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Değerli Katılımcılar, 
Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi 
tarafından düzenlenen “Uluslararası Kadın

Araştırmalarında Yeni Ufuklar Konferansı 

(IWSC)” na hoşgeldiniz. Sizleri İstanbulda’da 
ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.  

Düzenlemekte olduğumuz “Uluslararası Kadın 
Araştırmalarında Yeni Ufuklar Konferansı 
(IWSC)” nın temel amacı; kadın çalışmaları 
konusunda yapılacak çalışmalar için zemin 
oluşturmak, kadınların sosyal yaşamındaki  artan 
sorunlarının çözümü için öneriler sunmak ve 
günümüz kadın çalışmaları alanında ortaya çıkan 
yeni gelişmeleri, araştırma sonuçlarını ve 
uygulamaları paylaşmaktır. 

Ayrıca dünyanın değişik yerlerindeki üniversite 
ve kuruluşlarından davet ettiğimiz saygın bilim 
adamlarını da sizlerle buluşturuyoruz.  
Alanında uzman bu akademisyenler kadın 
çalışmaları hakkında sunumlar yaparak bilgi ve 
deneyimlerini bizlerle paylaşacaklardır. 

Kongremizde sunulan bu bildiriler e-özet 
kitapçık halinde yayınlanarak bu konuda çalışan 
akademisyenlere ve tüm üniversitelere 
gönderilecektir. Uluslararası Kadın 
Araştırmalarında Yeni Ufuklar Konferansı’mıza 
katılım ve katkıları için yabancı misafirlerimize 
ve sizlere çok teşekkür ediyor ve herkese başarılı 
bir kongre diliyoruz.  

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS 
IWSC Düzenleme Kurulu Başkanı 

Sakarya Üniversitesi Rektörü 

Dear Participants, 
Welcome to the “International Conference on

Contemporary Women's Studies (IWSC)”

organized by the Sakarya University and 
Istanbul University. We are delighted to 
welcome you in İstanbul.  

The main purpose of the “International 
Conference on  Contemporary Women's Studies 
(IWSC)”  is to form a basis for future studies in 
the field of quality in women studies, to present 
solutions to increasing problems in women 
social life, to share modern developments and 
research applications in women studies. 

On the other hand, we put you in touch with 
many decent scientists coming from universities 
in all over the world.  

These scientists who are masters of women 
studies will share their knowledge and 
experience through presentations in women 
studies.  

These proceedings will be published in the e-
abstract book format and will be sent to 
academicians and universities interested in 
women studies. We thank to you and our 
international guests for their participations and 
contributions to International Conference on 
Contemporary Women's Studies. I wish you all a 
successful conference.  

Prof. Dr. Mahmut AK 
IWSC Düzenleme Kurulu Başkanı 

İstanbul Üniversitesi Rektörü 
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İnfertilite Tedavi Yöntemlerinden Olan İntrauterin İnseminasyon Öncesi Semene 
Uygulanacak Pentoksifilin Maddesi Sperm Parametrelerini Düzeltir Mi? 

Elif Sözen

sozennelif@gmail.com 
Elvan Şahin

elvansahin@sakarya.edu.tr 

Abstract 
İnfertilite (kısırlık), günümüzde giderek artan sağlık sorunu haline gelmekte ve buna paralel olarak yardımlı üreme 
teknikleri geliştirilmektedir. Bu tekniklerin en çok kullanılanlarından biri intrauterin inseminasyondur (IUI, 
aşılama). Hormon tedavisiyle yumurtlaması uyarılan anne adaylarının uterusuna, laboratuvar şartlarında alınarak 
gerekli işlemlerden geçirilen semenden elde edilmiş spermler bir katater aracılığıyla verilir. IUI öncesi semen 
hazırlanırken, in vitro sperm hareketlerini artırıcı maddelerin uygulanması, yumurtaya ulaşacak sperm sayısını 
artıracağından gebelik şansını yükseltebilir. Bu amaca yönelik yeni çalışmalar yürütülmektedir. Pentoksifilin, 
kafein ve teofilin ile aynı farmakolojik sınıfa ait olan, serebral ve vasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan non-
spesifik fosfodiesteraz inhibitörüdür. Pentoksifilinin sperm motilitesini arttırdığını bildiren çalışmalar 
bulunmasına karşın, etkin doz ve uygulama süresi hakkında detaylı bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmada 
20 normospermili ve 20 astenozoospermili hastanın semen örneklerinde, pentoksifilinin spermler için en uygun 
konsantrasyon ve inkübasyon süreleri araştırıldı. Her semen örneği, 1 kontrol ve 3 deney olmak üzere 4 eşit gruba 
bölündü. Deney gruplarına farklı konsantrasyonlarda (3.6-mM, 4.8-mM ve 5.4-mM) pentoksifilin eklenirken, 
kontrol grubuna sadece sperm-wash solüsyonu eklendi. Her grup kendi içinde 10 dakika- ve 20 dakika-inkübasyon 
şeklinde 2 alt gruba ayrıldı. İleri-hareketli, yerinde-hareketli ve hareketsiz spermler sayıldı; vitalite boyamasıyla 
sperm canlılıkları incelendi. Pentoksifilin hem normospermili hem de astenozoospermili hastalarda motiliteyi 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttırdı. Bu artış, 5.4-mM ve 20 dakika-inkübasyon grubunda en fazlaydı. 
Canlılık testinde toksisite saptanmadı. Sonuç olarak, uygun konsantrasyon ve inkübasyon süresinde in vitro 
pentoksifilin uygulamasının sperm parametrelerini iyileştirebileceği ve IUI hazırlık işlemlerinde kullanılmasının 
gebelik şansını arttırabileceği kanısına varıldı. 

Keywords: Intrauterin inseminasyon, İnfertilite, Pentoksifilin, Sperm 
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(White) Feminism and Muslim Women: Exposing The Femınist Dıvıde 

Mejgan Lashkari

16ml21@queensu.ca 

Abstract 
Western feminists often point to the evils imposed upon Muslim women in their justifications for wanting to rescue 
them yet they fail to recognize the significant political nuances surrounding the conversations. They fail to notice 
that many of the regions where these practices occur are victims of Western imperialism and that many groups 
that carry them out, like the Taliban, are direct results of colonialist regimes. And while we should not ignore 
the  unique challenges Muslim women face, specifically in Muslim regions, criticizing Islam and Muslims is an 
inadequate way to fight patriarchy and, moreover, disrupts solidarity with Muslim women. Thus the aim of this 
paper is to address how Western feminists such as Phyllis Chesler, Zillah Eisenstein, and Judith Butler are able to 
employ and propagate white racial innocence when engaging with the experiences and issues of what Chandra 
Mohanty calls “third world women,” a term she uses interchangeably with women of color. By recentering 
whiteness as vulnerable and innocent, and Muslim women as the Islamist Other, White feminists foreground a 
relationship, and oftentimes a hierarchy, between race and gender. The articles discussed in this paper are highly 
valuable as they step away from an ethnocentric view of Western superiority, of an us versus them and will instead 
draw on postcolonial and anti-racist feminist analyses to map out the complex interactions of race, gender, religion 
and sexuality that pertain to the diverse experiences faced by Muslim women when engaging with feminism.  

Keywords: feminism, intersectionality, Muslim women, identity, gender, oppresion 
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4. Kuvvet Medyada Kadın İstihdamı Ve Etkileri (Sakarya Yerel Basını Örneği)

Zuhal Erol 

Sakarya Üniversitesi, Kırkpınar Turizm MYO 
zerol@sakarya.edu.tr 

Özet  
Araştırmanın Amacı ve  Önemi 
Bütün dünyada kitleleri yakından ilgilendiren ve ilgilendiren medyada kadın iş gücü ne yazıık ki istenen sayıda 
değildir. Her  sektörde  karşımıza  çıkan  cinsiyet ayrımcılığı medyanın özellikle de Türkiye’deki yerel medyanın 
en önemli sorunlarından biridir. 
Yerel medyada çalışan kadınların azlığı , var olanların da yükselme imkanlarının bulunmaması,  kadınların kayıt 
dışı  istihdamı  da  yerel medyadaki önemli bir  sorundur.  Kadın ve erkeğin bütün toplumsal alanlarda sahip 
olduğu eşitsiz konum medya sektöründe de yeniden üretilmektedir. 
Sakarya’da yerel basının tarihi 1919  a uzanır. 7 Mart 1919 da yayınlanan Adapazarı Gazetesinin  basımından bu 
yana geçen 90 yıllık zorlu ve onurlu mücadelede  Sakarya medyası için  kadınlar önemli görevlerde bulunmuş 
olsalar da sayısal veriler ne yazık ki kadınların yerel medyada yeterince yer alamadığını göstermektedir. 
Kapsam ve Metodoloji 
Çalışmada Sakarya ‘daki yerel gazeteler , Sakarya Radyocular derneğine (RADER) e bağlı  radyolar ile yerel 
televizyon kanallarından alınan bilgiler  incelenerek yerel medyadaki kadın  çalışan, kadın  yönetici, stajer ve 
bunların sosyal güvenlik durumları, erkeklere göre sayı ve oranları ortaya konulacaktır. Araştırmada ayrıca   ulusal 
medya verileri ile de kıyaslamalar yapılacak Son bölümde ise  konuya ilişkin sonuçlar değerlendirilecek  ve 
öneriler sunulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Yerel basın, kadın iş gücü,  Sakarya 
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A Case Study on Glass Ceiling Syndrome of Women Workers in The Information 
Technology Sector 
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Fatma Arslan

fatmarslan114@gmail.com 

Abstract 
Glass ceiling syndrome is a sex-based obstacles that women encounter while women advance in their career. Glass 
ceiling syndrome can manifest itself not only as a barrier to hierarchical progress but also in attitudes that can lead 
to the emergence of negative impressions on income inequality and prestige. Reasons of glass ceiling syndrome 
can result from some social roles and percepts, which are sustained for women as individual and organizational 
structure. Also, specific roles which are given to women and men in some occupational groups are one of social 
factors affect to glass ceiling syndrome. For this reason, information technology (IT) sector should be researched. 
According to some studies, while using of information system makes institution more masculine, in the sector that 
focuses on production of information system, it is important that to examine whether women are faced with glass 
ceiling obstacles in their careers. 
In this study, the following questions are sought: 
1. Is the IT sector a males-oriented sector?
2. What is the most important source of the glass ceiling obstruction that a women who want to advance in the
information sector can encounter?
3. How can the real value of female employees be measured for the IT sector?
In this context; opinions of full-time employees working in the information sector, part-time employees and

graduated and undergraduated students who study at management information systems which aim at training
personnel for the IT sector will be asked. It is seen in the literature that men as well as women are involved in the
researches are in the field. Therefore, the inclusion of men in the study will be the subject of this study. In addition
to the questionnaire studies, semi-structured one-on-one interviews which are one of qualitative research methods
are also carried out in order to apply detailed expert opinions.

Keywords: Women workers, Glass Ceiling, IT Sector. 
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A Comparison of Separation Anxiety and Related Sociodemographic Factors in Married 
and Single Women 

Barış Önen Ünsalver
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Özlem Usta

ozlem.usta2910@gmail.com 

Abstract 
Objectives and measures: 
Separation anxiety starts early in childhood but may continue into adulthood. Adults with separation anxiety 
experience intense anxiety when staying apart from their loved ones and may have difficulty breaking-up in 
abusive relationships. Separation anxiety may either prevent women from getting married because of separating 
from their parents or avoid divorce in dysfunctional marriages. Separation anxiety may affect career choices or 
pursue goals that may contradict the person’s immediate circle. Therefore, we aimed to study and compare 
separation anxiety and related sociodemographic factors between 45 married (22 love marriage, 23 rational 
marriage) and 44 single women.  99 women who gave informed consent to participate in the study were 
interviewed face-to-face with a sociodemographic questionnaire developed by the researchers. Separation Anxiety 
Symptom Inventory (SASI) and Adult Separation Anxiety Questionnaire (ASA) were used to measure separation 
anxiety. Brief Symptom Inventory was used to check for psychiatric symptomatology. 
Results:  
Separation anxiety symptoms (t=-2.023; p=.046), separation anxiety (t=-2.000; p=.049), inability to stay away 
from family members (t=-2.213; p=.030) and adult separation anxiety levels (t=-1.903; p=.060) were found to 
show statistically significant differences according to marital status (p<0.05) with married women having higher 
scores on all the mentioned parameters. Those who had a love-marriage had statistically significant higher 
separation anxiety scores (F=3.439; p=.037). According to the one-way analysis of variance, in comparison to 
women younger than 40 years, women older than 40 years of age had more symptoms of separation anxiety before 
18 years of age (F=4.539; p=.013), higher scores on separation anxiety (F=6.310; p=.003) and had more difficulty 
in staying away from family members (F=3.731; p=.028). Women with lesser education had higher levels of 
separation anxiety. Women who had five years of primary education had more symptoms of separation anxiety 
before 18 years of age(F=4.631; p=.012), had more symptoms of current separation anxiety (F=3.396; p=.038) and 
higher schools on school-phobia (F=3.790; p=.026). Economic status of the women had no statistically significant 
effects on symptoms of separation anxiety (F=.431; p=.651), current separation separation anxiety (F=1.607; 
p=.206), inability to stay away from family members (F=.024; p=.976), school phobia (F=.741; p=.480) and adult 
separation anxiety (F=.282; p=.755) (p>0.05). Symptoms of separation anxiety before the age of 18 increased adult 
separation anxiety and general anxiety scores significantly in single women. However, the same relation was not 
found for married women. Years of marriage did not significantly effect separation anxiety levels. 
Discussion and conclusions 
We found that adult separation anxiety was more pronounced among married women older than 40 years of age 
in comparison to single women. As the woman ages, she may become more dependent on her husband. However, 
duration of marriage did not affect separation anxiety levels. Women over 40 years of age might have had a 
different way of bringing-up by their parents than the younger women. Their parents might have emphasized and 
encouraged common gender roles where girls were accepted inferior to boys resulting in insecurity. Those who 
had so-called love-marriages had even higher separation anxiety. According to attachment theory objects of love 
(romantic partners) in adulthood resemble the person’s first attachment figure (the parents). Therefore, if the child 
is insecurely attached to the primary caregiver, she is expected to manifest insecure attachment with her romantic 
partner later in life. This might be one explanation for increased separation anxiety in love marriages. 
Separation anxiety and it’s relation to quality of marriage and general well-being of the woman needs to be 
addressed in married women. Higher education for women must be supported as this seems to decrease separation 
anxiety. Parents may instill courage and support independence of their daughters to prevent separation anxiety.  
Keywords: separation anxiety, married women, single women 
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Altın Oranın Uygulandığı Kadın Suretlerinin İnsanlık Tarihi Açısından İncelenmesi 
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Özet 
Geçmişten günümüze resim ve heykel gibi güzel sanatlarla uğraşan tüm sanatçılar güzellik için belirli oranlardan 
bahsetmişlerdir. Vücut şekillerinin incelenmesi, anatomik özelliklerin ölçülmesi ve ölçülen her bir parçanın 
birbirine oranlanması sanat ve bilimde kendini göstermektedir. Fibonacci adlı bilim insanının keşfettiği ve ‘altın 
oran’ adını verdiği bu oranlama; bir sayının onu takip eden sayıyla toplamının bir sonraki sayıyı oluşturması ve 
düzenli bir dizilim ile bu sayıların sonsuzluğa uzanırken birbirlerine oranlarının ortalamasının (1.618) alınması 
esasına dayanır. Altın oran, evrende yer alan her şeyde olduğu gibi insan suretlerinde, hatta iç organların 
diziliminde bile karşımıza çıkmaktadır. 
İlkel dönemlerden günümüze kadar çeşitli insan ırkları, medeniyetler, uluslar zaman içerisinde değişim ve 
dönüşüm geçirmiştir. Çağdan çağa, toplumdan topluma değişen insan karakteri; fiziksel özellikleri ve hatta hayatı 
yorumlayış biçimi olarak insan suretlerinde kendini göstermiştir. İklim, coğrafya, medeniyet değiştikçe insan 
tiplerinde çeşitli dönüşümler kendini gösterirken kainattaki düzen, oran-orantı değişmemektedir. Kadın bedeni ise 
en çekici ve estetik gelen görüntüye sahiptir. Araştırma metninde farklı medeniyetlerdeki kadın suretlerinin altın 
orana göre yorumlaması yapılacak, çeşitli örnekler ile karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilecek ve günümüz 
çağdaş kadınının yüz hatları altın orana uygun olarak hesaplanacaktır. Yüz morfometrisi ile altın oran arasındaki 
ilişki araştırılarak estetik algısına etkisi açıklanacaktır.  

Keywords: Altın oran, kadın silueti 
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Abstract 
Introduction: Family, the building block of a society, is started through marriage. When family unity cannot be 
maintained for some reasons, divorce comes to the agenda as a fundamental decision and a social fact. As a result 
of developments experienced in communication technologies accompanied with globalization, changes in basic 
value judgements, intensified urban life and personal values rising to prominence, and unmatched anticipations of 
individuals about conjugal life are factors of leads to family destruction. The rise in divorce rates in Turkey during 
the recent years is remarkable. According to 2016 data of Turkish Statistical Institute, the number of divorced 
couples increased 0.7% in comparison to the previous year, and 39% of divorces took place during the first five 
years of marriage and 21% occurred during the first 6-10 years. Hence, it is thought that revealing the problems 
leading to divorce in Turkey and developing and popularizing policies on problem solution in early period are vital 
for family unity’s endurance. In this extensive study, it was aimed to review systematically the studies conducted 
on grounds for divorce and published during 2000-2018 in Turkey. 
Method: In the study, Google Academic/Google Scholar database was searched by using the key words “boşanma 
nedenleri / grounds for divorce” and “Türkiye / Turkey”. Scanning in Google Academic and Google Scholar 
database was limited by some criteria. As a result of search performed in Google Academic, a total of 148 studies, 
which were conducted qualitatively and quantitatively (n= 77), reached as full text (n= 123) and published in 
Turkish (n= 140) during 2000-2018 (n=132), were reached. In the study scope, the articles (n=39) with female 
sampling group and findings on divorce reasons (n=45) were recorded. The entire 13 articles, obtained when the 
repetitive records were deleted, were systematized and studied in terms of their methods and results. As a result of 
the scanning performed in Google Scholar, a total of 27 articles, which were conducted qualitatively and 
quantitatively (n=10) in English (n=27) and published during 2000-2018 (n=18), reached as full text (n=14), were 
reached. Considering these articles, there were no findings on grounds for divorce. In search performed in Pubmed 
and Science Direct databases, there were no articles found in conformity with the criteria. 
Results: In the study, “violence” and “infidelity” were found as the most remarkable grounds for divorce. 
“Violence” was indicated as the divorce reason in all studies and it was stated as the first three reasons for divorce 
in all quantitative studies. “Infidelity”, on the other hand, was presented as the divorce reason in twelve studies 
out of thirteen. Moreover, “negative influence of family members               and “economic problems” were 
indicated as divorce reasons and “sexual problems” were stated as the divorce reason in six of the studies. 
Furthermore, it was remarkable that “irreconcilable differences” were listed among the first three divorce reasons 
in five studies. The women specified “bad habits” and “mental illnesses” as divorce reasons in four studies, “lack 
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of love” and “unfulfilling family roles” in three studies, “jealousy” and “higher income level than the spouse” in 
two of the studies were specified as divorce reasons. Moreover, in a conducted study, it is remarkable that having 
a second wife, unfulfilling spouse duties and becoming distant due to cultural differences were stated as divorce 
reasons. Loss of a child, living in a large family, negative character of the spouse, leaving home, opinion 
differences, irresponsibility, lack of interest, inadaptability, lack of communication, jealousy, inner family rituals, 
emotional disappointment, problems in family role share, interfering with the life style of spouse, and restriction 
of living area were listed as the other prominent divorce reasons.     
Conclusion and Suggestions: It is thought that recognizing the social, cultural, economic, and psychological 
factors leading to divorce is vital for achieving the protection and continuance of family structure in Turkey. As a 
result of the study, it was uncovered that there were communication, sexual, and economic problems behind the 
grounds for divorce. In this context, it is critical that standardized guidance is established for eligible people before 
marriage on issues including marital communication, solution of domestic differences, and sexual health, and 
healthcare professionals give counseling to these individuals. Moreover, it is proposed that functions of family 
counseling centers are extended and education policies for family education are developed and standardized. It is 
recommended to popularize programs for family education via media and press for raising social awareness. 

Keywords: Grounds For Divorce, Turkey, A Systematic Review 
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Abstract 
Intrauterin insemination (IUI) is one of the infertility treatments that involves placing sperms inside a woman’s 
uterus to facilitate fertilization. IUI technic increases the number of sperms that reach the uterine tubes in which 
fertilization occurs. Therefore, culture media and preparation methods of semen are important in the achievement 
of IUI. 
In this study, we investigated possible enhancing efficacy of a special oil combination of olea europaea, nigella 
sativa and rosmarinus officinalis on sperms obtained from 31 patients with asthenozoospermia. Each semen 
sample (0.5 ml) was divided into 4 groups as a control and three experimental groups. Three stock solutions that 
were prepared in different concentrations (0.01mM, 0.001mM, and 0.0001mM) of the oil were added respectively 
as 1:1 ratio to the experimental groups of each sample and then, vortexed. The controls were mixed with only 
sperm-wash solution in same ratio. Four different mixtures of same sample were used to count progressive motile-
, nonprogressive motile- and immotile-sperms, and to analyze morphology and vitality of sperms. 
The number of progressive motile sperms was significantly higher in the 0.001mM- and 0.0001mM-oil containing 
samples than in the control (p<0.05). But, 0.01mM concentration of the oil was toxic to sperms. We found no 
significant difference in terms of sperm morphology between all groups. 
In conclusion, appropriate concentrations of above-mentioned herbal oil may be useful to ameliorate sperm 
parameters during the assisted reproductive treatments. 

Keywords: Intrauterin insemination, infertility, oil combination, sperm 
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Abstract 
Cinema is an effective narration and mass communication tool, which expresses daily life. Since the invention of 
this tool, women have been shown as a sexual object, in need of assistance, and a loser waiting to be rescued by 
patriarchal order, while women play a role in the motion picture screen. 
While the image of women in the motion picture screen is still a matter of discussion, strong female perception 
that has developed with feminist cinema has marketed by media executives and became an attractive type for box-
office movies. In this context, many successful narratives of women are reflected in the cinema and gained 
popularity of large masses. However, when these movies carefully watched, women, who are successful in 
business life, are cheated by their husbands and seen as a repellent mother by their children. Here it is possible to 
see that women are forced to choose between “successes” and “all other life”, behind the "if you choose to be 
successful" representation. 
In this study, the obtained findings evaluated from the movies; "The Devil Wears Prada", "The Intern", "The Post", 
in which the women's role and the achievements in the business life turned into a screenplay. 

Keywords: women's presentation, box office movies, patriarchy 
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Abstract 
Maritime sector is made up of male-dominated workplaces exposing some problems on women deriving from 
gender differences. For this reason, it requires efficient diversity management practices which not only help the 
prevention of unjust treatment for women but also encourage them to participate in the sector as much as possible. 
A coherent and well-planned diversity management will both provide appropriate physical conditions for women 
and satisfy their mental demands. As a result, conditions enabling women in maritime sector to work in proper 
circumstances will help them realize their full potential and serve in the sector for a long time. Because of this, 
diversity management strategies should be examined and those meeting the demands of the sector should be 
applied to get better and long terms results. In this paper, the necessity  for a good diversity management in 
maritime is proved by figures and diversity management strategies that seemed to enhance the women in maritime 
sector are discussed.  This study is a theoretical one regarding the appropriate diversity management strategies 
for the women in maritime. Analysing the results of the application of these strategies to real situations is the 
subject of further studies. 

Keywords: maritime, diversity, management, leadership 
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Abstract 
Due to the increasing complexity of modern societies, the healthy and wellbeing of women are threatened for 
several reasons. As gender equality in senior leadership positions is the key in creating a fairer society, many 
capable hardworking women are not fulfilling their potential, particularly when it comes to senior leadership roles. 
In caring domain, where women outnumber men, men are undertaking senior leadership roles. This research 
analyzes Master’s Social Work (MSW) students ‘perceptions on leadership in Social services through gender 
perspective at Babeş-Bolyai University (UBB) in Romania and Ostrava University (OSU), in Czech Republic. In 
particular, this study tries to find out their views on the role of gender in career advancement, the obvious under-
representation of women in leadership positions, possible barriers preventing women from entering leadership 
positions and to identify potential solutions for increasing women’s representation in top leadership positions in 
social services. 
This qualitative study used semi-structured interviews and Focus Group Discussion (FGD) for data collection. 
Twenty one respondents participated in this study conducted in two different universities: UBB Cluj in Romania 
and Ostrava University, Czech Republic. In order to extend this study, a FGD was used to collect perceptions of 
MSW and PhD students who attended 11th International Spring School for social workers at Ostrava University. 
The study examined different literature on leadership, gender and social services and tools that are in place for 
gender equality and a measure for balanced decision making. 
The study revealed that respondents understand the meaning and importance of leadership, impact of gender on 
upward mobility and career development in social services. The study highlighted some of the obstacles that hinder 
gender equal treatment and possible reasons of women underrepresentation in high managerial positions in Social 
Services such as structure barrier (gender-based discrimination in hiring and promotion), women carry most family 
responsibilities, cultural stereotyping of roles, leadership styles, lack of women role models, mentors, women and 
men are rewarded differently, quota system is unfair. Among individual barriers, we find that women lack of inner 
desires and self confidence. The study further provides suggestions on what can be done in order to have a gender 
balanced in leadership of social services. 

Keywords: Leadership, Gender equality and equity, Social Services 
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Because of the entertainment and information tools of the lower and middle income class, television spend their 
leisure time in the evening or in the evening with television programs.Women who are not working, pensions and 
the elderly are spending more time on television.The programs that women and men choose are changing, and 
even if they watch the same program, the programa's point of view and criticism are different. The diversity of 
television programs is not only different in gender but also in socio-economic disparities. 
The purpose of the study in Turkey Television (TV) is to address attitudes and behaviors related to the content of 
existing programs viewers. In the context of this aim, while the program categories are examined in general, a 
program category specially selected among them and a program specifically determined within this category are 
examined in detail. In this context, the criticism / complaints from the programme are taken into account in the 
group of specially designed criteria. In addition, some criteria groups are examined in detail, including gender 
breakdown. Thus, the attitudes and behaviors of women are analyzed by applying "Content Analysis" about their 
complaints. Later, further analyzes were carried out by converting qualitative variables obtained from content 
analysis into quantitative variables and thus being used in special statistical techniques. Analyzes of the views of 
women and men on TV broadcasts, positive and negative opinions and evaluations have been examined 
comparatively considering the criteria of criticism themselves. With the results obtained from the non-working, 
the differences in the titles and the extent to which the women differ from the men in the TV program contents, 
the economic elements that cause these differentiations, the socio-economic status (SES) differences and their 
effects on attitudes and behaviors are measured. 

Keywords: woman,media,gender,socio-economic,statistics 
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Giriş: Hipertrofik Kardiyomiyopati (HKMP) nispeten yaygın olan (1:500) kadın ve erkeklerde eşit görülen, 
otozomal dominant geçişli genetik bir hastalıktır (1).Her nekadar  HKMP’i olan kadınların büyük kısmı gebeliği 
iyi tolere etseler de, yüksek LVOT gradientine sahip ve gebelik öncesi düşük EF’li hastalarda gebelik esnasında 
komplikasyon gelişme riski daha yüksektir (2). Gebelik esnasında maternal mortalite % 0,5 olup, genel durumda 
kötüleşme % 29, prematüre doğum % 29, spontan abortus %15, terapotik abortus %5, ölü doğum %2 
oranında  görülmektedir (3). Biz de bu olgumuzda, HKMP’li, daha önce komplikasyonsuz olarak üç kez normal 
doğum yapmış, 28 haftalık gebe hastamızı paylaştık. 
Olgu Sunumu: 40 yaşında, 10 yıldır HKMP ile takip edilen, 28 haftalık gebe hasta, eforla artan nefes darlığı, 
çarpıntı ve bayılma şikayetleri ile kliniğimize başvurmuş, WHO sınıflamasına göre evre 4 olarak 
değerlendirilmiştir. Soygeçmişinde baba ve kardeşlerinde de HKMP öyküsü olan hastanın fizik muayenesinde ve 
yapılan rutin laboratuvar testlerinde  troponin yüksekliği (0,271 ng/mL) dışında anlamlı bir bulguya 
rastlanmamıştır. EKG‘de D1-AVL, V4-6 derivasyonlarında T negatifliği kaydedilmiştir. TTE’de EF % 60, hafif 
MY, HKMP ile uyumlu bulgular, inferior septumun mid kısmında ve  lateral duvar bazalinde intraventriküler 
obstrüksiyonu düşündüren iki adet aliasing kaydedilmiştir. (sistolik pik gradient: 80 mmHg). Ritm holterde sık 
ventriküler ekstrasistol tespit edilen hastaya metoprolol 25 mg tb 1x1 tedavisi başlanmıştır. Jinekolojik 
muayenesinde makadi prezentasyon ve Rh uyuşmazlığı dışında anlamlı bir bulgu saptanmayan hasta, kendi tercihi 
ile 3.basamak sağlık merkezine sevk edilmiştir. 
Sonuç: HKMP’si olan kadınlar, genellikle gebelik dönemlerini sorunsuz geçirseler de, bizim vakamızda olduğu 
gibi ciddi LVOT obstrüksiyonu bulunduğunda, evre 4 WHO risk grubuna girmektedirler. Bu yüzden bu hastaların 
gebelik öncesinde risk belirlemesi dikkatli bir şekilde yapılmalı, gebelik süresince  kardiyoloji ve perinatoloji 
kliniklerinin bulunduğu, yüksek riskli gebeliklerin izlendiği merkezlerde yakın takipte tutulmalıdırlar. 
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Betül Mardin, The Pioneer of Public Relations in Turkey. 
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Abstract 
Although the process of public relations has always existed in Turkey  during the rule of the former Turkish 
states,  the Seljuks,   
the Ottoman state and the first years of the republic, which was regarded as  a search of solutions to problems,    
efforts of transferring and accepting the views of the administrators and the efforts to create relations and dialogue 
with the peoples, the process of professionalization of public relations dates back to  1960s.  
Public relations processes started to take place inpublic institutions under the name of "press bureau" and more 
modern 
applications have begun to be used. It was necessary to establish  units for having good relations with each other 
in the private sector to be able to determine the causes and remove any disagreements.  
On the other hand,while  "public relations" was not popular with its current name , BetülMardin started to work 
for the country  
after hearing the French name of the profession (relations publiques) who is known as the first female Pioneer 
dedicating herself to the field  of public relations and has brought  professionalism and prestige  to it. 
With  this study, the biography of Betül Mardin, who announces the name of our country  
in many international platforms in the field of public relations, and her  views and her works on public relations 
are included,  
it is aimed to define the concept of  public relations and enlarge  public relations literature in our country. 
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Özet 
Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz iş dünyasında işletmelerin tüm hiyerarşik seviyelerinde erkeklerin egemen 
olduğu görülmektedir. Türkiye geneline bakıldığında kadın istihdamı konusunda son zamanlarda bir artış görülse 
de bu durumun orta ve üst düzey yönetici seviyesinde paralellik gösterdiği söylenemez. Son zamanlarda yapılan 
çalışmalar aksine bir düşüşün olduğunu göstermektedir. Bu durum bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren 
işletmelerde de mevcuttur. Sürekli yenilenen ve gelişen teknoloji ile dördüncü sanayi devrimi olarak da ifade 
edilen Endüstri 4.0 kavramı rekabet için bilişim ve teknoloji konularını anahtar olarak karşımıza çıkarmaktadır. 
Bu çalışmada da bahsedilen bu gelişmeler ışığında bilişim ve teknoloji yoğun şirketlerde kadın yöneticilerin varlığı 
üzerine bir araştırma yapılması amaçlanmıştır. 
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Özet 
Sinema, her ne kadar diğer anlatı tekniklerine göre yakın bir tarihte gelişmiş olsa da anlatı teknikleri arasında özel 
bir yerde konumlandırılmaktadır. Görsel ve işitsel unsurları bir arada barındırması ve teknolojinin getirilerinden 
faydalanabilmesi sinemayı, diğer anlatı tekniklerinden ayrıcalıklı kılan bazı özelliklerdendir. Diğer sanat 
formlarının mirasçısı, aynı zamanda da bir kitle iletişim aracı olarak sinema, izler kitlelere çeşitli türlerde anlatılar 
sunmaktadır. Görsel olarak sunulan anlatılar, içerisinde sosyal, kültürel ve politik unsurları da barındırmaktadır. 
Bu nedenden ötürü, sinema anlatıları üzerinden toplumsal çıkarımlarda bulunmak mümkün gözükmektedir. Her 
sinema filminin belirli bir ideolojisinin olduğu ya da ortaya çıktığı toplumun izlerini taşıdığı varsayımından hareket 
edilirse sinema filmleri, egemen söylemi pekiştirebilir ya da egemen söyleme karşıt bir söylemin oluşturulmasına 
yardım edebilir. Bu bağlamda yapılmış olan bu çalışmanın amacı, 2016 yılında yapımı tamamlanan Raw filmi 
özelinde sinema filmlerindeki egemen erkek söyleme karşı oluşturulmaya çalışılan kadın söylemini ortaya 
çıkartmaktır. Bu çerçevede Raw (2016) filmi, göstergebilim yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 
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Özet 
Bu çalışmada ünlü kadın şair Sappho’nun yaşadığı dönem şartlarında bir öğrenci ve öğretmen olarak varoluşuna 
ışık tutmak amaçlanmaktadır. Zira Antik Yunan’da kız çocuklarının eğitimine erkek çocuklara olduğu kadar önem 
verilmediği,  kız çocuklarından iyi bir eş ve anne olmaları dışında bir beklenti olmadığı için formal eğitim 
kapsamında da önemli bir yer işgal etmedikleri bilinmektedir. Kadının toplumdaki yerini sınırlandıran bu koşullar 
altında eğitimli ve toplum hayatında etkin isimlerin ortaya çıkması oldukça zorlaşmaktaydı. Bu sebeple Sappho 
gibi iyi eğitim almış ve entelektüel anlamda kendini yetiştirebilmiş bir kadının Antik Yunan tarihi içerisindeki 
varlığı ve aynı zamanda bir öğretmen olarak izinin sürülebilir olması eğitim tarihi ve kadın çalışmaları açısından 
büyük önem taşımaktadır. 
Yine de, bu şartlar altında Platon tarafından ‘Onuncu Musa’ olarak tanımlanan ünlü şair Sappho gibi az sayıda 
kadının sosyal ve entelektüel hayatta varolabildiğini ve mevcut düzenin dışına çıkabildiğini görmekteyiz. Lesbos 
doğumlu olan Sappho’nun her ne kadar hayatına dair bilgiler çok açık değilse de, şiirleriyle ününü günümüze 
kadar sürdürebilmeyi başarmış bir kişiliktir.  Sappho’nun M.Ö. 600 civarında yazmış olduğu şiirleri onun dini bir 
komünite olan ve özellikle aristokrat kökenli kızlar için önemli bir eğitim kurumu işlevi taşıyan Thiasos mensubu 
olduğunu kanıtlar niteliktedir. Ayrıca bir kadın olarak Sappho’nun öğretmenlik yaparak Ionialı soylu ailelerin 
kızlarına edebiyat ve müzik eğitimi vermiş olması yaşadığı dönem şartları göz önünde bulundurulduğunda oldukça 
önem taşımaktadır. Bu bağlamda Sappho’nun yaşadığı dönem Yunan toplumunun kadına bakışı ve bunun eğitime 
yansımaları bağlamında, Sappho’nun öğrenciliği ve öğretmenliği eğitim tarihi açısından farklı bir bakış açısı 
sunmaktadır. 
Nitel veri toplama araçlarından doküman analiziyle elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen bu 
çalışmada, antik kaynaklar taranarak modern kaynaklar ile karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Bu çalışma ile 
özellikle Türkiye’de, günümüz eğitim politikalarının temellerinin atıldığı Eskiçağ’da eğitimin durumu ile ilgili 
çalışmaların yok denecek kadar az olması nedeniyle, bu alandaki boşluğun doldurulması amaçlanmıştır. 
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Abstract 
From pre-renaissance to the present, portrait has continued its existence as one of the most popular subjects of art 
history. Painter, Mihri Müşvik, and her works are not well known when compared with most important artists who 
painted on this subject in contemporary Turkish painting. Lady Müşvik Mihran who started contemporary painting 
in Turkey and especially with her signatories to the important work of the portrait field is a figure that left important 
traces in Turkish Art of Art. She has been an example of Turkish women with her passionate personality, 
enthusiasm and lifestyle, and she led many women in choosing art as a profession. In this survey, it is aimed to 
create a resource for researchers and artists by examining the portraits of Mihri Müşvik, the first female manager 
of İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, which constitutes a large part of her life and works. 

Keywords: Mihri Müşvik, Portrait, Painter, Artist 

ÖZET 
Portre, Rönesans öncesinden günümüze kadar, resim sanat tarihinin en popüler konularından biri olarak varlığını 
sürdürmüştür. Çağdaş Türk Resim Sanatı'nda bu konu üzerine resim yapan pek çok önemli sanatçının yanında, 
ressam Mihri Müşvik ve eserleri görece daha az bilinmektedir. Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını başlatanve 
özellikle portre alanında  önemli işlere imza atan Mihri Müşvik Hanım, Türk Resim Sanatı'nda önemli izler 
bırakmış bir figürdür. Türk Kadını'na tutkulu kişiliği, coşkusu ve yaşam tarzıyla örnek olmuş ayrıca pek çok 
kadının sanatı bir meslek olarak seçmesinde öncülük etmiştir.Bu araştırmada, İnas Sanayi-i Nefise Mektebi'nin ilk 
kadın yöneticisi de olan Mihri Müşvik hanımın hayatı ve eserlerinin büyük bir kısmını oluşturan portreleri 
incelenerek, araştırmacılar ve sanatçılar için kaynak oluşturmak amaçlanmıştır. 

Anahtar  Kelimeler:  Mihri Müşvik, Portre, Ressam, Sanatçı 
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Body Politics of Women in Sport: Understanding the 'Deviant Bodies' of Athletıc Women 

Aiswarya Aanand

aiswaryaaanand1996@gmail.com 

Abstract 
This paper deals with the etymology and origin of the term ‘deviant body’ as a social construct and looks at how 
women athletes with said bodies are understood within the domain of ‘Gender and Sport’. Theorizations on Gender 
have taken a huge leap in understanding and exploring the multiple identities it can create through the politics of 
the body. Looking at it through the angle of sports helps us to navigate through the politics that these ‘gendered 
bodies’ create, where established identities have to be heteronormative in order to be allowed to compete at any 
level. Considering the body as an investigation ground, this paper looks at the lives of select women athletes like 
Pinky Pramanik, Santhi Soundarajan and Caster Semenya to analyse how the heteronormativity is enabling or 
disabling their athletic performances. By undertaking a review of the existing theoretical frameworks on the 
construction of gender and identity (Butler (1993), Messner (2007)), I attempt to place these women athletes with 
‘deviant bodies’ against the backdrop of contemporary ‘apologetic’ practices that are devised to achieve 
acceptance in the current sporting culture. The paper further explores the Foucauldian concept of ‘disciplined 
body’ to understand how women’s sport is a location wherein the politics of identity, resistance and sexuality are 
performed. It further explores how practices of ‘gender testing’ further reiterate the patriarchal ideology of a 
‘feminine sporting image’. This paper will serve as a necessary framework to interrogate the disparities in 
evaluating superlative athletic performances between men and women. 

Keywords: Deviant Bodies, feminine, gender bending, heteronormativity, sport typing, sexuality 
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Çocuklarda İnternet Bağımlılığının Önlenmesinde Ailenin Rolü 

Itır Erkan

itir.erkan@yeniyuzyil.edu.tr 

Özet 
İnternet, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Birçok kolaylık sağlamasının yanı sıra dikkatli 
kullanılmadığında çeşitli sorunlara da yol açmaktadır. Özellikle çocukların internet ortamında erken yaşlardan 
itibaren uzun süre zaman geçirmesi, dikkat eksikliğine, içe kapanma, uyku-yeme ve çeşitli kişilik bozukluklarına 
sebep olabilmektedir. İnternet bağımlılığın önüne geçilememesi, olası güvenlik tehditleri ile karşı karşıya 
kalınacağından adli bilimlerin konusu haline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, çocuklarda internet, sosyal medya 
ve oyun bağımlılığı düzeylerinin belirlenerek aile içi ilişkilerin önemini adli bilimler açısından 
değerlendirmektir.  Bu amaçla İstanbul'un Fatih ilçesindeki okullarda eğitim gören 12-17 yaşları arasında 985 kız, 
599 erkek olmak üzere toplam 1584 öğrenciye 25 soruluk anket ve 29 sorudan oluşan dijital bağımlılık ölçeği 
uygulanmıştır. Öğrencilerin %22'si interneti araştırma amaçlı, %29'u sohbet, %30'u müzik dinleme/film izleme, 
%19'u ise oyun oynama amacıyla kullandığını belirtmiştir. Öğrencilerin %42’sinin "Dijital Bağımlılık Ölçeği 
Oyun Boyutu" maddeleri kapsamında bilgisayar oyunlarına yönelik bir bağımlılığa sahip oldukları 
düşünülmektedir. Öğrencilerin %53'ünün "Dijital Bağımlılık Ölçeği Sosyal Medya Boyutu" maddeleri 
kapsamında sosyal medya kullanımına yönelik bir bağımlılığa sahip oldukları görülmektedir. Öğrencilerin %43'ü 
"Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Günlük Hayata Etki Boyutu" maddeleri kapsamında sorumluluklarını aksatacak 
düzeyde aile hayatlarını ve uyku düzenlerinin olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %46'sı bilgisayar 
oyunu oynadığını ifade etmiş olup, birçoğunun macera ve strateji, %19’unun bıçak ya da silah kullanılan şiddet 
içerikli oyunları tercih ettikleri gözlenmiştir. Bu oyunların içerikleri incelendiğinde illegal faaliyetler üzerine 
(cinayet, hırsızlık, uyuşturucu, banka soygunu..vb) kurgulandıkları görülmektedir. Aile içi ilişkilerinin “iyi” 
olduğunu ifade eden öğrencilerin şiddet içerikli oyunları tercih etme oranı %4 iken, aile içi ilişkilerini “orta” ya da 
“kötü” olarak ifade edenlerde bu oranın %17’ye çıktığı gözlenmiştir. Bu sonuç, aile içi ilişkilerin önemini bir kez 
daha ortaya koymaktadır. Çocuklar, oynadıkları bazı çevrimiçi oyunlarda puan kazanabilmek amacıyla kötü niyetli 
kişilerin istedikleri görevleri yapmaları için suça sürüklenebilir, bu açıdan hem kurban hem de suçlu olarak 
nitelendirilebilir. Özellikle çocukların ücretli oyunlara katılarak seviye atlayabilmek amacıyla ödemeleri gereken 
parayı elde edebilmeleri için istismar edilmeleri de söz konusu olabilir. Çocukların interneti ne sıklıkla ve ne 
amaçla kullandıkları yeterince önemsenmez ise toplumsal açıdan ciddi sorunlar meydana getirebilir. Sonuç olarak, 
tehlike arz eden çevrimiçi sohbet ve oyunlar konusunda uzmanlar tarafından ailelerin bilinçlendirilmesi ve internet 
bağımlılığının olumsuz etkileri konusunda gerekli uyarıların yapılması gerekmektedir. 

Keywords: İnternet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, çocuk, aile 

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 42

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 42



Contemporary Women Cronistas of Brazil: 2010-2015 

Dario Borim

darioborim@gmail.com 

Abstract 
The crônica as a mixed-genre type of writing that mingles and intertwines journalism and literature in Brazil has 
kept strong aesthetic traditions in the past two centuries, but it has also transformed itself by vanguard practitioners 
from different eras, such as Joaquim Machado de Assis throughout the second half the 19th century and Fernanda 
de Aragão in the beginning of the 21st century. While the former writer exerts his master-mind as innovator, for 
example, by writing a large bulk of short texts in a dialog form and another large bulk in a rare prose of rhymes 
and metric structures, the latter adopts a semi-fictitious character-narrator in dreamy contexts of psychological 
conflicts and social misfit. In order to investigate and explain the links between contemporary female cronistas and 
sociopolitical landscapes, the main purpose of this essay is to review Brazilian women’s contribution to that 
centuries-old, exceptionally rich legacy of crônica writing, both in contrast with their male counterparts and in the 
context of the most recent five years of production and/or reprint. 

Keywords: Brazil, Contemporary Women Writers, Crônica, Sociopolitical Landscapes 
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Defining, Conceptualizing and Measuring Gender Violence Across The World 

Senem Ertan

senem.ertan@asbu.edu.tr 

Maria Catalina Monroy

mariac.monroy@urosario.edu.co 

Juan Pablo Vallejo

juanpavallejo@gmail.com 

German Romero

german18co@gmail.com 

Abstract 
There is still a remaining gap in the literature on how to systematically define, conceptualize and measure gender 
violence cross-nationally, thus, solving this linguistic challenge stands as the main objective. Despite the lack of 
consensus regarding the definition of gender violence, the existing data and scales provided by the WomanStats 
Project allow a subsequent conceptualization and measurement. Consequently, in this chapter we first aim to 
discuss the differences, the similarities of the multiple connotations gender violence, gender-based violence, 
gendered violence, violence against women, and feminicide pose. Secondly, we identify different typologies, 
taxonomies and classifications which are often used to distinguish between the multiple gender violence 
connotations. Lastly,   we suggest a single numerical evaluation that measures the prevalence and incidence of a 
multi-dimensional measurement of gender violence by using cross-country data from the WomanStats Database. 
The purpose of this index is to determine the gap between different countries regarding the commonness of 
circumstances that represent gender violence. This research hopes to provide improved knowledge on the treatment 
of human beings on a worldwide basis. 

Keywords: Gender, violence, gender violence, quantitative research 
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Dijitalleşen Dünyada Kadının Güçlendirilmesi 

Tijen Över Özçelik

tover@sakarya.edu.tr 

Özet 
Gerek dünyada gerekse ülkemizde, Bilişim ve İletişim Teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişimleri fırsata 
çevirebilmek ve Bilgi Toplumu standartlarına ulaşabilmek için kadınların teknolojiyi etkin kullanmaları bir 
zorunluluktur. Bu süreci desteklemek amacıyla kadınlara daha fazla teknolojik imkanlara erişim ve deneyim 
olanağı sağlanması yönünde ortak bir düşünce söz konusudur. Hedeflenen standartlara ulaşmada teknolojinin 
kadınların dünyasındaki yeri, önemi ve atılması gereken adımların belirlenmesi ve uygulanması büyük önem arz 
etmektedir. 
Bu doğrultuda da Devlet Kurum ve Kuruluşları, Özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğiyle, kadınların 
teknolojik anlamda güçlendirilmesinin önemi vurgulanmalıdır. Bu ortak çalışmanın oluşturduğu güç birliği, 
sağlanan imkan ve gerçekleştirilen çalışmalar kadınların hem küresel anlamda yerini sağlamlaştırabilir hem de 
teknolojiyi iş hayatları ve sosyal yaşantılarıyla bütünleştirmeleri sağlanabilir. İşbirlikleri kapsamında düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle “Kadın ve Teknoloji Arasındaki Bariyerlerin Kaldırılması, Kadınların Teknolojiyle 
Güçlendirilmesi” mümkün olabilir. 
Kadınların bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımıyla gerek iş ve gerekse sosyal hayatlarında güçlendirilmesi 
Türkiye’nin gelişimine değer katma konusunda bir rehber niteliği taşımaktadır. Çalışma kapsamında da; 
Kadınların güçlendirilmesi ve önemi, cinsiyet uçurumu ve teknoloji, kadının ekonomik olarak güçlendirilmesinde 
teknolojinin yeri konusunda gerçekleştirilen çalışmalar incelenerek konunun önemi vurgulanmış ve önerilerde 
bulunulmuştur. 

Keywords: Kadının güçlendirilmesi, Bilişim ve iletişim teknolojileri, Cinsiyet eşitsizliği, Endüstri 4.0 
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Diplomacy of Women: The Role of Female Diaspora in Moluccan Conflictresolution 

Helmia Asyathri

mia.asyath@gmail.com 

Abstract 
The upsurge interest for diaspora has naturally followed by increasing trends, numbers, growth of campaign 
activities, and influence if not impact throughout the present world. Gain its benefit from new developments in 
communication and technologies, these communities have become recognized stakeholders in international 
relations and their effect on homeland development has received more attentions. One particular aspect of this 
phenomenon that has received increased attention is diaspora engagement in homeland conflicts. This focus has 
given rise to academic debate on whether conflict generated diaspora should be seen as agent of peace making or 
peace wrecking. These two polarized views can be seen in studies of diaspora and conflict. On one hand, seemingly 
dominating position in the literature highlight the dark side of political diaspora network as a long distance 
nationalist or fundamentalist that perpetuate conflict through economic and political support On the other hand, it 
has been noted how diaspora and exile group influenced non-violent conflict resolutions through public diplomacy, 
as well as stimulate local process of post-conflict reconstruction in their country of origin 
What is remarkable about Moluccan case is that women played important role in its conflict resolutions. The way 
they looked at conflict, their knowledge produced by conflict generated specific strategies for conflict resolution. 
Moluccan women in their homeland such as merchantwomen played the role of unintended agent of conflict 
resolution, The activity of merchantwomen at Ambon’s traditional market, even they’re not aware of it, were able 
to improve the process of conflict resolution. The market transaction in the midst of conflict were not inteded for 
peace purpose, but mere as an act of survival. In merchantwomen’s perspective, conflict affected poorly on their 
household income which pushed them to continue to sell their products even under the war cloud. From women 
economic transaction in traditional market, gradually improves comunication and interactions between conflicted 
parties at grassroot level. Meanwhile, the female diaspora such as Moluccan Women’s Council and Moluccan 
women associated with of Pax Christi in Netherland are aware and actively engage in the conflict resolutions. They 
have formed the network, participated in negotiation, active in political lobbying, expanded the transnational 
network, made Moluccan conflict which initially a domestic communal conflict to be visible internationally. 
This research examine the mobilization and role of Moluccan female diasporas in conflicts resolution in their 
countries of origin. It deliberately draws and intersect with three prominent areas of research: Diplomacy, Conflict 
Resolution and Gender in International Relations. 

Keywords: Female Diaspora, Indonesia, Diplomacy, Gender in International Relations, Conflict Resolution 
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Disorders of Pelvic Floor in Postmenopausal/Elderly Women-Discussion with Real-Life 
Patients' Histories 

Özdal Ersoy
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Yasemin Ecem Temel

yaseminecemtemel@hotmail.com 

Abstract 
Pelvic Floor is a sheet consisting of many small muscles and some fascias which forms an inferior boundary for 
abdomino-pelvic cavity  and works as a supporting hammock for pelvic organs (bowels, uterus and urinary bladder 
) and limit their downward movement. Many studies have shown that women after menapause and older women 
are under increased risk of pelvic floor dysfunction such as urine/fecal incontinence, pelvic organ prolapses, pelvic 
pain and/or sexual problems. These dysfunctions have devastating effect on women's quality of life indeed, 
especially with ageing. Unfortunately women rarely disclose these problems to healthcare professionals because 
of embarrassing and they avoid many activities that can cause the symptoms to happen therefore there is really a 
big need to increase the perception  of many women towards these taboo pelvic problems. For women to get the 
chance of treatment for pelvic floor disorders, doctos/nurses must give time and privacy to women to talk about 
their problems of bladder, bowel and sexual function and perineal comfort especially after childbirth and 
menapause inorder to prevent the occurence of complex symptoms during getting older. We aimed here to 
discuss  about the importance of pelvic floor disorders  and their management and prevention in association with  
some  real-life patient's histories and their experiences. 

Keywords: pelvic floor, women, elderly, menapause 
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Dünya’da Ve Türkiye’de Kadın Girişimciliği 

Elnur Ahmadov

elnurahmadov@gmail.com 

Özet 
1980’lerden itibaren hızlı bir gelişme gösteren girişimcilik anlayışı, dünyada çalışanların demografik yapısında da 
birçok değişiklik meydana getirmiş ve bu değişimden özellikle kadınlar da önemli oranda etkilenmiştir. Sanayi 
Devrimi’ne kadar kadınların görevleri çok belirgin bir şekilde ev veya el işi olarak belirlenmişken, 
sonraki dönemlerde kadınların toplumdaki yerinde anlamlı değişimler olmuştur (Nayır, 2008: 634). İşgücüne 
katılan kadınlar çoğalmış, çalışan karı‐koca sayısında yükselme meydana gelmiş ve ailenin geçimini tek başına 
sağlayan anneler daha sık görülmeye başlanmıştır. 
Uluslararası rakamlara bakıldığında, kayıtlı ekonomi içindeki şirketlerin %25‐ 33’ünü sahiplerinin kadın olduğu 
görülmektedir (Schindehutte vd., 2003: 94). Yine Dünya Bankası’nın yedi Orta Doğu ülkesinde yapmış olduğu 
bir çalışmada, toplam 4000 şirketin sahiplerinin %13’ünün kadın olduğu belirlenmiştir (Prifti vd., 2008). Bu durum 
Türkiye açısından değerlendirildiğinde 1995‐2005 arasındaki on yıllık dönemde kadınların kırsal alanda işgücüne 
katılım oranı %49.3’ten %33.7’ye düşerken kentlerde %17.1’den %19.3’e çıkmıştır (TÜİK, 2007: 12‐13). Bu 
durum kadınların tarımsal faaliyetlerden çok ticari ve ekonomik arenada daha bilinçli girişimcilik faaliyetlerine 
yöneldiğini göstermesi açısından önemlidir (Bedük, 2005: 113). Bu bağlamda, kadın girişimciliğinin ekonomik ve 
toplumsal hayata önemli yarar ve fırsatlar sunduğu, kadınların kendi ülke ekonomilerini geliştirmede potansiyel 
girişimcilik faaliyetleri ile önemli bir kaldıraç kuvveti oluşturduğu söylenebilir. Örneğin, Avrupa’da (Avrupa 
Birliği ve diğer ülkeler), tahminler göstermektedir ki, yaklaşık 16 milyon işverenden, kendi işinde çalışan kadın 
sayısı 10 milyondan fazladır ve Amerika’da 9.2 milyon insan için istihdam sağlayanların 6.4 milyonu kendi işinde 
çalışan kadınlardan oluşmaktadır. Böylece kadın patronlar girişimsel ekonominin önemli bir bölümünü temsil 
etmektedirler. Türkiye’de ise kadın girişimci oranının diğer ülkelere (28 Avrupa ülkesi) göre oldukça düşük 
seviyede kaldığı ve %13 olduğu belirtilmektedir. 
OECD kaynaklı bir araştırmada da, kadınların fırsatlara nispeten yenilikçi bir tarzda yaklaştıkları, iş yaşamının 
“yaşam kalitesi” yanında “yeni ekonomik çevrenin gelişimine” de katkı sağlayacak nitelikte bir düşünceye sahip 
oldukları saptanmıştır (Narin vd., 2006: 70). Yani erkek girişimcinin genelde otoriter yönetim tarzına yatkın 
olmasına karşın, kadın girişimci, yönetim olgusuna daha “bütüncül” yaklaşmakta, araştırma sonuçlarına göre 
personel eğitimi, takım çalışması, işletme yapısında hiyerarşinin azaltılması ve kalite konularında ve başarı 
olgusunu erkeklerden farklı değerlendirmesi sonucu çalışanların kariyerlerinde gelişimlerinin sağlanması ve 
müşterilerin beklentileri konularında daha duyarlı olmaktadır (Gürol ve Marşap, 2007: 103). Dünya Bankası’nın 
Orta Doğu ülkelerindeki şirketlerle ilgili yapmış olduğu bir araştırmada, bu ülkedeki işletme sahibi olan kadınların 
Afrika ve Asya’daki diğer kadın girişimcilere oranla işletmelerini daha fazla büyütme eğiliminde oldukları ve 
birçok engelle karşılaşmalarına rağmen, erkek girişimcilere göre işletmelerinde daha fazla sayıda işçi çalıştırdıkları 
belirlenmiştir (Prifti vd., 2008). 
Yine yapılan bir diğer araştırma sonucuna göre ise, kadın girişimciler “yönetsel becerilerine ilişkin” 
özdeğerlendirmelerinde yeni fikirler ve yeni ürün geliştirme konularında kendi becerilerini “mükemmel” olarak 
tanımlamışlardır. Aynı araştırmada, insan ilişkileri, yönetim, geliştirme ve eğitim ile pazarlama, pazarlama 
araştırması alanında “çok iyi”, envanter, üretim gibi işe yönelik teknik alanlarda “iyi” oldukları ortaya 
konulmuştur. Kadınların finans‐sermaye kullanımında ise “nispeten yetersiz” kaldıkları alanlar olarak 
nitelendirilmiştir (Hisrich ve Brush, 1989: 34). 
İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden Times’ta yayınlanan ve 3500 kadın ve erkek çalışan üzerinde yapılan 
bir araştırmada, “Çalışanların patronlarını tanımlamaları ve nasıl bir patron istediklerini tarif etmeleri” istenmiştir. 
Yapılan araştırmanın sonucuna göre çalışanların, kadın patronla çalışmak istedikleri ortaya 
çıkmıştır (Örücü vd., 2007: 121‐122). 
Bu kapsamda özellikle kırılgan bir ekonomiye sahip olan ülkemizde de, ekonomiyi büyütmenin, istihdamı 
arttırmanın ve kalıcı bir üretim ve pazarlama anlayışı ile dünya ölçeğinde faaliyet gösteren işletmelerin 
yaratılmasında kadın girişimcilerin önemli bir rol oynayabileceği dikkate alınmalı ve kadınların da 
üretim yaşamı içine katılımını arttırmak için kadın girişimcileri destekleyen politika ve programların ön plana 
çıkartılması sağlanmalıdır. Ancak bu program ve düşüncelerin başarılı olabilmesi için kadın girişimcilerin 
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demografik özelliklerini, karşılaştıkları engelleri, çalışma koşullarını, yönetim biçimlerini, işlerini kurma ve 
geliştirme stratejilerini, gelecek yönelimlerini ve örgütsel ve çevresel fırsatları değerlendirme potansiyellerini 
bilmek gerekmektedir. Dolayısıyla bu konuları ortaya koyan kapsamlı araştırmalara gerek vardır. 
Bu çalışma, iş yaşamında girişimcilik faaliyetinde bulunan kadınların demografik ve kişisel özelliklerini ve 
yaşadıkları sorunları belirlemeyi ve bu çerçevede girişimcilik faaliyetlerinde bulunacak olan kadınlara önerilerde 
bulunmayı amaçlamaktadır. 

Keywords: Kadın ve girişimcilik 
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Educatıon as A Catalyst for Change in Behaviour Among Contemporary Women Youth 
in Ruwangodıyavillage, Faskari Local Government Area, Katsina State, Nigeria 

Murtala Sale

murtalasale2013@gmail.com 

Abstract 
Education is an indispensable tool that enhances the quality of our youth today, when behavior of contemporary 
women youth changes positively; nothing has changed it rather than education. Therefore, only education can 
ensures long term retention of change in behavior. This study examined the relevance of education in change of 
behavior among contemporary women youth in Ruwangodiya village, Faskari Local Government of Katsina State, 
Nigeria. It employed survey design; cluster sampling technique, questionnaire method of data collection and 
frequency percentage were used to analyze the data gathered. The results show that community members and 
opinion leaders alike have realized the effectiveness of education in change of behavior among youth. The study 
therefore suggests that there should be social awareness programs and up-to-date motivational events to enable the 
community members to realize the importance of education for their children to produce useful and effective youth 
in the area.  

Keywords: Education, catalyst, change in behavior 

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 50

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 50



Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Çatışma Envanteri’nin Geçerlik Ve Güvenirlik 
Çalışması 

Elif Yalçıntaş Sezgin

elifyalcintas@gmail.com 

Ayse Belgin Aksoy

ayse1961@gmail.com 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, Wolfe vd, (2001) tarafından geliştirilen” Conflict in Adolescent Dating Relationships 
Inventory”in Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesidir. Çalışma, bir  Devlet Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okulunda öğrenimine devam eden, romantik ilişkisi olan   18 ile 19 yaşlarında 180 kız öğrenci 
üzerinde yürütülmüştür. Çalışma başlamadan uygulama için Etik kurul izni alınmıştır. Envanterin orijinal 
formunda yer alan İngilizce-Türkçe çevirisi iki dil uzmanı tarafından yapılmıştır. Türkçe çevirisi yapılan 
Envanterdeki  maddeler alan uzmanı tarafından düzenlenmiş sonrasında diğer bir dil uzmanı tarafından tekrar 
İngilizceye çevirisi yapılmıştır. Her iki çeviri birebir karşılaştırılarak anlam karşılığına bakılmış, İngilizce ve 
Türkçe formları arasında farklılık olmadığı belirlenmiştir, Türkçeye çevrilen envanterin maddeleri alan uzmanları 
tarafından incelenmiş ve önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Envanterin  geçerliği  değerlendirilirken 
Doğrulayıcı Faktör Analizi(DFA), güvenilirliğinin hesaplanmasında iç tutarlık yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan 
analizlerde “Tehdit Davranışları” faktörü ve bu faktöre ait maddelerin anlamlı t değerine sahip olmadığı 
belirlendiği için envanterden çıkartılmıştır. Envanterin istismarı yapma bölümündeki “Tehdit Davranışları” 
faktörü ve bu faktöre ait 5., 29., 31. ve 33. maddelerin envanterden çıkartılmasının ardından, DFA tekrar edilmiş 
ve sonuçlarında tüm faktör ve maddelerin anlamlı t değerine sahip oldukları belirlenmiştir. Madde çıkartıldıktan 
sonra dört faktörlü 47 maddelik   özgün modelin geçerliği aynı analiz tekrarlanarak incelenmiştir Uyum indeksleri 
χ2=504.77, X2/sd= 2.73, RMSEA= 0.072, CFI=0.91, NNFI=0.90, NFI=0.86 ve GFI=0.88 olarak 
bulunmuştur. Envanterin faktöryel yapısını gösteren modelin gözlenen değişkenleriyle faktörleri arasındaki 
ilişkiyi gösteren katsayılar incelendiğinde, tüm katsayıların yeterli düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. DFA ile 
hesaplanan uyum istatistikleri dikkate alındığında, envanterin daha önce belirlenen dört faktörlü yapısının toplanan 
verilerle genel olarak uyum sağladığına karar verilmiştir. Envanterin istismarı yapma bölümündeki tehdit 
davranışları ve altındaki maddelerin çıkartılması sebebiyle, aynı faktör ve maddeler istismara uğrama bölümünden 
de çıkartılmıştır. Böylece envantere son hali verilmiştir. Envanter, dört  faktör ve 21 madde ile doğrulanmıştır. 
Envanterin güvenirliğinin belirlenmesinde iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach alfa hesaplanmıştır. Envanterin, alt 
boyutlarının Cronbach-alfa katsayıları “İlişkisel istismarı yapma ” boyutunun iç tutarlık katsayısı α =.42,” İlişkisel 
istismara uğrama” boyutunun iç tutarlılık katsayısı α =.40, “Fiziksel istismarı yapma boyutunun α =.83, “Fiziksel 
İstismara uğrama boyutunun α =.74, “Cinsel istismarı yapma” boyutunun α =.47, “Cinsel istismara uğrama” 
boyutunun α =.053, “Sözel duygusal istismarı yapma” boyutunun α =.71, “Sözel-duygusal istismara uğrama” 
boyutunun ise α =.69 olarak bulunmuştur. Bu bulgulara göre envanter’in alt boyutlarının  içtutarlık katsayıları 
.40  ile .83 aralığında değişmektedir. Envanterin, toplam puana ait iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Bu değer 
istismarı yapma için .74, istismara uğrama için .79 olarak bulunmuştur. Bu değerler envanterin iç tutarlığa sahip 
olduğunu göstermektedir. Sonuçlar, envanterin, dört  faktörlü   yapısının genel olarak 18-19 yaş grubu kız ergenler 
için kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 
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Erken Cumhuriyet Döneminde Babaların Kızların Eğitimi ve Kariyeri İçın Desteği ve 
Bunun Sınırları: Nezihe Kurtız Örneği 

Fatma Fulya Tepe

fulyatepe@aydin.edu.tr 

Özet 
Literatürde, II.Meşrutiyet ve erken cumhuriyet döneminde babaların çocukların sosyalizasyonundaki ve özellikle 
kızların eğitimindeki rolünün arttığına yer verilmektedir. Ayrıca, babaların kızlarına verdikleri bu desteği bir 
noktada geri çektiği de bilinmektedir. Bu temadaki literatürün çoğu ayrıcalıklı arkaplanlardan gelen araştırma 
özneleriyle yapılan araştırmalardan gelmektedir. Bu bildiri, erken cumhuriyet döneminde babaların kızların 
eğitimi ve kariyerine desteği ile bunun sınırlarını, 1919 yılında daha az ayrıcalıklı bir aileye doğan ve fizik 
profesörü olarak emekli olan Nezihe Kurtiz’in deneyimlerini çalışarak örneklemeyi amaçlamaktadır. Bu 
araştırmada sözlü tarih yöntemini kullanılmıştır ve Nezihe Kurtiz ile 2009 ve 2010 yıllarında toplamda yaklaşık 
18 saat süren görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın bulguları Nezihe Kurtiz’in eğitiminin babası tarafından ilkokul 
günlerinden üniversitede akademisyen olarak çalışmaya başlayana kadar desteklendiğini göstermektedir. 
Babasıyla arasındaki çatışmalar, Nezihe Kurtiz’in, asistanlık döneminde üniversitedeki meslektaşlarının işten 
sonra üniversitede düzenlediği sohbet toplantılarına katılmak istemesiyle netleşmiştir. Daha sonra Nezihe Kurtiz 
doçent olduğunda, araştırma yapmak için yurtdışına gitmek istemiş; ama babası buna açıkça karşı çıkmıştır. Bu 
noktada Nezihe Kurtiz şahsiyeti olan yetişkin bir akademisyen olarak davranarak  kendisini babasıyla yaptığı 
işbirliğinden ayırmıştır. Bu bildiri, Nezihe Kurtiz’in babasının kızının eğitimi ve kariyerine desteği ile bunun 
sınırlarını göstermesinin yanı sıra, babanın kızına verdiği desteğin neden kalktığı hakkında da katkı sağlamaktadır. 

Keywords: Türkiye'de kadın, baba-kız ilişkisi, kadın akademisyen 
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Examination of Postpartum Breastfeeding and Comfort Conditions 
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Abstract 
INTRODUCTION - BACKGROUND: This work has been conducted in order to evaluate the breastfeeding and 
comfort situations of the mothers during the postpartum period.  
EQUIPMENT AND METHODS: The study was carried out at Etlik Zubeyde Hanim Obstetrics and Gynecology 
Training and Research Hospital during the period June-August 2017. The sampling of the study consisted of 410 
mothers who were hospitalized at the  Birth and Cesarean section clinics, had normal or cesarean delivery, had no 
obstetric handicaps for breastfeeding, with babies of more than 37 weeks old, healthy and who had volunteered to 
participate in the study. Data collection form, Lactation Rating System (LATCH) and Postpartum Comfort Scale 
(DSKO) were used during data collection. The data were obtained from interviews made in the rooms where the 
mothers were staying. Data obtained during the study were evaluated using independent t test, one way variance 
analysis (ANOVA), and Pearson correlation test. 
FINDINGS: In the study, the average age of the mothers was 27.30 ± 5.66, the mean LATCH score was 8.33 ± 
1.67 and the DSKO score was 122.06 ± 0.31. The LATCH point averages of the mothers were determined to be 
higher for mothers who were 38-year-old or older, number of pregnancies, and number of births of 4 and above, 
and those who experienced no breastfeeding problems (p <0.05). The DSKO scores were found to be higher with 
mothers whose incomes and expenses were equal, mothers whose number of pregnancies and births were equal or 
more than 4 , and who felt comfortable during breastfeeding in the full-sitting position (p <0.05). During the study, 
it was determined that there was a low positive correlation (r=0.19; p <0.05) between maternal breastfeeding and 
postnatal comfort.  
RESULT:According to these findings, we have reached the conclusion that postnatal mothers were capable of 
highly successful breastfeeding, they medium level of comfort and that the comfort effected successful 
breastfeeding.  

Keywords: Key Words; Postpartum Period, Postpartum Comfort, Breastfeeding 
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Farklı Demografik Profillerdeki Kadınların Yatırım Kararlarına İlişkin Finansal Risk 
Algılarının İncelenmesi 

Ali Bayrakdaroğlu

abayrakdaroglu@mu.edu.tr 

Ezgi Kuyu

ezgikuyu@mu.edu.tr 

Özet 
Literatürde çok sayıda araştırma, finansal risk algısı konusundaki davranışları çeşitli açılardan cinsiyetle 
ilişkilendirmektedir. Bu çalışmalarda; kadınların erkeklere kıyasla riske daha az yatkın oldukları, riskli 
varlıklardan kaçındıkları görülmektedir. Kadınların sahip olduğu yüksek risk algısı, geleceğe daha iyimser 
bakabilmek için şimdiden tedbir almalarına imkân tanımaktadır. Bu durum, kadınların ihtiyatlı yatırımlara 
yöneldiklerini, düşük riskli araçları kabul ettiklerini göstermektedir. Kadın yatırımcıların risk algısının erkek 
yatırımcılardan yüksek olduğu görüşü ve konu ile ilgili yapılan çalışmaların bulguları göz önüne alındığında, kadın 
yatırımcılar açısından risk algısına etki eden faktörlerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Bu çalışma, yatırımın riskine ilişkin mevcut uyaranların kadınlar tarafından, bulundukları durum ve 
çeşitli faktörlerin de etkisiyle, farklı algılanabileceğini, dolayısıyla farklı yorumlanabileceğini ve bu farklı 
yorumlama sonucunda ise kadınları farklı yatırım davranışlara yönlendirebileceğine odaklanmaktadır. Bu 
doğrultuda araştırmanın amacı; farklı demografik profillerdeki kadınların yatırım kararlarına ilişkin finansal risk 
algılarının odak grup görüşmesiyle incelenerek ortaya konulmasıdır. Çalışmada odak grup görüşmesinin 
kullanılmasının temel nedeni; nicel analiz yöntemleriyle ortaya konan kadın yatırımcıların finansal risk algılarını 
yönlendiren faktörlerin nitel yöntemlerle desteklenmesi ve yeni faktörlerin varlığının araştırılmasıdır. Dolayısıyla 
araştırmaya katılan kadın yatırımcıların deneyim, algı, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir 
ortamda özenle planlanmış bir münazara yapılarak elde edilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada nitel araştırma 
desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, belirli gelir düzeyinde olan, ancak farklı 
demografik özelliklere sahip ve yatırım yapan sekiz kadın yatırımcı oluşturmaktadır. Bu çalışmayla, kadınların 
verdikleri yatırım kararlarında finansal risk algılarının nasıl oluştuğu ve kadın yatırımcıların durumu nasıl 
algıladıklarını ortaya konulacaktır.  
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Feminist Çözümleme Bağlamında Kozmetik Ürünü Reklam İncelemesi: L’oreal Paris X 
Fiber Reklamı 
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Özet 
Reklam mesajının belirlenmiş kısıtlı süre içerisinde hedef kitleye aktarılarak bilinçaltını etkileme durumu 
görünenin altında gösterilmek istenilenin çözümlenmesi faktörünü gündeme getirmektedir. Bu bağlamda reklam 
çözümlemelerinde pek çok yöntem kullanılmaktadır. Feminist Çözümleme bunlardan bir tanesidir ve kadın 
imgesinin 4 farklı kullanımı üzerine odaklanan bir reklam analizi türüdür. Bu çalışmada bir kozmetik markasının 
maskara reklamı, feminist çözümlemede güzel-çekici-genç kadın faktörü temelinde yorumlanmaktadır. Çalışmaya 
söz konusu olan reklamın analizine göre hedef tüketicinin algılarını yönlendirme amacı ile ideal bir vücut ve yüze 
sahip karakterin reklam yüzü olarak seçildiği görülmektedir.  Karakterize edilen kadın imgesi hem kadın hedef 
kitleyi hem de erkek hedef kitleyi etkilemeye yöneliktir. Kadın hedef kitle açısından bakıldığında ulaşılmak 
istenilen küçük bir estetik detayının elde edilmesinin sonucu abartılı gösterimlerle sunulmakta böylelikle 
kadınlarda hayranlık kazanma ve onun gibi olma hissi uyandırmaktadır. Söz konusu estetik detayın elde 
edilmemesi ise yine abartılı bir sosyal kaygı gösterimi ile aktarılmaktadır. Erkek hedef kitleye hitabında ise reklam 
yüzü olarak sunulan kadının arzulanması şeklinde kendini göstermektedir. Kadın imgesinin fiziksel detayları 
çağımızın modernlik anlayışına göre idealize edilmiş şekilde ifade bulurken aslında kadınları toplumsal yapı içinde 
stereotip bir psikolojiye sürüklemektedir. Ortamın detaylarından olan renkler, objeler, ışık açılarındaki abartılı 
kullanım ve sahne geçişleri de yine tamamıyla reklam mesajının hedef kitlede oluşturulması istenilen tutum ve 
davranışa yönelik tasarlanmıştır. 
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Forecasting Happiness Level of Women: The Case of Turkey 
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Abstract 
This study attempts to propose a decision-support system in order to forecast the happiness levels of women. The 
happiness level of women differs as a result of various factors, including the economic, social, cultural and 
demographic. Many governments measure happiness levels within the context of life-satisfaction analyses, but 
such analyses cannot provide a system, which can forecast the level of happiness in the future. On the other hand, 
especially in developing countries, women are obliged to tackle the negative effects of economic, social, cultural 
and demographic factors more than men. However, they are severely underrepresented in academic and industrial 
fields. As such, this study’s goal is to analyze levels of happiness and its determinants from a gender perspective. 
First of all, the factors that have an impact on the perception of women of happiness are revealed through a review 
of the relevant literature. Then, the authors propose an artificial neural network (ANN) as an intelligent forecasting 
system, as it is shown to outperform traditional statistical approaches in many cases. A Turkish case study is 
undertaken in order to evaluate the success of proposed model and to highlight how women’s levels of happiness 
are affected by life satisfaction components in a developing country. 

Keywords: Forecasting, happiness, life satisfaction, neural networks 
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Gender Effects on Team Projects At Gulf Countrıes 

Mahmoud Hassan
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Abstract 
Computer sciences instructors frequently use single heavy assignments at the end of the courses to provide students 
experience in dealing with complex open-ended problems.  When the assignments are very complex, more than 
one student can share the same assignments.  This report describes a practical method for converting a standard 
“group” assignment into a meaningful “team” learning experience and presents data showing the effectiveness of 
the approach. Data from a senior-level courses show an improvement in the quality of the technical work, in the 
students’ teaming skills, and in their attitude toward teaming that more than justify the class time and the extra 
instructor effort. In most Gulf countries female campus has been separated from male campus, therefore our team 
projects members were either all females or all males. Comparisons for their different reactions about team projects 
have been made. We found that there is a gender effect on both confirming the team members and the team 
performance. 

Keywords: Gender effects , team project, Gulf area 
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Gender Inequality in Information and Communication Technology (Ict) Usage in Nigeria: 
Issues, Challenges and Opportunities 

Augustine Nduka Eneanya

austineneanya_2010@yahoo.com 

Abstract 
The concept of gender inequality is a common concern all over the world.  Information and Communication 
Technology (ICT) is acknowledged to have greater meaning and impact among different segments of the societies 
in the world today.  Its capacity to make information more readily available to users in a more efficient and 
effective manner account for the wider popularity of ICT against the traditional tools of mobilizing 
information.  The gender question is an on-going debate for many scholars.  There is a wide gap between men and 
women's access and utilization of ICT.  The purpose of this article is to examine gender inequality in advancing 
the knowledge economy in Nigeria.  It seeks to determine the level and rate of adoption of  ICT across gender with 
a view to ascertaining areas of gaps.  Qualitative research design was adopted. Data were collected through 
secondary sources, such as: journal articles, textbooks, government records, newspapers and internet.  The study 
adopted secondary data analysis method and relevant theoretical perspective to situate the article.  Findings from 
the investigation identified critical success factors for efficient ICT utilization in Nigeria, challenges of ICT usage 
and way forward for knowledge economy in the 21st century.  The article concludes with suggestion that Nigeria 
can achieve more in reducing gender inequality in ICT usage in Nigeria 

Keywords: Gender, Inequality, knowledge economy, gender development, Information and communication 
technology 
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Abstract 
Gender equality refers to women and men’s equal access to resources, services and rights, regardless of their 
gender. Gender, a social construction, is the perception and expectation from the role, duties and responsibilities 
that is imposed on the individual by the society. Nurseries and kindergartens (child development centers) are 
important socialization areas where primary education is taken outside the family in the preschool period. 
These sites contribute to the development of an individual in the society as a girl or a boy. Teachers, assistant staff 
and trainers in these centers shape the cognitive development of the children, gradually inducing gendered 
understanding of identities knowingly or unknowingly. The implications of different messages in terms of gender 
role development throughout this period of early childhood, has largely been absent in literature, especially in the 
context of Turkey. Hardly any study has investigated the gender perspective of trainers and assistant staff in child 
care centers. 
Present study is implemented to understand instructors’ and assistant personnels’ views about the training and its 
contributions to their kindergarden educational activities. Qualitative interview method is used to gather data from 
the participants. Semi-structured interview form is developed having 6 open ended questions. Purposive sampling 
method is used to select nine participants. These participants were chosen from the 17 participants who were 
attended the training workshop included the meaning and importance of gender equality, review of some key 
studies done in this field, contribution of pioneering Turkish women throughout the history, at a glance review of 
the international treaties and conventions on women’s empowerment. 
Study results revealed that all of the participants find all of the activities implemented in training useful. Most of 
them expressed that these types of trainings should be on a regular basis. Participants mostly expressed some 
changes in their kindergarden activities and school routines. These can be listed as use of colors, types of games, 
and sitting plan. Moreover some participants mentioned about increase in their self-confidence about talking with 
their relatives about gender equality. The findings of this study revealed that training on gender equality have 
effect on participants’ views and behaviors in a positive manner. 
This study was supported by Erciyes Üniversity Scientific Research Projects Support Unit (BAP –SHD-2016: 
6911). 
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Getting High-Heeled-Shoes to School Boards: By Choice or By Chance? 

Rebat Kumar Dhakal

rebat@kusoed.edu.np 

Abstract 
This paper appraises and critiques the existing provisions and practices of School Management Committee (SMC) 
within the context of Nepali community school system. Moreover, with inclusion agenda taking a prominent role 
in public institution, including school, governance, it is worth examining the perceptions of school stakeholders 
on the policy and practices of inclusive schools governance. As such, ‘how do they come to the governing boards?’ 
‘how do they negotiate their participation in decision-making processes?’ ‘what do they bring to school?’ and 
‘whose interests do they serve?’ are as much crucial questions today as they were before. My observation of the 
SMC’s working modality including its ir/regular meetings in a community school in rural Kaski and interviews 
with eight school stakeholders shows that recently changed provisions have partly been successful in its mission 
to making inclusive school boards, but contribute little in terms of bringing in resources, mobilizing staff, and 
improving teaching and learning against their common expectation to improve their schools and raise student 
achievement. This paper thus calls for more concerted attention to the strengthening of local school governance 
through a competency based robust framework for inclusion, only which can in real sense can transform our failing 
community schools. 

Keywords: school governance; inclusion; participation; School Management Committee 
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Halkla İlişkiler Ajanslarında Faaliyet Gösteren Kadın Uygulayıcıların Cinsiyete Dayalı 
Mesleki Ayrımcılık Algılamaları Üzerine Bir Araştırma 

Derya Gül Ünlü

derya.gul@istanbul.edu.tr 

Özet 
Cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık, cinsiyet eşitsizliğinin sürdürülmesinin nedenlerinden biri olarak, kadınların 
çalışma hayatına katılımının önünde engel teşkil eden önemli toplumsal sorunlardan biridir. Günümüzde 
kadınların birçok farklı meslek alanında cinsiyete dayalı ayrımcılıkla karşılaştıkları bilinen bir gerçektir. Bununla 
birlikte,  karşılaşılan cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık unsurları faaliyet gösterilen mesleki alanın özelliğine göre 
de farklılık göstermektedir. Cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık sorununun halkla ilişkiler sektörü kapsamında 
incelenmeye başlanması ise, alanda faaliyet gösteren kadın uygulayıcı sayısının artmasıyla birlikte, cinsiyet 
farklılıklarını inceleyen ve kadın uygulayıcıların durumunu değerlendiren çalışmaların ortaya çıkışıyla olmuştur. 
Diğer yandan söz konusu araştırmalarda, halkla ilişkiler sektöründe, sayıca daha fazla kadın çalışanın yer almasına 
rağmen, kadınların roller, maaş, terfi ve kurum içindeki statülerinde karşılaştıkları cam tavanların ortaya 
koyulması, alandaki cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılığın farklı bir yapısının bulunduğunu göstermektedir. Bu 
bakımdan çalışma, halkla ilişkiler ajanslarında yönetici ve uygulayıcı olarak faaliyet gösteren kadın halkla ilişkiler 
uzmanlarının karşılaştıkları cinsiyete dayalı ayrımcılık algılamalarının neler olduğunu ortaya koyma amacını 
taşımaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilen alan araştırması aracılığıyla, halkla ilişkiler ajanslarında faaliyet gösteren 
kadın halkla ilişkiler uygulayıcılarına deneyim süresi ve kurum içindeki rolleri gibi mesleki özelliklerini ortaya 
koymaya yönelik soruların yanı sıra dayalı mesleki ayrımcılık algılamalarını belirlemeye yönelik çeşitli sorulara 
da yer verilmiştir. Araştırma sonucunda ise, kadın uygulayıcıların, uygulayıcıların alandaki uzmanlıklarının 
cinsiyetlerine bağlı olarak farklılık gösterdiğini düşündükleri, erkek çalışma arkadaşlarının kendilerine göre daha 
avantajlı olduğuna inandıkları ve çalışma ortamlarında daha fazla kadın uygulayıcı olmasını tercih ettikleri 
belirlenmiştir.   

Keywords: Ayrımcılık, halkla ilişkiler, cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık 
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Halkla İlışkıler Mesleğının Kadınlaşması 

Ahmet Eskicumali

ecumali@sakarya.edu.tr 

Seval Üksel

sevaluksel@hotmail.com 

Özet 
Çalışma iletişim sektörünün bir versiyonu olan halkla ilişkiler mesleğinin, bireyler tarafından “kadın mesleği” 
olarak nitelendirilmesini  ele almaktadır. Çalışmanın temel amacı, iletişim fakültesi halkla ilişkiler ve reklamcılık 
bölümü öğrencilerinin, halkla ilişkiler mesleğinin kadınlaşmasına dair görüşlerini almak ve sonuçları analiz 
etmektir. Bu kapsamda bir devlet  üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşan 80 kişiye yüz yüze anket 
uygulanmış ve anket sonuçları SPSS’de analiz edilmiştir. 

Keywords: Halkla İlişkiler, Kadın, Kadınlaşma 
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Helenistik Dönemden Bır Kadın Ressam: Kyzıkoslu Laıa 

Hacer Çoruh

hcoruh@harran.edu.tr 

Helenistik dönem toplumunda bazı kadınların ressam olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Ancak bu kadın 
ressamların çoğu ya bir ressamın kızı ya da eşidir. Kadın ressamlar da çağdaşları erkek ressamlarla aynı tarzda 
çalışmalar yapmıştır. Helenistik dönem kadın ressamları içinde en ünlüsü Kyzikoslu Laia’dır (Lala ya da Iaia- 
Marcia diye de bilinmektedir). Hayatı boyunca evlenmeyen sanatçının, diğer kadın ressamların aksine arkasında 
bir babasının veya ustasının olmadığı bilinmektedir. 
Kyzikoslu Laia, Anadolulu bir ressam olup,  Propontis’de (Marmara Denizi) bugünkü Kapıdağ Yarımadası 
üzerindeki Kyzikos (Balıkesir - Erdek) antik kentinde doğmuştur. Aynı zamanda fildişi oymacısı olan sanatçı, 
eserlerini Roma’da vermiştir. Çağdaşı ressamlardan elinin daha hızlı olması ve eserlerinin üstünlüğü ile öne 
çıkmıştır. Döneminin sanatçıları arasında büyük bir üne kavuşmuştur.   Özellikle kadın portreleri çizen Kyzikoslu 
Laia, ayna yardımıyla kendisinin de bir portresini yapmıştır. Antik kaynaklardan Plinius, sanatçının Marcus Varro 
(MÖ.116 - 27) ile aynı dönemde yaşadığını, portreleri için zamanın ünlü erkek ressamları Sopolis ve Dionysios 
kadar ücret istediğinden bahsetmektedir. 
Sanatçının adının yüzyıllar boyu sürerek günümüze kadar ulaşması oldukça önemlidir. Antik dönem toplumunda 
kadının yeri, döneminin şartları ve yeteneği göz önüne alındığında Kyzikoslu Laia ününü hak etmektedir. Bu 
çalışmada; Helenistik dönemde yaşamış kadın ressam Kyzikoslu Laia’nın hayatı, eserleri ve tekniği üzerinde 
durularak, antik dönem resim sanatındaki yeri tartışılacaktır.  

Keywords: Kyzikos, Cyzicus, Ressam Laia. 
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Hellenistik Dönemde Kadının Toplumdaki Rolü Ve Eğitimi 

Derya Çığır Dikyol

ddikyol@istanbul.edu.tr 

Evren Sar Isbilen

evrensar@gmail.com 

Özet 
Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaştığı ve birlikte yoğurulduğu, sosyal ve siyasi olarak büyük değişimlerin meydana 
geldiği Hellenistik dönemde kadın eğitimini konu alan bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi 
deseniyle ele alınmıştır. Antik kaynaklar ve modern eserlerin temel alındığı çalışmada, yazıtlar ve arkeolojik 
buluntular gibi birinci elden kaynaklar da kullanılmıştır.  
Araştırmada, Hellenistik Dönem’in bilinen dünyada yarattığı kültürel değişimde kadının toplumdaki rolü ve bu 
bağlamda değişen kadın eğitiminin durumunu ortaya koymak amaçlanmıştır.  Klasik Yunan döneminde karşı 
karşıya oldukları cinsiyet eşitsizliğinden az da olsa kurtulmaya başladıkları bu dönemde kadınların sosyal 
hayattaki yerlerinde de değişimler yaşanmıştır. Özellikle Klasik Yunan çağında kadınların başta eğitim olmak 
üzere her alanda maruz kaldıkları eşitsizlik ile toplumsal hayatta onları bir çeşit hayalet varlık statüsüne indirgeyen 
geleneksel görüşün az da olsa değişmeye başladığı görülür.  Bu dönemde eskiye oranla çok daha fazla sayıda güçlü 
kadın figürünün tarih sahnesinde rol aldığını izlemek de mümkündür. Bu sonucun ortaya çıkmasında ise kadınların 
eğitim seviyesindeki artış gösterilebilir. Ayrıca kadınların rahibelik gibi dini görevler dışında devlet yönetiminde 
de görev almaya başlamaları, isimlerinin bazı dokümanlarda ve sözleşmelerde geçiyor olması ile kanıtlanmaktadır. 
Bunlara ilaveten pişmiş toprak eserler üzerinde okuma yaparken betimlenen kadın figürlerinin sayısındaki artış 
da, eğitimli kadınların sayısında bir yükselme olduğunu düşündürmektedir. Hatta bu dönemde diğer bölgelere 
nazaran geleneksel tutumunu sürdüren Atina’da bile erkek çocukları yanında kız çocuklarının da eğitim gördüğü 
okullar açılmış ve bu dönemde birçok kız okuma yazma öğrenmiştir. Sonuç olarak bu çalışma ile Hellenistik 
dönemin kadın eğitiminin gelişimi açısında önemli bir dönüm noktasını olduğunu vurgulamak açısından eğitim 
tarihi çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Internship Problems Encountered By Female Seafarers Studying at Maritime 
Transportation and Management Engineering Department 

Hatice Yilmaz

kaptanhatice44@gmail.com 

Abstract 
The aim of this study is to reveal the opinions, professional problems and expectations of female maritime students 
who are studying in maritime transportation and management engineering department in terms of internship 
application and onboard experiences. In the study, a qualitative research method was followed and a standardized 
open-ended interview technique was used in the data collection process. The study group is composed of 28 female 
maritime students. It is the focal point of the work to identify situations that may be caused by negative gender 
discrimination, the problems faced by students during the internship application and during onboard training and 
where these issues are related to gender.  In the study, the findings were obtained related that the employers were 
discriminating on recruitment of school and gender differences; it is difficult for students to find an internship 
place due to supply demand imbalance;  students were forced to do an internship in an unqualified environment 
that did not meet the STCW training requirements due to inadequate placement quotas; or they were inadequate 
for commercial operations as they were obliged to do internship on “training ships”. 

Keywords: Maritime transportation, female seafarer, maritime student, deck, internship problems 
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Abstract 
Diabetes mellitus is the most common chronic metabolic disease in the world. The etiology of diabetic 
complications are multifactorial and closely related to genetic and environmental factors. The development of 
gestational diabetes mellitus (GDM) is arised by changes in the characteristic lipoprotein metabolism in the 
uncomplicated pregnancy. The etiopathogenesis of GDM is very heterogeneous, and also involves changes in lipid 
metabolism. In this study, our aim was to investigate relationship of levels of lipoprotein-a, lipid profile parameters 
and malondialdehyde (MDA) in the maternal blood samples with and without GDM pregnant women. Ninety 
pregnant women with GDM and 91 healthy pregnant subjects were included in the study. Lipid profiles, 
lipoprotein-a, and lipid peroxidation levels were analyzed by autoanalyzer and spectrophotometric method. 
HbA1c, fasting blood glucose and total cholesterol levels were significantly increased in the GDM group when 
compared to healthy pregnant group. There was a positive correlation between HbA1c and insulin values, blood 
sugar and insulin resistance values. There was also a positive correlation between total cholesterol and LDL 
cholesterol, triglyceride and total cholesterol values. MDA and total cholesterol levels were higher in GDM than 
in healthy pregnant. There was a positive correlation between HDL cholesterol and HDL/LDL cholesterol ratios 
in GDM group. However, HDL/LDL cholesterol ratios were negatively correlated with LDL cholesterol and 
triglycerides. In this study, some lipid profile parameters and MDA levels were found to be associated with GDM 
development. 
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IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 66

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 66



Investigation on The Relationship Between Unemployment and Inflation in Selected 
Muslim Countries in Female Labor Market 

Cansu Şarkaya İçellioğlu

cansusa@istanbul.edu.tr 

Abstract 
The purpose of the paper is to study the existence of the relationship between unemployment and inflation by 
gender during 1999-2016 in Muslim countries. In this direction, first part involve in literature review respecting 
relationship between inflation and unemployment. The relations between the consumer price index and the female-
male unemployment rates in Indonesia, Qatar, Malaysia, Saudi Arabia and Turkey was discussed with panel data 
analysis in the second part. The unit and time effects of the parameters were tested using the most likelihood 
method, the Hausman test was used to investigate whether the fixed effects or random effects, the final model was 
reached by correcting the issue of heteroskedality, autocorrelation and correlations between units. According to 
the results, the one unit increase in unemployment rate raise the consumer price index 0.63 units. When the 
unemployment rate was examined by gender, ıt’s obtained that the male unemployment rate explained 42% of the 
changes in the consumer price index and the female unemployment rate explained only 1% of the changes in the 
consumer price index. Moreover, although the effect of the consumer price index on the female unemployment 
rate is statistically significant, the effect on the male unemployment rate is meaningless. In other words, while the 
increase in inflation raise the female unemployment rate, it has no statistical impact on the male unemployment 
rate. When interpreting the effects of inflation, it should be considered whether it is a demand-driven price increase 
or a cost-based price increase. It can be said that there is an inflation due to the increase in costs and women are 
removed from the work at first in the mentioned countries. 

Keywords: Unemployment, Inflation, Consumer price index, Muslim countries, Female labor market 
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Iran's Scientific Productions in The Medical Field With Focus on Women in Web of 
Science Database, During 2012-2017 
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the medical scientific productions about women in Iran, during 2012-
2017. The methodology relies on scientometrics techniques.  The statistical population of this study was compound 
of 7238 records in medical field about women extracted from WoS during 2012-2017. For gathering data the 
formula ‘‘TS= (Medical AND Women OR woman) AND CU=Iran’’ was used and in advanced search field search 
strategy was limited to 2012–2017 years. Excel software for descriptive statistics were used. The descriptive results 
show that Iran in2012 and 2017 has 964 and 1765 documents respectively. Most science products have been done 
in Medicine General Internal. Tehran University of Medical Sciences has the most scientific products in the field 
of medical and women. Most of the international cooperation is done with USA scientists (394 documents). Highly 
cited paper has 24 citations and this paper has more than 500 authors. In conclusion, the results of study show that 
the trend of scientific production in the field of medical and women has risen during 2012-2017. We can conclude 
that attention to women in the field of health and medicine has been increased, maybe because of the women health 
is one of important gold in the world. Therefore women must be health than we have healthy family and 
community. 

Keywords: women, health, Iran, scientific production 
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Jinekolojik Muayene Kadınların Korkulu Rüyası Mı? Gynecological Examination is 
Women's Fearful Dream? 
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Özet 
Amaç: Bu çalışmada amaç, kadınların jinekolojik muayeneye (JM) ilişkin düşüncelerini, kaygı düzeylerini ve 
etkileyen sosyo-demografik faktörleri belirlemektir. 
Yöntem:Araştırma tanımlayıcı olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kadın doğum polikliniklerine 
başvuran 197 kadın ile yapıldı. Veriler, aynı kurumdan alınan gerekli izinler ile Mart-Haziran 2016 tarihleri 
arasında, veri toplama formu ve Durumluk Kaygı Düzeyi Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde 
tanımlayıcı istatistikler ve Kruskall Wallis testi kullanıldı. 
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 45,31 ± 11, %84,5‘i evlidir. Kadınların durumluk kaygı puan ortalaması 
39,70 ± 6,86’dır. JM ile ilgili durumluk kaygı puanı, sosyo-demografik özelliklere göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık göstermedi. JM’de kadınların en çok %42,9 oranında, odada yalnızca doktorun bulunmasını istedikleri, 
kendilerini en çok rahatsız eden durumun “mahrem organlarını açmak zorunda kalmaları” olduğu, en çok utanma 
duygusu yaşadıkları belirlendi. JM sırasında kadınlar kendilerine bilgi verilmesini istemekte (% 25,6  ), doktorun 
deneyimli olmasını tercih etmektedirler (% 23,2). 
Sonuç: Kadınlar JM’de en fazla mahremiyetlerinin korunmaması korkusu ve utanma duygusu yaşamaktadırlar. 
Sağlık personelinin JM esnasında kadının korku ve duygularını dikkate alan empatik yaklaşımda bulunması kadın 
sağlığının devamlılığı açısından önemlidir. 

Abstract 
Objective:The aim of this study is to determine women's thoughts and anxiety levels on gynecological 
examination (JE) and socio-demographic factors affecting them. 
Method:The descriptive study was carried out with 197 women who applied to gynecology clinics of Ankara 
Training and Research Hospital.Data were collected using data collection form and State Anxiety 
Inventory, between March and June 2016.The study was approved by the same hospital. Data was analyzed using 
descriptive statistics and Kruskal Wallis test. 
Results:The average age of participants was 45.31 ± 11; 84.5% of are married.Women’slevels of state anxiety 
were found 39,70 ± 6,86.There was no statistically significant difference between the state anxiety levels and 
socio-demographic characteristics.There are a majority of women (42,9%) who want to have only a doctor in the 
room during JE.Also women expressed the most disturbing situation that "the exposure of intimate organs"and 
they have experienced the feeling of shame during JE.The most expectation of women during JE is to inform them 
and they prefer to be experienced when choosing a doctor. 
Conclusion:Women may experience intense embarrassment with fear of not protecting privacy during JM.The 
careful and empathic approach of health personnel during JE is important for the continuity of women's health. 
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K.K.T.C’ Deki 40 Yaş Üzeri Bayanların Osteoporoz Hakkındaki Bilinç Durumlarının 
İncelenmesi 

Cevdet Tinazci

cevdettinazci@hotmail.com 

Özet 
Bu araştırmanın amacı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.)’ndeki 40 yaş üzeri bayanların, önemli ve 
uygun tedavi uygulanmadığında tehlikeli boyutlara ulaşabilen bir kemik hastalığı olarak bilinen osteoporoz 
hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını araştırmaktır. Çalışmaya, Yakın Doğu Üniversitesinin her biriminde 
görev yapan 40 yaş üzeri tüm bayanlar (97) katılmıştır. Araştırmada kullanılan anket soruları ile, bayanların yaşam 
şekilleri ve bilgi düzeyleri ile ilgili veri elde edilmiştir. Bu çalışma, Ekim-Aralık 2017 tarihleri arasında Yakın 
Doğu Üniversitesi kampüsünde bayanlarla birebir temas kurarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen 
veriler, SPSS 10.0 istatistik programı kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada p=0.05 yanılma düzeyi 
kullanılmıştır.Çalışmanın bulguları incelendiğinde, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yapılan, 40 yaş üzeri 
bayanların osteoporoz hakkındaki bilinç durumlarının incelenmesini öngören anket sonuçları arasında bayanların 
beslenme alışkanlıkları, sağlık durumları, egzersiz alışkanlıkları, menopoz durumları, doğum kürtaj durumları ve 
en önemlisi osteoporoz hastalığı hakkındaki bilgi düzeyleri ile ilgili anlamlı fark ve sonuçlara (p<0.05) 
rastlanmıştır.  
Çalışmanın sonucana göre bayanların, osteoporoz nedenleri içerisinde önemli bir yeri olan ve erken menopoz 
denilen cerrahi menopoza girmediği, ancak yine osteoporoz açısından çok önemli olan adet düzensizliği 
probleminin hemen hemen hepsinde görüldüğü ve bununla ilgili bir tedavi görmedikleri ayrıca yine çalışmaya 
katılan bayanların büyük çoğunluğunun doğum yapmadığı, kürtaj yaptırmadığı belirlenmiştir. Fakat, yaptığımız 
çalışmada görülebileceği gibi osteoporoz açısından bakıldığında çok doğum ve kürtajın zararlı olması yanında, hiç 
doğum yapmamış olmak da risk taşımak açısından önemlidir. 
Çalışmadan çıkarılan sonuçların en önemlisi ise, bayanların neredeyse hepsinin osteoporoz hastalığı hakkında 
hiçbir bilgilerinin olmadığı, kendi yaşamlarında ve yakın çevrelerinde görülen ve osteoporoz belirtisi olabilecek  
hiçbir ayrıntı ile ilgilenmedikleri için herhangi bir doktor kontrolüne de gitmedikleri saptanmıştır.  

Keywords: kadın, menapoz, osteoporoz, 
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Kadın Çalışanların İş Aile Çatışma Düzeyine Yönelik Bir Araştırma/Research on Work 
Family Conflict Level of Female Employees 

Nuray Girginer

ngirginer@gmail.com 

Aybüke Duru

duruaybuke1@gmail.com 

Abstract 
In more than one multiple roles and ever-evolving world, the role played is sometimes in harmony and sometimes 
in conflict. The fact that this conflict is seen more often in women is due to the fact that it assumes more roles in 
society like mother, wife, employee, individual. This study; it has been aimed at evaluating the work-family 
conflict of female employees. It has been applied to 120 female employees through simple coincidental sampling 
in Eskisehir province. The obtained data were tried to be designed by explanatory factor analysis.. With these 
factors; demographic variables such as education status, age, professional experience, marital status, number of 
children were compared. 

Keywords: Work Family Conflict, Female Employees, Explonatory Factor Analysis 

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 71

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 71



Kadın Yoksulluğunun Azaltılmasında Alternatif Yöntemler Ve Türkiye İçin 
Uygulanabilirliği 

Rengin Ak

rengin_ak2000@hotmail.com 
Armağan Türk 
armaganturk@klu.edu.tr 

Özet 
Bir ülkede yoksullukla mücadele de birçok alternatif yöntem uygulanabilir. Uygulanan yöntemin etkinliği ülkenin 
yapısına ve şartlarına uygun yöntemin seçilmesi ile mümkündür. Zaman içinde yoksulluk farklı kavramlarla 
tartışılarak gündemde kalmıştır. Yoksulluk kavramının içeriği zaman içinde değişse de yarattığı etkiler her zaman 
yıkıcıdır ve bu yıkıcı etkilerden kadınların daha fazla etkilendiği de bir gerçektir. Kadın yoksulluğunun ayırt edici 
özelliği çok boyutlu olmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı 1990’larda kadın yoksulluğu ayrı bir başlık 
olarak ele alınmaya başlanmıştır. Kadın yoksulluğu üzerine yapılan çalışmalar bu konuda değişik alternatif 
önerilerinde ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu kapsamda yapılacak olan çalışmada, literatürde kadın 
yoksulluğunun azaltılmasına yönelik alternatif yöntem ve öneriler incelenerek bu alternatiflerin Türkiye’de 
uygulanabilirliği test edilecektir. 

Keywords: Kadın Yoksulluğu, Kadın, Yoksulluk, Alternatif Yöntemler 
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Kadına Şiddet Olgusunu Anlamada Bütüncül Bir Değerlendirme: Şiddetin Doğası Ve 
Şiddet Karşısında Kadın Hakları 

Nesrin Akinci Çötok

nakinci@sakarya.edu.tr 

Özet 
Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele uluslararası ölçekte yer alan temel mücadele alanlarından biridir. Söz 
konusu sorunun bertaraf edilebilmesi amacıyla başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, hükümetler ve STK’lar 
işbirliği içinde çalışmakta ve aile gibi toplumun en küçük birimi olan yapıyı koruma amacı taşımaktadır. Kadına 
yönelik aile içi şiddetle mücadele bütüncül, çok yönlü ve çalışmalar gerektiren toplumun tüm kesimlerini dahil 
edecek şekilde önlem almayı gerektiren bir durumdur. Bu mücadele ile ilgili toplumsal yapıda farkındalık 
uyandırmak ve bu sorunu gerçekçi ve istikrarlı sosyal politikalarla ortadan kaldırma çabaları disiplinler arası 
çalışmalarla mümkün olabilecektir. Kadına yönelik şiddetin sosyal yaşamdaki görünümleri ciddi bir sosyolojik 
sorun olduğu gibi bu şiddet eğilimi irdelendiğinde literatürde yer bulmuş şiddet ile ilgili kuramlarda şiddetin; 
psikolojik, biyolojik, sosyolojik ve sebeplerine yer vermek gereklidir. Bu sebeplerin ortaya konması kadına şiddeti 
önlemede atılacak adımların daha istikrarlı bir temelde hareket edilmesini sağlayacaktır. Literatür incelemesi ve 
durum analizi yöntemi kullanılan çalışmada, şiddet eğiliminin bilimsel dayanakları ortaya konulacak ve 6284 sayılı 
kanun uyarınca toplumda sosyal politikalar yoluyla atılmış ve etkileri doğrultusunda kadına şiddetin önlenmesini 
sağlayan uygulamalara yer verilmiştir. Buna göre şiddet olgusunu anlamaya ve açıklamaya çalışan kuramlar 
çerçevesinde en çok “sosyal öğrenme kuramına” ait temellerin şiddet olgusunda yer aldığı görülmektedir. Öte 
yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından ortaya konan sosyal 
politikalar bağlamında ise kadına şiddetin önlenmesi hususunda farkındalığın ve önemli gelişmelerin söz konusu 
olduğu ortaya konmuştur. 

Keywords: Kadına şiddet, sosyal öğrenme kuramı,6284 sayılı kanun 
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Kadına Yönelik Şiddette Kadının Suçlanması ve Medya Etkisi 

Pınar ÖZDEMİR 

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı 

Ankara Üniversitesi  

Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Öğrencisi

Özet 
Kadına yönelik şiddet, kadınların fiziksel, psikolojik ve sosyal refahı için önemli sonuçları olan yaygın bir olgudur. 
Büyük bir sosyal sorun ve halk sağlığı sorunu olduğu gibi, bir bütün olarak toplum için derin sonuçları olan bir 
insan hakları ihlalidir. Eş veya partner şiddeti, çoğunlukla erkek eşleri veya partnerleri tarafından işlenen, 
kadınların maruz kaldığı şiddetin en yaygın biçimi olarak görülmektedir. 
Kadına yönelik şiddet, geniş sosyal bağlamda olgunun içine sızan sosyal, kültürel normlarla ele alınması gereken 
karmaşık bir fenomendir. Kadına yönelik şiddet, medya aracılığıyla toplumda kabul edilebilir bir sorun iklimi 
yaratan faktörleri içermektedir, bunlar şiddet oranlarını etkileyen, şiddete karşı koyulmasına yönelik engellemeleri 
arttıran toplumsal faktörlerdir. Kadınlara yönelik şiddetin yalnızca büyük bir sosyal ve toplumsal sağlık sorunu 
olarak kalmadığını, aynı zamanda büyük oranda bildirilmemiş bir suç olduğunu da dikkate alırsak, bu soruna 
ilişkin tutumların ele alınması oldukça önemlidir. Bu anlamda, kadına yönelik şiddette en önemli ve dirençli tutum 
mağdurun suçlanması ve yaşadığı olaydan sorumlu tutulmasıdır. 
Kadınlara yöneltilen suçlayıcı tutumlar, kadınların mağduriyetlerini giderme ölçütlerinin karşılamadığını ortaya 
koymakta, verilen zararın sorumluluğun açıkça istismar edilen kişide değil de istismar eden kişiden kaynaklı 
olduğunu meydana çıkarmaktadır. Yaşanan şiddet olaylarında, kadına suçlamanın atfedilmesi ve sorumluğun 
yüklenmesi genel olarak açık bir şekilde değil, cinsiyete bağlı ince mesajlar kullanılarak yapılmaktadır. Sosyal 
değişimle birlikte, aile içinde yaşanan şiddet olaylarında kadının suçlanmasının, başlıca nedenlerinden birisi 
medyanın erkeklerin şiddet kullanımından kadınların sorumlu olduğuna dair tutumlarını ve söylemlerini sürdürme 
biçimidir. Ayrıca medya aracılığıyla, kadınların kendilerine karşı uygulanan şiddeti tahrik edebilen ya da 
canlandırabilen bir tutuma sahip olabilecekleri fikri topluma işlenmeye çalışılmaktadır. Kadına yönelik şiddette, 
medyayı şekillendiren en önemli gücün toplumsal cinsiyet ve eril bakış açısı olduğu da kaçınılmaz bir gerçektir. 
Bu çalışmada, kadına yönelik şiddette, kamuoyunun kadını suçlamaya ilişkin eğilimi ve bu vakalara verilen 
toplumsal değeri şekillendirmede baskın bir güç olan haber ve bilgi medyasının önemli bir rol oynadığı ortaya 
koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Şiddet, Medya, Suçlama, Toplumsal Cinsiyet 
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Kadınların Kariyer Yönetiminde Hassas Taban Teorisi: Bir Araştırma (The Theory Of 
Women's Sensıtıve Base In Career Management: A Research) 

Orhan Küçük

kucuktr@hotmail.com 

Nurten Küçük

nurtenkucuk@kastamonu.edu.tr 

Serkan Dilek

sdilek@kastamonu.edu.tr 

Güneş Han Hacisalihoğlu

guneshansalihoglu@hotmail.com 

Özet 
Kadınların kariyer süreçlerinde yaşayabildikleri zorlukları tanımlamak amacıyla Cam Tavan Sendromu kavramı 
geliştirilmiştir. Bu kavram, kadınların kariyerde nasıl sorunlarla karşılaşabildiklerini, bunun bir cinsiyet ayrımı 
olduğunu ortaya koymaktadır. Kavram, aslında varmış gibi görünen yükselme yollarının gerçekte bulunmadığını 
ve kadınların bu nedenle işte yükselmelerinin kolay olmadığını, bunun yapısal nedenleri olduğunu ortaya 
koymaktadır. 
Aslında kadınların fizyolojik özelliklerinden dolayı hızlı geçtikleri, erkeklere göre daha rahat aştıkları eşikler de 
olabilmektedir. Fakat bu ayrıca ele alınması gereken bir konu olup burada kadınların temel duruşu üzerine bina 
edilmiş olan, kadınların kariyer süreçlerini bu çerçevede ele alan bir teori üzerinde durulacaktır.   
Hassas Taban Teorisi kısaca; kadınların analık güdüsüne bağlı olarak çocuklarına, eşine ve ailesine olan güçlü 
sevgisinden kaynaklanan ev hassasiyeti nedeniyle daha az mesai harcayarak çalışmayı isteyeceğini dikkate alarak 
yönetim görevlerine mesafeli yaklaşmasını ifade etmektedir. 
Bu çalışmanın amacı; Hassas Taban Teorisini teorik olarak ilk defa paylaşmak, bu teoriye esas teşkil edecek 
şekilde elde edilen verileri paylaşarak konuyu kuramsal ve alan araştırmasına dayalı veriler yönüyle ortaya 
koymaktır. 
Çalışma kapsamında, yüz yüze anket yöntemiyle üniversitede çalışan bayanlar üzerinde araştırma yapılacaktır. 
Araştırmada sorumlu yazar tarafından geliştirilen beşli likert ölçeğine göre hazırlanmış bir Kadın Kariyerinde 
Hassas Taban Ölçeği kullanılacaktır. Bu aşamada ifadelerin önem düzeyleri belirlenecek, böylece kadın 
çalışanların kariyer konusuna bakışları değerlendirilecektir.    
Bu çalışma sonucunda, kadınların sadece farklı engellemelerle değil beraberinde kadın içgüdüsü ile de kariyerini 
yönetim kademelerinde değil de diğer alanlara yönlendirdiği tespit edilecektir. Böylece üretilecek politikalar ve 
uygulanacak çözümlerin bu kapsamda ele alınmasına katkı sağlanabilecektir.  

Abstract 
The concept of glass roof syndrome has been developed in order to define the difficulties women can experience 
in career processes. This concept demonstrates how women can face problems in their careers and this is a gender 
distinction. The concept reveals that there are actually no ways to rise that seem to exist, and that women are 
therefore not easy to rise at work, and that this is the structural reasons. 
In fact, women can exceed thresholds pass fast more comfortable than men because of the physiological properties 
of women. But this is also an issue to be addressed. This theory that is based on the basic position of women will 
be focused on the career processes of women in this context. 
In short, the sensitive floor theory refers to the approach to management tasks by considering that women would 
want to spend less time working because of their strong love for their children, spouse and family, due to the 
sensitivity of their home. 
The aim of this study is to share sensitive Base theory for the first time theoretically, to share the data obtained as 
a basis for this theory and to present the subject with theoretical and field research-based data. 
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Within the scope of the study, a face-to-face survey will be conducted on women working at the University. In 
this study, a sensitive Baseline scale will be used in a woman's career based on the five likert scale developed by 
the author in charge. At this stage, the importance levels of expressions will be determined, so that women workers 
' perspectives on career will be evaluated. 
As a result of this study, it will be determined that women lead their career to other areas not only with different 
obstacles but also with women's instinct. Thus, the policies to be produced and the solutions to be implemented 
will be able to contribute to this context. 

Keywords: Cam Tavan Sendromu, Hassas Taban Teorisi, Kadın kariyeri, Glass ceiling syndrome, delicate Base 
theory, female career 
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Kadın Anlatısının Feminist Film Teorisi Açısından İncelenmesi: Çatısız Kuralsız (1985) 
Filmi 

Zühre Canay Güven

zcguven@gmail.com 

Mehmet Emin Satır

mehmeteminsatir@gmail.com 

Özet 
Sinemanın oldukça geniş ve farklı toplumsal kesimlere ulaşan bir kitle iletişim aracı olma özelliği taşımasının yanı 
sıra, sanat olarak farklı öykülerin temsil yoluyla şekil aldığı görsel/işitsel bir anlatı formudur. Ana akım filmlerin 
anlatısında kadınların temsili sıklıkla eril söylem etrafında şekillenmektedir. Fakat toplumsal ve siyasal 
değişimlere bağlı olarak kadınların sinemadaki temsili de değişim/dönüşüm göstermeye başlamıştır. Bu durumun 
en önemli sebepleri arasında feminist hareketin yükselişe geçmesi bulunmaktadır.  1970'lerin başında Kadın 
Hareketi'nin etkisiyle kadınlar, filmlere ve sinema tarihine farklı gözlerle bakmaya başlamışlardır. Bu farklılaşma, 
sinema anlatılarında birtakım önemli kırılmalara yol açmıştır. Farklı kadın anlatıları sinemada kendisine yer 
bulmuş, kadınların özneleştiği ve yönetmenlerin kadın olduğu filmlerin sayısında artış yaşanmıştır. Bu çalışmanın 
amacı, yönetmenliğini Agnés Varda’nın  yaptığı, 1985 yılında yapımı tamamlanan Çatısız Kuralsız (Sans toit ni 
loi) filmini feminist film teorisi açısından incelemektir. Bu çerçevede filmdeki kadın anlatısı ve bir özne olarak 
kadının ele alınışı dikkate değer bulunmuştur. 

Keywords: Feminizm, Kadın Çalışmaları, Sinema, Anlatı, Çatısız Kuralsız 

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 77

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 77



Kadınların Kariyer Geleceğinde Kadın Benlığı Merkezılığının, Kadının Çalışmasına 
İlışkın Tutumlarının Ve Annelerının Rolü 

Nur Taluy

nurtaluy@mu.edu.tr 

Jülide Ece Kosova

ecekosova@mu.edu.tr 

Özet 
Kadın Benliğinin merkeziliği, kişinin benlik algılamasında cinsiyet rolünün ne kadar merkezi olduğu, kendi 
cinsiyet grubu ile ne kadar özdeşleştiği ve başkalarını değerlendirirken cinsiyetin zihninde ne kadar belirgin 
olduğunu yansıtmaktadır(Dural-Şenoğuz, Bayazıt ve Özalp-Türetgen,2014). Bu araştırmanın amacı, 18-26 yaş 
arasındaki kız öğrencilerin çalışma yaşamına ilişkin tutumlarının ve kadın benliği merkeziliği düzeylerinin, kariyer 
geleceklerinde önemli bir faktör olan kariyer iyimserliklerini ne derecede etkilediğinin belirlenmesidir. 
Söz konusu amaç doğrultusunda araştırmaya  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan 18-26 yaş aralığında 
125 kız öğrenci katılmıştır. Veri Toplama Aracı olarak Kariyer Geleceği Ölçeği (Kalafat, 2012)’nin alt boyutu 
olan Kariyer İyimserliği alt ölçeği,  Kadın Benliğinin Merkeziliği Ölçeği (Dural-Şenoğuz, Bayazıt ve Özalp-
Türetgen,2014), Kadının Çalışmasına Karşı Tutum Ölçeği (Kuzgun ve Sevim, 2004) ve  anne, babaları 
ve  kendilerine ilişkin sorular içeren kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 
Bulgulara göre, aşamalı regresyon analizi sonucunda, kız öğrencilerin kariyerlerine ilişkin iyimserliklerini  kendi 
cinsiyetleriyle özdeşleşmeleri,  kadının çalışmasına karşı olumlu tutumları ve annelerinin çalışıp çalışmaması 
yordamaktadır. Korelasyon analizinin sonucu, kariyer iyimserliği ile hem kadın cinsiyetiyle özdeşleşmenin, hem 
de  kadının çalışmasına ilişkin tutumun arasında olumlu bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Kadınların çalışma 
yaşamına ilişkin tutumları olumlu oldukça kariyer iyimserlikleri de artmaktadır.  Ayrıca annesi çalışan kız 
öğrencilerin kadının çalışmasına ilişkin tutumları annesi çalışmayanlara göre anlamlı derecede olumludur. 
Sonuçlar annelerin kızları üzerindeki  önemli etkilerini göstermektedir. 

Keywords: Kadın benliğinin merkeziliği, Kadın çalışmasına karşı tutum, kariyer iyimserliği, anne- kız etkileşimi 
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Kadınlığı Haykıran Şaır: Anna Swir 

Neşe M. Yüce

netayu@gmail.com 

Özet 
Bu çalışmada,  1980 yılında Nobel ödülüne layık görülen ünlü Polonyalı şair Czeslaw Milosz’a  göre “kadın 
bedenini, bir erkek için düşünülmeyecek biçimde ifade eden” bir kadın şairden, bağıra bağıra kadın olduğunu 
haykıran bir kadın şairden, Anna Swirszczynska’dan veya dünyada tanınan ismiyle Anna Swir’den söz edilecektir. 
Swir, iki dünya savaşını da yaşamış bir şair; özellikle ikinci dünya savaşını yaşamasaydı belki de,mahremini 
tümüyle ortaya koyan, bunun içinde çoğu insana göre teşhirci, çirkin, rahatsız edici, banal gelen bir şiir dilini 
yaratamayacak, kadınlığını bunca net ve çıplak ortaya koyamayacaktı. Yazmaya ikinci dünya savaşından önce 
başlayan genç şairin üslubu geçirilen korkunç savaştan sonra tümüyle değişmiştir. Milosz, Anna Swir hakkında 
yazdığı kitapta şairin bu üslubunu saklamak adına, çok uzun seneler şiir yazmayı bıraktığını söz eder. 
Bu çalışma, şairin özellikle, ömrünün sonlarına yaklaşırken, yani altmış yaşından sonra yazdığı ezilen kadının 
yazgısını anlattığı feminist şiirleriyle  örneklendirilerek, sanatını kadınlığına adamış ve bu yüzden de, çağdaşları 
tarafından ötelenen, eleştirmenler tarafından acımasızca eleştirilen bir kadın şairi anlatırken kadın olmayı 
irdeleyecektir.   

Keywords: feminist şiir, İkinci Dünya Savaşı, Polonya şiiri, Czeslaw Milosz, Anna Swir 
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Kimlik Arayışından Bireyselleşmeye: Cihan Aktaş’ın Seni Dinleyen Biri Romanında 
Çiftsesli Söylem 

M. Kevser Baş

kevserbas@yahoo.com 

Özet 
Cihan Aktaş’ın ikinci romanı olan Seni Dinleyen Biri (2017) adlı romanı, modern dönemde İslami çevredeki 
üniversiteli genç kızların bireyselleşme serüvenini merkeze alır. Özelde Meral karakterinin genelde ise bir grup 
üniversiteli genç kızın geleneksel dindarlık, modernlik, İslamcılık eğilimleri arasında kendilerini “yeni ve sahih” 
bir İslami kimlik içerisinde inşa etmeye çalışırken yaşadıkları hem içsel hem de toplumsal değişimlere odaklanır. 
Cihan Aktaş eserde, Seni Dinleyen Biri kitaba ismini veren temsili anlamı da sorgulamaktadır. Genç kız, yakınlık 
duyduğu karakter Halil’in gözünde daima onun en rahat konuşabildiği, onu en güzel dinleyen, bir anlamda hayat 
yolculuğunda ona eşlik eden bir ikincil konum içinde yer alır. Babasının gözünde ise kendisine sunulan konforlu 
hayatın kıymetini bilmeyen bir “nankör” olarak değerlendirilir. Üniversite ortamında ise yeni benimsediği hayat 
tarzından dolayı asla gerçek anlamda bir sanatçı olmayacağı ithamıyla sorgulanır. Bütün bunların arasında Meral 
kendisine “emeği” ile yaşayabileceği tercihlerinin sorgulanmayacağı anlamlı bir hayat kurmaya çalışmaktadır. 
Roman özelde İslamcı bir kimlik inşa etme sürecine odaklanmış görünen Meral’in kendisine sunulan “İslamî” 
olduğu iddia edilen tekliflere teslimiyetçi bir tavırdan uzak durur. Sorgulayan Meral’in iç sesi, romanda sürekli 
tınılar. Bu nedenle yazar, iç monolog yoğun üslubu romanı çiftsesli ve çiftdeğerli bir söylem ile inşa etme gereği 
duymuş olduğu söylenebilir. Bu çalışmada söz konusu romanın geleneksel kadın kimlik(ler)inden 
bireysellleşmeye evrilen bir dönüşümü merkeze alan çiftsesli söylemi ile Türkiye'deki İslami kadın bireyin 
sorgulama sürecini temsil eden dikkat çekici kurgusundaki farklı yaklaşımların açığa çıkarılması 
hedeflenmektedir. 

Keywords: Cihan Aktaş, roman, kadın bireyselleşmesi, çiftseslilik, kimlik 
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Kız Öğrencilerin Jinekolojik Kanserlerden Korunma Konusundaki Bilgi Tutumlarının 
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle İlişkisi 

Pınar Koçkanat

midwifep@hotmail.com 

Mine Bekar

minebekar@gmail.com 

Özet 
Araştırma Kız öğrencilerin jinekolojik kanserlerden korunma konusundaki bilgi ve tutumlarının sağlıklı yaşam 
biçimi davranışları (SYBD) ile ilişkisini belirlemek amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır. 2014-2015 öğretim 
yılında Cumhuriyet Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda kalan 802 kız öğrenci örnekleme alınmıştır. Veriler 
yüz yüze görüşme yöntemi ile “Kişisel Bilgi Formu”, “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBD)” ve 
“Jinekolojik Kanserlerden Korunma Bilgi Formu” ile toplanmıştır. 
Öğrencilerin % 20.9’u Sağlık Bilimleri’nde, % 29.3’ü Fen-Edebiyat Fakültesi’nde, % 33.2’si 1.sınıfta, % 27,4’ü 
2.sınıfta öğrenim görmektedir. Yaş ortalamaları 20.71+1.68’ dir. SYBD ölçeğinden aldıkları puanlar, kendini
gerçekleştirme 36.29±6.42,sağlık sorumluluğu 21.40±6.05, kişilerarası destek 19.73±3.60, stres yönetimi
17.25±3.64, beslenme 14.84±3.40 ve egzersiz 9.38±3.25‘dir. SYBD ölçeği toplam puan ortalaması
118.90±20.54’tir. SYBD ölçeği toplam puanları ile kendi kendine vulva muayenesi, kendi kendine meme
muayenesi yapanlar ve yapmayanlar, jinekolojik kanserler konusunda bilgi alanlar ile almayanlar arasında ve tüm
alt boyutlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). SYBD ölçeği toplam puanları ile jinekolojik
muayene yaptırma durumları arasında, alt boyutlardan; sağlık sorumluluğu, egzersiz, beslenme, stres yönetimi
arasında anlamlı bir fark vardır (p<0.05). SYBD ölçeği toplam puanları ile jinekolojik kanserlerden korunma
toplam puanları arasında %17,2 düzeyinde doğrusal yönde pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (p=0,000 α=0,01).
SYBD ölçeği ile jinekolojik kanserlerden korunma bilgi puanları arasında fark istatistiksel olarak anlamlıdır
(p=0.000<0.05). Kız öğrencilerin SYBD ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamaları artarken, jinekolojik
kanserlerden korunma bilgi puan ortalamaları da artış göstermektedir. Üniversite öğrencilerine SYBD
benimsetilerek sağlığın geliştirilmesi ve jinekolojik kanserlerden korunma sağlanabilir. SYBD ve jinekolojik
kanserlerden korunma konusunda öğrencilerin bilgilerinin belirlenmesi, eğitim, danışmanlık verilmesi, farkındalık
geliştirilmesi önerilir.
This cross sectional study has been conducted to determine the relationship between the knowledge and attitude
of female students regarding gynecological cancer prevention and healthy lifestyle behaviors (HLB). The sample
of the study included 802 female students living in Cumhuriyet University Higher Education Student Loan and
Housing Board Dormitory in the 2014-2015 school years. The data was collected by interviewing participants via
“Personal Information Form”, “Healthy Lifestyle Behavior Scale” and “Knowledge Assessment Form on
Gynecological Cancer Prevention”.
Among the students participating in this study 20.9 % were in Faculty of Health Sciences, 29.3 % were in Faculty
of Arts and Sciences, 33.2 % were in the first grade, 27.4 % were in the second grade. The mean age of the sample
was 20.71 ± 1.68. The HLB scale scores of the participants were 36.29 ± 6.42 in self actualization, 21.40 ± 6.05
in health responsibility, 19.73 ± 3.60 in interpersonal support, 17.25 ± 3.64 in stress management, 14.84 ± 3.40 in
nutrition and 9.38 ± 3.25 in physical exercise.  Total mean score of HLB scale was 118.90 ± 20.54. The differences
between the total scores in HLB scale and vulvar self-examination or breast self-examination practices, the status
of being informed on gynecological cancer and in all subscales were found to be statistically significant (p < 0.05).
There were statistically significant differences between the health responsibility, physical exercise, nutrition and
stress management subscales of HLB and the status of undergoing gynecological examination (p < 0.05). A linear
positive correlation of 17.2 % was found between the total scores of participants in HLB scale and in gynecological
cancer prevention (p = 0.000 α = 0.01). The difference between HLB scale scores and the knowledge scores on
gynecological cancer prevention (KSGCP) was found to be statistically significant (p = 0.000 < 0.05). The total
scores of female students in HLB scale increased in parallel with their mean knowledge scores on gynecological
cancer prevention. Health promotion and gynecological cancer prevention might be possible by imposing HLB to
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the university students. It is suggested that the knowledge levels of students on HLB and gynecological cancer 
prevention should be identified and that they should be both trained and consulted within this framework. 

Keywords: Üniversite Kız Öğrencileri, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Jinekolojik Kanserler, Jinekolojik 
kanserlerden korunma, Bilgi, Tutum. Female Students in the University, Healthy Lifestyle Behavior, 
Gynecological Cancer, Gynecological Cancer Prevention, Knowledge, Attitude. 
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KKTC’de Yaşanan Kadın Cinayetlerinin Medyaya Yansıması: Ana Akım Ve Alternatif 
Medya Karşılaştırması (Reflection of Femicide to Media In TRNC: A Comparison 
Between Mainstream And Alternative Media) 

İzlem Kanlı
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Near East University  

Barış Ceylanlı

baris.ceylanli@gmail.com 
Near East University  

Özet 
Bu araştırmanın amacı KKTC’de yaşanan kadın cinayetlerinin ana akım ve alternatif medyada yansımalarının 
analiz edilmesidir. 2014 ve 2017 yılları arasında Kuzey Kıbrıs basın organları arasından seçilmiş olan bir ana akım 
ve bir alernatif akım örneği olarak Kıbrıs ve Afrika gezeteleri analiz edilmiştir. Kadın cinayetlerinin ana akım ve 
alternatif medyada yansımalarının, aktarım farklılıklarının, değişen söylem ve temsiller bakımından incelenmesi 
esas amaçtır. Ortaya çıkan bulgular, cinayetlerin aktarımında kullanılan dilin toplumsal cinsiyet temsilleri 
bağlamında eşit ve adil bir çerçeveden verilip verilmediğini incelemiştir. Ana akım ve alternatif medyanın 
farklılaşan haber metinleri ve manşet temsillerinin ne tür bir söylem çerçevesinde yapılandırıldığının analizi 
amaçlanmıştır. Sunulan haberler eleştirel söylem analizi yöntemiyle değerlendirilip, haberlerin ne tür bir çerçeve 
ile aktarıldığı araştırılmıştır. 
Çalışma, KKTC’deki ana akım ve alternatif medyadan seçilen Kıbrıs ve Afrika gazetelerinin 2014 ve 2017 yılları 
arasında yaşanan kadın cinayetlerinin yansımalarını incelemektedir. Ana akım medya için Kıbrıs Gazetesi’nin 
seçilme nedeni KKTC’deki en yüksek tirajlı gazete olmasından kaynaklanmaktadır. Alternatif medya için Afrika 
gazetesinin seçilmesinin nedeni ise kullandığı eleştirel söylemler bakımından Kuzey Kıbrıs’ta en çok gündeme 
gelen gazete olmasındandır. 
2014 ve 2017 yılları arasında yaşanan kadın cinayetlerini konu alan manşet ve haber metinleri aynı zamanda içerik 
analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Kadına yönelik şiddetin, özellikle de cinayetin toplum nezninde hassas bir 
konu oluşundan ötürü bu haberlerin aktarılışındanki nitel ve nicel yapılar değerlendirilmiştir. Nicelik yapısı 
bakımından haberin veriliş biçimi ve yaşanmış cinayetlerin ne oranla ön planda olduğu incelenmiştir. Nitel yapı 
kapsamında ise  yapılmış olan inceleme, kullanılan dil, fotoğraf, cinayete ilişkin bulgu ve detayların aktarılış 
biçimleri, yazı tipi ve fontların yazılış tarzı gibi haberin farklı bileşenlerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Aynı 
zamanda kadın cinayetlerine gazete sayfalarında ne kadar yer verildiği bakımından da her iki gazete 
değerlendirilmiştir. Çalışmada üç yıllık süreçte kullanılan dil ve haber yapısındaki olası değişimler içerik analizi 
ve eleştirel söylem analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Son üç yıl içerisinde yaşanan kadın cinayetlerini konu alan 
haberlerin hangi çerçevede yapıldığı ve yaşanan birbirine müteakip cinayetlerin aktarımında olası değişimlerin 
sorgulanması hedeflenmiştir. Ayrıca, nitelik ve nicelik bakımından ana akım ve alternatif medyanın son üç yıl 
içerisinde gösterdiği değişimler sorgulanmıştır. Haberi yaparken kullanılan fotoğraf boyutu, failin açık isimle 
yazılıp yazılmadığı, mağduru tasvir ederken kullanılan dilin özellikleri vb. gibi detaylar incelenmiştir. 
 Araştırma söylem analizi ve içerik analizi yöntemleri ile şu sorularak cevap verme arayışında bulunmuştur: 
 2014-2017arası dönemde işlenen kadın cinayetleri Kıbrıs ve Afrika gazetelerinde: 
Toplamda kaç kadın cinayeti haberi manşette verilmiştir ve ne kadar yer kaplamıştır; bu haberler söylemsel olarak 
nasıl temsil edilmektedir; kadın bedeni fotoğrafı kullanılmakta mıdır; haberde failinin ve mağdurun açık isimleri 
yazıldı mı; işlenen cinayetin betimi yapıldı mı/nasıl yapıldı; kullanılan dil kadını nasıl niteler; kadını küçük düşürür 
nitelikte yayın yapılmış mıdır; mağdura suçlama yapıldı mı; yapılan haber sansasyonel haber niteliği taşımakta 
mıdır; topluma ne tür mesajlar vermektedir; haberin yapılışında yıllara oranla yaşanan değişimler olmuş mudur, 
bunlar nelerdir. 

Abstract 
The aim of the study is to analyze the reflections of femicide in mainstream and alternative media in the TRNC. 
The analysis are based on two newspaper chosen from mainstream (Cyprus Newspaper) and alternative (Africa 
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Newspaper) media that covers 2014 and 2017. The main aim here is to analyze the differences in reporting the 
news, changing discourse and frameworks through the reflections of femicides in mainstream and alternative 
media. The findings have examined whether the language used is given equally and equitably within the gender 
norms. The study also aimed to analyze what type of discourse is made through differentiated news texts and 
headlines in mainstream and alternative media. News coverage is being analyzed through a feminist critical 
discourse and also the framework of the news when they were reported are also being analyzed. 
This study examines the reflections of femicides happened between 2014 and 2017 in TRNC by using Cyprus and 
Africa newspaper chosen from mainstream and alternative media respectively. The reason why Cyprus Newspaper 
has chosen for mainstream media is because it has the largest circulation in TRNC. Africa Newspaper is chosen 
for alternative media because it is the most discussed newspaper in terms of critical discourse. 
Headlines and news texts about femicides between 2014 and 2017 are also beng questioned by content analysis 
method. Since violence against women, especially murder, is a sensitive issue in the public opinion, the qualitative 
and quantitative aspects of this reported news were examined. In terms of quantity and structure; how the news is 
given and how much of these murders are in the foreground has also been analyzed. In the scope of qualitative 
structure, it is aimed to examine the different components of the news such as language used, photographs, the 
way of reporting the findings and details related to murders and fonts. Both newspapers were analyzed in terms of 
how much space the newspaper pages have given to femicides. In this study, changes in language and news 
structure constructed over the three years were analyzed by using content analysis and critical discourse analysis 
method. It is also aimed to examine the frame of the news about femicides that happened in three years period and 
to question possible changes in the reporting of these subsequent murders. However, changes in the quality and 
quantity of the mainstream and alternative media over the past three years is being questioned. The size of the 
photos used when making the news, whether the offender is written with a clear name, and details such as 
characteristics of the language used when describing the victim has also been questioned and discussed as part of 
this research. 
The research has searched for the answers to the following questions through discourse analysis and content 
analysis methods. Femicides committed between 2014 and 2017 in Cyprus and African newspapers: 
 How is it represented in discursive way; how many femicide cases have been given in headlines in total and how 
much space have they occupied; was a female body photograph used; were the names of the perpetrator and the 
victim written; has the committed murder been described in detail and how; how does the language used describe 
woman; does this language humiliate the woman or not; is there any victim blame made; can we consider the news 
as sensational; what kinds of messages are given to the public; is there any changes occurred in reporting the news 
over the years, if so, what are they. 

Keywords: medya, temsil, toplumsal cinsiyet, kadın, kadın cinayetleri 

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 84

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 84



Kuzey Kıbrıs’ta Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Araştırmaları: Bir Derleme Çalışması 

Serife Özbiler

serife.ozbiler@yahoo.com 

Özet 
Bu çalışmanın amacı 1985 ve 2011 yılları arasında Kuzey Kıbrıs’ta yapılmış olan toplumsal cinsiyet ve kadın 
araştırmalarına yönelik bilimsel çalışmaların derlenmesidir.  Yapılan araştırma sonucunda, bu çalışmanın amacına 
uygun olarak  Kuzey Kıbrıs’ta, 1985 ve 2011 yılları arasında 164 toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmalarına 
yönelik bilimsel çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmaların 82’sini makaleler, 43’ünü konferans ve seminer 
bildirileri,  4’ü yüksek lisans ve doktora tezleri, 27’si kitap bölümü ve 8’i ise projelerden oluşmaktadır. Yapılan 
çalışmaların içeriklerine bakıldığında daha çok kültür içinde kadın, medyada kadın, internet kullanımı ile kadın, 
kadın ticareti, kadının üst düzey pozisyounda konumu, mesleki ayırım, kadının iş gücüne katılımı, savaş ve kadın, 
yerel kadın örgütleri tanıtımı, kadın çalışmalarına ilişkin kitap tanıtımları yer almaktadır.  Yapılan tarama 
sonucunda, 1985 ve 2011 yılları arasında Kuzey Kıbrıs’ta kadının ruh sağlığına ilişkin çalışmaların çok az sayıda 
olduğu, ruh sağlığını iyileşitirmeye yönelik çalışmalara ise rastlanmamıştır.  

Keywords: Literatür Taraması, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Araştırmaları, Kuzey Kıbrıs, Derleme. 
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Abstract 
Introduction: Heart disease including stroke is number one killer in women. The underlying cause of stroke is 
generally a thrombus located in one of the chambers of the heart and especially in the left atrium in women with 
AF. Herein we report a woman free from AF with massive thrombi located in three chambers of the myocardium 
(LV, RV and RA)  which we think is the first reported case in the literature.  
Case Report: A 65 years old woman with HT and type II DM, who had undergone LAD and RCA stenting 
following an acute MI 2 years ago was admitted to our clinic with the diagnosis of CHF, pneumonia and sepsis. 
ECG was normal. Chest X-Ray showed right massive pleural effusion and infiltration in the middle lobe of the 
right lung. Laboratory analysis showed increased white blood cell count, CRP, procalcitonine, troponin and 
hypoalbuminemia. Thoracentesis revealed albumine gradient of 1.35 and protein gradient as 5 with transuda 
formation. Since blood culture analysis revealed Eschericia coli, antibiotherapy was initiated. TTE revealed LV 
systolic dysfunction with an EF of 30%, global hypokinesia, akinesia in the middle and apical segments of anterior 
septum, mild mitral regurgitation, moderate tricuspite regurgitation with a sPAP of 45 mmHg, RA dilatation, a 
mass with a cystic appearance with 2 lobes and a soft echogenity in the vicinity of apical and septal segments of 
LV, and a cyctic mass image in the RA with unidentifiable borders. TEE revealed a 3.7x3.8 cm thrombus in LV 
apical region, a 3.4x3.2 cm thrombus in RA appendage, a mass with a broader neck in the RV apex, intense 
spontaneous echocontrast in LA, RA, LAA and in dilated IVC (Fig 1A-B). MRI also reported the intracardiac 
mass with a cyctic and lobulated appearance as an intracardiac thrombus (Fig 1C-D). Coronary angiogram revealed 
an obstructed stent in the mid LAD segment. Afterwards anticoagulation was initiated. Because the patient refused 
to undergo a surgical operation, medical followup was done in the intensive care unit to prevent any kind of stroke, 
but the patient was lost due to a cardiac arrest unresponsive to CV during the followup period which might have 
resulted from the embolization of the massive thrombus. 
Conclusion: Massive thrombus with atypical appearance should be kept in mind while evaluating the unusual 
cardiac masses in women and combined screening with TEE and MRI is of great value for differential diagnosis. 

Keywords: intracardiac thrombus, stroke, TEE, cardiac MRI, woman 
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Özet 
İpek Yolu Çin’den başlayıp Anadolu ve Akdeniz’den geçen ve Avrupa kıtasında son bulan Kızıldeniz üzerinden 
de Afrika kıtasına uzanan ticari yollar ağının adıdır. Bu yol adını, en çok ticareti yapılan ve önemli mallardan biri 
olan “ipek”ten almıştır. İpek Yolu ticaret yolunun ötesinde kültür ve medeniyetin, insanların ve buluşların taşındığı 
bir anlamda insanlık medeniyetinin yoludur. İpek Yolu, tarihin en eski ticaret yollarından biridir ve onun sayesinde 
tarihte birçok devlet ekonomik faaliyetlerde bulunmuştur. Ayrıca ipek yolunun sağladığı imkân ile farklı kültürler 
birbirinden sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, askeri ve dini açılardan etkilenmiştir. İçinde yaşadığımız Anadolu 
toprakları da İpek Yolu güzergâhının içinde olan bir bölgedir. 
Tarih öncesi dönemlerde hayata geçerek 16. yüzyıla kadar önemini ve canlılığını koruyan İpek Yolu’nun 
günümüzde çeşitli sebeplerden dolayı yeniden canlandırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İpek 
Yolu’nun yeniden canlandırılması ile ilişkili olarak son dönemlerde hem Avrupa ve ABD’de hem de bölgemiz ve 
yakın coğrafyamızda İpek Yolu ile ilgili olarak çeşitli sempozyumlar, sergiler, projeler, dersler gibi çalışmalar 
yapılmaktadır. Coğrafi keşiflerle birlikte önemi kaybolan bu yollar ağı Çin’in öncülüğünde Tek Kuşak Tek Yol 
projesi kapsamında diğer 65 ülkenin de katkısıyla tekrar gündeme gelmiştir. Projenin Orta Koridor güzergâhında 
bulunan Türkiye Modern İpek Yolu Projesi kapsamında Londra ile Pekin’i kesintisiz bağlayacak olan Demir İpek 
Yolu ağı projesi içerisindedir. 
Bu çalışmada Modern İpek Yolu projesi kapsamında geliştirilmesi öngörülen ulaşım ağları sonucu ortaya çıkacak 
kültürel alışverişte kadınların rolü ele alınmıştır. Kadınların her alanda özellikle de sosyal çalışmalarda öncü 
olmasından hareketle, kadınların bu yeni ağdaki rolünün ne olabileceği tartışılmıştır. Konu ile ilgili olarak literatür 
taranmış, sivil toplum kuruluşlarında ve diğer alanlarda örgütlü lider kadınların konumları incelenmiştir. Modern 
İpek Yolu kadınlarına birlik ve dayanışma çağrısında bulunulmuştur.    

Keywords: Modern İpek yolu projesi, kadın örgütlenmeleri, kadının öncü rolü 
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Multilevel Logistic Regression Analysis of Factors Influencıng The Usage of Credit Cards 

Alp Abdullah Çerçi

alp.cerci@hotmail.com 

Fatma Noyan Tekeli

fnoyan@yildiz.edu.tr 

Abstract 
Credit cards have become one of the most widely accepted, useful and profitable financial products around the 
world. Many consumers and merchants around the world accept it as a routine payment instrument for the full 
range of products and services. The study aimed to recognize the factors affecting for usage of credit cards with 
multilevel logistic regression analysis. Especially, whether gender is effective on the use of credit cards.It is useful 
to understand hierarchical data structures such as multi-level models, students in class, employees in firms, 
customers in bank branches. Multilevel (hierarchical) logistic regression analysis is the method of finding the 
relationship between two variables or more for the multilevel data and the dependent variable of multilevel logistic 
regression is the dichotomous variable, which is distributed as the Bernoulli distribution such as using credit cards, 
marrying, adopting a new technology. In this article, we were applied the multilevel analysis approach to the 399 
bank customer data and were studied the characteristics of credit card users nested within 59 bank branches. 
According to the results of the study, gender, marital status, occupation and income was found to be significantly 
influence on credit card usage. And the Credit card usage averages were varied in bank branches. 

Keywords: multilevel logistic regression analysis, usage of credit card 
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Suriye’den Türkiye’ye Göç Eden Kadınların İhtiyaçları: Sosyal Hizmet Perspektifinden 
Önemli Çıkarımlar (Needs of Women Refuged to Turkey From Syria: Important 
Inferences From Social Work Perspective) 

Özlem Sezer

ozlmszr@hotmail.com 

Filiz Yıldırım

filiz06yildirim@gmail.com 

Özet 
Son yıllarda Suriye’den Türkiye’ye göçün temel nedeni olan savaş hali, özellikle kadın ve çocuk nüfusunun 
savunmasız durumunu ortaya çıkarmıştır. Savaşın ardından kadınlar Türkiye’ye göç ile birlikte şiddet, cinsel 
istismar, erken yaşta evlilik ve istenmeyen gebelik gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalmışlardır. Bu bağlamda 
göç sürecinde ve sonrasında bu kadınların yaşadıkları sorunlar ve ihtiyaçları artmıştır. Derleme olarak hazırlanan 
bu çalışmanın temel amacı Suriye’den Türkiye’ye göç eden kadınların göç sürecinde ve sonrasında yaşadıkları 
sorunları temelinde ihtiyaçlarını sosyal hizmet perspektifinden değerlendirmektir. Kadınların ihtiyaçları Max 
Neef’in 9 temel ihtiyaç kategorisi [ i) yaşamı sürdürme, ii) koruma, iii) duygulanım, iv) anlama, v) katılım, vi) boş 
zaman, vii) yaratıcılık, viii) kimlik ve ıx)  özgürlük] temelinde incelenmiştir. Suriye’den Türkiye’ye göç eden 
kadınların ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye’de önemli girişimler bulunmaktadır. Ancak Max Neef’in 
ihtiyaç kategorileri bağlamında değerlendirildiğinde mevcut çalışmalar, kadınların karşılanamayan ihtiyaçlarının 
önemli oranlarda olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Suriye’den Türkiye’ye göç eden kadınların ihtiyaçlarının 
karşılanmasında kadın haklarının odağa alınarak bu kadınların mikro, mezo ve makro düzeydeki sosyal hizmet 
müdahaleleri ile güçlendirilmesinin önemli olduğu ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Kadın, Suriye, Türkiye 

Abstract 
The war, which has been the main reason for the refuge from Syria to Turkey in recent years, has revealed the 
vulnerability of especially women and children population. Following the war, women have faced many problems 
after migrating to Turkey such as violence, sexual abuses, early age marriages and unwanted pregnancies. In this 
context, problems and needs of these women in the process of and after migration have increased. The main 
purpose of this study, planned as a review, is to evaluate the needs of women having found asylum in Turkey from 
Syria on the basis of the problems they have encountered during and after their migration from social work point 
of view. Needs of women has been analyzed under Max Neef’s 9 categories: i) subsistence ii) protection, iii) 
affection, iv) understanding, v) participation, vi) leisure, vii) creation, viii) identity and ıx)  freedom. Turkey has 
taken some important steps in order to meet the needs of the women having taken refuge in Turkey from Syria. 
However, when analyzed based on Max Neef’s 9 categories of needs, current studies show that unmet needs of 
these women are in significant proportion. In this sense, it can be stated that women rights should be made focus 
in meeting the needs of refugee women in turkey from Syria, empowering them by micro, mezzo and macro level 
social work interventions.     

Keywords: Refuge, Woman, Syria, Turkey 

Yazar Notu: Bu çalışma, 2018 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim 
Dalı’nda tamamlanan “Suriye’den Türkiye’ye Göç Eden Kadınların Sosyal Hizmet Perspektifinden 
Güçlendirilmesi” konulu dönem projesinin bir bölümünden derlenmiştir. 
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One of The Pioneer Artists of Turkish Printing Arts: Mürşide İçmeli (Türk Baskı 
Sanatçılarının İlklerinden: Mürşide İçmeli)  

Ayşe Derya Kahraman

derya.kahraman@karatay.edu.tr 

Abstract 
The first areas of application of art are paintings and drawings that began thousands of years ago. As the process 
progresses, the pictures and drawings designed with the changing techniques begin to give direction sensorially to 
the society. The development of these innovations in the field of art has maintained its momentum till today. The 
original printmaking techniques in the field of plastic arts are one of them with different technical and application 
fields. In this study, the development of original printmaking techniques in Turkey and its one of the predominant 
female practitioners, Mürşide İçmeli's life, work and contribution to field and her exhibitions are illuminated. She 
is one of the preliminary original printmaking artists and first female graphic designers. It is intended to 
disseminate the ideas and methods of her works which is produced in this area. It is known that the artist sheds 
light to the other artists in the field of print painting with   both her works in our country and works abroad. It is 
thought that these studies will shed light on the institutions and organizations working in the field of art and will 
provide a certain sensitivity in the field. 

Keywords:  design, printmaking, engraving, Mürşide İçmeli 

Özet 
Sanatın ilk uygulama alanları binlerce yıl öncesinden başlayan resimler ve çizimlerdir.  Süreç ilerledikçe değişen 
tekniklerle  tasarlanan resimler ve çizimler duyumsal olarak topluma yön vermeye başlar. Sanat alanındaki bu 
yeniliklerin gelişimi günümüze kadar sürmüştür. Plastik sanatlar alanında yer alan  özgün baskı teknikleri farklı 
teknik ve uygulama alanı ile bunlardan biridir. Bu çalışmada Özgün baskı tekniğinin Türkiye’de gelişimi ve özgün 
baskının kadın uygulamacılarından Mürşide İçmeli’nin hayatı çalışmaları alana katkıları ve sergileri anlatılmıştır. 
Mürşide içmeli Türkiye’deki ilk kadın grafik tasarımcı, baskı resim sanatçılarından biridir.  Sanatçının bu alanda 
üretilen eserlerinin fikir ve yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacı güdülmektedir. Sanatçının gerek ülkemizdeki 
çalışmaları ve gerek yurt dışındaki çalışmaları ile baskı resim alanında diğer sanatçılara ışık tuttuğu bilinmektedir. 
Bu çalışmaların sanat alanında çalışan kurum ve kuruluşlara ışık tutacağı ve alanda belli bir duyarlılığı 
sağlayacağını düşünülmektedir. 
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Predictors of Adolescent Pregnancy in Ethiopia: A Multilevel Analysis 

Betelhem Eshetu

betelhemeshetu123@gmail.com 

Abstract 
Background: In Ethiopia, pregnancy and childbearing begin early with having little knowledge and limited access 
on reproductive health services. Adolescent pregnancy has long-term implications for girls, their families and 
communities. However, multilevel predictors of adolescent pregnancy are not well studied yet. Several studies are 
focused only on the effects of individual level characteristics on adolescent’s decision to become pregnant but 
ignored the effects of community level characteristics which could result biased estimation of the relationships of 
variables with adolescent pregnancy. Therefore, this study aimed to identify the individual and community level 
factors that determine adolescent pregnancy in Ethiopia. 
Method: The data were extracted from the 2011 Ethiopia Demographic and Health Survey. The study included a 
sample from 568 clusters of 2,126 (weighted) sexually active women aged 20-24 years. The data were collected 
using two-stage cluster design, in which enumeration areas forming the first stage and households making the 
second stage. A two-level mixed effect logistic regression model was fitted to determine the individual and 
community level factors associated with adolescent pregnancy. 
Result:The study revealed that 1,180(55.5%) of the women aged 20-24 years experienced pregnancy during their 
adolescent stage. Being sexually active before age 15[AOR=3.84; 95%CI: 1.53, 9.62]; being uneducated 
[AOR=3.08; 95%CI: 2.00, 4.74] and being poor [AOR=1.50; 95%CI: 1.02, 2.19] were positively associated with 
adolescent pregnancy. Ever use of contraception was negatively associated [AOR=0.58; 95%CI: 0.43, 
0.77]. A women living in clusters with lower proportion of contraceptive users [AOR=1.68; 95%CI: 1.24, 2.28]; 
who had first married before age 15 in urban areas [AOR=14.46; 95%CI: 4.41, 47.43]; who had first marriage 
before age 15 in rural areas [AOR=6.52; 95%CI: 3.56, 11.96] and having to be a rural dweller for a women not 
married before the legal age of 18 [AOR=2.27; 95%CI: 1.47, 3.51] showed positive association with adolescent 
pregnancy.       
Conclusions: Several factors at both the individual and community level determined adolescent pregnancy in 
Ethiopia. Increasing access to health education, creating economically productive community and improving 
utilization of family planning is vital to minimize early pregnancy. 

Keywords: Adolescent pregnancy, Multilevel factors, Ethiopia. 
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Problems of Females’ Progressıon in Higher Education: Perceptions of Female University 
Students 

Ijaz Ahmed

dritatlah@gmail.com 

Abstract 
The study aims to investigate the barriers that hinder in the progress of females’ higher education. The study 
adopted a mixed methods approach. The quantitative data is collected from 200 female students of a Pakistani 
public university through a structured questionnaire, whereas to generate the qualitative data semi-structured 
interviews are conducted from 15 female students from the same group. The findings highlight ignorant parents 
as major barrier in the way of females’ higher education. Moreover, cultural norms, low socio-economic status, 
unavailability of universities in remote areas, and stereotype thinking of families are also pointed out main barriers 
of females’ progression in higher education. Some implications for policy are offered and suggestions for future 
research are proposed. 

Keywords: Females’ Problems, Higher Education, Pakistani Societal Context 
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Right to The Post-Secular City: An Ethnographic Study on The Turkish Women's 
Experiences in Using and Constructing The Public Space in Berlin 

Ceren Kulkul

cerenkulkul@gmail.com 

Abstract 
Religion once was considered as on the decline especially in the Western societies through the processes of 
secularization. Many approaches alleged the idea that secularization eventually will be the end of visibility of 
religious belief in public realm. However, 21st century cities demonstrate that belief is not going anywhere. The 
assertion that belief will only be a matter of private sphere is falsified with the perspective of post-secular city 
which offers a multifaceted analysis on the coexistence of religion and secularism. In that sense, each social group 
-including ethnic and religious minorities- has the potential to create a particular space in the city through adopting
their moral and religious codes as well as cultural values. The gender dimension is by no means apart from this
debate. Thus, pluralistic public sphere has to be discussed in post-secular urban without ignoring the feminist
geographies and gendered structure of modern cities. But what is the meaning of gendered space or creating a new
space? How religion manifests in public space? How the public presence of religion can be understood in pluralistic
and post-secular western cities? How the visibility of religion matters for the ways in which women use the public
space? How women relate their identities, cultural values and religious practices to the materialities of public
sphere? Is it possible for women to claim their rights to the city in a way that they can manifest their gender as
well as religious identities?
This study will seek answers to these questions by reflecting how Turkish women in Berlin construct the idea of
public space and in what ways they use it. By doing this, it will ask how they define their socio-spatial environment
and also it will try to understand how the spaces of Turkish culture and Islam function in identity and community
formations of Turkish women in Germany. This research will be an ethnographic study including participant
observation by joining women in their daily activities as well as conducting in-depth interviews with them.
Interviews will be semi-structured and in Turkish. Since this study also embraces urban ethnography and
geography as methodological grounds, in addition to the interviews, mapping technique will be used in order to
see how women use the city in their daily lives. At the end, this study aims to be a contribution both to the gender
studies in urban sociology and to the post-secular city literature.

Keywords: post-secular city, gender, public space, religion, right to the city 
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Şiddetin Cinsiyeti Olur Mu: Şiddet Teorileri Üzerinden Bir Değerlendirme 

Tufan Çötok

tcotok@sakarya.edu.tr 

Özet 
Şiddet kavramına genel olarak bakıldığında geçmişinin insanlık tarihi kadar eski olduğu görülmektedir. Şiddeti 
ortaya koyma çalışmaları pratik yaşamdaki tezahürlerinin bir sonucu olarak söylenebilir. Bir olgu olarak şiddet 
bireysel ve toplumsal iki perspektiften ele alınabilir. Bireysel şiddet türleri çerçevesinde ilk söz edilebilecek olan 
kendinden güçsüz olana uygulanan şiddet bağlamında erkek karşısında kadının gördüğü şiddettir. Bu tür; yine aynı 
bağlamda çocuklara, hayvanlara ve yaşlılara gösterilen şiddet olarak ayrılmaktadır. Toplumsal perspektifte ise 
şiddet, özellikle siyaset alanında ve tarihte, ulus devlet mücadelesi ile karşımıza çıkan ve  toplu yok oluşlara 
sebebiyet veren şekilde kendini göstermektedir. Diğer  taraftan şiddet eşitlik mücadelesi içinde de yer alan bir olgu 
olarak kendini gösterir. Çalışmada şiddet teorileri bireysel perspektiften başlamak üzere davranışçılık  ve bilişsel 
kuramlar dahilinde E. Fromm, Freud, Bandura  başta olmak üzere  ortaya konulmakta, toplumsal perspektif 
çerçevesinde  ise ulus devlet inşaasında şiddet ve küreselleşme karşısında şiddetin yönlendiği boyutlar H. 
Arendt’in teorisi bağlamında analiz edilmektedir. Buna göre şiddetin insan doğasında var olduğu görüşü kabul 
edilen bir gerçek olması niyete bağlı olarak şiddeti meşrulaştırma tehlikesi yaratmaktadır. Öte yandan şiddetin 
topluluklar ve iktidar ilişkisi çerçevesinde güç temelli toplum yaratma ideali ile birlikte ele alındığı söylenebilir. 

Keywords: şiddet, kadın, güç, şiddet teorileri 
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Sports Participation and Quality of Life in Women of Isfahan 

Jahangir Karimian

karimian@mng.mui.ac.ir 

Abstract 
Introduction: The first and most important consequence of physical activity is physical well-being. In other words, 
participation in sports activities brings obvious benefits to the members of the community, including physical, 
psychological and social benefits. 
Method: The statistical population of this study was all women in Isfahan with 919399 people.386 people were 
selected by stratified random sampling using Morgan sample size table. To collect information, a standard quality 
of life was questionnaire (WHOQOL-BREEF). 
Result:The findings showed that there is a positive and significant correlation between sport participation and 
women's quality of life (R = 0.371, P = 0.001) (p = 0.05). Also, the amount of women's participation in sports and 
Quality of life has been on average. According to regression analysis, 29 percent of quality of life can be predicted 
by sports participation. 
Discussion: Exercise and regular physical activity have a significant relationship with the quality of life in women. 
By increasing sports participation, the quality of life of women also increases and improves. 

Keywords: Key words: sports participation, quality of life, women, city of Isfahan 
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Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadın Yoksulluğu 

Hulya Kesici Caliskan 

İ.Ü .İKT.FAK.İKT.BÖL 
kesici@istanbul.edu.tr 

Özet 
Yoksulluk günlük temel ihtiyaçların tamamı veya önemli bir kısmını karşılayacak gelire sahip olmama durumudur. 
Devlet yoksulluğu ise tüm vatandaşlara eşit şekilde en iyi yaşam standartlarının sunulmamasıdır. Dünya Bankası 
tanımına göre yoksulluk, asgari yaşam standardına erişememe durumudur. 
Yoksulluk genellikle parasal göstergelerle (kişi başına düşen milli gelir, reel ücret, işsizlik oranı gibi) ifade edilir. 
Yoksulluğun ortadan kaldırılması için piyasayla dost politikalar ve ekonomik büyüme tek çözüm yoludur. 
Yoksulluk tüm insanlık için temel bir sorun olmakla birlikte, ağırlıklı olarak kadınlar tarafından daha 
yoğun  yaşanmaktadır. Kadınların yoksulluğu çok boyutludur hem parasal hem de parasal olmayan göstergelerle 
(işgücüne katılım oranı,okula kayıt oranı, ortalama yaşam süresi, sosyal bir güvenceye sahip olamama,doğumda 
yaşam beklentisi, beslenme düzeyi, okur-yazarlık oranı, kamu mallarına ulaşılabilirlik temiz su kaynaklarına ve 
temel sağlık önlemlerine ulaşma oranı gibi) ifade edilir. Sürdürülebilir kalkınma gelecekte çevresiyle beraber 
uyumlu bir şekilde ilerleyen ekolojik ve iktisadi sistemi korumak ve devam ettirmektir.BM in Ortak Geleceğimiz 
Raporu’nda yer verilen tanım da  ise sürdürülebilir kalkınma; gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama 
gücünden ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyacının  karşılandığı kalkınma olarak tanımlanmaktadır 
Sürdürülebilirlik  ve yoksulluk birbirine bağlıdır. Yoksulluk hem sürdürülebilir olmayı engellemekte hem de 
sürdürülebilirliğin sağlanamamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır 
Sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerinden biri olan kadın ve çocuk yoksulluğu ile mücadele için gerek 
ulusal ve gerekse de uluslar arası kuruluşlar çaba göstermekte, yoksulluğu engelleyecek veya azaltacak politikalar 
üretmeye çalışmaktadır.Dolayısıyla yoksulluktan en fazla etkilenen kesim olan kadınlara ve çocuklara  yönelik 
politikaların önemi zaruri bir hale gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kadın, Sürdürebilirlik, Yoksullukla MücadelePolitikaları,Kalkınma. 
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Tek Partı Dönemı Ulus-Inşa Sürecinde Kadın 
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Özet 
18. ve 19. yüzyıllar tüm dünyada modernleşme sürecine paralel olarak ulus-devlet yapılanmalarının ön olana
çıktığı bilinmektedir. Bu durumun ayırıcı özelliği dikkate alınarak, siyaset kurumunun dönemin toplumları
üzerindeki etkileri değerlendirilmeye çalışıldığında sürecin normalden daha da önemli ve etkili bir hale geldiği
görülmektedir. Nitekim modernleşme süreçleri paralelinde ulus-devletler ilk kuruldukları andan itibaren
bünyelerinde yer alan topluluğu, millet bilinci ile donatmak adına büyük çaba sarf ederler.  Bu çabalar esnasında
ortak bir kültür, ortak bir milli bilinç, ortak gelecek kaygıları gibi birçok alana siyaset kurumu aracılığı ile
yoğunlaşıldığı söylenebilir. Türkiye’de de tek parti dönemi ulus- inşası sürecinde siyaset kurumu aracılığı ile bu
yönde birçok politika ortaya konduğu bilinmektedir. Bu çerçevede dönemin siyasi süreçlerine bakıldığında
özellikle millî tarih ve millî kültür gibi millilik vurgularının belirginliği dikkati çekmektedir. Bu çalışmada,
Türkiye’de tek  parti döneminde yapılmış olan ulus- inşa politikalarında “kadın”a ne kadar yer verildiği üzerinde
durulmuştur. Tek parti dönemi ulus-inşa süreci ve şartları dikkate alındığında, kadına ne kadar yer verildiği ve o
dönemin şartlarında kadının sürece dahil olması incelenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede öncelikle Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına tekabül eden modernleşme süreci ve bu süreçte ulus-inşasına yönelik olarak
atılan adımlara yer verilmiştir. Ulus- inşa sürecine yönelik adımlardan yola çıkarak, tek partili dönemde “kadın”ın
süreçteki yeriyledeğerlendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords: Ulus-Devlet, Ulus-İnşa Süreci, Modernleşme, Kadın 
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The Causes of Crime for Women Imprısoned For Manslaughter And An Examınatıon Of 
Imprisonment Process 
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Abstract 
The aim of this research is to examine the causes leading women to crimes of manslaughter and to investigate their 
imprisonment process.Ethical approval for this research was given by Ankara University Health Care Institute. 
This qualitative research, conducted in a closed women’s prison in Turkey, incorporates semi-structured interviews 
with 3 detainees and 31 convicts of manslaughter.  The quantitative data of the research was analysed with SPSS 
23, while the qualitative data was analysed with NVIVO 11. Upon thematic analysis, the two themes, “Pathways 
Leading Women to Crime” and “Prison Life” were constructed. 
The results of the research indicated that female convicts of manslaughter had problems in their lives due to 
patriarchy and gender inequality. Moreover, most of the women in the research experienced abuse or rape in both 
childhood and marriage. It was determined that most of the women could not tell anybody about the abuses, and 
those who could tell were confronted with violence. Furthermore, some of the women were forced to marry (mostly 
a close relative) when they were still a child and some, looking for love and affection they could not receive from 
their families in other men, ran away from their homes. Those who got married were found to experience physical, 
psychological and sexual violence in their marriages as well.  
In terms of life in prison, women convicts were found to spend their times either working or participating in various 
activities. It was understood that female convicts gave more thought to religion in prison; and practicing religion 
in prison relaxed and rehabilitated these women.  Women convicted with child manslaughter, or those with 
aggravated sentences or no visits from family members were observed to find it harder to adapt to prison 
conditions.  

Keywords: Causes of Manslaughter, Women Convicts of Manslaughter, Prison Life, Female Convicts, Violence 
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The Effect on Female Labor Force Participation Rate of Gross Domestic Product Per 
Capita Growth: Panel Data Applications for The Baltic Countries 

Cansu Şarkaya İçellioğlu
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Abstract 
This study is aimed to investigate the effect on female labor force participation rate of annual percentage growth 
rate of gross domestic product (GDP) per capita. In the first part of study, socio-economic factors affecting female 
force labor participation have been viewed by searching the literature. In the second part, the variables that are the 
labor force participation rates of women and men between the ages of 15-64 and the GDP per capita growth were 
analyzed using the panel data method for the period 2000-2016 in Latvia, Lithuania and Estonia as known Baltic 
countries. It has been determined that the presence of time effect and random effect in the model. When the 
deviations from the assumptions are corrected, the GDP per capita growth resulting in the decrease in female force 
labor participation rate, but no statistically significant effect on men's force labor participation rate. The increase 
in economic opportunities affects female force labor participation rate negatively. 

Keywords: Labor force participation rate, Female labor market, Gross domestic product per capita growth, Baltic 
countries. 
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Abstract 
Preeclampsia (PE) is a complex disease and mechanisms underlying the disease are not yet known. It is well-
known fact that oxidative stress and trace elements play role in the pathogenesis of various diseases. Some reports 
showed that ratios of trace elements together with levels of the trace elements are more sensitive indicator for 
following of disease activities. Our aim was to investigate relationship of levels of copper, iron, zinc in serum and 
serum iron/zinc and copper/zinc ratios with and without PE pregnant women. Eighty six pregnant women with PE 
and 82 healthy pregnant women were included in this study. Serum Fe, Cu and Zn were measured by atomic 
absorption spectrometry (AAS) and iron/zinc and copper/zinc ratios were calculated. Fetal weight, total protein 
and albumin levels significantly reduced in preeclamptic pregnancies compared to healthy pregnant. Systolic and 
diastolic blood pressure, and triglyceride levels were significantly increased in preeclamptic patients when 
compared to healthy control group. There was also, a positive correlation between body mass index and fetal 
weight. Systolic and diastolic blood pressures showed negative correlation with fetal weight. Serum iron/zinc and 
copper/zinc ratios, serum copper and iron were significantly increased in PE pregnant women. However, serum 
zinc levels were significantly decreased in PE group. In PE patients there was positive correlation between 
iron/zinc and copper/zinc ratios. Our results showed that together with trace element ratios and levels were 
involved in PE etiopathogenesis. Details of mechanisms underlying the disease should be clarified with further 
studies. 
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The Facts, Figures and Considerations 

Ergün Demirel
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Abstract 
The discrimination defined as “unjust or prejudicial treatment of different categories of people, especially on the 
grounds of race, age, or sex”. Most people could have not been affected from discrimination because of his/her 
race, ethnicity or colour. But there is no one who has not been involved in woman discrimination having a wife, a 
mother, a sister or daughter. The discrimination of women in the world is still a very huge problem; even many 
strong efforts are spent to secure the woman rights throughout the world. 
Although gender discrimination still exists in many professions, the situation in the maritime community is more 
pressing than the other sectors. Shipping has historically been a male dominated industry and that tradition runs 
long. One of the reasons as to why women have never taken this career option very seriously is this fact. There is 
little encouragement to face the very male dominated and competitive career path due to a lack of female role 
models. Besides one of the biggest challenges for women in this field is combating perceptions that such jobs are 
meant only for men and require a skill set more associated with them. Many women fear to enter the man’s world 
as they believe that they might face physical harassments and violence or severe verbal abuse as well as low levels 
of support from co-workers. Therefore one of the priorities of the international maritime community is to find a 
way to make women feel that their gender does not govern how they perform in a working environment and thus 
make it easier for women to pursue and achieve their dreams. 
This article intends to discuss basic facts, figures and considerations for gender discrimination to provide a basis 
for the future works of the Project MENTORESS (Maritime Education Network To Orient and Retain Women 
for Efficient Seagoing Services) led by Piri Reis University under Erasmus Plus Strategic Partnership in 
association with partner maritime universities from Bulgaria, Romania and Poland. 
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The Healing Process in Marge Piercy’s Novel Woman on The Edge of Time 
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Abstract 
Marge Piercy’s Woman on the Edge of Time (1976) is considered as a utopian science fiction novel which also has 
concerns about feminism. Marge Piercy (1936-), who was initially a poet then a novelist, was born in Detroit, 
Michigan in 1936. The main character in the novel Connie Ramos is a Mexican-American woman who is confined 
in a mental hospital. She is considered as mentally sick, which is an unjust treatment to her. On the other hand, 
Connie can communicate telepathically with the future world of Mattapoisett in 2137 via Luciente. In order to 
understand the unjust treatments in the protagonist Connie’s world and compare the health system in both 
societies,  it is my intention to analyze the healing process in the Woman on the Edge of Time, both in Mattapoisett 
and the protagonist Connie Ramos’ world. Thus, I argue that in order to stay health  in personal and societal level, 
one needs to live a holistic and egalitarian life similar to Mattapoisett, which is the antithesis of Connie’s capitalist, 
greedy and conformist world. The healing process includes the health system in both societies: the asylums, 
hospitals and psychiatric institutions in general. In order to analyze and compare the healing process and the health 
system in both societies, it will be important to look through the dynamics and norms of the society. 
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Abstract 
This exploratory and  descriptive study, shed lights on a very important sector in the Kingdom of Bahrain which 
is (women societies) as it did not receive much attention in the regional or international literature. Investigating 
the extent technology (social media) impacted the productivity of women`s societies in Bahrain, trends of 
the  activities, the attitude, awareness and use, what type of work the social media  is more reflective and affective, 
the obstacles and difficulties that stands in the way of keeping abreast of development, and performance 
expectations. The researchers employs the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT; 
(Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) to examine these women’s use of social media and to investigate their 
familiarity with social media, their level of participation in communication technologies, their behaviors 
concerning new media communication outlets, and their tendencies to adopt these tools. UTAUT. Questions 
presented as statements to which participants indicated their agreement in online survey on a 5-point Likert scale. 
Findings indicate that some respondents in societies with specified public relations departments were more likely 
to adopt Social media. Others consider social media as beneficial, whereas some exhibit more confidence in 
actively utilizing social media. Positive correlations between UTAUT factors and credibility indicated a greater 
likelihood to adopt social media. 
 
Keywords: Social media, Women's societies, Kingdom of Bahrain, 
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Abstract 
Preeclampsia (PE) is a complex disease and mechanisms involved in the etiopathogenesis of the disease have not 
been fully elucidated. It is known that oxidative stress plays a role in the etiopathogenesis of various chronic 
diseases such as cancer, autoimmune diseases, diabetes and cardiovascular diseases. Our aim was to investigate 
changes in the levels of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) levels, which is a marker of DNA oxidative 
damage, and malondialdehyde (MDA), which is a marker of lipid peroxidation, in the preeclamptic pregnant and 
healthy pregnant subjects. Fourty pregnant with PE and 35 healthy pregnant subjects were included in the study. 
8-OHdG levels were measured by ELISA method. Plasma MDA levels were analyzed spectrophotometrically. 
Plasma 8-OHdG and MDA levels were significantly increased in preeclamptic pregnant compared to healthy 
pregnant subjects. However, there was no positive correlation between 8-OHdG and MDA levels in preeclamptic 
pregnant subjects. The data of our study show that increased oxidative stress in preeclamptic pregnant subjects 
occurs as a result or a cause. These findings have shown that oxidative stress is involved in the etiopathogenesis 
of PE. The details of the mechanisms involved in the etiopathogenesis of the disease need to be supported by 
further studies. 
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The Influence of Women in Consultative Council on Policy Making 
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Abstract 
The new Consultative Council in Saudi Arabia as known today by “Majlis Al Shoura” was established by a Decree 
from King Fahd bin Abdul-Aziz (God Rest his Soul) in 2000. In the 6th session held in 2013, women were granted 
20% of 150 seats in Shuraa Council by a Royal Decree that was issued by King Abdullah bin Abdul-Aziz. 
Nowadays, laws enabling women empowerment have been established such as allowing women to drive, being 
appointed as an investigator in the prosecutor’s office, women lawyers, laws opposing sexual harassment and 
finally women deputy mayors and the right to vote and stand in the municipal elections. 
What changed when different social norms and policies affected the status of women since the initiation of the 
new Consultative Council in 2013? Which policies and norms should be implemented to safeguard the status of 
Saudi women, and reinforce their role in the society? How 2030 vision emphasis the role of women in light of 
‘CEDAW 1979’? 
Hence, Al Shoura Council members’ interviews were used as a primary resource. This paper considers that women 
evolvement in policy making increases chances of constituting policies and laws that empower women and 
strengthen their role in the society. The paper exhorts the amendment of the Consultative Council bylaws. 
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The Lady Who Regulates The Traffic: Margaret Vivienne Calvert 
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Abstract 
Our world has been changed by creative people among whom are some women whose designs impacted our daily 
lives. Margaret Vivienne Calvert is one such woman whose innovative designs have been regulating the UK’s 
traffic since 1950s. South African-born British typographer and graphic designer Margaret Calvert designed many 
of the road signs used throughout the United Kingdom with her colleague Jock Kinneir. 
Born in South Africa, Calvert moved to England in 1950, where she studied at St Paul's Girls' School and at the 
Chelsea College of Art. Kinneir, her tutor there, asked her to help him design the signs for Gatwick Airport, where 
they chose the black on yellow scheme for the signs after researching the most effective combination. Calvert’s 
work started in the 1950s when vehicle ownership was booming and the government was alarmed at clogged-up 
roads. With the decision to create motorways, the existing road signs became inadequate for the new speed at 
which people would be traveling. Before Calvert’s designs, there was no unified signage system in the UK, which 
meant there was a highly eclectic and often confusing mixture of signage used on our roads. Calvert redesigned 
the road sign system and she came up with simple, easy-to-understand pictograms. In addition to her road signs, 
she has designed commercial fonts for Monotype, including the eponymous Calvert font, a slab serif design which 
she created in 1980 for use on the Tyne and Wear Metro system. She also refined the Aksidenz Grotesk typeface 
and named it Transport. 
For the successful work, she presented she was recently appointed an as an Officer of the Order of the British 
Empire (OBE) by the Queen. Also, she was awarded an honorary degree by the University of the Arts London in 
2004 and in 2015 she was presented with the D&AD President's Award. This paper is important in terms of the 
inspiration it provides to women designers everywhere. 
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The Matriachal Paradigm for A Non-Violente Society: An Analysis of Socio-Economic 
Approaches Bucking The Contemporary Escalation of Abuses and Impositions. 
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Abstract 
Intro: matriachy is not a patriarchy where women have the control instead of men. It is a gender equal social order 
where each person has a role and the recognition of own identity and personality. The gandhian approach to society 
promotes a fully inclusive organization of communities, refusing any type of violence. These two paradigms 
propose a radically different political and economical organization of life. 
State of art: Reeves Sanday Peggy, professor at Pensylvenia University told that “Defining a female-oriented social 
order as the mirror image of a male form is like saying that women’s contribution to society and culture deserves 
a special label only if women act and rule like men.” (Reeves 2002). According with Goettner-Abendroth "the 
matriarchies are authentic egalitarian gender societies; the social collaboration of the two sexes is founded on this 
principle and, despite the centrality of women, that regulates the general functioning of society and the freedom of 
the two genders. Matriarchal societies should not absolutely be considered mirror images of those patriarchal, with 
women who dominate in the place of men [...] patriarchal domination derives its power from imposition structures, 
private property, colonial rule and religious conversion” (Goettner-Abendroth 2012). 
The main characteristics of matriarchal societies are the matrilinearity and matrilocality, i.e. the offspring inherits 
the family name of the mother and lives in the house of the mother; there is not distinction between nobility and 
people, matriarchal societies do not have social hierarchies that they convey power; at a political level in several 
cases the clan representatives are men, usually one of the brothers of the mother, or the son, but in any case, 
representatives are delegates who can not make decisions without the authorization of the clan and mothers' 
council. Mothers, however, do not have coercive power, can give directions and advice but never impose their will 
(Goettner-Abendroth 2012). 
At economic level, matriarchal thought proposes the rejection of the idea of infinite growth and propose a 
decolonization of the collective imagination both on an economic and social level to reject the prevarication and 
imposition of violence, the idea of unlimited accumulation and profit as a rule of life towards a subsistence 
economy, an economy based on work limited to the strict essential to live, through the search for life contexts 
focused on conviviality, care, 
sharing. Capitalism is a solid tool of patriarchy. (Vaughan 1997) 
On the other side we have the gandhian thought based on six simple principles: Aparigraha - not possession, Yajna 
- self-directed socially oriented work or work for bread", Swadeshi -
self-sufficienct and , self-centered local development, Trusteeship Administration (or Trusteeship, absence of
privileges, decentralization), Not exploitation, Equality of opportunity and guarantee of having the means of
support. (Kumarappa 1951).
Research question: is there a similitude between matriachy and gandhian approach as well between maternal gift
economy and gandhian economy? Could a matriarchal organization of society spread non-violence and peace?
Methodology and methods: literature review with an interdisciplinary perspective.
Expected outcomes: understand the similarities between matriarchal societies and gandhian philosophy as well as
between maternal gift economy and gandhian economy.
References:
Goettner-Abendroth, H. (2012).Matriarchal societies: Studies on indigenous cultures across the globe. New York:
Peter Lang.
Kumarappa J.C. (1951), Gandhian economic thought, Vora, Mumbai
Sanday, P. R. (2002).Women at the center: Life in a modern matriarchy. Cornell University Press.
Vaughan, G. (1997).For-giving: A feminist criticism of exchange. Austin, TX: Plain View Press.
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Abstract 
Women studies units in the academy, which started to be encouraged for the first time in the world through Beijing 
Declaration (1995), began to be supported in Turkey mostly after 2000’s. The first step towards the 
institutionalization of the university women's research centers in Turkey was taken at Istanbul University in 1989. 
However, it has made a slow progress until 2000's. Since the beginning of the 2000’s, many regulations aiming to 
provide gender equality and to prevent discrimination based on sex, has been made in Turkey. In this context, the 
foundation of new women’s research centers at universities has also been encouraged and as of February 2018, 
the reare women's research centers at 85 universities. These centers contribute to gender studies in different aspects 
through various activities and academic research. However, there is no sufficient data about university women’s 
research centers in the literature. To gather some detailed information about these centers and to fill in the gap in 
the literature, a survey questionnaire including 22 questions about the research areas of directors and the centers, 
activities of the centers, facilities provided to them, educational programs they offered was sent via e-mail to all 
university women's research centers in Turkey. In this study, we analyzed primary data collected from 57 
university women’s research centers to point out the profiles of the women’s research centers. 
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The Relationshıp between Leisure Time Spending and Healthy Recreation on Academic 
Performance of High School Girl (Emphasizing on Sports Activities) 
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Abstract 
This research is the relationship between leisure time activities and recreation with academic performance of high 
school girl .The sample of 300 subjects were selected. Researcher made questionnaire data collection tool Morsel. 
The results indicated that approximately %75 of participants had no physical activity for high school graduation. 
Also %56 of them had selected the badminton and swimming for leisure time. As a matter of fact %40 of the 
participants explained a lack of sports facilities available due to lack of exercise. The third of participants were 
doing 12 to 25 minutes aerobics and morning training. Listening to music and watching TV were the best activity 
in leisure time of students. About 35 percent of students were not satisfied with their leisure time. The results 
showed a significant relationship between academic performance and spending Leisure time(P=0/049).There was 
not  any significant difference between type of activity that they done in leisure time. 
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Abstract 
Preeclampsia (PE) is a complex disease and the underlying mechanisms are not known, yet. It is well known that 
selenium and selenoproteins status play a role in the pathogenesis of various diseases. The aim of the study was to 
investigate the changes in maternal circulating glutathione peroxidase (GPx) activities, selenium and selenoprotein 
K (SelK) levels in patients with preeclampsia. Thirty healthy pregnant women and 35 pregnant women with 
PE were included in the study. Serum selenium levels were measured by graphite-furnace atomic absorption 
spectrophotometer. Plasma GPx activities and SelK levels were determined by ELISA. The protocol was approved 
by the Ethics Committee of Medical Faculty of Sakarya University and was conducted in accordance with the 
Declaration of Helsinki (16214662/050.01.04/67). Plasma GPx activities and SelK levels were found to be lower 
in the PE group than in the healthy control group. However, there was no significant difference in serum selenium 
levels between two groups. There was positive significant correlation between GPx activities and SelK levels. A 
positive correlation was found between GPx activities with selenium levels. Also, there was a significant positive 
correlation between the levels of SelK and selenium in the PE patients. Our study has shown that the circulating 
selenoproteins play a role in the etiopathogenesis of PE. Interactions of selenium and selenoproteins status with 
underlying mechanisms of PE should be clarified in details with further studies. 
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Abstract 
Pelin Esmer, who invites the audience to understand the woman and to see the world from their perspectives, has 
directed various documentaries (Koleksiyoncu, 2002; Oyun, 2005) and fictional movies (11’e 10 Kala, 
2009; Gözetleme Kulesi, 2012; İşe Yarar Bir Şey, 2017). 
 In general, Pelin Esmer highlights the experiences of women in her movies while addressing the diverse stories 
such as rape, incest relationships, and woman solidarity. We are all familiar with stories which depicts a male 
character/ characters going on a journey on screens. However, Pelin Esmer, change these ordinary stories in movies 
by replacing males with female characters, and putting them to the center of the story. Her characters involve 
women who set out with dreams of having another life, witness distinct stories in their journeys, and experience 
new things. In this way, Esmer creates a distinction from the classical movies. 
 The aim of this paper is to examine the works of Pelin Esmer who tries to survive as a “women director” in a 
male-dominant society/cinema in Turkey, and attempts to introduce the women stories from the perspectives of 
women. Therefore, Esmer is an important figure in women’s studies because of her endless efforts for maintaining 
her existence in cinema sector as a woman as well as focusing on the untold stories of woman as a director. 
 Two of her fictional movies, Gözetleme Kulesi and İşe Yarar Bir Şey, whose plots are based on female characters 
will be examined with text analysis and the representation of women figures will be explained.  
 
Keywords: feminist film theory, female characters, Pelin Esmer movies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 111



Thoughts and Attitudes about Violence Against Women in The Name of Honor in 
University Students and Affecting Factors 

Leyla Baysan Arabaci

leyla.baysan.arabaci@ikc.edu.tr 

Feyza Dereli

dfeyza@gmail.com 

Ayşe Büyükbayram

abayram35@gmail.com 

Gülsenay Taş

tas.gulsenay@gmail.com 

Aşkın Çevirgen

askincevirgen@gmail.com 

Abdulhakim Kurt

hakimkurt@hotmail.com 

Abstract 
Objective: The research was conducted to determine the thoughts and attitudes of university students towards 
violence aganist women in the name of honor and the affecting factors. 
Method: This cross-sectional and descriptive study was conducted with 1038 university students. In the research, 
"Introductory Information Form","Attitudes Toward Honor and Attitudes Toward Violence Against Women Scale" 
were used. The high score shows the negative attitude regarding the concept of honor. To evaluate the data, 
number-percentage distributions, variance analyses and t-test analyses were used. 
Findings: 66.1% of the students were female and the mean age was 20.51±3.17. The mean score of the Attitudes 
Toward Honor Scale (31.80±15.84;max:84) and Attitudes Toward Violence Against Women Scale 
(25.32±9.36;max:84) were found to below the average. The mean scores on  scales were found statistically 
significant according to some socio-demographic characteristics and violence and honor oriented attitudes and 
thoughts (p <0.05). 
Conclusion: University students do not approve violence against women in the name of honor; but students who 
is male, lives in a village-town, lives in a large family, whose parents are analphabetic, who have never been 
exposed to violence or who have use violence before, who witnessed honor killings in the living environment, who 
find honor killings justified, who don’t believe that honor killings can be prevented, who believed that they had 
sufficiently intervened in honor killings tended to approve violence against women in the name of honor. 

Keywords: Honor, honor killings, violence against women, university student 
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Toplumsal Cinsiyet Açısından Ensest Vakalarında Annenin Rolü 
  
Pınar Özdemir   

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı 
  
Özet  
Kadın, toplumda bir birey olmak, evde olmak, eş olmak, ev kadın olmak gibi sorumluluk gerektiren oldukça zor 
görevleme sahiptir. Diğer yandan toplumda cinsiyetçi rol dağılımı da, kadına benzer rol ve sorumluluklar 
yüklemektedir. Toplumsal cinsiyet, kaynakların dağılımı ile kültürel inançları, bireysel seviyede kişilik ve 
kimlikleri, davranış biçimleri ile durumsal yapıları içerir ve çoğu zaman sosyal farklılaşmaya temel oluşturur. 
Toplumlarda kadınlar annelik, eşlik gibi statülerle tanımlanırken, erkekler mesleki unvan gibi statülerle 
tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetle açıklanamayan sosyal sınıf, ataerkillik, siyaset ve 
toplumdaki üretim biçimiyle bağlantılı bir anlama. 
Toplumsal cinsiyet özellikle rollerin şekillenmesi açısından oldukça önemlidir çünkü erkeklik ve kadınlık yapıları, 
insanoğlunun cinselliği anlama ve ifade etme biçimleri şekillendirir. Toplumsal cinsiyet ideolojileri, çocuk cinsel 
istismarı ve çocukluk ensesti dâhil olmak üzere şiddet ve istismara karşı savunmasızlığa yol açan eşitsiz güç 
ilişkileri ile karakterize etmek. Bunlar, ekonomik bağımlılık, susturma, fiziksel zarar, utanç duygusu, korku, 
yardım ve desteğe erişim eksikliği gibi durumlardır. 
Ailede, anneler babalara göre, eşitsiz bir biçimde çocukların cinselliklerine göre yönetilir iki uçlu bir sorun olur. 
Bir taraftan kadınların cinsel olarak aktif görünmesi utanç verici görülürken, öte yandan görünüşte ve davranışta 
cinsellik belli bir toplumsal bazda mevcuttur. Ensest, aile içerisinde yaşanı bir düşünün çünkü annenin rolü ensestin 
farkedecek ve açığa çıkarılması adına oldukça önem taşımaktadır. Ancak, ensest vakalarda toplumsal cinsiyet 
kavramından çıkılmaz şekillenen annelik rolü, erkeğe boyun eğici ve ekonomik özgürlüğü olmayan kadın rolüyle 
birleştidiğinde annenin suçlanmasına ve kınanmasına neden olmaktadır. 
Ensest ilişkide ön plana çıkan kadın figürü, bazen ailede annenin yetersizliği yahut annenin pasif kişilik yapısı, 
hamile olması, hasta olması gibi nedenlerle anneye daha çok yardımla sorumlu anne kimliğini yüklemektedir. Bu 
çalışmada, ensestte kilit rol oynayan annenin toplumsal cinsiyetin annelik rolüne etkileri tartülelacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Enest, Toplumsal Cinsiyet, Anne, Annelik Rolü. 
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Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Kadınların Tüketim Alışkanlıklarının Kuşaklararası 
Boyutu 

Funda Bayrakdaroğlu

fkaya@mu.edu.tr 

Çağlar Özbek

caglarozbek@ymail.com 

Özet 
Tüketim özellikle günümüzde salt temel ihtiyaçları gidermek üzerine gerçekleşmemektedir. Tüketim ve toplumsal 
cinsiyet ilişkisi de yapılan çalışmalarda önemli bir belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. 21. yüzyıl, özellikle 
kadınların ve çocukların tüketimine ve bununla ilgili araştırma ve çalışmalara sıklıkla yer vermektedir. 
Günümüzde sosyal medya ve reklam çalışmaları incelendiğinde de bu iki hedef kitlenin, hem tüketen hem de 
tüketimi sağlayanlar açısından başat değerde olduğu görülmektedir. Çocukluktan yetişkinliğe evrilen bu süreçte, 
kadınların farklı kuşaklardaki tüketim alışkanlıklarının incelenmesi de akademik çalışmalar için önem arz 
etmektedir. Temel olarak Baby Boomer (1946-1964), X (1965-1981), Y (1980-2000) ve Z (2000 ve sonrası) 
çerçevesinde değerlendirilecek olan kuşaklar ve bu kuşaklardaki kadınların tüketim kalıpları çalışmanın özünü 
oluşturmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı kadınların, farklı kuşaklarda hangi tüketim alışkanlıklarına sahip olduğunu, ihtiyaç temelli 
tüketimin hedonist tüketime dönüşme süreciyle kuşaklar arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir.  

Keywords: Toplumsal cinsiyet, Tüketim, Kadın tüketiciler, Kuşaklar 
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Traumatic Growth and Resilience Status of Female Victims of Violence Inpatients in A 
District Psychiatric Hospital 
 
Leyla Baysan Arabacı 
baysanarabaci@hotmail.com 
 
Gül Dikeç 
guloban@hotmail.com 
 
Ayşe Büyükbayram 
abayram35@gmail.com 
 
Gülçin Uzunoğlu 
gulcin.boluk_09@hotmail.com 
 
Erol Ozan 
erolozan@gmail.com 
 
Abstract 
Introduction:Increasing post-traumatic growth and resilience in women exposed to violence is important for 
mental health care, treatment and rehabilitation. 
Objectives:The aim of this study was to examine the traumatic mental growth and resilience status of females 
who were receiving inpatient treatment in a district mental health and diseases hospital and had a history of being 
subjected to violence. 
Methods:One hundred twenty female patients with a history of exposure to violence participated in the study. For 
data collection, an introductory information form, Traumatic Growth Inventory(TGI), and Resilience Scale for 
Adults(PRSA) were used. The data were analyzed using descriptive statistics, t-test, and correlation analysis. 
Results:This study found that all participants were subjected to emotional violence,65.8% to physical 
violence,30.8% to sexual violence, and 94.2% to verbal violence in any period of their lives. Moreover, their TGI 
mean score(60.96±11.91) was above the average, while their PRSA mean score(97.90±9.18) was below the 
average. The mean scores of the participants obtained from the scales(TGI and PRSA) did not vary significantly 
among the types of violence(p>0.05) to which the women were exposed. 
Conclusions:This study found that the traumatic growth of females, who had a history of violence was positive 
while their resilience levels were inadequate.Psychiatric nurses have important responsibilities for many subjects 
such as determining the cases mentioned above and problems experienced by patients in the early period, meeting 
the victims’ needs and fortifying them.Thus, nurses can apprehend the phenomenon of violence that patients may 
encounter in many cases, and provide them with support, counseling, and guidance. 
 
Keywords: traumatic growth, violence, psychological resilience, mental disorder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 115



Tüketim Kültürü İdeolojisi Bağlamında Medyada Kadın Temsilleri: Olay Yeri Balçiçek 
İlter Ve Müge Anlı İle Tatlı Sert Programları Üzerine Bir Okuma 

Tuğba Akdal

tugbaakdal@outlook.com 

Özet 
21. yüzyılda demokratikleşme adına verilen mücadelelerin çoğu kadın erkek eşitliği, kadının toplumsal
konumunun güçlendirilmesi ve kadın haklarının savunulmasına yöneliktir. Ancak modern bir yaşam formuna tam
anlamıyla kavuşamayan ülkelerde kadın, iş ve eğitim olanaklarından ne kadar yararlanırsa yararlansın; yine de
birey olarak haklarını kullanma, savunma, çeşitli olanaklardan yararlanma, kendine biçilen rolleri kabul etmesi ve
reddedebilmesi gibi konular hususunda ataerkil eğilimli bir yaşam biçiminden sıyrılmayı tam olarak
başaramamaktadır. Medyada kadın olgusunun kullanımında kadınların sadece cinsellikleriyle değil siyasetten
ekonomiye, kültür-sanattan spora toplumun çeşitli alanlarındaki başarılarıyla yansı- tılmasına dikkat edilmesi
gerektiği üzerinde durulmuştur. Artık kadınlar, kamusal alandaki özgürlü- ğünü kendi emeği ve üretimine bağlı
bir biçimde kazanmaya çalışmaktadır. Kadınların gerek özel gerekse kamusal alanda elde ettiği güç ve statü onların
bu alanlarda kazandığı kimliği ortaya koymaktadır. Yazılı ve görsel medyada kadına yüklenen özellikler ona
herhangi bir güç ve statü ilişkisi kazandırmaktan çok uzaktır. Günümüzde halen kadınların bir çoğu cinsellik,
aldatılma, kıskançlık gibi haberlere konu olarak medyada kendilerine yer bulabilmektedir. Kadınlar ülkenin siyasal
ya da ekonomik gündeminden soyutlanmış olarak en çok da aldatan-aldatılan konumlarıyla gündeme gelmektedir.
Bu makalede kadınların her alanda olduğu gibi medya alanında da gerek nitelik gerek nicelik olarak daha da
güçlenmeleri gerektiği konusuna değinilmiştir. Özellikle kırsal alanda kadının toplumsal statüsünün
güçlendirilmesi konusunda medya yayınlarının önemi çalışmanın asıl temasını oluşturmaktadır.
Bu bağlamda kadınların en çok temsil edildiği ve televizyonların sabah saatlerinde yer alan programlardan
Balçiçek İlter ve Müge Anlı’nın hazırlayıp sunduğu programlar seçilerek kadın temsilleri içerik analizine tabi
tutulmuştur. Sunulan içerikler kategorize edilerek kadınların toplumsal, kültürel ve siyasal olarak televizyonda
konumlandırılmış biçimi ve eşitli televizyon programlarına, haber ve tartışma programlarına, reklamlara, dizilere,
filmlere yansıtılış biçimleri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.

Keywords: Medya, temsil, kadın, değerler, demokrasi 
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Türk Sineması Dış Göç Filmlerinde Kadının İnşası   Üzerine Bir Değerlendirme (An 
Evaluation of Construction of Women in Films Focusing on External Migration in 
Turkish Cinema) 
 
İzlem Kanlı 

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi ,Kıbrıs 
izlem.kanli@neu.edu.tr  
 
Pelin Agocuk 

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Kıbrıs 
pelin.agocuk@neu.edu.tr 
  
Özet 
Bu araştırma 1990 sonrası Türk sinemasında yer alan dış göç filmlerindeki temsillerde kadının inşa sürecini 
değerlendirecektir. Araştırmanın amacı, dış göçün kadın kimliği üzerinde oluşturduğu değişim ve dönüşümleri 
toplumsal cinsiyet eşitl(siz)liği ekseninde incelemektir. Bu çerçevede araştırmada göç olgusunun kadını nasıl/ne 
şekilde değiştirip dönüştürdüğü filmlerin temel karakteri olan kadınların temsil biçimlerine ve filmin anlatı 
yapısına odaklanılarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda kadının göç etmeden/ettikten sonraki pozisyonu, eğitim, 
sınıf, medeni durum, iş, sosyal statü vs gibi unsurların yanında temel karakterin göç sonrası konumlanışları ve 
temsilleri ekseninde analiz edilecektir. Çalışma dış göç temsili sunan toplam altı filmi temel karakterlerine 
odaklanarak çözimleyecektir. Bu filmler sırasıyla,(Sarı Mersedes,T.Okan,1992) (Hamam,F.Özpetek,1997), 
(Duvara Karşı,F.Akın,2004) (Yaşamın Kıyısında, F.Akın,2007) ve (Almanya’ya Hoşgeldiniz, Y.Şamdereli,2011) 
(Kuma, U.Dağ,2012) filmleridir. Filmdeki çözümlemeler medya ve kültürel çalışmalar yaklaşımlarından 
faydalanılarak değerlendirilecektir. 
  
Anahtar kelimeler: Türksineması, göç, kadın, temsil 
  
Abstract 
This research will evaluate the construction process of women in the representations of films which focus on 
external migration in Turkish cinema since 1990’s. The purpose of this research is to examine the changes and 
transformations on women's identity due to migration on the axis of gender (in)equality. Within this framework 
the research will be evaluating the forms of representations by both focusing on the main characters (the heroine) 
of the films as well as the films narratives. In this context, the position of  woman after migration and 
representations of the heroine such as their education level, class, marital status, work, social status will be 
evaluated. The study will be analysing six films in total by focusing on their main female characters(heroine); 
these films are ;  (Sarı Mersedes, T.Okan, 1992) (Hamam, F.Özpetek, 1997), (Duvara Karşı, F.Akın, 2004) 
,(Yaşamın Kıyısında, F.Akın,2007) ve (Almanya’ya Hoşgeldiniz, Y.Şamdereli,2011) and (Kuma, U.Dağ,2012) . 
The films will be evaluated using  media and cultural studies approaches. 
  
Keywords:   cinema, migration, women, representation 
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Turkish Women Illustrator: Nazan Erkmen 
 
Çağrı Gümüş 
cagrigumus79@gmail.com 
 
Abstract 
Illustration has come up as a symbol in a cave and is now used as a communication language, a means of conveying 
messages to the target audience. The illustration, described as an illustration work to explain, exemplify or 
decorate, has a long and rich background. Nowadays, the illustration emerges as a line coming to existence and a 
signature of the designer, which adapts to the digital age. Nazan Erkmen, Turkish female Illustrator, is an 
international illustrator with many qualified works in the field of illustration. With this work, it is aimed to provide 
a reference about her works and views about illustration, the biography of Nazan Erkmen representing our country 
abroad with his works, whose works are mostly on children illustrations and who has worked on women.  
 
Keywords: Illustration, Illustrator, Nazan Erkmen 
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Türkiye’de Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 
 
Elvan Cenikli 
elvancenikli@mu.edu.tr 
 
Özet 
Öncülüğünü Avustralya’nın yaptığı ‘cinsiyete duyarlı bütçeleme’ bugün tüm dünyada ilgi çeken konulardan birisi 
haline gelmiştir. Cinsiyete duyarlı bütçeleme kadınlar için ayrı bir bütçeleme sürecini ifade etmekten çok kamusal 
kaynakların etkin paylaşımı üzerine oturan bütçeleme süreçlerinin cinsiyet eşitliği temeline dayanmasını ifade 
etmektedir. Burada temel sorun kamusal kaynakların kadın ve erkeklere eşit dağılımı değil kadın ve erkeklerin 
ihtiyaçlarına uygun olarak dağılımı olmaktadır. Bu sorunu çözmekte kamu otoritelerinin elindeki en önemli araçlar 
ise kamu harcama ve gelir politikaları ve dolayısıyla bütçe politikalarıdır. Bütçe politikalarını cinsiyet temelinde 
değerlendirme 70’li yılların sonlarından itibaren ülkeler nezdinde kabul görmeye başlamıştır. Konunun Türkiye 
açısından gündeme gelmesi ise izleyen 10 yıllık süreçte başlamıştır. 
Türkiye’de cinsiyete duyarlı bütçeleme konusu ilk kez Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı “Toplumda Kadın 
Katılımı” Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda ele alınmış, konunun kalkınma planlarına yansıması ise ilk kez 10. 
Kalkınma Planı’nda olmuştur. Kalkınma Planı’nda “Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda farkındalık 
oluşturulacak ve örnek uygulamalar geliştirilecektir” ifadesine yer verilmiştir. 25 Mayıs 2010 tarihli 2010/14 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi’nde ise kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerin hazırlayacakları stratejik plan, 
performans programları ve faaliyet raporlarında kadın-erkek eşitliği yaklaşımını dâhil etme gerekliliği belirtilmiş, 
bütçe politikalarında cinsiyete duyarlılık konusuna vurgu yapılmıştır. Bu bakımdan cinsiyete duyarlı bütçeleme 
halen bütçe politikaları açısından öncelikli konulardan birisi olması hasebiyle siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve 
akademisyenler açısından önem arzetmektedir. Bu amaçla bu çalışmada cinsiyete duyarlı bütçeleme kavramı 
üzerinde durularak dünyada ve Türkiye’de cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamaları ele alınacaktır. 
 
Keywords: Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Cinsiyet Eşitliği, Kadının Statüsü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve 
Kontrol Kanunu 
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Türkiye’de Kadın Hareketinin Uluslararasılaşması: İmkânlar Ve Sınırlılıklar 

Çağlar Özbek

caglarozbek@ymail.com 

Pinar Yürür

pinaryurur@hotmail.com 

Özet 
Dünya genelinde uluslararası sivil toplumun oluşması için olmazsa olmaz kabul edilen üç sacayağından, (i) insan 
hakları hareketi, (i) ekolojik hareket ve (iii) kadın (feminist) hareketi bugün de hala toplumların demokratikleşmesi 
için ön koşul kabul edilmektedir. 21. yüzyılda özellikle aktif yurttaşlık, katılımcı demokrasi gibi kavramların ve 
“dünyanın küçük bir köy olduğu” iddiasını taşıyan globalleşmenin de etki ve tartışma alanını genişletmesi, 
toplumsal hareketlerin uluslararasılaşması fikrini güçlendirmiştir. Türkiye’de kadın hareketini Osmanlı 
İmparatorluğu’nun mirasından alınan öğelerle başlatmak mümkün gözükmekle birlikte, Cumhuriyet tarihi içinde 
asıl ivme 1970’li yıllardan itibaren yaşanmaya başlanmıştır. Bilinç yükseltme gruplarının dar çerçevesinde yeşeren 
hareket, sonrasında farklı birlikler ve örgütlenmelerle bugünkü halini almıştır. 
Bu çalışma, Türkiye sivil toplumunda, kadın hareketinin tarihsel-kategorik olarak geldiği noktanın 
uluslararasılaştığı iddiasını taşımakta ve yerelden ulus sınırlarını aşan mücadelenin izlerini sürme amacını 
taşımaktadır. Aktivizmle birlikte kadın hareketi içinde mücadele eden kadınların da ulus-ötesi bir aktivizme doğru 
ilerlediği görülmektedir. Aktivistlerin uluslararası toplantılara katılımındaki artış, uluslararası sözleşmelere 
Türkiye’nin taraf olması, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin yurtdışındaki diğer kurum ve kuruluşlardan 
aldıkları fon desteği, yabancı uyruklu araştırmacıların Türkiye’de yürüttüğü araştırmalar, akademinin kadın 
hareketine ve örgütlenmesine verdiği destek, projecilik olarak adlandırılan ve 2000’li yıllardan sonra ivme kazanan 
süreç, yabancı sivil toplum örgütlerinin Türkiye’de açtıkları ofisler ve hepsinin ötesinde kadın hareketinin 
öznesinden kaynaklı evrenselliği, mücadelenin ulus-üstü boyutunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma gelinen 
noktada Türkiye’deki kadın hareketinin uluslararası boyutunu incelemeyi hedeflemektedir.  

Keywords: Türkiye, Kadın hareketi, Sivil toplum, Uluslararasılaşma. 
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Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının Kadın Yoksulluğuna Etkisi 

Armağan Türk

armaganturk@klu.edu.tr 

Berna Ak Bingül

berna.akbingul@klu.edu.tr 

Özet 
Günümüzde yaşanan yoksulluk olgusu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunu olmaktan çıkmıştır. 
Gelişmiş ülkelerin de yoğun bir şekilde yaşadığı yoksulluk, işgücü piyasasındaki cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle 
kadınları erkeklere oranla daha değişik şekillerde ve derinden etkilemektedir. Ayrıca kadınlarla erkekler ve 
kadınların kendi arasındaki yapısal farklılıklar kadın yoksulluğunu farklılaştırmaktadır. Yapılan birçok 
ekonometrik çalışma yoksulluğun kadınları daha yoğun ve şiddetli bir şekilde etkilediği sonucunu ortaya 
çıkarmıştır. 1980’lerden sonra yaygınlaşmaya başlayan kalkınma ajansları değişen şartlara uygun olarak dinamik 
bir yapıya sahip olarak ülkenin ya da bölgenin kalkınmasına yardımcı olacak uygulamalar yapmayı 
hedeflemektedir. Bu çerçevede çalışmamız Türkiye’de kalkınma ajanslarının kadın yoksulluğu üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. 

Keywords: Kadın yoksulluğu, Kalkınma Ajansları 
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Understanding the Needs of Refugee Women in Canadian Healthcare System 

Eunice Anteh Anteh

e.anteh@uleth.ca

Abstract 
Migration and refugee crises are increasing globally due to war, conflict and natural disasters leaving women and 
children more vulnerable which has a significant negative impact on their health and wellbeing. Women refugees 
consist of about half of the 244 million migrants and nearly half of the 19.6 million refugees worldwide (UN 
General Assembly, 2016). It is important to explore the healthcare experiences of refugees settling in Canada to 
understand how the structure and operation of the healthcare system meet their health needs. Although some 
studies exist on the difficulty women refugees face in accessing and utilizing healthcare services, there is a paucity 
of research on how women refugees navigate the Canadian healthcare system and the gaps that exist between their 
expectation and actual experiences.The study seeks to understand the healthcare needs of refugee women and 
identify strategies that can help improve their familiarity, access, navigation and utilization within the Canadian 
healthcare system. A qualitative research approach informed by intersectionality feminist framework will be used 
to better understand the intersecting factors that influence how women refugees access healthcare in Southern 
Alberta, Canada. Participants and study locations will be selected using purposive sampling technique. The 
inclusion criteria for selection will be refugee woman between the ages of 18-49 years (reproductive status) who 
have lived in Alberta for about six months to five years. Data will be collected through four (4) focus group 
discussions and four (4) in-depth individual interviews and employ an inductive thematic analysis approach to 
explore the collective voices of women’s narrative stories or perspectives in the access and utilization of healthcare 
services in Canada. 
The study aims to answer the question – what do refugee women really need and how does the Canadian healthcare 
system offer these needs? It is expected that the study findings will provide reliable information and challenge 
stakeholders’ interest and policy-making for refugee women’s health needs which is necessary for their 
reinstatement. 

Keywords: migration, access, utilization, healthcare system, women health 

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 122

IWSC 2018

http://www.iws-c.net Copyright © International Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC) 122



Ünıversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları/Gender Perspectives of 
Undergraduate Students 

Nuray Girginer

ngirginer@gmail.com 

Serap Yılmaz

serapyilmaz94@gmail.com 

Abstract 
With sex oriented stereotypes in the society, women who adopt feminine roles and men who adopt masculine roles 
create gender and gender roles. Gender roles internalized by theindividuals in accordance with the expectation of 
the public, takes place in every aspect of life. In this study due to the fact that they are the generation that will shape 
the future of the society, it is aimed to examine the gender perceptions of university students. In the study, a Gender 
Perception Scale consisting 25 items was applied to 245 university students who were studying in the faculty of 
economics and administrative sciences of a state university. By applying Explanatory Factor Analysis to the 
obtained data, students gender perceptions was dimensioned. With the mentioned factors various demographic 
characteristics were analyzed with difference tests (t test, ANOVA etc.). 

Keywords: gender, gender roles, Explonatory Factor Analysis 

Özet 
Toplumda cinsiyete yönelik var olan kalıp yargılarla, kadınlar kadınsı rolleri erkekler ise erkeksi rolleri 
benimseyerek toplumsal cinsiyet ve rollerini oluşturmaktadırlar. Toplumun beklentisi doğrultusunda bireyler 
tarafından içselleştirilen cinsiyet rolleri, hayatın her alanında kendisini göstermektedir. Bu çalışmada, toplumun 
geleceğine yön verecek nesil olmaları nedeniyle üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyete bakış açılarının 
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada bir devlet üniversitesindeki idari bilimler alanında eğitim alan 245 üniversite 
öğrencisine 25 maddeden oluşan Toplumsal Cinsiyet Ölçeği (TCÖ) uygulanmıştır. Elde edilen verilere Açıklayıcı 
Faktör Analizi (AFA) uygulanarak, öğrencilerin toplumsal cinsiyetle ilgili bakış açıları boyutlandırılmıştır. Söz 
konusu faktörlerle çeşitli demografik özellikler farklılık analizleriyle (t testi, ANOVA gibi) analiz edilmiştir. 

Keywords: Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Açıklayıcı Faktör Analizi 
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Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Kız Öğrencilerin Karşılaştığı Güçlükler 

Gülşah Batdal Karaduman

gulsah@istanbul.edu.tr 

Özet 
Üstün zekâlı ve yetenekli kız öğrenciler, eğitim yaşantılarına diğer öğrenciler gibi büyük bir istek ve motivasyonla 
başlarlar. İlkokulda çoğunlukla öz güvenli, heyecanlı ve enerji içinde araştırmalar yaparlar ve okulu çok severler. 
Ama daha sonraki eğitim yaşantılarındaki bazı etkenler bu durumun tam tersine dönmesine neden olabilir. Eğitim 
aldıkları seviyeye göre özellikle ortaokul ve lisede bu özel yetenekli kız öğrencilerin öğrenmedeki şevkleri kırılır. 
İlkokuldan sonraki dönem çoğu çocuk için zordur ama özellikle özel yetenekli kız öğrenciler için sosyal, akademik 
ve gelişimsel engeller barındırır. Bu dönemde bu öğrenciler öz güvenlerini kaybedebilirler, STEM konularına 
ilgilerini kaybedebilirler, biyokimyasal ve nörolojik farklılıklar olumsuz şekilde etkili olabilir, bu dönemde kızlar 
zor seçimlerle karşı karşıya kalabilirler, stereotipler, varsayımlar ve beklentiler onları geride tutabilir. Ayrıca 
zorbalık, kimlik oluşumu ve başarı düşüklüğü gibi etkenler de bu öğrencilerin hayatlarını olumsuz etkilemektedir. 
Bu konularda eğitimcilere ve ebeveynlere önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmanın amacı, üstün zekâlı ve 
yetenekli kız öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri ortaya koymak ve bu durumları ortadan kaldırmak için 
yapılabilecek uygulamalar konusunda bilgi vermektir. Bu amaçla literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışmanın sonucunda ortaya koyulan tespitler ışığında eğitimcilere ve ebeveynlere önerilere yer verilmiştir. 

Keywords: Üstün zekalı ve yetenekli kız öğrenciler, özel yetenek, eğitimsel güçlükler. 
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Value-Added When Women Are in Key Leadership Positions Globally 

Ann Hilliard

draph1@juno.com 

Abstract 
In order to promote women in higher level leadership positions, it is important for companies and organizations to 
be sensitive to the needs of women and other employees.  Companies must make an intentional effort to recruit, 
train¸ mentor, support and trust women in top leadership positions.  Companies must craft their agendas to include 
gender diversity as a number one priority in order to promote women in various leadership positions.  There is a 
need to have company CEOs and other top managers to endorse women to join companies as a major focus. There 
is a need for companies to create a culture that clearly communicates that “women matter” and women are able to 
contribute in a productive manner to the growth of companies.  The leadership positions that women are holding 
today globally.  Realizing too, that women still continue to endure barriers when it comes to gaining access to key 
leadership positions in the public and private sector.  This study will push its presence beyond barriers, but look at 
real women who are serving in key leadership positions globally.  Second, this study will look at how more women 
can be positioned to be prepared for leadership positions and why women are needed in leadership. 

Keywords: Women in Leadership Positions, Women Leaders are Needed 
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Violence against Women in Women’s Perception– An Examine on Women’s Shelters in 
Turkey 

Sezer Ayan

sezerayan@gmail.com 

Abstract 
Aim. To determine if there is a correlation between women’s traditional views about marriage and the family 
(TBAMAK)  and beliefs about wife beating  (IBWB) and type and frequency of violence they are subjected 
to. Method. This study’s universe comprises of 64 women housed in Turkish Ministry of Family and Social 
Policies’ women protection houses because of domestic violence. Findings. Data gathered during this study 
demonstrates that there is a direct correlation between having traditional beliefs about marriage and having beliefs 
justifying wife beating (JUWB) with women being subjected to sexual violence. 
 Furthermore, a statistically significant correlation was demonstrated between having traditional beliefs about 
family and marriage and frequency of being subjected to violence. Results. Data suggests that having traditional 
beliefs about family and marriage and having beliefs justifyingwife beating are partially determinative about the 
type and frequencyof violencewomen are subjected to.  

Keywords: Gender, gender culture, traditional beliefs, patriarchal beliefs, beliefs about wife beating, violence 
against women. 
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Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements 

Zhala Bahramova

jala.bahramova87@gmail.com 

Abstract 
The historical socio-economic and political conditions of Saudi Arabia are an essential aspect of understanding a 
woman’s position in Saudi society. The persistence of women’s exclusion from public life in contemporary Saudi 
Arabia is one of the most heated debates not only among Muslims but also worldwide, as Saudi society comes 
under more and more scrutiny internationally. In 1980, there were more female graduates in the humanities than 
male. University women could study most of the same subjects as their male counterparts except those, which 
might lead to their mixing with men. This paper explores some of the restraints and achievements of women in the 
field of education in Saudi Arabia today. Illiteracy, literacy rate, women’s rights, education, Saudi Arabia, oil 
wealth 

Keywords: Challenges and achievements 
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Women Obstacles in Islamic Republic of Iran 

Sepideh Gholizadeh

sgha2014@gmail.com 

Abstract 
Assessing the history of Iran and considering the evolution of societies in the last millennium made me enthusiastic 
to tremendous changes have taken placed regarding the position of women in societies in different eras. In this 
research, I want to evaluate the role of women in my country by considering their status in Iran’s society 
particularly labor market under the ruling state of Islamic republic of Iran (IRI). Since, after the Islamic Revolution 
of 1979 and victory of clerical regime women have faced with so many issues in all sphere of their public and 
private life, I am intended to scrutinize the main obstacles which have degraded women status in society, work 
place, labor market and political arenas. Therefore my research question is to disclose and reveal the obstacles 
which women issues are originated from. In first step of accomplishing my research I will assess the literature 
review of women oppression to do so I will look at the history of women oppression around the world to show 
that how women have being oppressed ‘universally’ in different eras and different societies. In second step of 
literature review I will do my assessment on the state and types of state formation by considering different scholars 
debates, in different eras. I do so in order to securitize Iran state and how it effects women life in different sphere 
of societies, I find different legislation which is directly discriminating presence of women in society, moreover I 
find some of the speech of leader of Iran which is directly discriminating Iranian women in all sphere of the society. 
Finally based on Engels and Marx theories I attempt to illustrate discrimination of women which is rooted in; from 
the foundation of ‘property right’ and reinforced in ‘capitalist state’ or ‘state in capitalistic society’.   
My methodology is based on qualitative and narrative approach, in this paper based on research lab I tried to 
scrutinize different articles about state particularly capitalistic state and theories regarding women oppression. 
Moreover I studied those articles or studies whichassessed legal framework of Muslim countries and stressed on 
the rules and regulation which imposed by Shari’a law. Subsequently, In order to understand my subject better I 
watched many videos and documentary films and especially those film which was about Iranian feminist 
movement and activist challenges against discriminatory laws including Gajar dynasty, Pahlavi dynasty and 
Islamic revolution. 

Keywords: women oppression, women in IRI, women obstacles, women in labor market, women in education 
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Women Patrons of Architecture 

Hazal Şentürk

hazalsenturk08@gmail.com 

Abstract 
The word ‘patron’ means the founder of a place or the person who takes a role in the construction phase of a place 
aim of which is serving the society. Throughout the history, the leaders of the societies and prominent and 
respected people have undertaken the role of patronage for these places. 
Herein we have given examples of female patrons(banners) in the Seljuk and Ottoman Emporary periods.The 
structures built during these periods are not only functional but also strong reflections of the power of the 
Emporary. 
The banners have taken part in the construction process via the foundations. Among the banners, female members 
of the dynasty were more common but there were also female patrons from the leading families of the society. 
They had represented their families by taking a role in the construction of such buildings. 
Women patrons, in the early periods of the Ottoman Empire,  built single-domed mosques and by the time they 
began to take part in the construction of kulliyyes. 
During the  Seljuk Emporary period women patrons had also taken part in the construction of fabulous architectural 
monuments. For example Kayseri Döner Kümbet, Huand Hatun Complex and Hatuniye Madrasah had been built 
by such outstanding women patrons. They also had a strong role in the cultural life of the society. The types of the 
monuments signed by these banners were: tombs, khans, madrasahs, mosques, masjids, baths and hospitals 
(darussifa).In other words, women banners had taken part in the construction of structures for the sake of the 
people and for helping the poor. Especially darussifas were very important in the health services of those periods. 
Though the architectural and technical properties of the buildings were similar to those built by the Seljuk male 
patrons, the outside decoration styles of the buildings signed by the female patrons were more charming, 
impressive and glamorous due to the more aesthetic feelings of the women patrons. 
Except for Hatice Turhan Sultan women banners had generally not taken part in the construction of government 
and military buildings. By taking part in the instruction of  2 fortresses in Dardanelles she had taken the title 
as  ‘women defender of the government '. 
In our article, we will discuss the female banners during the Seljuk and Ottoman Emporary periods in detail and 
give examples about the outstanding and fabulous structures built for serving the society which in the end resulted 
in the public recognition and respectfulness of the female banners. 
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Yerel Basınında Kadına Yönelık Şıddetın Ele Alınışına Yönelik Bir Çalışma 

Mustafa Öztunç
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Özet 
Kadına yönelik şiddet konulu haberlerde yer alan unsurlar, medyanın kadına şiddete bakış açısını 
yansıtabilmektedir. Ulusal basında kadına yönelik şiddet farklı boyutlarıyla incelenmesine rağmen, yerel basında 
bu konu tartışılmamıştır. Çalışmada, Sakarya’da yazılı basınının kadınlara şiddet haberlerini sunarken, kadın 
olgusuna yaklaşımı, özendirici boyutu, şiddetin önlenmesine katkı boyutu, farkındalık oluşturma tarzı 
incelenmiştir. Bu bağlamda; Sakarya’da yayın yapan günlük 7 yerel gazetenin 2016 yılındaki kadına yönelik şiddet 
haberleri taranarak içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.  Sakarya Barosu'nun verilerine göre 2016 yılında 1876 
şiddet olayı yaşanırken, yerel basın bunlardan ancak 62’si haber yapmıştır. Çalışmada yerel basının kadına yönelik 
şiddeti ele alış biçimiyle ilgili önemli verilere ulaşılmıştır. 

Keywords: Kadına yönelik şiddet, yerel basın 
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Kadının Boyanmasından Makyaja Dönüşümü Üzerine 
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Özet 

Makyaj olgusu insan yaşamında neredeyse 4000 yıldır var olmuştur. Başlangıçta kadın veya erkek olarak ayrımı 

yapılmadan güzellik, sağlık, korunma, soyluları halktan ayırma vb. gibi birçok farklı amaç için kullanılmıştır. 

Örneğin Vikingler savaşa giderken düşmanlarına daha heybetli ve cesur görünmek için siyah boyalarla ve saç 

örgüleriyle savaş makyajlarını yaparken, Mısırlılar sıcaktan ve bazı hastalıklardan korunmak için günümüze kadar 

gelmiş geleneksel göz makyajlarını yapmaktadır. Kısaca boyanma ya da günümüzdeki adıyla makyaj tarihi çok 

eskilere dayanan ve kullanıldığı her coğrafyada kendisine farklı anlamlar yüklenerek günümüze kadar aktarılmış 

ve günümüzde tam anlamıyla dev bir endüstri halini almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Makyaj, boyanma, güzellik, dönüşüm 
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Digital Oyun Bağımlılığı 
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Naif KARA 
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Bilgisayar oyunları çocuklar arasında son derece popüler bir boş zaman aktivitesi haline 
gelmiştir. Son on yılda video oyun bağımlılığının çeşitli yönlerini inceleyen deneysel 
çalışmaların sayısında önceki yıllara göre önemli bir artış olmuştur. Video oyunu veya dijital 
oyun adı altında bağımlılık yapan birçok farklı oyun türüne rastlamak mümkündür. Aksiyon 
oyunları, macera oyunları, simülasyon oyunları, spor oyunları, stratejik oyunlar, bulmaca 
oyunları ve rol yapma oyunları gibi bir çok bilgisayar oyunları kategorilerini sıralamak 
mümkündür (Gros, 2006, s.2).  

Avrupa İnternet İnteraktif Yazılım Federasyonu (ISFE) tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre Avrupa’da internette oynayanların en az % 25’i video oyunlarını haftada en 
az bir kez oynadıklarını ifade etmişlerdir. Ortalama oyuncu yaşının 35 olduğu tespit edilmiştir. 
Online oyuncuların % 45'i kadındır. Bu oyunlar günlük hayatın daha büyük bir parçası haline 
gelmiştir. Oyunlar içerisinde dijital oyunları tercih edenlerin sayısı % 81 olarak aktarılmaktadır 
(ISFE, 2012). Dijital oyunlardaki bağımlılık sayısının da artması ile birlikte intihara kadar 
sürükleyen oyunlar ortaya çıkmıştır.  

Bu oyunlardan bir tanesi de mavi balina oyunudur. Oyunu oynamak isteyen kişilere, 
sözde oyunun yöneticisi görünümündeki internet korsanları tarafından virüs içerikli bir link 
gönderilmektedir. Gönderilen bu link ile kişisel bilgileri oltalama (phishing) yoluyla çalınan 
gençler yakın çevrelerindeki kişilerle ilgili tehdit, şantaj ve siber zorbalığa maruz kalmaktadır. 
Oyuna katılan kişilerin, oyun üreticisinin bilinçli tercihi ile gece saatlerinde yapılması istenen 
çeşitli ve ürkütücü görevlerle ruh sağlıkları bozulmaktadır. 50 gün boyunca devam eden bu 
sürecin sonunda, oyunu oynayan kişiler üzerinde yanlış değer yargıları ve değersizlik hissi 
uyandırılmakta ve son görev olarak oyuncular intihara yönlendirilmektedir (BTK, 2017). 
Oyunun kurucusu Philipp Budeikin, Rusya'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 yıl hapis 
cezasına çarptırılmıştır. Ancak birçok intihar vakası ile ilişkilendirilen Budeikin'e verilen bu 
ceza kamuoyu tarafından tartışmaya neden olmuştur (https://www.aydinlik.com.tr/intihar-
oyunu-mavi-balina-yasam-eylul-2017-2).  

Oyun bağımlılığı genellikle kumar karşılaştırmasına benzer algılanmaktadır 
(Griffiths ve Wood 2000’den aktaran Kneer, Rieger, Ivory ve Ferguson, 2014). Bu karşılaştırma 
da eleştirilmiştir. Kumar oynama bağımlılığının ve olumsuz sonuçlarının para kaybetme ya da 
kazanma ile yakından bağlantılı olmaktadır. Dijital oyunların kullanılmasının genellikle büyük 
miktarda para kaybetme tehdidini içermediğini fakat zarara yol açabilecek sorunlara yol açtığı 
iddia edilmiştir. Wood (2008) da aşırı bağımlılığı tanımlamak için “bağımlılık” teriminin 
kullanılmasını eleştirmiştir, çünkü onun görüşüne göre, aşırı oyuncuların çoğu, bu oyunlara 
bağımlılık nedeniyle dijital oyunlar oynamamaktadır, ancak bu oyunlar gerçek dünya 
sorunlarından kaçmak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, bazılarının bağımlılık 
yaratan dijital oyun oynama davranışları, gerçek dünya koşullarından uzaklaşma davranışı 
olarak açıklanabilir.  

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte dijital oyunlar, farklı olasılıkları geliştiren ve yeni 
oyun biçimleri platform türlerini ekleyen daha karmaşık oyunlara dönüşmüştür. Bazı türler 
diğerlerinin kombinasyonlarıdır. Örneğin, FIFA Futbol serileri gibi çoğu spor oyunu, bir takımı 
yöneten ve simülasyon içeriklerine dayalı bir strateji oyunudur (Gros, 2006). Bu oyunların yanı 
sıra çocukları eğitmeye yönelik oyunlar da geliştirilmiştir. Eğitime yönelik dijital oyunlar ile 

133

https://www.aydinlik.com.tr/intihar-oyunu-mavi-balina-yasam-eylul-2017-2
https://www.aydinlik.com.tr/intihar-oyunu-mavi-balina-yasam-eylul-2017-2


bilişsel, mekânsal ve motor becerileri geliştirebilir. Çocuklar bilişim teknolojileri becerilerini 
geliştirebilmektedir. Farklı becerileri öğretmek için de kullanılabilmektedir (örneğin bilgi, 
hatırlama, nasıl ezberleneceğini öğrenme veya ezberleme), yorumlama (neden-sonuç ilişkisi) 
ve karmaşık problem çözme, yaratıcılığı arttırmak ya da gösterilmesi zor olan kavram ve 
kuralların pratik örneklerini sunmak için de bu oyunlar kullanılabilmektedir. Ayrıca tehlikeli 
kimyasalların kullanımı gibi gerçek hayatta tehlikeli olabilecek deneyleri gerçekleştirmek için 
özellikle yararlı olabilecek eğitsel dijital oyunlar bulunmaktadır (Felicia, 2009).  

Eğitici özelliklerine rağmen, tüm dijital oyunlar öğrenme hedefleri göz önüne 
alınarak oluşturulmamaktadır; bununla birlikte birçok oyun öğrenenlerin zorlayıcı bir çevreye 
meydan okuyan ve geliştiren, hata yapabilecekleri ve yaparak öğrenebilecekleri içsel öğrenme 
özelliklerine sahiptir. Bu tür ortamlar, pragmatik olarak düşünülmüş olan öğrenciler için 
özellikle uygun olabilmektedir. Bu öğrenciler bilgi toplamak yerine deneme sürecini tercih 
ederler. Böyle bir deneyim, aksi takdirde karmaşık veya sıkıcı olarak algılayabilecekleri bazı 
kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olabilmektedir. Fakat ortaya çıktığı andan itibaren 
bilgisayar oyunları çocuklar için zarar verici ve sosyal etkileşimlerini azalttığı için 
eleştirilmiştir (Orleans & Laney, 2000). 

Dijital oyunlar, bilgisayarların oynayacağı bir ortam olarak kullanıldığı, insan 
oyununa yönelik bir ortam oluşturmaktadır. Geleneksel oyun biçimlerinde ise, aynı fiziksel 
alanda aynı yerde, örneğin bir masa etrafında aynı ortamda bulunma fırsatları sunulmaktadır. 
Bu ortamlardaki sosyal etkileşimler çeşitli biçimlerde gerçekleşebilmektedir. Konuşmak, 
gülmek, jest yapmak, dokunmak bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ancak dijital oyunlar, 
başka yerlerde bulunan ve sadece internet üzerinden mevcut olan başkalarıyla oynama fırsatı 
da sunmaktadır. Bu durum yüz yüze iletişimi imkânsız hale getirmektedir. Sosyal etkileşim, 
daha sonra örneğin webcam, mikrofon veya metin mesajları kullanılarak sağlanmaktadır 
(Gajadhar, 2012, s.21).  

Bir ortam olarak, dijital oyunlar geleneksel medyada nadir görülen doğrudan deneyim 
ve sürükleyici öğrenimi sağlamaktadır. Süreçte oyunlar, kurucu eğitimi ve organizasyonu 
kolaylaştırabilir. Sosyal aktörler olarak, oyunlar geribildirim ve davranış modelleme ile ilgili 
ortamlar oluşturmaktadır. Bir platform olarak rollerinin ötesinde, dijital oyunlar kendilerini 
eylem ve kimlik bazında sosyal olarak konumlandırabilirler. Bu, e-mentorluk ve ağ bağlantılı 
öğrenmede cazip hale gelebilir (Stokes, Seggerman, Rejeski, Wei, 2006). Dijital oyunlar, 
eğitsel anlamda kullanıcılar arasında gerçek işbirliğini teşvik etmekte ve bir dereceye kadar, 
katılımcıların bilgi paylaştığı ve birbirlerinden öğreneceği (örneğin, Bilgisayar Destekli 
İşbirliği Çalışma Ortamları) işbirlikçi öğrenme ortamlarına veya ortak çalışma ortamlarına 
benzemektedir. Çok oyunculu dijital oyunlar, oyuncuları takımlara katılmaları ve diğer 
takımlarla rekabet etmeleri için motive ederek hem rekabeti hem de işbirliğini arttırmaktadır 
(Felicia, 2009, s.8).  

Bağımlılık gibi zararlı etkenlerin dışında dijital oyunlara çocuklar doğru 
yönlendirildiği takdirde etkili bir öğrenme sürecine dâhil edilebilir. Çocuklar için dijital oyunlar 
ebeveyn kontrolünde olmalıdır. Dijital oyunlar, yeni medya okuryazarlığı çerçevesinde 
oyuncular üzerinde duygusal bir etkiye sahip olabilmekte ve kişinin kendine olan öz güvenini 
arttırabilmektedir. Ayrıca çocukların sosyal etkinliklere katılmalarını sağlamaktadır. Oyun 
oynamak, diğer eğlenceli aktivitelerde olduğu gibi (örneğin, film izlemek), çok çeşitli duygular 
hissetmekle birlikte, güvenli ve kontrollü bir ortamda katılımcıları sakinleştirici bir etkiye sahip 
olabilmektedir. Oyun sırasında yaşanan duygular; sevinç, empati, öfke, hayal kırıklığı veya 
zafer gibi duygularla değişebilir. Özellikle öğrenilecek materyalin duygusal içeriği veya tonu 
öğrenenin duygularıyla örtüşüyorsa duyguları ezberleme sürecine dahi oyunlar yardımcı 
olabilir. Çünkü bu oyunlar oyuncularda farklı duygular uyandırmak, gerçekleri daha canlı 
hatırlamak ve bilişsel sürece yardımcı olmak için ön plana çıkabilir.  Bu durum öz güveni de 
beraberinde getirmektedir. Herhangi bir çocuğun öğrenme sürecine, öğrenme eğrisinin kendi 
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becerilerine uygun olduğundan ve ilerlemeleri hakkında geri bildirim sağladığından yardımcı 
olmaktadır.  
Dijital Ebeveynlerin Dijital Oyun Çocukları 

İnternette uzun süre oyunlar ile zaman geçiren bireyler üzerinde davranışsal 
problemlere rastlanmaktadır. Bu durum cinsiyete ve yaşa göre değişebilmektedir. Erkek 
çocuklar en çok etkilenen grup arasında yer almaktadır (Chak ve Lung, 2004). Ergenler 
herhangi bir oyuna daldıkları zaman yetişkinlere göre okul ve ev ödevleri gibi sorumluluklarını 
ihmal etme olasılıkları daha yüksektir. Bunların yanı sıra zayıf ebeveyn ilişkilerinin problemli 
oynama davranışıyla ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Niemz, Griffiths ve Banyard, 2005).  

Bilinen risk faktörleri arasında psikolojik gruplar bulunmaktadır. Dijital oyunla ilgili 
olarak, araştırmalar özellikle depresyon, zorlama, intihar eğilimleri, dikkat eksikliği, kendini 
kabullenmeme ve hiperaktivite üzerine odaklanmıştır ( Yoo, Cho, Ha ve Yune, 2004). İnteraktif 
olmayan medyaya kıyasla, dijital oyunların ana avantajları olarak kontrol ve doğrudan geri 
bildirimlerden bahsetmektedir. Kendi kaderini belirleme teorisi üzerine yapılan son 
araştırmalar, oyunların sosyal bağlılık, özerklik ve yeterlilik gibi temel insani ihtiyaçları 
karşılama imkânını sunduğunu göstermektedir. Özerklik ve yetkinliğin özellikle oyun oynama 
deneyimlerine dalma duygusuyla ilişkili olduğu belirtmiştir (Kneer vd. 2014).  

Dijital oyunlar, kullanıcıların dikkatini ve enerjisini gerçek yaşam sorunları ve 
stresinden uzak tutmak için benzersiz baş etme stratejileri sunmaktadır. Ancak, araştırmalara 
göre dikkat dağıtıcı baş etme stratejilerinin, problemli oyun alışkanlıkları için risk faktörü 
olarak düşünülebileceğini göstermektedir (Kuss, Louws, Wiers, 2012). Özellikle, çok oyunculu 
çevrim içi rol oynama oyunları gibi tüm sanal dünyadaki oyunlar, potansiyel gerçek yaşam 
sorunlarından uzak, sanal bir hayata katılımı kolaylaştırmaktadır. Buradaki oyuncuları 
kullandıkları sanal ortamlarda çifte hayat kurabilir, sosyal etkileşim için kendi “ideal” 
karakterini yaratabilir, yeni arkadaşlar bulabilir ve seçtikleri uzun vadeli sosyal gruplarla 
akrabalık birliği (guilds) gibi ilişkiler geliştirebilirler. 

Ebeveynler dijital teknolojileri pozitif olarak görmektedir. Aynı zamanda kontrol ile 
çocuklarını bazı düzenlemelere de zorlamaktadır. Bir yandan, dijital teknolojiler hem 
ebeveynlerin hem hane halkının görevlerine yardımcı olurken öte yandan çocukların dijital 
medya kullanımı, bazen kısıtlanmış şekilde dikkatli bir biçimde düzenlenmesi ve ebeveynler 
tarafından kontrol edilmesi gereken bir sorun olarak algılanmaktadır. 

Ebeveynler 8 yaşından küçük çocukları için riskleri farklı seviyelerde 
görebilmektedir (Joint Research Center, 2015). İstenmeyen ekonomik sonuçlar, tesadüfi 
uygunsuz içerik, sağlık veya sosyal etkiler bunlardan bazılarıdır. Çocuklar tarafından şiddete 
başvurma ve ebeveyne karşı etkili dil kullanımı aslında ebeveynlerin işini daha çok 
zorlaştırmaktadır. Bu tür tepkiler cinsel içerik ve istenmeyen bağlantılardan daha fazla 
düşünülmesi gereken bir durumdur.  

Çocuklara yönelik algıların risklerden daha kısa olmalarına rağmen ebeveynler, 
dijital aktivitelerinin yararlarını, farklı seviyelerde görebilmektedir. Bazı ebeveynlerin, teşvik 
etmek istedikleri faaliyetler, siteler veya oyunlar ya da ebeveynler olarak çocuklarının dijital 
aktivitelerine nasıl aracılık edebilecekleri ve nasıl olumlu ya da yaratıcı bir şekilde pozitif 
etkileşimde bulunabilecekleri hakkında muğlak görüşler ya da birkaç fikirleri bulunmaktadır. 
Diğer ebeveynler, dijital etkinliklerin faydaları olarak gördükleri ve bilgi edinimi, akademik 
düzeyde ya da mesleki düzeyde gelecekteki ihtiyaçlar için eğitim sağlama, el-göz 
koordinasyonu ve gelişmiş iletişim becerileri gibi oldukça kesin fikirlere sahiptir.  

Bazı ebeveynler teknolojilerin çocuklarının kullanımı ile ilgili riskleri küçümsüyor 
gibi görünmektedir. Gerçekten de, teknolojinin geleceğe yönelik riskleri hakkında, çocuklarının 
beceri eksikliği (dijital teknoloji becerileri, aynı zamanda okuma ve yazma becerileri) ve sosyal 
medyada etkileşimin yokluğunu hissettikleri, ancak onları risklerden koruduğunu düşündükleri 
endişelerini ertelemektedir. Bu nedenle, pek çok ebeveyn, bazı çocukların zaten ya şiddet 
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içeren, uygunsuz içerikler ya da ticari risklerle karşılaştığı ya da diğer çocukların güvenlik 
ayarlarını atlatabileceğine dair kanıtlara rağmen, çevrimiçi riskleri azaltmaya yönelik sağlam 
stratejilerin geliştirilmesinin gerekmediğine inanmaktadır.  

Ebeveynler kısıtlayıcı stratejiler kullanmakta ve çocuklarının dijital teknolojiye 
erişimini sağlama ve kontrol etme konusunda kendilerine güvenmektedir. Onlar, çocuklarının 
dijital teknolojiye erişimini zaman sınırlaması getiren ve kullanım koşullarını kısıtlayan 
kurallar koymaktadır (kısa bir oyun veya video seçimi, kesinlikle çevrimdışı olmaları, şifreler). 
(J.R. Center, 2015, s. 16). Bazı durumlarda, zaman limitleri, çocukların etkinlik açısından 
zengin zaman çizelgelerinde, genellikle hafta içi günler veya hafta sonları sabahları okul, ev 
ödevi ve ders dışı etkinliklerden sonra ücretsiz oyun aktiviteleri birkaç kural ile 
belirlenmektedir. Bu zaman aralığında, oyun veya video izleme, geleneksel ücretsiz oyunla 
rekabet etmektedir. 

Dijital cihaz evde iken ya da çocuk cihazı eline aldığında kurallar uygulanmıştır. 
Ancak çoğu durumda, ebeveynlerin ne hissettiğini ya da çocuklarda değişen davranışlarla 
karşılaştıklarında veya aile dinamiklerindeki değişikliklerle karşılaştıklarında tepki gösteren 
kurallar ya da kısıtlamalar ortaya çıkmıştır. Bazı aileler, çocukların kullanımına tepki olarak 
kural koymaya daha az eğilimli görünmektedir. Bu durum, çocuklar için dijital teknolojiyle 
etkileşime girmenin oldukça sınırlı bir süresinden ve genel olarak okul günlerinin uzun ve genel 
olarak müfredat dışı etkinliklerle takip edilmesinden dolayı serbestçe oyun oynamaktan 
kaynaklanmaktadır. 

Ebeveynlerin ergenlik dönemlerinde yaşadıkları ilişki, çocuklarının büyümesinde ve 
gelişmesinde önemli bir faktördür. Çocukların ihtiyaçları alternatif gelişim aşamalarından farklı 
olduğu için hem ebeveyn hem de çocuklar için potansiyel olarak zor zamanlar ortaya 
çıkabilmektedir. Çocukların talepleri nedeniyle ebeveynlerin bu tür aşamalarda çok dikkatli 
olmaları gerekmektedir. Teknolojinin avantajları dezavantajları ile birlikte gelmektedir. 
Çocukların cep telefonları, bilgisayar ve çok sayıda video oyunu için harcadıkları uzun zaman 
miktarı ile bu aygıtlar tarafından dikkatleri farklı yönlere çekilmekte ve bu, yeni teknolojinin 
neden çocuk-ebeveyn ilişkisi gibi yüz yüze ilişkilerde bir düşüşe neden olmasının bir ana 
nedenini ortaya çıkarmaktadır. Sosyal medya platformları, çocukların nasıl sosyalleşeceklerini 
ve neler öğreneceklerini belirlemektedir.  Bu durum ebeveynler, araştırmacılar ve eğitimciler 
için dikkate almaları gereken yeni bir dizi meseleyi gündeme getirmektedir (Moawad ve 
Ebrahem, 2016, s.168-169). 

Dijital teknolojiler, çocukların hayatlarının önemli bir parçasıdır. Çocuklar dijital 
oyun oynamayı veya video izlemeyi sevdiyseler de, dijital olmayan diğer etkinliklerin 
gerçekleştirilmesinden de keyif almaktadır. Dijital teknoloji kullanımı, açık hava oyunları ve 
dijital olmayan oyuncaklar dâhil olmak üzere, özellikle de bu etkinlikler ebeveynler tarafından 
desteklendiğinde, diğer pek çok etkinlikle dengelenmektedir. Ebeveynler, aile aktiviteleri 
olarak çevrim içi etkinliklerin yanı sıra çevrim dışı etkinlikleri de desteklemektedir: Birlikte 
televizyon seyretmek, kültürel veya sosyal aktiviteler bunlardan bazılarıdır. 

Her ne kadar çocuklar ile birlikte zaman geçirmenin faydalarından bahsedilse de 
ebeveynler de tıpkı kendi çocukları gibi dijital dünyanın dışına çıkamayabilirler. Çocukları 
dijital oyunlar ile fazla oynamalarının kendileri için zararlı olduğunu söyleseler de ebeveynlerin 
kendileri mobil cihazlarla vakit geçirmeyi çocuklarına tercih etmektedir. Bu durum iletişimsel 
sorunları beraberinde getirmektedir. Problem yalnızca ebeveynin dijital oyunlar için bir takım 
sınırlamalar koyması ile ilgili değildir. Kendilerini dijitalleşmenin dışına nasıl itip çocukları ile 
daha fazla zaman geçirmenin önlemini almaları en azından problemin çözümü için düşünülmesi 
gereken faktörler arasında yer almaktadır.   

Her ne kadar dijital dünyanın dışına çıkmak zor gözükse bile doğru 
yönlendirildiğinde dijital aktiviteler çocukların çevrimdışı yaşam çıkarlarını desteklemekte ve 
bunları bu aktivitelerin genişlemesi olarak kullanmaktadır. Örneğin çocuklar en sevdikleri TV 
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programı ya da Youtube'daki müzikleri, en sevdikleri film karakterleri olan oyunlara, hobilerine 
ya da ilgi alanlarına ilişkin bilgileri aramaktadır. Bazı durumlarda, çevrimiçi etkinliklerin 
çevrim dışı oyunlar ile ilgi yaratabileceği veya destekleyebileceği de bilinen bir gerçektir. İlginç 
bir şekilde, çevrimiçi oyunların çoğu aslında geleneksel oyun eylemlerinin bir kombinasyonunu 
kullanmakta (kızları hedeflenen sonuçlara göre giydirme ya da masal öyküsü ve erkekleri 
hedefleyen bir dizi eylem ve kart oyunları gibi) ve bunları sanal dünyaya aktarmaktadır. 
Aslında, burada geleneksel oyun eyleminin sanal dünyaya geçişi görülmektedir (Joint Research 
Center, 2015). 

Oyunların dijital hale gelmesi çocukların sağlık gelişimine ne şekilde etki ettiği 
özellikle ebeveynler tarafından merak konusudur. Aşağıda verilen tabloda dijital oyunların 
sağlık gelişimine olan etkileri gösterilmektedir.  

Avantajlar Dezavantajlar 
Uygulama Oyun ortamı, uygulanması zor olan farklı beceri ve 

durumları pratiğe dökmek için olası bir ortam 
sunmaktadır. 

Oyunlar, geleneksel sağlık yöntemleriyle ulaşılması 
zor olan çocuklara da ulaşmak için bir köprü görevi 
görmektedir. 

Oyunun amacı, sağlıkla ilgili hedeflerin belirlenmesini 
ve bu hedeflere ulaşılmasını teşvik etmek için 
tasarlanabilir. 

Oyunlar, interaktif öğrenme ve iletişim amaçlı 
geliştirilebilir.  

Oyunların internet üzerinden dağıtımı kolaydır ve 
büyük kitlelere ulaşabilir.  

Mobil oyunlar her yerde ve her zaman kullanılabilir.  

Oyunların farklı ortamlarda uygulanması mümkündür. 

Oyunlar eğlenceli, ilgi çekici ve eğlendirici özelliklere 
sahiptir.  

Oyuncu oyunda kendi ritmine göre ilerleyebilir. 

Oyunlar oyuncunun kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine 
göre uyarlanabilir. 

Oyuncu bireyselleştirilmiş geri bildirim alabilir. 

Oyuncu, bazı oyunlarda diğer oyuncularla bağlantı 
kurabilir. 

Dikkatsizce tasarlanmış oyun 
içerikleri istenmeyen sonuçlara 
yol açabilir. 

Eşit erişilebilirlik, cihazların eşit 
olmayan kullanılabilirliği, zayıf 
teknolojik beceriler ve farklı 
engeller nedeniyle sınırlı olabilir. 

Kişisel bilgi güvenliği ile ilgili 
konular. 

Aşırı kullanım oyun bağımlılığına 
yol açabilir.  

Oyunlar, istismara yol açabilir. 
(siber zorbalık ve cinsel taciz gibi) 

Fiziksel 
Sonuçlar 

Aktif video oyunları motor beceri geliştirme için 
olanaklar sunmaktadır. 

Aktif video oyunları, fiziksel aktiviteyi, enerji 
tüketimini, kalp atış hızını ve oksijen tüketimini 
artırabilir. 

Dijital oyunlar fiziksel olarak 
hareketsizliği arttırır. 

Psikolojik 
Sonuçlar 

Kendine güven, oyunlarla desteklenebilir. Siber zorbalık depresyona 
bağlanmıştır. 
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Oyunlar, hastaların daha çok işbirlikçi ve heyecanlı 
olmalarına yardımcı olabilir. 

Oyunlar psikoterapik hedeflere ulaşmak için 
kullanılabilir. 

Ekranda çok fazla vakit geçirmek, 
depresiflik ve olumsuz benlik 
saygısı, uyku problemleri ve 
bozuklukları ile 
ilişkilendirilmiştir. 

Oyunlardaki agresif içerik 
saldırgan davranışlarla 
ilişkilendirilmiştir.  

Oyun bağımlılığı, psikolojik 
madde bağımlılıklarına benzer 
semptomlara yol açabilir. 

Bilişsel 
Sonuçlar 

Oyun oynamak analitik ve bilişsel becerileri 
geliştirebilir. 

Soyut kavramların anlaşılması oyunlarla 
geliştirilebilir. 

Sağlıkla ilgili bilgiler oyunlarla artırılabilir. 

Ekranda çok fazla vakit geçirmek, 
kötü okul performansı ve öğrenme 
zorlukları ile ilişkilendirilmiştir. 

Sosyal 
Sonuçlar 

Oyun oynamak, bir gruba ait olma hissini 
destekleyebilir. 

Oyuncu oyun yoluyla akran desteği alabilir. 

Ekranda çok fazla vakit geçirmek 
yabancılaşma ve yalnızlık ile 
ilişkilendirilmiştir. 

Sağlıkla İlgili 
Sonuçlar 

Pozitif sağlıkla ilgili tutum, niyet ve davranışlar 
oyunlarla desteklenebilir. 

Sağlık ve tedavi ile ilgili motivasyon, öz yeterlilik, 
yetkinlik ve öz yönetim becerileri oyunlarla 
desteklenebilir. 

Dijital medyanın zararlı içeriği, 
cinsel davranıştaki olumsuz 
değişiklikler ve artan madde 
kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. 

Tablo 1: Dijital oyunların çocuk sağlığı gelişiminde avantaj ve dezavantajlarının özeti (Parisod, 2014). 
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