




Değerli Katılımcılarımız, 

Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet BAHÇELİ Beyefendinin Himayelerinde 

gerçekleştirmekte olduğumuz; "Toplum, Kadın ve Şiddet" konularının sorunlar ve 

çözümleriyle birlikte disiplinlerarası ele alındığı, 1. MHP KAÇEP Sempozyumumuzda sizleri 

aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi, elli yıllık siyasi geçmişi ile Türkiye'nin ve Türk milletinin 

geleceği ve sorunlarının çözümü, ihtiyaç duyulan tavrın ortaya konması ve bilimsel çözüm 

önerilerinin geliştirilmesi için gereken sorumluluğu daima üstlenmiştir. Gelecekte de bu 

konudaki tutumunu her zaman muhafaza edecektir. 

Bizlerin nezdinde aziz milletimizin yaşadığı veya yaşayabileceği her sorun ele alınması 

ve çözüm üretilmesi gereken zaruri görevlerdir. Bu bağlamda öncelikli olarak ele alınması 

gereken en önemli meselelerinden birisi kadın konusudur. 

Kültür varlığımız ve onun üzerinde şekillenmiş olan Türk Devlet geleneğinin her çağın 

yeni şartlan içerisinde kendini güncelleyebilmesi ve gelecekte de var olabilmesi noktasında 

hiç şüphesiz en önemli etken Türk kadınıdır. 

Öncelikle aziz milletimizin sosyal ve kültürel yapısı içerisinde fertlerin ve aile 

kurumunun korunması, kadınlarımızın tarihi süreçte üstlendiği rolün sürekliliğinin 

sağlanması, milli geleceğimizin inşası bakımından büyük bir öneme sahiptir. 

Türk kadınının, kadim tarihimizin derinliklerinden günümüze ulaşan şahsiyetli, dirayetli 

duruşunun, devletin ve milletin bekası için üstlendiği rolün devam etmesi bilimsel bilgiye 

dayalı nitelikli politikaların geliştirilmesine bağlıdır. 

Bugüne kadar başta üniversiteler olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından 

tarihimizde ve kültürümüzde kadının yeri, önemi ve yaşadığı sorunlara ilişkin; kadın 

cinayetleri, kadına yönelik şiddet konularını da ele alan çok sayıda bilimsel çalışma 

yapılmıştır. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu bağlamda, akademik kapsamda üretilen bilimsel 

bilginin uygulamaya aktarılması; doğru, etkili ve sürdürülebilir politikaların geliştirilebilmesi 

amacıyla kadınlarımızın yaşamında karşılaştığı sorunların belirlenerek, mevcut ve olası 

sorunların çözümüne ilişkin sonuçlar elde edebilmek amacıyla "Toplum, Kadın ve Şiddet" 

konulu bir sempozyum düzenleme karan aldık. 
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MHPKAÇEP 

SEMPOZYUMU 

2019 

09:00 - 10:15 

Sözlü Bildirim Sunumların 5. Oturumları 

HAYME ANA SALONU 

Oturum Başkanı 
Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN 

Prof. Dr. Tuncay Dilci 
Dijital Kültür Bileşeninde Şiddetin Kadınlaşması ve Duygusal 
Cehaletin Bedeli 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kaya 
Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu 
Siyasette Kadınların Politik Becerileri İle Benlik Saygısı 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bursa Örneği 

Öğr. Gör. Şükrü Güven 
Öğr. Gör. Emine Vasfiye Korkmaz 
Kübra Buldun 
Beyşehir Kamu Sektöründe Kadın Çalışanların Cam Tavan 
Sendromuna Dair Bir Uygulama 

Lisansüstü Öğr. Zeynel Cin 
Dr. Öğr. Üyesi Güntekin Şimşek 
Çalışma Yaşamında Kadın Çalışanların Karşılaştıkları 
Engeller: Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma 

10:15 - 11:00 

AM 
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