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DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS AİLE İÇİ ŞİDDETİ ARTIRDI 

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle aile içi şiddetin arttığına dikkat çeken Öğretim 

Görevlisi Mehmet Başcıllar, “Yapılan araştırmalara göre koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de 

aile içi şiddet vakalarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200, Brezilya’da ise yaklaşık 

yüzde 50 oranında artış meydana geldiği ifade ediliyor” dedi. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar, 

dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası aile içi şiddetin artış gösterdiğine 

dikkat çekti. 

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya nüfusunun önemli bir bölümünün zamanlarını evde 

geçirmek zorunda kaldığını belirten Başcıllar, “Yapılan araştırmalar doğal afet, savaş ve salgın 

hastalıklar gibi kriz dönemlerinde aile içi şiddetin artış gösterdiğine işaret ediyor. Uzun süre 

evde kalmanın bireylerin ruh sağlığı üzerinde depresyon, stres ve öfke gibi ağır etkileri 

bulunuyor. Bu ruhsal etkiler fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet içeren tutum ve davranışlarında 

tetikleyici olabiliyor. Salgın hastalıkların bireyler üzerindeki psikososyal etkileri araştırmalara 

da yansıyor. Güney Kore’de 1692 katılımcıyla yapılan bir araştırmada salgın nedeniyle uzun 

süre evde kalınmasının endişe ve öfkeye yol açtığı bulundu. Kanada’da salgın nedeniyle 

kendisini izole eden 129 katılımcıyla yapılan başka bir araştırmada ise uzun izolasyon 

süresiyle beraber travma sonrası stres bozukluğu oranında artış meydana geldiği belirtildi. 

Korona virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’de aile içi şiddet vakalarında bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 200, Brezilya’da ise yaklaşık yüzde 50 oranında artış meydana geldiği ifade 

ediliyor.” dedi. 

Aile içi şiddetin tüm boyutlarıyla mücadelede Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 

önemli sorumluluklar düştüğünü ifade eden Başcıllar, “Bu salgın döneminde ALO 183 hattının 

önleyici hizmetler sunması bireylerle iletişime geçilmesi her zamankinden daha büyük önem 

arz ediyor. Bakanlığın, kırılgan nüfus gruplarına sunulan hizmetlerde teknolojinin tüm 

olanaklarından yararlanması gerekiyor” dedi. 

Öğretim Görevlisi Mehmet Başcıllar şunları söyledi: 

“Türkiye’de oluşturulması planlanan Toplum Bilimleri Kurulunda sosyal hizmet uzmanlarının 

yer alması, salgın döneminde aile içi şiddetle mücadeleye yönelik sosyal politikaların bu kurul 

tarafından şekillendirilmesine ihtiyaç var. Hiç şüphesiz yurdun dört bir yanında kurulmuş olan 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin dijital dönüşümlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. 

Elbette politika yapım sürecinin yanında çevrimiçi hizmet veren profesyonellerin istihdam 

edilmesi de son derece önemli.” 

ULUSLARARASI YAYIN SAYISI BİR YILDA YÜZDE 75’TEN FAZLA ARTTI 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Web of Science (WoS) verilerine göre 2018 yılında 89 olan 

uluslararası indeksli yayın sayısını 2019 yılında 156’ya çıkardı ve yüzde 75’ten fazla bir artış 

oranı yakaladı. Web of Science ve Scopus gibi uluslararası saygınlığa sahip atıf 

indekslerindeki toplam yayın sayısını ise 541’e yükseltti. 
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, ‘Yabancı Uyruklu Öğretim 

Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları' yeniden düzenlediğine atıfta bulunan ve 

uluslararası olmanın önemine değinen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, 

‘Yükseköğretimin Oscar'ı olarak bilinen Times Higher Education (THE) Awards Asia (THE 

Asya Ödülleri) 2019'da Türkiye'den finale kaldık. ‘Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi’ 

kategorisinde dünyada ilk sekiz üniversite arasına girdik. 1000’in üzerinde yerli–yabancı 

akademisyenimiz ve 25 bin’den fazla yerli – yabancı öğrencimiz var. Son yıllardaki atılımımızı 

uluslararası yayınlara da yansıtıyoruz. Özellikle ciddi bir uluslararasılaşma vizyonu ortaya 

koyuyoruz” dedi. 

“BAKANLIKTAN ONAYLI YAYINEVİNE SAHİBİZ” 

Üniversitenin, onlarca Araştırma Merkezi ile milyonlarca basılı ve elektronik kaynağı barındıran 

5 Modern Kütüphanesi bulunduğunu belirten Gayretli, “AR-GE faaliyetlerinde de öne çıkarak 

çok sayıda patentin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onaylı Yayıncılık Sertifikası 

bulunan bir de Yayınevine sahibiz” diye konuştu.  

“ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILIYOR” 

Gayretli konuşmasını şöyle sonlandırdı: 

“İGÜ Yayınları bünyesinde basımı gerçekleştirilen 75 kitap ve düzenli olarak yayınlanan 3’ü 

akademik hakemli, 1’i de hakemsiz popüler olmak üzere 4 dergi çıkarıyor, yayıncılık 

sektöründe de büyük bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yayınlanan dergiler 

Türkiye’deki bütün üniversitelere ve ilgili kurumlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yayınlanan 

kitapların %20’ye yakını doğrudan üniversitenin web sayfasından indirilebiliyor. Satışta olan 

kitaplar ise tüm saygın yayınevlerinden temin edilebiliyor.” 

“GÜVENDE HİSSETMEK İÇİN YEMEK YİYORUZ” 

Koronavirüs salgını sürecinde duygusal yeme davranışının görülme sıklığının arttığına dikkat 

çeken Uzman Psikolog Selin Kalabaş, “İnsanlar kendilerini güvende hissetmek ve mutlu olmak 

için yemek yiyor” dedi. 

Bireyin aç değilken olumsuz duygular ile baş etme stratejisi olarak yemek yemesine ‘duygusal 

yeme davranışı’ adı verildiğini ifade eden Kalabaş, “Yani, insanlar olumsuz duygularını kontrol 

altında tutmak için bu süreçte aç olmadığı zamanlarda bile sürekli kendilerini buzdolabının 

önünde buluyor. Özellikle de kendilerini güvende hissetmek ve mutlu olmak için yemek yiyor” 

dedi. 

UZMANINDAN TAVSİYELER 

Viral salgından dolayı insanların eve kapandıktan sonra normalde tükettiklerinden daha fazla 

gıda tükettiklerini ve durum ile başa çıkamadıklarını dile getirdiklerini belirten İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nden (İGÜ) Öğr. Üyesi Uzman Psikolog Selin Kalabaş tavsiyelerde bulundu. 
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“GERÇEK AÇLIK VE DUYGUSAL AÇLIK FARKININ BİLİNMESİ GEREK” 

İnsanların gerçek açlık ve duygusal açlık arasındaki farkı bilmesi gerektiğine vurgu yapan 

Kalabaş, “Duygusal açlık bir anda belirir ve kişiler belli yiyecekleri (şekerli gıdalar vb.) yemek 

isterler fakat fiziksel açlık daha yavaş ilerler ve yiyecek ayırt etmeksizin aç olduğunuz için 

yemek istersiniz. Kısaca bu konuda kişinin farkındalığı olmalıdır” dedi. 

HATIRLATICI NOTLAR HAZIRLASINLAR 

Kalabaş konuşmasını şöyle sonlandırdı: 

“Bireyler duygusal yeme davranışı ile mücadele etmek için hatırlatıcı notlar hazırlayıp üzerine 

‘’Şu anda gerçekten aç mısın?’’ sorusunu yazabilir ve bunu buzdolabının üzerine yapıştırabilir. 

Notu görmek kişilerde farkındalık oluşturabilir.  Ayrıca, duygusal yeme atağında kişi yemek 

yedikten sonra pişmanlık duyar. Duygusal yeme davranışını önlemek için gerekli olan 

yollardan biri de yemek yeme isteği geldiğinde yaşayacağınız pişmanlığı önceden hayal etmek 

olabilir. Kötü hissettiğinizde yemek yemek size kısa vadede mutluluk verse de uzun vadede 

aşırı kilo alımına neden olabilir. Bu durumla tek başınıza baş edemiyorsanız mutlaka bir 

uzmandan destek almayı unutmayın.” 

“BU DÖNEMDE NEDEN EN ÇOK SALGIN FİLMLERİ İZLİYORUZ?” 

İnternet kullanım verilerine göre son dönemde salgın konulu filmlerin en çok izlenen filmler 

arasına girdiğine dikkat çeken Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, “Gerçek hayatta 

yaşadığımız pandemik durumun endişesini pandemi konulu filmler izleyerek azaltıyoruz. Bu 

tür filmler insanlara kontrol, umut ve cesaret duygularını aşılayabilmekte ve bir çeşit duygu 

aşılama aracı olarak oldukça iyi ve etkili iş görebilmektedir” dedi. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, salgın filmlerine 

kitaplara, yazılara insanların son dönemde neden ilgi gösterdiğini DHA’ya anlattı. İnternet 

verilerine bakıldığında salgın filmlerinin yanı sıra kıyamet sonrası senaryolarının işlendiği 

filmlerin izlenmesinde de oldukça ciddi artış görüldüğünden bahseden Psikiyatrist Dr. Demirci, 

“Gerçek hayatta yaşadığımız pandemik durumun endişesini pandemi konulu filmler izleyerek 

azaltıyoruz. Bu süreçte bu tür filmler izlemek güvenlik hissimizi artırırken korku duygumuzu 

azaltıyor. Bu tür süreçler hem bu endüstrinin üreticileri hem de bizim gibi tüketicilerin karşılıklı 

fayda sağlayabileceği bir duruma dönüşebiliyor. Bu tür krizlerle mücadelede film endüstrisi 

kaygı ve korkularımızı yönetebilmemizde bize oldukça fayda sağlayabilirler” dedi. 

BU FİLMLER NE MESAJ VERİYOR 

Salgın konulu filmlerin verdiği en önemli mesajın, umut etmenin ve toplum olarak birlik 

olabilmenin önemi olduğuna değinen Dr. Demirci şunları söyledi: “Bu mesajı şu an yaşadığımız 

salgın dönemindeki yaşamımızın içine alıyoruz ve böylece umutla, birlik olabilme düşüncesi 

ile yalnızlık hislerimizden uzaklaşarak kaygılarımızın, korkularımızın kontrolünü 

sağlayabiliyoruz. Bu tür yapımlar bizlere sadece kendi yaşamımızın veya virüse hassas olan 

sevdiklerimizi koruyabilmenin sorumluluğunu değil tüm insanlığın birbiri ile kenetlenerek 

herkesin birbirini koruyup kurtarabileceği hissiyatını ve sorumluluğunu yüklemektedir. Sağlık  



  

 

Basın Bülteni 
13 Nisan – 17 Nisan 2020 

 

çalışanlarının canları pahasına mücadele ettiği bu süreçte evde kalanlar bu tür filmleri 

izleyerek, filmlerin yarattığı “Bizde işe yarıyoruz. Evde kalarak, mücadeleye ortak olarak, birlik 

olarak, umudumuzu kaybetmeyerek hayat kurtarıyoruz. Aslında hepimiz birer kahramanız” 

düşünceleri ile birlikte kendilerini daha iyi hissedebiliyor ve böylece kaygı, korku, kontrol 

edememe gibi salgın hisleri ve düşüncelerinde azalma sağlayabiliyorlar” 

“BU TÜR FİLMLER İNSANLARA KONTROL, UMUT VE CESARET DUYGULARINI 

AŞILAYABİLMEKTE” 

 Bu tür filmleri izlemenin, yaşadığımız sürecin gidişatını, mücadelesini, sonucunu zihnimizde 

canlandırmamıza yardımcı olduğunu ifade eden Dr. Demirci, “Bu filmler bizler için bir nevi fikir 

kaynağı haline gelmektedir” dedi. Filmlerin yarattığı kontrol hissi ile birlikte kaygıda ve korkuda 

azalma görülebileceğini belirten Dr. Demirci, “Bu nedenle korkuları olan insanların korkuları ile 

ilgili korku filmleri izlemeleri onları zannettiğimizin aksine rahatlamalarını sağlıyor. Bu tür filmler 

insanlara kontrol, umut ve cesaret duygularını aşılayabilmekte ve bir çeşit duygu aşılama aracı 

olarak oldukça iyi ve etkili iş görebilmektedir” ifadelerini kullandı.  

İnsanların kontrolü kaybetme hislerine kapılmaya başladığında zihinlerinin felaket senaryoları 

üretmeye başladığına vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Onur 

Okan Demirci, “En kötü senaryonun gerçekleşme ihtimalinin ne kadar düşük olduğu zihnimiz 

için önemli değildir. Önemli olan böyle bir senaryoyu üretebilmesi ve milyonda bir ihtimal dahi 

olsa ona inanabilme gücüne sahip olmasıdır. Bu tür felaket senaryoları içeren filmleri izlemek, 

kendi felaket senaryomuz için ihtiyacımız olan umut, cesaret, birlik olma, hayat kurtarabilme, 

işe yarar olduğunu hissetme, kontrolü ele alabilme, dayanıklılık hissiyatı gibi tüm olumlu duygu 

ve düşünceleri bize sağlayabilmektedir. İşte bu nedenle de bu tür felaket filmleri insanlığın 

kazandığı bir son ile bitmektedir. Bu anlamda da böyle süreçlerde hazırlanan filmlerin veya 

henüz dünyada yaşanmamış olsa dahi milyonda bir ihtimalde de olsa yaşanma ihtimali olan 

felaket filmlerini hazırlarken insanlığın kazandığı bir sonla bitiriliyor olması hem yapımcılar hem 

de izleyiciler için oldukça önemlidir” dedi. 

Salgın sürecinin etkilerinin, salgın sonrasında da ciddi bir oranda devam edeceğine değinen 

Dr. Demirci, “Yapılan araştırmalar salgın sonrası insanlarda yüzde 30’lara varan oranlarda 

“travma sonrası stres bozukluğu” ve “depresyon” saptandığını gösteriyor. Felaket konulu 

filmlere baktığımızda ise bu filmlerde felaket sonrasının insanlarda bıraktığı olumsuz görüntü 

ve hislerden bahsedilmez. Böylece insanlar bu süreç bittiğinde her şeyin normale döneceğine 

dair umutla beslenirler. Böyle bir umut ise zihnin felaket senaryosu için ihtiyaç duyduğu en 

önemli parçadır. Sonuç olarak bu tür felaket filmleri bizlere toplumsal bir bilinci aşılamak 

açısından oldukça önemli rollere sahip olabilmektedir” şeklinde konuştu. 

YENİ NESİL KONSOLLARA İLK TÜRK OYUNU GELİYOR  

Daha önce yaptığı yerli ve milli oyun konsolu projesi ile gündeme gelen Ufuk Anteplioğlu, bu 

sefer de yeni nesil oyun konsolları için oyun geliştirmeye başladıklarını duyurdu.  Mobil 

uygulama pazarında yaptıkları projelerle 100’den fazla ülkeye ve 100 binlerce kişiye ulaşan 

Ufuk Anteplioğlu, yeni oyun projesinde kardeşi Doğan Anteplioğlu’nun da bulunduğunu ve 

mobil pazardaki başarılarını konsol sektörüne de taşımak istediklerini belirtti. 
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İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü mezunu Ufuk Anteplioğlu, yeni oyun projesinin ‘poligon’ tarzında olduğunu söyleyerek, 

sektörde devrim yapan iki büyük oyundan etkilendiğini belirtti.   

“TÜM OYUNCULAR DENEYİMLEMEK İSTEYECEK” 

Anteplioğlu şöyle konuştu: 

“Oyun birçok farklı türü içinde barındırıyor ama temel olarak bakacak olursak ‘Battle Royale’ 

tarzında bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Diğer 

‘Battle Royale’ oyunlarından çok daha farklı içerik ve mekaniklere sahip olarak çıkmasını 

planlıyoruz. Günümüzde ‘Battle Royale’ en çok sevilen türlerden biri. Yine de bizim oyunumuz 

farklı içerikleri ile birlikte ‘Battle Royale’ modunu seven sevmeyen, tüm oyuncuların 

deneyimlemek isteyeceği bir oyun yaptığımızı düşünüyoruz.”  

“AYNI ANDA YAYINLAMAYI HEDEFLİYORUZ” 

Oyunu şuan yeni nesil oyun konsolları için hazırladıklarını ifade eden Anteplioğlu, “Yeni nesil 

cihazlar çıktığı zaman optimizasyon kontrolü yapıp hem eski, hem de yeni nesil modellerde 

aynı anda yayımlamayı hedefliyoruz” dedi.  

“MEZUNİYET SONRASINDA DA DESTEĞE DEVAM EDİYORUZ” 

Mezun öğrencileri ile irtibatı sürekli sağladıklarını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı 

Abdülkadir Gayretli ise, “Öğrencilerimizle olan bağımızı hiçbir zaman koparmıyoruz.  Öğrencilik 

süresince verdiğimiz destekleri, mezuniyet sonrasında da devam ettiriyoruz. Kendi iş yerini 

kurmak isteyen mezun öğrencilerimizin ofis mobilyalarını karşıladığımız gibi, projesi olanlara 

da elimizden gelen tüm imkânları sunmaya gayret ediyoruz” diye konuştu. 


