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“Bu dakika karşınızda duyduğum en samimî duyguyu izninizle söyleyeyim: İsterdim ki çocuk olayım ve sizin bilgi saçan öğretim alanınızda bulunayım, sizden yararlanayım, siz beni yetiştiresiniz! O zaman milletim
için, daha yararlı olurdum; fakat ne yazık ki, yerine getirilmesi imkânsız bir arzu karşısında bulunuyoruz. Bu arzunun yerine başka bir istekte
bulunacağım: Bugünün evlâtlarını yetiştiriniz! Onları memlekete, millete
yararlı unsurlar yapınız! Bunu sizden istiyorum ve rica ediyorum”

“Öğretmenler”

Mustafa Kemal ATATÜRK
1922 (Atatürk’ün S.D.II, s.42)

Yeni nesli Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakârlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet; fikren,
ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.
Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.”
						

Mustafa Kemal ATATÜRK
1924 (s-174)

“Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden, FİKRİ HÜR,
VİCDANI HÜR, İRFANI HÜR nesiller İster.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
1924 (s-174)
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ÖNSÖZ
Son zamanlarda şiddet ve şiddet olaylarının her yerde ve her ortamda
yaygınlaşan toplumsal ve bireysel sorun haline gelmesi, okullarımızda bu
konuda gerekli önlemleri almayı zorunlu hale getirmektedir.
Geleceğimizin güvencesi olan öğrencilerimize yönelik her türlü şiddet
eylemleri çocuklarımız üzerinde psikolojik sarsıntılar yaratmaktadır.
Öğrencilerimize yönelik fiziksel, duygusal ve sözel şiddtin giderek sorun
haline gelmesi nedeniyle, okul yöneticilerine, öğretmenlerimize yardımcı olmak ve onları bu konuda bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla, Millî Eğitim Vakfı İç Denetçisi Muzaffer Vural Er tarafından
“Eğitim Kurumlarında Suç ve Şiddetin Önlenmesi” kitabı hazırlanarak
bilgilerinize sunulmuştur. Muzaffer Vural ER’e teşekkür ederim.
Yönetici ve öğretmenlerimizin içinde çalıştığı kurumlarımızda, şiddet ve
şiddete yönelik her türlü davranışın önlenmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.
						
						
						

İhsan ÖZÇUKURLU
Millî Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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SUNUŞ
Son günlerde, görsel ve yazılı medyada yer alan haberlerden özellikle
okullarda şiddet, saldırganlık, zorbalık ve cinsel içerikli taciz gibi şiddet
olaylarının arttığı anlaşılmaktadır.
Öğrencilerin güven ortamı içinde okullarına devam edebilmelerini sağlamak ve çağın gereklerine, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına göre eğitimde istenilen başarıyı elde edebilmek amacıyla koruyucu ve önleyici
çalışmaların yapılması ve uygulanması önem arz etmektedir.
Öğretmenlere, öğrencilere ve velilere şiddet olayları ile ilgili risk faktörleri, internet, medya, sosyal ve kişisel şiddet eğilimleri ve nedenleri konusunda okul müdürlerimize ve öğretmenlere yardımcı olmak ve rehberlik
yapmak amacıyla Bakanlık Müfettişliği yaptığım yıllarda bu konuda yaptığım inceleme, araştırma ve topladığım dokümanları değerlendirerek
“Okullarda Şiddetin Önlenmesi” ile ilgili kitapçığı hazırladım.
Eğitim ve öğretimin güven ortamı içinde başarılı olarak yürütülebilmesi
için Millî Eğitim Vakfı Özel Okullarında yönetici ve öğretmenlere faydalı
olması diliyorum.
Çalışmalarımda bana destek ve yardımlarını esirgemeyen, kitabın oluşturulmasında katkıda bulunan Millî Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve
Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Temel’e şükranlarımı sunarım.
							

Muzaffer Vural ER
Millî Eğitim Vakfı
İç Denetçisi
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BÖLÜM 1

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME
Geleceğimizin güvencesi ve teminatı olan çocuklarımızın her türlü
şiddetten ve kötü alışkanlıklardan uzak, çağın gereklerine, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına uygun, güvenli bir ortamda nitelikli bir eğitim alarak
kendilerine, ailelerine, topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak
yetiştirilmesi en önemli amacımızdır.
Önleyici ve koruyucu rehberlik ve yöneltme hizmetleri kapsamında
güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması, olası şiddet olaylarının önlenmesi, öğrencilerimizin her türlü riskten korunması için her türlü hassasiyetin gösterilmesi okul yönetimi ve öğretmenlerin görevleri arasındadır.
“T.B.M.M ‘nin Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğitimi ile
Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile İlgili Meclis Araştırma Komisyonu Raporunda;
Okul çevrelerinde kümeleşen ve çocukların eve ve okula gitmelerinin önünde engel ve sorun halini alan internet kafeler maalesef çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Yapılan araştırmalara göre,
atari salonu ya da internet kafelere giden öğrenciler arasında en çok
oynanan oyun türü yüzde 66,5 ile savaş ve dövüş oyunları olarak
gözlenmiştir.
Ayrıca, öğrencilerin televizyon dizilerini seyretmede tercihlerinin yüzde 21 oranı ile mafya dizileri ilk sırayı aldığı ortaya çıkmıştır.
Yine öğrencilerin yarısı yani yüzde 44,8’i aksiyon/macera/gerilim/
korku türünde filmleri izlemeyi tercih etmektedir. Halen okullardaki
şiddet olaylarıyla ilgilenmeye odaklı kurulmuş ulusal bir organ ülkemizde bulunmamaktadır. Bugün okullardaki şiddet çok yönlü ve
ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin birbirlerine uyguladığı şiddet önemlidir;
Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin, yüzde
35’nin Fiziksel, yüzde 48’nin Sözel, yüzde 27,6’nın Duygusal ve yüzde 11’nin Cinsel Şiddete maruz kaldığı saptanmıştır.”
denilmektedir.
Bu tespitlerden de anlaşılacağı üzere okullarda meydana gelecek
muhtemel şiddet ve suç olaylarının önlenmesi için okul yöneticilerine büyük görevler düşmektedir.
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İyi bir yönetici;
•

Atatürk İlke ve İnkılâplarını, ülkenin, kültür kaynaklarını, milli manevi
değerlerini daima göz önünde bulundurur. Milli Eğitim Temel Kanunu’nu ve yer alan Milli Eğitimin Amaçlarını ve Temel İlkelerini iyi bilir
ve uygulanmasında gerekli titizliği gösterir. Her an hatırda tutar,

•

Kişisel görüş ve yorumlardan, sürtüşmelerden kaçınır, önemli noktalarda kurum çalışanlarının kurumun genel işleyişi ile ilgili karar sürecine katılımını sağlar. Yönetime önem verir. Ön yargılı değildir,

•

Başka insanları yönetme hakkının, kendi başına onları yöneltme yeteneği anlamına gelmediğini kabul eder,

•

Gizliliğe son derece riayet eder,

•

Görev, yetki ve sorumluluklarını iyi bilir,

•

Daima kendini yeniler, kaynak uzmanıdır,

•

Anlaşmazlığa değil, anlaşmaya ulaşmayı hedef edinir,

•

Azim ve irade sahibidir. Problem çözümünde olumludur,

•

Ekip çalışmasına önem verir. Çalıştığı insanlara güvenir,

•

Elamanları zorlama yerine yöneltmeyi tercih eder,

•

Eleştirilere açık ve yapıcıdır. Hak ve adalet ilkelerine titizlikle uyar,

•

Zor zamanlarda “Ben” ve rahat zamanlarda “Biz” der,

•

Yönetim süreçlerinden etkili bir şekilde yararlanır,

•

Kurum çalışanlarının Kurumsal Adalet Algılarını güçlü tutar, buna
önem verir, bu algının sarsılmasına asla izin vermez.

Suç ve Şiddet Nedir?
Çocuğun, hayatı boyunca bir kez suç işlemesi, suç işleme eğilimi
kapsamında değerlendirilir. Suç, bireyin toplumda yürürlükte olan kurallara aykırı düşmesidir.
13

Şiddetin tam bir tanımını yapmak kolay değildir. Şiddet, sözel ve
psikolojik tacizi de içeren fiziksel şiddetin yanı sıra bedenini kullanarak
birine bilerek rahatsızlık vermek veya fiziki olarak zarar vermek te bu kavram içerisinde yer almaktadır
Ayrıca, fiziksel kavga içerisinde yer alma, çakı, bıçak, jilet gibi kesici
ve yaralayıcı aletler taşımak da şiddet davranışı kapsamında değerlendirilmektedir.
Şiddet içerikli davranışlar arasında, öfke patlamaları, vurmak, kırmak,
tekmelemek, itmek, yaralamak, kavga etmek, tehdit savurmak, hayvanlara yönelik acımasız davranışlar ve yangın çıkarmak sayılabilir.
Şiddet Davranışının Nedenleri:
Yapılan araştırmalarda, kişilik faktörlerinin tek başına anti sosyal ve
şiddet davranışlarına yol açmadığını, genellikle birden fazla etmenin şiddet davranışlarında rol oymadığı tespit edilmiştir. Şiddetin nedenlerini
ve risk faktörlerini bilmemiz, şiddet davranışının doğasını anlamamız ve
şiddete karşı koruyucu önlemleri oluşturmamız için gereklidir.
Şiddet davranışının nedenleri arasında, Çevresel Faktörler, Toplumsal Faktörler, Ailesel Faktörler ve Bireysel Faktörler gösterilebilir.
Özellikle, çevresel faktörler içerisinde medyanın etkisinin çok önemli olduğu sayılabilir. Şiddet davranışlarının sürekli olarak medyada gösterilmesi ergenlerin şiddete karşı olan tutumlarında duyarsızlaştırmaya
sebep olmaktadır. Ayrıca, ekonomik durumların bozulması, işsizlik gibi
sosyal-ekonomik faktörler de şiddet olaylarında artışa sebep olmaktadır.
Suç İşlemeye yol açan etkenlerin bir kısmı şöyle sıralanabilir:
• Çocukların davranışlarını kontrol etmekte zorluk yaşaması ve içlerinden geldiği gibi, düşünmeden hareket etmeleri,
• Sorun çözme, öfke kontrolü ve iletişim kurma gibi sosyal becerilerinin
zayıf olması,
• Çocukların eğitim yaşamının ihmal edilmesi,
• Çocuğa yönelik zayıf danışmanlık, çocuğun yaşamını takip etmekte
başarısızlık,
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•

Ailenin disiplin becerilerinin zayıf olması; uygunsuz, tutarsız ve sert
disiplin uygulamalarının bulunması ve çocuk yetiştirme konusunda
farklı anlayışların çocuğa yansıtılması,

•

Çatışma çözme ve öfke kontrolü becerilerinin zayıf olması veya hiç
olmaması,

•

Aile içi çatışma, evlilik uyuşmazlığı, ev içi şiddet, istismarın varlığı,

•

Çocukların fiziksel ve ruhsal sağlının iyi olmaması, madde kullanımı,
depresyon.

Şiddet Davranışı için Risk Faktörleri
Çocuğun, öğrencinin şiddet davranışı sergileme riskini arttıran bazı
çevresel veya kişisel özelliklerden bazıları şunlardır.
1- Aile içi iletişimin yetersizliği,
2- Aile yapısı (Geniş aile, çocuk sayısının fazla olması),
3- Ailelerin eğitimsizliği,
4- Çocukların evde yalnız bırakılması (yetişkin gözetiminde olması
		 gereken yaşlar),
5- Sosyo-ekonomik durum,
6- Ailede süreğen hastalık, psikolojik sorunlar, engelli bireylerin
		 bulunması,
7- Ailenin tutarsız disiplin anlayışı,
8- Kuşaklar arası çatışma,
9- Düzensiz ve dengesiz beslenme,
10- Ana-babanın olumsuz model olması (sigara ya da alkol bağımlılığı),
11- Bireye Dayalı Risk Faktörleri,
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a- Akademik başarısızlık,
b- Yardım alma ve baş etme becerilerindeki yetersizlik,
c- Aile ile iletişimsizlik,
d- Olumsuz kişilik özellikleri,
e- Zararlı madde kullanımı,
f- Ergenlik dönemi problemleri,
g- Arkadaş ilişkileri ile ilgili problemler,
h- Okul devamsızlığı,
i- İlgi ve yeteneklerini yeterince tanımama,
j- Teknolojinin yanlış kullanımı,
k- Motivasyon eksikliği-Hedefsizlik,
l- Hiperaktivite, davranım bozukluğu, süreğen hastalıklar ve özel
		 eğitim gereksinimi,
12- Toplum-Çevreye Dayalı Risk Faktörleri:
a- Olumsuz aile çevre ilişkileri,
b- Yanlış ve olumsuz örnekler,
c- Akran baskısı (zararlı alışkanlıklara yönelme, aileden uzaklaşma,
d- Siber zorbalık (sanal ortamda korkutma ve tehdit),
e- Bilgisayar oyunları,
f- Olumsuz örneklerin yazılı ve görsel basında gündemde tutulması,
g- Gençlerin zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirebilecekle		 ri, spor alanlarının, etkinliklerin yetersizliği,
h- Öğrenci servislerine dayalı olumsuzluklar,
13- Okula dayalı risk aktörleri,
a- Okulların fiziksel yapılarındaki eksiklikler,
b- Sosyal faaliyetlerdeki yetersizlikler,
c- Sınıf mevcutlarının fazlalığı,
d- Okul-aile iletişiminin yetersizliği,
14- Şiddete maruz kalmak,
15- Başkaları tarafından çabuk kızdırılabilir olmak,
16- Aşırı alınganlık,
17- Kendine rahat verilmediği duygusunu sık yaşamak,
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18- Yoğun bir izolasyon içinde olmak,
19- Bireysel farklılıklara toleransın olmaması,
20- Dürtüsel/fevri olmak,
21- Çok çabuk hayal kırıklığına uğramak ve bunu tolere edememek,
Suç, Şiddet ve Psikososyal Gelişim
Suç, şiddet, madde kullanımı gibi davranışların ortaya çıktığı ve sorun halinde yaşandığı dönem daha çok 15-17 yaş grubudur. Daha sonraki yaş dönemlerinde bu sorun azalma göstermektedir. Ancak, bu tür
davranışları gösteren ergenlerin ikiye ayrılmasının gerekliliği öne sürülmektedir.
a- Erken Başlayanlar:
Çok erken yaşlarda,6-8 yaşlarında bu tür davranış sorunu gösteren
çocuklardır. Bu çocukların yetişkinlik döneminde kriminal olmaları yüksektir. Ergenlik döneminde yüksek oranda kurallara uymama gözlenir.
Erken başlayanlar olarak adlandırılan grup, toplum için daha büyük ve
kalıcı sorun oluşturmaktadır.
b- Geç Başlayanlar:
Bu grupta erken ergenlik döneminde bu sorunlar görülmeye başlar
ve daha sonra iş ve evlilik yaşamlarına yansır. Her iki grubun ortak özellikleri, çocuğun belirli dönemlerden geçmesidir. Bu dönemler çocuktan
çocuğa farklılık göstermekle birlikte, benzer bir yol izlemekte oldukları
söylenebilir.
Bu dönemlerin bilinmesinin önemi, ergenin bulunduğu döneme ilişkin müdahalenin yapılması açısından önemlidir. Her döneme uygun bir
müdahale yöntemi seçilmelidir.
c- Okul Öncesi Yıllar:
Şiddet eğilimi gösterecek ergenlerin 7 yaşında tespit edilebileceği bazı araştırmalarda gösterilmiştir. Bu yaşta agresif (saldırgan), bozucu
ve karşıt davranışlar gösteren çocukların % 50 oranında ergenlik döne17

minde şiddet eğilimi gösterdiği saptanmıştır. Okul öncesi döneme ait
bulgular oldukça yetersiz olmakla birlikte bazı ipuçları vermektedir. İki
yaşından itibaren anne çocuk arasında zorlayıcı ilişkiler başlayabilir. Bu
dönem sakin bir şekilde aşılmaz ve iyi idare edilmezse, sorunların başlangıcı olabilir. Çocuğun huzursuz, dürtüsel olması ve dikkat sorunları
olması, çocuk ebeveyn ilişkisinin üstüne olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Bu yaştaki çocuklarda tepkisel davranışlar hâkimdir. Ebeveynler kontrolü kaybettikleri için, etkin olmayan ve huzursuz çözümlere yönelebilirler.
Çocuk bir kenara atılabilir, istismar edilebilir.
Evebeynlerin yoğun stres altında olması da, onların sosyal becerilerini azaltmakta ve çocukla ilişkisine olumsuz yansımaktadır. Bu aileler çocuklarına karşı baskıcı davranmakta, ağır cezalar vermektedir. Çocuğun
yaşantıları evebeyn tarafından aşırı ve uygunsuz tepkilerle karşılanmaya
başlanır. Acı veren duyguların ifadesi kabullenilmez. Çocuk cezalandırılır.
Sonuç olarak çocuk, yaşantılarını ve duygularını adlandırılamaz, stresle
başa çıkmayı, makul hedefler koymayı öğrenemez, kendi duygusal yanıtlarına güvenemez, yardım için aşırı duygusal ifade yolları kullanmaya
başlar. Ebeveynler(Anne-baba) çocuğa hep olumsuz yaklaştığı, duygularını ortaya koyma fırsatı vermediği, ihtiyaç duyduğu sevgiyi göstermediği için çocuk bunları farklı yollarla elde etmeyi öğrenmektedir. Okul öncesi yıllarda deneyimi böyle olan çocuklar ergenlik dönemine geldiğinde
eğitime hazırlıklı olmadığı, akranlarına karşı saldırgan(agresif davrandığı,
arkadaşlık ilişkileri geliştirmekte zorluk çektiği gözlenmektedir.
d- Orta Yıllar:
Çocuğun bu durumu ileriki yıllarda okul başarısızlığına dönüşür. Başarısızlık okula karşı ilgi kaybına da yol açar. Akranlarıyla kurdukları ilişkiler oldukça zayıflar. Sorumluluklarını almakta ve üstlenmekte zorlanırlar.
Tepkilerinde kızgınlık ve öfke durumu (agresyon) hâkim olmaya başlamıştır. Bu durum arkadaş, okul ve aile ilişkilerini de olumsuz etkilemeye
devam eder. Önceki yıllarda evde başarısızlığı ile nasıl başa çıkabileceğini bilememektedir. Kendisi bir anlamda teslim olmaya başladığı için,
tek çare olarak okulu görmeye başlar. Ancak, okuldan beklentileri yüksek
olduğu için sıklıkla hayal kırıklığına uğrar. Ya da kabahat okula bulunabilir,
böylece ailenin davranışları okul çalışanlarının da desteklerini ondan kesmelerine yol açar. Giderek “ümitsiz vaka” olarak değerlendirilmeye başlanır. Anne-babaların okulu çözüm olarak görmeleri ve evden bir destek
gelmemesi de öğretmenlerle aile ilişkisini iyice bozar.
18

e- Erken Ergenlik:
Ergenlik döneminde ise okula devamsızlıkla bu durum kendini gösterir. Ergen öğrencinin artık hedefleri kaybolmuştur. Ergen aileye ya da
toplumsal değerlere yabancılaşmıştır. Akranları tarafından reddedildiği
için kendisine uygun arkadaşlar aramaya başlar. Bunlar kimi zaman kendisinden yaşça büyükler olabilir. Tüm ergenlere gibi anne-babalardan
uzaklaşır ve arkadaş ilişkileri önem kazanır. Kurduğu arkadaşlıklar genelde
kurallara uymayan suça eğilimli gruplar olup, çeteleşme eğilimi yüksektir. Yaşı ilerlediği ve çevresi geliştiği için, kendisi gibi ergenleri bulmakta
zorlanmaz. Aile ise, artık ondan ümidi kesmiştir. Bir dönem uyguladıkları
başarılı yöntemleri bile uygulamaktan vazgeçerler. Bir nevi teslim olmuşlardır. Onu izlemekten vazgeçer ve kendi haline bırakırlar. Bu da sorunun
giderek çözümsüz hale gelmesine yol açar. Okul öğretmenleri de aileye
ve ergene karşı olumsuz bir tutum geliştirirler. En iyi çözüm çocuğun bir
an önce okuldan uzaklaşmasıdır düşüncesi hakim olmaya başlar.
Bir Ergenin İlişkisinde Şiddet Yaşayabileceğini İşaret Eden
İpuçları Şunlardır:
•

Fiziksel yaralanma işaretleri,

•

Okuldan kaçma,

•

Okul notlarının düşmesi,

•

Duygu durumunda veya kişiliğinde değişimeler,

•

Daha önce bir kullanım yokken alkol ve madde kullanımının olması,

•

Duygusal patlamalar yaşaması,

•

Aile ve arkadaşlarından uzaklaşma,

•

Bir zamanlar hoşlandığı şeylere karşı ilgi kaybı,

Belirtileri büyük bir çoğunluğu hem ergenlik döneminin genel özellikleri ile hem de başka sorunların ipuçları ile bazı benzerlikler göstermektedir. Burada vurgulanmak istenen, öğrencide bu belirtileri gözlemlediğimizde pek de bilinmeyen ve bu sebeple pek de düşünülmeyen
ergenin ilişkide şiddet yaşıyor (birlikte olduğu kişilere, arkadaşlarına
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fiziksel ya da psikolojik saldırıda bulunması) olasılığını göz önünde
bulundurmaktadır. Ergenlere sorarak ilişkilerinin istismar edici olup olmadığına dair fikir edinmelerine yardımcı olunabilir. Potansiyel istismar
ediciler ile ilgili uyarı işaretleri ergen öğrenciye anlatılmalı ve konu tartışılmalıdır.
Güvenli ve hoşgörülü eğitim ortamı sağlayacak yönetim süreçlerinin
işletilmesi, şiddet ve şiddet türleri konusunda eğitim-öğretimle temas
halinde olan herkesin bilgilendirilmesi ve bir yaşam alanı olarak okullarda
riskli yaşam koşullarının belirlenerek şiddetin önlenme okul yönetimlerinin en önemli görevleri arasındadır.
Şiddet; güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal
açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin
tümü olarak tanımlanmaktadır.
Okullar toplumun bir parçası olması nedeniyle bireysel, toplumsal
ve ailesel kaynaklı nedenlerin tetiklediği şiddetin görülebilir hale geldiği
yerlerin başında gelmektedir. Okulda şiddet kavramı; okul iklimi üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran sağlıklı ve etkili eğitim sürecine zarar veren davranışlardan kaynaklanmaktadır. Okulda şiddet öğrenci-öğrenci,
öğretmen-öğrenci, okul yönetimi-öğrenci arasındaki fiziksel duygusal
olumsuzluktaki zarar verici baskı ve saldırganlık içeren etkileşimleri kapsamaktadır.
Ülkemiz okullarında gözlenen şiddet olaylarının önde gelen
nedenleri olarak;
•
•
•
•
•
•
•
•

Kız-erkek arkadaşlığı sorunu,
Olumsuz öğretmen tutumları,
Yanlış arkadaş seçimi,
Özgüven eksikliği, İletişim becerileri eksikliği,
Okul başarısızlığı,
Aile sorunları ve parçalanmış aile,
Ekonomik nedenler,
Ergenlik dönemi sorunları,
Olarak görülebilir.
Şiddeti doğru tanımlamak, şiddetin önlenmesi için geliştirilecek
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stratejilerin belirlenmesi bakımından da ayrı bir önem taşımaktadır. Kaldı
ki ülkemizde şiddetin bir eğitim ya da terbiye biçimi olarak algılanmasının, bunun hem aile içinde hem de toplumsal ve kamusal yaşamda
meşru görülmesi şiddetin hem tekrarlanmasına hem de gizli kalmasına
yol açtığı gözlenmiştir.
Bu nedenle eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılması,
çevresindeki ilişkilerin ve uygulamaların yapıcı, onarıcı, barışçıl ve destekleyici hale getirilmesi gerekmektedir. Şiddet konusunda; ele alınan
öğrenci, öğretmen, aile, yakın çevre gibi unsurların uyumlu ve eşgüdüm
içinde çalışması bir zorunluluktur. Geliştirilecek çözüm yolları ve alınacak
önlemlerin, uygulanacak program ve hizmetlerin yürütülmesinde her kademeden yöneticiler arasında söz ve eylem birliğinin bulunması şiddetin
önlenmesi ve azaltılması açısından önemlidir.
Gençlerde şiddeti önlemeye yönelik programların birçoğu şiddet
riskini arttıracak “risk faktörlerini” ve riski azaltacak “koruyucu faktörlerini” tanımlamaya çalışmaktadır. Son yıllarda şiddeti önlemeye yönelik
çabalar belirli risk faktörlerini azaltıp koruyucu faktörleri arttırmayı amaçlamaktadır.
İyi Bir Önleme Programında Olması Gerekenler
•

Erken uyarı işaretlerini bilmek ve potansiyel şiddeti oluşturacak davranışları fark etmek ve bu işaretleri gösteren öğrencileri teşhis etmek.

•

Okuldaki bütün öğrencileri korumayı kapsayacak bir önleme planı
geliştirmek.

•

Okulda riskli çocuklar için uygulanabilecek bir müdahale planı yapılmasına, riskli davranış gösteren öğrencilere için de erken müdahale
yöntemleri geliştirmeye önem vermek.

•

Bir krize müdahale yapılması, ani gelen olaylara karşı nasıl davranılması, şiddet davranışı karşısında neler yapılması gerektiği hazırlanacak müdahale planı ve yöntemlerde belirtilmelidir.

SUÇA VE ŞİDDETE EĞİLİMLİ ÖĞRENCİLERE NASIL MÜDAHALE
EDİLMELİDİR ?
Çocuk ve ergen yaştaki öğrencilere şiddetten korunma yollarını
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öğretmeliyiz. Bunun için çocuk ve ergen yaştaki öğrencilere şiddet ile
başa çıkabilmelerini sağlayacak beceriler kazandırmamız gerekmektedir.
Şiddeti önleme çalışmasında atılacak en acil adım, şiddet karşıtı tutum
takınmalarını sağlamak amacıyla hem kendilerine ve hem de ailelerine
yönelik müdahale programları uygulamaktır.
Aile içinde ya da toplumda çocuklara uygulanan fiziksel cezalar (dayak) ileride çocukların şiddet davranışında bulunmalarını tetikleyeceği
unutulmamalıdır. Müdahale programında bu konulara yer verilerek okul
yönetimince veliler bilgilendirilmelidir. Televizyon ve medyada karşımıza
çıkan şiddet sahnelerinin çocuklar arasında görülen şiddet davranışını
tetiklediği gözden uzak tutulmamalıdır.
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BÖLÜM 2

GÜVENLİ OKUL
Güvenli okul; aslında uyumlu, huzurlu ve olumlu bir ortamın bulunduğu okul demektir. Güvenli okullarda okul çalışmaları ve öğrenciler arasında olumlu ilişki bağları bulunur. Burada öğretmenlerin öğretmenler
ile öğretmenlerin öğrenciler ile öğrencilerin öğrenciler ile öğretmen ve
öğrencilerin okul yönetimi ile olan ilişkilerinde okulda olumlu ve huzurlu
bir hava oluşur.
Okullarda şiddeti önlemede en önemli etkenlerden biri okul çalışılanlarıyla, öğrencilerin kurdukları güven verici, destekleyici bağlardır.
Bu sebeple öğrenciler ve okul çalışanları arasındaki pozitif ilişkileri geliştirmek gerekmektedir. Öğrenciler bekledikleri desteği okullardan göremezlerse, sosyal olarak istenen davranışları da göstermezler. Bu da güvenli bir okul oluşturmanın önündeki önemli engellerden birisidir.
GÜVENLİ OKULLARIN KRİTERLERİ
• İletişim, insanlar arası ilişkilerde en önemli anahtardır, insanları birbirine bağlar. Güvenli okullarda öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi
ve okul çalışanları ile okul yönetimi arasında güvenli bir iletişim vardır.
Bu iletişimin iyi ve güvenli olması okulun genel havasına yansır ve
problemlerin çözümü kolaylaşır.
• Güvenli okulların tutumu öğrencilerin akademik başarılarını ve davranışlarını geliştirme üzerine kurulur ancak, sadece akademik başarıya
odaklanmamalıdır. Öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını da
karşılamaya önem verilmelidir. Böylece öğrencinin okuldan; okulun
da öğrencilerden beklentileri arasında bir denge kurulmaktadır.
• Güvenli okullarda bütün öğrencilere eşit şekilde davranılır ve eşit
sorumluluk verilir. Sınıf içinde ya da okul içinde arkadaşları ile eşit
sorumluluklar almayan, farklı davranılan öğrenciler ileride şiddet davranışlarında bulunabilirler ya da şiddetin hedefi olabilirler. Okullarda
yaşanan en belirgin sorun öğrencilere eşit davranılmamasıdır.
• Güvenli okullar, velileri, çocukları hakkında bilgilendirilen okullardır.
Bu sadece veli toplantıları ile yapılmamalı, veliler düzenli olarak okula
davet edilmeli ve çocukları hakkında bilgilendirilmelidir.
• Suç ve şiddeti önleme plan ve okul öncesi ve sonrası programlarının
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olması şiddet ile mücadelede önemli bir yere sahiptir. Bu programlarda çocuklar rehberlik ve yöneltme hizmetleri desteğinde sosyal kültürel faaliyetlerde bulunabilirler.
•

Güvenli okullar öğrencileri geleceğe hazırlamada, yetişkinlik döneminde karışılabilecekleri zorluklar hakkında onlara yardımcı olmalıdır.
Kariyer eğitimi, kariyer planlaması ve gelecekleri ile ilgili meslek seçiminde doğru karar vermeleri rehberlik ve yöneltme hizmetleri ile
desteklenmelidir. Güvenli bir okul olmanın temel özelliklerinden biri,
öğrencilere mezun olduklarında öğrendiklerini uygulayabilecekleri
ortamlar sağlamaktır.

•

Okul yönetimi, öğrenciler ve okulda çalışanlar için potansiyel olarak
tehlikeli olabilecek durumlar hakkında bilgilendirme yapmalı ve onlarla çözüm yollarını paylaşmalıdır.

•

Okulda şiddet duyurusu (ihbarı) yapan öğrenciler mutlaka korunmalıdır. Okul, öğrenciler ve yetişlinler arasında güven oluşturulmalıdır ki
potansiyel olarak tehlikeli olan durumlar hakkında bilgiler gelebilsin.
Okulda sorun yaşandığında ”ispiyoncu” veya “korkak” gibi tanımlamalara maruz kalmadan öğrencilerin başvurabilecekleri güvenli bir
kaynağın olması için okul yönetimi çalışma yapmalıdır.

•

Güvenli okullar, problemi iyi bilen ve bu problemi çözmek için bilgiler
toplayıp ve bunları değerlendiren okullardır.

•

Güvenli okullarda öğrencilere iyi bir vatandaş olmayı sağlayacak eğilimler verilmelidir. Okullar akademik programlarının içerisine öğrencilerin iyi bir vatandaş iyi bir insan,iyi bir meslek elamanı olmalarını
sağlayacak eğitimlerde yetiştirilmeli ve bu konudaki temel değerler
öğrencilere verilmelidir.

•

Çocuklar, okullara değişik özelliklerde ve düşüncelerde gelirler. Her
birinin şiddet ve silah kullanımı hakkında değişik düşünceleri bulunmaktadır. Okullar çocuklara ateşli silahların tehlikelerini anlatarak, kızgınlıklarını ifade edecekleri yöntemleri öğreterek, şiddeti azaltabilirler.

•

Bazı durumlarda şiddet mağduru öğrenciler tepkilerini agresif (saldırgan) şekillerde gösterebilirler. Bu nedenle şiddete maruz kalan
çocuk ve ergen öğrencilerde şiddet davranışı gözlenebileceği unu25

tulmamalıdır. Şiddete maruz kalan çocuk ve yetişkin öğrencilere uygun psikososyal yaklaşımlarda bulunması okul yönetiminin görevleri
arasındadır.
• Her an okullarda yaşanabileceklere karşın okul yönetimi ve öğretmenlerde bazı telefon numaralarının bulunması gerekmektedir.
Telefon Numaralarının Olması Gereken Yerler:
• Çocuk şubesi numaraları
• Acil ambulans numaraları
• Öğrencilerin velilerinin numaraları
• En yakın polis merkezinin numaraları
• İtfaiyenin numarası
• En yakın hastanelerin numaraları
• Olaya ilk müdahaleyi yapabilecek ilk yardım bilgisine sahip kurumların numarası
• Baro numarası
• İl ve ilçede bağlantı kurulabilecek yetkili kurumların numarası
Sonuç olarak, Güvenli Okul Girişimi okullarda oluşabilecek şiddeti
önlemede önemli etkenlerden biridir.
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BÖLÜM 3

ZORBACA DAVRANIŞLAR
Zorbaca davranış, değişik şekilleri olan bir davranış biçimidir. Zorbaca davranış denince sözel ve fiziksel küçük düşürücü davranışlar aklımıza
gelmektedir. Saldırı, tehdit, ad takma, sosyal yalıtım, vurma, küçük düşürmek karşıdaki kişiye karşı yapılan zorbaca davranış biçimleridir.
Zorbaca davranışların özellikleri agresyon (kızgınlık, öfke durumu)
düzenli zaman aralıklarında gerçekleşme, kurbanların kendilerini korumakta zorluk çekmeleri olarak sayılabilir. Zorbaca davranışlara maruz kalan çocuklarda/öğrencilerde kendine güvensizlik içine kapanıklık, depresyon, intihar düşünceleri ve akademik başarıda düşüşler görülmektedir.
Yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlara göre ortaöğretim öğrencilerinin % 51’i okullarda zorbaca davranışlara maruz kaldıklarını,% 54’ü okullarında zorbaca davranışlar olduğunu belirtmişlerdir.. Yurt dışında yapılan
başka bir araştırmaya göre kızların da erkekler kadar grup kurdukları ve
sözel olarak zorbaca davranışlar ile akranlarına tacizde bulundukları ortaya çıkmıştır. Aynı araştırma sonuçlarında erkeklerin erkek arkadaşlarına,
kızların ise hem erkek hem de kızlara zorbaca davranışlarda bulundukları
veya bu davranışları tasarladıkları ortaya çıkmıştır.
Zorbaca Davranışlarda Bulunan Çocukların Özellikleri
Zorbaca davranışlarda bulunan çocuklar daha önce kendileri zorbaca davranışlara maruz kalmışlardır. Onların örnek alacak rol modelleri
yoktur ya da zayıftır, aile içinde ihmal edilmişlerdir, davranış problemleri
vardır, bu çocuklar aşırı-uygunsuz etkileşimlere sahiptirler.
Bu tip çocukların okul içinde gösterdikleri davranışlar şunlardır.
•

Ad takma,

•

Sosyal izolasyon,

•

Hakkında dedikodu yapmak,

•

İtip kakmak,

•

Cinsel içerikli ad takma,

•

Fiziksel zarar verme,

•

Taciz içerikli dokunuşlar,
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•

Taciz içerikli mesajlar yollama, Taciz içerikli e-postalar yollama,
Sayılabilir.

Zorbaca Davranışlarda Bulunan Çocukların Kişisel, Fiziksel ve 		
Aile Özellikleri
Bu çocuklar genelde fiziksel olarak güçlüdürler. Koordinasyon becerileri yüksektir, sporda ve bahçe oyunlarında başarılıdırlar. Enerjik ve
aktiftirler. Acıya dayanma güçleri yüksektir, gözü pektirler. Mağdurlardan
yaşça ve bedence büyüktürler. Görünümleri normaldir. Fiziksel olarak çekicidirler.
Bu çocuklar evde az zaman geçirirler ve bu çocukların aile içinde
olumlu etkileşimleri azdır. Güvenli, hazır cevap, dalgacı ve alaycıdırlar.
İletişimde başarılıdırlar. Kendi sosyal idealine uygun olan baskın ve güçlü erkeklere uyma gösterir, yaşıtlarınca kabul gören ”maço” imajı taşır.
Kaygı düzeyi düşüktür. Güce dayalı benlik algısına sahiptirler. Kendilerini,
sert, başarılı ve becerikli görürler. Tatminsizlik duymaz, baş etme becerileri yüksektir. Bağımsızdırlar ve kendilerini güvenle ortaya koyabilirler.
Mağdurun cezayı hak ettiğine inanır. Eve geliş saatleri denetlenmez.
Bu çocuklar anne ve babalarına yönelik olumsuz duygular taşırlar. Aile
içindeki empati (duygudaşlık) düzeyi, sevgi ve şefkat düşüktür. Örneğin
aşırı rahat veya cezalandırıcı-özellikle fiziksel ceza kullanılır. Aile içinde
saldırganlığa göz yumulur, güçlü ve sert imajı güçlendirilir. Anne babaların da geçmişte zorba ihtimalleri yüksektir. Anne baba arasında evlilik
problemleri ve kaotik ev ortamı vardır.
Zorbaca Davranışlara Maruz Kalan Çocukların Kişilik Özellikleri, 		
Fiziksel ve Aile Özellikleri
Zorbaca davranışlara maruz kalan çocuklar ev yaşamından hoşlanır,
ailesi ile yakın ilişki içindedir. Çekingen, içedönük, endişeli, pasif, eli sıkıdır.
Uyum zorlukları çeker, etkili olamama gibi kaygı sorunları vardır. Aşağılık
duygusu vardır. Kendisini zihinsel yetenek ve çekicilikte yetersiz görür. Bazı
sorunlarla tek başına baş edemeyeceğine inanır ve yaşıtlarından yardım
isteyemez. Kendini çaresiz ve etkisiz hisseder. Zorbalığı hak ettiğini sanır.
Zorbaca davranışlara maruz kalan çocukların fiziksel güçleri zayıftır, zorbalığa karşı fiziki güçle karşılık veremezler. Bahçe oyunlarına ilgileri ve becerileri yoktur. Enerji düzeyleri düşüktür. Acıya dayanma eşikleri düşüktür, güvensiz oldukları için korkaktırlar. Zorbalardan yaşça ve bedence küçüktürler.
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Fiziksel bozuklukları-gözlük, şişmanlık, aşırı zayıflık vs. olabilir. Bu
çocukların ailelerinde aşırı koruyucu anne baba tutumları vardır. Aileye
aşırı bağımlılık görülür. Aile içinde yakın ilişkiler görülür. Çocuklar anne
babalarının beklentilerini karşılayamadıklarına inanırlar.
Mağduriyet Belirtileri
Okulda:
* Teneffüslerde genellikle yalnızdır,
* Takım oyunlarına seçilmez veya en son seçilir,
* Teneffüslerde öğretmene veya diğer yetişkinlere yakın olmak ister,
* Sınıfta konuşma zorluğu çeker, endişeli ve güvensiz bir yüz ifadesine sahiptir,
* Okul başarısı aniden veya yavaş yavaş düşer,
* Canını acıtmaktan korkar,
* Yaşıt grupları içinde kendini göstermekten (Fiziksel veya Sosyal
		 Olarak) kaçınır.
Evde:
* Eve üstü başı, kitapları ve çantası yırtılmış veya kirlenmiş gelmesi,
* Belli bir açıklama olmaksızın vücudunda yara, çürük, kesik, tırnak
izi olması,
* Eve arkadaş getirmemesi, arkadaşlarına hiç gitmemesi,
* Okul partilerine davet edilmemesi, kendi partisine okuldan kimse
yi davet etmek istememesi,
* Okula gitmek istememesi, okul değiştirmek istemesi, sabahları iş
		 tahsızlık çekmesi, sürekli karın ağrısı ve baş ağrısı çekmesi,
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* Okula giderken yolu gereksiz yere uzatması,
* Korkulu rüyalar görmesi, uykusunda ağlaması, yatağını ıslatması,
* Ödev yapma isteğinin azalması,
* Duygusal değişiklikler, sık ve nedensiz ağlama,
* Sık sık nedensiz ekstra para istemesi,
		 Şeklinde belirlenmiştir.
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BÖLÜM 4

Erken Tanıma ve Uyarı İşaretleri Nelerdir
Erken tanıma ve uyarı işaretleri, şiddet ve suç oluşmadan önce onu
fark etmemizi sağlayan işaretlerdir.
Önemli olan şiddet ve suç oluştuktan sonra müdahale etmek değil
okulda çocukları takip ederek erken uyarı işaretlerine bakarak önlemektir. Erken uyarı işaretlerini anlamada dikkat edilecek noktalar vardır. Birçok suç ve şiddet olayını erken tanıma işaretleri vardır. Bunlar çoğunlukla
davranışsal ve duyusal işaretlerdir.
Çocukları bulundukları ortam içinde gözlemlediğimizde davranışlarındaki değişimi fark edebilir ve problem çıkarabilecek çocukların belirtilerini yakalamak için fırsat elde etmiş oluruz. Erken uyarı işaretlerinin
oluşturulmasının sebebi zaten çocuğa yardım etmektir. Erken uyarı işaretleri bize, çocuklar problem yaşamadan durumu anlama ve müdahale
etme sorumluluğunu vermektedir. Burada vurgulanan, çocuklar için endişelenmenin normal olduğu ama her şeye aşırı tepki göstermenin ve
sonuç almak için her olayı ortaya çıkarmanın doğru olmadığıdır.
Öğretmenler, yöneticiler ve diğer okul çalışanları öğrencilerin duygularını ve hareketlerini profesyonel olarak analiz etmek için eğitilmemişlerdir. Ama okulda bir problem ile karşılaşıldığında olay okul sağlık
görevlisine, okul Psikolojik ve Rehberlik Uzmanı veya sosyal hizmet uzmanına, psikolog ya da psikiyatriste yansıyana kadar bu sorun ile uğraşanların ilk sırasını onlar oluşturmaktadırlar.
Yönetici ve öğretmenler, uzmanlara olay ile ilgili tanımlayıcı bilgi
vermede önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu sebeple güvenli okulların
okul içerisindeki erken uyarı işaretlerini bilmeleri ve kullanmaları için okul
grubunun eğitimi önem taşımaktadır. Eğitimcilerin ve ailelerin erken uyarı işaretlerini fark etmelerini sağlamak amacıyla öncelikle çocuk ve ergenlerle olan iletişimlerini açık hale getirmeleri, onların ihtiyaçlarının ve
becerilerinin farkında olmaları ve onların davranışlarına dikkat etmeleri
ilk adım olabilir.
Hangi davranışların şiddet ile sonuçlanacağı hakkında her zaman
tahmin yürütmek mümkün olmamaktadır. Bazı durumlarda gençlerin şiddet ve öfke ile ilgili değişik davranış ve duygu kombinasyonları vardır.
Özellikle bu kombinasyonları analiz etmek müdahale için önemlidir. Eğer
uyarı işaretleri şiddet davranışlarının yakında olabileceğini gösteriyor ise
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engellemeye yönelik gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Erken ve son
dakika işaretlerini bilmek güvenli okul olmanın ilk ve temel adımlarından biridir. Bir sonraki adım davranış ve duygusal olarak çocukların uyum
sağlamasına yardımcı olmaktadır.
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BÖLÜM 5

Okul Yönetimince Yapılması Gereken Çalışmalar:
1. “Planlı Okul Gelişim Modeli, Okulda Stratejik Yönetim ve Stratejik
Planlama” çalışması kapsamında okul gelişim ekibini okul eylem planının hazırlanması,
2. Okul irtibat görevlisi bilgilerinin güncellenmesi,
3. Şiddete neden olabilecek risk faktörlerinin; okul-öğrenci-aile-çevre
özellikleri dikkate alınarak bilimsel ölçme tekniklerinden yararlanılarak belirlenmesi ve sayısal veri haline getirilmesi,
4. Okul, öğrenci, veli, yönetici / öğretmenler, okul çevresi vb verileri
ışığında “Okul Eylem Planı”nın bir yıl önceki okul eylem planı çalışmaları, yılsonu değerlendirme sonuçları, İlçe Eylem Planları ile yeni
kayıt öğrenci profili göz önüne alınarak hazırlanması,
5. Okul Eylem Planının uygulanması, değerlendirilmesi konusunda görevlendirmeler yapılması,
6. Okul Eylem Planı hakkında tüm okul personelinin, öğrenci velilerinin
bilgilendirilmesi, okul web sayfasında eylem planına yer verilmesi,
7. Okul rehberlik servisi, okul irtibat görevlisi, öğrenci temsilciliği ile
okul / aile birliği arasında gerekli koordinasyonun sağlanması,
8. Okul Eylem Planının uygulama safhalarında; RAM, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü koordinasyonunda sağlık, sosyal hizmetler, emniyet, üniversite, sivil toplum kuruluşlarının desteklerinin alınması.
9. İl/İlçe Eylem Planları çerçevesinde; okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi, RAM ile koordineli olarak okul programların yürütülmesinde uygun personelinin görevlendirilmesi, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde toplantılar düzenlenmesi bu konuda gerekli koordinasyon
ve işbirliğinin sağlanması,
10. Öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin psiko-sosyal olarak gelişimlerine yönelik hazırlanan rehberlik ve temel önleme programları, diğer
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, sosyal etkinlikler, spor ve
serbest zaman etkinlikleri bütünleştirerek okulda olumlu psikolojik ortamın oluşturulması, planlamanın yapılması,
38

11. Okul Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi,
12. Öğrenci velilerinin ev, işyeri, cep telefonu bilgileri ile resmi yazışma
ve elektronik posta adresi bilgilerinin tutulması,
13. Öğrenci devamsızlığının aynı gün velilere bildirilmesi (telefonla arama / elektronik posta / cep telefonuna kısa mesaj / resmi yazı vb),
uzun süreleri devamsız öğrencilerin velilerinin okula çağrılması, devamsızlık konusunda gönderilen bilgilerinin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilmesi, öğrenci velisi ile birlikte öğrencinin devamsızlık nedenlerinin tespit edilerek ortak çözüm modelleri geliştirilmesi, öğrencinin
devam konusunun takip edilmesi,
14. Okul spor ve sosyal etkinlik alan ve araç gereçlerinin öğrencilerin kullanabileceği biçimde sürekli hazır bulundurulması,
15. Ekonomik nedenlerden dolayı okula devam edemeyen öğrencilerin,
okula devamlarının sağlanması için aileleri ile gerekli irtibatın sağlanması,
16. Sınıf rehber öğretmenler / Okul rehber öğretmenler tarafından, çocuk hakları sözleşmesi, çocuk koruma kanunu, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, madde bağımlılığı ve parçalanmış aileler konularında
öğretmenlere / öğrencilere / velilere eğitim verilmesi, materyal hazırlanması,
17. Okullardaki Dilek ve Öneri Kutularının etkin kullanımı için gerekli önlemlerin alınması, okul ve kurumların web sayfalarında benzer bölümlerin oluşturulması ve gelen dilek ve önerilerin kayıt altın alınarak
değerlendirilmesi,
18. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonunda sınıflarda şiddete eğilimi olan öğrencilerin durumunun mutlaka detaylı olarak görüşülmesi ve bireysel olarak önlemler alınması,
19. Risk grubundaki öğrencilerin velileri ile irtibat kurulması,
20. Okullarda bulunan rehber öğretmenlerden formasyonu uygun olanların Öğrencilere psikolojik danışma ve grup rehberliği çalışmalarını
yapmaları,
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21. Öğrencilerin sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi,
22. Okul giriş ve çıkış saatlerinde çevrenin kontrol altına alınması, bu konuda güvenlik güçleri ile işbirliği yapılması, gerekli desteğinin sağlanması,
23. Servis araçları denetim ve kontrolünün çok yönlü olarak yapılması,
24. Okul kantin denetimlerinin sürekli yapılması,
25. Davranış problemi yaşayan öğrencilerin RAM’ a yönlendirilmesi, ayrıca psikolojik destek açısından gerekli yönlendirmenin yapılması,
26. Cinsel istismara ve şiddete maruz kalan öğrencilerin, okul rehberlik
servisi aracılığıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlanarak
destek verilmesi,
27. Nakil yoluyla gelen öğrencilerin dosyalarının en kısa sürede şiddete
eğilim açısından incelenmesi,
28. Sınıf rehber öğretmenliği sisteminin aktif çalıştırılması,
29. Normal eğitim (tam gün) yapan okullarda öğle yemeği arası bölümün
nöbetçi öğretmen ve okul irtibat görevlisince takip edilmesi, yemek
saati dışında kalan sürede öğrencilerin etüt / sanatsal faaliyet / internet kullanımı / okuma vb. etkinlikler düzenlenerek bu sürenin olumlu
yönlere geçirmelerinin sağlanması,
											
Krize Müdahale
Okul içinde suç ve şiddet olayı yaşandığı zaman tüm dengelerin
değişeceği, psikolojik birçok sonucu olacak ve kargaşa yaşanabilecektir.
Kriz Nedir:
Bireyin, öğrenci grubunun okul yönetiminin işlevlerini yerine getirmesini engelleyen, acil müdahale ve çözüm gerektiren, tolere edilmeyen, sıra dışı beklenmeyen bir olay biçimi şeklinde tanımlanabilir.
Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin çoğunlunu etkileyebilecek,
bireysel ve toplumsal müdahaleyi gerektirebilecek durumlar olabilir. Ör40

neğin, okulda bir öğrencinin veya bir öğretmenin ölümü, okulda yaşanan
şiddet olayı, doğa felaketleri, çevresel faktörler, okulun içinde bulunduğu bölgeyi etkileyen sosyal ve travmatik krizler olabilir.
Böyle olaylardan sonra okulun normal fonksiyonlarını yerine getirmesi beklenemez. Böyle bir duruma hazırlıksız yakalanmak, acele ve
yanlış kararlara yol açabileceğinden durum daha da kötüleşebilir. Bu nedenle okulun bir kriz yönetimi ya da kriz müdahale planına sahip olması
gerekir.
Krize Hazırlık:
Olası bir kriz durumuna hazırlık çalışmalarının ilk basamağı bir kriz
Kurulu’nun oluşturulmasıdır. Bu kurul, koordinatör müdür, ya da okul müdürü veya müdür yardımcısı başkanlığında, rehber öğretmen, öğretmen
ve veli temsilcisinden oluşabilir.
Kriz Kurulunun Başlıca Sorumlulukları Şunlar Olmalıdır.
1- Krize müdahale planı hazırlanmalı, kriz durumu olduğunda tüm
okul çalışanları kendilerinin ne yapacağını önceden bilmelidir,
2- Kriz durumunda yararlanılabilecek kişi ve kurumlar ile işbirliği
sağlanmalıdır,
3- Tüm okul personelinin, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin kriz
durumunda ne yapacakları hakkında eğitim alması gerekmektedir.
Krize Müdahale ve Genel Yaklaşım.
Koordinatör kriz kurulu toplantıya çağrılır. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri durumdan haberdar edilir. Sağlık personeli ile irtibata geçerek
gerekirse olay yerine gelmeleri sağlanmalıdır. Veliler bu durumdan haberdar edilmeli ve öğrenciler kontrol altına alınmalıdır. Öğretmenlerle
destek toplantısı yapılarak değerlendirme yapılmalıdır.
Şiddete veya travmatik bir olaya maruz kalmış çocuk veya ergen öğrenci, zihinsel, duygusal, fiziksel ve davranışsal alanlarda akut stres tepkileri verir.
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Bunlar sırasıyla;
- Konsantre olma problemleri,
- Sağlığı ile aşırı kaygılanma,
- Baş ağrıları,
- Bulantı ve ağrı şikâyetleri,
- Kendini rahat bırakamama,
- Anti sosyal davranışlar,
Müdahalede Genel İlkeler:
- Rahat bir ortam oluşturulmalıdır,
- Sakinlik korunmalıdır,
- Krizle ilgili, öğrencilerden bilgi istenmelidir,
- Öğrenci ile görüşmenin amacı ve neler olduğunun anlatılması istenmelidir,
- İlk tepkilerin neler olduğu paylaşılmalıdır,
- Öğrenci dikkatlice dinlenmeli ve duyguları onaylanmadır,
- Varsa suçluluk duyguları azaltılmaya çalışılmalıdır,
- Korkuları azaltılmalıdır,
- Olaya verilen tepkileri ve yaşadıkları normalize edilmelidir,
- Daha küçük yaştakilerin gerginlikten kurtulmalarını sağlayacak ortamlar yaratılmalıdır.
Öğretmenlerin Verebileceği Tepkiler:
Okulda yaşanan kriz durumunda öğretmenler de bazı tepkiler verebilir. Yaşadıkları stres nedeni ile tepkiler doğaldır. Öğretmenlerde aşağı42

dakilerden bir ya da bir kaçını gözlemlememiz durumunda gerekli müdahalenin yapılması yararlı olacaktır.
Öğretmenlerde;
- Huzursuzluklar artabilir,
- Öğrencilere ve okul çalışanlarına karşı sabırsız olabilirler,
- Dersleri planlamada zorluk yaşayabilirler,
- Konsantrasyon azabilir,
- Olayların yeniden olacağına dair endişeler yaşayabilirler,
- Okuldaki şiddet olayları ile ilgili artmış bir kaygı düzeyine sahip
olabilirler,
- Yaşadıkları yoğun öfke ve korku duygularından dolayı rahatsızlık
duyabilir ve endişelenebilirler.
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BÖLÜM 6

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi
Prof.Dr. Selahattin Öğülmüş’ün okullarda şiddetin önlemesi ile ilgili
strateji önerileri
• Okulun vizyonunu ve misyonunu ifade ederken mutlaka? Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim-öğretim yapma hakkına sahip oldukları? gerçeğinin vurgulanması,
• Okullarda meydana gelen suç niteliğindeki olaylara ilişkin kayıt tutmanın ve takip etmenin yasal bir zorunluluk haline getirilmesi (kim,
nerede, ne tür bir olaya karıştı, sonuç ne oldu, vb. gibi tek örnek
rapor tutma zorunluluğu),
• Ana babalar ve öğrencilerin katılımıyla, geniş kapsamlı bir okul güvenliğini sağlama planının geliştirilmesi,
• Okulda kargaşa ve düzensizliği önlemeye yönelik yasa, yönetmelik,
tüzük, yönerge gibi yasal düzenlemelere ilişkin bilgilendirici broşürlerin hazırlanarak ilgililere (öğrenciler, veliler, okul çalışanları, öğretmenler, vb.) dağıtılması,
• Okulda bir krize müdahale planının geliştirilmesi,
• Okul güvenliğini sağlamak amacıyla, okul çalışanlarına özellikli (çok
özel) roller ve sorumluluklar verilmesi (koridorların gözetimi, giriş-çıkış yerlerinin izlenmesi, vb.),
• Okul kurallarının ve okulun öğrencilerden neler beklediğinin açıkça
ifade edildiği öğrenci el kitapları bastırmak ve bunu her yıl gözden
geçirerek öğrencilere dağıtmak,
• Okulda her öğrenciye bir? Kilitli dolap? Vermeye çalışmak, bunu bir
politika olarak benimsemek,
• Okulda uyulması gereken bir kılık-kıyafet kurallarını açık bir biçimde
ilan etmek, bu politikadan taviz vermemek.
• Okula gizlice kesici-delici alet getirmenin kesinlikle hoşgörü ile karşılanmayacağını ve çok ağır bir biçimde cezalandırılacağını bütün öğrencilere açıkça ilan etmek,
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•

Başkalarını kışkırtıcı ya da provoke edici davranışlara kesinlikle izin
vermemek,

•

Öğrencilerin ve okul personelinin okulu sahiplendikleri bir okul iklimi
yaratmak,bu konudaki mensubiyet bilincini geliştirmek,

•

Öğrencilerin birbirlerine ve özellikle farklılıkları olanlara karşı hoşgörülü olmalarını sağlayacak önlemlerin ve politikaların benimsenmesi,

•

Okul güvenliğinin mutlaka eğitim yöneticilerinin gündeminde yer
alan bir madde olması,

•

Okula giriş çıkışların kontrol altına alınması,

•

Her öğrenci ve okul personeli için fotoğraflı yaka kartı kullanımının
yaygınlaştırılması,

•

Okula gelen ziyaretçilerin izlenmesi, gerekirse ziyaretçilere yardım
önererek (yardım edebilir miyiz?) okul içerisinde tek başına dolaşmalarına izin verilmemesi,

•

Çocukların ve gençlerin suç işlemelerini kolaylaştıran çevre koşullarını
değiştirerek suça yönelmelerini önleme. Örneğin öğrenci yoğunluğunun arttığı okula giriş-çıkış saatlerinde gözetimin artırılması, giriş-çıkışı zorlaştıran nesneleri (örneğin çöp bidonlarının) ortadan kaldırılması, etkili bir aydınlatma sisteminin kurulması, gerekiyorsa bazı yerlere
ayna koyarak izbe köşelerin azaltılması, vb.),

•

Öğrenci taşıyan servis araçlarının park yerleriyle, öğrencileri indirme-bindirme alanlarını sıkı gözetim altında tutma,

•

Okulda anne-babaların gönüllü olarak okul güvenliğine katkıda bulunmalarını özendirecek gerekli önlemleri almak, düzenlemeler yapmak,

•

Okul güvenliğini artırmak için yıllık eğitim programları hazırlama,

•

Öğretim yılı başında her öğrenciye ve öğrenci velisine okulun kendilerinden ne tür davranışlar beklediğini, uyulması gereken kuralların
neler olduğunu ifade eden broşürlerin dağıtılması,
Şeklinde belirlenmiştir.
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