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ÖN SÖZ 
 

Tarih boyunca görülen şiddet, değişik biçimlerde insan hayatı üzerindeki etkisini 

artırarak sürdürmektedir. Dünya üzerinde milyonlarca insanın ölümüne, yaralanmasına, 

psikolojik açıdan zarar görmesine neden olan şiddetin oluşmasında birçok etken vardır. 

Şiddetin mağdurları içerisinde gençler önemli bir yer tutmaktadır. Gençler hem şiddetin 

uygulayıcısı ve hem de kurbanı olmaktadırlar. Toplumsal bir sorun olan şiddet birçok bilim 

dalının çalışma alanı içine girmektedir. Şiddetin görüldüğü yerlerden biri de okullardır. 

İnsanın toplumsallaşmasında aileden sonra ikinci sırada yer alan okullarda şiddet olaylarının 

görülmesi okulların daha çok mercek altına alınmasına neden olmuştur. 

 

Bu araştırma, Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim ortamlarında şiddet olaylarının önlenmesi 

ve risklere karşı sürdürülebilir, etkili kurumsal düzenlemelerin, hizmetlerin, yöntemlerin, ve 

materyallerin geliştirilmesini kapsayan beş yıllık (2006-2011+) eylem planı doğrultusunda 

okul yöneticilerinin şiddet konusundaki bilgileri, gözlemleri, değerlendirmeleri, beklentileri 

ve çözüm önerilerini tespit etmek amacıyla Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmadan sözü edilen eylem planı doğrultusunda en iyi şekilde yararlanılacağına 

inanıyorum. Araştırmanın verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından dolayı okul 

yöneticilerine ve araştırmayı gerçekleştiren Dr. Atilla DEMİRBAŞ’a, redakte için Mustafa 

KARAŞAHİN’e, grafik-tasarım ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür 

ederim. 

           

                  İbrahim DEMİRER 

            Daire Başkanı  
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ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan okul 

yöneticilerinin şiddet konusundaki bilgilerini, gözlemlerini, değerlendirmelerini ve şiddeti 

önlemek için gerekli gördükleri önerilerini saptamaktır.  

 Tarama modelinde yapılandırılan araştırmanın evrenini 4.813 ortaöğretim kurumunda 

çalışan 15.027 okul yöneticisi; araştırmanın örneklemini ise 605 okul yöneticisi 

oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan okul yöneticilerine EARGED Araştırma Şubesi 

tarafından hazırlanan anket uygulanmıştır.  

 Elde edilen veriler SSPS programında çözümlenmiştir. Okul yöneticilerinin şiddetle 

ilgili görüşlerini tespit etmeye yönelik anket maddelerine verdikleri cevaplarının aritmetik 

ortalaması, standart sapmaları hesaplanmıştır. Ayrıca şiddetle ilgili ifadelere okul 

yöneticilerinin görevlerine göre görüşleri arasında bir farkın olup olmadığını tespit etmek için 

Anova testi uygulanmıştır. 

 Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, okul yöneticilerinin görevlerinin bir kısmını 

şiddetle mücadele için harcadıkları, şiddet önlemek için başta psikolojik danışma ve rehberlik 

servisi çalışmaları olmak üzere birtakım çalışmalar yaptıkları, şiddetin önlenmesinde ailelere 

önemli görevler düştüğüne inandıkları, şiddeti toplumsal bir sorun olarak algıladıkları 

sonuçlarına ulaşılmıştır.  
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BÖLÜM 1 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Bu bölümde öncelikle şiddet kavramı açıklanmış; şiddetin sebepleri türleri ve etkisi 

üzerinde durulmuş daha sonra okuldaki şiddet hakkında bilgi verilmiştir.   

1.1. PROBLEM 

 

Günümüzde dünya üzerinde karşılaşılan önemli sorunlardan biri de hiç şüphesiz 

şiddettir. Şiddetin yaygınlık kazandığı bunun da ötesinde nicelik ve nitelik yönüyle değiştiği 

günümüz modern hayatının şiddeti beslediği ve şekillendirdiği kabul edilen bir gerçektir. 

Küreselleşme de denilen dünyanın giderek küçülmesi süreci, medya yoluyla mesafeleri 

kaldırırken, savaşların televizyonlardan canlı olarak seyredilebildiği bir ortam yaratarak 

hepimizin şiddetle tanışıklığını artırmaktadır. Şiddetten milyonlarca insan mağdur ya da 

uygulayıcı olarak zarar görmektedir. Şiddet değişik yüzüyle hayatımıza müdahale ederek, 

hayat kalitesini azaltan sosyal bir olay olarak kabul edilmektedir. Şiddet olayları aynı 

zamanda birer suç olarak nitelendirilir. Suç insana ve topluma vereceği zararlı etkisinden 

dolayı hukuken yasaklanan ve ceza ile tehdit edilen kusurlu ruhi-bedeni insan davranışıdır 

(Demirbaş, 2005). Suçun önlenmesinde okulların önemli bir payı vardır. Bireyin 

toplumsallaşması görevini üstlenen okul bireylere eğitim vererek onları suça bulaşmaktan 

uzak tutar. Okulların çocukları şiddetten uzak tutma gibi bir misyonlarının olduğunu herkes 

kabul eder. Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerinin okullarda sağlanması okullara 

verilen bir görev olmasına rağmen başta veliler olmak üzere toplumun bir kesiminin 

çocukların okullarda şiddete maruz kalacakları, daha kötüsü şiddeti burada öğrendiklerine dair 

bir izlenime sahip oldukları görülmektedir. 

21. yüzyıla girerken şiddetin bu derecede yaygınlaşmasını, bireylerin gündelik 

hayatlarının bir parçası hâline gelmesini Dönmezer (1996) demokratikleşmeye bağlamanın 

mümkün olduğunu belirtmektedir. İnsan haklarının gelişmesi, devletin bireyler üzerindeki 

otoritesinin azalması, kişisel özgürlüklerin çoğalması insan haklarına değer veren toplumlarda 

devletin yetkilerini azatlığı için suçlarla mücadele zorlaşmakta sonuçta şiddet vakaları artış 

göstermektedir (Dönmezer, 1996). 20. yüzyılda diğer dönemlere göre çok daha fazla şiddet 

içeren davranış olduğu yönünde genel bir kanı olsa da bu tam olarak gerçeği 

yansıtmamaktadır. Tarihçilere göre Orta Çağ Avrupa’sında cinayet sıklığı 20. yüzyıldakinden 

on kat daha yüksektir. Ancak 16. yüzyılda merkezi devlet otoritesi kurulup kişisel intikam 
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yerine yasal yollardan hak aranmaya başlanmasıyla cinayetler azalmaya başlamıştır (Türkiye 

Büyük Millet Meclisi [TBMM , 2007). 1980’lerden itibaren şiddet vakalarında belirgin bir 

artışın birçok sebebi arasında; bireyselleşme ve bunun getirdiği yalnızlık, gelirin artması buna 

karşın gelir dağılımının bozulması, iletişim araçlarının gelişmesi gibi faktörler sayılabilir. 

Günümüzde modern toplumda eskiye nazaran yeni şiddet biçimleri ortaya çıkmıştır. Bunlar 

geleneksel şiddet şekillerinden çok farklıdır. Bilim ve teknoloji, hem yeni kuşakların şiddeti 

bir yaşam becerisi olarak öğrenmelerini kolaylaştırırken  diğer yandan da şiddetin aracı olarak 

kullanılmaktadır. Günümüzde hukukta bilişim suçları diye bir kavram ortaya çıkmıştır. 

Bilişim suçları şiddet içeren ve şiddet içermeyen suçlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Şiddet içeren suçlar arasında sibel terörizm, tehditle saldırı, internet üzerinden taciz, çocuk 

pornografisi bulunmaktadır. 

Şiddetin ne olduğu ve neleri kapsadığı tartışmalı bir konudur. Bireyler, toplumlar hatta 

bilim adamları şiddeti değişik biçimde algıladıklarını ifade eden yorumlar yapmaktadır. 

Şiddetin en çok yaşandığı kurumlarda öğretim gören çocuklar okul şiddetini kendi yaşlarına 

dillerine ve kültürlerine göre farklı tanımlamaktadır. Ülkemizde de genellikle şiddet kavramın 

oldukça geniş tutulduğu görülmektedir. Dönmezer’e göre (1996) dar anlamıyla şiddet; 

insanları bedensel bütünlüğüne karşı dışarıdan yöneltilen sert ve acı verici bir edimdir. Hukuk 

dilinde ise şiddet “eşhaşa (şahıslara ) karşı cürümler” diye nitelendirilir.  

Etimolojik yönden şiddet kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. Kamus-ı Turki’ ye 

bakıldığında şiddet, sertlik, sert ve katı davranış, kaba kuvvet kullanma olarak geçmektedir. 

Fransızcada şiddet (violence); bir kişiye güç veya baskı uygulayarak isteği dışında bir şey 

yapmak ya da yaptırmak ; şiddet uygulama eylemi, zorlama, saldırı, kaba kuvvet, bedensel ya 

da psikolojik acı çektirme ya da işkence vurma ve yaralanma olarak tanımlanmaktadır (Ünsal, 

1996). İngilizcede ise şiddet kelimesinin anlamının Fransızca karşılığına nazaran daha sınırlı 

tutulduğu görülmektedir. İngilizce’de şiddet kelimesinin anlamı diğer Latin dilleriyle aynı 

anlamdadır. Encarta sözlüğünde (1999) birini yaralamak ya da zarar vermek amacıyla fiziksel 

güç kullanımı şiddet olarak tanımlanmıştır. Olwes (1999) tarafından kullanılan tanıma göre 

şiddet ya da şiddet davranışı kızgın bir davranıştır ki orada fail kendi vücudunu ya da 

herhangi bir aleti (silah olabilir) diğer bir kişiyi yaralamak ya da olumsuzluğa itmek için 

kullanmaktadır. (http://oecd-sbv.net/Tempalates/Article.asp?id=103). Dünya Sağlık Teşkilatı 

şiddeti bir kişi ya da gruba karşı sonuçta ölüm, yaralanma, psikolojik zarar görme, gelişmesini 

engelleme, depresyon gibi olumsuzlukla sonuçlanma olasılığı yüksek fiziksel güç kullanımı, 

psikolojik zorbalık tehdit ve olarak algılamaktadır. Tanım içinde fiziksel zor kullanımının 

yanı sıra güç kavramının da kullanımı şiddet içeren hareketin doğasını genişletmekte tehdit ve 
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aşağılamayı da içeren güç ilişkileri sonucu doğan şiddeti de kapsamaktadır. Güç kullanımı 

aynı zamanda bariz şiddet davranışının yanı sıra ihmal davranışını da içermektedir. Bu 

sebeple fiziksel zor ya da güç kullanımı denince intihar, kendine zarar verme davranışlarının 

yanı sıra ihmal, fiziksel, cinsel ve psikolojik zarar vermenin tüm türleri anlaşılmalıdır. 

Şiddet bazı ortak temalar içerir. Şiddet en basit anlamda bir tehdittir. Şiddette bir niyet 

vardır. Kazayla birisine zarar vermek ya da incitmek çoğunlukla şiddet olarak kabul görmez. 

Şiddet, incinme zararla sonuçlanan niyetlenmiş olaylardan her ne kadar ayrılsa da amaçlı 

olarak niyet kullanma yaşanan olayda bir zarar verme amacını taşımaz. Sonuçta niyetlenilen 

davranış ve niyetlenilen sonuç arasında göze çarpan bir fark vardır. Suç işleyen kişi tehlikeli 

olan ve sağlığa zarar verecek davranışlardan dolayı yargılanılacak bir davranışta bulunabilir. 

Fakat suçlu bunu böyle algılamayabilir.  

“Şiddet fiziksel midir?” sorusu kritik bir meseledir. Şiddet eylemlerindeki fiziksel 

aktiviteyi kısıtlamak konuyu sınırlandırmamıza yardımcı olur. Şiddetteki fiziksel unsurları 

sözel unsurlara nazaran tanımak daha kolaydır. Bu özellikle fiziksel şiddet olaylarında 

kendisini gösterir. Sözel şiddet olarak tanımlanan tehdit, dışlamak gibi eylemeler fiziksel 

şiddetten daha kötü tesirler yaratabilir. Çoğu şiddet davranışı direkt fiziksel saldırıdır. 

Vurmak, tekmelemek, yumruklama gibi çoğu şiddet davranışında sözel tehdit de yer alır. 

Tehdit yüzyüze ya da yazılı olabilir ya da dedikoduyla da olur.  

Şiddetin bir kişiye karşı olup olmadığı da tartışılan diğer bir konudur. Dünya Sağlık 

Teşkilatı vandalizmi şiddetin bir öğesi olarak kabul etmektedir. Okullarda, toplu taşım 

araçlarında vandalizm örneklerini görmek her zaman mümkündür. Şiddet üç türlüdür. Bunlar: 

Birincisi kendine yönelik şiddet ikincisi kişiler arası şiddet üçüncüsü ise toplumsal şiddettir.  

İntihara teşebbüs etmek ya da intihar etmek kişinin kendine yönelik işlediği bir 

şiddettir. Dünya üzerinde her yıl 800.000 kişinin intihar ettiği tahmin edilmektedir. Kişiler 

arası şiddet kendi arasında iki gruba ayrılmaktadır. Aile içi şiddet büyük ölçüde aile üyeleri 

arasında evde görülen bir şiddet türüdür. Genellikle kadına ve çocuklara yöneliktir. Aile 

ortamında şiddete maruz kalan ya da buna tanık olan çocukların ileriki hayatlarında şiddete 

maruz kalacakları ya da fail olacaklarına dair birçok araştırma bulgusu mevcuttur. Toplumsal 

şiddet ise kişiler arasında genellikle ev dışında görülen bir şiddet türüdür. Kişiler birbirlerini 

tanımazlar. Yurdumuzda futbol müsabakalarında görülen şiddet bu tipe dahil edilebilir. 

Kolektif şiddet ise planlı ve belirli sosyal amaç çerçevesinde oluşturulan bir şiddet türüdür. 

Terör faaliyetleri, savaşlar kolektif şiddet içerisinde incelenebilir.   
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Şiddet eylemleri yapısına göre fiziksel, psikolojik, cinsel istismar ve kötüye kullanım 

olarak dört sınıfa ayrılabilir. Bu sınıflandırmayı alt dallara ayırmak da mümkündür. Şiddet 

günlük hayatın her yerinde görülen bir olaydır.   

Şiddetle bazı kavramların çoğunlukla birbirleriyle karıştırıldığı görülmektedir. Bu 

kavramlardan bir tanesi de saldırganlıktır. Erdoğdu (2000) saldırganlığı, düşüncelerin ve 

inançların genellikle dürüst olmayan uygunsuz yollarla ve diğer bireylerin haklarını 

çiğneyerek ifade etme şeklinde ortaya çıkan ve toplumca onaylanmayan davranış biçimi 

olarak ifade etmektedir. Hayvanlardaki saldırganlığın iki türlü olduğu görülmüştür. Bunlar 

dürtüsel ve planlı saldırganlıktır. Her birey için kendi dürtülerini kontrol altında tuttuğu bir 

denge hâli mevcuttur. Şiddet sadece bireysel düzeyde ele alınacak olursa bireyin artan 

saldırganlık dürtüleri ile içsel kontrol düzenekleri arasındaki dengenin bozulması ile ortaya 

çıktığı söylenebilir (TBMM, 2007). Birçok saldırganlık davranışı vardır. Saldırganlık fiziksel 

ya da sözel olabilir. Saldırganlık şiddet şeklinde ortaya çıkmaktadır. Amerikan Psikologlar 

Birliği (Akt: Flannery, 1997) üstün kanıtlar neticesinde şiddetin öğrenilen bir davranış olduğu 

kanısına vardığını ilan etmiştir. Bu psikolojik ve yaratılıştan gelen etkenlerin saldırganlık ve 

şiddet davranışlarıyla ilişkisiz olmadığını göstermez. Yine de çoğu insan için şiddet öğrenilen 

bir davranıştır. Çocuklar saldırganlığı başkalarının şiddeti kullanmalarını izleyerek öğrenirler 

ki bu sürece modelleme denilmektedir. 

Şiddetle çoğu zaman karıştırılan diğer bir kavram da zorbalıktır. Zorbalığın tanımını 

yapmak şiddete göre daha kolaydır. Herkes kabul etmektedir ki zorbalıkta fiziksel kuvvete 

ihtiyaç yoktur. Sözel ya da doğal ortamda gerçekleşir. Zorbalık saldırganlığın bir şeklidir. 

Aynı zamanda iki özelliğiyle karakterize edilir. Güçlerin eşitsizliği ve tekrarlanması 

durumunda kurbanın gücü kendisini savunmaya yetmemektedir ve eylem birden fazla 

gerçekleşmektedir. Bu iki kriter eleştirilmemiş değildir. Güçlerin eşitsizliği her zaman 

kolaylıkla tanımlanamaz.  

Şiddetin bir boyutu da maliyetidir. İnsan hayatının bedeli hiçbir maddi değerle 

ölçülemez. Ancak dünya üzerinde şiddet nedeniyle milyarlarca dolarlık masraf yapılmaktadır. 

Sağlık harcamaları, çalışma hayatından geri kalma, üretim kayıpları şiddetin görünen ve 

görünmeyen maliyetleridir. Ayrıca işlenen suçların faillerini yakalama ve cezalandırmanın da 

topluma maliyeti oldukça yüksektir.  

Dünya Sağlık Teşkilatı, (Dünya Sağlık Teşkilatı ), DST,2003) şiddetin ortaya 

çıkmasına neden olan etkenlerin üç ayrı başlık halinde incelenmesini önermektedir. Bu 
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etkenler şunlardır: 1. Bireysel Düzeydeki Etkenler 2. İlişkilerle İlgili Etkenler 3. Toplumsal 

Etkenler 

1. Bireysel Düzeydeki Etkenler  

Bireysel düzeydeki etkenler şiddet içeren davranışı etkileyen biyolojik, psikolojik ve 

davranışsal özellikler içerir. Bu özellikler çocukluk ya da ergenlik döneminde ortaya çıkabilir  

ya da değişen derecelerde kişinin ailesi, arkadaşları ya da diğer sosyal ve kültür etkenlerden 

etkilenebilir.  

Biyolojik etkenlerin başında cinsiyet ve hormon farklılıkları gelir. Hemen bütün 

toplumlarda erkekler kadınlara göre çok daha fazla saldırganlık gösterir. Olası biyolojik 

etkenler arasında nörolojik sorunlara yol açabilen hamililikte ya da doğum sırasında oluşan 

yaralanma ya da komplikasyonlar sayılabilir.  

İlaçlar ve diğer maddelerin bireysel düzeyde saldırganlık-şiddet ilişkisi gösterilmiştir. 

Kaygı giderici ilaçlar saldırganlığı azaltırken uyarıcı ve uyuşturucu maddeler saldırganlığı 

arttırmaktadır. 

Çocuk ve gençlerde şiddete neden olan temel kişilik ve davranış özellikleri arasında 

hiperaktivite, dürtüsellik, zayıf davranış kontrolü ve dikkat problemleri yer alır. Düşük zeka 

düzeyi ve okulda başarısızlık birçok çalışmada ergenlikteki şiddetle ilişkili bulunmuştur. 

2. İlişkilerle İlgili Etkenler 

Aile, arkadaş ve akranlarla olan ilişkilerle ilgili etkenler gençlerin saldırgan ve şiddet 

davranışlarını güçlü bir biçimde etkileyerek kişiliklerini şekillendirir ve bu durum şiddet 

davranışına katkıda bulunabilir. Aile genellikle çocukluk döneminde en büyük öneme sahiptir 

ancak ergenlik döneminde arkadaş ve akranlar da giderek önem kazanır. Evebeyn davranışları 

ve aile ortamı gençlerin şiddet davranışının gelişiminde temel etkendir. Çocukların aile 

tarafından gözetim altında tutulmaması ve rehberlik edilmemesi, sert davranılması, disiplin 

amaçlı fiziksel cezalar verilmesi ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki şiddetle ilişkiyi 

göstermektedir (Smith ve Thornberry, 1995 Akt:DST, 2003). Çocukluktaki istismar ve ihmal 

şiddetin en önemli belirleyicilerinden biridir. Ergenlik döneminde arkadaş  çevresi çocuğun 

şiddete karışmasına zemin hazırlayabilir. 

3. Toplumsal etkenlerdir.  

Gençlerin içinde yaşadıkları toplumun sosyo-ekonomik özellikleri gençlerin şiddete 

karışmalarını etkilemektedir. Şehirde yaşayan genç erkeklerin kırsal kesimde yaşayan 

hemcinslerine göre daha fazla şiddet olaylarına karıştıkları bilinen bir gerçektir. Gelir dağılımı 
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da şiddetle yakından ilgilidir. Araştırmalar, ekonomik büyüme ve şiddet; gelir dağılımı ve 

şiddet arasındaki yakın ilişkiyi göstermektedir. Şiddetin ilişkili olduğu alanlardan birisi de 

medyadır. Özellikle televizyon ve şiddet arasındaki ilişki 1950’li yıllardan beri 

araştırılmaktadır. Medya çocukları üç yolla etkilemektedir. Bunlar: Model alma yoluyla, 

sorun çözme yolu olarak şiddeti öğrenme aracılığıyla ve de bu tür davranışların sonuçlarına  

karşı duyarsızlaşma yoluyladır. 

Sonuç olarak şiddet, sadece bir nedenle ortaya çıkan bir olgu olmayıp pek çok bireysel 

ilişkiler, sosyal ve toplumsal etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tek bir 

faktörün insanların ya da toplumların diğerlerine göre daha fazla şiddete karıştıklarını 

açıklamaya yetmemesi nedeniyle ekolojik model geliştirilmiştir. Bu modele göre her birey 

içinde bulunduğu kişisel, ailesel, çevresel ve toplumsal etmenlerden etkilenir. Bu etmenler 

şiddet davranışının oluşması için risk oluşturur. Bireysel faktörler kişinin şiddet kurbanı ya da 

faili olmasını etkilemektedir. Şiddet olayları toplumun en küçük birimi olan aileden 

başlayarak daha kalabalık insan topluluklarını barındıran okullarda, yurtlarda, kışlalarda da 

görülmektedir. 

Modern toplumlarda şiddet denilince artık gençlik akla gelmektedir. Dünya üzerinde 

15-44 yaş arasındaki ölümlerin birinci sebebi şiddettir. Çocuğun hayatında iki kurumun 

önemli bir yeri vardır. Bunlar aile ve okuldur. Aile toplumun temeli ve toplumsal 

dayanışmanın oluşmasında rol oynayan önemli bir kurumdur. İnsanların tümü bir aile biçimi 

içinde yaşamaktaysa da ailelerin biçimi ve yapısı hem toplumdan topluma değişmekte hem 

aynı toplum içinde zaman boyutunda ya da belirli bir zaman kesitinde yöresel ve sınıfsal 

farklılıklar göstermektedir. Toplumların deneyimlerine göre hiçbir kurumsal yapı ailenin 

yerine getirdiği fonksiyonları aile kadar başarılı, yerinde ve ekonomik olarak 

karşılamamaktadır (TBMM, 2007). 

Aile ortamında sevgi, saygı dayanışma içinde büyüyen çocukların ileriki hayatlarında 

suça karışma olasılıkları azalmaktadır. Buna karşılık aile yapısının olumsuz özellikleri 

çocukların suç işleme olasılığını artırmaktadır. Etkili anne ve babalık velilerin çocuklarının 

sağlıklı gelişimlerini sağlayarak hayatın getirdiği zorluklarla kolayca baş etmelerini sağlar. 

Yoksulluk, eğitim noksanlığı ev ve hayat koşullarının kötülüğü, dağılmış aileler, uyuşturucu 

bağımlılığı, göç, anne ve babanın sevgisizliği gibi bir çok faktörler de suç işlenmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda yurdumuzda yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler 

ailelerin ekonomik yükünü arttırmıştır. Artan ekonomik sıkıntılar aile birliğinin bünyesinin 

zayıflamasına neden olmaktadır. Köyden şehirlere olan göç parçalanmış aileleri artırdığı gibi,  
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eğitim dışına itilen çocuk sayıları da artmaktadır. Aile yapısındaki gelişmeler sosyal 

problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.  

Ailelerde sosyal problemler istismar ve suiistimal dahil toplumun olumsuz yönleri 

sıklıkla aile ilişkilerinde mevcuttur. Bu anlamda aile bir sorun çözme ünitesi olduğu kadar, 

sorunların kaynağı ve sebebi olarak değerlendirilmektedir. 

Okul, çocukların davranışlarını kontrol ederek onları toplumsallaştırmak suretiyle 

geleceğe hazırlayan aileden sonra ikinci sosyalleşme kurumudur (Demirbaş, 2005). Okulun 

amacı öğrencilere toplumun normlarını vermek ve iş gücü olarak eğitmektir. Aile ve okulda 

kazanılan değerler bireyin toplumun sağlıklı bir birey olmasını sağlayan temel faktörlerdir.   

Gençler yaş grubu itibarıyla risk almakta bunun sonucunda da zaman zaman şiddete 

karışmaktadırlar. Gençler arasında en önemli risk davranışları fiziksel kavgaya karışma ve 

silah taşımadır. Gençlerin sebep oldukları şiddet geniş bir yelpazedeki suçlar çerçevesindedir. 

İnsan doğası gereği bir gruba ait olma ve başkaları tarafından dikkate alınma ihtiyacı duyar. 

Ayrıca  bu yaştaki gençler sevgiyi hissetmiyorlarsa herhangi bir otoriteye bağlanabilirler. Bu 

otoritenin yerini onları koruyan, destekleyen, ümit veren kişiler alabilir. Özellikle ergenlik 

döneminde gençler duygularını paylaşabilecekleri arkadaş ortamına daha çok ihtiyaç duyarlar. 

Arkadaşlık ilişkileri bazen negatif yönde etkili olabilir. Gençler bir araya gelerek suç grupları 

oluşturmaktadırlar. Çete adı verilen bu suç gruplarında her şeyden önce psikolojik kazanç 

hedeflenmektedir. 

Okullar gençlerin karıştığı şiddet olaylarının önemli mekanlarıdır. Öğrenciler 

zamanlarının önemli bir kısmını okulda ve okul yolunda harcamaktadır. Ayrıca ekonomik 

hayatın getirdiği zorunluluklar nedeniyle çalışan anne sayısının da artış göstermesi çocukların 

daha fazla tek başlarına kalmalarına sebep olmakta ve evebeyn kontrolünün azlığı da 

öğrencilerin şiddete karışma ihtimallerini artırmaktadır.  

Okullar toplumun bir parçasıdır. Toplumda görülen olayların okullarda görülmemesi 

beklenemez. Şiddet toplumda gittikçe artan sosyal bir sorun olarak öncelikli bir konu hâline 

gelmiştir. Öğrenciler ailelerinin ve mahallerinin toplumsal normlarını okula taşımaktadır. 

Şiddetin tanımında olduğu gibi okuldaki şiddetin ne olduğu ve neleri kapsadığı tartışmalı bir 

konudur. Okulda şiddet, fiziksel ve psikolojik zarar görme, mülke zarar verme gibi birçok 

kasti ve cüretkar davranışı kapsar. Bu olaylar sıklık ve şiddet bakımından değişen davranışları 

da içerebilir (Astar ve Mayer 2001). Furlog ve  Morrison (2000) göre okul şiddeti çok boyutlu 

bir yapıdadır. Okul iklimine zarar vermekle birlikte öğrenme ve gelişmeye zarar veren 
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kızgınlık ve suç eylemlerini içermektedir. Bu görüş çerçevesinde okuldaki şiddet; hırsızlık, 

adam öldürmeye kadar uzanan suç davranışlarını kapsamaktadır. Okuldaki şiddet okulun her 

yerinde olabilir. Okuldaki şiddet birçok kesimin ilgisini çekmektedir. Halk, medya, 

politikacılar ve bilim adamları okuldaki şiddeti kendi cephelerinden irdelemektedirler.  

Okullarda ne sıklıkta ve ne tip şiddet olayları yaşandığı konusunda bir uzlaşmaya 

varmak zordur. Eğer sıklık bir okul sorunu olan şiddetin tanımlanmasında temel bir kriterse  

bu durum okulun ciddi şiddet problemi olduğunun okul çalışanları ve öğrenciler tarafından 

kabul edilmesi için kaç adet ciddi şiddet olayına ihtiyaç olduğu sorusunu akla getirmektedir 

(Astar ve Mayer 2001). 

Bazı araştırmacılar okulun bulunduğu yer ile okuldaki şiddet arasındaki ilişkiyi 

tartışmaktadır. Bazı araştırmacılar da okuldaki şiddeti genel olarak gençlik şiddeti içinde 

incelemektedirler. Sonuç olarak okuldaki şiddet ile okul özellikleri arasındaki ilişkiyi 

inceleyen araştırmacıların sayıları artmaktadır. 

Bazı okuldaki şiddet çalışmalarında okuldaki şiddetin gerçekte toplum ve aile kökenli 

olduğu okulun yapısının ve okul politikalarının öğrencilerin şiddete baş vurmalarında az etkili 

olduğu vurgulanmaktadır. Belli okul politikaları riskli öğrencileri suça itebilir (O’ Relly ve 

Verdugo, 1999 Akt: Rabrenovic 2004) her okulun, öğrencilerini şiddete ya da suça 

yönlendiremeyeceğini iddia etmektedir. Bazı araştırmacılar da şunu ileri sürmektedirler: 

Okuldaki düzeni ve güvenliği geliştirme kaynakları ve herhangi bir organizasyon eksikliği 

okuldaki şiddeti ciddi olarak etkilemektedir.  

Her ne kadar şiddet tüm okulları etkilese de şehir okullarında daha fazla şiddet 

görülmektedir. Bazı araştırmalarda şehir okullarında şiddet olayları üç kat daha fazla rapor 

edilmektedir. Genç ölümleri şehirlerin en önemli olayları içerisindedir (Schinaldi, 1999 Akt: 

Rabrenovic 2004). Bu durumun fakirlik ve silaha kolay ulaşılmasından kaynaklandığını 

belirtilmektedir. Ancak yüksek fakirlik oranı ve işsizlik her zaman güvensiz okullara neden 

olmaz. 

Şiddet, okula öğrenciler tarafından yaşadıkları yerlerden gelmektedir. Öğrenciler şiddeti 

yaşadıkları mahallerde öğrenmekte ve bunu okula yansıtmaktadırlar. Okuldaki şiddet ile okul 

çevresindeki suç arasındaki ilişkiyi ortaya koymak oldukça zordur. Çok fakir şehir içi 

mahallelerinde bile güvenli okullar mevcuttur. Amerika Birleşik Devletlerin’de gelirin az 

olduğu bölgelerde şiddete az rastlanan okullar görülmektedir. Tehlikeli bölgelerdeki en az bir 

kaç okulun varlığını ifade etmek mümkündür ki bu okullar lokal destek ve avantaja 
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sahiptirler. Bu okullar böyle mahallelerde olmalarına rağmen toplumla iş birliği yaparak 

kapılarını topluma açmakta ve okulları toplumla kaynaştırmaktadır. 

Okuldaki şiddet Amerika Birleşik Devletlerinde uzun bir süredir araştırma konusu 

olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1940’lı yıllarda okul disiplin problemleri olarak 

derslerde konuşma, sakız çiğneme, gürültü yapma ve koridorlarda koşma akla gelmekteydi. 

1980’lerde okul kampuslarında kavgalar görülmeye başladı. 1990’larda ise okullarda silah, 

çeteler, uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı ve okula gelmeme en önemli disiplin problemi 

olmaya başladı. (Stephans, 1994 Akt: Nims, 2000). (Remboldt (1994 Akt: Nims, 2000) göre 

16.000 öğrenci şiddet korkusu ve yaralanma, dövülme ve vurulma korkusuyla okula gelmeyip 

evde kalmaktadır. 1996-1997 öğretim yılında devlet okullarının %10’u en az bir şiddet olayını 

polis ya da adli makamlara bildirmiştir. Uzun dönemli bazı araştırmalar göstermektedir ki 

okulda silah bulundurma ve yaralanmaya neden olan suçlar azalsa da Amerikan okullarında 

şiddet olayları düzenli olarak artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde pek çok eğitimci 

tarafından okul şiddetinin sebebi olarak sadece okulun değil, okul dışındaki tüm toplumun 

etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu ülkedeki araştırmacılar şiddetin nedenini toplumdaki 

değişimlere bağlamaktadır. Bunun yanı sıra aile bağlarının zayıflaması, aile yapısının 

bozulması, anne baba denetiminin eksikliği, sosyal bir model olarak medyanın etkisi şiddetin 

nedenleri olarak görülmektedir. 

Amerikan gençleri dünyanın öbür taraflarındaki yaşıtlarına göre imkanlar açısından 

daha zengin bir çevrede yaşamalarına rağmen önemli bir bölümü duygusal olarak boşluk 

içerisinde bulunmaktadır. Amerikan toplumu teknolojik açıdan geliştikçe insanlar daha yalnız 

hâle gelmektedir. Bazı veliler istemeyerek şiddet içeren davranışlarıyla çocuklara şiddet 

öğretmektedir. Çoğu veli yorgunluktan, fazla çalışmadan, geçim zorluklarından çocuklarıyla 

yeterince ilgilenememekte sonuçta bugünün çocukları kızgınlıklarını/öfkelerini nasıl 

bastırabileceklerini öğrenememektedir. Ayrıca bu ülkede, aile bağlarının zayıflaması 

çocukların tek anne ve babalı evlerde büyümeleri şiddet için önemli risk taşımaktadır. Tek 

anne ya da babalı evlerin çocuklarının daha fazla antisosyal davranışlar gösterdiği 

çalışmalarıyla kanıtlanmıştır. (Garbarino, 1999 Akt: Nims, 2000), Gorski ve Pilotto, 1993 

Akt: Nims, 2000)  

Amerika Birleşik Devletleri’nde okul, üniversite gibi yerlerde katliamlara 

rastlanmaktadır. 2007 yılının nisan ayında Virginia Tech Üniversitesinde Güney Koreli 

öğrenci Cho Seung-Hui 32 kişiyi öldürüp intihar etmiştir. 
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Dünyada okuldaki şiddetten genellikle öğrencilerin yarattığı şiddet olayları 

kastedilmesine rağmen yurdumuzda okullarda meydana gelen şiddet olaylarının bundan bazı 

yönlerden farklı olduğu görülmektedir. Ülkemiz okullarında okul personelinin hem kendi 

aralarında hem de öğrencilere yönelik şiddet davranışlarına zaman zaman rastlanmaktadır. 

Dünya üzerindeki ekonomik sosyal ve siyasal değişimler ülkemizi de yakından 

etkilemektedir. 1980’lerde başlayan ekonomik yapıdaki değişimi, 1990’lı yıllarda Sovyetler 

Birliğinin çökmesi ve 2000’li yıllarda bilişim teknolojisindeki gelişmeler takip etmiştir. 

1950’lili yıllarda başlayan köyden şehirlere olan göç beraberinde bir takım sorunları da 

doğurmuştur. Göç ve buna bağlı olarak yaşanan şehirleşmeyle birlikte çekirdek aile tipine 

geçilmeye başlanmış, yaşanan ekonomik zorluklar aile yapısına zarar vermeye başlamıştır. 

Toplumun gelir dağılımındaki eşitsizlik ve dolayısıyla sosyal bütünleşmenin derecesi 

gençlerdeki şiddeti etkilemektedir. Sosyal ilişkiler ve kurumlardaki kurallar, değerler 

sorumluluklar ve güven sosyal sermayeyi oluşturmaktadır. Sosyal sermayedeki (alt yapının ve 

imkânlarının bozuluşu ile güvensizliğin artışı) bu azalma  ise özellikle gençlerdeki şiddet 

davranışını arttırmaktadır (DST, 2003). 

İlk olarak 1985 nüfus sayımında şehir nüfusu köy nüfusunu geçmiştir. Ülkemizde 

şehirlerde bulunan nüfus oranı 1990 yılında %59 iken, 2000 yılında %69,4’e yükselmiştir. 

1995-2000 yılları arasında 4,8 milyon kişi iller arasında göç etmiştir. Göçlerle ilgili olarak bu 

gelişmeler yaşanırken toplumsal yapıda da önemli değişmeler yaşanmıştır. Toplumun en 

küçük çekirdeği olan aile tüm bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Ulaştırma 

alanındaki gelişmeler bireylerin kendi geleneksel dünyaları dışındaki fikir ve davranış 

normlarıyla daha sık temas kurmalarını sağlamaktadır. Bunun  bir sonucu da aile içi ilişkilerin 

daha fazla zayıflamasıdır. Boşanma vakalarındaki artış bunun örneklerinden biri olabilir. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 2000 yılında 34.862 boşanma görülürken 

2001 yılında bu sayı 50.402’ye yükselmiştir. 2002 yılında ise boşanan aile sayısında biraz 

artış olmuş ve sayı 51.096’ ya yükselmiştir. 

Yurdumuzda 2000’li yıllardan itibaren şiddet olaylarının artış eğiliminde olduğu 

aşikardır. Emniyet Genel Müdürlüğünün 2005 yılı Türkiye geneli polis sorumluluk alanında 

meydana gelen suç analiz raporuna göre; aynı yıl 2.094 adam öldürme ve 31.011 kasten 

yaralama olaya meydana gelmiştir. 2006 yılında ise adam öldürme 2.066 olurken, kasten 

yaralama sayısı 40.001 olmuştur (http://www.egm.gov.tr/akkm/akm_web/asayiş.htm). 

Toplum genelinde şiddetin artmakta olduğuna dair izlenimler okullar için de geçerlidir.  

Bu konudaki sorulara cevap bulabilmek için Millî Eğitim Bakanlığı yeni bir araştırma 
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başlatmıştır. Araştırmanın amaçları arasında şiddetin okullarımızı ne ölçüde ve hangi şekliyle 

etkilediğini saptayabilmek, çocuk ve gençlerin içinde bulunduğu riskin boyutunu gerçekçi bir 

şekilde ortaya koymak, sağlıklı bilgiler toplamak izlemek ve değerlendirmek bulunmaktadır.  

Bunları gerçekleştirmek için bir veri tabanı oluşturulmuştur. Elektronik ortamda çalışan bu 

veri tabanında şiddetin tanımının hayli geniş tutulduğu görülmektedir. Şiddet kavramı içinde 

yer almayıp zorbalık kavramı içine dahil edilebilecek bazı hadiselerin de dahil edildiği 

görülmektedir. 26 Nisan 2006-20 Mart 2007 tarihleri arasında veri tabanında 4.379 şiddet 

olayı şiddet olaylarının gerçekleştiği okullar tarafından aktarılmıştır. Vaka analiz raporunda 

şiddet tanımı aşağıdaki gibidir. 

1.Gençler arasında yaşanan kavga, atışma, çekişme, sözel ve fiziksel olarak saldırganca 

davranışlarda bulunmaktadır  

2.Okulun eğitim misyonunu ihlal eden okuldaki güven ortamını tehdit eden kişilerin can 

ve mallarını hedef alan her türlü yıkıcı ve bozucu saldırganca eylemlerdir. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları ve şiddete ilişkin kayıt bulunan okul 

sayıları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1.1. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları ve Şiddete İlişkin Kayıt Bulunan 

Okul Sayıları  

Eğitim Kademesi  Okul Sayısı  Şiddet 

Görülen Okul 

Sayısı  

Okul Sayısına 

Göre Yüzdesi 

İlköğretim  34.656 1.279 3,69 

Ortaöğretim  7.934 2.266 28,56 

Genel liseler 3.690 1.179 31,95 

Meslek Liseleri 4.244 1.087 25,61 

 

Kaynak: MEB, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Türkiye’de toplam 34.656 ilköğretim okulundan 1.279’unda (% 3) ve toplam 7.934 

ortaöğretim okulundan 2.266’sında (% 28,5) şiddet olaylarına ilişkin kayıt bulunmaktadır. 

Okullarda görülen şiddet olaylarının en fazla kış aylarında olduğu okulun açılma ve kapanma 

aylarında daha az olduğu görülmektedir.  
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumalarındaki şiddet olaylarının çeşitlerine 

göre dağılımları Tablo’ 1.2’de verilmiştir.  

Tablo 1.2. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarındaki Şiddet Olaylarının  

Çeşitlerine Göre Dağılımı  

Olay Çeşidi  Olay Sayısı  Oran 

Fiziksel Zarar Veren (yumruk, tekme, tokat vb.) 1839 34,5 

Madde kullanımı (alkol/uyuşturucu/ilaç/vb  347 6,5 

Zorbalık/tehdit/sataşma 1267 23,7 

Cinsel taciz 137 2,6 

Eşyaya/mala zarar verme 471 8,8 

Çalma/gasp 254 4,8 

Okula silah/kesici-delici alet getirme 315 5,9 

Çete oluşturma/katılma 44 0,8 

Ateşli/kesici/delici silahla yaralama 112 2,1 

Dedikodu/lakap takma 537 10,1 

Ateşli/kesici/delici silahla ölümlü olay 15 0,3 

   

Kaynak: MEB, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Vaka analiz bilgilerinin şiddet çeşitlerine göre dağılımı incelendiğinde en yaygın şiddet 

türünün fiziksel olarak zarar veren davranışlar olduğu (% 34,5), ikinci sırayı ise 

zorbalık/tehdit/sataşmanın aldığı görülmektedir (% 23,7). Oran olarak 3. sırada yer alan olay 

çeşidi ise dedikodu/lakap takmadır (% 10,1). Oran olarak en az ancak en üzücü olay ise 

ateşli/kesici/delici silahla ölüm olaylarıdır. 
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1.2 AMAÇ 

 Bu araştırmanın temel amacı okul yöneticilerinin okullardaki şiddet olayları, bunların 

sebepleri ve önlenmesi konusundaki görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın genel amacını 

gerçekleştirmek üzere aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

 

1) Okul yöneticilerine göre okullarda şiddeti önlemeye yönelik olarak hangi önlemler 

alınmıştır? 

2) Okul yöneticileri alınan bu önlemlerin etkililiği hakkında ne düşünmektedir? 

3) Okul yöneticilerinin okullarındaki personel tarafından şiddet unsuru taşıyan 

davranışlara rastlayıp rastlamadıkları hususundaki görüşleri nelerdir? 

4) Okul yöneticilerinin okuldaki öğrenci sayısına göre öğrencilerinin okul dışında şiddet 

olaylarına karıştığı duyumunu almaları farklılaşmakta mıdır? 

5) Okul yöneticileri şiddete karışan öğrencilere ne yapmaktadır? 

6) Okul yöneticilerinin öğrencilerinin okul dışında şiddet olaylarına karışıp 

karışmadıkları hususundaki görüşleri nelerdir? 

7) Okul yöneticilerinin okullarındaki erkek öğrenci sayısına göre öğrencilerinin okul 

dışında şiddet olaylarına karıştığı duyumunu almaları farklılaşmakta mıdır? 

8) Okul yöneticilerinin şiddete karışma potansiyeli olan öğrencileri tespit etmeye yönelik 

çalışma yapıp yapmadıkları hususundaki görüşleri nelerdir? 

9) Okul yöneticileri ne tür çalışmalar yapmaktadırlar? 

10) Okul yöneticilerinin şiddete yönelik bir planları var mıdır? 

11) Okul yöneticileri öğrencilerin çoğunlukla yaşadıkları mahalle/yerleşim yerini işlenen 

suçlara göre nasıl değerlendirmektedirler? 

12) Okul yöneticileri okulun bulunduğu mahalle/yerleşim yerini işlenen suçlara göre nasıl 

değerlendirmektedirler? 

13) Okul yöneticilerine göre kendi okullarının öğrencileri şiddet olaylarından rahatsız 

olduklarını ifade etmekte midirler? 

14) Okul yöneticilerine göre okullarındaki öğrenciler daha çok neredeki şiddet 

olaylarından rahatsız olmaktadırlar? 

15) Okul yöneticilerinin şiddetle ilgili verilen ifadelere katılım düzeyleri nelerdir? 
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1.3 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 
 
 

Ülkemizde hâlen 7.126 ortaöğretim kurumu bulunmakta olup bu kurumlarda öğretim 

gören öğrenci sayısı 2.739.905’tir. MEB Şiddet veri analizi raporlarına göre ülkemizde 

okullarda görülen şiddet olaylarının % 15,5’u ortaöğretim kurumlarında görülmektedir. 

Okullarda meydana gelen şiddet olaylarının önemli bir kısmı ortaöğretim okullarında 

meydana geldiği için bu araştırmanın konusu ortaöğretim okullarıdır. Mevcut 7.216 

ortaöğretim kurumunda 15.207 kadar okul yöneticisi görev yapmaktadır. Okulun işleyişinden 

sorumlu olan  müdür ve yardımcıları okullarda meydana gelen şiddet olaylarını birebir 

yaşamakta hatta bu olaylardan zaman zaman bireysel olarak da olumsuz bir biçimde 

etkilenmektedir. Bu araştırma okul yöneticilerinin okuldaki şiddet olayları hakkındaki 

görüşlerini tespit etmeye yönelik ilk araştırma olması nedeniyle önem taşımaktadır. Bu 

araştırma okullarda meydana gelebilecek şiddet olaylarının azaltılmasında kullanılabilecek 

stratejilerin geliştirilmesinde önemli bir araç olarak görülmektedir. Araştırma ayrıca konuyla 

ilgili olarak çalışan akademisyenlere veri sağlaması açısından da önemlidir. 

 

 

 

1.4 SINIRLILIKLAR 

 

 Ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin şiddet konusundaki 

görüşlerini saptamaya yönelik bu araştırmanın bazı sınırlılıkları vardır. Bunlar şu şekilde 

sıralanabilir: 

1) Araştırma örneklem olarak seçilen ortaöğretim okul yöneticilerinin görüşleriyle  

sınırlıdır. 

2) Araştırma 2006-2007 öğretim yılıyla sınırlıdır. 

3) Veri toplama aracındaki açık uçlu sorulara örneklemi oluşturan gruptan sadece bir 

bölümü cevap vermeyi tercih etmiştir. Bu nedenle açık uçlu veriler bu alt örneklem ile 

sınırlıdır ve evrene doğrudan genellenemez. 

4) Türkiye’nin 7 bölgesinden seçilen 14 ille sınırlıdır. 
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BÖLÜM 2 
 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 

 Kültegin ve arkadaşlarının (2006) İstanbul’un 15 ilçesinden rast gele seçilen 43 okulda 

3.483 öğrenciyle 2004 yılı içerisinde yaptıkları çalışmanın sonuçlarına göre son bir yıl içinde 

en az bir kez fiziksel kavgada bulunanlar grubun yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Cinsiyete 

göre dağlımda erkeklerin % 68,8’i, kızların % 29,7’si kavgaya karışmıştır. Erkeklerin fiziksel 

bir kavgada bulunma risklerinin kızlara göre 5 kat fazla olduğu saptanmıştır. Fiziksel kavga 

sonucunda yaralandığını belirtenlerin oranı % 15,4 olduğu görülmüştür. Hayatı boyunca en az 

bir kere bir başkasını yaralayanların oranı % 26,3 olarak bulunmuştur. Şiddet olayları sonucu 

bir başkasını yaraladığını belirtenlerin yarıya yakını bunu ilk kez 13-15 yaşları arasında 

yaptıklarını belirtmişlerdir (www.yeniden.org). 

 Yöneticilerin öğrenci çatışmalarını çözüm stratejilerinin öğretmen ve öğrenci 

görüşlerine göre değerlendirilmesi araştırmasında (Türnüklü, 2003) okul yöneticilerinin 

kendilerine yansıyan öğrenci çatışmalarını çözüm stratejileri genel anlamda yetkeci, dış 

kontrol odaklı, psikolojik ve fiziksel şiddeti içeren bir görünüm sergilemesine karşın 

öğretmen ve öğrencilerin vurguları farklı stratejiler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğretmenler, 

yöneticilerin genellikle öğrenci çatışmalarını “öğrencilere konuşarak, öğüt vererek” (% 30), 

“aileleriyle görüşerek” (% 19), uyararak (% 13), ve “psikolojik danışma ve rehberlik servisine 

göndererek” (% 10) çözdüklerini belirtmektedirler. Buna karşın öğrenciler ise yöneticilerin 

kendilerine yansıtılan öğrenci çatışmalarını döverek (% 29), öğrencilerle konuşarak, öğüt 

vererek (% 15) azarlayarak, bağırarak, kızarak (% 14) ve uyararak (% 9) çözdüklerini 

belirtmişlerdir. Dönmez ve Güven (2001) okulun çevresel özelliklerinin okul güvenliğini 

etkilediğini, okul çevresindeki bazı kişi ya da kişilerin öğrencileri rahatsız etmelerinin önemli 

bir güvenlik sorunu olduğunu, bazı öğretmenlerin öğrencileri tarafından tehdit edildiklerini, 

yetersiz disiplin uygulamaları nedeniyle öğrencilerin disiplin kurallarına yeterince 

uymadıklarını, bu konudaki yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını, yasa ve yönetmenliklerle 

yasaklanmış bazı suç aletlerinin öğrenciler tarafından okula getirildiğini, okul güvenliği 

konusunda alınan önlemlerde bazı yetersizlikler olduğunu ifade etmişlerdir. 

 Dönmez tarafından 2000-2001 öğretim yılında Malatya il merkezinde 1.219 lise 

öğrencisiyle yapılan ortaöğretim öğrencilerinin okul güvenliğine ilişkin algı ve beklentileri 

konulu araştırmada “Okulunuzda yaşanan en önemli güvenlik sorunu nedir?” sorusuna 

öğrencilerin % 40;3’ü öğrenci kavgaları, %28,6’sı öğretmen öğrenci anlaşmazlıkları, % 20,4 

oranında okul çevresinde bazı kişilerin öğrencileri rahatsız etmeleri şeklinde cevap verdiği 
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görülmüştür. Okullarda disiplini bozucu nitelikte davranışlar gösteren öğrenci grupları olduğu  

ankete katılanlar tarafından belirtilmiştir (Dönmez, 2002). 

 Okul güvenliği konusunda alınması istenilen önlemler arasında okul giriş çıkışlarının 

güvenlik görevlilerince kontrol edilmesi, okul bahçesi ve duvarlarının güvenli bir giriş- çıkışı 

sağlayacak şekilde düzenlenmesi başta gelmektedir. Şahin ve Beyazova (2001), çocuğa şiddet 

uygulayan kişilerin çoğu kez çocuğun tanıdığı evi, okulu, iş yeri gibi yakın çevresinde 

bulunan erişkinler olduğunu belirtmektedir. 

 Gözütok okuldaki şiddetle ilgili olarak aynı araştırmayı iki farklı tarihte 

gerçekleştirmiştir. 1992 yılında yapılan ilk araştırmada öğrencilerin yarıdan fazlası (% 57,55) 

öğretmenlerin tokat attığını, yarıya yakını (% 45,97) kulak çektiğini, üçte bire yakını (% 

30,87) saç çektiğini, % 25’i tebeşir, silgi fırlattığını onda birinden fazlası (% 14,59) sopayla 

vurduğunu, onda bir kadarı (% 10,40) başını duvara veya sıraya vurarak dövdüğünü 

belirtmişlerdir. 2006 yılında yapılan araştırmada öğrencilerin yarıya yakını (% 43,83) 

öğretmenlerinin kulak çektiğini, üçte birinden fazlası (% 38,17) tokat attığını, dörtte birinden 

fazlası (% 28,67) saç çektiğini ve tebeşir, silgi fırlattığını belirtmişlerdir (Gözütok, 2006).  

 Ailedeki şiddetle ilgili olarak bazı araştırmalar Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. 1994 yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre 

aile içi şiddet yaygın bir olaydır. Fiziksel şiddete ailelerin % 34’ünde, sözlü şiddete ise 

%53’ünde rastlanmaktadır. Çocuklara yönelik fiziksel şiddete rastlanma oranı da % 46’dır. 

Anne ve babaların geçmişteki dayak deneyimi (% 70) şiddeti bu güne taşımaktadır. Aile 

büyüdükçe şiddet artmaktadır. Araştırmanın genel bulgularından biri de şiddetin kuşaktan 

kuşağa sorun çözme biçimi olarak aktarılmasıdır (Aile Araştırma Kurumu, 1994). Çocukların 

terbiye edilmelerinde hususunda Aile Araştırma Kurumu tarafından yapılan bir diğer 

çalışmada elde edilen bazı bulgular şu şekildedir. Çocuklu ailelerin çocuklarının 

yaramazlıkları karşısında uyguladıkları yöntemler arasında “açıklama ve ikna etme” çok 

yüksek oranlarda ilk sırada yer almakta; onu “azarlama, utandırma”, “cezalandırma ve yoksun 

bırakma” ve “korkutma” izlemektedir. Evde çocukların hiç dövülmediğini söyleyen aileler % 

55 oranındadır. Çocuklarını ayda birden fazla dövdüklerini söyleyenler % 3, yılda 1-10 arası 

çok şiddetli dövdüklerini söyleyenlerin oranı % 1,5 oranındadır. Ailelerin % 40’ı ise 

çocuklarını hafif şiddetle dövdüklerini belirtmektedirler. Evde çocukları dövmeyi daha çok 

annelerin üstlendiği görülmektedir. 

 Şiddete maruz kalınan bir çocukluk yaşamak sonraki hayatta ailede ve toplumsal 

alanda bir şiddet uygulayıcısı olma şansını artırmaktadır ve büyük olasılıkla tüm bu 

alanlardaki şiddet zincirini temel ve başlatıcısı halkasını oluşturmaktadır. Bu açıdan 



 

 17

Türkiye’deki şiddet eğilimlerini düşürmenin yolu çocuk eğitiminde şiddeti bir yöntem olarak 

kullanmaktan kaçınmaktır (Aile Araştırma Kurumu 1998). 

  Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 2006 aile yapısı 

araştırması sonuçlarına göre; 

1) Hem eşine hem de çocuğuna şiddet uygulayanların % 84’ü erkek ve % 16’sı 

kadındır. 

2) Şiddet uygulayan kişilerin % 64,6’sı ilkokul mezunu ve % 53,’’si ise 

gelirinden memnun değildir. 

3) Çocukların dövülme nedenleri” büyüklerine saygısızlık yapması” % 37,5 

“yalan söylemesi”, % 27,8”eğitimin ihmal edilmesi / ders çalışmaması”% 

26,8 ve kardeşlerine çevresine şiddet uygulaması “% 23,7’dir.  

Çocuğuna şiddet uygulayanların çocukları ile yaşadıkları sorunlar: kılık kıyafet tarzında 

(% 10,8), arkadaş seçiminde (% 6,6), harcama ve tüketim alışkanlıklarında( % 4,9) 

şeklindedir. 

Gümüşeli (2001) tarafından Türkiye’deki resmî ilköğretim okullarında görev yapan 

müdürlerin kapsamlı bir profilini çıkarmaya yönelik yaptığı araştırmada okul müdürlerine 

öğrenci yönetiminde karşılaştıkları problemler sorulmuştur. Okul müdürlerinin büyük bir 

kısmı tarafından hiç karşılaşılmayan sorunlar içerisinde aritmetik ortalama büyüklüğü 

bakımından sonda gelen üç konunun “uyuşturucu kullanımı” ( X =1.12) “alkollü içecek 

kullanımı” ( X =1.17) ve “çetecilik”, ( X =1.56) okul içinde şiddete baş vurmayı ( X =1.72) 

sorun olarak hiç görmediklerini, öğrenciler arasındaki çatışmayı ( X =1.78), öğrenci emniyet 

ve güvenliği ( X =1.88) ve “okulu tahrip etmeyi” ( X =2.27) az karşılaşılan bir sorun olarak 

ifade etmişlerdir. 

Durmuş ve Gürkan 2003 yılında lise öğrencilerinin şiddet ve saldırganlık eğilimlerini 

çeşitli değişkenler açısından ele almıştır. Öğrenciler tarafından en çok işaret edilen şiddet ve 

saldırganlık olayları şu şekilde sıralanmıştır: 

1) Okulun masa ve sandalyelerini kasıtlı olarak kıran, bunların üzerini kazıyan veya 

çizen tekme atarak duvarların boya ve badanasını kirleten öğrencilerin okulda 

bulunduğunun ifade edilmesi (% 70,9), 

2) Okulun sınırları dışında meydana gelen ve bazı öğrencilerin yaralanmasıyla 

sonuçlanan kavgalar (% 70,1), 
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3) Okuldaki çeşitli öğrenci grupları arasında toplu kavgalar (% 70.1), 

4) Okulda bazı öğrencilerin paralarının çalınması ya da özel eşyalarının kaybolması (% 

63,7).  

Scherz (2004) okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin şiddet algıları konulu 

çalışmasında bazı nedenlerden dolayı bu alandaki literatürün yeterli olmadığını 

belirtmektedir. Okuldaki şiddet çalışmalarıyla ilgili olarak Pietrzak, Peterson ve Speaker 1998 

(Akt. Scherz 2004) okul yöneticilerinin algılarının çağdaş programlar geliştirmek için hayati 

öneme sahip olduğunu ifade etmiştir. (Schwartz, 1996 Akt. Scherz, 2004) okul yöneticilerinin 

okuldaki şiddete katkı yapan faktörleri açıklamaya pek de istekli olmayacaklarını zira halkın 

okuldaki barışı koruyamadıkları ve kendi okullarını güvensiz olarak isimlendirip boykot 

etmelerinden çekineceklerini ifade etmiştir. Ayrıca Amerikan Öğretmenler Federasyonunun 

eski başkanı olan Bili Hardy, okul müdürlerinin şiddet hakkında tam içerikli rapor 

vermeyeceklerini zira bunun kendi performanslarına olumsuz etki yaratacaklarına 

inandıklarını belirtmiştir (Henry, 1994 Akt. Scherz, 2004). 

Diğer çalışmada ise (Price, 1997) Amerika Birleşik Devletlerinde 2. kademe okul 

müdürlerinin şiddet ve özel kamu okullarında öğrencilerin silah taşımayla ilgili algılarını 

incelemiştir. Sosyo ekonomik düzeyi düşük olan okullarda silah taşıma oranları diğerlerine 

göre daha yüksektir. Okul müdürlerinin algılarına göre öğrencileri şiddete karıştıran faktörler 

içerisinde diğer öğrenciler tarafından kışkırtılmaları ve kıskançlık olayları önemli rol 

oynamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile 

okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla bir meclis araştırma komisyonunu kurmuştur. Komisyon tarafından Türkiye’de 

ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerde şiddet ve şiddeti etkileyen etkenleri 

saptamak amacıyla bir araştırma yaptırılmıştır. Bu çalışmanın evreni tüm Türkiye olup 60 

ildeki 261 okulda öğrenim gören 26.009 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

Araştırmayla ilgili bazı veriler aşağıda verilmiştir. 

Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere son üç ve son bir ay içinde herhangi 

bir yerde şiddet ile karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulmuştur. Öğrencilerden şiddet tanımı 

verilmeden herhangi bir şiddet ile karşılaşma durumu konusundaki görüşlerini belirtmeleri 

istenmiştir. Bu sorular, öğrencilerin şiddet konusundaki kişisel algılarına ilişkin “şiddetle 

karşılaşma durumu” sıklığını saptamaya yöneliktir. Gençlerin son üç ay içinde şiddetle 
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karşılaşma yüzdesi % 18,9 ve son bir ayda şiddetle karşılaşma yüzdesi % 14,4 olarak 

bulunmuştur. Şiddet uygulama yüzdeleri ise son üç ay içinde % 29,3 ve son bir ay içinde %  

25 olarak bulunmuştur. 

Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenciler şiddetin en sık sokakta (% 39) ve okul 

çevresinde (% 34) görüldüğünü düşünmektedirler. Gençlerin “şiddet olgusunun” var 

olduğunu düşündükleri diğer yerler arasında yurt (% 10,2), arkadaş çevresi (% 59,4), aile 

ortamı (% 4,8) ve trafik ortamı (% 2,5) yer almaktadır. 

Öğrencilerin ruh sağlıklarını tanımlamaları istenmiştir. Tüm öğrencilerin %32,9’u ruh 

sağlığı durumunu “çok iyi”, % 40,2’si “iyi olarak” tanımlamaktadır. “Orta” tanımı %17,4, 

“Kötü % 6,2 ve “Çok kötü” % 3,2 olarak bulunmuştur. 

Ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin % 23,9’u ailelerinde şiddet 

olduğunu belirtmiştir. Devlet okulu öğrencilerinde ailede şiddet olma yüzdesi % 24 iken özel 

okullarda % 19.1’dir. Kız öğrencilerin % 28.1, erkek öğrencilere göre % 20,7 ailelerinde 

şiddet varlığını daha fazla olarak beyan etmiştir. 

Bu araştırma sırasında Türkiye’de ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin 

% 10,2’si, kendilerin, % 15,3’ü ailelerin psikiyatrik tedavi gördüklerini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin % 10’u kendisine zarar vermeyi denemiş %27,4’ü ise düşünmüştür. 

Öğrencilerin % 66,1’i yaşanılan ortamın yeterli derecede güvenli olmadığını 

düşünmektedirler. Topluma yönelik diğer sorunlar ise öğrencilerin % 60,9’u ahlaki değerlerin 

önemsenmemesi, % 56,6’sı toplumdaki insanlardan acımasız olanlara daha çok saygı 

gösterildiğine inanılması, % 57,3’ü dinî değerlerin ihmal edilmesi olarak sıralanmıştır. 

Öğrencilerin % 57,8’i okuldaki eğitimin yetersiz olmasını ve % 50,4’ü okulda örnek alınan 

kişilerin şiddet içeren davranışlarının sorun yarattığını düşünmektedir. Öğrencilerin bu şekilde 

düşündüklerini beyan etmeleri onların şiddeti bir çözüm yolu olarak öğrenebilecekleri bir 

ortamın da okul olması tehlikesinin mevcut olduğunu göstermektedir. 

Şiddet içeren davranışları etkileyen bir diğer önemli bireysel etmen ise cinsiyettir. 

Erkek ve kızlar arasında sözel, duygusal, ve cinsel şiddete maruz kalma ve uygulanma 

davranışlarının sıklığı istatistiksel olarak farklı değildir. Erkek ve kızlar arasında bulunan 

önemli bir fark ise erkeklerin okulda şiddete maruz kalmalarıdır. Kızlar ise daha çok ev 

ortamında şiddete maruz kalmaktadırlar. 

Ortaöğretim kurumlarına devam eden gençlere, şiddet içeren davranışları şiddet olarak 

algılama durumları sorulmuştur. Gençler arasında “şiddet” içeren davranışlar konusundaki 
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algılar farklılık göstermektedir. Gençlerin bir kısmının şiddet içeren davranışları şiddet olarak 

algılamadıkları görülmüştür. Örneğin el şakasını gençlerin % 65,2’si, kaba söz ve davranışları 

% 70’3’ü ve eksikliklerin yüze vurulmasını % 31,2’si “şiddet” olarak görmektedirler. 

Öğrencilerin % 61,9’u aile içi eğitimin yetersiz olmasını, % 57,’ü anne ve babaların 

öfkeli davranışlar sergilemesini, % 57’si ailenin maddi durumunun kötü olmasını, % 45,1 ise 

ailelerin çocuklarının sevmemesini şiddetin nedeni olarak belirtmişlerdir. 

Komisyonun ortaöğretim kurumlarında yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına göre; 

öğrencilerin % 56,1’i okul dışı zamanlarda internet kafeye gitmektedirler. Öğrenciler 

buralarda birçok olumsuzluklara maruz kalabilmektedirler. 
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BÖLÜM 3 
 

3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve çözümlenmesine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

 

3.1 Araştırma Modeli 

Bu araştırmada Tarama (Betimsel) Modeli kullanılmıştır. Karasar'a göre (1999); 

tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan birey, olay ya da nesne, kendi 

koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. 
 

 
3.2 Evren ve Örneklem  

 
 Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki yedi coğrafi bölgedeki (Akdeniz Bölgesi, Doğu 

Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz 

Bölgesi ve Marmara Bölgesi) ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan okul 

yöneticileri oluşturmaktadır. 

 Tablo 3.1’de ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan okul yöneticilerinin 

sayılarının dağılımı verilmiştir. 

Tablo 3.1. Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan Okul Yöneticilerinin 

Sayılarının Dağılımı 

İlgili Genel Müdürlük Okul 
Müdürü 

Okul Müdür Baş 
Yardımcısı 

Müdür 
Yardımcısı 

Toplam 

Ticaret ve Turizm Eğt. 
Gen. Müd. 

444 282 1205 1931

Öğretmen Yetiştirme ve 
Eğitim Gen. Müd. 

84 83 222 389

Ortaöğretim Gen. Müd. 1684 837 3859 6380
Kız Teknik Öğretimi 
Gen. Müd 

387 265 1299 1951

Din Öğretimi Gen. Müd 325 258 728 1311
Erkek Teknik Öğr. 566 456 2223 3245
Toplam  3.490 2.181 9.356 15.027
  
 Tablo 3.1’de görüldüğü gibi bu araştırmanın hedef evrenini Türkiye genelinde bulunan 

kamu ortaöğretim okullarında görev yapan 15.027 okul yöneticisi oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde ortaöğretim kurumlarının yer aldığı coğrafi 
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bölgeler ve iller olmak üzere iki ölçüt esas alınmıştır. Örneklem oluşturulurken “çok aşamalı 

örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Bu aşamada öncelikle evren yedi alt tabakaya (yedi 

coğrafi bölge) ayrılmıştır. Daha sonra bu bölgelerde bulunan iller Devlet Planlama 

Teşkilatının (DPT, 2003) verilerine göre kalkınma düzeyine göre, “gelişmemiş” ve “gelişmiş” 

iller şeklinde kategorilere ayrılmış ve buna göre iller seçilmiştir. Daha sonra farklı 

büyüklükteki evrenler için kuramsal örneklem büyüklükleri ve % 95 güven düzeyine göre 

tolerans gösterilebilir hata için gerekli örneklem tablosundan yararlanılarak  

(http://www.surveysytem.com/sscals.htm) araştırma için gerekli olan örneklem belirlenmiştir. 

Buna göre % 95 güvenlik düzeyine göre araştırma için 375 okul yöneticisine ulaşılması 

gerektiği belirlenmiştir. Ancak uygulama sırasında yaşanabilecek kayıplar nedeniyle 

örneklem büyüklüğü 406 tutulmuştur. 

 Daha sonra her ilde ulaşılması gereken yönetici illerdeki toplam yönetici sayılarına 

göre oranlanmıştır. Buna göre illerde ulaşılması gereken ve ulaşılan okul yöneticileri sayısı 

Tablo 3.2’de verilmiştir.   

Tablo 3.2. Araştırmanın Örnekleminde Bulunan İller ve Örneklem Sayıları  

İller  Ortaöğretim  
Kurumlarındaki  
Yönetici Sayısı 

Ortaöğretim  
Kurumlarındaki  
Örnekleme Giren 
Yönetici Sayısı 

Anket 
Uygulanan 
Yönetici Sayısı 

% 

Adana 347 26 40 6,6 
İzmir 808 60 56 9,3 
Çanakkale 207 15 15 2,5 
Gümüşhane 62 5 5 0,8 
Erzurum 210 16 26 4,3 
Afyonkarahisar 205 15 39 6,4 
İstanbul  1711 125 241 39,8 
Zonguldak 180 14 20 3,3 
Siirt 50 4 7 1,2 
Muş 64 5 22 3,6 
Ankara 974 72 88 14,5 
Yozgat 191 14 20 3,3 
G. Antep 235 18 15 2,5 
K. Maraş 231 17 17 2,8 
Toplam 5.475 406 605 100 
 
 Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin çalıştıkları okulların bulunduğu yerleşim 

yerlerinin dağılımı Tablo 3.3’te verilmiştir.  
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Tablo 3.3. Araştırmaya Katılan Okul Yöneticilerinin Çalıştıkları Okulların Bulunduğu 

Yerleşim Yerlerinin Dağılımı 

Yerleşim Yeri f % 
Büyükşehir 341 56,4 
İl Merkezi 118 19,5 
İlçe Merkezi 129 21,3 
Belde  17 2,8 
Toplam 605 100,0 
 

 

 Araştırmaya katılan okul yöneticilerin çalıştıkları okulların bulunduğu yerlerin 

dağılımları incelendiğinde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde çalışanların fazla olduğu 

görülmektedir. % 56,4 olan bu oranı ilçe merkezinde çalışanlar % 21,3 ile takip etmektedir. 

Üçüncü sırayı il merkezinde çalışan yöneticiler oluşturmaktadır( % 19,5). Beldede yer alan 

okul yöneticileri ise sadece % 2,8’lik bir orana sahiptir.   

 Okul yöneticilerinin görev yaptıkları okul türlerinin dağılımı Tablo 3.4’te verilmiştir. 

Tablo 3.4.Okul Yöneticilerinin Görev Yaptıkları Okul Türlerinin Dağılımı 
 
Okul türü f % 
Endüstri Meslek Lisesi 140 23,1 
Genel Lise 244 40,3 
Anadolu Lisesi 53 8,8 
Fen Lisesi 1 0,2 
Anadolu Öğretmen Lisesi 3 0,5 
Sağlık Meslek Lisesi 5 0,8 
Kız Meslek Lisesi 57 9,4 
İmam-hatip Lisesi 11 1,8 
Ticaret Meslek Lisesi 59 9,8 
Diğer 32 5,3 
Toplam 268 100 
 
 
 Tablo 3.4’te okul yöneticilerinin görev yaptıkları okul türlerinin dağılımları 

incelendiğinde en fazla genel liselerin olduğu görülmektedir (% 40,3). İkinci sırada % 23,1’lik 

bir oranla endüstri meslek liseleri; üçüncü sırada ise % 9,8’lik bir oranla ticaret meslek 

liseleri, dördüncü sırada ise kız meslek liseleri yer almaktadır. Araştırmanın örnekleminde en 

az olan lise türü ise fen liseleridir (% 0,2).  

 Araştırma örneklemindeki okulların öğretim şekilleri Tablo 3.5’te verilmiştir. 
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Tablo 3.5. Araştırma Örneklemindeki Okulların Öğretim Şekilleri  
 
 f % 
Tekli  388 64,5 
İkili 191 31,7 
Yatılı 17 2,8 
Diğer 6 1,0 
Toplam 602 100,0 
 
 Tablo 3.5’e göre araştırma örneklemindeki okulların öğretim şekilleri incelendiğinde 

“tekli” öğretime sahip okulların en fazla oldukları görülmektedir (% 64,5). İkinci sırayı ise 

“ikili” öğretim yapan okullar oluşturmaktadır (% 31,7). Yatılı öğretim yapan okullar oran 

olarak 3. sırada yer almakta olup bu okulların oranı %2,8’dir. Diğer okullar ise %1,0’lik bir 

orana sahiptir. 

 Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin görev dağılımları Tablo 3.6’da verilmiştir. 
 
Tablo 3.6. Okul Yöneticilerinin Görev Dağılımları 
 
Görev f % 
Okul Müdürü 141 23,6
Okul Müdür Başyardımcısı 90 15,1
Müdür Yardımcısı 367 61,4
Toplam 598 100,0
 
 
 
 Tablo 3.6’ya göre okul müdür yardımcılarının yöneticiler içinde en yüksek orana sahip 

oldukları görülmektedir (% 61,4). İkinci sırayı okul müdürleri (% 23,6), üçüncü sırayı ise okul 

müdür baş yardımcıları (%15,1) izlemektedir. 

 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin cinsiyete göre dağılımları Tablo 3.7’de 

verilmiştir. 

Tablo 3.7. Okul Yöneticilerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 
 
Cinsiyet f % 
Kadın 94 16,1
Erkek 489 83,9
Toplam 583 100,0
   
 
 Tablo 3.7’ye göre araştırmaya katılan okul yöneticilerinin % 83,9’nu erkekler 

oluştururken kadın yöneticilerinin oranı % 16,1’dir. 
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 Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin görev yaptıkları okullardaki hizmet 

sürelerinin dağılımı Tablo 3.8’ de verilmiştir 

 
Tablo 3.8. Okul Yöneticilerinin Görev Yaptıkları Okullardaki Hizmet Sürelerinin 
Dağılımı 
 
Yıl f % 
0-5 338 56,3
6-10- 117 19,5
11-15 70 11,7
16-20 48 8,0
21+ 27 4,5
Toplam 600 100,0
 
 Tablo 3.8’e göre okul yöneticilerinin % 56,3’nün çalıştıkları okullarda 0-5 yıl arasında 

kıdeme sahip oldukları, ikinci sırada ise 6-10 yıl arasında kıdeme sahip yöneticilerin yer 

aldığı görülmektedir (% 19,59). 11-15 yıl arasında kıdeme sahip olan yöneticilerinin oranı % 

17,5, 16-20 yıl arasındaki yöneticilerin oranı % 10,8, 21 yıl ve üzeri çalışanların oranı ise 

%11’dir.  

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin yöneticilik kıdemlerine göre dağılımları Tablo 

3.9’da verilmiştir. 

Tablo 3.9. Okul Yöneticilerinin Yöneticilik Kıdemlerine Göre Dağılımları 
 
Yıl f % 
0-5 237 39,4 
6-10- 128 21,3 
11-15 105 17,5 
16-20 65 10,8 
21+ 66 11,0 
Toplam 601 100,0 
  

Tabloya 3.9’a göre 0-5 yıl arasında kıdeme sahip olan okul yöneticileri en yüksek 

orana sahiptir (% 39,4). İkinci sırayı 6-10 yıl arasında kıdeme sahip okul yöneticileri (% 

21,3). Üçüncü sırada 11-15 yıl arasında kıdeme sahip yöneticiler almaktadır (% 17,5) 16-20 yı 

ile 21 yıl üzerinde kıdeme sahip okul yöneticilerinin oranları ise birbirlerine yakındır. 

 Örneklem kapsamındaki okulların öğrenci sayılarının dağılımı Tablo 3.10’da 

verilmiştir 
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Tablo 3.10. Örneklem Kapsamındaki Okulların Öğrenci Sayılarının Dağılımı 

Öğrenci Sayısı f % 
1-499 116 19,9 
500-999 151 25,9 
1000-1499 174 29,8 
1500-2499 127 21,8 
2500-3499 15 2,6 
 

Araştırmanın örnekleminde yer alan okulların öğrenci sayılarının dağılımı 

incelendiğinde 1-499 arasında öğrenciye sahip okullarını oranı % 19,9 iken, 500-999 arasında 

öğrenciye sahip okulların oranı % 25,9’dur. En yüksek orana sahip grup 1000-1499 arasında 

öğrenciye sahip okullardır. Bu okulların oranı % 29,8’dir. 1500-2499 arasında öğrenciye 

sahip okulların oranı ise % 21,8’dir. 2500-3499 arasında öğrenciye sahip okullar ise en küçük 

grubu oluşturmaktadır (% 2,6).  

Örneklem kapsamına alınan okullardaki erkek öğrenci sayıları Tablo 3.11’de 

verilmiştir. 

Tablo 3.11. Örneklem Kapsamına Alınan Okullardaki Erkek Öğrenci Sayılarının 

Dağılımı  

 

Erkek Öğrenci Sayısı f % 
1-499 224 41,0 
500-999 199 36,4 
1000-1499 109 19,9 
1500-2499 15 2,7 
 

Tablo incelendiğinde okullarda en çok 1-499 arasında erkek öğrencinin olduğu  

görülmektedir (% 41,0). İkinci sırada ise 500-999 arasında öğrenciye sahip okullar (% 36,4). 

1000-1499 arasında erkek öğrenciye sahip okullar (% 19,9), dördüncü sırada ise 1500-2499 

arasında öğrenciye sahip okullar bulunmaktadır (% 2,7).  
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3.3 Veri Toplama Aracı ve Geliştirilmesi 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 

tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Veri toplama aracı, okul yöneticilerinin şiddetli 

ilgili görüşlerini saptamak amacıyla hazırlanmıştır (Ek:1).  

Bu anket formunun hazırlanmasında öncelikle konuyla ilgili yabancı dildeki ve Türkçe 

literatür (tez, makale, bildiri, kitap, bilimsel araştırma, internet vb.) incelenmiş; ayrıca uzman 

görüşleri alınmıştır. Literatür incelemesinden elde edilen veriler yardımıyla bir soru havuzu 

oluşturulmuştur. Daha sonra bu soru havuzundan anket maddeleri hazırlanmıştır. 

Veri toplama aracı geçerlilik sağlanabilmesi için Ankara il merkezinde görev yapan 

okul yöneticilerinin dört tanesine uygulanmıştır. Veri toplama aracı ayrıca Özel Eğitimi 

Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüşlerine sunulmuştur. Son şekli 

verilen veri toplama aracı il millî eğitim müdürlükleri vasıtasıyla okullarda uygulanmıştır.  
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3.4 Verilerin Analizi 
 

Araştırmada kişisel bilgilerin analizinde yüzde ve frekans, okullarda alınan önlemler, 

bu önlemlerin etkililiği, okul personelinin şiddet unsuru taşıyan davranışlarda bulunup 

bulunmadıkları, şiddet olay gerçekleştiğinde yapılan işlemler, öğrencilerin okul dışında şiddet 

olaylarına karışıp karışmadıkları, şiddet karışma potansiyeli olan öğrencileri tespit etmeye 

yönelik çalışma yapıp yapmadıkları, şiddete olayları görüldüğünde bir müdahale planlarının 

olup olmadığı, öğrencilerin çoğunlukla yaşadıkları yerlerin işlenen suçlara göre 

değerlendirilmesinde, okulun bulunduğu mahalle/yerleşim yerinin işlenen suçlara 

değerlendirilmesinde, öğrencilerin şiddet olaylarından rahatsız olup olmadıkları, eğer rahatsız 

olduklarını ifade ediyorlarsa daha çok neredeki şiddetten rahatsız olduklarını tespit eden soru 

ve ifadelerde kaykare analizi yapılmıştır.  

Şiddetle ilgili ifadelerde ise okul yöneticilerinin görüşlerini tespit etmek amacıyla 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Şiddetle ilgili ifadelerde okul 

yöneticilerinin görüşleri arasında okuldaki göreve göre farklılık olup olmadığının 

belirlenmesinde ise varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Manidarlık testlerinde α=0.05 

düzeyi esas alınmıştır. Anketin şiddetle ilgili ifadeler kısmında likert tipi beşli dereceleme 

ölçeği kullanılmıştır. Dereceleme maddeleri “(1) Hiç”, “(2) Az”, “(3) Orta”, “(4) Oldukça” ve 

“(5) Tam” seçeneklerinden oluşmaktadır. Değerlendirme ölçeğinin puan aralığının 

hesaplanması şu şekilde gerçekleştirilmiştir. Puan Aralığı=(En yüksek değer-En düşük 

değer)/5. Buna göre puan aralığı katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Böylece Tablo 3.12’de 

verilen aritmetik ortalamaların değerlendirme aralığı ortaya çıkarılmıştır. 

Ölçme araçları ile toplanan verilerin çözümlenmesinde bilgisayardan yararlanılmış, 

araştırmanın alt problemlerine yönelik olarak toplanan veriler üzerinde gerekli istatistiksel 

çözümlemeler için SPSS (The Statistical Packet for Social Sciences) paket programı 

kullanılmıştır. 

Tablo 3.12. Aritmetik Ortalamaların Değerlendirme Aralığı 

Aralık Seçenek 
1.00-1.79 Hiç  
1.80-2.59 Az  
2.60-3.39 Orta  
3.40-4.19 Oldukça  
4.20-5.00 Tam 
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BÖLÜM 4 
 

BULGULAR ve YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul 

yöneticilerinden veri toplama araçları ile toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda elde 

edilen bulgular ve bulgularla ilgili yorumlar yer almaktadır. 

 Tablo 4.1’de okul yöneticilerinin görev yaptıkları okullarda alınan güvenlik 

önlemlerinin hangilerinin bulunduğuna dair görüşlerine ilişkin dağılıma yer verilmiştir.  

 

Tablo 4.1. Okul Yöneticilerinin “Okulunuzda Aşağıdaki Önlemlerden Hangileri 
Alınmıştır?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 
 

 
İfadeler 

Evet  Hayır

Ziyaretçilerin Okula Girişlerinde Kayıt Defteri Tutulmaktadır. 96,4 4,0
Okulda Özel Güvenlik Personeli Çalıştırılmaktadır. 45,1 54,9
Okulun Belirli Bölgeleri  Kamerayla Kontrol Edilmektedir. 58,2 41,8
Okulun Giriş ve Çıkış Saatlerinde Polis/Jandarma Görev 
Yapmaktadır. 

37,4 62,6

Belirli Aralıklarla Öğrencilerin Üstleri Aranmaktadır. 94,9 5,1
Okulun dış ana giriş kapılarında gerekli güvenlik önlemleri 
alınmıştır 

83,0 17,0

 
 Tablo 4.1’e göre en fazla alınan önlem ziyaretçilerin okula girişlerinde kayıt defteri 

tutulmasıdır (% 96,4). İkinci sırada % 94,9’luk bir oranla belirli aralıklarla öğrencilerin 

üstlerinin aranmasıdır. Oran olarak 3. sırada yer alan ifade ise “Okulun dış ana giriş 

kapılarında gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.” ifadesidir. Okul yöneticilerinin 4. olarak 

tercih ettikleri ifade ise “Okulun belirli bölgeleri kamerayla kontrol edilmelidir.” ifadesi 

olmuştur. 

Okullarımızda istenmeyen olayların yaşanmasının okulları özel güvenlik görevlisi 

çalıştırmaya sevk ettiği okul yöneticilerinin vermiş oldukları cevaplardan anlaşılmaktadır (% 

45,1). Okullarda yöneticilerin görüşlerine göre en az başvurulan önlem okulun giriş ve çıkış 

saatlerinde polis/jandarmanın görev yapmasıdır (% 37,4). 

 Tablo 4.2’de okul yöneticilerinin “Okulunuzda alınan bazı fiziki önlemlerin şiddeti ne 

derecede önlediğini düşünüyorsunuz” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı verilmiştir. 
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Tablo 4.2. Okul Yöneticilerinin “Okulunuzda alınan bazı fiziki önlemlerin şiddeti ne 
derecede önlediğini düşünüyorsunuz? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 
 

  Katılım Düzeyleri 
Hiç Az Orta Çok  Toplam 

Okul müdürü 

 

f 1 16 54 66 137 
Satır% 0,7 11,7 39,4 48,2 100 

Müdür baş 
yardımcısı 

f 1 10 43 36 90 
Satır% 1,1 11,1 47,8 40,0 100 

Müdür 
yardımcısı 

f 7 51 182 122 362 
Satır% 1,9 14,1 50,3 33,7 100 

Toplam 
f 9 77 279 224 589 
Satır 1,5 13,1 47,4 38,0 100 

 
Tablo 16’ya göre okul yöneticilerinin % 47,1’i alınan fiziki önlemlerin “Orta” düzeyde 

şiddeti önlediğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Önlemlerin “Çok” derecesinde şiddeti 

önlediğini düşünen okul yöneticilerinin oranı % 38,3 olmuştur. Önlemlerin “Az” etkili 

olduğunu düşünenlerin oranı % 13,1 iken “Hiç “ etkili olmadığını düşünenlerin oranı sadece 

% 1,5’tur. Tabloya göre (X2
(6)= 9,879, p>05) okul yöneticilerinin görüşleri arasında fark 

yoktur. Okul yöneticilerinin okullarında alınan bazı fiziki önlemlerin şiddeti ne derecede 

önlediği konusunda araştırmaya katılan yöneticilerin birbirlerine benzer cevaplar verdikleri 

görülmektedir. Önlemlerin etkililiği konusunda müdür yardımcılarının okul müdürleri ve okul 

müdür baş yardımcıları kadar olumlu düşünmedikleri söylenebilir. 

Tablo 4.3 ’te Okul yöneticilerine okullarında personeli tarafından: “Öğrencilerinize 

karşın şiddet unsuru taşıyan davranışlara rastlıyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevapların 

dağılımı verilmiştir. 

Tablo 4.3. Okul Yöneticilerinin “Okulunuzda personeliniz tarafından öğrencilerinize 
karşı şiddet unsuru taşıyan davranışlara rastlıyor musunuz? Sorusuna Verdikleri 
Cevapların Dağılımı  

 

Yönetici F 
% 

Katılma düzeyi Toplam 
Hayır Evet 

Okul müdürü 
 

f 127 13 140 
Satır% 90,7 9,3 100 

Müdür baş yardımcısı f 81 7 88 
Satır% 92,0 8,0 100 

müdür yardımcısı f 341 24 365 
Satır% 93,4 6,6 100 

Toplam f 549 44 593 
Satır 92,6 7,4 100 
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 Tablo 4.3’ e göre okul yöneticilerinin görüşleri arasında fark yoktur (X2

(2)= 1.125 , 

p>05). Okul yöneticilerinin okullarında personelleri tarafından öğrencilerine karşı şiddet 

unsuru taşıyan davranışlara rastlayıp rastlamadıkları yönelik bu ifadeye, araştırmaya katılan 

yöneticilerin birbirlerine benzer cevaplar verdikleri görülmektedir. Genelde okul 

yöneticilerinin “Hayır” cevabı % 92,6’yı bulmuştur. Ortaöğretim kurularında öğrencilerin bir 

model davranış olarak öğrenebilecekleri şiddet içeren davranışların az olması bu açıdan 

olumludur. % 7,4 oranında “Evet” cevabının olması ortaöğretim kurumlarımızda eğitim 

sistemimizde istenmeyen bazı nahoş hadiselerin hâlâ devam ettiğini göstermesi açısından 

düşündürücüdür. “Evet” cevabın en yüksek oranda okul müdürleri tarafından verilmiştir. 

Şiddet unsuru taşıyan davranışlara rastlayan okul yöneticilerine açık uçlu soru olarak hangi 

tür davranışlara rastladıkları sorulmuştur. Okul yöneticilerinin verdikleri cevaplar incelendiği 

zaman yöneticilerin şiddet olarak bahsettikleri birçok örneğin gerçekte bir şiddet davranışı 

olmadığı görülmektedir. Yöneticilerin bahsettikleri bu tür davranışlar içerisinde azarlama, 

yüksek sesle uyarma, hakaret etme gibi davranışların olduğu görülmektedir. Bir kısım 

örneklerin ise gerçekten şiddet unsuru taşıyan hareketler olduğu görülmektedir. Bu tür 

örnekler içerisinde tokat atma, dayak atma, kulak çekme, gibi davranışlar görülmektedir. 

Tablo 4.4’te okul yöneticilerine “Okullarından bir şiddet olayı gerçekleştiğinde şiddet olayına 

karışan öğrenci/öğrencilere aşağıdakilerden hangilerini yapıyorsunuz?” sorusuna verdikleri 

cevapların dağılımı verilmiştir.  

Tablo 4.4. Okul Yöneticilerinin “Okulunuzda bir şiddet olayı gerçekleştiğinde şiddet 
olayına karışan öğrenci/öğrencilere aşağıdakilerden hangilerini Yapıyorsunuz? 
Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağlımı 

 
 f %

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine 
yönlendiriyorum.  

570 94,2

Disiplin Kuruluna sevk ediyorum. 391 64,6
Polise ve Adli Makamlara Haber Veriyorum. 136 22,5
Veliye bildiriyorum. 504 83,3
Sosyal-sağlık kurumlarına sevk edildi/ediyorum.  136 22,5
 
 Tabloya göre okul yöneticilerinin birden fazla cevap verecekleri bu soruda okul 

yöneticilerinin okullarında şiddet olayı gerçekleştiğinde en fazla yaptıkları hareketin % 

94,2’lik bir oranla “Okul rehberlik ve Psikolojik Danışma servisine gönderiyorum.” İşlemi 

olmuştur. Okul yöneticilerine açık uçlu olarak sorulan: “Şiddete karışma potansiyeli olan 

öğrencileri tespit etmeye yönelik bir çalışma yapıyor musunuz?” sorusunda da katılımcıların 

en çok: “Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine yönlendiriyorum.” ifadesini 
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kullanmaları okul yöneticilerinin gerek şiddet olaylarını önlemede gerekse şiddet olayları 

vuku bulduğunda rehberlik servislerini kullandıkları görülmektedir. Okul yöneticilerinin 

ikinci olarak en fazla tercih ettikleri seçenek “Veliye bildiriyorum.” ifadesi olmuştur. Şiddet 

olayları sonrasında okul yöneticilerinin bu tür bir davranış göstermeleri beklenen bir olaydır. 

Velilerin okullarla ilişkilerin az olması ancak bu tür üzücü olaylar sonrası velilerin 

öğrencilerinin yaptıkları davranışlardan haberdar olmaları düşündürücüdür. Okul 

yöneticilerinin 3. olarak en fazla gerçekleştirdikleri eylem: “Disiplin kuruluna sevk 

ediyorum.” ifadesi olmuştur. Şiddet olaylarının birer suç olması disiplin işlemlerini de 

beraberinde getirmektedir. Okul yöneticileri iki tür davranışı aynı oranda yaptıklarını ifade 

etmişlerdir. Bunlar “Polise ve adli makamlara haber verme” ile “Sosyal ve sağlık kurumlarına 

sevk edildi/ediyorum.” ifadeleridir. Her iki ifade de % 22,5 oranında tercih edilmiştir. 

 Okul yöneticilerinin okullarında bir şiddet olayı gerçekleştirildiğinde şiddet olayına 

karışan öğrencileri hangi oranlarda okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerine 

yönlendirdiklerine ait görüşleri Tablo 4.5’ te verilmiştir. 

Tablo 4.5. Okul Yöneticilerinin: “Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine 

yönlendiriyorum.” İfadesine Katılım Düzeylerinin Dağılımı 

 

Yönetici  
f/% Katılım Düzeyleri 

Toplam 

Hayır Evet 
Okul Müdürü 

 
f 10 131 141 
Satır% 7,1 92,9 100 

Baş Yardımcısı f 2 88 90 
Satır% 2,2 97,8 100 

Müdür Yardımcısı   f 22 345 367 
Satır% 6,0 94,0 100 

Toplam f 34 564 598 
Satır 5,7 94,3 100 

    
Tablo 4.5’e göre okul yöneticilerinin görüşleri arasında anlamlı fark yoktur (X2

(2)= 

2,599, p>05). Tüm gruplar “Evet” cevabını % 90’nın üzerinde tercih etmişlerdir. 

Okul yöneticilerinin okullarında bir şiddet olayı gerçekleştiğinde şiddet olayına karışan 

öğrencilere hangi oranlarda disiplin kuruluna sevk ettiklerine dair görüşleri Tablo 4.6’da 

verilmiştir. 
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Tablo 4.6. Okul Yöneticilerinin: “Disiplin Kuruluna Sevk Ediyorum.” İfadesine Katılım 

Düzeylerinin Dağılımı 

 
Yönetici  

f/% Katılım Düzeyleri 
Toplam 

Hayır Evet 
Okul müdürü 

 
f 50 91 141 
Satır% 35,5 64,5 100 

Müdür baş yardımcısı f 28 62 90 
Satır% 31,1 68,9 100 

Müdür yardımcısı   f 132 235 367 
Satır% 36,0 64,0 100 

Toplam f 210 388 589 
Satır 35,1 64,9 100 

 

Tabloya 4.6’ya göre okul yöneticilerinin görüşleri arasında anlamlı fark yoktur (X2
(2)= 

0,685, p>05). Tüm gruplar “Evet” cevabını % 60’nın üzerinde tercih etmişlerdir. 

Okul yöneticilerinin okullarında bir şiddet olayı gerçekleştirildiğinde hangi oranlarda 

polise ve adli makamlara haber verdiklerine dair görüşleri Tablo 4.7’de verilmiştir. 

Tablo 4.7. Okul Yöneticilerinin: “Polise ve Adli Makamlara Haber Veriyorum.” 

İfadesine Katılım Düzeylerinin Dağılımı 

  

Yönetici  
f/% Katılım Düzeyleri 

Toplam 

Hayır Evet 
okul müdürü 

 
f 102 39 141 
Satır% 72,3 27,7 100 

müdür baş 
Yardımcısı 

f 67 23 90 
Satır% 74,7 25,6 100 

müdür yardımcısı   f 295 72 367 
Satır% 80,4 19,6 100 

Toplam f 464 134 598 
Satır 77,6 22,4 100 

    
Tablo 4.7’ye göre okul yöneticilerinin görüşleri arasında anlamlı fark yoktur. (X2

(2)= 

4,392, p>05). Okul müdürlerinin % 27,7’si “Evet”, şeklinde görüş bildirirken müdür 

yardımcılarının % 19,6’sı şiddet eylemleri gerçekleştiğinde olaylara karışan 

öğrenci/öğrencileri polise ve adli makamlara haber verdiklerini ifade etmişlerdir. Okul 

müdürlerinin okul yönetiminden birinci derede sorumlu oldukları için olaylar sonucu polise 

ve adli makamlara daha çok haber vermeleri normal olarak kabul görülebilir. 
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Okul yöneticilerinin okullarında bir şiddet olayı gerçekleştirildiğinde şiddet olayına 

karışan öğrencilerin velilerine bildiriyorum ifadesine ilişkin görüşleri Tablo 4.8’de verilmiştir. 

Tablo 4.8. Okul Yöneticilerinin “Veliye Bildiriyorum.” İfadesine Katılım Düzeylerinin 

Dağılımı 

Yönetici  
f/% Katılım Düzeyleri Toplam 

Hayır Evet 
okul müdürü 

 
f 24 117 141 
Satır% 17,0 83,0 100 

müdür baş yardımcısı f 15 75 90 
Satır% 16,7 83,3 100 

müdür yardımcısı   f 61 306 367 
Satır% 16,6 83,4 100 

Toplam f 100 498 598 
Satır 16,7 83,3 100 

    
Tabloya 4.8’ e göre okul yöneticilerinin görüşleri arasında anlamlı fark yoktur (X2

(2)= 

0,012, p>05). Tüm gruplarda “Evet” oranı % 83’ü aşmaktadır. Okullarda meydana gelen 

şiddet olaylarından sonrası okul yöneticilerinin bu tür bir davranışta bulunmaları olağan 

olarak kabul edilebilir. 

Okul yöneticilerinin okullarında bir şiddet olayı gerçekleştiğinde şiddet olayına karışan 

öğrencileri hangi oranlarda sosyal-sağlık kurumlarına sevk ettikleri ile ilgili görüşleri Tablo 

4.9’da verilmiştir. 
 

Tablo 4.9. Okul Yöneticilerinin “Sosyal-sağlık kurumlarına sevk edildi/ediyorum.  
İfadesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 
Yönetici  

f/% Katılım Düzeyleri Toplam 

Hayır Evet 
Okul Müdürü 

 
f 111 30 141 
Satır% 78,7 21,3 100 

Baş Yardımcısı f 67 23 90 
Satır% 74,4 25,6 100 

Müdür Yardımcısı   f 286 81 367 
Satır% 77,9 22,1 100 

Toplam f 464 134 598 
Satır 77,6 22,4 100 

    
Tabloya 4.9’a göre okul yöneticilerinin görüşleri arasında anlamlı fark yoktur (X2

(2)= 

0,641, p>05). Tüm gruplarda “Evet” oranı % 20’yi aşmaktadır. Okullarda meydana gelen 

şiddet olaylarından sonra okul yöneticilerinin olaylara karışan öğrencilerin bir kısmını 

Rehberlik ve Araştırma merkezlerine yönlendirdikleri araştırmada açık uçlu sorulara verilen 

cevaplardan da anlaşılmaktadır. 
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 Okul yöneticilerinin “Öğrencilerinin okul dışında şiddet olaylarına karıştığı duyumunu 

alıyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4.10’da verilmiştir.  

Tablo 4.10. Okul Yöneticilerinin: “Öğrencilerinizin okul dışında şiddet olaylarına 
karıştığı duyumunu Alıyor musunuz?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 
 
Yönetici  

f/% Katılım Düzeyleri 
Toplam 

Hayır Evet 
Okul Müdürü 

 
f 83 54 137 
Satır% 60,6 39,4 100 

Baş Yardımcısı f 44 45 89 
Satır% 49,4 50,6 100 

Müdür Yardımcısı   f 173 190 363 
Satır% 47,7 52,3 100 

Toplam f 300 289 589 
Satır 50,9 49,1 100 

    
 Tablo 4.10’a göre okul yöneticilerinin görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(X2
(2)= 6,743 , p>05). Okul müdürlerine nazaran okul müdür baş yardımcılarıyla müdür 

yardımcılarının öğrencilerinin daha fazla şiddete karıştığı duyumunu daha fazla aldıkları 

görülmektedir. 

 Ortaöğretim kurumlarındaki öğrenci sayısına göre okul yöneticilerinin öğrencilerinin 

okul dışında şiddet olaylarına karıştığı duyumunu alıp almalarının farklılık gösterip 

göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan analiz Tablo 4.11’de yer almaktadır. 

 
Tablo 4.11. Okuldaki Öğrenci Sayısına Göre Okul Yöneticilerinin: “Öğrencilerinizin 
okul dışında şiddet olaylarına karıştığı duyumunu alıyor musunuz?” Sorusuna 
Verdikleri Cevapların Dağılımı 
Öğrenci Sayısı  

f/% Katılım Düzeyleri 
Toplam 

Hayır Evet 
 
1-499 

f 54 57 111 
Satır% 48,6 51,4 100 

500-999 f 48 100 148 
Satır% 32,4 67,6 100 

1000-1499 f 51 120 171 
Satır% 29,8 70,2 100 

1500-2499 f 36 86 122 
Satır% 29,5 70,5 100 

2500-3499 f 3 12 15 
Satır% 20,0 80,0 100 

Toplam f 192 375 567 
Satır 33,9 66,1 100 
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Tabloya 4.11’e göre okul yöneticilerinin görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur 

(X2
(4)= 14,536 , p>05). Okuldaki öğrenci sayısına bağlı olarak “Evet” cevabı verenlerin 

oranlarında artış görülmektedir.1-499 arasında öğrencisi olan okul yöneticilerinde “Evet” 

oranı %51,4 iken, 2500-3499 arasında öğrenciye sahip okulların yöneticileri % 80 oranında 

“Evet” cevabı vermişlerdir. 

Okullardaki erkek öğrenci sayısına göre öğrencilerin okul dışında şiddet olaylarına 

karıştığı duyumunda herhangi bir farklılığın olup olmadığını test etmek amacıyla kaykare testi 

yapılmıştır. Buna ait bilgiler Tablo 4.12’de yer almaktadır. 
  
Tablo 4.12. Okul Yöneticilerinin Okullarındaki Erkek Öğrenci Sayısına Göre 
“Öğrencilerinizin okul dışında şiddet olaylarına karıştığı duyumunu alıyor musunuz?” 
Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 
 
 Okuldaki Erkek Öğrenci 
Sayısı 

 
F 
/% 

Katılım Düzeyleri 
Toplam 

Hayır Evet 
 
1-499 

f 147 75 222 
Satır% 66,2 33,8 100 

500-999 f 86 113 199 
Satır% 43,2 56,8 100 

1000-1499 f 69 35 104 
Satır% 66,3 33,7 100 

1500-2499 f 3 11 14 
Satır% 21,4 78,6 100 

Toplam f 271 268 539 
Satır 50,3 49,7 100 

 
 

Tabloya 4.12’ye göre okul yöneticilerinin görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

(X2
(3)= 42,686 , p<05). Okuldaki erkek öğrenci sayısına bağlı olarak “Evet” cevabı verenlerin 

oranlarında artış görülmektedir.1-499 arasında erkek öğrencisi olan okulların yöneticilerinde 

“Evet” oranı % 33,8 iken, 1500-2499 arasında erkek öğrenciye sahip okulların yöneticileri % 

78,6 oranında “Evet” cevabı vermişlerdir. 

Lise yöneticilerine şiddete karışma potansiyeli olan öğrencileri tespit etmeye yönelik 

bir çalışma yapıp yapmadıkları, eğer bu tür bir çalışma yapıyorlarsa ne gibi çalışmalar 

yaptıkları açık uçlu olarak sorulmuştur. Okul yöneticileri tarafından verilen cevaplar 

kodlanarak frekanslarıyla birlikte verilmiştir. Okul yöneticilerinin bu konuda verdikleri 

cevapların başında “psikolojik danışma ve rehberlik servisi çalışmaları” yer almaktadır. Okul 

yöneticilerinin bu yaklaşımı kendilerine yöneltilen “okulunuzda bir şiddet olayı 

gerçekleştiğinde şiddet olayına karışan öğrenci/öğrencilere ne yaptıkları” sorusuna verdikleri 
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cevaplara benzemektedir. Okul yöneticilerinin ikinci sırada belirttikleri faaliyet “veli 

görüşmeleridir”. Okul yöneticilerinin şiddete karışma potansiyeli olan öğrencileri tespit 

etmekte değişik alternatifler kullandıkları verdikleri cevaplardan anlaşılmaktadır.   

Şiddete karışma potansiyeli olan öğrencileri tespit etmeye yönelik bir çalışma yapıyor musunuz?  
Cevabınız" Evet” ise bu tür çalışmalara örnek veriniz.  

Psikolojik danışma ve rehberlik servisi çalışmaları  217 
Veli görüşmeleri 105 
Sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenlerden öğrenciler hakkında bilgi almak  64 
Birebir görüşmeler yapıyorum. 53 
Öğrencilerin okul içindeki davranışlarını gözlemlemek 47 
Öğrencilerin aileleri ve arkadaş çevresinden bilgi toplanıyor. 29 
Onur kurulu ve disiplin kurulu çalışması 19 
Sınıf temsilcileri vasıtasıyla  11 
Velileri evlerinde ziyaret etmek 10 
Arkadaş çevrelerinin belirlenmesi 9 
Aile profili araştırması yapıldı. 9 
Seminer çalışmaları 3 
Şiddeti önleme planını uygulamak 3 
İleri düzeydeki durumlarda polise bildirme 3 
Çocuk ve narkotik şube müdürlüğü tarafından hazırlanan anket uygulandı. 3 
Çevre halkı tarafından verilen bilgiler 3 
Emniyet birimlerinden bilgi edinme  2 
Muhtarla görüşme yapma 2 
Öğrencileri aileleriyle birlikte RAM’ a göndermek 2 
Mezun olduğu ilköğretim okuluyla temasa geçip bilgi almak 1 
Aynı davranışta bulunan öğrencilerin bir araya gelmemelerini sağlıyoruz. 1 
Her dönem iki veli toplantısı yapılması 1 
Okulun çevresinin gezilmesi 1 
Öğrencilerin gidebilecekleri yerleri sevdikleri öğretmenlerle ziyaret etmek. 1 
Güvendiğimiz öğrencileri şiddet meyilli öğrencilerle kontak kurdurarak gerekli 
telkinde bulunuyoruz. 

1 

Özellikle nişan ve düğünlerde takip ediyoruz. 1 
Şube kurullarında tek tek her öğrencinin analizi yapılıyor. 1 
Çevre okul yöneticileriyle iş birliği  1 
Yazılı ve sözlü ihbarlar 1 

 

Tablo 4.13’te okul yöneticilerine okullarında bir şiddet olayı görüldüğünde bir 

müdahale planları olup olmadığı sorusuna verilen cevapların dağılımı verilmiştir. 
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Tablo 4.13. Okul Yöneticilerinin: “Okulunuzda Bir Şiddet Olayı Görüldüğünde bir 
Müdahale Planınız var mı?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 
 
Yönetici  

f/%  
Toplam 

Hayır Evet 
Okul Müdürü 

 
f 16 118 134 
Satır% 11,9 88,1 100 

Baş Yardımcısı f 13 74 87 
Satır% 14,9 85,1 100 

Müdür Yardımcısı   f 67 282 349 
Satır% 19,2 80,8 100 

Toplam f 96 474 570 
Satır 16,8 83,2 100 

 
 Tabloya 4.13’e göre okul yöneticilerinin görüşleri arasında anlamlı fark yoktur (X2

(2)= 

3,906 , p>05). Okul yöneticilerinin görüşleri birbirlerine benzemektedir. “Evet” cevabı 

verenlerin oranı genel olarak % 83,3 iken “Hayır” şeklinde görüş bildiren okul yöneticilerinin 

oranı %16,8 olmuştur. 

Tablo 4.14’de okul yöneticilerine yöneltilen öğrencilerinizin çoğunlukla yaşadıkları 

mahalle/yerleşim yerini işlenen suçlara göre nasıl değerlendirdikleri sorusuna verdikleri 

cevapların dağılımı verilmiştir. 

 
Tablo 4.14. Okul Yöneticilerinin “Öğrencilerin çoğunlukla yaşadıkları mahalle/yerleşim 
yerini işlenen suçlara göre değerlendiriniz Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı  
  
Öğrencilerinizin Çoğunlukla Yaşadıkları Mahalle/Yerleşim 

Yerini İşlenen Suçlara Göre Değerlendiriniz f %

Yüksek Oranda Suç İşlenen Bir Yer 53 9,0
Orta Derecede Suç İşlenen Bir Yer 155 26,4
Düşük Oranda Suç İşlenen Bir Yer 197 33,5
Okula Gelen Öğrenciler Suç Bakımından Çok Değişik 
Bölgelerden Gelmektedir. 158 26,9

Fikrim Yok 25 4,3
Toplam  588 100
 

Tablo 4.14’e göre okul yöneticileri öğrencilerin yaşadıkları yerlerin %33,5’luk bir 

oranla “Düşük oranda suç işlenen bir yer olarak” algıladıklarını belirtmişlerdir. Okul 

yöneticileri “Orta derecede suç işlenen bir yer” ile “okula gelen öğrenciler suç bakımından 

çok değişik bölgelerden gelmektedir” seçeneklerini birbirlerine yakın oranlara tercih 

etmişlerdir (% 26,4 ile % 26,9). Okul yöneticilerin % 9,0’u öğrencilerin oturdukları 

mahalle/yerleşim yerini “yüksek oranda suç işlenen bir yer” olarak algıladıkları 

belirtmişlerdir.   
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Tablo 4.15’de okul yöneticilerine yöneltilen okulunuzun bulunduğu mahalle/yerleşim 

yerini işlenen suçlara göre nasıl değerlendirdikleri soruna verdikleri cevapların dağılımı 

verilmiştir. 

Tablo 4.15. Okul Yöneticilerinin: “Okulunuzun Bulunduğu Mahalle/Yerleşim Yerini 
İşlenen Suçlara Göre Değerlendiriniz.” Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 

 

Okulunuzun bulunduğu Mahalle/Yerleşim Yerini İşlenen 
Suçlara Göre Değerlendiriniz 

f %

Yüksek Oranda Suç İşlenen Bir Yer 52 9,0
Orta Derecede Suç İşlenen Bir Yer 175 30,2
Düşük Oranda Suç İşlenen Bir Yer 321 55,3
Fikrim Yok 32 5,5
Toplam 580 100
 

Tabloya göre okul yöneticilerinin % 55,3’ü okulun bulunduğu mahalle/yerleşim yerini 

“düşük oranda suç işlenen bir yer olarak” gördüklerini belirtmişlerdir. “Orta derecede suç 

işlenen bir yer olarak” düşünenlerin oranı ise % 30,2’dir. Yöneticilerin % 9’u okulun 

bulunduğu mahalle/yerleşim yerini “Yüksek oranda suç işlenen bir yer olarak” düşündüklerini 

ifade etmişlerdir. Okul yöneticilerinin % 5,5’u bu konuda fikirlerinin bulunmadığını 

belirtmiştir. 

Tablo 4.16’da okul yöneticilerinin öğrencilerinin daha çok neredeki şiddetten rahatsız 

olduklarına dair görüşleri verilmiştir. 

 
Tablo 4.16. Okul Yöneticilerinin “Öğrenciler daha çok neredeki şiddetten rahatsız 
olduklarını ifade ediyor?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 
 
 

 f %
Ev ile Okul Arasındaki 385 96,7
Okuldaki 13 3,3
 

Tabloya göre okul yöneticilerinin % 96,7’si ev ile okul arasındaki şiddetten rahatsız 

olduklarını ifade ederken, okuldaki şiddetten rahatsız olduklarını ifade edenlerin oranı % 

3,3’tir. Ev ile okul arasındaki şiddetten daha çok rahatsızlık duyulmasının birçok sebebi 

vardır. Okulda gözetim altında bulunan öğrenciler şiddet eylemlerini okul dışında yapmayı 

tercih etmektedirler. Okul dışı gruplar ise öğrencilere yönelik çeşitli şiddet eylemlerinde 

bulunmaktadırlar. 

Tablo 4.17’de okul yöneticilerinin şiddet konusundaki ifadelere ilişkin görüşlerinin  

frekans (f), yüzde (%) ve aritmetik ortalamaları ( X ) verilmiştir.  
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Tablo 4.17. Okul Yöneticilerinin Şiddetle İlgili İfadelere Katılım Düzeyleri 
 

 

İFADELER 

5 4 3 2 1 N X  SS Katılma 
Düzeyi 

f f f f f  
% % % % % 

1-Kalabalık okullarda 
şiddet artmaktadır. 

161
26,9

265
44,2

132
21,8

33 
5,5 

8 
1,3 

599 3,90 0,90 Oldukça 

2-Medya şiddet olaylarını 
abartmaktadır. 

233  
38,8

246
40,9

91 
15,1

23 
3,8 

8 
1,3 

601 4,12 0,89 Oldukça 

3-Okullarda yaşanan 
şiddet olaylarının çok azı 
kamuoyuna yansımaktadır 

67 
11,2

119
20,0

242
40,6

125
20,7

43 
7,2 

596 3,07 1,07 Orta 

4-Öğrenciler şiddeti bir 
çözüm yolu olarak 
görmektedir. 

77 
1,1

180
30,7

179
30,5

126
21,5

25 
4,3 

587 3,27 1,07 Orta 

5-Şiddet olayları tek bir 
nedene bağlanamaz. 

414
69,1

137
22,6

37 
6,1 

8 
1,3 

3 
0,5 

599 4,59 0,71 Tamamen

6-Şiddet öğrenilen bir 
davranıştır. 

228
38,4

203
34,2

92 
15,5

46 
7,8 

24 
4,0 

593 3,95 1,02 Oldukça 

7-Şiddet önlenebilir. 277
46,6

250
42,1

51 
8,6 

15 
2,5 

1 
0,2 

594 4,32 0,75 Tamamen

8-Okulumuzda sosyal ve 
kültürel faaliyetler 
yeterlidir. 

135
22,5

251
41,8

153
25,3

52 
8,7 

9 
1,5 

600 3,75 0,94 Oldukça 

9-Okulumuzda sportif 
faaliyetler yeterlidir. 

122
20,4

224
37,5

192
32,1

54 
9,0 

6 
1,0 

598 3,67 0,93 
Oldukça 

10-Okulumuzda öğrenciler 
kendilerini ilgilendiren 
kararlara katılırlar. 

112
18,6

256
42,5

175
29,1

51 
8,5 

8 
1,3 

602 3,69 0,95 Oldukça 

11-Okulumuz emniyet 
açısından güvenlidir. 

139
23,1

286
47,4

132
21,9

34 
5,6 

12 
2,0 

603 3,84 0,91 Oldukça 

12-Okulumuzda şiddete 
karşı tolerans gösterilmez. 

321
53,3

227
37,7

35 
5,8 

6 
1,0 

13 
2,2 

602 4,39 0,82 Tamamen

13-Okulumuzda 
öğrencilere ayrılan 
mekanlar yeterlidir. 

153
25,6

226
37,8

131
21,9

73 
12,2

15 
2,5 

598 3,72 1,05 Oldukça 
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İFADELER 

5 4 3 2 1 N X  SS Katılma 
Düzeyi 

f f f f f  
% % % % % 

14- Şiddet hakkındaki 
bilgilerim yeterlidir. 

134
22,4

340
56,9

112
18,7

10 
1,7 

2 
0,3 

598 3,99 0,71 Oldukça

15- Şiddet konusunda 
hizmet içi eğitime ihtiyaç 
duymaktayım. 

67 
11,3

105
17,6

190
31,9

140
23,5

93 
15,6

595 2,85 1,21 Orta 

16-Şiddete neden 
olabilecek bir olgu 
belirlendiğinde ya da 
gözlendiğinde acil 
müdahale yapılır  

296
49,5

253
42,3

42 
7,0 

6 
1,0 

1 
,02 

598 4,40 0,67 Tamamen

17-Öğrencilere çatışma 
yönetimi kursu 
verilmelidir.  

201
34,5

182
31,3

105
18,0

44 
7,6 

50 
8,6 

582 3,76 1,24 Oldukça

18-Öğrencilere stres ve 
başa çıkma yolları eğitimi 
verilmelidir. 

327
54,7

197
32,9

59 
9,9 

9 
1,5 

6 
1,0 

598 4,39 0,80 Tamamen

19-Öğrenciler arasındaki 
anlaşmazlıkların 
çözümünde akran aracılığı 
yöntemi kullanılmalıdır. 

121
20,5

215
36,4

175
29,7

44 
7,5 

35 
5,9 

590 3,58 1,07 Oldukça

20-Öğrenciler arasında 
takım çalışmaları 
artırılmalıdır. 

326
54,5

238
39,8

26 
4,3 

8 
1,3 

0 
0,0 

598 4,47 0,64 Tamamen

21-Okulda verilen cezalar 
şiddet içermez. 
 

355
59,0

133
22,1

57 
9,5 

21 
3,5 

36 
6,0 

602 4,25 1,14 Tamamen

Tablo 4.17’ye göre, okul yöneticilerinin “Kalabalık Okullarda şiddet artmaktadır.” 

ifadesine katılımları şu şekilde olmuştur ( X =3,90). Buna göre grupların ifadeye katılım 

düzeyleri “Oldukça” şeklindedir. Araştırma bulguları da okuldaki öğrenci sayısıyla 

öğrencilerin okul dışında şiddet olaylarına karışması arasında direkt bir ilişkinin olduğunu 

göstermektedir. Okul yöneticilerinin: “Medya şiddet olaylarını abartmaktadır.” ifadesine 

katılım düzeylerinde ( X =4,12). “Oldukça katılıyorum” şeklinde temayül görülmektedir. 

Okul yöneticilerinin açık uçlu cevaplarında medyanın şiddet olgusunu ele alış şeklini çoğu 

zaman eleştiri konusu yaptıkları görülmektedir. Okullarda yaşanan şiddet: olaylarının çok 

azının kamuoyuna yansıtıldığına dair ifadeye okul yöneticilerinin katılım düzeyleri ( X =3, 

07) “Orta düzeydedir” “Öğrenciler şiddet bir çözüm yolu olarak görmektedir.” ifadesine okul 
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yöneticilerinin katılım düzeyleri ( X =3,27) “Orta” derecede katılıyorum. şeklinde 

gerçekleşmiştir. Okul yöneticilerinin bu cevapları onların şiddetin sebepleri konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmadıkları kanısını uyandırmaktadır. 

“Şiddet olayları tek bir nedene bağlanamaz” ifadesine okul yöneticilerinin katılım 

düzeyleri ”Tamamen katılıyorum.” ( X =4,59) şeklinde gerçekleşmiştir. Okul yöneticilerinin 

şiddet olaylarının tek bir nedene bağlanamayacağı konusuna inanmalarına rağmen 

öğrencilerin şiddeti bir çözüm yolu olarak gördüklerine “Orta derecede” inanmaları gözden 

kaçmamaktadır. Okul yöneticileri “Şiddet öğrenilen bir davranıştır.” ifadesine ( X =4,32). 

“Oldukça” katıldıklarını ifade etmişlerdir. “Şiddetin önlenebilir.” olduğuna okul 

yöneticilerinin katılım düzeyleri ( X =4,32). “Tamamen” şeklinde gerçekleşmiştir. Okul 

yöneticilerinin şiddetin önlenebilir olduğuna inanmaları okullarda şiddet olaylarının 

azaltılması açısından manidardır. 

Okul yöneticilerine yöneltilen “Okulumuzda sosyal ve kültürel faaliyetler yeterlidir.” 

ifadesine katılım düzeyi ( X =3,75). “Oldukça” şeklinde gerçekleşmiştir. Araştırmanın açık 

uçlu sorular içerisinde yer alan “Okullarda şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak ne yapılabilir?” 

açık uçlu sorusuna verilen cevaplar arasında öğrencileri sosyal ve kültürel faaliyetlere 

yönlendirme cevabının frekansının oldukça yüksek olması okullardaki sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin yeterliliği konusuna daha fazla dikkat edilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. 

“Okulumuzda sportif faaliyetler yeterlidir.” ifadesine okul yöneticilerinin katılımları 

( X =3,67 ). “Oldukça” düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Okul yönetimiyle ilgili olarak “Okulumuzda öğrenciler kendilerini ilgilendiren 

kararlara katılırlar.” ifadesine okul yöneticilerinin katılım düzeyleri ( X =3,69). “Oldukça” 

düzeyindedir. Öğrencilerin kendilerini ilgilendiren kararlara katılmaları okullarda demokratik 

hayatın gelişmesi için önemli bir gelişme olarak kabul edilebilir. Okul yöneticilerinin görev 

yapmış oldukları okulları emniyet açısından güvenli buldukları ( X =3,84). anlaşılmaktadır. 

“Okulumuzda şiddete karşı tolerans gösterilmez.” ifadesine okul yöneticilerinin “Tamamen” 

katıldıkları ve şiddete karşı tolerans göstermeyerek okullarda şiddetin artmasını önleyici bir 

yaklaşım içerisinde yer aldıkları söylenebilir. Okul yöneticilerine yöneltilen öğrencilere 

ayrılan mekânların yeterliliğini ne ölçüde yeterli gördüklerine dair ifadeye katılım düzeyi 

( X =3,72) “Oldukça” şeklinde ortaya çıkmıştır. 
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Okul yöneticileri şiddet hakkındaki bilgilerinin yeterliliğini ( X =3,98) “Oldukça” 

düzeyinde görmekte oldukları verdikleri cevaplardan anlaşılmaktadır. Okul yöneticilerinin 

şiddet konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyup duymadıklarını tespit etmek için onlara 

yönlendirilen ifadeye katılım düzeyleri ( X =2,85) orta düzeyde ihtiyaç duydukları şeklinde 

yorumlanabilir. 21 ifadeden oluşan şiddetle ilgili ifadeler bölümünde katılımcıların en düşük 

oranda katıldıkları ifadenin bu olması ilgi çekicidir. Şiddette ilgili bu tür çalışmalara okul 

yöneticilerinin pek de gönüllü katılmayacakları ileri sürülebilir. 

Okul yöneticilerine şiddete müdahaleleri konusunda yönlendirilen “Şiddete neden 

olabilecek bir olgu belirlendiğinde ya da gözlendiğinde acil müdahale yapılır.” ifadesine 

katılımın hayli yüksek olduğu ve yöneticiler tarafından tamamen şeklinde kabul gördüğü 

anlaşılmaktadır. Öğrencilerin şiddete karışmalarını önlemek için alınabilecek önlemler 

çerçevesine dört ifade kendilerine sorulmuştur. Bunlardan “Öğrencilere çatışma yönetimi 

kursu verilmelidir.” ifadesine yöneticiler “Oldukça”, Öğrencilere stres ve başa çıkma yolları 

eğitimi verilmelidir.” ifadesine ise ( X =4,39) “Tamamen katılıyorum.” düzeyinde cevap 

verdikleri anlaşılmaktadır. “Öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde akran aracılığı 

yöntemi kullanılmalıdır.” görüşü, okul yöneticileri tarafından ( X =3,58) “Oldukça” 

düzeyinde kabul görmüştür. “Öğrenciler arasında takım çalışmaları artırılmalıdır.” ifadesine 

de katılım en yüksek düzeyde olmuştur ( X =4,47). Açık uçlu olarak okul yöneticilerine 

yönlendirilen “Okullarda şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak ne yapılabilir?” sorusunda da 

açık uçlu cevaplar arasında öğrenciler arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik önerilerin sıkça 

dile getirildiği görülmektedir. 

Okulda verilebilecek bazı cezaların şiddet içerebilecek olması dolayısıyla 

öğrencilerin şiddeti bir model olarak öğrenmelerine zemin hazırlayabileceği düşüncesiyle 

okul yöneticilerine sorulan “Okulda verilen cezalar şiddet içermez.” ifadesine katılım 

“Tamamen” şeklinde gerçekleşmiştir.  

Araştırmaya katılanların Görev Türü Değişkenine Göre Şiddete İlişkin Görüşleri 
 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Kalabalık okullarda şiddet olayları 

artmaktadır.” ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup 

olmadığını ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.18’de verilmiştir. 
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Tablo 4.18.“Kalabalık okullarda şiddet olayları artmaktadır.” İfadesine Grupların 
Verdikleri Cevapların Varyans Analizi Ve Tukey B-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 1,085 2 0,542 0,667 0,514  
Gruplar İçi 478,834 589 0,813  
Toplam 479,919 591     

 

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur [F(2-589)= 0.514,  p>.05]. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Medya şiddet olaylarını abartmaktadır.” 

ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup olmadığını 

ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.19’ da verilmiştir. 

Tablo 4.19. “Medya şiddet olaylarını abartmaktadır” İfadesine Grupların Verdikleri 
Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalam

ası 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 4,655 2 2,328 2,917 0,055  
Gruplar İçi 471,560 591 0,798  
Toplam 476,215 593     

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark 

görülmemektedir [F(2-591)= 0.055, p>.05].  

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Okullarda yaşanan şiddet olaylarının çok azı 

kamuoyuna yansıtılmaktadır” ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre 

anlamlı fark olup olmadığını ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.20’de verilmiştir. 

Tablo 4.20.“Okullarda yaşanan şiddet olaylarının çok azı kamuoyuna 
yansıtılmaktadır.” İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Tukey 
b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalam

ası 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 2,041 2 1,020 0,885 0,413  
Gruplar İçi 675,820 586 1,153  
Toplam  588     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur. [F(2-586)= 0.413,  p>.05].  
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Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Öğrenciler şiddeti bir çözüm yolu olarak 

görmektedir.” ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup 

olmadığını ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.21’de verilmiştir. 

Tablo 4.21. “Öğrenciler şiddeti bir çözüm yolu olarak görmektedir.” İfadesine 

Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalam

ası 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 5,521 2 2,760 2,415 0,090  
Gruplar İçi 659,438 577 1,143  
Toplam 664,959 579     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur [F(2-577)= 0.090,  p>.05]. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Şiddet olayları tek bir nedene bağlanamaz .” 

ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup olmadığını 

ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.22’de verilmiştir. 

Tablo 4.22. “Şiddet olayları tek bir nedene bağlanamaz.” İfadesine Grupların Verdikleri 

Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 0,739 2 2,760 2,415 0,090  
Gruplar İçi 298,516 589 1,143  
Toplam 299,255 591     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur. [F(2-589)= 0.090,  p>.05]. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Şiddet öğrenilen bir davranıştır.” ifadesine 

ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup olmadığını ortaya koyan 

ANOVA sonuçları Tablo 4.23’te verilmiştir. 
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Tablo 4.23. “Şiddet öğrenilen bir davranıştır.” İfadesine Grupların Verdikleri 

Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 1,178 2 0,589 0,483 0,617  
Gruplar İçi 710,387 583 1,219  
Toplam 711,565 585     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur. [F(2-583)= 0.617,  p>.05]. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Şiddet önlenebilir.” ifadesine ilişkin katılım 

düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup olmadığını ortaya koyan ANOVA 

sonuçları Tablo 4.24’te verilmiştir. 

 

Tablo 4.24. “Şiddet önlenebilir.” İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların Varyans 

Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 1,240 2 0,620 1,103 0,333  
Gruplar İçi 328,304 584 0,562  
Toplam 329,543 586     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur [F(2-584)= 0.333,  p>.05]. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Okulumuzda sosyal ve kültürel faaliyetler 

yeterlidir.” ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup 

olmadığını ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.25’de verilmiştir. 
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Tablo 4.25. “Okulumuzda sosyal ve kültürel faaliyetler yeterlidir.” İfadesine Grupların 

Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 5,195 2 2,598 2,909 0,055  
Gruplar İçi 526,801 590 0,893  
Toplam 531,997 592     

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark 

görülmemektedir. [F(2-590)= 0.055,  p>.05].  

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Okulumuzda sportif faaliyetler yeterlidir.” 

ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup olmadığını 

ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.26’da verilmiştir. 

Tablo 4.26. “Okulumuzda sportif faaliyetler yeterlidir.” İfadesine Grupların Verdikleri 

Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 7,453 2 3,726 4,341 0,013  
Gruplar İçi 504,744 588 0,858  
Toplam 512,196 590     

 

Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-588)= 0.013, p<.05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Tukey b-Testi uygulanmıştır. Buna göre müdür yardımcılarıyla okul müdürü ve baş 

yardımcıları arasında görüş farklılığının olduğu görülmektedir. Bu farklılık okul müdür 

yardımcıları lehinedir, müdür yardımcıları bu ifadeye okul müdürleri ve müdür baş 

yardımcılarına göre daha az katılmaktadır. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Okulumuzda öğrenciler kendilerini 

ilgilendiren kararlara katılırlar.” ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre 

anlamlı fark olup olmadığını ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.27’de verilmiştir. 
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Tablo 4.27. “Okulumuzda öğrenciler kendilerini ilgilendiren kararlara katılırlar.” 

İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 12,168 2 6,084 7,470 0,001  
Gruplar İçi 482,161 592 0,814  
Toplam 494,329 594    var 

 
Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir. 

[F(2-592)= 0.001, <.05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Tukey b-Testi uygulanmıştır. Buna göre okul müdürleriyle okul müdür baş yardımcıları ve 

müdür yardımcıları arasında görüş farklılığının olduğu görülmektedir. Bu farklılık okul müdür 

baş yardımcıları ve müdür yardımcıları lehinedir, müdür yardımcıları bu ifadeye okul 

müdürleri ve müdür baş yardımcılarına göre daha az katılmaktadır. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Okullumuz emniyet açısından güvenlidir.” 

ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup olmadığını 

ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.28’de verilmiştir. 

Tablo 4.28. “Okulumuz emniyet açısından güvenlidir.” İfadesine Grupların Verdikleri 

Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 1,384 2 0,692 0,836 0,434  
Gruplar İçi 491,153 593 0,828  
Toplam 492,537 595     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur [F(2-593)= 0.434, p>.05]. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Okulumuzda şiddete karşı tolerans 

gösterilmez.” ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup 

olmadığını ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.29’da verilmiştir. 
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Tablo 4.29. “Okulumuzda şiddete karşı tolerans gösterilmez.” İfadesine Grupların 

Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası   2 0,049 0,071 0,931  
Gruplar İçi 402,767 592 0,680  
Toplam 402,864 594     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur [F(2-592)= 0.931,  p>.05]. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Okulumuzda öğrencilere ayrılan mekanlar 

yeterlidir.” İfadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup 

olmadığını ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.30’da verilmiştir. 

Tablo 4.30. “Okulumuzda öğrencilere ayrılan mekânlar yeterlidir.” İfadesine Grupların 

Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 2,688 2 1,344 1,207 0,300  
Gruplar İçi 654,905 588 1,114  
Toplam 657,594 590     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur [F(2-588)= 0.300, p>.05]. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Şiddet hakkındaki bilgilerim yeterlidir.” 

İfadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup olmadığını 

ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.31’de verilmiştir. 

Tablo 4.31. “Şiddet hakkındaki bilgilerim yeterlidir.” İfadesine Grupların Verdikleri 

Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 3,957 2 1,987 3,897 0,021  
Gruplar İçi 299,028 589 0,508  
Toplam 302,985 591    Var 
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Grupların verdikleri cevaplar arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark görülmektedir 

[F(2-589)= 0.021, p<.05]. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

Tukey b-Testi uygulanmıştır. Buna göre okul müdürleriyle müdür yardımcıları arasında görüş 

farklılığının olduğu görülmektedir. Bu farklılık müdür yardımcıları lehinedir, müdür 

yardımcıları bu ifadeye okul müdürleri ve müdür baş yardımcılarına göre daha az 

katılmaktadır. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Şiddet konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç 

duymaktayım.” ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark 

olup olmadığını ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.32’deverilmiştir. 

Tablo 4.32. “Şiddet konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktayım.” İfadesine 

Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 0,470 2 0,235 0,160 0,852  
Gruplar İçi 860,243 585 1,471  
Toplam 860,713 587     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur [F(2-585)= 0.852 p>.05]. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Şiddete neden olabilecek bir olgu 

belirlendiğinde ya da gözlendiğinde acil müdahale yapılır.” ifadesine ilişkin katılım 

düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup olmadığını ortaya koyan ANOVA 

sonuçları Tablo 4.33’de verilmiştir. 

Tablo 4.33. “Şiddete neden olabilecek bir olgu belirlendiğinde ya da gözlendiğinde acil 

müdahale yapılır.” İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve 

Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 0,299 2 0,150 0,322 0,725  
Gruplar İçi 273,051 588 0,464  
Toplam 273,350 590     
Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur [F(2-588)= 0.725, p>.05]. 
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Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Öğrencilere çatışma yönetimi kursu 

verilmelidir.” ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup 

olmadığını ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.34’de verilmiştir. 

Tablo 4.34. “Öğrencilere çatışma yönetimi kursu verilmelidir.” İfadesine Grupların 

Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 0,744 2 0,372 0,243 0,784  
Gruplar İçi 875,089 572 1,530  
Toplam 875,833 574     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur. [F(2-572)= 0.784, p>.05].  

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Öğrencilere stres ve başa çıkma yolları 

eğitimi verilmelidir.” ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı 

fark olup olmadığını ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.35’te verilmiştir. 

Tablo 4.35. “Öğrencilere stres ve başa çıkma yolları eğitimi verilmelidir.” İfadesine 

Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 0,898 2 0,449 0,689 0,503  
Gruplar İçi 383,369 588 0,652  
Toplam 384,267 590     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur [F(2-588)= 0.503, p>.05]. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkların 

çözümünde akran aracılığı yöntemi kullanılmalıdır.” ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde 

görev değişkenine göre anlamlı fark olup olmadığını ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 

4.36’da verilmiştir. 
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Tablo 4.36. “Öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde akran aracılığı yöntemi 
kullanılmalıdır.” İfadesine Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Tukey 
b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 1,770 2 0,885 0,758 0,469  
Gruplar İçi 677,430 580 1,168  
Toplam 679,201 582     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur [F(2-580)= 0.469,  p>.05]. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Öğrenciler arasındaki takım çalışmaları 

artırılmalıdır.” ifadesine ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup 

olmadığını ortaya koyan ANOVA sonuçları Tablo 4.37’de verilmiştir. 

Tablo 4.37. “Öğrenciler arasındaki takım çalışmaları artırılmalıdır.” İfadesine 
Grupların Verdikleri Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 
 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 0,865 2 0,432 1,039 0,354  
Gruplar İçi 244,577 588 0,416  
Toplam 245,442 590     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur [F(2-588)= 0.354,  p>.05]. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin “Okulda verilen cezalar içermez.” ifadesine 

ilişkin katılım düzeylerinde görev değişkenine göre anlamlı fark olup olmadığını ortaya koyan 

ANOVA sonuçları Tablo 4.38’de verilmiştir. 

Tablo 4.38. “Okulda verilen cezalar içermez.” İfadesine Grupların Verdikleri 
Cevapların Varyans Analizi ve Tukey b-Testi Sonucu 

 

Varyans Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Gruplar Arası 0,424 2 0,212 0,166 0,847  
Gruplar İçi 758,745 592 1,282  
Toplam 759,170 594     

Grupların verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir fark yoktur [F(2-592)= 0.847, p>.05]. 
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Araştırmanın bu bölümünde okul yöneticilerine açık uçlu olarak sorulan 

“Okulunuzda şiddet olayları yaşanıyorsa okulu hangi yönlerden etkilemektedir?” ana sorusu 

başlığı ve alt başlıklarda açık uçlu olarak sorulan sorulara verilen cevaplar verilmiştir. 

Lise yöneticilerine okullarında şiddet olayları yaşanıyorsa okulu hangi yönlerden 

etkilediği sorulmuştur. Verilen cevaplar kodlanarak frekanslarıyla birlikte verilmiştir. Okul 

yöneticilerinin dile getirdiği olumsuzlukların başında okuldaki eğitim öğretim ortamının 

olumsuz yönde etkilenmesi gelmektedir. Okulda huzursuzluğa, gerginliğe neden olduğunu 

düşünenlerin oranı ikinci sırada yer almıştır. 
 

Okulunuzda şiddet olayları yaşanıyorsa okulu hangi yönlerden etkilemektedir?  
Okuldaki eğitim öğretim ortamını olumsuz yönde etkilemektedir. 59 
Huzursuzluğa, gerginliğe neden olmaktadır. 34 
Eğitimde kalite az da olsa düşüyor. 21 
Okulda morali bozuyor. 12 
Vakit kaybına neden oluyor. 10 
Okulun imajını bozuyor. 3 
Zorbalığa maruz kalan öğrencinin dersleri olumsuz etkileniyor. 1 
Okul araç-gereçleri zarar görüyor. 1 

 
Lise yöneticilerine okullarında şiddet olayları yaşanıyorsa öğrencileri nasıl  etkilediği 

sorulmuştur. Verilen cevaplar kodlanarak frekanslarıyla birlikte verilmiştir. Okul 

yöneticilerinin en çok üzerinde durdukları konuların başında “öğrencilerin kendilerini 

güvende hissetmemeleri” frekans açısından ikinci ve üçüncü  sırada ise “öğrencilerin 

konsantrasyonlarının ve motivasyonlarının bozulması” ifadeleri yer almaktadır. 
 

Okulunuzda Şiddet olayları yaşanıyorsa okulu hangi yönlerden etkilemektedir/Öğrenci açısından  
Öğrenciler kendilerini güvende hissetmemektedir. 48 
Öğrencilerin konsantrasyonunu etkiliyor. 25 
Öğrencilerin motivasyonunu bozuyor. 24 
Öğrenci başarısı düşüyor. 23 
Öğrencilerde korku ön plana çıkıyor. 14 
Öğrenciler okula gelmek istemiyor. 11 
Öğrenciler diğer olumsuz davranan öğrencileri örnek almaktalar. 11 
Öğrenciler arasında gruplaşmalar oluyor. 5 
Şiddete karşı şiddetçe önlem almaya çalışıyorlar. 4 
Öğrencinin okula güveni kalmıyor. 2 
Kız öğrenciler ve başarılı öğrenciler eziliyor. 2 
Bilinçli öğrenci okul değiştiriyor 2 
Bazı öğrenciler kavgayı oyun gibi görüyor. 2 
Öğrenciler bazen darp ediliyor. 1 
Bazı öğrenciler başka öğrenciler tarafından kahraman gibi görünüyor. 1 
Öğrenciler şiddete karışan öğrencileri takip ediyor. Bu öğrencilere yapılan muamele 
ve verilen cezayı örnek olarak daha sonraki kendi davranışlarını ona göre belirliyor. 

1 



 

 54

 

Lise yöneticilerine okullarında şiddet olayları yaşanıyorsa velileri nasıl  etkilediği 

sorulmuştur. Verilen cevaplar kodlanarak frekanslarıyla birlikte verilmiştir. Okul 

yöneticilerinin en çok üzerinde durdukları konuların başında “Velilerde endişeye yol 

açmaktadır.” ifadesi olmuştur. Frekans açısından ikinci sırada ise “Velilerin okula duyduğu 

güven azalmaktadır.” ifadesi olmuştur. 

Okulunuzda Şiddet olayları yaşanıyorsa “Okulu hangi yönlerden etkilemektedir?”Veliler 
açısından  

Velilerde endişeye yol açmaktadır. 82 
Velilerin okula duyduğu güven azalmaktadır. 38 
Veliler çocuklarıyla ilgilenmiyor. 8 
Veliler bu konuda bilinçsiz hatta bazıları şiddeti körüklüyor. 6 
Bazı aileler çocuklarını okula göndermek istemiyor. 6 
Veliler ortak çözüm aramak yerine sadece kendi çocuklarını düşünen davranışlar 
sergiliyor. 

5 

Olaylar yaşanan okullara öğrenci kaydettirmeyi düşünmüyorlar. 2 
Bu türdeki öğrencilerin velileri de çaresiz kalmakta yaptırım uygulamada 
zorlanmaktadır. 

1 

Korumacı bir anne ve baba rolü üsteleniyor. 1 
 

Lise yöneticilerine okullarında şiddet olayları yaşanıyorsa kendilerini nasıl  etkilediği 

sorulmuştur. Verilen cevaplar kodlanarak frekanslarıyla birlikte verilmiştir. Okul 

yöneticilerinin bu konuda belli temalar üzerinde durdukları görülmektedir. Bunlar çalışma 

verimi ve kendi güvenlikleri konularıdır. Altmış altı okul yöneticisi okulda yaşanan şiddet 

olaylarının çalışma verimlerini düşürdüğünü ifade etmiştir. Frekans açısından ikinci sırada yer 

alan “Okul yöneticileri eğitim, öğretim ve yönetim işinden daha çok okul içinde ve dışında 

şiddeti önlemek için uğraşmaktadır.” ifadesi de okul yöneticilerinin şiddet konusundaki 

önemli serzenişleri arasındadır. 

Okulunuzda Şiddet olayları yaşanıyorsa okulu hangi yönlerden etkilemektedir? 
Yöneticiler açısından  

 

Okul yöneticilerinin verimi düşmektedir. 66 
Okul yöneticileri eğitim, öğretim ve yönetim işinden daha çok okul içinde ve 
dışında şiddeti önlemek için uğraşmaktadır. 

51 

Tedirginlik oluşturuyor. 19 
Sterese ve yorgunluğa neden oluyor. 13 
Can güvenliği korkusu 6 
Okul yöneticileri veli, öğretmen, öğrenci arasında kalmaktadır. 4 
Çalışma şevklerini geçici de olsa azaltmaktadır.  2 
Sürekli hazır olma durumunda kalıyor. 1 
Otoritesi sarsılıyor. 1 
Hedefteki kişi oluyor. 1 
Bazen kavga arasında dahi kalabilmekte 1 
Disiplin kurulu devamlı faaliyette (toplantıda) 1 
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Velilerin tutarsız davranışları ve medyanın olaylara reyting arttırıcı malzeme 
gözüyle bakması yöneticileri şiddeti önleme hareketlerinde yalnız bırakılma 
kaygısıyla karşı karşıya bırakmaktadır. 

1 

Disiplin yönetmeliği caydırıcı olmadığı için olayları sonlandırmak kişisel yeteneğe 
bağlı hâle gelmiştir. 

1 

 

Lise yöneticilerine okullarında şiddet olayları yaşanıyorsa okulda görev yapan 

öğretmenleri nasıl  etkilediği sorulmuştur. Verilen cevaplar kodlanarak frekanslarıyla 

birlikte verilmiştir. Okul yöneticilerinin bu konuda verdikleri cevapların kendilerini 

nasıl etkilediğine dair soruya verdikleri cevaplara benzer olduğu görülmektedir. Okul 

yöneticilerinin belli temalar üzerinde durdukları görülmektedir. Bunlar çalışma verimi 

ve güvenlik konularıdır. 78 okul yöneticisi okulda yaşanan şiddet olaylarının 

öğretmenlerin çalışma verimlerini düşürdüğünü ifade etmiştir. İkinci sırada ise 

öğretmenlerin tedirgin olduğu konusu yer almaktadır. 

 

Okulunuzda Şiddet olayları yaşanıyorsa okulu hangi yönlerden etkilemektedir? 
Öğretmenler açısından  

 

Öğretmenlerin verimini azaltmaktadır. 78 
Öğretmenler tedirgin oluyor.  44 
Öğretmenlerin moralleri bozuluyor 30 
Öğretmenler meslekten soğuyor. 13 
Öğretmen otoritesi kısmen kayboluyor. 5 
Mal ve can güvenliği sorunu yaşıyorlar 3 
Şiddet uygulayan öğrencilerden çekiniyor. 2 
Öğretmenler canlarından ve malından endişe duydukları için şiddetin üzerine 
gidemiyorlar 

2 

Olaylardan uzak duruyorlar 1 
Hatalı davranışları görmezden gelme alışkanlığı ortaya çıkıyor. 1 
Dikkat bozukluğu  1 
Disiplin kurulunda görevli öğretmenlerin bu tür çalışmalar nedeniyle derslerinde 
zaman zaman aksamalar meydana gelmektedir. 

1 

Bazı öğretmenler şiddetten problemli öğrencilere taviz vererek kurtuluyor.Ya da 
kendi egosunu tatmin etmek için tavizsiz davranıyor. 

1 

 
 

Lise yöneticilerinin “Okullarda şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak Bakanlık açısından   

ne yapılabilir?” Sorusuna verdikleri cevaplar kodlanarak frekanslarıyla birlikte 

verilmiştir.Okul yöneticilerinin bu konuda verdikleri cevapların başında “Bakanlığın 

öğrencilere af çıkarmaması” yer almaktadır. Okul yöneticilerinin fiiliyatta görevlerini icra 

ederken, bakanlık tarafından zaman zaman yapılan af tipi uygulamaların sonuçlarından 

olumsuz etkilendikleri düşünülebilir. Okul yöneticilerin Bakanlık tarafından yapılmasını 
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istedikleri ikinci istek; disiplin yönetmeliğinin yaptırımı ve caydırıcılığının arttırılmasıdır. 

Üçüncü sırada ise okulların güvenliği ile ilgili sorunlara getirilecek çözüm yollarıyla ilgilidir.    

 

 
Okullarda Şiddetin Azaltılmasıyla İlgili Olarak Neler Yapılabilir?Bakanlık açısından  

 

Bakanlık öğrencilere af çıkarmamalı.  72 
Disiplin yönetmeliği yeniden hazırlanmalı. Yaptırımı ve caydırıcılığı olmalı.   42 
Okullara geçe bekçisi ve güvenlik için ödenek ayırmalı. 31 
Okulların fiziki şartları iyileştirilmeli. 24 
Eğitim sistemiyle sürekli oynamamalıdır. 23 
Öğrenci sayısı dersliklerde 30’u geçmemelidir. 20 
Ortaöğretim sınıf geçiş sistemi yeniden düzenlenmelidir. 14 
400 öğrenciye bir müdür yardımcısı düşecek şekilde norm verilmeli. 13 
Elektronik güvenlik sistemlerinin kurulması için okullara yardımcı olmalı. 11 
Okul yönetimlerine daha fazla yetki verilmelidir. 9 
İlköğretimden sonra öğrenciler yetenek ve yeterliliklerine göre akademik eğitime ya 
da mesleki eğitime yasal olarak yönlendirilmelidir. 

9 

Yeterince rehber öğretmen görevlendirmeli. 7 
Her okul kendi şartları içinde değerlendirilmeli. 3 
Ödüllendirme sistemi değişmeli. 3 
Devamsızlık süreleri gözden geçirilmeli. 3 
İlköğretim disiplin yönetmeliği yetersiz kalıyor. 2 
Yöneticiler okulların teknik işleriyle ilgilenmemeli. 2 
Öğretmenlerin tam gün okula bulunmalar sağlanmalı.  
Okullara ek binalar yerine yeni okullar açılarak sınıf mevcutları azaltılarak kontrol 
kolaylaşabilir. 

2 

Müdür yardımcıları daha az derse girmelidir. 2 
Okullarda internet sınıfları oluşturulabilir. 2 
Ortaöğretim kurumları kampus şeklinde olmalı. 2 
Tüm okullarda tekli eğitime geçirmelidir. 2 
Endüstri Meslek liselerinin öğrenci kalitesinin artması için ÖSYM puan katsayı 
sorunu çözülmeli. 

2 

Öğretmenlerin uygulamalarında öğretmen korunmalı, çıkılmalıdır. 2 
Aynı sınıfta iki yıl okuma hakkı verilmemelidir. 2 
Müfredat eğitimi yönlendirilmeli. 2 
Kariyer ve liyakata değer verilmeli.  1 
Okul müdür yardımcıları okulda seçilmeli. 1 
Kısa ve uzun vadeli eylem planları hazırlanmalı. 1 
Okul temsilcisi öğrenciler karar sürecine katılmalı. 1 
Öğrencilerin haftalık ders saatleri azaltılmalı. 1 
Şiddetin tanımını herkesin anlayacağı ve istismar etmeden kabulleneceği gibi 
yapmalı. 

1 

Kulüp çalışmalarına uzman kişilerin  sözleşmeli olarak katılmaları sağlanmalı. 
Ücretleri Devlet tarafından verilmeli.   

1 

İlköğretim sınıf geçme sistemi yeniden gözden geçirilmeli. 1 
Yeni programlar devreye sokulmalı. 1 
Sanatsal derslere ağırlık verilmeli. 1 
Bakanlık aldığı kararlarda taşranın da görüşlerini almalı. 1 
Veli toplantıları artırılmalı. 1 
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Meslek liseleri 10. sınıftan itibaren öğrenci almalı. 1 
Öğrenci kurulları aktif hâle getirilmeli. 1 
Her okulda eksiksiz beden eğitimi, müzik ve resim öğretmenleri olmalı. 1 
Yaz tatili olmamalı bu dönemde eğitici kurslar olmalı. 1 
Liseler 4 yıla çıkarıldığı için müfredat yıllara bölünebilir. Okullar mayıs ayı 
sonunda tatil edilebilir. 

1 

İlköğretimden ortaöğretime geçiş sınavla olmalı. 1 
Güncel kararlarda geç kalmamalı. 1 
Derslerde grup çalışmalarının daha da yaygınlaştırılması yönünde müfredatların 
geliştirilmeli. 

1 

Millî ve manevi değerlere daha çok yer veren programlar hazırlanmalıdır. 1 
1. kademe ile 2. kademeyi birbirinden ayırmalı. 1 
Okullar kuru bina olmaktan kurtulmalı. 1 

 
 

Lise yöneticilerinin “Okullarda şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak diğer kurumlar 

açısından ne yapılabilir?” sorusuna verdikleri cevaplar kodlanarak frekanslarıyla birlikte 

verilmiştir. Okul yöneticilerinin bu konuda verdikleri cevapların başında “Emniyet kuvvetleri 

okul ile ev arasındaki güvenliği daha iyi kontrol etmelidir.” ifadesi yer almaktadır. Okul 

yöneticilerinin dile getirdikleri 2. önemli konu “Medyada şiddet içeren yayınların 

engellenmesidir”. Okul yöneticilerinin 3. sırada önemli gördükleri konu da 2. maddeyle 

bağlantılı olarak “medyanın güçünü toplumu eğitmesi için kullanmasıdır”. 

 

Okullarda Şiddetin Azaltılmasıyla İlgili Olarak Neler Yapılabilir?Diğer kurumlar 
açısından 

 

Emniyet kuvvetleri okul ile ev arasındaki güvenliği daha iyi kontrol etmelidir. 47 
Televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarında şiddet içeren yayınlar engellenebilir. 27 
Medya çok büyük bir güç ve bu güçünü toplumu eğitmek için kullanmalı. 14 
Yerel yönetimler park, bahçe, spor tesisi ve sosyal donatı tesisleri yapmalı.  8 
Belediyeler okulların ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmalıdır. 6 
Emniyet, belediye, ve Sağlık bakanlığı ilgili birimleri koordineli çalışmalı.  5 
Basın yayın bu konuda şiddeti magazin gibi kullanmakta. Şiddet içeren 
kanunsuzluğu kahramanlık gibi gösteren diziler yayınlamamalıdır. 

3 

İnternet kafeler, kahvehaneler, dernekler daha iyi denetlenmeli. 3 
Veliler maddi açıdan güçlendirilmeli. 3 
Medya RTÜK tarafından uyarılmalı. 3 
Emniyet birimlerinin yetkileri artırılmalı. 2 
Okul timleri görevlerine devam etmeli. 2 
Okul polisi uygulaması daha titiz ve denetim yapılarak sürdürülmeli. 2 
Özel okulların sayılarının artırılması. 1 
Şiddet olayları fertlere indirgenmemeli tüm ülke sorunu gibi görüp herkesin duyarlı 
olmasını sağlanmalıdır. 

1 

Kesici, delici ve patlayıcı aletlerin taşınması ve kullanılmasının tamamen 
yasaklanması. 

1 

Çalışan velilere öğrencisinin takibi için belli aralıklarla izinler verilmeli 1 
Sivil toplum örgütleri sosyal çalışmalarda okullara yardım etmeli. 1 
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Diyanet İşleri Başkanlığı kardeşlikle ilgili çalışmalar yapmalı. 1 
Kültür Bakanlığı okullara destek olmalı. 1 

 
Lise yöneticilerinin “Okullarda şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak veliler açısından   

ne yapılabilir?” sorusuna verdikleri cevaplar kodlanarak frekanslarıyla birlikte verilmiştir. 

Verilen cevap içerisinde Okul yöneticilerinin ısrarla velilerin çocuklarına sahip 

çıkmaları/takip etmeleri görüşüne yer verdikleri görülmektedir. Okul yöneticilerinin 

yaşadıkları tecrübeler sonucunda bu tür bir yaklaşım içerisinde bulundukları söylenebilir. 

Okul yöneticilerinin ikinci olarak dile getirdikleri istek velilerin okulu sahiplenmesidir. 

İlköğretimde yoğun olan okul-veli iş birliğinin ortaöğretimde azaldığı bilinen bir gerçektir. 

Okul yöneticileri, velilerin okullarla daha fazla iş birliği içinde bulunmalarının şiddeti 

azaltacağını düşündükleri ifade edilebilir. 

 

Okullarda Şiddetin Azaltılmasıyla İlgili Olarak Neler Yapılabilir?Veliler  açısından  
Çocuklarına sahip çıkmaları ve takip etme 119 
Veliler okulu sahiplenmelidir. 81 
Velilere eğitim verilmeli. 41 
Ailelere şiddetle ile ilgili eğitim verilmelidir. 28 
Okul aile birliği faaliyetlerine katılmalıdır. 27 
Çocuklarına yeterli sevgiyi göstermelidir. 22 
Çocuklarının arkadaşlarını iyi tanımalıdırlar. 18 
Basın yoluyla veliler bilinçlendirmeli. 16 
Okullar ile sürekli iş birliği içinde olmaları gerekir. 11 
Aile içi şiddete son vermelidirler. 10 
Öğrencideki değişimi okulla paylaşmalıdırlar. 4 
Çocukların kişisel özelliklerini okula bildirmelidirler. 2 
Çocuklarının başarılarını takdir etmeleri 2 
Tv izlemeyi sınırlandırmaları gerekir. 1 
Öğrencilere gereğinden çok harçlık vermemelidirler. 1 
Öğrencileri değerli eşyalarla okula göndermemeli. 1 
Çocuklarına güvenmekle beraber hata yapabileceklerini kesinlikle 
unutmamalıdırlar. 

1 

Çocuklarının hatalarını örtbas etmemeleri gerekir. 1 
Bazı veliler okulu karşı taraf olarak görüyor. 1 

 
 
 

Lise yöneticilerinin: “Okullarda şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak ne yapılabilir?” 

sorusuna verdikleri cevaplar kodlanarak frekanslarıyla birlikte verilmiştir. Okul 

yöneticilerinin şiddetin azaltılmasında okullarda en çok gerçekleştirilmesini düşündükleri 

faaliyet “Sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesidir”. Diğer önemli görülen husus 

öğrencilerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesidir. 
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Okullarda Şiddetin Azaltılmasıyla İlgili Olarak Neler Yapılabilir? 

 

Sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verilmeli. 105 
Öğrenciler sportif faaliyetlere yönlendirilmeli 94 
Şiddetin kaynağını belirleyerek buna yönelik bir eylem planı yapılmalı. 2 
Öğretimden çok eğitim ön plana alınabilir. 2 
Okullar arası ziyaretler artırılabilir. 2 
Her şeyin temeli aile olduğu için aile kavramına önem verilmeli. 1 
Öğrencilere şiddetin verdiği maddi ve manevi zararlar anlatılmalı. 1 
  

 
Lise yöneticilerinin “Okullarda şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak öğrenciler 

açısından  ne yapılabilir?” sorusuna verdikleri cevaplar kodlanarak frekanslarıyla birlikte 

verilmiştir. Okul yöneticilerine göre şiddetin azaltılmasında öğrenciler açısından yapılabilecek 

faaliyetlerin başında “öğrencilere görev ve sorumluluk verilmesi” gelmektedir. Okul 

yöneticileri öğrencilerin arkadaş gruplarını iyi seçmelerinin şiddetin azaltılmasında önemli 

olabileceğini düşündükleri verdikleri cevaplardan anlaşılmaktadır.   

 
 
Okullarda Şiddetin Azaltılmasıyla İlgili Olarak Neler Yapılabilir?Öğrenciler açısından

 

Öğrencilere görev ve sorumluluk verilmeli 6 
Arkadaş gruplarını iyi seçmeli 3 
Öğrenciler arasındaki kardeşlik duyguları artırılmalı 2 
Öğrencilere psikolojik destek sağlanmalı 2 
Millî ve manevi değerler, insan ilişkileri, görgü kuralları konusunda aileleriyle 
birlikte eğitim verilmelidir. 

1 

Başarılı ve örnek davranışları olan öğrenciler ödüllendirilmeli 1 
Ders dışı etkinliklerde kendilerine ait projeler geliştirmeleri sağlanmalıdır. 1 
Öğrencilerin arasındaki husumetler önceden tespit edilip öğrencilerin anlaşmaları 
sağlanmalıdır. 

1 

 
Lise yöneticilerinin “Okullarda şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak öğretmenler  

açısından ne yapılabilir? sorusuna verdikleri cevaplar kodlanarak frekanslarıyla birlikte 

verilmiştir. Okul yöneticilerinin şiddetin azaltılmasında öğretmenlerin yapmaları gereken bazı 

yaklaşımların mevcut olduğunu düşündükleri vermiş oldukları cevaplardan anlaşılmaktadır. 

Bunlardan birincisi öğretmenlerin öğrencilerine olan yaklaşımlarıyla ilgilidir. Öğretmenlerin 

adaletli ve güven veren sevgiyle öğrencilerine yaklaşmalarının şiddeti azaltıcı bir etkiye sahip 

olabileceğini düşünen okul yöneticileri mevcuttur. İkinci bir yaklaşım öğretmenlerin 

görevlerini yerine getirmeleriyle ilgilidir. Okul yöneticilerinin bir kısmının öğretmenlerin 

nöbet görevlerini hakkıyla yerine getirmediklerini düşünmeleri ilgi çekicidir. 
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Okullarda Şiddetin Azaltılmasıyla İlgili Olarak Neler Yapılabilir?Öğretmenler 
açısından 

Öğretmenler adaletli, güven veren sevgiyle öğrencilere yaklaşmalı. 14 
Öğretmenler görevlerini (nöbet) tam yapmalıdırlar. 10 
Öğrencilerinle ilişkilerindeki mesafeyi iyi ayarlamalıdırlar. 3 
İyi bir model olmalıdırlar. 3 
Veli ziyaretleri yapmalıdırlar. 1 
Öğrenciye yaşına uygun davranmalı. İtici sözler ve hareketlerden kaçınmalıdır. 1 
Şiddeti önleme konusunda eğitim almalıdırlar. 1 
Öğretmenler olayları görmemezlikten gelmemeli. 1 
Öğretmenler ders işlenişini değişik yöntemlerle daha etkin hale getirmeli. 1 
Öğrencinin kişiliğini yargılamadan olumsuz davranışı üzerinde iletişim kurmalı. 1 
Öğretmenler şiddet konusunda öğrenciye örnek teşkil edebilecek davranışlardan 
kaçınmalı 

1 

Şiddeti önleme konusunda eğitim almalıdırlar. 1 
 

Lise yöneticilerinin “Okullarda şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak yöneticiler 

açısından ne yapılabilir?” sorusuna verdikleri cevaplar kodlanarak frekanslarıyla birlikte 

verilmiştir. Okul yöneticilerinin şiddetin azaltılmasında kendilerinin yapmaları gereken bazı 

yaklaşımların mevcut olduğunu düşündükleri vermiş oldukları cevaplardan anlaşılmaktadır. 

Okul yöneticilerinin öğrencilere daha çok değer vermeleri ve bunu öğrencilere 

hissettirmelerinin olumlu olacağını ifade etmişlerdir. Adil davranmak da okul yöneticileri 

tarafından olumlu bir davranış olarak kabul görmüştür.  

 

 
Okullarda Şiddetin Azaltılmasıyla İlgili Olarak Neler Yapılabilir?Yöneticiler açısından

 

Öğrencilere birey olarak değerli olduklarını daha çok hissettirmelidirler. 7 
Adil davranmalıdırlar. 5 
Yöneticiler öğrencilere evlat şefkatiyle yaklaşırsa  4 
Öğrencilerle ilişkileri sevgi ve saygıya dayanmalıdır. 3 
Velileri evinde ziyaret etmelidir. 2 
Öğrenciyi yakından tanımalıdırlar. 2 
Yöneticiler şiddetle başa çıkma konusunda eğitim almalıdır. 1 
Stres ile başa çıkma eğitimi almadırlar. 1 
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BÖLÜM 5 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu kısımda anketle okul yöneticilerinden toplanan nicel ve nitel verilerin istatistik tekniklerle 

yapılan analizler sonucu ulaşılan bulgulara dayalı sonuçlar verilmiştir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

5.1. Sonuçlar 

Bu bölümde anketle okul yöneticilerinden toplanan nicel ve nitel verilerin istatistik tekniklerle 

yapılan analizler sonucu ulaşılan bulgulara dayalı sonuçlar verilmiştir. 

1. Okul yöneticilerine göre şiddetin önlenmesinde  okullarda alınan önlemlerin ilki . % 

96,4 ile “Ziyaretçilerin okula girişlerinde kayıt defteri tutulmasıdır.” İkinci olarak 

yöneticiler “Belirli aralıklarla öğrencilerin üstleri aranmaktadır.”görüşünü belirtmiştir 

Şiddetin önlenmesinde alınan önlemlerin içerisinde en az orana sahip ifade “Okulun 

giriş ve çıkış saatlerinde polis/jandarma görev yapmaktadır.” ifadesidir.  

2. Yöneticiler okullarda alınan bazı fiziki önlemlerin şiddeti önlemede % 47,1 oranında 

“Orta” düzeyde etkili olduğunu düşünmektedirler. Önlemlerin “Az” etkili olduğunu 

düşünenlerin oranı ise % 13,1’dir 

3.  “Okulunuzda personeliniz tarafından öğrencilerinize karşı şiddet unsuru taşıyan 

davranışlara rastlıyor musunuz?” sorusuna yöneticilerin % 92,6’sı “Hayır” cevabını 

verirken. “Evet” cevabı verenlerin oranı % 7,4 olmuştur.  

4. Okul yöneticileri okullarda bir şiddet olayı gerçekleştiğinde; en çok uyguladıkları 

yöntemin öğrencileri “Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine yönlendirme.” 

olduğunu (% 94,2). en az başvurdukları yöntemin ise “polise ve adli makamlara haber 

vermek olduğunu belirtmişlerdir.” 

5. Okul yöneticilerinin öğrencilerinin okul dışında şiddet olaylarına karışma duyumunu 

alıp almadıklarıyla ilgili verdikleri “Evet” ve “Hayır” cevapları oran olarak 

birbirlerine yakındır.  

6. Okul yöneticilerinin okuldaki genel öğrenci sayısı ve erkek öğrenci sayısına göre 

öğrencilerin şiddet olaylarına karışma duyumlarının farklılaştığı tespit edilmiştir.  
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7. Lise yöneticileri şiddete karışma potansiyeli olan öğrencileri tespit etmede en çok 

tercih ettikleri yöntemin psikolojik danışma ve rehberlik servisi çalışmaları olduğunu 

ikinci sırada ise velilerle görüştüklerini belirtmişlerdir. 

8.  Okul yöneticilerinin % 83,2’si şiddeti önlemeye yönelik planlarının mevcut olduğunu 

belirtmişlerdir.  

9. Okul yöneticilerinin % 33,5’i öğrencilerinin yaşadıkları mahalle/yerleşim yerini 

işlenen suçlara göre düşük oranda suç işlenen bir yer olarak düşünürken, yüksek 

oranda suç işlenen bir yer olarak düşünenlerin oranı % 9,0’dur.  

10. Okul yöneticilerinin % 55,3’ü okulların bulunduğu mahalle/yerleşim yerini işlenen 

suçlara göre düşük oranda suç işlenen bir yer olarak görmektedirler. Yöneticilerin % 

9’u ise okulun bulunduğu yerleşim yerini yüksek oranda suç işlenen bir yer olarak 

algıladıklarını belirtmişlerdir. 

11.  Okul yöneticilerine göre kendi okullarının öğrencileri % 96,7 oranında ev ile okul 

arasındaki şiddetten, rahatsız olurken % 3,3 oranında okuldaki şiddetten rahatsız 

olmaktadır. 

12. Okul yöneticilerinin okullarda şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak bakanlık ve diğer 

kurumlar açısından ne yapılabileceği konusunda en çok dile getirdikleri husus; 

Bakanlığın öğrencilere af çıkarmamasıdır. Diğer kurumlar açısından yapılması en çok 

dile getirilen husus emniyet kuvvetlerinin okul ile ev arasındaki güvenliği daha iyi 

kontrol etmesidir. Yöneticiler tarafından velilerden en çok yapılması beklenen 

çocuklarına sahip çıkmaları ve takip etmeleridir. Yöneticiler okullarda alınması 

gereken önlemler içinde soysal ve kültürel faaliyetleri öncelikli görmektedirler. İkinci 

sırada ise öğrencilerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesini istemektedirler. 

13. Okul yöneticileri şiddetin önlenmesinde öğrencilere görev ve sorumluluk verilmelisi 

gerektiğini savunmaktadırlar. Okul yöneticilerinin öğretmenler açısından adaletli, 

güven veren sevgiyle öğrencilere yaklaşmaları gerektiğini düşündükleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Yöneticiler şiddetin azaltılması için kendilerine düşün görevlerin de 

bulunduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilere birey olarak değerli olduklarını daha çok 

hissettirmelerinin gerektiğini belirtmişlerdir.  
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5.2. ÖNERİLER 

 

1) Zorbalık ve şiddet konusunda okul personeli eğitimden geçirilmeli. 

2) Şiddete karışma riski taşıyan öğrenciler okul rehberlik servisi tarafından takip 

edilmelidir. 

3) Ulusal düzeyde şiddeti azaltmaya yönelik bir birim kurulmalı. 

4) Şiddetin takibi açısından düzenli araştırmalar yapılmalıdır. 

5) Velilerin okullarla olan iş birliği artırılmalıdır. 

6) Emniyet kuvvetleri tarafından okul dışından öğrencilere yönelik şiddet önlenmeli. 

7) Öğrencilere sosyal sorumluluk görevleri verilmelidir. 

8) Okul yöneticileri, öğretmenler aynı olaylar karşısında aynı tepkiyi göstermeleri 

sağlanmalıdır 

9) Güvenli okul modeli geliştirilmelidir. 
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EK-1 
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ŞİDDET ALGISI  

ANKETİ 

Sayın Okul Yöneticisi, 

Son yıllarda okullarımızda istenmeyen olaylarla daha fazla karşılaşıldığı basın aracılığı 
ile duyulmaktadır. Bu anketle okul yöneticilerinin şiddetle ilgili bilgi ve deneyimlerinin tespit 
edilmesi amaçlanmaktadır. Anket sonuçları yalnızca okul yöneticilerinin şiddet konusundaki 
eğitim ihtiyaçlarının planlanması çalışmalarında kullanılacak, başka hiçbir kurum ya da kişiye 
verilmeyecektir. 

Her bir soru maddesini ve ifadeyi okuduktan sonra size en uygun seçeneğe ait olan 
parantezin içini (X) şeklinde işaretleyiniz ve cevaplayınız. 

Anketin üzerine adınızı yazmayınız, kimliğinizi belirtecek herhangi bir işaret 
koymayınız.  

Katkılarınız için teşekkür ederiz,  
Millî Eğitim Bakanlığı 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
 

BÖLÜM I. KİŞİSEL BİLGİLER 

 Bu bölümde kişisel bilgilerinize yönelik dokuz soru bulunmaktadır. Her soruyu 
dikkatlice okuyup, size en uygun seçeneğin yanındaki parantezin içine (X) işareti koyunuz.  
 
1. Okulun bulunduğu il:........................................... 
2. Okulun bulunduğu yerleşim yeri 
( ) 1. Büyükşehir  ( ) 2. İl Merkezi  ( ) 3. İlçe Merkezi ( ) 4. Belde 
  
3. Görev yaptığınız okul türü:  
( ) 1.Endüstri meslek lisesi    ( ) 6. Sağlık meslek lisesi 
( ) 2. Genel lise     ( ) 7. Kız meslek Lisesi 
( ) 3. Anadolu lisesi      ( ) 8. İmam-hatip Lisesi 
( ) 4. Fen lisesi     ( ) 9. Ticaret meslek Lisesi 
( ) 5. Anadolu öğretmen lisesi    ( ) 9. Diğer……………….. 
 
4. Okulun öğrenci sayısı:...............................Erkek öğrenci sayısı:............................... 
5.Okulun öğretim şekli :............................... 
( ) 1. Tekli   ( ) 2.İkili  ( ) 3. Yatılı  ( ) 4. Diğer 
 
6. Okulunuzdaki göreviniz:      
( ) 1.Okul Müdürü    ( ) 2. Müdür Baş Yardımcısı  ( ) 3. Müdür  Yardımcısı 
 
7. Cinsiyetiniz:  ( ) 1. K  ( ) 2. E 
 
8. Kaç yıldır bu okulda yöneticisiniz? 

  0-5 yıl     6-10 yıl      11-15 yıl         16-20 yıl     21 yıl ve üzeri 
 

9. Yöneticilikteki kıdeminiz: 
  0-5 yıl     6-10 yıl      11-15 yıl         16-20 yıl     21 yıl ve üzeri 
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BÖLÜM II 

 

1) Okulunuzda aşağıdaki önlemlerden hangileri alınmıştır? 

 EVET HAYIR

a) Ziyaretçilerin okula girişlerinde kayıt defteri tutulmaktadır. 11  22 

b) Okulda özel güvenlik personeli çalıştırılmaktadır. 11  22 

c) Okulun belirli bölgeleri kamerayla kontrol edilmektedir. 11  22 

d) Okulun giriş ve çıkış saatlerinde polis/jandarma görev 
yapmaktadır. 11  22 

e) Belirli aralıklarla öğrencilerin üstleri aranmaktadır. 11  22 

f) Okulun dış ana giriş kapılarında (bahçe kapısı) gerekli güvenlik 
önlemleri alınmıştır.  11  22 

 
 
2) Okulunuzda alınan bazı fiziki önlemlerin (1.soruda belirtilen) şiddeti ne derecede 
önlediğini düşünüyorsunuz? 

( ) Hiç 
( ) Az 
( ) Orta 
( ) Çok 
 
 

3)Okulunuzda personeliniz tarafından öğrencilerinize karşı şiddet unsuru taşıyan davranışlara 
rastlıyor musunuz? Varsa bu davranışlara örnek veriniz. 

( ) 1 Evet    ( ) 2 Hayır 
Soruya cevabınız “evet” ise bu tür davranışlara örnek verebilir misiniz? 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 
 

4) Okulunuzda bir şiddet olayı gerçekleştiğinde şiddet olayına karışan öğrenci/öğrencilere 
aşağıdakilerden hangilerini yapıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz ) 

( ) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisine yönlendiriyorum. 
( ) Disiplin kuruluna sevk ediyorum. 
( ) Polise ve adli makamlara haber veriyorum. 
( ) Veliye bildiriyorum. 
( ) Sosyal-sağlık kurumlarına sevk edildi/ediyorum. 
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5) Öğrencilerinizin okul dışında şiddet olaylarına karıştığı duyumunu alıyor musunuz? 
( ) Evet    ( ) Hayır 
 
 

6) Şiddete karışma potansiyeli olan öğrencileri tespit etmeye yönelik bir çalışma yapıyor 
musunuz? 

( ) Evet    ( ) Hayır 
 
Soruya cevabınız “evet” ise bu tür çalışmalara örnek verebilir misiniz? 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 
 

7) Okulunuzda bir şiddet olayı görüldüğünde bir müdahale planınız var mı? 
( ) Evet    ( ) Hayır 
 
 

8) Öğrencilerinizin çoğunlukla yaşadıkları mahalle/yerleşim yerini işlenen suçlara göre 
değerlendiriniz. 
( ) Yüksek oranda suç işlenen bir yer. 
( ) Orta derecede suç işlenen bir yer. 
( ) Düşük oranda suç işlenen bir yer. 
( ) Okula gelen öğrenciler suç bakımından çok değişik bölgelerden gelmektedir. 
( ) Fikrim yok. 
 
 
9) Okulunuzun bulunduğu mahalle/yerleşim yerini işlenen suçlara göre değerlendiriniz 
( ) Yüksek oranda suç işlenen bir yer. 
( ) Orta derecede suç işlenen bir yer. 
( ) Düşük oranda suç işlenen bir yer. 
( ) Fikrim yok. 
 
 
10) Öğrencileriniz şiddet olaylarından rahatsız olduklarını ifade ediyorlar mı? 
( ) Evet    ( ) Hayır 
 
Soruya cevabınız “evet” ise öğrenciler daha çok neredeki şiddetten rahatsız olduklarını ifade 
ediyorlar  
( ) Ev ile okul arasındaki 
( ) Okuldaki 
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11) 
Aşağıda Şiddetle ilgili verilen ifadelere ne derecede katıldığınızı 
kutucuklardan size en uygun olanına X işaretini koyarak belirtiniz. 

KATILMA 
DÜZEYİ 

 
 

İFADELER T
am

 

O
ld

uk
ça

 

O
rt

a 

A
z 

H
iç

 

1-Kalabalık okullarda şiddet olayları artmaktadır.       
2. Medya şiddet olaylarını abartmaktadır.      
3-Okullarda yaşanan şiddet olaylarının çok azı kamuoyuna 
yansıtılmaktadır.      

4-Öğrenciler şiddeti bir çözüm yolu olarak görmektedir.       
5-Şiddet olayları tek bir nedene bağlanamaz.      
6-Şiddet, öğrenilen bir davranıştır.      
7-Şiddet önlenebilir.      
8-Okulumuzda sosyal ve kültürel faaliyetler yeterlidir.      
9-Okulumuzda sportif faaliyetler yeterlidir.      
10-Okulumuzda öğrenciler kendilerini ilgilendiren kararlara katılırlar.      
11-Okulumuz emniyet açısından güvenlidir.      
12-Okulumuzda şiddete karşı tolerans gösterilmez.      
13-Okulumuzda öğrencilere ayrılan mekânlar yeterlidir.      
14-Şiddet hakkındaki bilgilerim yeterlidir.      
15-Şiddet konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktayım.      
16-Şiddete neden olabilecek bir olgu belirlendiğinde ya da gözlendiğinde 
acil müdahale yapılır.      

17-Öğrencilere çatışma yönetimi kursu verilmelidir.      
18-Öğrencilere stres ve başa çıkma yolları eğitimi verilmelidir.      
19-Öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde akran aracılığı 
yöntemi kullanılmalıdır.       

20-Öğrenciler arasında takım çalışmaları artırılmalıdır.      
21-Okulda verilen cezalar şiddet içermez.      

 
 

12) Okulunuzda şiddet olayları yaşanıyorsa okulu hangi yönlerden etkilemektedir? 
a)Eğitim-öğretim açısından   b)Öğrenci açısından 
c)Öğretmenler açısından   d)Veliler açısından 
e)Yöneticiler açısından   f)Diğer 

 
 

13)Okullarda şiddetin azaltılmasıyla ilgili olarak neler yapılabilir?  
a)Öğrenciler arasından   b)Yöneticiler açısından 
c)Veliler açısından    d)Öğretmenler açısından 
e)Bakanlık açısından    f)Diğer kurumlar 
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