek bireylerden
oluşmaktadır; %50.1’i 18-25 yaş aralığında, %23.6’sı 26-40 yaş aralığında, %19.6’sı 41-65 yaş
aralığında, %4.4’ü 65 yaş üzeri aralığında, %2.4’ü ise 41-65 yaş aralığındadır. Bireylerin
%79.4’ü televizyon izlemekte, %20.6’sı izlememektedir; %96’sı televizyon yayınlarından
izleyicilerin etkilendiğini düşünmektedir; %79.4’ü yayınlanan dizi/reklamlardaki kadın
karakterlere yüklenen toplumsal rollerin toplumu etkilediğini beyan etmektedir. Televizyon
izleyen dilim ile toplumun etkilendiğini düşünen dilimin yüzdelik oranlarının aynı olması
oldukça dikkat çekmektedir. Bununla beraber katılımcıların %16.6’sı etkilenmenin
değişebileceğini, %4’ü ise etkilenmediğini düşünmektedir. Yayınlardaki kadın karakterlerin
gerçek hayattan yansımalar olduğu noktasında ise bireylerin %55.9’u yansımaların olduğunu
beyan etmekteyken %44.1’i bu yansımaların olmadığını beyan etmektedir. Katılımcıların
%75.8’i yayınlardaki kadın karakterlerin toplumda özenmeye sebep olduğunu düşünürken
%21.8’i bu etkilenmenin değişiklik gösterebileceğini, %2.4’ü ise toplumda özenmeye sebep
olmadığını düşünmektedir. Yayınlardaki dizi/reklam sahnelerinin izleyiciyi etkilemesi
noktasında ise %89.8’lik dilim etkilediğini, %8.6’lık dilimin değişkenlik göstereceğini, %1.6’lık
dilim ise etkilenmenin olmadığını düşünmektedir, bununla beraber %91.6’sı etkilenmenin
kötü yönde olduğunu ifade etmektedir. Bireylerin %47.5’lik kısmı yayınlardaki şiddet
sahneleri dolayısıyla şiddete uğrayanların başvurabileceği yolların gösterildiğini
düşünmüyorken, %20.8’i düşünüyor, %31.7’si ise bunun bazen gösterildiğini ifade ediyor.
Son olarak bu yayınlardaki şiddet sahnelerinde, şiddet mağdurunun başvuracağı yolların
gösterilmesinin şiddet önleme konusunda etkili olacağı noktasında %40.1’i kısmen faydalı
olacağını, %33.7’si faydalı olacağını, %26.1’i ise faydalı olmayacağını düşünmektedir. Yapılan
analiz sonucu izleyiciler ile yayınların gerçek hayatı yansıtması noktasında düşük ilişki olup,
özendirmeye yol açtığı ve şiddeti tetiklediği noktasında ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.
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36-FEMALE CHARACTERS ON TV AND TENDENCY TO VIOLENCE
Buse Şahin

Keywords: Television, Domestic dispute, Women

Goal; To examine with all its dimensions that the roles assigned to female characters on
television are a reflection of the society and this reflection affects the tendency towards
violence. Materials and Methods; Whether the individuals consisting of 9 questions are
affected by what they watched on television, the real life reflections of the roles of the
female characters in TV series and commercials; A questionnaire covering the reflections of
scenes of violence was used. The survey was conducted on a digital platform with 500
participants. Results; 76% of the participants are women and 24% are men; 50.1% are in the
18-25 age range, 23.6% in the 26-40 age range, 19.6% in the 41-65 age range, 4.4% in the
over 65 age range, 2.4% in the 41-65 age range. 79.4% of the individuals watch television,
20.6% do not; 96% think that viewers are affected by television broadcasts; 79.4% of them
stated that the social roles attributed to the female characters in the TV
series/advertisements affect the society. It is noteworthy that the percentages of the slice
watching television and the slice who thinks the society is affected is the same. On the other
hand, 16.6% of the participants think that being affected may change, 4% of them are not
affected. At the point that the female characters in the broadcasts are reflections from real
life, 55.9% of the individuals state that there are reflections, while 44.1% of them state that
these reflections do not exist. While 75.8% of the participants think that the female
characters in the publications cause admiration in the society, 21.8% of them think that this
effect may vary, and 2.4% of them think that it does not cause admiration in the society. In
terms of the effect of TV series/advertisement scenes in the broadcasts, 89.8% of the
segment affected the audience, 8.6% of the slice would change, and the 1.6% slice thought
that it was not affected, however, 91.6% of them stated that the effect was bad. While
47.5% of the individuals do not think that there are ways for those exposed to violence due
to the scenes of violence in the broadcasts, 20.8% think that this is sometimes shown.
Finally, in the scenes of violence in these publications, 40.1% think that it will be partially
beneficial, 33.7% will be beneficial, and 26.1% will not be useful in the point that showing
the ways to be applied by the victim of violence will be effective in preventing violence. As a
result of the analysis, it was revealed that there is a low relationship with the audience at
the point where the broadcasts reflect real life, and there is a relationship at the point that
it causes encouragement and triggers violence.
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37-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA MANİPÜLASYONDAN ETKİLENME VE
FLÖRT ŞİDDETİNE UĞRAMA ARASINDA İLİŞKİ
Aslıhan Şenay
Mahi Aslan
Erman Kayat
Hande Küçüksaraç
Anahtar Kelimeler: Manipülasyon, Flört şiddeti, Yakın ilişkiler

Giriş: Bir sosyal etki türü olan manipülasyon, bir kişinin başka bir kişiyi etkileme ve bu yolla
düşünce veya davranışlarını değiştirerek yönlendirmesi durumudur. Manipülasyon, amacına
yönelik farklılık gösterebilir. Zararlı manipülasyon kişiyi manipüle ederek baskılama, özgür
irade kısıtlama ve örtülü saldırganlık gösterme gibi özellikler barındırması ve ana amacın gizli
kalarak kendi çıkarına yönelik olmasıdır.
Flört şiddeti, eş, flört edilen kişi, kız/erkek arkadaş ya da eski eş tarafından fiziksel, cinsel,
psikolojik ya da duygusal istismara maruz kalma şekline tanımlanmaktadır.
Bu araştırmanın amacı, kişilerin yakın çevresindeki ilişkilerinde maruz kaldıkları
manipülasyondan etkilenmeleri ile duygusal ilişkilerinde flört şiddetine uğramaları arasındaki
ilişkiyi araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır. Yeditepe Üniversitesi
öğrencisi olan 18-28 yaş arasındaki 200 kişiye uygulanmıştır. Verileri toplamak amacıyla 3
farklı anket formu kullanılmıştır. Anketler sırasıyla, demografik form, manipülasyondan
etkilenme anketi ve flört şiddetine uğrama anketidir. Birinci anket, 20 soruluk
manipülasyondan etkilenme anketidir. İkinci anket, 42 soruluk flört şiddetine uğrama
anketidir. Anketler evet ve hayır cevaplarından oluşmaktadır. Her bir sorunun cevabının
etkileme kat sayısı eşit olup, evet cevabı var, hayır olmadığını anlamındadır. İkinci anketin
sonunda adli vakanın bildirimi ve sonuç alınıp alınmadığı ile ilgili sorular sorulmuştur. Flört
şiddeti anketi 7 alt kategoriden oluşmaktadır; duygusal, sözel, sosyal, fiziksel, ekonomik,
cinsel ve dijital.
Bulgular: Araştırmaya katılan 200 öğrenciden 96’sı erkek, 104’ü kadın olarak dağılmıştır.
Katılımcıların yaş ortalaması 22’dir. Manipülasyona uğrama en düşük değer 4, ortalama
değer 12,35, en yüksek değer 20’dir. Flört şiddetine uğrama en düşük değer 0, ortalama
değer 8,93, en yüksek değer 29’dur. Katılımcıların manipülasyondan etkilenmesi ile flört
şiddetine uğramaları arasında anlamlı bir ilişki vardır (p<0.001).
Sonuç: Çalışmanın sonuçları, kişilerin yakın ilişkilerinde manipülasyondan etkilenme oranı
arttıkça flört şiddetinin arttığını göstermektedir.

205

37-THE RELATIONSHIP BETWEEN BEING AFFECTED BY MANIPULATION AND
DATING VIOLENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Aslıhan Şenay
Mahi Aslan
Erman Kayat
Hande Küçüksaraç
Keywords: Manipulation, Dating violence, Close relationships

Abstract: Introduction Manipulation, occurs when a person influences and operates another
person by changing their thoughts or behaviors. Manipulation may includes suppressing
people, restricting free will, demonstrating implicit aggression. Dating violence is defined as
an exposure to abuse by husband/ wife, flirt, girl/boyfriend or ex-partner. The aim of this
study is to investigate the relationship between being affected by the manipulation of
students in their close relationships and dating violence in their emotional relationships.
Materials and Methods: This research is a descriptive research. 200 students between the
ages of 18-28 at Yeditepe University participated in the study. Three different questionnaire
forms were used. They are respectively demographic form, being affected by the
manipulation questionnaire contains 20 questions, dating violence questionnaire contains
42 questions. The answer to each question has equal coefficient effect. The answers include
two options: “Yes” means there is an effect, “No” means there is not an effect. Through the
second questionnaire has questions about notification of the forensic case and whether get
a result or not. Dating violence questionnaire has 7 sub-categories; emotional, verbal, social,
physical, economic, sexual and digital.
Results: There are 96 male, 104 female students. The mean age of the participants is 22. The
lowest value of manipulation is 4, the average value is 12.35, the highest value is 20. The
lowest value of dating violence is 0, the average value is 8,93 and the highest value is 29.
There is a significant relationship between being affected by manipulation and dating
violence (p<0.001). Conclusion
Findings: suggest that when the rate of being affected by manipulation of students in their
close relationships increases dating violence increases.
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38-DAMGALAMA SÜREÇLERİNİN SOSYOLOJİK PERSPEKTİFLE VE MAĞDUR
BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
Nilüfer Şengül
Anahtar Kelimeler: damgalama, mağdur, toplumdan dışlanma (exclusion)
Mağduriyet süreçlerinde toplumun atfettiği yargıların ve damgalanma süreçlerinin sosyolojik
bir perspektifle değerlendirilmesi araştırmanın temel amacıdır. Toplumun oluşturan değer
yargılarına bakıldığında kadının ve erkeğin üzerinde tabulaşmış toplumsal rollerin
bulunduğunu görülmektedir. Özellikle şiddet olgularına bakıldığında mağdur taraf kadın
olduğu taktirde toplum tarafından yargılanmaya açık hale gelmektedir. Araştırmada literatür
taraması, rapor ve haberlere dayanarak inceleme yapılmış ve örneklendirilmiştir. Sonuç
olarak Yargılar toplumu oluşturan tabuların bir parçası olup, kültürden kültüre değişiklik
göstermektedir. Toplumdaki değer algılarıyla, bir kişi mağdur olan tarafta olsa dahi şiddet
anında kendini korumak için yaptığı hareketlerden, kılık-kıyafet etnik köken vb nedenlerden
dolayı eleştirilir, görmezden gelinir ve damgalanır. Bu tabulara uyulmadığı takdirde,
toplumun oluşturduğu normlara karşı gelerek, dominant olan topluluk tarafından
damgalanırız. Koyulmuş olan bu etiketler bireyin bütün hayatı etkileyebilecek niteliktedir.

38- EVALUATION

OF STIGMATIZATION PROCESSES BY
PERSPECTIVES AND ACCORDİNG TO THE VICTIM

SOCIOLOGICAL

Nilüfer Şengül
Keywords: stigma, victim, exclusion from society
The main purpose of the research is to evaluate the judgments and stigmatization processes
attributed by the society in the process of victimization with a sociological perspective.
When the value judgments of the society are analyzed, it is seen that there are taboo social
roles on women and men. Especially considering the violence cases, if the victim is a
woman, it becomes open to trial by the society. In the research, a review was made based
on the literature review, reports and news. As a result, judgments are part of the taboos
that make up the society and they vary from culture to culture. It is criticized, ignored and
stigmatized for its actions in order to protect itself in case of violence, for the reasons such
as ethnicity, etc., with the perception of value in the society, even if a person is on the side
of the victim. If these taboos are not followed, we will be opposed to the norms created by
the society and we are stigmatized by the dominant community. These labels are capable of
affecting the whole life of the individual.
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39- OKUL TEMELLİ ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI OLAYLARINA PSİKO-SOSYAL

MÜDAHALE KAPSAMINDA BİR
ANLAMLANDIRMA PROGRAMI

PROGRAM

ÖNERİSİ:

PSİKOLOJİK

Dr. Bülent Tansel
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Anlamlandırma Programı (PAP), Okul Temelli Çocuk Cinsel
İstismar Olayları, Psiko-Sosyal Müdahale.
Amaç: Bu çalışmanın amacını, okul temelli çocuk cinsel istismar vakalarının ortaya
çıkarılmasının ardından, okulda görevli öğretmenlere ve öğrencilerin ailelerine yönelik
gerçekleştirilecek psiko-sosyal müdahale ve bu kapsamda uygulanması için bir program
önerisi oluşturmaktadır. Psikolojik Anlamlandırma Programı (PAP); Çocuklara karşı
gerçekleştirilen cinsel şiddet, öncelikle çocuklar üzerinde etkili olurken, okul temelli cinsel
şiddet ve istismar vakaları, okul çalışanları, diğer öğrenciler ve aileleri açısından da önemli
travmatik etkileri bulunmaktadır. Bu tür kritik olaylar, olayın yaşandığı anda ya da sonradan
bireyler üzerinde derin etkiler bırakan, özellikle duygusal tepkiler verilmesini sağlayan
olaylardır. Aynı zamanda bu tür olaylar, alışılmışın dışında olan olağanüstü durumlarda
edinilen tecrübelerdir. Bu program, halen dünyada birçok ülkede, bu tür kritik olayları
yaşayan, olaylara müdahalelerde bulunan görevlilere yönelik yaşamış oldukları travmatik
stresin azaltılması için Mitchell (1983) tarafından geliştirilen “Critical Incident Stress
Debriefing (CISD)” ve Dyregrov (1997) tarafından geliştirilen “Psychological Debriefing (PD)”
programlarının temel alınması ve Türk toplumuna uyarlanması ile Tansel (2010) tarafından
geliştirilmiştir. Metot: Kısa adı PAP olan, Psikolojik Anlamlandırma Programı, bireylerin stres
faktörleriyle dolu olaylar karşısında başa çıkma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan,
yaşanılan olay sonrasında ortaya çıkan şiddetli duygusal tepkilerin, bilişsel olarak yeniden ele
alınıp, ortaya konan tepkilerin normalleştirilmeye çalışıldığı psiko-eğitsel bir grup
oturumudur. PAP oturumları 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar; 1-Başlangıç, 2-Olayın
Anlatımı, 3-Düşüncelerin, Duyguların ve Tepkilerin Paylaşımı, 4-Anlamlandırma Yoluyla
Stresin Boşaltımı ve Normalleştirme, 5-Sonlandırma Aşamaları şeklindedir. Oturumlar, 18’er
kişilik gruplar halinde yaklaşık 3-3,5 saat süren tek oturumdan oluşmaktadır. Sonuç; PAP
oturumları, olaya tanıklık etmiş ya da müdahalede bulunmuş katılımcıların iç görü
geliştirdikleri, deneyimlemiş oldukları travmatik olaya ilişkin duygu ve düşüncelerini grup
ortamında anlamlandırarak farkındalık oluşturdukları, duygusal boşalım sağladıkları ve
oturum sonunda psikolojik rahatlama sağlayabilecekleri psiko-eğitsel bir grup uygulamasıdır.
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39-A PROGRAM PROPOSAL OF SCHOOL BASED CHILD SEXUAL ABUSE CASES
WITHIN THE SCOPE OF PSYCHO-SOCIAL INTERVENTION: PSYCHOLOGICAL
DEBRIEFING PROGRAM
Dr. Bülent Tansel

Keywords: Psychological Debriefing Program (PDP), School Based Child Sexual Abuse Cases,
Psycho-Social Intervention

Purpose; The purpose of this study, following the discloser of school-based child sexual
abuse cases, psycho-social interventions will be carried out for the families of students,
teachers and students in schools and create a program for the implementation of
recommendations. Psychological Debriefing Program (PDP); While sexual violence against
children is primarily effective on children, it also has significant traumatic effects for schoolbased sexual violence and abuse cases, school workers, students and their families. Such
critical events are cause deep emotional effects, especially emotional reactions, at the time
of the event or later. At the same time, such events are experiences gained in extraordinary
situations. This program, “Critical Incident Stress Debriefing (CISD)” developed by Mitchell
(1983) to reduce the traumatic stress experienced in many countries around the world for
officers who experience such critical events and intervene in the events and Psychological
Debriefing (PD) developed by Dyregrov (1997)" by adapting to Turkish society and
developed by Tansel (2010). Methods; The Psychological Debriefing Program, PDP, is a
psycho-educational group session that contributes to the development of individuals' coping
skills in the face of stress-filled events, where the severe emotional responses that occur
after the incident are tried to be reconsidered and normalized. PDP sessions consist of 5
stages: 1-Introduction, 2-Case Explanation, 3-Sharing of Thoughts, Emotions and Reactions,
4-Debriefing and Normalization Through Stress, 5-Ending Stages. The sessions consist of a
single session lasting approximately 3-3.5 hours in groups among of 18 people. Results; PAP
sessions are a psycho-educational group application where the participants who have
witnessed or intervened the event developed their insight, understood their feelings and
thoughts about the traumatic event they experienced, created awareness in the group
environment, provided emotional discharge, and that they could provide psychological relief
at the end of the session.
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40-GENETİK TANI VE MALPRAKTİS OLGULARI
Egemen Tepeli
Berfin Yılmaz
Kubilay Göçücü

Anahtar Kelimeler: Gen, Genetik Tanı, Malpraktis

Genetiğin benzersiz doğasının keşfi geleneksel tıbba meydan okumaktadır. Mevcut
gelişmelerin ışığında hastaları yeni fenomenler konusunda bilgilendirmek ve hasta haklarını
yeniden yapılandırmak için hukuki zeminin yeterli olmadığı düşünülmektedir. Sağlık
alanındaki gelişmelerin başında genetik dizileme metotlarının iyileştirilmesi ve her geçen gün
tanımlama kabiliyetlerinin güçlenmesi genetik analiz yöntemlerinin kullanım yaygınlığını
arttırmaktadır. Buna bağlı olarak genomik araştırma laboratuvarlarının ötesinde servisler
poliklinikler ve doğrudan ticari ve danışmanlık şirketleri hizmet sağlayıcısı konumuma
geçmiştir. FDA tarafından onay gören ve kişiselleştirişmiş bilgileri aracı bir uzman olmaksızın
kişilere direkt hizmet sağlayan bir şirket gelişimin ne denli hızla ilerlediğini kanıtlar nitelikte
olmuştur. Bir uzman gerekmeksiniz diret kullanıcıya sunulan genetik testin piyasada oluşu
akla birçok etik sorunu getirmekle birlikte tartışmalara konu olmuştur.
Gelişen haberleşme ağları ve sosyal medya ülke sınırlarını yok sayıp kıtaları yekpare hale
getirmiştir. Meme kanserinin kötü prognozuyla bağdaşlaştırılan BRCA gen ailesi Ünlü
Hollywood oyuncusu Angelina Jolie’nin de içinde bulunduğu birçok risk taşıyıcısı olan kadını
mastektomi seçeneğine yönlendirmiştir. Ünlü oyuncunun genetik tanıyla bu denli radikal
karar alması birçok hayranının bu teste ilgisini arttırmıştır. O dönemde kadınların bu olaydan
etkilenmesin ve/veya BRCA testi yaptırmalarına “Angelina Effect” denmiştir. Birçok kişinin
bu testi ön tanı almaksızın yaptırması yeni bir sektörü doğurmuştur. Bu denetimsiz gelişim
kalifiye iş gücü ve uzmanlık yetisi olan kişilere ihtiyacı arttırmaktadır. Genetik danışmanlık
hizmeti almışmış ve/veya tanısı konmuş kişilerin mağduriyet öyküleri araştırıldığında birçok
olgu raporları tespit edilmiştir. Bu çalışmada yanlış genetik tanı ve malpraktis vakalarının
derlemeleri sunulmaktadır.
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40-GENETIC DIAGNOSIS AND MALPRACTICE
Egemen Tepeli
Berfin Yılmaz
Kubilay Göçücü
Keywords: Gen, Genetic Diagnosis, Malpractice
The discovery of the peerless nature of genetics challenges traditional medicine. Considering
the current developments, it is considered that the legal basis is not sufficient to inform
patients about new phenomena and restructure patient rights. Improving genetic
sequencing methods at the beginning of the developments in health and the strengthening
of their identification skills increases the prevalence of use of genetic analysis methods. On
the other hand, beyond the genomic research laboratories, the services have become
services providers for polyclinics and direct commercial and consulting companies. FDAapproved and personalized information, a company that provides direct services to people
without intermediary experts has been evidence of how fast development has progressed.
The availability of genetic testing to the user, without the subject matter expert, raises many
ethical problems and caused a lot of controversy.
The development of communication networks and social media has overlooked the
country's borders and further strengthened the continents. BRCA gene family, associated
with poor prognosis of breast cancer ıncluding the famous Hollywood actress Angelina Jolie
directed women with many risk carriers to mastectomy option. The fact that the famous
actor made such a radical decision with the genetic diagnosis increased the interest of many
fans to this test. At that time, women were named as “Angelina Effect” because they were
affected by this event or because they had a BRCA test. The fact that many people had this
test without a pre-diagnosis caused a new sector. This uncontrolled development increases
the need for people with skilled labor and expertise. People who have received genetic
counseling services or when the tale of victimization of diagnosed people is examined many
case reports have been identified. In this study, false genetic diagnosis and compilations of
malpractice cases are presented.
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41-KURMACADAKİ
ANALİZİ

GERÇEKLİK:

ÖRGÜTLÜ

ŞİDDETİN

PSİKOSOSYOLOJİK

Orhan Aytuğ Tolu

Anahtar Kelimeler: şiddet, örgütlü şiddet, tiyatro, yıkıcılığın psikolojisi, grup dinamiği, grup
yapısı, sosyal hareketler

Şiddet günümüz toplumlarının çözülmesi gereken en yakıcı sorunlarının başında
gelmektedir. Günümüzde yaşanılan şiddet olaylarını genel anlamda bireysel ve kolektif
şiddet olarak ikiye ayırabiliriz. Yakın tarihimizde ve yaşadığımız coğrafyada gerçekleşen
birtakım siyasi olaylar, suikastler, intihar/bombalı araç saldırılarında yüzlerce insanın can
vermesi fundamentalizm gibi sosyal psikolojinin çeşitli kavramlarıyla tanışmamıza sebep
olmuştur. Bu olay ve kavramların birçoğu siyaset biliminin kapsamındadır. Aynı şekilde bu
olaylar siyaset bilimine göre terörizmdir fakat terörizm demek yeterli midir(!) Saldırganın
psikolojisini grup dinamiği içinde değerlendirmek fundamentalizm ve radikalizmin
oluşturduğu terörizmin ortaya çıkardığı şiddetin anlamlandırılmasında faydalı olacaktır. Bu
bağlamda edebi eserlerin sosyal-siyasi yaşamdan kısacası dönemin zihniyetinden izler
taşıyacağını göz önünde bulundurarak, metin-gerçeklik çerçevesinde, bu araştırmada Albert
Camus'nün Doğrular adlı oyununun grup dinamiği açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
vesileyle bu çalışma hem örgütlü yıkıcılığın kullandığı araç olan kolektif şiddetin motivasyonu
anlamlandırılmaya çalışılması hem de edebi eserlerin sosyal psikolojinin verileriyle
incelenmesi alan yazına katkı sağlaması açısından ayrı bir öneme sahiptir.
Nitel bir araştırmaya dayanan bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz birimi
ise diyalog cümleleri ve karakterdir. 9 tematik koda yer veren liste oluşturularak 95 veri elde
edilmiştir. Daha sonra örnek diyaloglar ait olduğu kategorilerin başlığı altında yorum
yapılmadan sunulmuştur. Veriler sonuç bölümünde yorumlanmıştır. Yine bu bölümde
oyundaki gençlik örgütünün grup yapısını ve grubun yıkıcılığını en güçlü temsil eden
karakterin analizine yer verildi.
Günümüzdeki şiddet ortamının anlamlandırılmasında etkili olabilecek terörizmin ve grup
psikolojisinin militan kişiliğin oluşmasına dair çarpıcı sonuçlar elde edildi. Benlik yitimi,
kardeşlik bağı, ölümün yüceltilmesi, haşhaşilerin taktiklerinin kullanılması, biz ve onlar
stereotiplerinin kullanılması, yüce idealler uğruna kullanılan şiddete meşruiyet
kazandırılması, yıkıcılığın grupta psikolojik bir rahatlamaya sebep olması, öfke ve nefretin
grup üyesini şiddete kanalize etmesi bu sonuçlardan birkaçıdır. Karakter analizi yapılan
Stepan'ın ideolojik gerekçelerle -gerektiğinde- çocukları bile öldürebilecek olması, örgüte
koşulsuz bağlı olan dogmatik kişiliğinin bulunması, Rus siyasi tarihindeki Neçayevle -şiddet
konusunda- benzerlik taşıması ulaşılan sonuçların başka bir boyutudur.
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41-REALITY IN FICTION: PSYHOSOCIALOGIAL ANALYSIS OF ORGANIZED
VIOLENCE
Orhan Aytuğ Tolu
Keywords: violence, organized violence, theater, psychology of destructiveness, group
dynamics, group structure, social behaviours

Violence is among the most prominent problems that societies need to deal with. Violent
indicents happening in today’s world could be divided into two groups, namely individual
and collective violence. Several political incidents happening in our recent history and
immediate environment, assassinations, suicides/death of hundreds due to bombed vehicle
assaults led us to make ourselves get acquainted with various concepts of social psychology
such as fundamentalism. Many of these events and notions belong to political sciences.
Similarly, these events are acts of terrorism according to political science. However, is it
sufficent to call them terrorism? Evaluating the psycology of the assailant considering group
dynamics will be useful to make sense of the violence caused by terrorism which
fundemantalism and radicalism constitute. In this sense, literary works are affected by the
mentality of the era, and in text-reality framework, it is aimed in this paper to examine the
play ‘’The Just’’ by Albert Camus with regard to group dynamics. Thus, this study is
significant in that in can help make sense of the motivition for collective violence used by
organised destructiveness and also it will contribute to the field pertaining to the
examination of literary work with data from psychology. In this study, which has its grounds
on qualitative research, contant analysis method has been applied. Analysis unit is dilagaue
sentences and characters. With 9 thematic codes, 95 pieces of data have been obtained.
Then, sample dialogues have been presented under the categories they belong to without
providing any comments. The analysis of a charecter that represents the group structure of
the youth organisation and the destructiveness of the group most potently in the play has
been provided in this part. Strikings findings about the formation of militant personality
affected by terrorism and group psychology that might shed light into today’s violent
atmosphere have been obtained. Loss of individuality, brotherhood bond, ennoblement of
death, use of Hashasin tactics, using stereotypes of us and them, legitimization of violence
used for higher purposes, psychological relief in the group after destruction, and the fact
that rage and hatred canalize the group member to violence are several of them. Other
aspects of the findings are that Stepan who was analyzed could even kill children, when
necessary, for ideological reasons; that he has dogmatic personality devoted to the
organisation unconditionally and that he has similarities to Necayev in Russian political
history in terms of violence.

213

42-ÇOCUK İSTİSMARINDA ADLİ PSİKOLOG
Büşra Tulumbacı
Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, adli psikoloji, adli psikolog
Dünya sağlık örgütü çocuk istismarını ‘’ çocuğun, sağlığını, fizik gelişimini, psikososyal
gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin, toplumu veya ülkesi tarafından bilerek veya
bilmeyerek yapılan davranışlar çocuk istismarı olarak kabul edilir. Çocuk istismarının başlıca
dört tipi vardır; fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmaldir. İstismara
uğramış çocuklarda çeşitli duygusal, davranışsal ve somatik belirtiler görülebilir. Genel olarak
cinsel istismara uğramış çocuklarda; kaygı belirtileri, disosiyatif belirtiler, depresyon, cinsel
davranış bozuklukları ve fiziksel yakınmalar bulunabilir. Amerikan Psikoloji Derneği
tarafından tanımlanan adli psikoloji, klinik uzmanlıkların yasal alana uygulanmasıdır. Adli
psikologlar birçok farklı hukuk ortamında çalışırlar. Türkiye de adli psikologun rolleri
uzmanlık alanına göre farklılık göstermektedir. Klinik adli psikologlar, araştırmacılar ve
deneyci adli psikologlar bulunmaktadır. Çocuk istismar vakalarında adli görüşmeler çok
önemlidir çünkü çocuğu travmatize etmeden doğru bilgiye ulaşmak gerekir. Bu sebeple
istismar vakalarında psikologlar, sosyal hizmet ve adli bilim uzmanları gibi uzmanlarla birlikte
çalışmalıdır.

42-FORENSIC PSYCHOLOGIST IN CHILD ABUSE
Büşra Tulumbacı
Keywords: child abuse, forensic psychology, forensic psychologist
Child abuse is accepted as "behaviors made by an adult, society, or country that negatively
affect the health, physical development, and psychosocial development of the child." by the
World Health Organization. There are four main types of child abuse; physical abuse, sexual
abuse, emotional abuse, and neglect. Various emotional, behavioral, and somatic symptoms
can be seen in abused children. Generally, in sexually abused children; anxiety symptoms,
dissociative symptoms, depression, sexual behavior disorders, and physical complaints may
be present. Forensic psychology, defined by the American Psychological Association, is the
application of clinical specialties to the legality. Forensic psychologists work in many
different legal environments. The roles of forensic psychologists in Turkey vary according to
their fields of expertise. There are clinical forensic psychologists, researchers, and
experimental forensic psychologists. Forensic interviews are very important in child abuse
cases because it is needed to reach the right information without traumatizing the child. For
this reason, psychologists should work with experts such as social workers and forensic
scientists in cases of abuse.
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43-AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARINA YAKLAŞIM
Merve Uyar
Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet; mağdur; mağdurlara yaklaşım.

Şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik olabileceği gibi bireyin acı çekmesi veya acı
çekmesiyle sonuçlanabilecek hareketleri kapsar. Bu takdirde tehdit veya baskıyı ya da
özgürlüğü keyfi olarak kısıtlayan her türlü tutum ve davranışlardır. Aile içi şiddet ise aile veya
hanede ya da aile mensubu olan diğer bireyler arasında meydana gelen şiddeti ifade eder.
Dolayısıyla “aile içi şiddet mağduru” belirtilen tutum ve davranışlar sonucunda hukuken
korunan menfaatleri doğrudan veya dolaylı olarak ihlal edilen kişidir. 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 2/b maddesine göre aile içi şiddet
olgusundan bahsedebilmek için mağdur ve şiddet uygulayanın aynı haneyi paylaşması şartı
aranmaz. Aile bireyleri, boşanmış veya ayrı yaşayan kişiler ya da nişanlılar gibi yakın ilişkideki
kişiler de olabilir. Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı Mağdura Yaklaşım
Kılavuzu aile içi şiddet mağdurlarına yaklaşıma dair düzenlemeler içermektedir. Buna göre;
Öncelikle, hangi suçtan mağdur olduğuna bakılmaksızın mağdurun hakları olan bir birey
olduğu gerçeğiyle hareket edilmesi, mağdurun güvende hissettirilmesi, yargılayıcı
tutumlardan kaçınılması gerekmektedir. Mağdura ilişkin yapılacak işlemlerin ivedilikle yerine
getirilmesi, mağdurun rızasının gerektiği durumlarda mağdurun açıkça aydınlatılması, gerekli
olduğu durumlarda psiko-sosyal yardım sağlanması da önemlidir. Ayrıca, aile içi şiddet
sonucu olağan hayat akışına adapte olmakta zorlanan kadın mağdurların ikincil mağduriyetin
önlenmesine yönelik politikalar oluşturulması ve suçun olumsuz etkilerinin ortadan
kaldırılması için uygun yaklaşım tarzları geliştirilmesi gerekmektedir. Mağdurun
anlattıklarının fiziksel ve duygusal durumuna uyumlu olup olmadığı gözlemlenmeli, işlemler
yerine getirilirken ön yargısız şekilde not alınmalıdır. Görüşme kimsenin giremeyeceği, ses
yalıtımlı, özel odalarda yapılmalıdır. Mağdura sıcak yaklaşılmalı ancak bedensel temas
kurulmamalı, sırtı kapıya dönük oturtulmamalıdır. Mağdura süreç hakkında bilgi verilmeli,
konuşulanların gizli olduğu güveni sağlanmalıdır. Sonuç olarak; aile içi şiddet mağdurlarına
yaklaşımda Mağdura Yaklaşım Kılavuzundaki ilkelerin esas alınması ve mağdurun ikinci
mağduriyetler yaşamasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Aile içi
şiddet; mağdur; mağdurlara yaklaşım.
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43-APPROACH TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE
Merve Uyar
Keywords: Domestic violence; victims; approach to the victims.

Violence includes physical, sexual, psychological or economic actions as well as actions that
may result suffering or might be suffering. In this case, all kinds of attitudes and behaviors
that contains threat, pressure or actions that arbitrarily restrict freedom are qualified as
violence. Domestic violence refers to violence that occurs in the family, household or other
individuals who are family members. Therefore, a “victim of domestic violence” is a person
whose legally protected interests are directly or indirectly violated as a result of the stated
attitudes and behaviors. According to Article 2/b of the Law No. 6284 Protection of the
Family and the Prevention of Violence against Women, it is not necessary for the victim and
the violent person to share the same household in order to talk about the case of domestic
violence. It can also be family members, people who are divorced or living apart, or people
in close relationships, such as fiancées. The Victim Approach Guide published by the Victims’
Rights Department contains regulations on the approach to victims of domestic violence.
According to this; First of all, regardless of what crime the victim was victimized by the fact
that the victim is an individual with rights, the victim should feel safe and judgmental
attitudes should be avoided. It is also important that the actions to be taken regarding the
victim are carried out immediately, that the consent of the victim is clarified in cases where
it is necessary. Also, psycho-social assistance should be provided if needed. In addition, it is
necessary to develop policies for the prevention of secondary victimization of women
victims who have difficulties in adapting to the usual flow of life because of domestic
violence and to develop appropriate approaches to eliminate the negative effects of crime.
It should be observed whether the victim's statements are compatible with the physical and
emotional state, and notes should be taken without bias when performing the procedures.
The interview should be held in special rooms, soundproofed and accessible to nobody. The
victim should be approached warmly, but no physical contact should be established, and the
back should not be seated against the door. The victim should be informed about the
process and the confidence that the conversations are confidential should be ensured.
As
a result; approaching to the victims of domestic violence, the principles in the Approach to
The Victim Approach Guide should be taken as a basis and the victim's second victimization
should be prevented.
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44-KIRILGAN GRUPLAR İÇİN KORUMANIN MEKANSAL BOYUTLARI: KORUMALI
MEKANLAR ŞİDDETTEN KORUYABİLİR Mİ?
Balkır Uysal
Anahtar Kelimeler: Kırılgan Gruplar, Korumalı Mekanlar, Şiddet

Engelliler, çocuklar, yaş almış bireyler, sığınmacılar gibi genel nüfus içerisinde istismara,
ayrımcılığa ve şiddete uğrama riski taşıyan kişileri kırılgan gruplar olarak ifade etmemiz
mümkündür. Risk altındaki bu bireylerin şiddet ortamından korunmaları, barınma, bakım,
sosyo-ekonomik ve psikolojik vb. desteklerin verilmesi korumanın temel çerçevesini
oluşturmaktadır. Her bir gruba yönelik koruma ve destek hizmetlerinin dinamiğinde
farklılıklar söz konusu olsa da nihayetinde bu bireylerin eşit hak sahibi bir yurttaş olarak
toplumda var olabilmelerine yönelik çabalar ön plandadır. Koruma pratiğinin mekânsal
boyutu da bağımsız yaşama ve sosyal içermede kritik bir yere sahiptir. Bu grupların destekli
ve korumalı bir mekan da yaşabilmeleri, çalışabilmeleri ve toplumsal süreçlere katılımları
önemlidir. İçerisinde yaşadığı toplumsal yapının örseleyiciliğinden uzakta tutmak, bireylerin
mekânsal olarak toplumdan yalıtılmaları anlamına da gelmemektedir. Ancak bazen karşımıza
çıkan pratiklerde, şiddeti toplumdan yalıtmak yerine kırılgan grupları toplumdan yalıtarak
sorun çözme yaklaşımı göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, özellikle ruh sağlığı açısından
destek ihtiyacı olan bireyler için oluşturulmuş korumalı mekan kullanımları örnekler
dahilinde incelenecektir. Korumalı mekanların kırılgan grupları şiddetten koruma noktasında
ne ölçüde başarılı oldukları sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır.
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44-SPATIAL DIMENSIONS OF PROTECTION FOR VULNERABLE GROUPS: CAN
SHELTERED SPACES PROTECT AGAINST VIOLENCE?
Balkır Uysal
Keywords: Vulnerable Groups, Sheltered Spaces, Violence

Vulnerable groups are those who are at risk of abuse, discrimination and violence in the
general population, such as disabled people, children, elderly people, asylum seekers.
Protection of these individuals at risk from the environment of violence, giving to shelter,
care, socio-economic and psychological supports constitutes the basic framework of
protection. Although there are differences in the dynamics of protection and support
services for each group, ultimately, efforts for these individuals exist in society as a citizen
with equal rights are at the forefront. The spatial dimension of protection practice also has a
critical place in independent living and social inclusion. It is important for these groups to
live, work and participate in social processes in a supported and sheltered space. Keeping
away from the abuse of the societal structure in which it lives does not mean that
individuals are spatially isolated from society. However, sometimes in the practices that we
encounter, instead of isolating the violence from the society, the problem-solving approach
by isolating the vulnerable groups from the society stands out. In this study, the use of
sheltered spaces created especially for people who need support in overcoming mental
problems will be examined within the samples. The question of whether sheltered spaces
are successful in protecting vulnerable groups from violence will be tried to be answered.
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45-KENTSEL VE KIRSAL YERLEŞİM ALANLARINDA CİNSEL SALDIRILARLA
KARŞILAŞAN TÜRK KADINLARI VE ÜLKENİN POLİTİKALARINA İLİŞKİN
LİTERATÜR TARAMASI
Aslı Yalçınkaya
Onur Kısaoğlu
Anahtar Kelimeler: kadınlar, hizmet sektörü çalışanları, iş arkadaşları, patronlar, müşteriler

Hizmet Sektöründe Çalışan Kadınların İş Hayatlarında Erkeklere Yönelik Fikir ve Tutumları- Bu
çalışma, Aslı Yalçınkaya ve Onur Kısaoğlu tarafından Türkiye kısmı yürütülen, kadınlar arası
bir çalışmadır. Çalışmanın amacı, kadınların karşı cins ve taciz riskine yönelik tutum ve
eğilimleriyle ilgili bilgi toplamaktır. Barlar, restoranlar, caffes ve gece kulüpleri gibi hizmet
endüstrisi işyerlerinde çalışan 50 kadına sorduk ve çalışma hayatlarında erkeklere
yaklaşımlarını analiz ettik.

45-NOTIONS AND ATTITUDES OF WOMEN WORKING IN THE SERVICE
INDUSTRY TOWARDS MEN IN THEIR WORK LIVES
Aslı Yalçınkaya
Onur Kısaoğlu
Keywords: women, service industry workers, colleagues, bosses, customers

Notions and Attitudes of Women Working in the Service Industry Towards Men in Their
Work Lives- This study was made by Aslı Yalçınkaya and Onur Kısaoğlu and the aim of the
study is to collect information about women's attitudes and tendencies towards the
opposite sex and harassment risk. We have asked 50 women who works in service industry
work places such as bars, restaurants, caffes and night clubs and analyzed their approaches
towards men in their work lives.
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46-ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARININ DİJİTAL BASINDA TEMSİLİ: SABAH VE
HÜRRİYET ÖRNEĞİ
Buse Yıldırım
Anahtar Kelimeler: Çocuğun Cinsel İstismarı, Dijital Basın, Medya, İnternet

Bu araştırmanın amacı dijital medyada yer alan çocuğun cinsel istismarı haberlerinin, etik
gazetecilik kurallarına göre nasıl ele alındığıdır. Türkiye, gazetecilik anlamında son 20 senede
ilerleme göstermesine rağmen şiddet gibi travmatize edici olgularda hala yol alması gereken
aşamalar bulunmaktadır. Bu nedenle tema olarak, Türkiye’nin gündemini hala meşgul eden
çocuğun cinsel istismarı seçilmiştir. Araştırmada, Sabah ve Hürriyet gazetelerinin internet
siteleri seçilmiştir. Bunun nedeni arşiv özelliği bulunan internet gazete siteleri arasında en
çok tık alan gazete olmalarıdır. Toplamda 85 haber incelenmiştir. Bu haberlerin
incelenmesinde genel gazetecilik etik kuralları ve literatürde öne çıkarılan unsurlardan yola
çıkılarak oluşturulan kriterler kullanılmıştır. Sonuç olarak çocukların mağdur oldukları olay
sonrasında çocuğun yaşadığı post-travmatik şikayetlerin aleni şekilde yazılması, çocuğun
ilerideki yaşam ve ilişkilerinde probleme sebep olabileceği görülmüştür. Mağdurun cinayeti
ile sonuçlanan olgularda mağdurun ismine açık şekilde yer verildiği, fotoğrafların sansürlü
olarak konulmasına yeterli özen gösterilmediği, failin fotoğraflarının açık şekilde konulduğu
tespit edilmiştir.
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46-REPRESENTATION OF THE SEXUAL ABUSE OF THE CHILD IN THE DIGITAL
PRESS: SABAH AND HURRIYET EXAMPLE
Buse Yıldırım
Keywords: Child Sexual Abuse, Digital Press, Media, Internet
The purpose of this research is how the news of child sexual abuse in digital media is
handled according to ethical journalism rules. Although Turkey has been progressing on
journalism in the last 20 years, Turkish media needs to move forward in some ways such as
traumatized conditions like violence. Therefore sexual exploitation of children which is still
occupying Turkey’s agenda is elected. In the study, the websites of Sabah and Hurriyet
newspapers were selected. This is because they are the most clicked newspapers among the
internet newspaper sites that they also have an archive feature. In total, 85 news have been
examined. In the analysis of this news, the general journalism ethic rules and the criteria
created based on the factors highlighted in the literature were used. As a result, it was
observed that the post-traumatic complaints experienced by the child after the incident that
children were victimized, may cause problems in the future life and relationships of the
child. It was determined that in cases that resulted in the murder of the victim, the name of
the victim was explicitly given, there was not enough attention to put the photos in
censorship, and the photos of the perpetrator were explicitly placed.
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47-ÇOCUK SUÇLULUĞUNDA AİLENİN ROLÜ
Psikolog Meltem Yıldırım

Anahtar Kelimeler: Aile, çocuk suçluluğu, mağdur

Toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkan çocuk suçluluğu geçmişten günümüze kadar gelen
ve her geçen gün sayısı gittikçe artan bir sorun olmaktadır. Genel anlamda çocuk suçluluğu;
“Bir çocuktaki anti-sosyal eğilimlerin yasa müdahalesi gerektirecek bir davranışa dönüşmesi”
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım doğrultusunda çocukları suça iten nedenlere
odaklanılmıştır. Aile, çocuğun dünyaya gelmesinden itibaren ilk karşılaştığı kurumdur.
Doğdoğu andan itibaren çocuk, kişilik gelişiminin ilk evresinde anne ve babasının
davranışlarını benimseyerek ve özdeşim kurarak hareket eder. Sosyalleşme ve uyum
sağlama sürecinde olan çocuk, ailenin olumlu ve olumsuz tüm tutum, davranış ve
düşünceleri benimsemektedir. Ailenin yapısı, aile içi işlevlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ve
aile içinde yaşanan çatışma durumları da kişinin suça yönelmesinde etkili olabilmektedir.
Yapılan çalışmalarda çocukların suça itilmesindeki etkenlerden birinin aile olduğu
vurgulanmaktadır. Bunun yanında ailenin suçluluk üzerinde tek etken olduğu da söylenemez.
Ailenin yaşadığı çevre, sosyo-ekonomik durumu, psikolojik, bireysel ve kalıtımsal gibi
özelliklerin dolaylı olarak da olsa etkisi bulunmaktadır. Literatür çalışması kapsamında
yapılan araştırmalar incelendiğinde suç işlemiş çocukların ölüm, terk edilme, boşanma gibi
nedenlerle dağılmış ve çok çocuklu olan ailelerde olduğu görülmektedir. Çocukların suça
sürüklenmesinde etkili olan en önemli sorunlardan biri de aile içi şiddete tanık olma, ihmal
ve istismar edilmedir. Araştırmalardan elde edilen bulgulara göre çocukları suça sürükleyen
nedenlerle ilgili ailelerle çalışmalar yapılarak bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları
yapılmalıdır.
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47-FAMILY'S ROLE IN CHILDREN'S CRIME
Psy. Meltem Yıldırım

Keywords: Family, juvenile delinquency, victim

Juvenile delinquency, which is a social phenomenon, is a problem that has been increasing
day by day. Generally, juvenile delinquency; It is defined as “transformation of anti-social
trends in a child into a behavior that requires intervention”. In line with this definition, the
reasons that push children into crime are focused. The family is the first institution that the
child encounters since the birth. From the moment of the east, the child acts by adopting
the behavior of his parents in the first phase of personality development and establishing
identification. The child, who is in the process of socialization and adaptation, adopts all
positive and negative attitudes, behaviors and thoughts of the family. The structure of the
family, whether the family functions are realized and the conflict situations in the family can
also be effective in turning the person towards crime. Studies emphasize that one of the
factors in pushing children into crime is family. Besides, it cannot be said that the family is
the only factor on guilt. The family's environment, socio-economic status, psychological,
individual and hereditary characteristics have an indirect effect. When the studies
conducted within the scope of the literature study are examined, it is seen that children
who have committed a crime are in families with many children who are scattered due to
death, abandonment and divorce. One of the most important problems that are effective in
dragging children into crime is witnessing, neglect and abuse of domestic violence.
According to the findings obtained from the researches, awareness-raising and awareness
studies should be conducted by working with the families about the reasons that lead
children to crime.
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48-KENT VE ÇOCUK
Rukiye Yılmaz
Anahtar Kelimeler: Kent ve Çocuk, Kentleşme, Oyun Alanları, Çocuk Gelişimi, Suç, Suça
Sürüklenme, İstismar, Çocuk Hakları

Antik çağlardan bu yana varlığını sürdürmekte olan kentler, 19. Yüzyılın ortalarından itibaren
fiziksel ve toplumsal açılardan önemli değişimler göstermiştir. Yaşanan bu değişimler,
kentlerde yaşayan tüm bireylerin gündelik ve mekansal hayatını doğrudan etkilerken,
çocukların da bu değişimden payına düşeni almaları kaçınılmazdır (Birol, G. 2009). Çünkü,
çocuğun davranışları, kişilik, zeka gibi özelliklerinden çok içinde bulunduğu mekanlar fiziksel
çevresi tarafından da belirlenmektedir (Barker, R. 1968). Değişen çevresel koşullarda trafik
yoğunluğu çocukların oyun alanları için engel olmakta (Pluhar ve diğerleri, 2010), kentlerde
artan şiddet ve suç oranı nedeniyle aileler çocuklarının dış mekan kullanımı engellemekte
(Mcnamee, 2000), ve çocukların gelişimi için uygun ortamı sunamamaktadırlar. Günümüz
çocukları, ortam koşulları değişmesi sonucunda dış ortamdan yalıtılarak kapalı ‘’site’’lere
hapsedilmekte, sosyal etkileşimlerin güçlü olduğu ve bireylerarası iletişimin yüzyüze
kurulduğu, sosyal dayanışmayı vurgulayan sokak ve oyun, sevgi, paylaşım, dayanışma,
sıcaklık, samimiyet, güven, dostluk ve sokak kültürünü çağrıştıran mahalle kavramları ile hiç
tanışamamakta ve kentsel mekanlardan giderek daha fazla kopmaktadır (Birol, G. 2014). Bu
çalışmanın amacı, kentleşmenin çocuğun gelişimindeki önemi doğrultusunda fiziksel
çevrenin çocuk için yaşanılır kılınması için yapılan çalışmalar ve uygulamalar hakkında
literatür çalışması oluşturmaktır.
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48-CITY AND CHILD
Rukiye Yılmaz
Keywords: City and Child, Urbanization, Playgrounds, Child Development, Crime, Drift to
Crime, Abuse, Children's Rights

The cities, which have existed since ancient times, have undergone significant physical and
social changes since the mid-19th century. While these changes directly affect the daily and
spatial life of all individuals living in cities, it is inevitable for children to take their share of
this change (Birol, G. 2009). Because the child's behavior, personality, intelligence, such as
the properties of the physical environment is also determined by the environment (Barker,
R. 1968). In changing environmental conditions, traffic density is an obstacle for children's
playgrounds (Pluhar et al., 2010), due to the increasing rate of violence and crime in cities,
families prevent the outdoor use of their children (Mcnamee, 2000), and do not provide a
suitable environment for children's development. Today's children are isolated from the
external environment as a result of changing environmental conditions and confined to
closed site sites, where social interactions are strong and interpersonal communication is
established face to face, street and play emphasizing social solidarity, love, sharing,
solidarity, warmth, sincerity, trust, friendship and the neighborhood concepts that evoke
street culture are never met and are increasingly disconnecting from urban spaces (Birol, G.
2014). The aim of this study is to create a literature study about the studies and applications
to make the physical environment livable for the child in line with the importance of
urbanization in the development of the child.
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49-KADINA YÖNELİK CİNSEL TACİZ VE SALDIRININ MEŞRULAŞMASINDA ADİL
DÜNYA İNANCININ YERİ
Öğr. Gör. Merve Yüksel
Arş. Gör. Pınar Demir
Anahtar Kelimeler: Cinsel taciz/saldırı, kurbanın suçlanması, adil dünya inancı.

Amaç: 1960’lı yıllardan beri kullanılagelen ve 1976 yılında yasal süreçlerde yer almaya
başlayan cinsel taciz kavramı; sözel olarak gerçekleştirilen hakaret, şaka bunun yanı sıra
istenmeyen rahatsız edici bakışlar, dokunmalar, pornografik materyallerin gösterilmesi,
cinsel saldırı ya da bireyi bu belirtilen davranışları reddetmesi durumunda misilleme
yapmakla tehdit etmek şeklinde tanımlanmaktadır. Cinsel saldırı ise bedensel temasta
bulunma yoluyla cinsel amaçla işlenen fiiller olarak tanımlanmaktadır. Cinsel taciz /saldırıya
maruz kalmış kadınlara yönelik birçok olumsuz tutum bulunmakta ve bu tutumların başında
da kurbanın suçlanması gelmektedir. İnsanların başlarına geleni hak ettikleri ve neyi hak
ediyorlarsa onu elde ettiklerine inanmayı isteme eğilimleri anlamına gelen adil dünya inancı
da kurbanın suçlanmasını açıklamaya yönelik kuramlardan biridir. Bu gözden geçirme
çalışmasında; cinsel taciz/saldırı kurbanı kadının suçlanması ve bu durumun
meşrulaştırılmasını adil dünya inancı kuramı üzerinden açıklayan çalışmaların derlenmesi
amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Konuya ilişkin var olan literatür çalışmaları, yayınlanmış makaleler ve kitap
bölümleri anahtar kelimeler aracılığıyla taranmış ve adil dünya inancı görüşü üzerinden
yazılan makaleler tasnif edilmiştir.
Bulgular: Yapılan çalışmalar incelendiğinde; adil dünya inancı kavramı, bireylerin yaşadığı bir
yanılsama olarak karşımıza çıkmaktadır. Adil dünya inancı, kişileri dünyanın gerçekten adil ve
iyilerin ödüllendirilip kötülerin cezalandırıldığı bir yer olarak görmeye güdülemektedir. Fakat
masum kurbanların varlığı, adil dünya inancı için bir tehdit olarak görülmektedir. Bu görüş
birtakım deneysel çalışmalarla da incelenmiştir. Adil dünya inancına sahip kişilerin bu
inançlarını korumak için rasyonel ve irrasyonel stratejiler kullandığı gözlenmiştir. Özellikle
yüksek adil dünya inancına sahip kişilerin zayıf adil dünya inancına sahip bireylere kıyasla
kurbanı suçlama gibi irrasyonel stratejileri daha çok kullandığı görülmüştür. Bununla birlikte
yapılan diğer çalışmalarda cinsiyet, eğitim düzeyi, kişinin kurbana yakınlığı, cinsiyetçilik
düzeyi, cinsel taciz yaşantı deneyimi gibi değişkenler incelenmiş ve bu değişkenler açısından
anlamlı farklar olduğu görülmüştür.
Sonuç: Alan yazın çalışmaları yüksek adil dünya inancına sahip bireylerin cinsel taciz/ saldırı
kurbanını daha fazla suçlu bulma ve dolayısıyla cinsel tacizi daha fazla meşrulaştırma
eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu durum tacizin normalleştirilmesini ve
yaygınlaşmasını kolaylaştırmaktadır. Gerek sosyal politika düzenleyicilerin gerekse adli yargı
makamlarının bu konuya dikkat çekmeleri gerektiği görülmektedir.
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49-BELIEF IN A JUST WORLD IN LEGITIMIZING SEXUAL HARASSMENT AND
ASSAULT ON WOMEN
Lect. Merve Yüksel
R. A. Pınar Demir

Keywords: Sexual harassment / assault, accusation of the victim, belief in a just World

Purpose: The concept of sexual harassment which has been used since the 1960s and
started to take part in legal processes in 1976 are defined as verbal defamation, jokes, as
well as undesirable annoying looks touches, displaying pornographic materials threatening
with retaliation if sexual assault or individual rejects these behaviors. Sexual assault, on the
other hand, is defined as acts committed for sexual purposes through physical contact.
There are many negative attitudes towards women who have been subjected to sexual
harassment / assault and one of these attitudes is the accusation of the victim. Belief in a
just world, which means that people tend to want to beileve that what they deserve they
get it, is one of the theories to explain the accusation of the victim. In this study it is aimed
to review the studies explaining the accusation of the woman who is the victim of sexual
harassment / assault and legitimizing this situation through the theory of belief in a just
world. Materials and Methods: Literature studies, published articles and book chapters
related to the subject were scanned by keywords and articles written on the view of fair
belief in a just world are classified. Results: When the previous studies are examined; the
concept of belief in a just world appears as an illusion experienced by individuals. Belief in
a just world is motivated to see people as a place where the world is truly fair and the
good is rewarded and the bad is punished. But the existence of innocent victims is seen as
a threat to belief in a just world. This view has also been examined by a number of
experimental studies. It has been observed that people with belief in a just world use
rational and irrational strategies to protect these beliefs. It has been observed that people
with high belief n a just world use irrational strategies such as blaming the victim more
than individuals with weak blief in a just world. Besides, in other studies, variables such as
gender, education level, person's intimacy to victim, sexism level, experience of sexual
harassment experience were examined and it was seen that there were significant
differences in terms of these variables. Conclusion: Literary studies show that individuals
with high belief in a just world tend to find victims of sexual harassment / assault more
guilty and thus legitimize sexual harassment/ assault more. This facilitates the
normalization and spread of sexual assault / harassment. It is seen that both social policy
makers and judicial authorities should draw attention to this issue
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İMDAT | ŞİDDETİ ÖNLEME VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ
İMDAT derneği; Prof.Dr. Oğuz POLAT başkanlığında 2015 yılının nisan
ayında farklı meslek gruplarına sahip şiddet karşıtı gönüllüler tarafından
kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.
Şiddetle ilgili durum tespiti, rehabilitasyon, verilen hizmetlerin yeterliliğinin
incelenmesi, geliştirilmesi ve önleme konularında araştırmalar yapmak,
konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek derneğin ana faaliyet
alanları arasında yer alır.
Dernek; suça itilen, sokakta ya da güç koşullarda yaşayan çocuklara ve şiddet
mağduru kadınlara yönelik durum saptama, rehabilitasyon, araştırma, önleyici
ve koruyucu hizmetlerde çözüm odaklı bir yaklaşımı benimser.
Emniyetin ilgili müdürlük ve şubelerinin yanı sıra Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamu kurum ve
idareleri, üniversiteler ve ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde; bu amaçla kurulmuş
ya da kurulacak olan dernek ve vakıflarla dayanışma içinde hareket eder.
Özetle dernek, toplumdaki her türlü şiddetin önlenmesi için çözümler üretir ve
toplumda şiddeti doğuran tüm unsurların ortadan kalkacağı, aslında kendisine
ihtiyaç olmayacak bir gelecek için çalışır.
Amacı;
•

Öncelikle çocuklara ve kadınlara yönelik olmak üzere, onların şiddetten
korunmasını sağlamak,

•

Çocuk ve kadın haklarına ilişkin tüm ulusal ve uluslararası hukuk
düzenlemelerini topluma tanıtarak; farkındalık, bilgilendirme ve
bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,

•

Toplumdaki şiddeti önlemek ve şiddet mağdurlarına rehabilitasyon
hizmeti vermek,

•

Derneğe destek sağlayacak etkinlikler yaparak bu çalışmaların yaygınlık
ve süreklilik gösterecek şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.
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ASUMA (Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Vizyonu şiddetle mücadele denilince ilk akla gelen, çalışmalarına en çok
güvenilen merkez olmak olan ASUMA’nın vizyonu;
Suç konusunda ve özellikle kadınlar ve çocuklara karşı şiddetle mücadele
edilmesinde aktif rol alınması, şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar ve
projeler geliştirilmesi, çalışma ve projeleri teorik boyutun ötesine geçen ve
pratik faydası ile çalışılmasının sağlanmasıdır.
2015 yılında Prof. Dr. Oğuz Polat direktörlüğünde kurulan ASUMA’nın temel
çalışma alanları arasında;
•

Konuyla ilgili araştırma ve projeler yapmak

•

Konferans, panel ve kongreler düzenlemek

•

Haritalama çalışmaları yapmak

•

Risk analizleri yapmak

•

Konuyla ilgili periyodik raporlar hazırlamak

•

Koruma stratejileri konusunda modelleme çalışmaları yapmak

•

Önleme çalışmaları yapmak

•

Haklar konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak

bulunmaktadır.
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