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ŞİDDETE GEÇ MÜDAHALE ETMEK ÇÖZÜM SAĞLAMIYOR 

Şiddet gören kadınların sesini çıkarması gerektiğini belirten Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, “Kadınlar, bu durumun tüm ailelerde olduğunu sanıyor. Oysa 

ki bu düşünce doğru değil. Bekledikten sonra müdahale etmek bu sorunu çözmüyor” dedi.  

Kadına şiddet her geçen gün farkı bir şekilde gündeme gelmeye devam ediyor. Kadınların ilk 

olarak şiddet gördüğünün farkında olması gerektiğini belirten uzmanlar, bu şiddete karşı 

çıkmaları konusunda kadınları uyarıyor. Şiddetin sadece fiziksel olarak algılanmaması, en 

kalıcı hasara ise psikolojik şiddetin sebep olduğunu vurguluyor. Özellikle ilçelerde bulunan 

Sosyal Hizmet Merkezleri’nde, uzmanlar tarafından şiddet gören kadınlara her türlü desteğin 

verildiğini belirten Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, “Kadınlar şiddet görmeye başladığında geri 

bildirimde bulunmalı. Bekledikten sonra müdahale etmek bu sorunu çözmüyor” dedi.  

TÜM AİLELERDE ŞİDDET YOK 

Şiddet gören bir kadının ilk olarak şiddet gördüğünün farkında olması gerektiğini ifade eden 

Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, “Kadına 

şiddetin temel nedenlerinden biri toplumdaki kadın erkek eşitsizliğidir. Kadının iş sahibi 

olmaması, güçlü olmaması, kendi durumuna dair bir farkındalığının olmaması şiddete neden 

olan temel etkenlerdendir. Fakat asıl önemli olan şu ki şiddet gören kadınlar, bu durumun tüm 

ailelerde olduğunu sanıyor. Oysa ki bu düşünce doğru değil” dedi.  

İTAAT EDİLMESİ ŞİDDET DAVRANIŞINI KURUMSAL HALE GETİRİYOR 

Şiddet görmeye başladığı zaman kadının bir geri bildirimde bulunması savunan Prof. Dr. 

Yolcuoğlu, “Şiddet gören kadın, olaya en başında müdahale ederek şiddet gösteren kişiye 

kendi durumuna dair bir geri bildirim yapmalı. Yani bekledikten sonra müdahale etmek bu 

sorunu çözmüyor. Daha sonra da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bu durumu 

ileterek resmi makamlardan yardım almalı. Kadının itaat etmesi şiddet davranışını kurumsal 

hale getiriyor. Özellikle çocukları varsa, bunun bir gün biteceğini düşünüyor” diye konuştu.  

MERKEZLER YAYGINLAŞMALI  

Bu konuda şiddet gören kadına sosyal hizmet uzmanlarının yardım edebileceğini belirten Prof. 

Dr. Yolcuoğlu, “Bu kişiler riskleri yöneten, ailedeki problemlere müdahale eden, problemleri 

önceden gören, kadınlara rehberlik eden ve süreci yöneten meslek elemanıdır. Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın birçok ilçede Sosyal Hizmet Merkezi var. Şiddet gören 

bireyler buraya müracaat ederse etkili bir danışmanlık hizmeti alabilir. Zaten bu merkezlerin 

daha da yaygınlaşması lazım. Bizimle benzer durumdaki ülkelerde 100 bin sosyal hizmet 

uzmanı varken Türkiye’de bu sayı 2 bin civarında. Ülke çapında bu hizmeti veren kurumlar 

olmalı” önerisinde bulundu.  

KADIN İÇİN YAŞAM PLANI BİLE YAPILIYOR 

Sosyal hizmet uzmanlarının kadına her anlamda yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Prof. 

Dr. Yolcuoğlu, “Gittiğiniz doktorun, sorunu bulmak için tetkikleri incelemesi gibi sosyal hizmet  
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uzmanları da kadını dinledikten sonra ailedeki süreçleri ayrıntılı bir şekilde gözden geçiriyor. 

Eğer şiddetin dozu kadına zarar verecek bir noktaya geliyor ise onu süratle adresi gizli olan 

herhangi bir kadın konukevine alıyor. Daha sonraki süreçte kadının iş sahibi olması, eğitim 

alması gibi yaşam planıyla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Erkekle barışma durumu yoksa 

çocuklarla birlikte nasıl yaşayabileceğine dair çalışmalar yapılıyor” dedi. 

PSİKOLOJİK ŞİDDET DUYGUSAL TRAVMA YARATIYOR 

“Bazı araştırmalar her 2 kadından birinin şiddete uğradığını gösteriyor” diyen Prof. Dr. 

Yolcuoğlu, “Şiddet sadece fiziksel olarak yaşanan bir durumdan öte aslında psikolojik, ruhsal, 

biyolojik, sosyal veya cinsel boyutu da olan bir durumdur. Yine bu araştırmalara göre psikolojik 

şiddet, fiziksel şiddetten daha büyük bir duygusal travma yaratıyor. Hakaret içeren kelimeler 

kullanma, küfür etme, aşağılama, alay etme, dalga geçme gibi durumlar aslında kadınlarda 

fiziksel şiddetten daha büyük bir yıkım yaratıyor. Böyle durumlarda kadının sağlam bir duruş 

sergilemesi çok önemli” ifadelerini kullandı.   

Sosyal bilincin artması gerektiğini de ayrıca vurgulayan Prof. Dr. Yolcuoğlu, “Böyle durumlarda 

yurttaşların, ihbar etme zorunluluğu var. Seyirci kalmamak gerekiyor. Emniyet birimlerine veya 

bakanlığa bu tür durumları süratle bildirmek gerekiyor” uyarısında bulundu.  

KADINLARIN YÜZDE 36’SI FİZİKSEL YÜZDE 12’Sİ CİNSEL ŞİDDETE MARUZ KALIYOR 

Kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili Hacettepe Üniversitesi’nin yayımladığı ‘Türkiye’de Kadına 

Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre kadınların yüzde 36’sı fiziksel şiddete, yüzde 12’si 

cinsel şiddete, yüzde 38’i ise iki şiddet biçiminden en az birine maruz kalıyor. Aynı zamanda 

yüksek eğitimli her 5 kadından biri şiddete maruz kalıyor. Türkiye genelinde fiziksel şiddet 

görüp kimseye bu durumdan bahsetmeyen kadınların oranı ise yüzde 49.  

EN ÇOK ERKEKLER İNTİHAR EDİYOR: SORUMLULUK ÇOK FAZLA 

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her 100 bin erkekten 13,5'i intihar ediyor. Bu oranın 

kadınlara kıyasla daha fazla olmasını değerlendiren psikiyatrist Onur Okan Demirci, “Erkeğe 

yüklenen sorumluluk daha fazla” dedi.   

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı rapora göre, her yıl yaklaşık 800 bin kişi kendi 

hayatına son veriyor. Dünya genelinde erkek intihar oranının kadınlara kıyasla daha fazla 

olduğunun ön plana çıktığı raporda, her 100 bin erkekten 13,5'i, her 100 bin kadından 7,7'si 

intihar ediyor. Türkiye'de ise erkeklerde intihar oranı her 100 bin kişide 11,3 iken kadınlarda 

3,2 olarak görülüyor. İntihar nedenlerinin başında akıl hastalıkları, ekonomik problemler, 

işsizlik, ailevi problemler ve günümüzde gittikçe artmaya başlayan uyuşturucu madde kullanımı 

gibi nedenlerin yer aldığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Onur Okan 

Demirci, kişinin intihar seviyesine gelmeden önce anlaşılabileceğini söyledi.  
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İNTİHARA MEYİLLİ KİŞİYİ ANLAYABİLİRİZ 

İntihara meyilli kişiyi anlayabilecek küçük ipuçları bulunabileceğini belirten Onur Okan Demirci, 

“Bunların en başında kişinin hayatında meydana gelen ufak değişiklikleri gözlemlemek yer 

alıyor. Burada da en büyük sorumluluk ailesine ve sosyal çevresine düşüyor” dedi. 

Uyarılarda bulunan Demirci, “İntihara meyilli kişiler kendilerini belli etmeye başlarlar. İçe 

kapanmaya, sosyal çevreden kendilerini çekmeye, yaptıkları işte gerilemeye hatta bazen 

intihar edeceklerine dair ‘hayattan bıktıklarına, artık çaresiz olduklarına’ değinirler. Özellikle 

buradaki çaresizlik mesajı kişinin artık işin içinden çıkamayacağının göstergesidir. Buna dair 

mesajları yakalamak çok önemli. Burada en büyük sorumluluk ailesine ve sosyal çevreye 

düşüyor. Onu takip edebilmek, gözlemlemek, yakın olabilmek önemli. Siz bireyden duygusal 

iletişim anlamında ne kadar uzaksanız, bu belirtileri kaçırma şansınız çok yüksek olacak. Ne 

kadar yakınsanız da bu belirtileri yakalama şansınız yükselecek. Yakaladığınız anda da kişiyi 

intihar etmekten kurtarabilirsiniz. Kişiyi kurtarmak için sosyal destek de önemli. Kişinin 

hayatındaki çaresizliğe destek olabilmek gerekiyor. Bunun yanında muhakkak bir uzman 

desteği alınması şart. Bu belirtileri yakaladığımız an kişiyi oradan kurtarabilme şansına büyük 

oranda sahibiz. Geç kaldığımız zaman maalesef bu söylediğimiz rakamlara gidiyoruz” 

ifadelerini kullandı.  

ERKEĞE YÜKLENEN SORUMLULUK AĞIR GELİYOR 

Erkeklerin intihar oranlarının kadınlara kıyasla daha fazla olmasının altında, erkeğe yüklenen 

sorumluluğun bireye ağır gelmesinin yattığını ifade eden psikiyatrist Demirci, şöyle konuştu: 

“Erkeklerde oranların daha fazlası toplumun erkeğin üstüne yüklediği baskıdan kaynaklanıyor. 

Bu durum orta ve düşük gelirli ya da sosyokültürel seviyesi biraz düşük olan ülkelerde 

gerçekleşiyor. ‘Erkek çalışmak zorunda, ailesine bakmak zorunda, erkek güçlü olmak 

zorunda…’ bireyin bu güç azaldığı ve ailesine yeterince sahip çıkamadığını düşündüğü zaman 

böyle bir yola sürüklenme ihtimali, kadına göre daha fazla. Ama gelişmiş ülkelerde böyle bir 

durum söz konusu değil.” 

Psikiyatrist Demirci, toplum olarak intihara sürüklenme yolunda önlemler alınması gerektiğini, 

bunun da daha çok sosyal destek ve devlet desteği ile sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.  

KENTSEL DÖNÜŞÜM, İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK 

İnşaat sektörünün ülkede elde edilen gelir kaynaklarının yüzde 30’unu oluşturduğuna dikkat 

çeken Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümün önünü 

açmak için yoğun çaba sarf etmektedir.  Kentsel dönüşüm, inşaat mühendisleri için 

önümüzdeki yıllarda daha fazla fırsatlar ortaya çıkaracaktır” dedi. 

İnşaat Mühendisliğinin, insanların yerleşik hayata geçip, kalıcı konut ihtiyacına gereksinim 

duyması ile ortaya çıkan en eski mühendislik dallarından biri olduğunu hatırlatan İstanbul 

Gelişim Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Mustafa Karaşahin, inşaat sektörünün yüzlerce meslek dalını etkilediğini söyledi.  
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Karaşahin, “Yaklaşık 200’ den fazla sektörü etkiliyor ve ülke ekonomisinde çarpan etkisi 

oldukça yüksek. Lokomotif sektör diyebiliriz” ifadelerini kullandı.   

TRAFİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi, mega şehirlerdeki trafik problemlerinin çözümünün İnşaat 

Mühendisliğinin uğraş alanlarından birisi olduğuna vurgu yapan Karaşahin, 

“Bütün kentlerimizdeki otopark problemlerine çözüm de yine bu sektördedir ve şehir 

plancılarının ortak geliştirecekleri projeler ile çözülecektir.  Örneğin ‘Akıllı Ulaşım Sistemleri’ 

her geçen gün yaygınlaşmakta ve teknolojiye bağlı olarak daha da gelişmeye açık bir alandır.  

Sürücüsüz (otonom), elektrikli araçlar, yakında yollarımızda görülmeye başlanacak.  Bu 

araçlara uygun altyapı geliştirme, trafik akımında oluşturacağı problemlerin çözümü ile yine 

inşaat mühendisleri uğraşacaktır. 

DİĞER SEKTÖRLERİN GELİŞİMİ İNŞAAT SEKTÖRÜNE BAĞLI 

“Hemen hemen her sektörde inşaat sektörü yer almaktadır” diyen Prof. Dr. Karaşahin, “ Zira 

her sektör bir altyapıya gereksinim duymaktadır.  Bu altyapıların projelendirilmesi, yapımı ve 

bakımı İnşaat Mühendisliğinin temel alanıdır.  Gelişen teknoloji inşaat sektörünü doğrudan 

etkilemektedir.  Geçmiş yıllardaki istatistikler incelendiğinde, ekonomik krizlerden en çabuk 

etkilenen inşaat sektörü dür.  Ancak, inşaat sektörü toparlanamadığında, diğer sektörlerin de 

ilerleme şansı bulunmamaktadır.  Şu anki konut sektörü krizinin temel nedeni, konut arzının 

talepten fazla olmasıdır” dedi.  

MÜHENDİSLERE ULUSLARARASI PROJELERDE ÇALIŞMA FIRSATI 

İnşaat Mühendislerine uluslararası projelerde çalışma fırsatı sunulduğuna vurgu yapan Prof. 

Dr. Karaşahin, “Sadece Türkiye ile sınırlı olmayıp, alınan eğitim ve edinilen deneyimleri diğer 

ülkelerde de kullanma şansına sahiptirler. Ülkemiz müteahhitlerinin Çin’den sonra ikinci sırada 

dünya sıralamasında yer alması, inşaat mühendislerinin uluslararası projelerde çalışma 

olanağı sağlamaktadır.  Türk müteahhitleri Afrika’da konut, karayolu, demiryolu ve havaalanı 

inşaatlarını başarı ile yapmaktadır.  Ayrıca, Avrupa ve ABD’ de altyapılar hizmet ömürlerini 

tamamlamaya yakın olduğu için veya geçtiği için, yenileme inşaatları ve rehabilitasyon 

inşaatları hızla artacaktır.  Ayrıca, Irak, Yemen, Sudan ve Suriye stabil hale geldiğinde oldukça 

büyük altyapı ve konut projeleri gündeme gelecektir.  Türk müteahhitlerinin bu ülkelerde proje 

alma şansı oldukça yüksektir.  Bu bağlamda, özellikle yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Arapça, 

Rusca, Çince, İspanyolca) bilmek, ilerideki meslek hayatınızda bir adım öne çıkmanıza 

yardımcı olacaktır” diye konuştu.  


