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ÖZET 

İnsanoğlu var olduğu günden itibaren sürekli gelişim içindedir. Bu gelişimin en temel 

nedeni ise bir yerde edinilen bilgi ve birikimin paylaşılmasıdır. Bu paylaşımda iletişim 

araçları büyük önem göstermektedir. Günümüzde medya adı altında tanımlanan tüm iletişim 

araçları artık dünyayı bilgi iletişimi açısından bir bütün haline getirmiştir. Bunun bir sonucu 

olarak bir yerinde meydana gelen bir olay eş zamanlı olarak dünyanın başka bir yerinde aynı 

etkiyi yaratabilmektedir. Bu haliyle medyanın toplumlar üzerindeki etkisinin büyük bir güç 

olarak tanımlanması yanlış olmayacaktır.  

Günümüzde dünya ülkeleri birçok soruna medya araçlarını kullanarak çözüm bulma 

yoluna gitmektedir. Medya üzerinden sağlanan bu çözümün sonuçları olumlu olabilirken 

bazen de olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.  

Tüm dünya ülkelerinin çözüm aradığı sorunlardan biri de şiddet konusudur.    Dünya 

sağlık örgütü, şiddeti güçlü olan kişi ya da kesimin kasıtlı olarak sahip olduğu gücü ve iktidarı 

diğer kesim üzerinde bir tehdit biçiminde uygulaması ve bunun sonucunca fiziksel, ekonomik, 

psikolojik, sosyolojik zararlara yol açması şeklinde tanımlamıştır. Bu şiddet en genel anlamda 

iki şekilde ayrıştırılabilir. Birincisi şiddetin kitlelere uygulanması diğeri ise şiddetin bireye 

uygulanmasıdır. Bireysel şiddet doğrudan kişiyi hedef almaktadır ve yine dünya sağlık 

örgütüne göre bireysel şiddete en fazla maruz kalan kesimin kadınlardır. Dünya sağlık örgütü 

kadına yönelik şiddet kavramını, “cinsel ayırımcılık nedeni ile kadının bedensel bütünlüğünün 

her türlü fiziksel, cinsel veya psikolojik müdahaleler sonucunda zarar görmesi ve toplum 

içinde ya da özel hayatında kadına baskı uygulanılarak özgürlüklerinin keyfi olarak 

kısıtlanması”  şeklinde tanımlanmıştır.  

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin boyutları gün geçtikçe artmaktadır. Bu soruna 

çözüm getirmenin bir yolu da medya olanaklarını kullanmaktır. Medya iletişim araçlarıyla 
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toplumun büyük bir kesimine ulaşıp topumun bu konuda bilgilendirilmesi uygulanan 

politikalardan bir tanesidir.  

Bu çalışmada Türkiye’de kadına yönelik şiddet sorununa çözüm aramada medyanın 

etkisi incelenmiştir. Bu amaçla bir alan araştırması yapılmış ve bir anket formu hazırlanmıştır. 

Anket formu dört ana başlıktan oluşmaktadır. İlk bölüm anketörlerin demografik özelliklerine 

ait bilgilere yöneliktir. İkinci bölüm anketörlerin medya araçlarını nasıl ve ne kadar 

kullandıklarına ait bilgilere yöneliktir. Üçüncü bölüm anketörlerin şiddet, kadına yönelik 

şiddete bakış açılarına ilişkin soruları içermektedir. Anketin son bölümünde ise anketörlerin 

medya üzerinden aktarılan kadına yönelik şiddet konusundaki algılarını ölçmeyi amaçlayan 

19 ifadeyi içermektedir. Bu ifadeler beşli likert ölçeğinde verilmiştir. 

Çalışmanın evrenini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri 

oluşturmaktadır. Anketten elde edilen sayısal veriler farklı boyutlarıyla ele alınıp 

irdelenmiştir. 
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The Violence Against Women Taken in the Media 

-A Field Study for University Students- 

 

 

SUMMARY 

 

Mankind is constantly in development since the day it was founded. The main reason 

for this development to gain momentum is the sharing of knowledge and knowledge acquired 

in one place. In this sharing, communication tools show great importance. Today, all the 

communication tools defined under the name of media now make the world a whole in terms 

of information communication. As a result, an event occurring anywhere in the world can 

simultaneously create the same effect elsewhere in the world. In this form, it would not be 

wrong to describe all the communication tools used by the media as a great power. 

 

Today, countries in the world are trying to find solutions to many problems by using 

media tools. The results of this solution provided by the media can be positive but sometimes 

have negative consequences. 

 

One of the problems that the countries of the world are looking for solutions is the 

issue of violence. The World Health Organization has defined the power and power as a threat 

to the other sector and the resulting physical, economic, psychological and sociological 

damages. This violence can be separated in two ways in the most general sense. The first is 

the application of violence to the masses and the other is the application of violence to the 

individual. Individual violence is directly targeted to the individual and women are the most 

exposed to individual violence according to the world health organization. The World Health 

Organization has defined as the concept of violence against women, the physical integrity of 

the woman due to sexual discrimination and any physical, sexual or psychological 

interventions as a result of damage to women and the pressure on women in public or private 

life by restricting their freedom arbitrarily 

 

The dimensions of violence against women in Turkey is increasing day by day. One 

way to solve this problem is to use media facilities. Media communication tools to reach a 



large part of the community and informing the public about this is one of the policies 

implemented. 

In this study the effect of media search solutions to the problem of violence against 

women in Turkey were examined. For this purpose a field survey was conducted and a 

questionnaire was prepared. The questionnaire consists of four main headings. The first 

section focuses on the demographic characteristics of the interviewers. The second section 

focuses on how and how much the interviewers use the media tools. The third section 

includes questions about violence and violence against women. In the last part of the 

questionnaire, there are 19 statements aiming to measure the perceptions of the interviewers 

about violence against women. These statements are given in the 5-point Likert scale. 

The universe of the study consists of the students of the Faculty of Economics and 

Administrative Sciences of Gazi University. The numerical data obtained from the 

questionnaire were discussed with different dimensions. 
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