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ONSOZ

Egitim, toplumlann gelecegine yon veren onemli bir unsurdur. Egitimin en
iyi sekilde yapilabilmesi ve istenilen basanmn gerceklestirilebilmesi icin en onemli
faktorlerden birisi de okul guvenligidir. Okul guvenligi algisi ogrenciler icin en az
egitim kadar onemli bir ihtiyactir.
Giivenli okul, ogrencilerin, okul yoneticilerinden, ogretmenlerden ve okulda
gorevli kisilerden veya akranlanndan siddet gormedigi ve siddet gorme korkusu
hissetmedigi bir ortam olarak tammlanabilir. Maslow'un ihtiyaclar piramidine gore
de giivenlik her insanm en temel ihtiyacidir.

Insanlar kendilerini

giivende

hissederlerse, diger gereksinimlerini karsilamak icin cahsabilirler, Aynca sosyal
ortarm, tasanmi, ic donanum ile biitiinciil bir giivenlik algisi sunmasi da giivenli
okulun one cikan unsurlandir.
Bu cahsmanm amaci, okullarda ogrenci guvenliginin okul yoneticilerinin,
ogretmenlerin ve velilerin gorusleri dogrultusunda farkh boyutlanm ele almaktir.
Aynca bu cahsma sonuclannm egitim-ogretim stratejilerinin temel bashklanndan
biri olarak okul guvenliginin belirli standartlara ulastinlmasina

1~1k tutacagi

dusunulmektedir.
Daha once cahsilmamis bir konuda arastirma yurutulerek KKTC egitim
sistemine ve egitim yonetimi alanma katki saglamak amaclanrmstir.
Cahsmalanm boyunca yardim ve katkilanyla beni yonlendiren cok degerli
damsman hocam Saym Yrd. Doc. Dr. Gokmen DAGLI'ya

sonsuz sevgi ve

saygilanmi sunanm.

Hasan Y AZICI
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OZET
ORTAOGRETiMDE OGRENCi GUVENLiGiNiN OKUL
YONETiCiLERi, OGRETMENLER VE VELiLERiN
GORUSLERiNE GORE KARSILASTIRMALI DURUM
<;ALISMASI
YAZICI, Hasan
Yuksek Lisans, Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim Dah
Tez Darusmani: Yrd. Do9. Dr. Gokmen DAGLI
Haziran 2012

Bu tezin amaci KKTC'de ortaogretim okullannda 6grenci guvenliginin okul
yoneticilerinin, ogretmenlerin ve velilerin gorusleri dogrultusunda karsilastirmah
olarak ele ahnmasidir. Alanyazmda sirasiyla "okul guvenligi", "ilkyardim", "dogal
afetler", "meteorolojik olaylar" ve "trafik" konulan uzerinde durulmustur,
Arastirmada hem nicel hem de nitel veriler toplanmis ve arastirma deseni
"icerik analizi" ve "genel tarama modeli" olarak belirlenmistir, Arastirmada nitel
arastirma

yontemlerinden

gorusme

teknigi

kullamlrmsnr.

Cahsma

grubunu

belirlemek icin, olasihk temelli ornekleme yontemlerinden, seckisiz omekleme
yontemine basvurulmustur. Arastirmaya 26 yonetici, 30 ogretmen ve 27 veli olmak
uzere toplam 83 katihmci dahil edilmistir. Verilerin toplanmasmda uygulanan
gorusme formunda ogrenci guvenligini etkileyen etkenler dikkate almarak gorusme
sorulan hazirlanmistir. Yonetici, ogretrnen ve velilere aym sorular yoneltilmistir.
Katihmcilarm bazilanyla arastirmaci bizzat gorusmus ve mulakat yoluyla sorulara
cevaplar ahnrmstir. Katrhmcilarm bazilan ise sorulan kendileri yazarak cevaplamayi
tercih etmislerdir,
Arastirmanm bulgulan asagida ozetlenmistir:
Katihmci grubun icerisinde erkek katihmcilann sayisi daha fazladir. En 90k
katihmcimn oldugu yas grubu 41-45 yas araligidir. Katihmcilar, gorusme sorulannda
V
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belirtilen, okul ve ogrenci guvenligi icin almmasi gereken onlemlere okullannda
ihtiyac oldugunu yuksek oranlarda belirtmislerdir, Katihmcilann
duyuldugunu

ifade

ettikleri

onlem,

ogrencilerin

fiziksel

en az ihtiyac
cezaya

maruz

birakilmamalan onlemidir. Veliler, arastirmamn kapsarm icerisinde yer alan, okul ve
ogrenci guvenligi icin ahnmasi gereken onlemlerle ilgili en yuksek oranda bilgi
sahibi olmayan katilimci grubunu olusturmaktadir.
Katihmcilann

cogunluguna gore, ogrenci guvenligi icin, okullarda buyuk

olcude bakim ve onanma ihtiyac duyulmaktadir, Dogal afetlere karsi ise, kayda
deger bir onlem almmamistir. Katihmcilann

yansma

gore ise okul disindan

gelebilecek tehlikelere karsi alman onlemler, ogrencilerin birbirlerine karsi kaba guc
kullamrmm

engellemek

icin yapilan cahsmalar,

spor salonu, laboratuvar ve

atolyelerde ogrenci guvenligi icin alman tedbirler, veli ve ogrencilerin okul guvenligi
ile ilgili bilgilendirilme

faaliyetleri

yetersiz

gorulmektedir.

Okul gezilerinde

kullamlan araclann ozelliklerine ve resmi kontrollerinin yapilmis olmasma dikkat
edilmekle birlikte araclar cok eski ve yetersizdir.
Katilimcilann coguna gore; okullarda ilkyardim konusunda seminere, saghk
personeline ve revire ihtiyac duyulmaktadir. Okul giris ve cikislanm kontrol altma
almak icin bekciye ihtiyac duyulmaktadir. Zorunlu tamiratlar hem okul zamam hem
de

ogrencilerin

okulda

olmadigi

zamanlarda

yapilmaktadir.

Yonetici

ve

ogretmenlerin ogrencilerin fiziksel cezaya maruz birakilmamalan konusunda gayet
bilincli olduklan

ifade edilmektedir.

Okul guvenliginde guvenlik kamerasmm

kurulmasi ve kayitlanmn tutulmasi, okul ve cevresinde meydana gelen olaylan
aydmlatmasi ve guvenligi artirmast bakmundan faydah gorulmektedir.

Anahtar Kelimeler: KKTC, Egitim Yonetimi, Okul Guvenligi, Ortaogretim
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ABSTRACT

HIGH SCHOOL STUDENT SAFETY OF SCHOOL
ADMINISTRATORS, TEACHERS AND
PARENT COMPARATIVE CASE STUDY OF OPINIONS
Y AZICI, Hasan
MA Thesis, Department of Educational Administration, Supervision and Planning
Supervisior: Assist. Prof. Dr. Gokmen DAGLI
June, 2012

The purpose of this thesis is the safety of students in secondary schools in the
TRNC school administrators, teachers and parents have been taken in accordance
with the opinion in comparison. Th ese are "school security", "first aid", "natural
disasters", "meteorological events" and "traffic" have been emphasized.
Research, both quantitative and qualitative data were collected and the
research design "content analysis" and "general screening model", respectively.
Interviews were used in qualitative research methods. The working group to
determine the probability-based sampling methods, applied the method of random
sampling. 26 research managers, a total of 83 participants, including 30 teachers and
27 parents were included. Interviews to collect the data in the form of the interview
questions were prepared by taking into consideration the factors that affect student
safety. Administrators, teachers and parents asked the same questions. Participants'
answers to questions through interviews with some of the researchers and were
interviewed in person. Some respondents preferred to answer the questions by typing
them.
The research findings are summarized below:
Participants in the group there are more male participants. The age group 4145 years is the range of most participants. The participants, interview questions,
indicated measures to be taken for the safety of schools and students reported high
rates of school is needed. Participants expressed the need for measures at least, the
students measure to be exposed to physical punishment. Parents are included in the

vii
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scope of the research school and student safety on the measures to be taken to
represent the group of participants are not familiar with the highest rate.
According to the majority of the participants, for the safety of students,
schools greatly needed maintenance and repair. Against natural disasters is a
significant measure taken. Than half of the participants of the measures taken against
dangers that may come from outside the school, students' efforts to prevent the use of
brute force against each other, gymnasium, laboratories and workshops, the measures
taken for the safety of students, parents and students informed about school safety
activities are insufficient. Official controls on school trips and made sure that the
characteristics of the vehicles used vehicles Although it is very old and inadequate.
According to most participants, the seminar on first aid in schools, health care
personnel are needed, and the infirmary. The school guards are needed to take
control of inputs and outputs. Required repairs are made and when there is school
time and school students. To be exposed to physical punishment of students,
administrators and teachers are very conscious that they are. The establishment of
security, security cameras and keeping records of the school, events that occur in and
around the school would be beneficial in terms of lighting and security increase.

Key words:

TRNC,

Educational

Secondary Education.
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BOLUMI

GiRiS
Bu bolumde arastirmamn problemi, amaci, onemi, smirhhklan, sayiltilan ve
arastirma ile ilgili tammlar tartisilmaktadir.

1.1. Problem
Okullarda ogrenmenin istenilen duzeyde gerceklesmesi ve egitimsel hedeflere
ulasilrnasi icin en temel kosullardan biri; ogrencilerin ve okul personelinin
kendilerini guvende ve ozgur hissettikleri bir egitim ortammm saglanmasidir. Ancak
bazen

egitim-ogretim

icin

ogrencilerden, ogretmenlerden,

uygun

ortamlann

yoneticilerden,

olusturulmasim

engelleyen;

okul binalanndan ya da okulun

hizmet verdigi toplumdan kaynaklanan sorunlar yasanmaktadir (Ozer & Donmez,
2007).
Bir toplumun sahip oldugu guvenlik ve huzur ortarrn, bunyesinde bulunan
okullann da guvenli ve huzurlu olmalanna zemin hazirlar. Son yillarda ulkemizde
artan guvenlik sorununun (Uysal, 2004; mahkemeler.net), toplumun her alamm
etkiledigi gibi okullanmizda
guvenlik sorunlannm

da etkili olmasi kacnnlmazdir.

nedenleri arastmlmah,

sonuclan

Bu nedenle artan

yeni arastirmalara

1~1k

tutmahdir.
Okul, egitim sisteminde egitimin uretildigi yerdir (Basaran, 2000). Cagdas
okul, en azmdan zorunlu egitimi ustlenmis, herkese yetenegine gore ogretim veren,
kamunun dogrudan yonettigi ya da denetledigi orgun egitim kurumu olarak
tammlanabilir. Gunumuzde ilk ve orta ogretim asamalannda okul, kucuklerin ve
genclerin korunmasi islevi ve yurttashk egitimini de gitgide daha buyuk olcude
ustlenmektedir (AnaBritannica).
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti 'nde ogrenciler gunlerinin yaklasik dortte
birini ogretmenleri ve arkadaslan ile birlikte okul ortammda gecirmektedirler.
Bir egitim sisteminin amacma ulasabilmesi, o egitim sistemi icerisinde yer
alan okullann amacma ulasmasma baghdir. Bu amacm gerceklesmesi icin gerekli
olan on kosullardan birisi de ozellikle ogrenciler icin fiziksel ve psikolojik olarak
guvenli bir okul ortammm

olusturulmastdir.

Guvenlik

kaygisi,

ogrencilerin

/
performansim

dusurur (Bahar, 2009). Dolayisiyla,

okul idaresi ve ogretmenler

basta

olmak i.izere okul guvenligi konusunda toplumun ti.imi.ini.in sorumluluklan vardir.
Ogrencilerin

okul icinde veya okul ile ilgili okul d1~1 cahsmalan sirasmda

cesitli istenmeyen

durumlar

olusabilir.

Bu durumlar

ogrencilerin

maruz kalabilecegi

kazalar oldugu gibi, ogrenciler arasmda ortaya cikabilecek siddet

icerikli davranislar

da olabilir. Her iki durumda,

ogrencilerin

egitsel alanlarda

gi.ivenliklerini

tehdit

etmektedir.
Her insanm en dogal hakki gi.ivenli bir ortam icinde yasammi si.irdi.irmektir.
Maslow'un ihtiyaclar
insanlar kendilerini
calisabilirler

zorunluluklar

gi.ivende hissederlerse,

ogrenci

vardir.

diger gereksinimlerini

saghg1 ve guvenligi

Bu zorunluluklar

karsilamak

icin

gereken

bazi

yoneticilerinin,

ile ilgili uymalan

Milli Egitim

Damsmanhk Ti.izi.igi.i, Zorunlu

ti.izi.iklerle belirlenmistir.
Okul

gore de gi.ivenlik her insanm en temel ihtiyacidir,

(Koca, 2009; Ki.ilti.ir, 2006; AnaBritannica).

Okullann

Psikolojik

piramidine

ve

guvenligi hakkmdaki
gorevlerin belirlenmesi

Okul Rehberlik

Tasimacihk Tuzugu

ve

gibi cesitli yasa ve

Ancak bu yasa ve ti.izi.ikler tek basma yeterli olmayabilir.
ogretmenlerin

ve velilerin

ogrencilerin

gi.ivenliklerini saglamak icin i.izerine dusen sorumluluklar
Ortaokul

Yasasi,

liselerde

cahsan

goruslerinin

yoneticiler

ortaya konulmasi

okul

ortamlannda

vardir.

ogretmenler

ve velilerin

okul

ve bu konuda i.izerlerine dusen

esas almmis ve konunun aydmlatrlmasi

amaciyla bu cahsma

yapilrmstir.

1.2. Amac
Bu arastirmanm
ve

amaci Kuzey Kibns Egitim Sistemi icinde yer alan ortaokul

liselerde

gorev

yapan

guvenliginin

onemi

ve

belirlemektir.
ortaokul

Bu amac

ogretmenlerin,

okullannda

gerceklesme

dogrultusunda

KKTC

ve lise cgretmenleri yoneticileri

goren ogrencilerin

gi.ivenliklerinin

yoneticilerinin
derecesi

asagidaki sorulara cevap aranrrustir:
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velilerin,

ile ilgili

simrlan icerisinde

ve velilerin

saglanmasi

ve

ogrenci

goruslerini
gorev

yapan

kendi okullannda ogrenim

ile ilgili goruslerine

ulasabilmek icin

1. Okul binasmda

dogal afetlere karsi (sel, deprem, yangm vb.) onlemler

nudir? Okulunuzda

bu konuda tedbirlere ihtiyac var midir? Varsa alman tedbirler

nelerdir? Dusuncelerinizi
2. Okulunuzda

Dusuncelerinizi
4. Ogrencilerin

var

edilmekte

aciklayabilir
dismdan

karsi

aciklayabilir

korunmasi

zamanlarda

hareket edilmektedir?
6. Okulunuzda

icin

tedbirler

yapilmasi

spor salonu, laboratuvar

dusurebilecek

durumlar

aciklayabilir

guvenliginde

Tasanm

ve

midir?

dovulmesi,

ogrencilerin

rmdir?

tamiratlar

Okulunuzda

bu

Dusuncelerinizi

guvenliginde

ogrencilerin

okulda

bu tur durumlarda

nasil

misiniz?

ve atolyelerde

(Fen Bilgisi ve Bilgisayar

atolyesi vb.) ogrenci guvenligini

yaralanmalara

karsi

onlemler

tehlikeye

almrnah

var mrdir? Varsa bu tedbirler

rmdir?
nelerdir?

misiniz?

ogrencilerin

onlemlere

zorunlu

birbirlerine

karsi

ihtiyac var rmdir? Okulunuzda

rmdir? Varsa alman onlemler nelerdir? Dusuncelerinizi
ogrencilerin

fiziksel

onlemler almmah rrndir? Okulunuzda

9. Okul

(ogrencilerin

almrms

aciklayabilir

bu konuda alman tedbirler

Dusuncelerinizi

aciklayabilir

olmahdir?

gerekli

ihtiyaci var rmdir? Okulunuzda

Dusuncelerinizi

ile Teknoloji

8. Okul

edilmesi

tehlikelere

rm yapilmalidir?

laboratuvarlan

engelleyici

Neden

misiniz?

bulunmadigr

7. Okul

midir?

midir? Kontrol

gelebilecek

5. Okul bina ici ve cevresinde

Okulunuzda

Olmah

misiniz?

vb.) karsi korunmasi

olaylara

rmdir?

misiniz?

kontrol

okul

kacmlmasi

ihtiyac

aciklayabilir

3. Okul giris cikislan

tur

aciklayabilir misiniz?

bekciye

Dusuncelerinizi

alinmah

cezaya

kaba

guc

kullanmalanm

bu tur onlemler
aciklayabilir

maruz

almrms

misiniz?

birakilmamalan

rein

alman onlemler var midir? Dusiincelerinizi

misiniz?

guvenliginde

ilkyardim

yeterince ilk yardim malzemesi

malzemelerine
bulunmakta

ihtiyac

var midir?

midir? Dusuncelerinizi

Okulunuzda
aciklayabilir

misiniz?
10. Okul gezilerinin
zorunluluk

kontrollu

bir sekilde guvenli tasima araclanyla

mudur? Okulunuzun

tasidigr ozelliklere

duzenlemis

Dusuncelerinizi
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bir

oldugu gezilerde kullamlan araclann

dikkat edilmekte midir? Dikkat edilmekte

ozellikleri tasimasi istenmektedir?

yapilmasi

aciklayabilir

ise araclann
misiniz?

ne tur

(

11.0kul

guvenliginde

etkinliklerinden

ogrenci

haberdar

ve

veliler

ogrencilerin

edilmeli midir? Okulunuzda

guvenligini

saglama

bu konuda yapilan

cahsmalar var midir? Varsa nelerdir? Dusuncelerinizi aciklayabilir misiniz?
12.Guvenlik kamerasi ve kayitlan okul guvenligi icin kurulmah midir? Yaran var
nudir? Dtisuncelerinizi aciklayabilir misiniz?

1.3. Onem
Egitim, insan hayatmm

en onemli sureclerindendir.

Ortaokul ve lise

doneminde gecen alti yilhk surec gelecekte insanm kisiligini belirleyecek olan en
onemli donemler arasmda yer ahr. Ogrenciler kendilerini bu donemlerde ne kadar
guvende hissederlerse,

kendilerini egitim-ogretime

o derece adayabilirler.

Bu

nedenle velilere, okul yonetici ve ogretmenlerine okullan guvenli kilmak icin onemli
gorevler dusmektedir.
Okul ortammm, guvenli ve huzurlu olmasmi saglayacak kisiler yoneticilerdir.
Yoneticiler ogretmenler ve veliler arasmda isbirligi ve uyum saglanarak, ogrenciler
icin, guvenli ve huzurlu bir ortam saglanmahdir.
Bu arastirmanm sonuclan, velilerin, okul yonetici ve ogretmenlerinin ogrenci
guvenligi hakkmdaki gorusleri ile okullanndaki mevcut durumu ortaya cikaracaktir.
Arastirmanm sonuclan ogrencilere daha guvenli bir okul ortami saglayabilmek icin
kullanilabilir.

1.4. Sayilnlar
1. Arastirma icin secilen calisma grubunun evreni temsil edebilecek nitelik
ve nicelikte oldugu kabul edilmektedir.
2. Arastirmaya katilan yonetici ogretmen ve veliler sorulan sorulan samimi ve
icten bir sekilde cevaplandirmistir.
3. ilgili literatur taramasi sonucu elde edilen bilgilerin yeterli oldugu
dusunulrnektedir,

1.5. Smrrhhklar
1. Bu arastirma Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde bulunan ortaokul ve
liselerle smirhdir.
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.:

2. Bu arastirma 2011-2012 egitim-ogretim yilmda Kuzey K1bns Turk
Cumhuriyeti 'nde bulunan lise ve ortaokullarda gorev yapan yonetici, i:igretmen ve bu
okul velilerinin gorusleri ile simrhdir.

1.6. Tammlar
Metinde sik sik kullamlan, anlammm bilinmesi, okuyucuya 'uygun' bir bakis
kazandiracak nitelikte gorulen bazi terimler burada tannnlanrmstir ( Karasar, 1994).

Siddet: Sonucu yaralanma, olurn, gelisimden yoksun kalma, psikolojik zararla
biten tehdit ya da guc kullarurrudir (Kutuk, 2008).

Guvenlik: Guvenlik toplum yasammda yasal duzenin aksamadan yurutulmesi,
kisilerin korkusuzca yasayabilmesi durumu olarak tanimlanmaktadir

(Turk Dil

Kurumu [TDK], 2012).

Okul: Okul her turlu egitim ve i:igretimin toplu olarak yapildigi yer olarak
tammlanmaktadir

(TDK). Okul, hayata bilgili,

egitim yapm1~ kisiler olarak

baslamanuzi saglayan kultur yuvasidir (Baskan Lexikon).

Ogrenci ve Okul Guvenligi: Okul guvenligi ve ogrenci guvenligi kavramlan
ic ice gecmis kavramlardir. Zaten okulun var olmasmm temel sebebi ogrenciler ve
onlann egitilmesidir, Bu yuzden okul guvenligi ve i:igrenci guvenligi kavrarm aym
anlamda kullamlacaktir.

Ortaogretim: ilkogretime dayah en az altr yil sureli egitirnin tumunu kapsar.
Ilkogretimi tamamlayan her ogrenci, ortaogretime devam etme ve ortaogretim
olanaklanndan

ilgi

ve

yetenekleri

olcusunde

yararlanma

hakkma

sahiptir

( www. edev let. eu).

Lise: Lise ise 15-17 yaslan arasmda cocuklann devam ettigi egitim kurumu
turudur (meb.net).
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Ortaokul:
cocuklann

Kuzey

Kibns

Turk

Cumhuriyeti'nde

12-14

yaslan

arasmda

devam ettigi egitim kurumu turudur, Bu egitim, Tablo-I 'de gorulecegi

uzere zorunlu 15 yas egitimi yag1 icerisinde yer almaktadir (meb.net).

Sekil 1. Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti Egitim Sistemi (Mebnet, 2012).

Yonetici: Ortaokul ve liselerde gorev yapan mudur, mudur basyardimcisr ve
mudur yardimcilanm tammlamaktadir.

Ogretmen: Lise ve ortaokullarda gorev yapan ogretmenleri tammlamaktadir.

Veli: Bir cocugu koruyan, islerine bakan ve her turlu davramsindan sorumlu
kimseye veli denir (TDK).
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1.7. Kisaltmalar
KKTC

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

TDK

Turk Dil Kurumu

MEB

Milli Egitim Bakanhgi

s.

Sayfa

cev.

Ceviren

vb.

Ve benzeri

vd.

ve digerleri

VS.

ve saire

Edt.

Editor

akt.

Aktaran

SMS

Short Message Service/Kisa ileti Hizmeti

cm3

Santimetrekup

MO

Milattan once

MS

Milattan soma

TV

Televizyon
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BOLUMII
KA VRAMSAL <;ER<;EVE iLE

u.on.t ARA~TIRMALAR

2.1. Okul Guvenliglnln Kapsarm ve Boyutlan
Yaman ve Ayar (2009) Schneider, Walker ve Sprague'den yaptiklan almtrya
gore okul guvenliginin dort temel boyutta incelenebilecegini ve bunlann, okul ve
cevresinin guvenligi (bina guvenligi, bahce/cevre guvenligi ve alt yapi ihtiyaclan);
ogrenci guvenligi (basanya odakhhk, planh yasam, ozdenetime sahibi olma,
degerlere sahip olma); aile guvenligi (aile ici gi.iven, aile ici siddetin onlenmesi,
ebeveyn egitimi) toplum guvenligi (medya ve egitim, okul-cevre isbirligi, okullarm
toplum

tarafmdan

desteklenmesi

gibi)

alt

bashklanndan

olustugunu

belirtmektedirler.
Ogrencinin evinden okula, okuldan da tekrar evine donusune kadar gecirdigi
turn asamalar okul guvenligi kapsammda degerlendirilir. Tasimah egitim yapilan
okullarda okul guvenligi daha da buyuk onern arz etmektedir. Mekan acismdan okul
guvenligi; okul ile ev arasmdaki guvenligi, okul icindeki guvenligi ve smiftaki
guvenligi kapsamaktadir,
Guvenligin alani ile ilgili okul guvenligi ise, arkadaslanndan gelecek siddet
olaylanna karsi gi.ivenlik, ogretmenlerin fiziksel siddetine maruz kalma konusundaki
gi.ivenlik, tabii afetlere karsi guvenlik, saghk ve temizlige iliskin gi.ivenlik, cinsel
istismara

karsi gi.ivenlik, psikolojik

ve duygusal

gi.ivenlik ve siyasi gori.i~

konulanndaki gi.ivenlik boyutlanm icermektedir (I~1k, 2004).

2.2. Okul Gtivenligi Teorileri
Okul guvenligiyle ilgili yapilan cahsmalarda goz onunde bulundurulmasi
gereken ve her biri okul guvenligine iliskin farkh aciklamalarda bulunan uc teori on
plana cikmaktadir. Bu teoriler; kontrol teorisi, okul iklimi teorisi ve sosyal cozulme
teorisidir (I~1k, 2004).

2.2.1. Kontrol Teorisi
Kontrol teorisine gore, toplumsal ve kulturel etkililigin zayifhgi okullardaki
siddet olaylannm

temelini olusturmaktadir.
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Aile icinde ve okulda toplumsal

degerlerin cocuklara yeterince aktanlamamasi okuldaki siddet olaylannm en onemli
nedenlerindendir. Kontrol teorisine gore guvenli okul ancak; geleneksel hedeflere
baghlik, baskalanmn
normlara

haklanna saygr, sosyal etkinliklere katihm ve toplumsal

inanma kosullannm

saglanmasiyla

gerceklesebilir.

Bu teoriye gore

toplumsal kontrolu saglamaya yonelik en onernli arac okuldur. Bu nedenle okullarda
ogrencilerin yeteneklerini ortaya cikaracak etkinliklere yer verilmelidir. Y etenekleri
ortaya cikanlmayan ogrenciler basansiz olabilirler. Ve bu durum onlann okula karsi
yabancilasmalanna neden olabilir (I~1k, 2004).

2.2.2. Okul Iklimi Teorisi
Okul iklimi teorisi saghkh ve acik bir iklime sahip olan okulun guvenliginin
de olumlu olacagim ileri surer. Okul ne kadar saglikh ve acik bir iklime sahipse o
derece guvenli bir okuldur. Bir okulda olumsuz bir iklimin var olmasi, o okulun
guvenligini zayiflatacaktir, Bu teoriye gore ogrenci davramslanm belirleyen en
onemli unsur okul iklimidir (I~1k, 2004).

2.2.3. Toplumsal Cozulme Teorisi
Okulu toplumun aynasi olarak goren toplumsal cozulme teorisi okulun daha
guvenli olmasi icin oncelikle toplum ve ailenin guvenli olmasi gerektigini ileri surer.
Buna gore okul simrlan icerisinde islenen sue; ve siddet olaylan okulun da icerisinde
yer aldigr cevrenin etkisinden kaynaklanmaktadir,
oldugundan

okul

degerlendirilemez.

guvenligi,
Okulda

toplumun

gorulen

Okul, toplumun bir parcasi

guvenliginden

her turlu

olumsuzluk,

bagimsiz
okulun

olarak
icerisinde

bulundugu cevrenin bir yansimasidir. Sue; oram yuksek olan bir toplumda, okuldaki
sue; oram da yuksek olacaktir (Kutuk, 2008).
"Cocuk dogal olarak iyiydi ve her turlu yetiskin telkininden uzakta, ozgurluk
icinde birakihrsa, dogal yetenekleri cercevesinde tam olarak gelisir." diyen Ingiliz
pedagog Neill A.S. (1960/1990), 'nedir bir cocugu sinirli yapan?' sorusuna 'pek cok
olayda anne ve babanm birbirlerini sevmemeleridir. Sinirli cocuk sayg1 ister ve
evinde sevgi yoktur' cevabmi verir.
Okulun guvenli bir yer yapilabilmesi 19111 toplumun ve ailenin guvenli
yapilmasi onkosuldur. Ogrenci aile ve cevresinde gecirdigi zamanmm daha az1111
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okulda gecirmektedir.

Aile ve arkadas cevresinden

ogrencinin okuldaki yasantisma

edindigi tecrube ve davramslar

etki edecektir.

Genel olarak okul guvenligi sorununun cozumunu amaclayan iki yaklasimdan
soz edilebilir: Okul iklimi-kulturu

yaklasum ve polis modeli yaklasirm (Donmez ve

Guven, 2001; Donmez ve Ozer, 2009). Okul iklimi-kulturu
guvenligi sorunun cozumunde
okul guvenligi

ogrenci,

sorundur. (Donmez,

okul iklimi ve kulturu uzerinde

ogretmen

ve yoneticilerin

faydalanarak,

ve mudahale

hakimdir

nedeni

edilmesi

dusuncesi

hem de ulusal duzeyde

ile okullarda

uygulamalar

bireysel

gore, okul

durulmahdir.

ozellikleri

Cunku

ile ilgili bir

2001; Ozer ve Donmez, 2009). Polis modeli yaklasimma

ise gelismis teknolojik imkanlardan

uluslararasi

yaklasrmma

guvenlik

yasanan

teknolojilerinin

sorunlann
(Donmez

kisa surede ogrenilmesi
ve Guven,

ve giderek
yogun

gore

2001).

artan guvenlik
bicimde

Hem

sorunlan

kullamldrgi

bazi

ortaya ciknustir (Donmez & Ozer, 2010).

Kutuk (2008), Verdugo ve Schneider'den okul guveligi ile ilgili bir 90k
yaklasirm inceledikten sonra en iyi yaklasimlar olarak nitelendirdikleri iki cahsmada
karar kildiklanm

aktarmaktadir. Kutuk (2008), Verdugo ve Schneider bu iki

yaklasirm birlestirerek

bir sentez olusturma cabalan

sonucunda ortaya cikan

stratejinin temel bilesenlerini ise su sekilde ifade ettiklerini aktarmaktadir: Siddete
karsi kapsamh yaklasimlar, sosyal beceri egitimi, olumlu bir okul iklimi, personel
gelisimi, aile ve toplum katilrmi, kulturel duyarhhk projeleri.

2.3. Okul Ouvenliginin Oll;iilmesi
Okul guvenliginin bircok boyutu vardir, Bu nedenle, bir okulun guvenliginin
olculmesi kolayca yapilabilecek bir i~ degildir. Okulun guvenli olma duzeyinin
olculmesi okulda uygulanmakta olan egitim ve ogretimin kalitesini arttirmaya yardim
eder (1~1k, 2004).
Guvenli okullann belirli niteliklere sahip olduklanm vurgulayan I~1k (2004),
bu nitelikleri soyle siralamaktadir: 1.0kulda guclu bir liderlik, kendini isine adarms
ogretmen kadrosu, ust duzeyde veli ve toplumsal

katihm

ve programlann

secilmesinde ogrencilerin goruslerinin dikkate almmasi soz konusudur. 2. Okulun
fiziksel duzeni guvenlidir. 3. Okul guvenligini devam ettirmeye ve onlemeye yonelik
politikalar tutarh ve devamh olarak uygulanmaktadir. 4. Okul guvenligine iliskin
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onleyici programlar
guvenligine

ogrenci

dikkate almarak

iliskin onlem ve politikalar

Ogretmen

ve

konusunda

surekli

diger

cahsanlar

giderecek

sekilde aktarmaktadir:

personel

7.Gtivenlik

hizmetlerle

kurumsal

gelistirmek,

gelisimini

kuvvetleri
iliskiler

uygulama

(2007),

iliskin

icin gerekli

Pollack

ve

olan bilesenleri

su

stratejileri

3.0kul politikalan

bir okul atmosferi

ve kulturu

ile isbirligini

saglamak,

8.Akil

9.Aile

yaratmak,

gelistirmek

tesisler

ve toplumun

ve

yaratmak,

ve teknoloji
saghgi/sosyal

ilgisini

ozendirmek,

faydalanmak.

okulun guvenliginin

ne duzeyde saglandigmm

olarak bes farkh standarttan bahsedilmektedir.
olduklan

Celik

6.Kaliteli

kurmak,

6.

icin bu konulardaki

surdurmek,

1 O.Kaynak elde etmek ve kaynaklardan

ile ilgili karsilasmis

programlan

onleme ve mudahale

4.0lumlu

dayanmaktadir.

7. Okul guvenligine

dusunmelidirler.

planlamasmi

5. Okul

ve degerlendirilmektedir.

okul ortami olusturmak

anlamak,

kullanmak,

Literaturde

iliskin

1.0kul olceginde

2.Acil durum mudahale

olarak

guvenligine

bir okul ortami olusturmak

onlernleri

Sundermann' dan guvenli

yasal zorunluluklan

yaklasimlara

ve desteklenmektedir.

guvenli

belirlenmektedir.

gozlenebilir

surekli gozlemlenmekte

Okul yoneticileri
eksikliklerini

okul

egitilmekte

onlemler ve programlar

5.Stirekli

ozellikleri

olaylara

olculmesi

Bunlar: lOgrencilerin

iliskin

olarak

verdigi

ile ilgili

okul guvenligi

bilgiler

(Anketlere

verilen cevaplar gibi. Ornegin; okulda son bir ay icinde break tasiyan ogrenci biliyor
musun?).

Bu tur okul

cevaplan,

cogunlukla

guvenligiyle

guvenligine

iliskin

evet hayir seklindedir.

edinmeye

2. Ogrencilerin

sorulann

ve ogretmenlerin

okul

guvenli

buluyorsun?

ve dusuncelerine

iliskin

bulgular

ise

genellikle Likert tipi anketlerle elde edilir. 3. Okul guvenligi ile ilgili istatistikler

(bir

verilen

cevap ). Ogrenci

(Okulu

yonelik

ne derece

Sorusuna

ilgili gorus ve dusunceleri

bilgileri

gorus

yildaki rapor edilmis olay sayisi gibi). Okulda okul guvenligine

iliskin okul yonetimi

ve digerleri (polis) tarafmdan tutulan raporlar bu gruba girmektedir.
verileri ( okuldan uzaklasnrma,

kayit silme cezasi gibi). Ogrencilerin

dismda kansrms olduklan disiplin olaylanna
iliskin onemli bir gostergedir.
sikayetleri ve beyanlan

5. Ogrencilerin

da okul guvenligini

biridir (O'Reilly ve Verdugo'dan

okul icinde ve

iliskin veriler okul guvenligini
kendilerini

olcmeye

tehdit edici olaylara iliskin

olcmede kullamlabilecek

akt. I~1k, 2004).
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4. Okul disiplin

standartlardan

2.4. Okulda Siddet ve Nedenleri
Okulda siddet, ogrenciler arasmda onceden planlanmamis olsa da kucuk
saldirganca davraruslardan, tehlikeli siddet eylemlerine donusebilecegi gibi (Holmes
ve Holmes 2004 akt. Kutuk 2008), sue; olan hareketleri ve saldirganhgi icine alan,
okul iklimine zarar veren, gelisim ve ogrenmeyi de olumsuz etkileyen 90k yonlu bir
durum olarak gorulebilir (Furlong ve Morrison'dan akt. Uzbas, 2009). Bu yazarlara
gore okulda siddet, okula ait tum alanlarda meydana gelebilir
Siddet sozcugu, asm duygu durumunu, bir olgunun yogunlugunu,
sertligini, kaba ve sert davrarusi nitelendirir. Saldirgan davramslar, kaba kuvvet,
beden gucunun kotuye kullanilmasi,

yakan, yikan, yok eden eylemler siddetin

kapsammdadir. Insanda saldirgan davramslar kalrplasmis olup, kizgmhk ve ofke
durumunu disa yansitan yuz ifadelerinden ya da bir sozcukten, dogayi,

canhyi

yakan, yikan, yok eden siddet eylemlerine kadar yayilabilir (Koknel, 1996:20).
"Wanat' a gore; okul guvenligi ogrencilerin ve ogretmenlerin kendilerini
fiziksel, psikolojik ve duygusal bakimdan ozgur hissetmeleridir." (Wanat'dan akt.
Donmez, 2001)
"Dunn'a gore okul guvenligi,
edebilmeleri,

ogrenmek

icin

ogrencilerin

cahsirken

kendilerini

ogretmenlerin

ve

ozgurce

diger

ifade

gorevlilerin

kendilerine yardimci olmalan, kendilerini tehlikeden ve korkudan uzak, guvende
hissetmeleridir." (Donmezden akt. Bektas 2007).
Ogrencilerin kendilerinden, diger ogrencilerden ya da cevreden kaynaklanan
siddet, saldirganhk, alkol, uyusturucu, cinsel taciz gibi istenmeyen davraruslara karsi
korunmalan, trafik, yangm, sel, deprem gibi olaylara karsi can guvenliklerinin en ust
duzeyde

saglanmasi

okulun

ve dolayisryla

okul yoneticilerinin

en onemli

gorevlerinden biridir (Donmez, 2001 ).
"O'Relly

ve Verdugo'

ya gore okulla ilgili hicbir faktor ogrencilerin

siddete ya da suca yonelik davramslar sergilemesine neden olamaz." (O'Relly ve
Verdugo'dan akt. Kiituk, 2008: 10)
Bu yaklasirm savunan arastirmacilar ogrencilerin okuldaki siddet icerikli
davrarnslan okulun icinde bulundugu cevre ve toplumdan getirdiklerini one surerler
(Elliott, Hamburg ve Williams 1998; Reiss ve Roth 1993 'ten akt. Kutuk, 2008).
Yuksek sue; oram ve yoksulluk gibi yerel cevre kosullan, okul siddetinin en onemli
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belirleyicilerindendir.

Bu nedenle siddete en fazla maruz kalma, ikamet edilen ya da

okulun icinde bulundugu
gerceklesmektedir
yaptiklan

cevrede,

belirleyicilerinin,

ogrencilerin

Ogrencilerin
arttirmak

guvenligi

amaciyla

toplumdaki

sue

Lauritsen'den

etkilerini

bir

uzerindeki

icinde

alman

yansimasi

buna

ragmen

okul

guvenligini

Etkisiz

ve ogrencinin

kendini
yonelik

gerekli hassasiyetin

ogretimin

kontrol

olarak

ve yoneticilerin

kurallan

ve okul

olmustur,

ise

Laub

ve

toplumdan

miras kalan zorluk ve

belirterek,

okuldaki sue orammn

one

surerler

ozelliklerin

etmesine

ogretmen

yonetici

cezalandinci

ogretmen davramslan.
davranis,

(Laub

ve

okul

bagh oldugunu
karakteristikleri

olmadigim

ogrenmelerini
olustururlar.

ogrenci

da ifade

faktorleri

soyle

basansrzhgi,

okul

olanaklann

beklentiler,

yetersizligi

yoklugu,

kurallann

istenen

uygulanmasma

ogrencilerin bireysel farkhhklarma

uygun olarak

kurallann acik, adil ve tutarh olmamasi, ogretmen
kavrayamarms

olmasi,

yanhs

davramslann

kurallann mesru olduguna inanmamalan,
is

birliginin

zayifhgi,

acisindan

yoneticinin

anlamh

okulun
pasifligi,

bulduklan

diger

ornek ahp, taklit ederler. Buna model alma denir.

buyuk olcude baskalanm
Siddet

etkileyen

ogretim olanaklannm

yonelik

tutum ve degerler

davrams ve tepkilerini

yonde

oldugu

uygulamalan,

yeterince

gelinmesi, ogrencilerin

Cocuklar,

olumsuz
neden

gosterilmemesi,

biiyukltigu,

depolayarak

guvenligi

ve ailevi faktorlere

cevresel

acik olmayan

ogretimin bireysellestirilememesi,

insanlann

onlemler

zor olmakla beraber imkansiz

tutarsiz ve cezalandmci

gormezden

guclu

(Flannery, Wester ve Singer, 2004'ten akt. Kutuk, 2008).

aciklamaktadir:

davramslara

en

en zayif belirleyici

oldugunu

buyuk oranda cevresel

azaltmanm

I~1k (2004),

yonetiminin

ve ark. (2004)

akt. Kutuk, 2008).

etmektedirler

arasmdaki

algilan

okul

duzeyinin

bu yazarlar,

uzerindeki

daha fazla

algilanrun

cevre ve toplumun

etmek zorunda olduklanm

Okul siddetinin
savunan

2008). Kitsantas

guvenligi

(1998) de okullann icinde bulunduklan
mucadele

oldugundan

(Kitsantas ve ark. 2004'ten akt. Kutuk, 2008).

okul

problemlerle

insanlar

okul

okulun icinde bulundugu

iklimi oldugunu bulmuslardir

Lauritsen

icerisinde

(Lorion, 1998 'den akt. Kutuk,

arastmnada

guvenligi

okul simrlan

iceren

iliskiyi soyle aciklayabiliriz:

gozleyerek

davramslan

ve kahp davramslar

sergileme

ile model

alma

Kisi, gecmiste sahit oldugu siddet iceren bir
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olayla iliskilendirdigi

bir uyanciyla tekrar karsilastigmda,

bulunan saldirganliga

iliskin zihnindeki kaliplasrms

gecmis yasantisinda

kayitli

olan tepkileri harekete gecirecek

ve bu durumda, siddet icerikli davramslar sergileme olasiligr artacaktir (Cinar, 2007).
Cmar'in sundugu
Genel Merkezi'nin
altma

almak

ortaogretim

bilgileri

Turkiye 'de okullarda

amaciyla

yaptigi

kurumlannm

gerceklestirildi,

dogrulayan

Anket

anket

bir arastirma

guvenlik

sorunu ve cetelesmeyi

mercek

cahsmasidir.

Anket;

10 ilde ve 63 ilcede

9, 10 ve 11. simfinda

okuyan

780 ogrenci

sonuclanna

68,2 'sinin okulda televizyon

gore;

siddete

dizileri karakterlerine

ogrenciler oldugu ortaya cikmistir (turkegitimsen.org,

2.5.

da Turk Egitim-Sen

basvuran

uzerinde

ogrencilerin

yuzde

ozenen ve onlar gibi davranan
2012)

Beden Egitimi, Fen Bilgisi, Is-Teknik

vb. Derslerde

Ogrenci

Guvenllglntn Saglanmasi
Ozellikle laboratuvar cahsmalanm gerektiren dersler ile beden egitimi,
teknik vb. derslerde

ogrenci guvenligini

saglama

1~-

gorevi, okul muduru ve

yardimcilan, nobetci ogretrnenler ve ders ogretmenlerince yerine getirilir. Ders
ogretmenleri; dersin islenisi sirasinda olusabilecek tehlikelere karsi ogrencilerinin
guvenligini saglamakla yukumludurler. (Hamurcu, 1998).
Laboratuvardaki

malzemelerin

saymu

sene basmda

yapihr,

Dersini

laboratuvarda yapacak olan fen ve teknoloji, fizik, kimya, bilgisayar gibi ders
ogretrnenlerine malzemeler zimmetle teslim edilir. Laboratuvar kullamm plam
yapihr. Arac gerecler ozel dolaplanna yerlestirilir, Dolaplarda bulunan malzemelerin
listesi hazirlamr ve dolaplara asihr. Eksilen veya ttikenen malzemeler
yonetimine

bildirilir.

Okul yonetimi Egitim Bakanhgi

kanahyla

okul

veya kendi

imkanlanyla bulmaya veya satm almaya cahsir (Sisman, 2010; Yenice & Aktamis,
2004).
Fen bilgisi dersi; ogrencide bilimsel dusunme becerisini gelistirmede etkili
olan dersler arasmda yer almaktadir, Bu dersin ogretimi sirasinda laboratuvar
cahsmalannm
Laboratuvar

bulunmasi, dersin amaclanna ulasmasinda gerekli gorulmektedir.
cahsmalan ise icerebilecegi

cesitli tehlikeler

acismdan

dikkatle

planlanmasi, duzenlenmesi gereken uygulamalardir. Ogretim surecinde, fen bilgisi
ogretmeni laboratuvarda cesitli deneyleri gerceklestirirken, gerekli onlemleri bilmek
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ve almak

durumundadir,

ogretmenlerin,

su

edilmektedir:

guvenlik

1.Yaralanmalarda

ilkyardim

cikislan,

onlemler,

3.0grencilerin

(sigorta, kablolar,

onlem,

el yikamasi

laboratuvar

kontrol

listesi

yapabilmek

yangm sonduruculerin

kontrolu

calismasi

yaptiran

olusturmalan

tavsiye

icin ilkyardim

ve yangm talimatlan

toprak hatti, yahtim, uygun voltaj, priz ve dugmelerin

guvenligi

ve

ya111c1 maddelere

icin musluk

aydmlatma

sistemleri,

(havalandmna

yeterliligi,

depolanmasi,

ve uzerlerine

etiketlenmesi

monte edilmis raflar ve dolaplar,

kosullarda

banndmlmasi,

ortamlan

(mikroorganizmalar

14.Laboratuvann
ogrencilerin

c;op kutulan,

asilanmasi,

vb.) (Hamurcu,

maddelerin

guvenli

atiklar icin aynlmis,

11.Deney hayvanlannm

yiyecek

hastahk

malzemelerinin,

ve iceceklerinin

yapmayanlardan

agzi

temiz ve saghkh
temini,

secilmeli

l Z.Kultur

ve

kulturler

(koruyucu eldiven, gozluk vb. ile

sterilizasyon

genel kullamm esaslan (laboratuvan

bilgilendirilmesi

tehlikelerini

uyanlar yazilmasi icin saglam

1 O.Kimyasal-biyolojik

13.Koruyucu temizleyici malzemeler

temizleme

karsi

nitelikte oturma yerleri ve masalar, 8.Ptirtizlti, kaygan
bir zemin, 9 .Kimyasal

kapakh ve yeterli buyuklukte

sistemi,

kacaklara

ve yanma

ve ya111c1 olmayan kolay temizlenebilir
kilitlenmesi,

baca

rengi vb.), 6.Gaz tesisati (tesisatta

dikkat vb.), 7.Dti~me, devrilme

onleyici, kolay temizlenebilir

ozel

ile ilgili
donamrm

duzeyi, duvarlann

etiketlenmeli,

malzemeleri,

4.Elektlik

5.Havaland1ma

isiklandirma

ogrencilere

konularda

2.Yangm

vb.),

Bu nedenle

kosullannm

saglanmasi),

kullanan kisilerin egitilmesi,

ve temizligi yapan kisinin gtivenlik kurallanna

uyumu

1998; Ozmen & Yigit, 2006).

Yukandaki

liste genel bashklan

icermektedir.

Her okulun fen bilgisi

ogretmenleri bu listeyi daha da aynntrh hale getirerek, zumre toplantilannda
tartisarak, uygulanmasim saglamahdirlar, Okul yonetimi de guvenlik ilkelerinin
uygulanmasmda yardimci olmah ve uygulamalan denetlemelidir.

2.6. Okul Giivenligini Saglama Araci Olarak Kamera Sistemleri
Kameralar, gunumuzde ozel okullar basta olmak uzere egitim kurumlannda
guvenlik amaciyla kullarnlmaktadir. Uygun ve yerinde kullamldigmda,

okulda

yasanabilecek guvenlik sorunlannm azaltilmasi ya da yasanan olaylara en kisa
surede mudahale edilmesi acisindan fayda saglayabilir.
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Ancak okuldaki kamera sistemleri cocuklar uzerinde bir guvensizlik
olusturabilir.
davramsi

Ogrencinin,

arasmda

gercek kisiligini

kamera onunde sergiledigi davranisi ile diger ortamlardaki

farklar olusabilmektedir,

yansitmasun

Snnfa kamera

engellemektedir.

kamerali sisteme gecen okullar bu kameralan
yerlestirmektedir.

Okullarda

guvenlik problemlerinin
yapisi ve guvenligi
koridorlar,
araclann
ogrencilerin

oncelikle

verimli

guvenligin

fiziksel

ahnmahdir.

teknolojilerinden

acisindan

acismda

her okul kendi

yararlanmahdir

kosullan

dikkat

edilmeli

onunde bulundurulmahdir.
teknik

ozellikleri,

smiflar,

edilmelidir.

olarak

Bu

anlatilmali,

bir sorundur.

Okul binasmm

yerlerinde

gerekli

onlemler

cercevesinde

cagdas

guvenlik

(Ozer ve Donmez, 2007).

ve ogrenciler

saglamhgi

yararlamrken,

uzerinde

Aynca kullamlacak

maliyeti,

Okulun fiziksel

(www.yeniasya.com.tr).

olusturan

Ancak guvenlik amach bu teknolojilerden
gormemesine

uygulamah

cok boyutlu
sorun

yasanan tum

merdivenler,

sik sik kontrol

de dikkate ahnmahdir

ve koridorlanna

kullanimnn,

Okul tuvaletleri,

kullamlabilecegi

saglanmasi

guvelik

Bu amacla

guvenlik

ogrencinin

de istekleri dogrultusunda

cozumu olarak gormek dogru olmayabilir.

bilgi ve beklentileri

Okulda

konulmasi,

okul giris cikislanna

goz ardi edilmemelidir.

daha

Velilerin

guvenlik kamera sisteminin

okul arac gerecleri
nasil

duygusu

olusturabilecegi

olan araclann,
ve

servis

okul ikliminin zarar
etkiler

satm almmadan

irnkanlan

goz

goz
once

onunde

bulundurulmahdir.

2.7. Ilkyardun

2. 7.1. Ilkyardtmtn Tammi
Aydemir ve digerleri (2004) ilkyardimi, yasami tehdit eden acil durumlarda,
orada bulunan kisi veya kisiler tarafmdan eldeki olanaklarla gerceklestirilen hayat
kurtanci girisimler olarak tammlamaktadir.
Herhangi bir kaza ya da yasami tehlikeye dusuren durumlarda saghk
gorevlilerinin yardum saglanmcaya kadar hayatm kurtanlmasr ya da durumun daha
kotuye gitmesini onleyebilmek amaciyla ilacsiz olarak, mevcut malzemelerle yapilan
uygulamalara ilkyardrm denir (Akyildiz, 2000; Inan H.F. ve diger. 2007; Gungor,
1992; Guler & Bilir, 1994).
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Okulda sik sik karsilasilabilecek
acil durumlarda

kullamlmak

kaza, yaralanma,

bazi hastahk ataklan gibi

uzere eksiksiz ve calisir malzemelerle

donatilmis

bir acil durum dolabi veya cantasuu

hazir bulundurmahdir,

personel

tamarrn- ilk yardim konulannda

-ya da ogrenci ve personelin

(Aksayan'dan

olan

Bir grup ogrenci ve
egitilmelidir

akt. Cakir, 2005).

2. 7.2. Ilkyardtmtn Amact
Ilkyardinun amaci, yarah veya hastayi tehlikeli durumdan kurtarmak ve daha
kotuye gitmesine engel olmaktir. Aynca yarali ve hastayi daha az tehlikeli duruma
getirmek, iyilesmesini kolaylastirmak, en kisa surede saghk personelinin ve gerekli
arac-gereclerin bulundugu kurulusa ulastirmak da ilkyardimm amaclan arasmda yer
almaktadir (Akyildiz, 2000).

2. 7.3. Ilkyardtmtn Onemi
Insan, hayati boyunca ilkyardirm gerektiren pek 90k durumla karsilasabilir.
Ilkyardmu gerektiren degisik yaralanmalann basinda %30 orarnyla trafik
kazalan gelmektedir. Ikinci sirada ise %20 ile tanm alanmdaki kazalar ve ozellikle
fosforlu tanm ilaclanndan ileri gelen zehirlenmeler ve aym oranda ev kazalan yer
almaktadir, Spor kazalan ise %10 oranmdadir (Gungor, 1992).
Okul 9ag1 cocuklan; bedensel faaliyetlerin artmasi, tedbirli olmama, okula
gidis geliste trafik sorunu ile karsilasma gibi nedenlerle sikca kazalara maruz
kalmaktadirlar. Okul 9ag1 cocuklannda en sik gorulen hastahk ve alum nedenlerinin
basmda kazalar, kazalann basmda da trafik kazalan gelmektedir (Bilge!, 1997).
Ilkyardim, tibbi tedavinin doktor tarafmdan uygulanmasmdan once hastanm
bulundugu durumdan daha da kotu duruma gecmemesi icin buyuk onem tasir.
Kazalar gibi hayati tehlike doguran durumlar her zaman her yerde karsilasilabilir
sorunlardir, Bu nedenle toplumun butun kesimlerinin temel ilkyardim bilgi ve
becerilerini kazanmasi gerekir (Akyildiz, 2000).
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2. 7.4. Ilkyardtm Icin Beza Dolabtnda Bulundurulmast

Gerekenler

Bir kaza sirasmda, doktor miidahalesine kadar, kazamn meydana getirdigi
zaran en aza indirmek veya gecikme sonucu ortaya cikabilecek tehlikeleri onlemek
icin yapilabilecek ilk miidahaleler buyuk onem arz etmektedir. Bu nedenle ilk yardim
esnasmda kullamlacak

ecza dolaplannm

kazazedeler

icin hazirhkli

tutulmasi

gerekmektedir.
Ilkyardim

sirasmda kullamlmak

uzere

ecza dolabmda

bulundurulmasi

gerekenler soyle siralamak mumkundur; 100 cm3 .luk bir sisede amonyak, 200
cm3.ltik bir sisede hintyagi, antiseptik madde olarak 200 cm3.ltik bir sisede karbonat
veya karbonath

su, kusturucu olarak 200 cm3 .luk bir sisede ipeka surubu,

dezenfektan olarak, 100 cm3 .luk bir sisede tenttirdiyot, yarayi soguk veya sicak
tutmak icin lastik torba, goze kulaga veya nefes yoluna kac;:1111~ cisimleri gorebilmek
icin el feneri, olcekli cam kap, cesitli yarn ve yamk merhemleri, damlahk, vticut
atesini olcmek icin derece, bir kutu aspirin, ates dusurucu surup veya fitiller, agn
kesici ilac, makas, degisik buyuklukte tic; adet pens, bir kutu cengelli igne, degisik
ebatlarda hazir gaz ve sargi bezleri, degisik ebatlarda yarn bantlan (Saygih, 1997).

2. 7.5. Burun ve Bas Kanamalartnda Ilkyardtm
Burun kanamalannm

nedeni, genelde bir zedelenme veya iltihaplanma

sonucu solunum yollannm ic duvarlannda tahribat olusmasidir. Bu durumda hasta
biraz one egilerek oturtulmah, basmi one egdikten sonra bumunu basparmagi ve
isaret parmagi arasma aldirarak 5 dakika sureyle sikistirmasi saglanmahdir. Bu arada
hastanm rahat nefes alabilmesi icin agz1111 acik olmasi gerekir. Hastanm diger eliyle
bumuna buz torbasi ya da soguk kompres uygulamasmm faydasi olabilir. Bu sekilde
sonuc almamazsa, bir pamuk parcasi, parmak kalmhginda yuvarlamp rulo haline
getirilip ust dudagm altma yerlestirilmelidir, Dst dudaktan buruna dogru yapilan bu
tazyik kanamada onemli rol oynayan ana daman sikistmr ve kanamanm durmasma
yardimci olur. Kanama sirasmda hastanm bumunu sumkurmesi onlenmelidir. Aksi
durumda kanama yeniden baslayabilir. Kanama 20 dakikadan fazla surerse doktora
damsilmah veya hastaneye gidilmelidir (Akyildiz, 2000; Saygih, 1997).
Kanama basta ise, kazazedeye ister baygm ister kendinde olsun uyanci
icecekler verilmemelidir. Kazazedenin ayaklan havaya kaldmlmamahdir. Kazazede
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duz bir yere boylu boyunca
borusunun

tikanmasmi

cagmlmah,
goturulmelidir

bu

yatinlmah,

onlemek

mumkun

agzinda

salgi ve ya kanama

icin bast yana cevrilmelidir.

degilse

hasta

aym

pozisyonda

en

varsa nefes

Derhal

bir doktor

yakm

hastaneye

(Saygih, 1997).

2. 7.6. Kulak Yolu Kanamalannda Ilkyardtm
Kulaktan kan gelmesi kafatasi icerisinde yaralanma oldugunun belirtisidir. Bu
durumda hasta, bast hafif yukanda ve kanayan kulagm ustune gelecek sekilde
yatmlmahdir.

Kulak kepcesi uzerine kuru bir pansuman

koyularak,

basmc

yapilmadan sanlmah ve hastamn yatis pozisyonu degistirilmeden hasta hastaneye
goturulmelidir (Akyildiz, 2000).

2. 7. 7. Kzrzk, Ctktk ve B urkulmalarda Ilkyardtm
Kmk, herhangi bir nedenle kemik butunlugunun bozulmasidir. Basit kink,
parcalanma veya catlama seklinde gorulebilir.
Kmk, on kolda (bilekle dirsek arasmda) ise kmk kol gogtis uzerine 90 derece
bukulur, etrafi yumusak malzemelerle beslenerek tahta atelle dirsegi de icine alacak
sekilde tespit edilir. Bazi kmklarda kemik uclan dokuyu parcalayarak

disan

cikabilir. Bu durumda once yara uzeri kuru, steril gazh bezle sanhr. Kol ucgen sargi
ile boyundan askiya alnnr, Kazazede oturur veya yan oturur pozisyonda hastaneye
ulastmhr (Akyildiz, 2000).
Kmk el veya el bileginde ise el parmaklan hafif iceri dogru krvnhr, avuc
icine yuvarlak sargi bezi yerlestirilir. Elin ve el bileginin avuc ici tarafma tahta atel
yerlestirilerek sargi bezi ile sanhr. Kmk el bir yastik uzerinde tutulur veya askiya
almarak hastaneye ulastinhr (Akyildiz, 2000).
Kink kisinin ayagmda veya ayak bileginde ise yaralanrms ayaktaki yaralar
uzerine temiz bir mendil ya da pansuman konularak sanhr. Sismeyi ve ic kanamalan
onlemek icin buz uygulamr,

Yumusak bir yastigin ortasma ayak yerlestirilir.

Y astigm kenarlan onde birbirine yaklastmhr ve cengelli igneyle birbirine tutturulur.
Gerekiyorsa uzerinden sargi bezi ile sanhr. Kalp seviyesinin uzerinde tutularak
hastaneye ulastmhr (Akyildiz, 2000).
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Cikik, bir kemik ucunun
Cikik en 90k parmaklarda,
Cikik

eklemin

asin zorlanma

bulundugu

organ,

tutulmah, yastikla desteklenerek

kacmilmah

ve 91kig1 yerine koymaya
kol omuzdan

soguk pansuman
yuksekte

askiya

uygulanmah

tutulmahdir.

cimasidir.

omuzda ve bileklerde olur (Saygih, 1997).

pozisyonda

cikiklannda

sonucu eklem yerinden

hastanm

kendini

atellenmelidir.

cahsilmamahdir.

ahnmahdir.

en

rahat

hissettigi

Luzumsuz hareketlerden
Omuz, dirsek ve el bilegi

Cikik eklemin

bulundugu

bolgeye

ve sismeyi onlernek icin organ kalp seviyesine

Hasta

vucudu

steak

tutularak,

oturur

veya

yan

gore
oturur

pozisyonda hastaneye ulastinlmahdir (Akyildiz, 2000).
Bir eklemin tasiyabilecegi

yuk-Un uzerinde zorlanmasi

ile eklemi cevreleyen

yumusak dokunun zarar gormesine burkulma denir (Saygih, 1997).
Burkulan

eklem elastik bandajla

istirahati

saglanmahdir.

almmah,

ayak bileginde

yuksekte

tutulmahdir.

Burkulmanm
pansumana

Burkulma

sikica sanlmah,

el bileginde

ise, hasta yatmlarak
Hasta

vucudu

steak

ise burkulan

edilir

ve burkulan

eklemi

hastanm

kol boyundan

burkulan

ayagi kalp seviyesine

tutularak

hastaneye

siddetine gore ilk 12 saat soguk pansuman,
devam

tespit edilerek

askiya
gore

ulastmlmahdir.

daha sonra ihk ve sicak

saran bandaj

daha gevsek

sanhr

(Akyildiz, 2000).

2. 7. 8. Yantklarda Ilkyardim
Rothenberg (1967 /1978) yamklan derecelerine gore simflandmlmaktadir:
Yalmz derinin ust tabakalannda olanlar ve sadece kizilhkla belirenler birinci derece
yamklardir, Gunes yamklannm cogu da bu gruba girmektedir. Bu tur yamklar agn
dindiren ve derinin kuruyup catlamasmi onleyen bazi merhemlerle tedavi edilebilir,
doktora basvurulmasi gerekmez.
Ikinci derece yamklarda yamklar derinin daha alt tabakasmda olusur. Bu tur
yamklar kabarciklarla ve serum ifrazati ile karakterize olurlar. Ciddi gunes yamklan
bu gruba girebilir. Bu tur yamklarda yanan kisim, yaklasik 10 dakika akar soguk su
altmda bulundurulmah, yanan alan sterilize edilmis gazh bezle ortulmelidir. Yanan
kisinin sulu icecekler almasi saglanmali, yanan alanlar 90k bol su ve hafif bir sabunla
yikanmahdir.
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Butun deri tabakalannda tahribat yapan ve genellikle butun derinin ~,::::::;;;olmasma sebep olan yamklar ise ucunct; derece yaruklardir. Bu ti.ir vakalarda ilk
tedbir olarak yanan kismin i.izerindeki kirler suyla silinmeli, temiz bir bezle
ortulmeli, yanan kisiye bol miktarda sulu icecekler verilmeli ve hasta sedyeyle
hastaneye goturulmelidir. Bu hallerde yanan alana merhem si.iri.ilmemelidir.
Dorduncu derece yamklarda ise butun deri yok oldugu gibi, deri alti dokular,
kaslar, kan damarlan ve kemikler de zarar gormustur, Bu durumda ucuncu derece
yamklar gibi hareket edilmelidir.
Halk arasmda bilindiginin aksine, yamk yere salatahk, yogurt, salca, krem,
dis macunu gibi seyler si.irmek, zararhdir ve enfeksiyona sebep olmaktadir (Akyildiz,
2000).
Y amkli kisi alevli ve dumanh bolgeden uzaklastinhr ve yamk alam temiz bir
ortuyle kapatihr. Elbisesi yanmaya devam ediyorsa yere yatmhp, kaban, battaniye,
carsaf gibi ortulerle ortulur ve yuvarlamp dondurulerek yanan taraf sondurulmeye
cahsilir. Kimyasal yamklarda ise yamk yeri i.izerindeki elbiseler kesilir veya acihr,
bol suyla 10 dakika kadar yikamr (Akyildiz, 2000; Saygih,1997).

2. 7. 9. Steak Carpmalarmda Ilkyardtm
Daha cok yash kisilerde gorulen sicak 9arpmas1, uzun sure gunes altmda
oynayan cocuklarda da gorulebilir. Steak carpmasmm belirtilerini, sicak ve kuru bir
cilt, bas agnsi ve bas donmesi, 41 dereceye ulasan yi.iksek ates ve bulanti olarak
siralayabiliriz. Agir vakalarda bayilma da olabilir (Saygih, 1997).
Steak carpmasma ugranus bir kazazede elbiseleri cikartrhp yataga yatmlmah,
vi.icudu ilik suya batmlmis bir si.ingerle silinmelidir. Atesi 38 veya 39 dereceye
dusunceye kadar bu isleme devam edilmelidir. Kendine gelince kazazedeye,
kaybettigi su ve tuzu karsilamak icin tuz eriyigi icirilmelidir. Tuz eriyigi, yanm
bardak suya yanm c;ay ka~1g1 tuz kanstinlarak elde edilir (Saygih, 1997).
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2.8. Bashca Dog al Af etler

2.8.1. Dogal Afetin Tammi
Koken itibariyle 'Afet' kavranu Arapca bir kelimedir (Develioglu). Yikim,
felaket, bran, bela gibi kelimelerle Turkcelestirilmistir

(TDK). Ancak guncel

kullammlarda hala en fazla Arapca kokenli olan 'afet' kelimesi kullamlmaktadir.
Turk Dil Kurumu dogal afeti, insan eliyle onlenemeyen sel, firtma, deprem,
dolu vb. felaketlerin her biri olarak tammlarken, Ergunay (2007), dogal afeti
"insanlar ve insan yerlesmeleri uzerinde fiziksel,

ekonomik, sosyal ve cevresel

kayiplara neden olan, normal yasami ve insan faaliyetlerini durdurarak veya
kesintiye ugratarak topluluklan etkileyen dogal, teknolojik ve insan kokenli olaylann
sonuclan" olarak tarumlamaktadir.
Poncelet' e gore (2000/2009) ise, 'Afet' kavrami, genellikle zarar venci
sonuclanyla birlikte (olum veya binalann hasar gormesi gibi) dogal olaylar (deprem,
kasirga, sel, yangm vb.) icin kullamr.
Kocak (2004), yukandaki tammlara ilave olarak dogal afetlerin kaynagirun
yer veya atmosfer oldugunu ifade etmektedir.
Dogal afetler konusu, Birlesmis Milletler Cevre Programi (United Nations
Environment Programme [UNEP], 1999) tarafmdan gerceklestirilen bir cahsmada
ortaya konan ve "acil" diye nitelendirilen 36 temel konu icerisinde de yer alrmstir.
Bu konular arasmda iklim degisikligi %51 ile birinci sirada, tath su kaynaklanmn
azalmasi %29 ile ikinci sirada, ormanlann yok edilmesi/collesme ile tath su kirliligi
%28 ile ucuncu ve dorduncu sirada gosterilmistir.

Bu cahsmada yonetisim

eksikliginin payt %27 ile besinci sirada, nufus artisi/hareketlerinin payi %22 ile
yedinci sirada, kentlesmenin payi %16 ile on dorduncu sirada, dogal kaynaklann
azalmasmm payi % 11 ile on sekizinci sirada ve dogal afetlerin pay1 ise % 7 ile yirmi
altinci sirada yer almaktadir.

2.8.2. Depremler
Deprem, yer icinde fay olarak adlandmlan kinklar uzerinde zamanla biriken,
bicim degistirme enerjisinin aniden bosalmasi sonucunda meydana gelen yer
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degistirme

hareketinin

neden

oldugu

karmasik

ve

elastik

dalga

hareketleridir

(Akyrldiz, 2000).
Depremin

olusum

noktasma

"alt merkez",

ustundeki

yeryuzu

noktasma

"merkez ustu" noktasi denir. Depremin en siddetli oldugu yer burasidir; bu noktadan
uzaklastikca

etkiler hafifler. Deniz depremlerinde

alt merkez deniz dibinin altindadir.

Bu fur depremler buyuk dalgalar olusturur. Kiyilara varan bu dalgalar buyuk zarara
neden olur (Baskan Lexikon).
Tsunami ise deprem nedeniyle
adidir. Denizin
kabarmalanna

altmda, kiyismda

olusan dev yikici deniz dalgalannm

ya da yakmmda

yol acabilir. Tsunamilerin

korkunc

deniz

nerede ne zaman vuracagi tahmin edilerek

can ve mal kaybi buyuk olcude engellenebilir.
ne kadar cabuk yamt verirse felaketin

olan depremler,

Japonca

Bu arada kiyi sakinleri erken uyanlara

boyutlan

da o denli azaltilabilir

(Ozukan,

2000).
Deprem

kaynakh

toplu

yonetmeliklere

uygun

insan oldurur'

tezinin hakhhgim

Japonya'da,

deprem

dogrudan

olumlerin

insa edilmeyen

kaynakh

baglantihdir.

yapilarda

ortaya koymaktadir.

Japonya

Turkiye'de

ise insaat

tadilatlarda

binanm

kaynaklanan

can ve mal kaybmm artmasma

dekorasyon

malzemelerinin

artmasma
[iBiTEM],

yol acmaktadir

dusuk

olmasmm

sistemlerinde

gelmesi

Deprem

yapilan

sabitlenmemesi

uzerinde

srra sonradan

degisiklikler

neden olmaktadir.
yaralanmalann

(Istanbul Buyuk Sehir Belediyesi

ve
degil

bulunan

insaat kalitesiyle

kusagi
yam

'deprem

kusaginda

az olmasi

deprem

yapilan

bulunan
yapilan

depremden

Aynca mobilya ve
ve can kayiplannm

itfaiye Egitim Merkezi

2007).

Turkiye,
turlerinin

kalitesinin

gibi

gelisiguzel

meydana

can ve mal kaybmm

Tipki

tasryici

ozellikle

jeolojik,

topografik

hemen tamammdan,

yaprsi

ve iklim

ozellikleri

az ya da 90k, etkilenmektedir.

nedeniyle,

afet

Dogal olaylara bagh

olarak gelisen afetler sonucunda olusan olumlerin, %65'i depreme, % 15'i heyelana,
%12'si su basmasma,

%7'si

kaya dusmesi

ve %1 'i de 91g dusmesine

Turkiyede afetlere neden olan en onemli olay depremdir.
%91 'i, nufusunun

%95'i,

barajlannm

%92'si,

derece) deprem kusagmda bulunmaktadrr,
milli hasilasi (GSMH)'nm

%2'sinden

Turkiye'nin,

sanayisinin

%92'si

baghdir.

topraklannm
(%74'ti

birinci

1925 'ten gunumuze dek her yil gayri safi

fazlasi depremin
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acil hasarlanm

karsilamaya

harcanmistir

(Turkiye

Bilimsel

ve Teknolojik

Arastirma

Kurumu

[TUBiTAK],

2012).

2.8.2.1. Ktbrts'tn Depremselligi
Dunya genelinde ele almdigmda depremlerin iki buyuk kusak uzerinde
yogunlastrgi gorulmektedir. Bunlar; Pasifik kusagi ve Akdeniz, Alp-Himalaya
Kusagi diye adlandmlmaktadir (kktcmeteor.org).
Depremler nedeniyle aciga cikan enerjinin %80'i Pasifik Kusagmda, %15'i
Alp-Himalaya Kusagr'nda, geri kalan %5'i de diger deprem bolgelerinde olusan
depremlerden

ileri gelmektedir (K.K.T.C. Baymdirhk

ve Ulastirma Bakanhgr

Meteoroloji Dairesi Mudurlugu [MDM], 2010).
Bu genel iki grup icerisinde KKTC'nin bulundugu yere bakacak olursak,
ikinci derece olarak nitelendirdigimiz ve Turkiyeyi de kat eden Alp-Himalaya
Deprem Kusagi'rnn, diger bolgelere gore daha az aktif olan ve Girit'in Guneyinden
baslayip Marmaris ve KKTC'den
uzerinden

gecerek tekrar Kahramanmaras ve Erzincan

"Kuzey Anadolu Fayi" ile birlesen tektonik hat uzerinde oldugu

gorulmektedir (MDM, 2010).

~ekil 2. Kibns civan fay hatlan (MDM, 2010).
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Depremlerin
tektonik hareketlerin

pek cogunun bu yay uzerinde

olustugunu ve bunun da depremlere yol acngun gostermektedir.

Sekil 3. 1905-1996 doneminde
depremlerin

odak noktalanm

Kibns 'm bulundugu

gosteren

harita.

Arastirma ve Uygulama Merkezi, Intercollege.
Tarihsel
depremlerin

kaynaklar

Kibns'r

ve

sarstiguu

oldugunu gostermektedir.
Milattan

ortaya cikmasi bu yay boyunca

arkeolojik

bolgede meydana gelen

(Cevre Konulanm

Inceleme

Birimi

olusan

siddetli

[C::KiB], 2004).
bulgular,

gecmiste

ve 90k sayida deprem

sonucunda

sehirlerin

tahrip

Tarihsel bilgilere gore Kibns'ta Milattan Once (MO) 26 ile

Sonra (MS) 1900 yillan

arasmda,

en az 8 siddetinde

16 yikici deprem

meydana gelmistir. Baf sehri MO 15 yilmda meydana gelen deprem sonucunda yerle
bir olmus; MS 76 yilmda meydana
Kition sehirleri de depremden

gelen depremde

yikilmisnr.

yilmdan

beri

kaydedilmeye
gerekse

Kibns't

da

baslannstir.

kuzeyinde

kurulan

( cyprusgeology.org).

deprem kayit istasyonlannm

icine

alan

bolgedeki

1980 yih ortalanndan
deprem

Salamis ve

Salamis ve Baf MS 332 ve 342 yillannda

meydana gelen depremlerle yeniden tahrip olmuslardir
Kibns' a komsu ulkelerdeki

ise Baf yanmda

kayit

depremler

hakkmda

bilgiler

itibaren Adanm gerek guneyinde

istasyonlanyla

Kibnsm

hakkmda daha dogru bilgilerin elde edilmesi mumkun olmustur.
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devreye girdigi 1896

depremselligi

1896 - 2004 yillan arasmdaki donemde deprem odaklannm Kibns uzerine
karsihk geldigi 400' den fazla deprem meydana gelmis ve bu depremler adanm belli
bolgeleri yamnda cevre ulkelerde de hissedilmistir. Bu depremlerden 14 tanesi hasara
yol acrms ve meydana gelen depremlerden yaralananlar olmustur. Bu depremlerden
en siddetli olanlan 1941, 1953, 1995, 1996 ve 1999 yillannda meydana gelen
depremlerdir (cyprusgeology.org).

Seki! 4. 1896-2000 yillan arasmda Kibns'ta meydana gelen yikici ve tahrip
edici depremler (C::KiB, 2004).
Tarihsel ve gunumuze yakm donemlerde meydana depremler uzerindeki
degerlendirmeler, depremlerin olusumu ve bunlann zaman icindeki dagilmumn
duzenli olmadigim gostermektedir. S1k sik tekrarlanan depremleri sismik aktivitenin
duruldugu donemler takip etmektedir. 1995 - 1999 yillan arasmda sismik aktivitede
artis gozlenrnistir. Bu depremler guclt; - 90k guclu depremler olup deprem
buyuklugu

Rihter

olcegine

gore

5.6

ile

6.5

arasmda

degismektedir

( cyprusgeology.org).
Kibns sismik yonden hareketli bir bolgede yer aldigmdan butun ada
depremden etkilenebilecek konumdadir. Ancak Kibns 'm depremler yonunden en
aktif kesimi Baf'tan Limasol'a oradan da Larnaka ve Magusa'ya uzanan kryi
serididir ( cyprusgeology.org).
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Sekil 5. Baf'tan Gazimagusa'ya

kadar uzanan kiyi seridinin depremden

etkilenme riskinin en ust duzeyde oldugunu gosteren Kibns sismik tehlike haritalan

(<;::KiB, 2004).
Gunumuzde cagdas nitelikteki deprem kayit istasyonlan gerek guney gerekse
kuzey Kibns 'ta faal durumdadir.

DEPREM lSTASYONl.ARI

Sekil 6. Deprem Istasyonlannuz (MDM, 2010)
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2.8.2.3. Depremden Once Altnmast Gereken Onlemler
Deprem bilincinin olusturulmasi icin toplumun tum kesimlerine yonelik
egitim calismalan yapilmah, ev, okul isyeri ve topluma acik yapilar icin deprem
senaryolan hazirlanmah ve bu kapsamda belirli arahklarla tatbikatlar yapilmahdir.
Ilkyardim, yangm ve kurtarma konulannda egitim alarak acil durumlarda dogru
hareket

tarzlan

ogrenilmeli,

resmi ve ozel kurumlar

ile tum mahallelerde

olusturulacak itfaiye gonullulerinin cahsma prensipleri belirlenmeli ve bu dogrultuda
egitim almalan saglanmahdir (iBiTEM, 2007).
Yasarulan mekan incelenerek deprem anmda olasi kacis yollan belirlenmeli,
ilk sarsmtidan korkulmamasi gerektigi, cunku binalan ilk sarsmtmm yikmayacagi
ogrenilmeli,

ancak

10-15

saniyede

bina

terk

edilemeyecek

durumda

ise

merdivenlerin ve merdiven bosluklannm kullamlmarnasi gerektigi ogrenilmelidir
(Akyildiz, 2000).
Bina

insaatmda

agir can

yapimmdan

kacimlmah,

Binanm

kolonlan

kirislerden guclu olmahdir. Yasamlan binanm depreme karsi dayamkh olup olmadigi
tespit ettirilmeli, depreme dayamkh olmayan binalann gerekli tedbirler almarak
guclendirmesi yaptmlmalidir. Mobilyalar ve aksesuar malzemeleri devrilmemeleri
ve dusmemeleri icin duvara ve zemine sabitlenmelidir. Y ataklar pencerelerin onune
yerlestirilmemelidir.
Y angm sondurme aletlerinin kullammi ogrenilmeli, bakimlan

periyodik

olarak yaptmlmah ve kolay yerde muhafaza edilmeleri saglanmahdir. Elektrikli
aletler ve isiticilar yatmadan once mutlaka prizden cekilmeli, elektrik sigortalan ve
su vanalannm

yerleri ogrenilmelidir. Acil durumlar icin hazirlanacak deprem

cantasmda; ilk yardim malzemeleri, gerekli ilaclar, el feneri, radyo, duduk, cekic, i~
eldivenleri, cakmak ya da kibrit ile su ve dayamkh gida maddesi bulundurulmahdir
(Akyildiz, 2000; iBiTEM, 2007).
Yamci, patlayici ve kimyasal maddeler bulunduklan kaplan kmlmayacak ve
dolayisiyla bu maddeler etrafa sacilmayacak sekilde saklanmahdir (Akyildiz, 2000).

2.8.2.4. Deprem Antnda Yaptlmast Gerekenler
ilk sarsinti hissedildiginde sakin olunmah, panige kapilmamah, oraya buraya
kosusturulmamahdir.

Cunku panik, saglikh dusunmeyi engeller, hatah, bilincdisi
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hareket

edilmesine

neden olur. Bilincli dusunebilmek,

degil, daha onceden

yapilrms

olmasma

baglidir.

hazirhklann

10-15 saniye

felaket anmda

icinde bulunulan

yerden bina d1~111a guvenli bir acik alana cikma imkam ve plam varsa bunu derhal
uygulamaya

koymah,

eger bina terk edilemiyorsa,

ucgeni alanma gidilmeli
raflardan

daha once belirlenen

ve yan yatarak cenin pozisyonu

ve merdivenlerden

uzak durmah,

almahdir.

yasam

Pencerelerden,

asansor asla kullamlmamahdir.

Okulda

siralann hemen yanmda yatis pozisyonu almahdir (Akyildiz, 2000; iBiTEM, 2007).
Sarsmtmm sona ermesinden
sure sonunda
kaynaklan

etraf kontrol

sonra yaklasik 10 saniye hareket edilmemeli,

edilerek

kullamlmamah,

ayaga

LPG tupunun

detantoru

camlar acilarak ortam havalandinlmahdir.
bir sekilde

kontrol

edilmeli,

merdivenler

kontrol

edilmeli, binadaki

disan cikmalan saglanmahdir,
artci

soklarda

bulunulmamalidir.
direklerden,

cokrne

kapatilmah,

salterleri

kapatilmah,

olan

agir

disarda

hasarh
olanalar,

alt ve ust gecitlerden,

Deprem esnasmda

park edilmeli ve acik alana ulasilmaya
yatilmah

araclannda

ve bas

bulunanlar

gibi ates

gaz kacagi varsa
mekan hizh

bina sahanhklan

diger kisiler uyanlarak

ve

guvenli bir sekilde

ellerin

cahsilmahdir.

arasma

almarak

ise saglam bir yere tutunmah,

talimat vermeden aractan inmemelidirler

binalann

cevresinde

binalardan,

agaclardan,

koprulerden

aracmda bulunanlar

cekip durmah, sarsmti gecene kadar cikmamahdirlar.

yanma

cakmak

Gaz kacagi yoksa bulunulan

esnasmda

enerji hatlanndan,

kibrit,

Bina terk edildikten sonra guvenli bir alana gidilmeli,

ihtimali

Deprem

bir alana gitmelidirler.

elektrik

kalkilmah,

bu

uzaklasarak

ise araclanm

Yerlesim merkezinde

acik
kenara

ise arac

Buna imkan yok ise aracm
korunmalidir.

Toplu

yere comelmeli,

tasima

gorevliler

(Akyildiz, 2000; iBiTEM, 2007).

2.8.2.5. Deprem Sonrastnda Yaptlacaklar
Kalabahk bir yerde bulunuluyor ise panigi engellemeye cahsmah, ikinci
sallantiya karsi hazirhkh olmah, bulunulan yerden uzaklasmadan yakmlardaki
binalar kontrol edilmeli, coken bina varsa; kontrollu bir sekilde mahsur kalanlar
kurtanlmaya cahsilmahdir (iBiTEM, 2007).
Depremden hemen sonra, gereksiz arac kullammmm itfaiye ekipleri basta
olmak uzere arama-kurtarma, saghk ve yardim ekiplerinin olay yerine ulasmasmda
zaman kaybma yol acacagmdan arac ile yola cikilmamahdrr. Sebekelerin cokmesine
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ve

dolayisiyla

dusuncesiyle

haberlesme
de gereksiz

imkanmm

ortadan

kalkmasma

telefon gorusmelerinden

sebep

kacmilmahdir

olabilecegi

(Akyildiz,

2000;

iBiTEM, 2007).
Sahile yakm bir yerde bulunuluyor
yerlesim bolgelerine

gidilmelidir

ise kisa siirede mumkun

(iBiTEM, 2007).

Enkaz altmda mahsur kalmrmssa, panige kapilmadan
degerlendirmesi

yapilmah,

gereksiz hareketlerden

kotuye gitmemesi

icin hareket kabiliyetini

unsurlar

sekilde yerinden

rastgele

kontrollu

bir sekilde

dusunulerek

ttiketilmelidir.

bir

sakin bir sekilde durum

kacimlmahdir.

Durumun daha da

kisitlayan beton blok, kolon gibi yapisal

oynatilmamahdir.
Enkaz

altmda

Varsa

su ve gida maddeleri

uzun bir sure kahnabilecegi

el feneri, cep telefonu, radyo gibi cihazlar kontrollu kullamlarak

uzun sure istifade etmeye cahsilmahdir.
sert

olan yuksek

cisimle

edilebiliyorsa

su tesisati,

kolon

Disanda
veya

onlarda

olan kisileri haberdar etmek icin

kirislere

vurmaya

cikis yoluna kontrollti bir sekilde ulasilmahdir

cahsmah,

hareket

(iBiTEM, 2007).

2.8.2.6. Cocuklar Depremden Nastl Korunur?
Deprem, ozellikle cocuklarda derin izler birakir. Buyuklere gore daha
savunmasiz ve korunmasiz olan cocuklann depremden etkilenmeleri, ozellikle de
ebeveynlerinin depremden nasil etkilendigine bagh olarak gelisir. Panik yasayan ve
depresyona giren ailelerin cocuklannda hayatlan boyunca iyilestiremeyecekleri
yaralar acilabilir. Buna neden olmamak icin, yersiz panikten uzak kalmahdir.
Deprem gerceginin ne oldugu TUBiTAK kurumunca cocuklann anlayacagi dilden su
sekilde anlanhyor: "Once bir gurultu duyulur, ardmdan sarsmti baslar. Esas yikici
sarsmti birkac saniye sonra gelir. Cogunlukla yalmzca birkac adim atilabilir. En hizh
bicimde en guvenli yere ulasip, en guvenli pozisyonu almamz gerekir. Basimzm ense
kismi oncelikle korumamz gereken bolgedir. Guvenli bir yer bul ve comel. Basim
koru. Saglam bir yere tutun. Birkac kez derin soluk al ve ver, sakinles, Sarsmti bitene
degin kipirdamadan yerinde kal. Bu hareketleri, bir comelme oyunu haline getirip
buyuklerinizle

oynayabilirsiniz.

Oyunun sonunda saklamlan yerlerin ne kadar

guvenli olup olmadigi tartisihr. En az guvenli yere giden oyunu kaybeder. Genellikle
apartmanlann dis duvarlan tehlikelidir, ii; duvarlara yakm durun. Koridorlar ii;
duvarlarla cevrildiginden daha guvenlidir. Basimza dusecek cisimlerin oldugu yerler
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tehlikelidir.

Devrilebilecek

olduklanndan
hazirladigi

hem

Depremden

camlan

tehlikelidir.

Pencere kenarlan,

kmlabileceginden

gerektigini,
gerekenler

guvenli bolgeleri belirlemelerini

listesinde

deprem

sonrasma

ezberleyin.

TUBiTAK'm
bir deprem plam

onermektedir.

yonelik

onlemler

sonra ailenizin uyeleri icir bulusma yerleri belirleyin.

yasayan yak1111111z111 telefonunu

hem dis duvar

tehlikelidir.

brosur, cocuklara evlerinde ve gittigi diger mekanlarda

hazirlamalan
yapmalan

de

mobilyalar

Cocuklann
de vardir:

Baska bir kentte

Sarsmti bitince bulundugunuz

yeri terk

etmeden once cevreden gelen sesleri dinleyin. Evden cikarken yalm ayak olmamaya
cahsm. Disanda

yasayabilmek

icin gerekli olan esyalar: Pilli el feneri, Pilli radyo,

battaniye, su, konserve yiyecekler, ilkyardim cantasi (Akyildiz, 2000: 178-179).

2.8.3. Yangtnlar

2.8.3.1. Yangtntn Tammi
Y amci

maddenin

tutusma

sicakligmda

oksij enle

meydana

getirdigi

ekzotermik kimyasal zincirleme reaksiyonuna yanma denir. Yamci organik madde ve
bilesiklerine yamci madde denir. Yanici maddeler dogada 'kan, stvi ve gaz ' olmak
uzere uc halde bulunur. Kontrol d1~111da 91km1~ yanma olayma ise yangm denir.
Bilgisizlik, dikkatsizlik, ihmal, tedbirsizlik, cevredeki yangmdan sirayet, sabotaj,
tabiat olaylan ve kazalar bashca yaygm sebepleridir. (iBiTEM, 2007).

2.8.3.2. Yangtn Tehlikesini Onlemenin Yollart
Y angm ihtimalini en aza indirmek icin evde ve isyerinde uygun sayida yangm
sonduruculer bulundurulmah, soba, utu, ocak gibi yakici aletler ahsap yuzeylerden
uzak tutulmah, yangm durumunda kullamlmak uzere uzun bir bahce hortumu
bulundurulmahdir.
yaptmlmah,

Tum elektrikli aletlerin kontrolleri

ve bakirm zamanmda

kibrit ve cakmaklar cocuklann ulasamayacagi

yerlerde muhafaza

edilmeli, soba, ocak gibi 1s1 kaynaklan cocuklardan uzak tutulmahdir. Sobalan
tutusturmak icin, benzin, ispirto, mazot vb. ucucu maddeler kullamlmamah, yatarken
sigara icilmemelidir (Saygih, 1997).
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2.8.3.3. Otel, Okul, Altsveris

Merkezi

Gibi Topluma Actk Yaptlarda

Meydana Gelen Yangtnlarda Hareket Tarzi
Otel, okul, ahsveris ve eglence merkezleri gibi bina ve isletmelerde, 'Acil
Durum

Planlan'

yapilmah

ve

en kisa

zamanda

'Acil

Durum

Ekipleri'

olusturulmahdir, Bu yapilarda aktif ve pasif guvenlik onlemleri eksiksiz olarak
ahnmali,

farkh

senaryolar

hazirlanarak

ozellikle

tahliye

tatbikatlan

belirli

zamanlarda yapilmalidir (iBiTEM, 2007).
Okullarda koridorlara ogrencilerin rahathkla gorebilecegi kacis planlan
asilmah, acil durumlarda ogrenciler ogretmenlerin kontrolunde tahliye edilmelidir.
Mahsur kalma durumlannda bulunulan yere, kapilan kapatilarak duman girmesini
engelleyecek tedbirler almmahdir. itfaiye personelinin fark edebilmesi icin kapah
tutulan camlann onunde beklenilmelidir (iBiTEM, 2007). 199 numarah acil yangm
telefonuna hemen ihbarda bulunulmahdir ( edevlet.eu).

2.9. Bazi Meteorolojik Olaylar ve Korunma Yontemlerl

2.9.1. Zararlt Giine~ Istnlanndan Korunma
Ozon tabakasi, atmosferde yeryuzune ulasan gunesin zararh ismlanna karsi
koruyucu kalm bir tabakadir. Son 50 yil icerisinde bu tabakamn tahrip edilmesi
sebebiyle gunesin zararh ismlan bizlere ulasabilmekte ve deri kanseri, katarakt gibi
saghk problemlerine sebep olmakta ve bagistkhk sistemini etkilemektedir (Ozalp,
2012).
Ozellikle hayatm ilk 20 yilmda gunesin zararh etkilerine karsi korunma
buyuk onem tasnnaktadir. Gene yaslardaki her gunes yanigr ilerde deri kanserine
yakalanma riskini artmci bir etkiye sahiptir (Ozalp, 2012).
Gunesin zararh

ismlanndan

korunabilmek

icin, guneste kalma suresi

kisrtlanmahdir. Ozellikle yazm saat 11.00-16.00 arasmda zararh UV (Ultraviyole)
ismlan daha etkili olacagmdan direk olarak gunes altmda kahnmamah, goz, kulak,
yuz ve boynun arkasmi korumak icin genis cevreli bir sapka kullamlmah, vucudun
korumasi icin uzun kollu gomlekler ve pantolon giyilmelidir. Gozleri koruyarak,
gozde katarakt olma riskini azalt icin gunes gozltigu kullamlmahdir. Gunesin zararh
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ismlanndan

korunmak

icin acikta

koruyucu krem surulmelidir

cahsirken

spor yaparken

ve yuzerken

deriye

(Ozalp, 2012).

2.9.2. Siddetli Yagi~ ve Selden Korunma
AnaBritannica'da

sel, bir suyun dogal ya da yapay yatagmdan tasarak

cevredeki kuru alanlan basmasi seklinde tammlanmaktadir.
Sel uyanlan radyo ve TV'den takip edilerek, son meteorolojik durumla ilgili
guncel bilgiye sahip olmaya cahsilmah, gerekirse Meteoroloji'den telefonla bilgi
almaya cahsilmahdir.

Selleri tahmin etmek onlan tetikleyen olaylann turu ve

dogasma baghdir. Kisa sureli yogun yag1~ ani sele, uzun sureli yag1~ ise nehirlerin
tasmasma neden olacaktir (Meteoroloji Genel Mudurlugu [MGM], 2012).
Selden once evde degerli esya ve onemli belgeler yuksek yerlere kaldmlmah,
afet ilk yardim cantasmi hazir bulundurulmah, zarara yol acabilecek ya da zarar
gorebilecek esyalar iceri ahnmah, su kaynaklan kirlenebileceginden, yedek icme
suyu depolanmah, suyun evi terk ettigi her yerden iceri de girebilecegi bilinmeli ve
bu nedenle kum torbalan temin edilmeli, selin kullanabilecegi ark, hendek, vadi ve
kanyon gibi yerlerden uzak durulmah, acik alanda bulunuluyorsa yuksek bir yere
cikilmahdir (MGM).
Sel sirasmda yuksek yerlere cikilmah, sel suyu icinde araba kullamlmamah,
arac selden etkilenmeyecek bir yere cekilmeli, sel suyu, akmti ya da nehirlerde
yurumeye cahsmamah,

ev ya da isyeri bosaltihyorsa

elektrik, dogalgaz vb.

kapatilmah, cok gerekli olmadikca yolculuga cikrlmamahdir (MGM).
Selden

sonra

binalardaki

yapisal

hasar

kontrol

edilmeli,

karanhkta

bulunuluyorsa mum degil el feneri kullanilmah, sel suyu ile temas etmis butun gida
malzemeleri konserve dahil asla kullamlmamalidir (MGM).

2. 9. 3. Ytldinmdan Korunma
Y ildmm, bulut ile yer arasmda meydana gelen yuksek gerilimli bir elektrik
bosalmasidir, Y ildinmm meydana gelebilmesi icin bulut ve yerin farkh elektrik
yuklerine sahip olmasi ve belirli bir potansiyel farka erismesi gerekmektedir.
Genellikle bulutun yere yakm olan bolumleri negatif, yer ise pozitif yuklu elektrige
sahiptir. Bazi kosullarda bunun tersi de olabilir. Bulutla yer arasmdaki potansiyel
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farki artarak belirli bir degere eristiginde, iletken olmamasma ragmen hava icerisinde
iletken bir kanal olusur ve elektriksel bosalma baslar, yani yildmm meydana gelir.
Yildmm olayi, her ne kadar yildmm dusmesi olarak bilinse de bulut ile yer
arasmdaki negatif ve pozitif elektrik yi.iklerinin pozisyonlanna gore bazen buluttan
yere dogru, bazen de yerden buluta dcgru olmaktadir. Yildinm

carpmis bir

kazazedeye dokunmak tehlikeli degildir, dokunuldugu zaman carpilma tehlikesi
yoktur. Yildmm olusmasmda meteorolojik sartlann yam sira yer yi.izeyinin durumu
da cok onemlidir. Yuksek binalar, agaclar ve metalik esyalar gibi iyonlastmci
malzemeler yildmm olusumu icin uygun kosullar hazirlarlar (MGM).
Y ildmmlardan

korunmak

icin,

yuksek

bina

ve yapilarda

paratoner

(yildmmsavar) kullamlmah, yildmm riski olan havalarda agac, bayrak ve telefon
direkleri gibi yuksek objelerden uzak durulmah, metalik esyalardan da uzak
durulmah ancak otomobillerin lastikleri yahtkan oldugu icin otomobil icleri gi.ivenli
yerlerdir. A91k arazide bulunuluyorsa yere comelerek oturulmah, kesinlikle yere
yatilmamali, su i.izerinde bulunuluyorsa derhal karaya cikmaya cahsilmah, semsiye
gibi sivri metal iceren esyalar kullamlmamah,
durulmamah,

elektrikli

esyalar

fisten

acik arazide gruplar halinde

cekilmeli,

mi.imki.in

oldugunca

kullamlmamahdir (MGM).

2.9.4. Siddetli Riizgar ve Ftrttnadan Korunma
Firtmadan once, radyo ve TV'den firtma uyanlan takip edilmeli, gerekiyorsa
Meteoroloji'den telefonla bilgi almmahdir. Merdiven, bahce mobilyasi gibi serbest
nesneler ya da pencere ve camlanm kmp iceri girebilecek her ~ey emniyete almmah,
ozellikle binanm ri.izgar alan tarafmda olanlan basta olmak i.izere tum kapi ve
pencereler ve garaj kapisi gibi buyuk kapilar kapatilmah ve emniyetli bir sekilde
baglanmahdir (MGM).
Araclar, varsa garaja park edilmeli, yoksa bina, agac, duvar ve citlerden uzak
tutulmahdir, Cati kati /tavan arasi kapilanni ya da kapaklanm kapatmah ve surguyle
emniyete

almah,

pencerelerde

panjur

I

kepenk

varsa

bunlann

kapatihp

baglandigmdan emin olunmahdir. Afet ilk yardim cantasi hazir bulundurulmahdir
(MGM).
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Firtma sirasinda, mumkun oldugunca icerde kahnmah,
agaclara

yakm yerlerde

yikilacagmdan,

yurumemeli

ve onlara sigmrlrnamaltdrr.

duvar ve citlerin korunakh

tarafmdan

ederken hasan onarmak icin disan cikilmamah,
kapatilmah

yolculuk

kablolanna

firtma devam

dikkatli olunmah, mumkunse

ya da altematif yollar bulunmahdir.

yolculuk yapilmamahdir
Firtmadan

uzak durmah,

tarafa

Frrtmaya maruz kalan yollarda

ozellikle kopruler ve viyaduklerde

ertelenmeli

Korunakh

binaya girerken ve cikarken kapilar

ve guvenli olan yol tercih edilmelidir.

araba kullamhyorsa

disan cikihrsa, bina ve

Gerekli olmadigi

surece

(MGM).

soma, yere dusmus ya da hala sallanmakta

dokunulmamah,

firtmanm

bina ve agaclara yakm yurumemelidir.

zayiflatrms

olan elektrik/telefon

olabilecegini

Komsu ve yakmlann

dusunerek

guvende

duvar,

oldugundan

emin olunmahdir.

2.10. Trafik

Ulasim yollanmn yayalar ve her turlu tasit tarafmdan kullamlmasma trafik
denir (TDK; Buyuk Larousse).
Okul yolunda guvenlik onlemleri hayati onem tasir. Ogrencilerin okula gidipgelirken dikkatlerini dagrtabilecek pek 90k engel bulunabilir. Ogrenci ile birlikte
okula gidip, yolda nelerle karsilastigi

arastmlmah

ve bunlarla ilgili onunla

konusulmahdir. Okul cantalannm bol sayida reflektorlu emniyet seridi ve turuncu
kirrmzi uyan alanlan bulunmahdir. Bu alanlar suruculerin cocuklan fark etmesini
kolaylastinr.
KKTC'de

okul servis muteahhitleri ile Milli Egitim, Genclik ve Spor

Bakanhgi arasmda 'Ogrenci Tasima Mukavelesi' imzalanmaktadir. Bu mukaveleye
gore muteahhit, Y olcu Tasima Izni 'ne sahip olmak ve tasman ogreucileri kapsayacak
sekilde mevzuatm zorunlu kildigi motorlu araclar sigortasi yapttrmak zorundadir.
Aynca bu mukavelede araclann yolcu kapasitesinin uzerinde 6grenci tasimasma izin
verilmeyecegi ve ogrencilerin araclann solundaki uygun yapilrms kapilardan indirilip
bindirilecegi belirtilmektedir.
Maddi ve manevi zararlara yol acan kazalann onlenmesi icin, trafik kurallan
en etkili aractir (Baskan Lexikon).
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2.10.1. Yayalartn Dikkat Etmesi Gereken Kurallar
Tasrt

yolu

bitistiginde

ve yakmmdaki

yaya

yolu

(kaldmm)

yoksa

banketlerden yliri.inmelidir, karsidan karsiya gecisler, trafik polisinin bulundugu
yerlerden, trafik polisi yoksa trafik isiklannm bulundugu yerlerden o da yoksa yaya
okul gecidi gibi yerlerden yapilmahdir. Y aya gecidi, okul gecidi ve kaldmmlann
daima

sagi kullamlmah,

gecilmelidir,

karsidan

karsiya

kosmadan

ancak hizh

adimlarla

Trafik polisinin duzenleme cahsmalanna, trafik isiklanna ve isaret

levhalanna kesinlikle uyulmahdir, Karayollanna

trafigi guclestirecek, tehlikeye

dusurecek ve mani olacak sekilde herhangi bir sey birakmamah ve dokmemelidir,
Isikh isaret veya yetkili kisilerin bulunmadigi yerlerde, tasrtlann uzakhk ve hizim
kontrol ederek guvenlik sagladiktan sonra en kisa dogrultudan ve en kisa zamanda
tasit yolunda karsidan karsiya gecilmelidir (guvkk.net).

2.10.2.Siiriiciilerin Dikkat Etmesi Gereken Kurallar
Devamh cizgilerde, virajlarda, tepe ustlerinde, dar kopru ve tunellerde ilerisi
gorunmeyen yerlerde ondeki arac gecilmemeli, birden fazla seritli yollarda trafigi
tehlikeye dusurecek sekilde isaret vermeden serit degistirilmemeli, kavsaklarda ve
tepe ustlerine yaklasirken virajh yollarda ilerlerken surat artmlmamah,
havalarda

gorus

mesafesi

azaldigindan

huzmeli

farlarla

daha
gecis

dikkatli
yapilmah,

olunmahdir.
alkollu

yagish
Geceleri

karsilasmalarda

kisa

iken

arac

kullamlmamah,

onden giden araclar guvenli ve gerekli bir mesafeden takip

edilmelidir (guvkk.net).

2.10.3. Trafik Kazast Sonrast Altnmast Gereken Onlemler
Kaza mahalline gelindiginde

arac kaza mahallinin uzagma ve trafigi

aksatmayacak sekilde park edilerek dortlu flasorler acilmahdir, Araclardan biri alev
alrmssa alevlerin benzin tankma ulasabilecegi unutmamah, ilk yardim gelene kadar
yarahlann guvenli bir yere ahnmasi icin ve kaza bolgesine yaklasan diger araclann
guvenligi icin kontrolu tek kisi ustlenmelidir. Kaza bolgesine yaklasan trafigi her
yonden uyarmak gereklidir. Bunun icin beyaz bir bez parcasi veya bir el hareketiyle
kazaya yaklasan araclar ikaz edilmeli, kaza mahallinin 100 metre ileri ve gerisine
reflektor ucgeni koyarak ikinci bir guvenlik seridi olusturulmahdir, Kazaya kansan
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araclar cahsir durumdaysa
cekilecekleri

dusunulerek

araclann

cahsmasi

durdurulmah

kontak

anahtarlan

araclann

ve araclann
uzerinde

daha soma

birakilmahdir.

Kazaya kansan araclann el frenleri cekili degilse cekilmeli, benzin kacagi olabilecegi
dusunulerek,
kontrol

kaza mahallinde

edilmeli,

yarahlann

almalan saglanmalrdir

boyun

kismmdan

Yarahlann

yakalan

nefes ahp almadigi

gevsetilerek

rahat

nefes

(guvkk.net).

Kaza ve kazazedeler
ambulans telefonlanna

sigara icilmemelidir.

icin 115 numarah

ihbarda bulunulmahdir

polis imdat ve 112 numarah

acil

(edevlet.eu).

2.10.4. Okullarda, Okul Gecidi Gtirevlisi Uygulamast
Murat (2008), kitabmda, Turkiye 'de ilk ve orta dereceli okullann onunde
trafigi yonetmekle ve ogrencilerinin okul gecidinde guvenli sekilde okula giris ve
cikislanm saglamakla gorevli, trafik zabrtalannca verilmis belgesi bulunan ve ozel
kiyafet tasiyan okul gecidi gorevlilerinden bahsetmektedir. Aym kitapta okul gecidi
gorevlisi olma sartlan ve secilme esaslan, okul gecidi gorevlisi olacaklarm egitimi,
kiyafetleri ve tasiyacaklan isaretler,

okul gecidi gorevlilerinin cahsma usul ve

esaslan da ele almmaktadir.

2.10.5. Okullarda Karayolu Trafik Guvenligi Egitimi
Her alanda oldugu gibi olumlu davranislarda bulunan, yani egitilmis insan
trafik kazalannm azaltrlmasmda da genel anlamda onemli etkendir. Genel olarak
egitim, cocuklan yetiskin hayatmm deneyim, sorumluluk ve imkanlanna hazirlar.
Cocuklara

yonelik

karayolu

trafik

guvenligi

egitimi,

kendilerini

kazalardan

korumaya ve karayolu cevresini kullanan ve duzene sokan yetiskin ya~amma
hazirlamaya yoneliktir (Trafik Arastirma Merkezi [TAM], 2001).
Cocuklara yonelik verilen karayolu trafik guvenligi egitimi su hususlarda
yararh

olur: 1. Y ol cevresinin

guvenli kullammi

icin gerekli olan hunerleri

gelistirmek, 2.karayolu guvenligi hakkinda etkiye sahip tutum ve davramslan teshis
etmek ve anlamak, 3.Sistemlerin nasil cahsnguu ve degistirilebilecegini anlamayi ve
bilmeyi gelistirmek, 4.Kendi ve digerlerinin guvenligi icin sorumluluk alabilmeleri
ve secim yapabilmelerine imkan veren karar verme hunerlerini gelistirmek, 5 .Kendi
kendilerine ve baskalanna saygi gostermelerini gelistirmek, 6.Yolu kullananlann
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davraruslanm
sonuclan

yonlendiren

ve nedenleri

anlayis

hakkmda

ve bilgilerini

anlayis

gelistirmek,

ve bilgilerini

7.Trafik

gelistirmek,

kazalan

8 .Baskalanna

saygi gostermek ve tasit icinde guvenli seyahat etmek icin gerekli huner, anlayis ve
bilgilerini gelistirmek

(TAM, 2001 ).
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BOLUMIII
YONTEM

Bu bolumde arastirmanm modeli, evren, cahsma grubu, veri toplama araci ve
gelistirilmesi,

verilerin toplanmasi ve verilerin cozumlenmesi

konulanna

yer

verilmektedir.

3.1. Arastirmamn Modeli
Bu

arastirmada

yoneticilerinin,

ortaogretimlerde

ogrenci

guvenligi

konusunda

ogretrnenlerin ve velilerin gorusleri karsilastmlmah

okul

olarak ele

ahnmaktadir. Arastirmada hem nicel hem de nitel veriler toplanrrus ve arastirma
deseni "icerik analizi" ve "genel tarama modeli" olarak belirlenmistir. Arastirmada
nitel arastirma yontemlerinden gorusme teknigi kullamlrmstir.

Gorusme teknigini

kendi icinde yapilandmlrrus, yan-yapilandmlrms ve yapilandmlrnarrns gorusmeler
olarak smiflamak mumkundur. Y an-yapilandmlrms

gorusmede sorular onceden

belirlenir ve bu sorularla veriler toplanmaya cahsihr (Karasar, 1998). Bu yontem tam
yapilandmlrms gorusmeler kadar kati olmadigi gibi yapilandmlmarms gorusmeler
kadar esnek degildir; ikisi arasmda yer almaktadir. Arastirmacrya esneklik sagladigi
icin gorusme turlerinden yan-yapilandmlrms gorusme teknigi kullarulnustir (Dagh
ve diger. 2009)

3.2. Evren
Arastirmarun evrenini Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetinde 2011-2012 egitim
ogretim yihnda Genel Ortaogretim Dairesine bagh, lise ve ortaokullarda gorev yapan
yonetici ve ogretmenler ile bu okullarda ogrencisi bulunan veliler olusturmaktadir.
Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi Egitim Ortak Hizmetleri Dairesi tarafmdan
hazirlanan egitim istatistiklerine gore Subat-2011 tarihi itibariyle KKTC'de Genel
Ortaogretim Dairesi bunyesinde 95 yonetici (32 mudur, 63 mudur yardimcisi), 1164
ogretmen

ve

15638

ogrenci

bulunmaktadir.

Velilerin

sayismm

tesbitine

gidilmemistir. Ancak yaklasik olarak ogrencilerin sayismm yansi kadar oldugu
tahmin edilmektedir.
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3.3. Calisma Grubu
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetinde Genel Ortaogretim Dairesine bagh 18
lise ve 14 ortaokul bulunmaktadir. Liselerin 12' sinin bunyesinde aym zamanda
ortaokul da bulunmaktadir (mebnet). Arastirmaya bu ortaokul ve liselerden

26

yonetici, 30 ogretmen ve 27 veli olmak uzere toplam 83 katihmci dahil edilmistir.
Cahsma grubunu belirlemek icin olasihk temelli ornekleme yontemlerinden
seckisiz ornekleme yontemine
cahsilamayacak

basvurulmustur.

Bunun nedeni, evrenin tumu

kadar buyuk oldugu icin, belirli yontemlerle daha kucuk ve

cahsilabilir, evreni de temsil eden bir katihmci grubun olusturulmasi, cahsmanm bu
grup uzerinde gerceklestirilmesi, bulunan sonuclann evrende olmasi muhtemel
cesitlilik, zenginlik, farklihk ve aykmhklan

ele alarak butuncul bir resim elde

etmektir (Yildmmez.Simsek, 2000).

Tablo 1. Kaulimct durumu
Yonetici

Ogretmen

Ortaokul

13

15

11

39

Lise

13

15

16

44

Top lam

26

30

27

83

Veli

Top lam

Okul Turu

3.4. Veri Toplama Siireci
Arastirma verileri 15Mart - 30 Nisan tarihleri arasmda katihmcilann uygun
olduklan saatlerde ve uygun gordukleri yerlerde yapilan gorusmeler yoluyla elde
edilmistir.

Arastirmada

katihmcilann

goruslerine

gore okullanndaki

ogrenci

guvenliginin durumu belirlenmeye cahsilrmstir. Verilerin toplanmasmda uygulanan
gorusme formunda ogrenci guvenligini etkileyen etkenler ( okul binasmm saglamhgi,
dogal afetler, okul giris-cikislanmn

kontrolu,

okul tamiratlan,

spor salonu,

laboratuvar, atolye vb. yerlerde guvenlik onlemleri, ogrencilerin birbirlerine karsi
kaba guc kullammi, yonetici ve ogretmenlerden ogrencilere gelebilecek siddet
icerikli davramslar, ilkyardim, okul gezileri ve trafik, guvenlik amach teknolojik
sistemler basliklanndaki konular) dikkate almarak gorusme sorulan hazirlanmistir.
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Gorusme formunun is; gecerliligini
uygulanmis,

saglamak icin gorusme formu once 4 katihmciya

bazi sorular icerigi benzemesinden

cikanlmis veya birlestirilmistir,

dolayi gorusme sorulan listesinden

boylece fonna son sekli verilmistir.

3.5. Verilerin Analizi

Bu arastirmada once gorusme formunun birinci bolumunde belirtilmesi
istenen, katihmcilann demografik ozelliklerini ozetlemek bakimmdan yas, cinsiyet,
gorev ve okul turu degiskenlerinin frekans ve yuzdeleri hesaplanrmstir.
Daha sonra aym formun ikinci bolumundeki sorulann cevaplanndan elde
edilen veriler icerik analizi ile cozumlenmistir. Icerik analizinde veriler dort asamada
analiz edilmektedir (Y1ldmm&Sim~ek, 2000).
1.Verilerin Kodlanmasi: Icerik analizinin bu ilk asamasmda, her bir katihmciya
numara verilerek gorusmenin dokumleri yapildiktan sonra katihmcilardan elde edilen
veriler arastirmanm cercevesi icerisinde incelenerek anlamh bolumlere aynlrms ve
kavramsal olarak ifade ettigi anlam isimlendirilip

kodlanrmstir. Arastirmanm

kavramsal cercevesine ve gorusme sorulanna dayamlarak daha once hazirlanrms olan
kod listesine, tum verilerin incelenmesinden sonra son sekli verilmistir. Bu kod
listesi verilerin duzenlenmesinde

anahtar liste gorevini gormustur. Arastirma

sorulanmn dismda kalan veriler kodlama dismda birakilrmstir.
2.Temalarm Bulunmasi: Bu asamada ise verilerin kodlanmasi asamasmda
belirlenen kodlar her biri ayn kategori olarak kabul edilmis ve ayn temalar olarak
de gcr lendiri lmi stir.
3.Verilerin Kodlara ve Temalara Gore Organize Edilmesi ve Tanimlanmasi:
Bu asamada ise katihmcilarm

gorusleri okuyucunun

anlayabilecegi bir dilde

aciklanrms ve gorusler ilk elden okuyucuya sunulmustur. Gorusme notlanmn hangi
katrhmciya ait oldugunu belirlemek amaciyla dipnot kullamlmis ve gorusme notlan
timak isareti icinde verilmistir. Daha sonra parantez icinde gorusmenin hangi
katihmcrya ait oldugu belirtilmistir. Asagidaki ornek aciklamalarda kodlama sistemi
verilmistir:
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ORNEK: "

"(G:LY(A(l)))

G: Gorusme;
L: Lise; O:Ortaokul;
Y: Yonetici;

0: Ogretmen; V: Veli

A: A Okulu;
1: 1 Numarah Katihmci

4.Bulgulann Yorumlanmasi: Aynntih bir bicimde tammlanan ve sunulan
bulgulann arastirmacilar tarafmdan yorumlanmasi ve bazi sonuclann aciklanmasi bu
son asamada yapilrmstir. Toplanan veriler nitel arastirmanm gerektirdigi asamalardan
gecirilerek yorumlanmis ve bir takim sonuclar cikanlnustir.
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BOLUMIV
BULGULAR VE TARTISMA

4.1 Bulgular
Bu bolumde arastirmanm amaclan dogrultusunda katihmcilardan elde edilen
verilerin cozumlemeleri sonucunda ortaya cikan bulgulara ve yorumlanna

yer

verilmektedir.
Bulgular bolumunde once orneklem grubunun genel yap1s1m tanrtici frekans
ve yuzde dagihmlanna kisa aciklamalan ile birlikte yer verilmistir. Daha sonra ise
gorusmeler sonucunda elde edilen veriler analizlere tabi tutulmustur.

4.1.1. Kattlimctlann Gene/ Yaptstna Iliskin Frekans ve Yiizdeler
Arastirma ile elde edilen ve orneklem grubunu olusturan 83 katihmciya ait
demografik verilerin frekans ve yuzde dagihmlan asagida sirasiyla verilmistir.

Tablo 2. Kaultmctlann

Yaslartna Gore Gene/ Dagthmi
N

%

Ya~ Arahklan
25-30

2

2

31-35

10

12

36-40

18

22

41-45

29

35

46-50

17

20

51-55

7

8

Top lam

83

100,0

Tabla 2'de katihmcilann yaslanna gore dagihrnlan verilmistir, 2 katihmcmm
(%2) 25-30 yas, 10 katilrmcmm (%12) 31-35 yas, 18 katihmcmm (%22) 36-40 yas,
29 katihmcuun (%35) 41-45 yas, 17 katihmcinm (%20) 46-50 yas ve 7 katihmcmm
(%8) 51-55 yas arasmda oldugu belirtilmistir.
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Tablo 3. Kaulimctlann Cinsiyetlerine Gore Gene/ Dugtlun:
N

%

Kadm

36

43

Erkek

47

57

Top lam

83

100,0

Cinsiyet

Tab lo

3 'de

katihmcilann

cinsiyetlerine

gore

dagihmlan

verilmistir.

Arastirmaya %43 oranmda 36 kadm ve %57 oranmda 47 erkek katilrmstir,
Kanhmcilann cogunu erkekler olusturmaktadir.

Tablo 4. Kaultmctlann Giirevlerine Gore Gene/ Dagtltmt
N

%

Yonetici

26

31

Ogretmen

30

36

Veli

27

33

Top lam

83

100,0

Gorev

Tablo

4'te katihmctlann

gorevlerine

gore dagihmlan

verilmistir.
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katihmcmm (%31) yonetici, 30'unun (%36) ogretmen ve 27'smm (%33) da veli
oldugu belirtilmistir. Buna gore arastirma gruplan icerisinde ogretmenler en buyuk
grubu olusturmaktadir.

4.1.2. Kaulimctlann

Gorii~me Sorulannda

Belirtilen

Onlemlere Ihtiytu; Olup

Olmadtgt Seklindeki Ifadelerine Gore Frekans ve Yiizdeleri
Katihmcilann

konuyla ilgisi olmayan cevaplan

tutularak asagidaki sonuclara ulasilrmsnr.
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degerlendirme

disinda

Tablo 5. Kaultmcilann

Goriisme Sorulannda Belirtilen Onlemlere Ihtiyac Olup

Olmadtg: Seklindeki Ifadelerine Gore Frekans ve Yiizde Dagilimlan
Ogretmen

Yonetici
Vardir
Gorusme Sorulan

N

%

Yoktur
N

%

Vardir
N

%

Veli

Yoktur
N

%

Vardir
N

%

Yoktur
N

%

3

11

1

4

l .Okul binasmda dogal
afetlere karsi onlemler
alrnmah rmdir? Okulunuzda
bu konuda tedbirlere ihtiyac

26

100

30

100

21

81

4

15

27

90

25

96

1

4

30

100

23

88

3

12

28

93

26

100

29

97

25

93

24

89

27

100

25

93

25

96

var midir? Varsa alman
tedbirler nelerdir?
Goruslerinizi aciklayrmz.
2.0kulunuzda bekciye ihtiyac
var rmdir? Olmah rmdir?
Neden olrnahdir?

3

10

Goruslerinizi aciklayimz,
3. Okul giris cikislan kontrol
edilmekte midir? Kontrol
edilmesi gerekli midir?
Goruslerinizi acrklaymiz.
4.0grencilerin okul dismdan
gelebilecek tehlikelere karsi
korunmasi ihtiyaci var midrr?
Okulunuzda ogrencilerin bu

1

3

tur olaylara karsi korunmasi
icin tedbirler almmis rmdir?
Goruslerinizi aciklayrmz,
5.0kul bina ici ve cevresinde
yapilmasi zorunlu tamiratlar
ogrencilerin okulda olmadigi
zamanlarda rm yapilmahdir?
Okulunuzda bu tur durumlarda
nasil hareket edilmektedir?
Goruslerinizi aciklayimz.
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Ogretmen

Yonetici
Vardir
Gorusme Sorulan

N

%

Yoktur
N

%

Vardir
N

%

Veli

Yoktur
N

%

Vardir

Yoktur

%

N

%

22

81

1

4

N

6.0kulunuzda spor salonu,
laboratuvar ve atelyelerde
ogrenci guvenligini tehlikeye
dusurebilecek durumlar ve
yaralanmalara karsi onlemler
almmah midir? Okulunuzda

25

96

23

88

2

11

42

9

25

96

27

90

8

28

93

2

7

24

89

2

7

35

18

60

2

7

17

63

5

19

27

90

1

3

27

100

bu konuda alman tedbirler var
1111d1T? Varsa bu tedbirler
nelerdir? Goruslerinizi
aciklayrmz.

7.0grencilerin birbirlerine
karsi kaba guc kullanmalanm
engelleyici onlemlere ihtiyac
var midtr? Okulunuzda bu tiir
onlemler almmis m1d1T? Varsa
alman onlemler nelerdir?
Goruslerinizi aciklaymiz,

8.0grencilerin fiziksel cezaya
maruz kalmamalan icin
onlemler almmah midir?
Okulunuzda alman onlemler
var midir? Goruslerinizi
aciklaymiz.

9.0kul guvenliginde ilkyardim
malzemelerine ihtiyac var
nudir? Okulunuzda yeterince
ilk yardim malzemesi
bulunmakta rmdir?
Goruslerinizi aciklayimz,
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Yoktur

Vardir

N

Gorusme Sorulan

%

N

Veli

Ogretmen

Yonetici

%

Vardir

N

%

Yoktur

N

%

Vardir

N

%

Yoktur

N

%

1 O.Okul gezilerinin kontrollu
bir sekilde guvenli tasima
araclanyla yapilmasi bir
zornnluluk mudur?
Okulunuzun duzenlemis
oldugu gezilerde kullamlan
araclann tasidrg: ozelliklere

25

96

28

93

26

96

22

85

27

90

24

89

25

96

30

100

25

93

dikkat edilmekte midir?
Dikkat edilmekte ise araclann
ne tur ozellikleri tasimasi
istenmektedir?
Goruslerinizi acrklayimz.

11.0kul guvenliginde ogrenci
ve veliler ogrencilerin
guvenligini saglama
etkinliklerinden haberdar
edilmeli midir? Okulunuzda
bu konuda yapilan cahsmalar
var m1d1T? Varsa nelerdir?
Goruslerinizi acrklaymiz.

12.Gtivenlik kamerasi ve
kayitlan okul guvenligi icin
kurulmah m1d1T? Yaran var

1

4

1111d1T? Dusuncelerinizi
aciklayabilir misiniz?

Katihmcilar, gorusme sorulannda belirtilen, okul ve 6grenci guvenligi icin
alinmasi

gereken

onlemlere

okullannda

ihtiyac oldugunu

yuksek

oranlarda

belirtmislerdir. Katilimcilar, okul guvenliginde ogrencilerin fiziksel cezaya maruz
kalmamalan onlemini en az ihtiyac duyulan onlem olarak ifade etmektedirler. Yine
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de okul guvenliginde ogrencilerin fiziksel cezaya maruz kalmamalan

onlemini

ihtiyac olarak goren katihmcilann sayrsi, bunu bir ihtiyac olarak gormeyenlere gore
daha fazladir.

Okul Binalarmda Dugal Afetlere Karsi Onlemler Ahnmasi:
Okul binalannda
katihmcilara
katihmcilar

gorusleri

dogal afetlere karsi onlem ahnmasi ile ilgili olarak
sorulmustur.

okul binalannda

Cevaplan

degerlendirmeye

alman

tum

dogal afetlere karsi onlem almmasi gerektigini

belirtmistir. 2 velinin gorusu ise degerlendirmeye uygun bulunmamistir.

Okul Giivenliginde Bekciye Ihtiyac Duyulmasi:
Okul guvenliginde bekciye ihtiyac duyulmasi ile ilgili olarak katihmcilara
gorusleri sorulmustur. Yoneticilerin %81 'i, ogretmenlerin %90'1 ve velilerin %89'u
okul

guvenliginde

bekciye

ihtiyac

oldugu

yonunde

goruslerini

belirtmistir.

Yoneticilerin %15'i, ogretmenlerin %10'u ve velilerin %12'si okul guvenliginde
bekciye ihtiyac olmadigi yonunde goruslerini belirtmistir. Yoneticilerden birinin
gorti~ti ise degerlendirmeye uygun bulunmamistir.

Okul Giri~-<;1k1~larmmKontrol Edilmesi:
Okul giris-cikislannm kontrol edilmesi ile ilgili olarak katihmcilara gorusleri
sorulmustur. Ogretmen ve velilerin tamami, yoneticilerin ise %96's1 okul giriscikislannm kontrol edilmesi gerektigini belirtmistir. Bir yonetici (%4) ise okul giris
cikislaruun kontrol edilmesine ihtiyac olmadigmi ifade etmistir.

Ogrencilerin Okul Dismdan

Gelebilecek Tehlikelere Karst Korunma

Ihtiyaci Duyulmasi:
Okul dismdan gelebilecek tehlikelere karsi ogrencilerin korunmasi ihtiyaci ile
ilgili olarak katihmcilara gorusleri sorulmustur. Yoneticilerin %88 'i, ogretmenlerin
%93 'ti ve velilerin %93 'ti ogrencilerin okul disindan gelebilecek tehlikelere karsi
korunmasi gerektigini belirtmistir. Yoneticilerin %12'si ve ogretmenlerin %3'ti
ogrencilerin okul dismdan gelebilecek tehlikelere karsi korunmasi ihtiyacmm
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olmadigim

ogretmen

belirtmistir,

degerlendirmeye

Okul

i.;i

ve

Cevresinde

okulda bulunmadigi
sorulmustur.
ici

velinin

Yapilmasi

Okulda Bulunmadigr Zamanlarda

Okul bina ici ve cevresinde

bina

2

zamanlarda

Yoneticilerin
ve

bulunmadigi

bu

konudaki

gorusleri

uygun gorulmemistir,

bina

Ogrencilerin

ve

cevresinde
zamanlarda

tamami,

yapilmasi

zorunlu

tamiratlann

ogrencilerin

ile ilgili olarak katihmcilara

ogretmenlerin

yapilmasi

Tamiratlarm

Yapilmasr:

yapilmasi

yapilmasi

Zorunlu

zorunlu

gerektigini

%97'si ve velilerin
tamiratlann

belirtmistir,

gorusleri

%96's1 okul

ogrencilerin

okulda

Velilerin %4 'ti ise okul

bina ici ve cevresinde yapilmasi zorunlu tamiratlann ogrencilerin okulda oldugu
zamanlarda da yapilabilecegini belirtmistir.

1 veli ve 1 ogretmenin gorusu ise

degerlendirmeye uygun gorulmemistir.

Okulun Spor Salonu, Laboratuvar ve Atolyelerinde Ogrenci Guvenligint
Tehlikeye Dusurebilecek Durumlar ve Yaralanmalara Karst Onlemler Almmasi

Ihtiyacr:
Okulun spor salonu, laboratuvar

ve atolyelerinde

ogrenci guvenligini

tehlikeye dusurebilecek durumlar ve yaralanmalara karsi onlemler almmasi ihtiyaci
ile

ilgili

olarak

ogretmenlerin

katihmcilara

gorusleri

sorulmustur,

Yoneticilerin

%96's1,

%90'1 ve velilerin %81 'i okulun spor salonu, laboratuvar ve

atolyelerinde ogrenci guvenligini tehlikeye dusurebilecek durumlar ve yaralanmalara
karsi onlemler ahnmasi gerektigini belirtmistir. Velilerin %4 'ti ise Okulun spor
salonu, laboratuvar ve atolyelerinde ogrenci guvenligini tehlikeye dusurebilecek
durumlar

ve

yaralanmalara

karsi

onlemler

ahnmasi

ihtiyacmm

olmadigi

gorusundedir, 1 yonetici ve 3 ogretmenin gorusleri ise degerlendirmeye uygun
gorulmemistir.

Okul

Guvenllginde

Ogrencilerin

Birbirlerine

Karst

Kaba

Gil.;

Kullanmalanm Engelleyici Onlemlerin Ahnmasi Ihtiyaci:
Okul guvenliginde ogrencilerin birbirlerine karsi kaba guc kullanmalanm
engelleyici onlemlerin almmasi ihtiyaci ile ilgili olarak katihmcilara gorusleri
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sorulmustur. Yoneticilerin %88'i, ogretmenlerin %93'u ve velilerin %89'u okul
guvenliginde ogrencilerin birbirlerine karsi kaba guc kullanmalanm

engelleyici

onlemlerin almmasi gerektigini belirtmistir. Yoneticilerin %8'i, ogretmenlerin %7'si
ve velilerin % 7' si okul guvenliginde ogrencilerin birbirlerine karsi kaba guc
kullanmalanm engelleyici onlemlerin almmasi ihtiyacmm olmadigirn belirtmistir. 1
yonetici ve 1 velinin gorusleri ise degerlendirmeye uygun gorulmemistir.

Okul Ctivenliginde Ogrencilerin Fiziksel Cezaya Maruz Kalmamalan
Icin Onlemler Almmasi Ihtiyaci:
Okul guvenliginde ogrencilerin fiziksel cezaya maruz kalmamalan
onlemler almmasi ihtiyaci ile ilgili olarak katihmcilann

icin

gorusleri sorulmustur,

Yoneticilerin %42'si, ogretmenlerin %60'1 ve velilerin %63'u okul guvenliginde
ogrencilerin fiziksel cezaya maruz kalmamalan icin onlemler ahnmasi gerektigini
belirtmistir. Yoneticilerin %35'i, ogretmenlerin %7'si ve velilerin %19'u ise okul
guvenliginde

ogrencilerin

fiziksel

cezaya maruz

kalmamalan

icin onlemler

ahnmasma gerek olmadignn belirtmistir. 6 Yoneticinin, 10 ogretmenin ve 5 velinin
gorusleri ise degerlendirmeye uygun gorulmemistir.

Okul Cuvenliglnde Ilkyardim Malzemelerine Ihtiyae Duyulmasi:
Okul guvenliginde ilkyardim malzemelerine ihtiyac duyulmasi ile ilgili olarak
katihmcilann gorusleri sorulmustur. Yoneticilerin %96's1, ogretmenlerin %90'1 ve
velilerin tamami okul guvenliginde ilkyardim malzemelerine ihtiyacm oldugunu
belirtmistir. Ogretmenlerin %3 'ii ise okul guvenliginde ilkyardim malzemelerine
ihtiyac

olrnadignu

belirtmistir.

2

yonetici

ve

1

ogretmenin

gorusleri

ise

degerlendirmeye uygun gorulmemistir,

Okul Gezilerinin Kontrollii Bir Sekilde Giivenli Tasnna Araclariyla
Y apilmasmm Zorunlulugu:
Okul gezilerinin kontrollu bir sekilde guvenli tasima araclanyla yapilmasmm
zorunlulugu ile ilgili olarak katihmcilann gorusleri sorulmustur. Y oneticilerin ve
velilerin %96' sr ogretmenlerin ise %93 'ii okul gezilerinin kontrollu bir sekilde
guvenli tasima araclanyla

yapilmasmm
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zorunlu

oldugunu

belirtmistir.

Okul

gezilerinin kontrollu bir sekilde guvenli tasima araclanyla yapilmasmm zorunlu
olmadigina dair hicbir kanlnnci gorus belirtmemistir. Ancak 1 yonetici, 26gretmen
ve 1 velilinin gorusleri degerlendirmeye uygun gorulmemistir,

Okul Guvenliglnde Ogrenci ve Veliler Ogrencilerin Guvenllgtnt Saglama
Etkinliklerinden Haberdar Edilmesi
Okul guvenliginde ogrenci ve veliler ogrencilerin guvenligini saglama
etkinliklerinden

haberdar

edilmesi

ile

ilgili

olarak

kanhmcilann

gorusleri

sorulmustur. Yoneticilerin %85'i, ogretmenlerin %90'1 ve velilerin %89'u okul
guvenliginde ogrenci ve veliler ogrencilerin guvenligini saglama etkinliklerinden
haberdar edilmesi gerektigini belirtmistir. Katihmcilann hie biri okul guvenliginde
ogrenci ve velilerin, ogrencilerin guvenligini saglama etkinliklerinden haberdar
edilmemesi gerektigini belirtmemistir. Ancak 4 yonetici, 3 ogretmen ve 3 velinin
gorusleri degerlendirmeye uygun gorulmemistir.

Giivenlik Kamerasi ve Kayitlaruun Okul Cuvenligl Icin Kurulmasi:
Guvenlik kamerasi ve kayitlannm okul guvenligi icin kurulmasi ihtiyaci ile
ilgili olarak katihmcilarm gorusleri sorulmustur. Yoneticilerin %96's1, ogretmenlerin
tamami ve velilerin %93 'ti guvenlik kamerasi ve kayitlanmn okul guvenligi icin
kurulmasi gerektigini belirtmistir. Yoneticilerin %4 'ti ise guvenlik kamerasi ve
kayitlanmn okul guvenligi icin kurulmasma gerek olmadigim belirtmistir. 1 yonetici
ve 1 velinin gorusleri ise degerlendirmeye uygun gorulmemistir,

I.Boyut: Okul Binasmda Dogal Afetlere Karst Onlemler Almmasi:
Okul binasmda dogal afetlere karsi (sel, deprem, yangm vb.) alman onlemler
ile ilgili olarak sorulan sorularda arastirma grubunda bulunan 26 yonetici, 30
ogrctmen ve 27 velinin gorusleri Tablo-6 'da belirtilen oranlar ve temalar altmda
verilmistir.
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Tablo 6. Okul Binastnda Dogal Afetlere Karst Onlemler Altnmast
Yonetici

%

%

Veli

%

1

3

6

23

Ogretmen

Onlemlerle ilgili bilgi sahibi
olmama
Dogal

afetlere

karsi

onlem

16

62

19

63

14

54

6

23

7

23

5

19

3

13

2

7

2

8

4

15

6

20

6

23

4

15

1

3

1

ahnmamasi
Y angm kosesi ve yangm
sondurucu tuplerden baska
onlem olmamasi
Yagmurun olumsuz etkilemesi
Okul binalannm cok eski ve
afetlere karsi dayaruksiz
olmasi
Deprem tatbikati yapihyor
olmasi, seminer verilmesi ve

4

brosurler dagitilmasi

Onlemlerle ilgili Bilgisi Olmama: Okul binasmda dogal afetlere karsi alman
onlemler ile ilgili olarak katihmcilara dustmceleri sorulmustur. Velilerin %23 'unun
okullannda dogal afetlere karsi onlem almmasi ile ilgili herhangi bir bilgi sahip
olmadigi gori.ilmektedir. N Lisesi velisi, "Dogal afetlere karsi onlemlere okulumuzda
ihtiyac

olup

olmadigini

ve alman

onlemlerin

neler

oldugunu

bilmiyorum

(G:LV(N(l)))." seklinde gori.i~lerini ifade ederek bu konuda velilerin bilgi eksikligini
anlamaktayiz. Oranlar dikkate almdigmda yoneticilerin tamarm ve cok az bir bolumu
(%3) haric ogretmenlerin dogal afetlere karsi okullannda onlem ahnmasi ile ilgili
olarak yeterli bilgiye sahip olduklan anlasilmaktadir. Veliler ise okul binasmda dogal
afetlere karsi ahnmasi gereken onlemler hakkmda en yuksek oranda (%23) bilgi
sahibi olmayan grubu olusturmaktadir,

Dogal

Afetlere

Karst

Onlem

Almmamasu

Yorieticilerin

%62'si,

ogretmenlerin %63'u ve velilerin %54'u okullannda dogal afetlere karsi hicbir
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onlemin

almrnadiguu

ifade ettigi anlasilmaktadir,

gorii~ti paylasmaktadir.
gereken onlemlerin
onlemin

C Ortaokulunun

bakanhk tarafmdan

almmadigmi

soyle

ifade

Katihmcilann

yoneticisi
almmasmm

etmektedir:

dogal

cogunlugu

afetlere

beklendigini

aym

karsi ahnmasi

ancak herhangi bir

"Dogal afetlere karsi onlemler

alinmaltdir. Katki devletten beklenmektedir. Tavanlarda catlaklar var. Bakanliga
bildirildi. Ancak $U anda alinan bir onlem yoktur (G:OY(C(l)))." A Ortaokulu
ogretmeni ise sonradan yapilan ek binalarm da dogal afetlere karsi dayamksiz bir
sekilde yapildigim su sozleriyle ifade etmektedir: "Okulumuzda depreme karsi hicbir
hazirlik yoktur. Bilakis, sonradan birbirine eklenmis ve saglam temeli olmayan
binalanmtz var (G:OO(A(4)))." C Ortaokulu ogretmeni ise okulunda dogal afetlere
karsi almmasi gereken onlemlerin 90k acil bir ihtiyac oldugunu ancak hicbir onlemin
almmadignu su sozleriyle ifade etmektedir:

"Okulumuzda dogal afetlere karst

onlemlere siddetle ihtiyac duyulmaktadir. Arna maalesef hicbir $ey yapilmamaktadir
(G:OO(C(2)))."

Y angm
Olmamasu

Kosesi

Ve Y angm

Yoneticilerin

Sondurucu

%23'-U, ogretmenlerin

Tiiplerden

Baska

%23'-U, velilerin

Onlem

ise %19'u

okullannda dogal afetlere karsi yangm kosesinin olusturulmasi ve yangm sondurucu
tuplerin bulundurulmasmdan

baska bir onlem almmadiguu

ifade etmektedir.

Katihmcilann bir birine yakm oranlarda aym gorusu paylastiklan gorulmektedir. E
Lisesi yoneticisinin ifadesinden okullann bir kisminda dogal afetlere karsi onlem
olarak yalmzca yangm sonduruculerin bulunduruldugu anlasilmaktadir:

"Yangin

sondiiriicii dtsinda herhangi bir onlem yoktur (G:LY(E(2)))." G Lisesi yoneticisi
okullannda bulundurulan yangm sondurucu cihazlann yeterliligi ile ilgili gorustinu
soyle ifade etmektedir:

"Okulumuzda yangzn tehlikesine karst bulundurulan yangin

sondiirucu cihazlarin saytsi yeterli degildir (G:LY(G(l)))."

G Lisesi yoneticisinin

gorusunden okulunda yangma karsi onlem olarak bulundurulan yangm sondurucu
cihazlann yetersiz oldugu anlasilmaktadir.

Yagmurun Olumsuz Etkilemesi: Yoneticilerin %13'-U, ogretmenlerin %7'si,
velilerin ise %8'i yagmur yagdig: zamanlarda okullannm olumsuz etkilendigini ifade
etmektedir. K ortaokulunun yoneticisi yagmur sonucu okulunda ortaya cikan durumu
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soyle

ifade

etmektedir:

(G:OY(K(I)))." K

"Yagmurlarda

ortaokulunun

sel

yoneticisi

ve

tavan

yagmurun

akinttst
olumsuz

olmaktadir
etkilerinden

kurtulmak icin okulda tavanlann tamir edilmesi gerektigini, ancak mali kaynak
sikmtismm oldugunu su sozleriyle ifade etmektedir: "Ozellikle yagmurlarda sel ve
tavan akinttst olmaktadir. Onlem olarak tavanzn onartlmasi gerekmektedir. Bunun
icin ise kaynak bulunmalidir (G:O(YK(I)))."

Okul Binalanmn

Cok Eski Ve Afetlere Karst

Dayamksiz

Olmasi:

Yoneticilerin %15'i, ogretmenlerin %20'si, velilerin ise %23'u okul binalannm eski
ve dogal afetlere karsi dayamksiz oldugunu ifade etmektedir. C ortaokulunun
ogretmeni okulunun dogal afetler karsismdaki durumunu soyle izah etmektedir:
"Dogal afetlere karsi onlemler alinmalidir. Okul binastntn eski olmast bu tiir
onlemlerin altnmastnt gerektiriyor

(G:OO(C(J)))."

C ortaokulu

ogretmeninin

sozlerinden okul binasmm eski olusundan dolayi dogal afetlere karsi onlemler
almmasi gerektigi anlasilmaktadir. M lisesinin velisi ise okulun dogal afetlere karsi
dayamkh olmadignn su sozuyle ifade etmektedir: "Okul binasi depreme dayanikli
olmadigindan iizerine ikinci kat ctkilamamaktadir (G:LV(M(J)))." M lisesi velisinin
ifadesinden okulunda ek bolumlere ihtiyac duyuldugu, ancak mevcut binalann
dayamksiz olmasmdan dolayi onlann uzerine ihtiyaci karsilayabilecek ek bolumler
yapma imkanm olmadigi anlasilmaktadrr.

Deprem Tatbikati Yapihyor Olmasi, Seminer Verilmesi: Yoneticilerin
% 15 'i, ogretrnenlerin %3 'u, velilerin ise %4 'u okullannda do gal afetlere karsi onlem
olmasi amaciyla deprem tatbikatlan yapildigim ve aym amac icin seminerler
verildigini, brosurler dagrnldigmi ifade etmistir. C ortaokulunun yoneticisinin
okulunda verilen seminerleri yetersiz buldugu su ifadesinden anlasilmaktadir:
"Adana depreminden sonra okulda bazi seminerler verildi, o kadar .. (G:OY(C(3)))."
D lisesi yoneticisi, "Yilda bir kez Sivil Savunma Teskilat Baskanligt ile isbirligi
yapilarak deprem tatbikatt yapzlmaktadzr.(G:LY(D(2)))"

seklinde gorusunu ifade

ederek okulunda dogal afetlerden depreme karsi hazirhkh olunmasi icin sivil
savunma kurumu isbirligi ile deprem tatbikati yapildigi anlasilmaktadir. Celik (2007)
de, tatbikatlann kontrollu bir ortamda kriz plamm uygulama, teorileri test etme
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imkam saglamasmdan

otun; felaketlere hazirlik icin 90k iyi bir egitim araci oldugunu

belirtir.

11.Boyut: Okul Gtlvenllglnde Bekci Ihtiyaci
Okul guvenliginde bekci ihtiyaci ile ilgili olarak sorulan sorularda arastirma
grubunda bulunan 26 yonetici, 30 ogretmen ve 27 velinin gorusleri Tablo-7'de
belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo 7. Okul Giivenliginde Bekciye Ihtiyac Duyulmast
Yonetici
Bekciye ihtiyac

%

Ogretmen

%

Veli

%

3

12

3

10

4

15

20

77

26

87

20

74

3

10

1

4

duyulmamasi
Okul guvenliginin saglanmasi
icin bekciye ihtiyac duyulmasi
Farkh suclann islenmesinin

-

engellenmesi icin bekciye
ihtiyac duyulmasi

Bekciye Ihtiyac Olmamasi: Katihmcilara okul guvenliginde bekci ihtiyaci
ile ilgili dusunceleri sorulmustur. Y oneticilerin % 12'si, ogretmenlerin % 10'u ve
velilerin %15'i okul guvenliginde bekciye ihtiyac olmadignu ifade etmistir. A
ortaokulu yoneticisi, "Bekciler cikan teknolojik imkdnlardan (kamera sistemleri gibi)
dolayi islevini yitirmistir (G:OY(A (2)))." seklinde goril~ilnil ifade ederek bekciye
duyulan ihtiyacm ortadan kalktignn belirtmektedir. G lisesi velisi ise, "Okulumuzun
her kosesi kamera sistemi ile dosenmistir. Sistem 24 saat calismakiadir. Bekciye
verilen para bosa gitmektedir. Kamera sistemi bekciden cok daha iyi calismaktadir.
Bekcinin gormedigini sistem kaydeder ve goriir (G:LV(G(6)))." seklinde gorusunu
ifade ederek bekcinin okula ek mali yuk getirdigini, kamera sistemi var iken bekciye
ihtiyac olmadiguu belirtmektedir.

Okul

Giivenliginin

Saglanmas1

Icin

Bekciye

Ihtiyac

Duyulmasi:

Yoneticilerin %77'si, ogretmenlerin %87'si ve velilerin %74'u okul guvenliginin
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saglanmasi

icin bekciye ihtiyac duyuldugunu

ifade etmektedir.

Katihmcilann buyuk

cogunlugu

aym dusuncede

Y ortaokulunun

yoneticisi,

birlesmektedir.

"Bekciye

ihtiyac vardtr. Ciinki: herhangi bir olaya anznda miidahale edebilir (G:OY(C(2)))."
seklinde gorusunu ifade ederek okul ve cevresinde meydana gelebilecek istenmeyen
olaylara anmda ve etkin bir sekilde mudahale edebilmesi ozelliginden dolayi okul
guvenliginde bekciye ihtiyac oldugunu belirtmektedir. E lisesi yoneticisi ise, okul
guvenliginde

bekciye

duyulan

ihtiyacm

sebebini

su sekilde

aciklamaktadir:

"Ozellikle gece saatlerinde okulun giivenligini saglamak icin bekciye ihtiyac vardir.
Insan fakioru kameraya gore daha caydirtctdir (G:LY(E(2)))." P ortaokulunun
yoneticisi ise okul guvenliginde bekciye duyulan ihtiyaci okulun isstz bir cevrede
bulunmasma baglamaktadir: "Okulumuzda bekciye ihtiyac vardir. Cunkii okulumuz
sehrin dtsinda tsstz

bir cevrede bulunmaktadir

(G:OY(P(l)))." C ortaokulu

ogretmeni, "Okulumuzda bekciye ihtiyac vardir. Cunki! hirstzltk olaylarz olabiliyor.
Nitekim gecen ytl yakintmizdaki bir okulda boyle bir olay olmustu (G:OO(C(7)))."
seklinde gorti~unu ifade ederek hirsizhk olaylarma karsihk okulda bekciye ihtiyac
duyuldugunu belirtmektedir. E lisesi ogretmeni ise, "Bekciye ihtiyac vardir. Burasi
biiyiik bir okuldur. Okulun arac-gerecleri ve mali durumlarz nedeniyle gerekmektedir
(G:LO(E(4)))." seklinde goruslerini ifade ederek, okul guvenliginde bekciye duyulan
ihtiyacm ozellikle okulun buyuklugunden kaynaklandiguu ifade etmektedir. G lisesi
ogretmeni, "Okulda giivenlik actstndan bekci olmalidtr. Ciinki; giivenlik kameralarz
bazt noktalarda yetersiz kalmaktadtr

(G:L6(G(4)))." seklinde gortlsunu ifade

ederek, kamera sistemlerinin cahsiyor olmasi durumunda bile bekcilere duyulan
ihtiyacm devam edecegini belirtmektedir.

Farkh Suclarm Islenmesiuin Engellenmesi Icin Bekci Ihtiyac Duyulmasi:
Ogretmenlerin

% 10 'u, velilerin ise %4 'u okul ve cevresinde farkh suclann

islenmesinin engellenmesi icin bekciye ihtiyac duyuldugunu ifade etmektedir.
Yoneticiler

ise boylesi

durumlar

icin bekciye

ihtiyac

duyulmasmdan

soz

etmemektedirler. G lisesi ogretmeni, "Okulun kapalz oldugu zamanlarda, ozellikle
hafta sonu ve tatillerde okul binasznda bazt ahlak dist olaylar olabilmektedir,
hirsizliklar da olabilir. Bu yuzden bekci gereklidir (G:L6(G(3)))." seklinde gorusunu
ifade ederek, direk okulla ilgisi olmasa da bazi hosa gitmeyen durumlar icin okul ve
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cevresimn

kullanilabilecegini,

bu

nedenle

de

bekciye

ihtiyac

duyuldugunu

belirtmektedir.

111.Boyut: Okul Giri~ Crkislaruun
Okul guvenliginde

Kontroliiniin

okul giris cikislanmn

Oerekltlig]:

kontrol edilmesi ihtiyaci ile ilgili

olarak sorulan sorularda arastirma grubunda bulunan 26 yonetici, 30 ogretmen ve 27
velinin gorusleri Tablo-8 'de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir,

Tablo 8. Okul Giris Ctktslanntn Kontroliiniln Gerekliligi

Yonetici

%

Ogretmen

%

Veli

%

Okul giris-cikislanrun
kontrolunun ogrenci

25

96

30

100

27

100

6

23

9

30

9

33

14

54

5

17

4

15

9

35

7

23

3

11

guvenliginin saglanmasi icin
bir ihtiyac olmasi
Okul giris-cikislanrun
kontrolsuz olusu
Okul giris-cikislannm
kontrolunun nobetci mudur
yardimcisi, ogretmenler ve
yardimci personel tarafmdan
saglanmasi
Okul giris-cikislanrun
kontrolunun yetersiz olusu

Okul Giri~-<;:1k1~larmmKontroliiniin Ogrenci Guvenligtnin Saglanmasi
Icin Bir Ihtiyac Olmasi: Yoneticilerin %96's1 ve ogretmenler ile velilerin tamami
ogrenci guvenliginin saglanmasi icin okul giris ve cikislanmn kontrol edilmesinin
gerektigini ifade etmistir. K ortaokulu yoneticisi, "Okula giren-cikan kisilerin belli
olmasi icin, okul giris-cikislanntn

kontrol edilmesi zorunludur (G:OY(K(l)))."

seklinde gorusunt; ifade ederek okula gelip gidenlerin bilinmesinin ve kontrol
edilmesinin gerekliligini vurgulamaktadir. D lisesi yoneticisi ise diger okullardan
gelen ogrencilerin okullarda kargasaya sebep olduklanni bu nedenle de okul giris ve
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cikislanrun

kontrol altmda olmasi gerektigini su sekilde ifade etmektedir:

"Okul giris

cikislannin kontrol edilmesine luzum vardir. Okula zaman zaman ogrenci olmayan
gender gelebilmektedir (G:LY(D(2)))."

A ortaokulu ogretrneni, "Okul giris ve

ctkislanntn kontrol edilmesi gerekir. Ciinku cocuklar ergenlik doneminde olduklarz
icin cetelesme ve guc; gosterisi gibi davrantslar olabilmektedir(G:OO(A(2)))."
seklinde gorusunu ifade ederek, okul disindan gelebilecek guc gosterisi gibi
davramslann

okul giris ve cikislannm

kontrol edilmesiyle engellenebilecegini

belirtmektedir. G lisesi ogretmeni ise okul giris ve cikislanmn kontrol edilmesinin
yabanci kisilerin okula girisinin kontrol altmda olmasi faydasim sagladigi gibi trafik
ak1~m111 duzenlenmesine de fayda saglayacagim soyle ifade etmektedir: "Okul giris
ve ciktslan kontrol edilmelidir. Cunku trafik akisini diizenlemek; muhtemel kazalart
onlemek ve yabanct kisilerin kontrol alttnda okula girisini saglamak gerekir
(G:LO(G(J)))." C ortaokulu ogretmeni, "Okul ogrencilerinin okuldan kacmalanni
onlemek icin okul girts ve ctktslari kontrol edilmelidir (G:OO(C(5)))." seklinde
gorusunt; ifade ederek okuldan kacabilecek ogrencilerin engellenmesi icin okul giris
ve cikislanmn kontrol edilmesi gerektigini belirtmektedir. F lisesi ogrctmcn ise,
"Okul girls ve cikislarinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Ciinku servis aractna
binmeyen ya da sikistinlan ogrenciler olabilir (G:LO(F(J)))." seklinde gorti~tinti
ifade ederek, ozellikle tasimah ogrencisi bulunan okullarda okul giris ve cikislanmn
ogrencilerin servis aracma guvenle bindirilmelerini saglamak icin gerekli oldugunu
belirtmektedir. C ortaokulu ogretmeni de ogrencilerin can guvenliginin onemine ve
farkli tehlike kaynaklannm olabilecegine soyle deginmektedir: "Ogrencilerin can
giivenligi ve farklz tehlikelerden korunmalarz icin okul giris ve ctkislanntn kontrolu
mutlak surette gereklidir (G:OO(C(3))) ". A ortaokulu velisi, "Okul girts ve ctkislart
kontrol edilmelidir. Ogrenci haricinde veya okuldan atilan kisiler okula gelerek
ogrencileri kendilerine ozendirip koti: yollara itmektedirler. Bu konuda veli olarak
daha once okuyan cocugumun bastna bircok olaylar gelmistir (G:OV(A(2)))."
seklinde gorusunu ifade ederek, ogrencilerin okul dismdan kaynaklanan ve onlan
kotu yollara surukleyebilecek

etkenlerin

engellenebilmesi

cikislanrun kontrol altmda olmasi gerektigini belirtmektedir.
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icin okul giris ve

Okul
ogretmenlerin

Ciris-Crktslaruun
%30'u

Kontrolsilz

Olusu:

Yoneticilerin

ve velilerin %33 'u okul giris ve cikislannm

%23 'u,
kontrol

edilmedigini ifade etmistir. Tablo 5'te katihmcilardan 1 yonetici disinda digerlerinin
tamammm okulun giris ve cikislannm kontrol edilmesinin gerekli oldugunu ifade
ettikleri gorulmektedir. Buna gore okul giris ve cikislannm

kontrol edilmesi

ihtiyacmm katihmcilann yaklasik %30'una gore karsilanamadigi gorulmektedir

Okul
Ogretmenler

Giri~-<;::1kI~larmm
Ve Yardimcr

Kontrolilniln

Nobetci

Personel Tarafmdan

Mildilr

Saglanmasu

Yarduncisi,
Yoneticilerin

%54 'u, ogretmenlerin % 17' si, velilerin ise % 15 'i okul giris ve cikislannm nobetci
mudur yardimcisr, nobetci ogretmen ve yardimci personel tarafmdan kontrol
edildigini ifade etmistir.

Okul giri~-pkI~larmm kontrolilniln yetersiz olusu: Yoneticilerin %35'i,
ogretmenlerin %23 'u ve velilerin %11 'i okul giris cikislannm kontrolunun yetersiz
oldugunu ifade etmektedir. C ortaokulu yoneticisi, "Okul giris ve cikislan kamera
sistemi ile kontrol edilmektedir. Miidiir yardimcilan ve ogretmenler tarafindan ise
ktsmen kontrol edilmektedir. Ancak ogretmenlerde tiikenmisligin etkisi ile nobetlere
yeterince ilgi gosterilmemektedir (G:OY(C(l)))."

seklinde goru~unu ifade ederek,

ogretmenlerin nobetcilik gorevine karsi ilgisizliklerinden

dolayi okul gins ve

cikislanrun etkin bir sekilde kontrol altma ahnamadigim belirtmistir. G lisesi
yoneticisi ise okul bahcesinin korunaksiz olmasmdan dolayi okul giris ve cikislannm
kontrol edilemedigini soyle ifade etmektedir:

"Okul bahcesine bircok yerden

girilebildigi icin, okulda yeterli giivenlik saglanamtyor (G:LY(G(2)))." D lisesi
yoneticisi ise, "Stnav haftasinda ogrenci kontrolii zorlasmaktadtr (G:LY(D(2)))."
seklinde gorusunu ifade ederek, okul giris ve 91k1~ zamanlannm

degistigi ve

esneklestigi zamanlarda ogrencilerin kontrolunun zorlastigim belirtmektedir. E lisesi
ogretmeni de "Ciddi bir kontrol yoktur. Sadece sabahzn ilk saatlerinde ogrencilerin
iceri girmesi icin uyan yapilmaktadir

(G:LO(E(2)))."

seklinde gortisunu ifade

ederek, okul giris ve cikislannm kontrolunun yeterli duzeyde olmadigim belirtmistir,
R lisesi velisi, ogrencilerin okula giris ve cikislannm tam olarak kontrolunun
saglandigiru ancak idari bolume girislerin tam olarak kontrol altmda olmadigim soyle
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ifade etmektedir:

"Okul giris-ctkislari tam anlamtyla kontrol altznda tutulmaktadir.

Bu ozellikle ogrenci girisleri icin tam anlamtyla saglanmaktadtr. Ancak idare
tarafinda olan ziyaretci girisi tam anlamtyla kontrol altznda degildir. Bu girise
bakan idareci odalanndaki

idarecilerin planlanmamis kontrolii disinda denetim

hemen hemen yok gibidir. Ancak iceri giren yabanctlar hizmetliler ve nobetci
ogretmenlerce izlenmekte ve sorusturulmaktadir (G:LV(R(l)))."

IV.Boyut: Ogrenci Guvenligi Icin Okul Dismdan Gelebilecek Tehlikeler
Karsismda Koroma Onlemlertnin Almmasi:
Okul

guvenliginde

ogrencilerin

okul

dismdan

gelebilecek

tehlikeler

karsismda korunma onlemleri ile ilgili olarak sorulan sorularda arastirma grubunda
bulunan 26 yonetici, 30 ogrctmen ve 27 velinin gorusleri Tablo-9'da belirtilen
oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo 9. Ogrencilerin Okul Dtstndan Gelebilecek Tehlikeler Karststnda Korunma
Onlemleri ve Onlemlerin Yetersizligi
Yonetici
Idareci, Ogretrnen ve

%

Ogretrnen

%

Veli

%

14

54

8

27

3

11

6

23

4

13

1

4

6

23

2

7

2

7

1

4

3

10

1

4

1

4

4

13

1

4

5

19

9

30

2

7

3

12

4

13

7

26

Personelin Gorev Y apmasi
Polisten Yardim istenmesi
Okul Giris Kapilannm
Kilitlenmesi
Bahce Duvarmm ve
Parmakhklann Yukseltilmesi
Kamera Sisteminin
Kullamlmasi
Alman Onlemlerin Y etersiz
Olmasi
Hicbir Onlemin Ahnmarms
Olmasi
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Idareci, Ogretmen ve Yardunci Personelin Gorev Yapmasi: Yoneticilerin
%54'u,

ogretmenlerin

%27'si

ve velilerin

%11 'i ogrencilerin

okul dismdan

gelebilecek tehlikeler karsismda korunma onlemi olarak idareci, ogretmen ve
yardimci personelin gorev yaptigmi ifade etmistir, D lisesi yoneticisi, "Otobiislere
bindirmede

nobetci

ogretmenler

gorev yapmaktadir

(G:LY(D(2)))."

seklinde

gorusunu ifade ederek, okul dismdan gelebilecek tehlikeler karsismda servisle okula
gelen ogrencilerin guvenligini saglamak icin nobetci ogretrnenlerin gorev yaptiguu
belirtmistir.

Polisten Yardim istenmesi: Yoneticilerin %23'u, ogretmenlerin %13'u ve
velilerin %4'u ogrencilerin okul dismdan gelebilecek tehlikeler karsismda korunma
onlemi

olarak

"Okulumuzda

polisten
giivenlik

yardim

istendigini

belirtmistir.

elemanzna ihtiyac vardir.

E

lisesi

yoneticisi,

Okul dtsindan gelebilecek

tehlikeler karststnda nobetci ogretmenler yetersiz kalzyor. Dtsandan gelenlere karsi
polis

cagiriliyor

ogretmenlerin

okul

(G:LY(E(l)))."
dismdan

seklinde

gelen

gorusunu

tehlikeleri

ifade

onlemede

ederek

yetersiz

nobetci
kalmalan

durumunda polisten yardim istendigini belirtmistir. C ortaokulu ogretmeni de nobetci
ogretmenlerin yetersiz kaldigi durumlarda okul dismdan gelen tehlikeler karsismda
polisten yardim istendigini soyle ifade etmektedir: "Dtsandan gelen tehlikeli kisiler
soz konusu oldugunda 6gretmenler hemen miidahale etmekte, onlarzn yetersiz kaldigt
durumlarda ise hemen polis cagtnlmaktadtr (G:OO(C(6)))."

Okul Giris Kaprlarmm Kilitlenmesi:

Yoneticilerin %23 'i, ogretmenlerin

% 7' si ve velilerin % 7' si ogrencilerin okul dismdan gelebilecek tehlikeler karsismda
korunma onlemi olarak okul giris kapilannm kilitlendigini ifade etmistir. C ortaokulu
yoneticisi, "Okul distndan gelebilecek tehlikelere karsi onlem altnmasina 90k ihtiyac
vardir. Okulun ozel giivenligi olmadigi icin kapzlar kilitlenmektedir (G:OY(C(J)))."
seklinde

gorusunu

ifade

ederek,

okul

guvenliginin

saghkh

bir

sekilde

saglanarnamasmdan dolayi kapilann kilitlendigini belirtmistir. J ortaokulu ogretmeni
de, "Ogrencilerin okul disindan gelebilecek tehlikelere (ogrencilerin dovulmesi,
kacinlmasi vb.) karsi korunmasi icin okul giris saatinden sonra 6grenci giris
kapilari kapatilmakta, okul girisleri arka kaptdan yaptlmaktadir
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(G(OO(J(J)))."

seklinde

gorusunu

kapatildigim,

ifade

distan

ederek

gelebilecek

ders

saatlerinde

tehlikelere

karsi

ogrenci
bu

sekilde

gins

kapilanmn

onlem

almdiguu

belirtmistir.

Bahce

Duvarmm ve Parmakhklarm Yiikseltilmesi: Yoneticilerin %4'ti,

ogretmenlerin %10'u ve velilerin %4'ii ogrencilerin okul dismdan gelebilecek
tehlikeler karsismda korunma onlemi olarak bahce duvarlannm ve parmakhklanmn
yukseltildigini ifade etmistir. E lisesi ogretmeni, "Herhangi bir onlem yoktur. Sadece
okul dis duvarlart biraz daha yukseltilmistir. Okul girisi tek yerden olmali ve mutlaka
kontrol edilmelidir (G:LO(E(2)))." seklinde gorti~tinii ifade ederek, okul dismdan
gelebilecek tehlikeler karsismda okul dis duvarlannm yukseltildigini, ancak okul
girislerinin kontrol altma almmadan yalmzca duvarlann yiikseltilmesinin yeterli bir
olmayacagmi belirmektedir. E lisesi velisi, 3 yil once olan bir olay nedeniyle
guvenlik amach olarak bahce duvarlannm yukseltildigini soyle ifade etmektedir:
"Gene! olarak boyle bir sorun yoktur. Ancak. 3 ytl once bir olay olmustu. Ondan
sonra giivenlik amacli bahce duvarlari yukseltilmistir (G:LV(E(l)))." Sisman (2010)
da, okul bahcesinin duvarlarla cevrilmesi gerektigini, okul bahcesinin genisce bir
kap1s111111 olmasi ve gerekmedikce acik birakilmamasi gerektigini ifade etmektedir.

Kamera

Sisteminin

Kullamlrnasr:

Yoneticilerin

%'4ti,

ogretmenlerin

% 13 'ti ve velilerin %4 'ti ogrencilerin okul dismdan gelebilecek tehlikeler karsismda
korunma onlemi olarak kamera sisteminden yararlamldigim belirtmistir. A ortaokulu
ogretmeni, kamera sisteminin okul dismdan gelebilecek tehlikeleri tespit etmek ve
onlemek icin kullamldignu ancak tek basma bu onlemin yetersiz olacagmi su sekilde
ifade etmektedir: "Okulumuzda ogrencilerin okul dtstndan gelebilecek tehlikelere
karsi korunmasi

ihtiyaci vardir. Ancak yeterli

onlem alinmamisttr.

Kamera

sistemimiz var. Arna bazi noktalar gozden kacmakta ve oralarda tehlikeli, hos
olmayan seyler olabilir (G:OO(A(4)))."

Alman Onlemlerin Yetersiz Olmasi: Yoneticilerin %19'u, ogretmenlerin
%30'u ve velilerin %7'si ogrencilerin okul dismdan gelebilecek tehlikeler karsismda
korunma onlemlerinin yetersiz oldugunu ifade etmistir, A ortaokulu yoneticisi, okul
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dismdan

gelebilecek

tehlikeler

okulun ozel guvenliginin

karsismda

olusturulmasi

olaylara karsi nobetci ogretmenler

nobetci ogretmenlerin

gerektigini

yetersiz

kaldigim

"Bu tip

soyle ifade etmektedir:

onlem almaktadir. Ancak yeterli

oldugu

soylenemez. Kesinlikle okullarda giivenlik birimleri kadrolarina yer verilmelidir
(G:OY(A(2)))." C ortaokulu ogretmeni ise, "Nobetci ogretmenlerle okul dtsindan
gelebilecek

tehlikeler

yogunlugu

dikkate

bertaraf ediliyor. Ancak okulun buyuklugu ve ogrenci
alintrsa,

bu

onlemin

yetersiz

oldugu

apactk

goriilur

(G:06(C(3)))." seklinde gorusunu ifade ederek, okulun buyuklugti ve ogrenci
say1s111111 coklugu dolayisiyla okul disindan gelebilecek tehlikelere karsi onlem
olarak nobetci ogretmenlerin gorev yapmasmm yetersiz oldugunu belirtmektedir.

Hicbir Onlemin Almmarms Olmasi: Yoneticilerin %12'si, ogretmenlerin
%13'ti ve velilerin %26's1 ogrencilerin

okul dismdan gelebilecek

tehlikeler

karsismda hicbir korunma onleminin almmadrgnu belirtmistir. C ortaokulu velisi,
okul dismdan gelebilecek tehlikeler karsismda ogrencilerin korunmasi icin mutlaka
onlemler ahnmasi gerektigini ancak okulda bu konuda hicbir onlem ahnmadigim
soyle ifade etmektedir: "Okul disindan gelebilecek tehlikeler karststnda ogrencilerin
korunmast icin onlemler alinmasi ihtiyaci vardir. Ancak onlem alinmamistir. Bu
konuda onlemler alinmasi laztmdtr. Ciinku biz veliler cocuklanmtzin

dtsaridan

gelebilecek olan tehlikelerle karst karstya kalmasint istemiyoruz (G:OV(C(7)))." M
lisesi velisi ise "Herkes istedigi gibi okula girebilmektedir. Bu da ogrencilerin
giivenligini tehlikeye atmaktadir (G:LV(M(l)))." seklinde gorusunu ifade ederek,
okulunda disandan gelebilecek tehlikeler karsismda ogrencilerin korunmasi icin
hicbir onlem almmadigun belirtmektedir.

V.Boyut: Okul Bina ii;i ve Cevresinde Yapilmasi Zorunlu Tamiratlarm
Zamanlamasi:
Okul bina ici ve cevresinde yapilmasi zorunlu tamiratlann zamanlamasi ile
ilgili olarak sorulan sorularda arastirma grubunda bulunan 26 yonetici, 30 ogretmen
ve 27 velinin gorusleri Tablo-lO'da belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.
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Tablo 10. Okul Bina ir;i ve Cevresinde Yaptlmast Zorunlu Tamiratlann
Zamanlamast
Yonetici

%

Ogretmen

%

Veli

%

Ogrencilerin Okulda
Olmadigi Zamanlarda

15

58

4

13

6

22

6

23

19

63

7

26

Yapilmasi
Ogrencilerin Okulda Oldugu
Zamanlarda da Y apilmasi

Ogrencilerin Okulda Olmadigi Zamanlarda Yapilmasr: Yoneticilerin
%58'i ogretmenlerin %13'u ve velilerin %22'si okul bina ici ve cevresinde yapilmasi
zorunlu tamiratlann ogrencilerin okulda olmadigr zamanlarda yapildigmi ifade
etmistir, Yoneticilerin cogu (%58), ogretmenlerin aksine okul bina ici ve cevresinde
yapilmasi zorunlu tamiratlann ogrencilerin okulda olmadigi zamanlarda yapildigun
ifade

P ortaokulu

etmektedir.

donemlerde

yoneticisi,

onlarzn giivenligini

yapzlmamaktadzr(G:OY(P(2)))."

ve

"Ogrencilerin

ders

isleyisini

okulda

bulundugu

engelleyecek

faaliyetler

seklinde gorusunt; ifade ederek, okul bina ici ve

cevresinde yapilmasi zorunlu tamiratlann ogrencilerin guvenligini dusunerek ve
derslerin islenmesine
zamanlarda

engel olusturmamak

yapildigim belirtmektedir.

icin ogrencilerin

okulda olmadrgi

C ortaokulu yonetici de tamiratlardan

kaynaklanan molozlann olumsuz etkisi ve ses kirliligine dikkat cekerek okul bina ici
ve

cevresinde

yapilmasi

zamanlarda yapildignu

zorunlu

tamiratlann ogrencilerin

soyle ifade etmektedir:

okulda

olmadigi

"Egitimin engellenmemesi, ses

kirliligi ve molozlarzn olumsuz etkilerinden kurtulmak icin okul bina ici ve cevresinde
yapilmasi

zorunlu

tamiratlar

ogrencilerin

okulda

olmadigi

zamanlarda

yaptlmaktadir (G:OY(C(3)))." G lisesi ogretmeni, "Okulumuzda bu tiir tamiratlar
okul

zamanz

gecilebilmektedir

dtstnda

yapilmaktadir.

(G:(LO(G(4)))."

Boylece

seklinde

olasi

gorusunu

olumsuzluklarzn
ifade

ederek,

oniine
olumsuz

sonuclara sebep olmamasi icin okul bina ici ve cevresinde yapilmasi zorunlu
tamiratlann ogrencilerin okulda olmadigi zamanlarda yapildiguu belirtmistir, C
ortaokulu velisi, ogrencilerin motivasyonunu bozmamak icin, okul bina ici ve
cevresinde yapilmasi zorunlu tamiratlann ogrencilerin okulda olmadigi zamanlarda
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yapilmasi gerektigini
zorunlu

tamiratlar

tatillerinde

soyle ifade etmektedir:
ogrencilerin

olmadtgi

Ogrencitenn derslere

yapzlmalzdzr.

etkilenmemelidir.

okulda

"Okul bina ici ve cevresinde yapzlmasz

Okulda gene/de

zamanlarda,

odaklanmalarz

bu gibi tadilatlar

ozellikle

de yaz

olusuz

bir sekilde

yazda yapzlzyor.

Arna biitun

eksiklikler giderilemiyor (G:OV(C(4)))."

Ogrencilerin Okulda Oldugu Zamanlarda da Yaprlmast:

Yoneticilerin

%23 'ti, ogretmenlerin %63 'ti ve velilerin %26's1 Okul bina ici ve cevresinde
yapilmasi zorunlu tamiratlann ogrencilerin okulda oldugu zamanlarda da yapildrgmi
ifade etmistir. Ogretmenlerin c;ogu(%63) ogretmenlerin aksine okul bina ici ve
cevresinde yapilmasi zorunlu tamiratlann ogrencilerin okulda oldugu zamanlarda da
yapildignu ifade etmektedir. Tablo 5'e bakildigmda ise yoneticilerin %100'ti,
ogretmenlerin %97'si ve velilerin %96's1 okul bina ici ve cevresinde yapilmasi
zorunlu tamiratlann ogrencilerin okulda olmadigi zamanlarda yapilmasi gerektigini
ifade etmisti, Uygulamada aym oranlara ula~1lamamasmm nedenlerini yoneticiler ve
ogretmenler; acil durumlar, ustalann baska zamanlarda bulunamamasr ve ihalelerin
zamanlamasi gibi durumlara baglamaktadirlar. C ortaokulu yoneticisi, okul bina ici
ve cevresinde yapilrnasi zorunlu tamiratlann ogrencilerin okulda oldugu zamanlarda
yapilmasimn bazi zorunluluklardan kaynaklandigmi soyle ifade etmektedir: "Bu sene
okulun yzllzk bakimi bakanligin
Bakanlzk
atolyesinin

okulumuzda

ihale zamani

yap1mzna

Ocak ayinda

yaptmint heniiz bitiremedi.

insaat malzemeleri gonderdigi
kalmisur (G:OY(C(l)))."

ile okul zamanznda yapildi.

basladtgi

Teknoloji

Tasarzm dersi

Bakanlik Van depremine yardzm amaciyla

icin, bizim atolyenin yap1m1nz geciktirmek durumunda

K ortaokulu yoneticisi, "Okul bina ici ve cevresinde

yapilmasi zorunlu tamiratlar ogrencilerin
Fakat diger zamanlarda

dolaytst

ustalarzn

okulda olmadigi zamanlarda

bulunmast

zor oldugu

yapilmalidir.

icin tamiratlar

mesai

saatinde yaptliyor (G:OY(K(l)))." seklinde gorti~tinti ifade ederek, imkansizhklardan

dolayi okul bina ici ve cevresinde yapilmasi zorunlu tamiratlarm ogrencilerin okulda
oldugu zamanlarda yaprldrgim belirtmektedir. D lisesi yoneticisi ise okul bina ici ve
cevresinde yapilmasi zorunlu tamiratlann ogrencilerin okulda oldugu zamanlarda
yapildigim ancak gerekli onlemlerin almdigun soyle ifade etmektedir: "Tamiratlar
tatil zamanlarznda yapilmaltdir.

Ancak zorunlu oldugu durumlarda gereken onlemler
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alznzr. Paravanla

insaat boliimu

ayrilir

(G:(LY(D(3)))."

C ortaokulu ogretmeni,

"Uzulerek soylemek gerekirse, bu konuda hicbir hassasiyet gosterilmemelaedir. Okul
bina ici ve cevresinde yapzlmasz zorunlu tamiratlarin ogrencilerin okulda oldugu
zamanlarda yapzlmasz ogrencilerin can giivenligini tehdit ettigi gibi, giiriiltu
kirliligine ve egitimin kalitesinin diisrnesine de sebep olmaktadir (G:OO(C(3)))."
seklinde gorusunu ifade ederek, okul bina ici ve cevresinde yapilmasi zorunlu
tamiratlann ogrencilerin okulda oldugu zamanlarda yapilmasmm ogrencilerin can
guvenligini tehdit ettigini ve derslerin verimli bir sekilde islenmesine engel oldugunu
belirtmistir. H ortaokulu ogretmeni ise, "Okul bina ici ve cevresinde yaptlmast
zorunlu tamiratlar kesinlikle ogrencilerin okulda olmadigt zamanlarda yapilmalidtr.
Ancak ikinci bir iJ olmaszn gerekcesi ile okul zamanzna denk getiriliyor diye
diisiinicyorum (G:OO(H(l)))." seklinde gonlsunu ifade ederek konuya baska bir
boyuttan yaklasmaktadir. H ortaokulu ogretmeninin gorusune gore, okul bina ici ve
cevresinde yapilmasi zorunlu tamiratlann ogrencilerin okulda oldugu zamanlarda
yapilmasimn nedenini mesai saatleri d1~111a i~ birakrnamak olarak izah etmektedir. G
lisesi velisi, acil yapilmasi gereken okul bina ici ve cevresindeki tamiratlann
ogrencilerin okulda oldugu zamanlarda

da gerekli onlemler almdiktan sonra

yapilmasmda bir sakmca olmayacagim soyle ifade etmektedir: "Tamiratlann okulun
kapalz oldugu zamanlarda yaptlmasi daha uygundur. Arna gordugum kadartyla okul
saatlerinde de yapildigt olmaktadtr. Onlem altndigt siirece zorunlu olarak acil
yapzlmasz gerekiyorsa sorun yoktur (G:LV(G(2)))." E lisesi velisi, kucuk tamiratlann
onlem almdiktan sonra okul saati icerisinde de yapilabilecegini soyle belirtmektedir:
"Okul bina ici ve cevresinde yapzlmasz zorunlu biiyiik tamiratlarzn ogrencilerin
okulda olmadigi zamanlarda yaptlmast gerekli olabilir. Ancak kiicuk tamiratlar
ogrenciler varken de yapzlabilir.

Okulun biiyiik bahcesi oldugu icin kuciik

tamiratlarda

ve yardtmct personel ogrencileri

nobetci

ogretmenler

tamirat

bolgesinden uzaklasttrmaktadir. "

VI.Boyut: Spor Salonu, Laboratuvar ve Atolyelerde Ogrenci Giivenligini
Tehlikeye

Dusurebilecek

Durumlar

ve

Almmasi:
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Yaralanmalara

Karst

Onlemler

Spor salonu, laboratuvar ve atolyelerde ogrenci guvenligi icin alman onlemler
ile ilgili olarak

sorulan

sorularda

arastirma

grubunda

bulunan

26 yonetici, 30

ogretmen ve 27 velinin gorusleri Tablo-11 'de belirtilen oranlar ve temalar altmda
verilmistir. Yalmzca velilerin %30'unun spor salonu, laboratuvar ve atolyelerde
ogrenci guvenligi icin alman onlemlerin neler oldugunu bilmedikleri bilgisine
tabloda yer verilmemistir,

Tablo 11. Spor Salonu, Laboratuvar ve Atiilyelerde Ogrenci Giivenligi Lein Alman
Onlemler ve Onlemlerin Yetersizligi
Yonetici
Bilgilendirici Levhalar ve

%

Ogretmen

%

Veli

%

4

15

3

10

7

27

5

17

1

4

7

27

11

37

4

15

3

12

14

47

7

26

Kilitleme Y ontemi
Ilkyardim malzemelerinin
bulundurulmasi
Ogretrnen Gozetimi
Onlem Almmamasi ve
Alman Onlemlerin
Y etersizligi

Bilgilendirici

Levhalar

ve Kilitleme Yontemi:

Yoneticilerin %15'i ve

ogretmenlerin %1 O'u ogrenci guvenligi icin spor salonu, laboratuvar ve atolyelerde
onlem olarak ogrencilerin gorebilecekleri yerlerde panolar olusturuldugunu ve
tehlike olusturabilecek malzemelerin kilitlendigini ifade etmistir, D lisesi yoneticisi,
"Duvarlara ve ogrencilerin gorebilecekleri yerlere laboratuvar ve atolye kurallarz
astlmisttr.

Ayrzca bu gibi yerler

ogretmenler

tarafindan

ogrencilerin derse alzndzklarz yerlerdir (G:LY(D(2)))."

kapzlarz actlarak,

seklinde gonisunu ifade

ederek, spor salonu, laboratuvar ve atolyelerde ogrenci guvenligi icin bilgilendirici
levhalann kullaruldigim ve bu yerlerin kilitli bulunduruldugunu, ogrencilerin ancak
ogretmen gozetiminde buralara girebildiklerini belirtmistir. G lisesi ogretmeni,

"Su

anda okulumuzda spar salonu, laboratuvar ve atolyelerde ogrenci giivenligini
saglamak icin sadece uyari levhalarz vardzr (G:LO(G(5)))." seklinde gorusunu ifade
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ederek,

okulun

spor

salonu,

laboratuvar

ve

atolyelerinde

saglamak icin onlem olarak yalmzca uyan levhalannm

Ilkyardun

malzemelerinin

ogrenci

bulundugunu

bulundurulmasi:

guvenligini

belirtmistir.

Yoneticilerin

%27'si

ogretmenlerin %17'si ve velilerin %4'il spor salonu, laboratuvar ve atolyelerde
ogrenci guvenligi icin ilkyardim malzemeleri bulunduruldugunu ifade etmistir. P
ortaokulu yoneticisi, "Spar salonu, laboratuvar ve atolyelerde ogrenci giivenligi icin
gerekli onlemler alinmtsur. Her odada yaralanmalara

karsi gerekli ilkyardtm

malzemeleri bulundurulmaktadir (G:OY(P(3)))." seklinde gorusunu ifade ederek,
spor salonu, laboratuvar ve atolyelerde ogrenci guvenligi icin onlem olarak ilkyardim
malzemelerinin bulunduruldugunu belirtmistir. A ortaokulu ogretmeni, spor salonu,
laboratuvar ve atolyelerde ogrenci guvenligi icin yalmzca ilkyardim malzemeleri
bulunduruldugunu, bunun dismda ogrenci guvenligini saglamak icin ogretmenlere
gorev du~tilgilnil soyle ifade etmektedir: "Okulumuzda ilkyardim malzemelerimiz
disinda alabildigimiz bir onlem yoktur. Ogretmenler, calismalar sirasinda dikkatli
olup, yaralanma vs.yefirsat vermemelidirler (G:OO(A(4)))."

Ogretmen Gdzetlmi: Yoneticilerin %27'si ogretmenlerin %37'si ve velilerin
%15'i spor salonu, laboratuvar ve atolyelerde ogrenci guvenliginin ogretmenin
gozetimiyle

saglandigmi

ifade etmistir, A ortaokulu yoneticisi,

spor salonu,

laboratuvar ve atolyelerde etkinliklerin ogretmen gozetiminde yapildigirn, buralarda
ogrenci guvenligini tehlikeye dusurebilecek durumlann ogrctmen tarafmdan kontrol
edildigini soyle ifade etmektedir:
siirdiiriilmektedir.

"Bu tiir etkinlikler dgretmen gozetiminde

Ogrenci giivenligini

Ogretmenler yaralanmaya

tehlikeye

diisiirecek durumlar yoktur.

neden olabilecek durumlarzn kontroliinii yaptyorlar

(G:OY(A(4)))." C ortaokulu ogretmeni, "okulda bu konudaki onlemlerin ogretmen
gozetimi ile stnirli oldugunu dusunmekteyim (G:OO(C(8)))." seklinde gorusunu ifade
ederek, spor salonu, laboratuvar ve atolyelerde ogrenci guvenligi saglamak icin
yalmzca ogretmenlerin gozetiminin soz konusu oldugunu belirtmistir. B lisesi velisi,
spor salonu, laboratuvar ve atolyelerde ogrenci guvenliginin buralardaki cahsmalann
ogretmen gozetiminde yapilarak saglandigim soyle ifade etmektedir: "Ogretmenlere
zarar verebilecek malzemelere ancak ogretmen ulasabiliyor. Faaliyetler daha cok
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ogretmen

kontroliinde

yaptltyor.

Tehlikeli

uygulamalardan

kaciniliyor

(G:LV(B(2)))."

Onlem

Ahnmamasi

ve Alman Onlemlerln

Yeterslzligi:

Yoneticilerin

%12'si ogretmenlerin %47'si ve velilerin %26's1 spor salonu, laboratuvar ve
atolyelerde ogrenci guvenligi icin alman onlemlerin yetersiz oldugunu ya da hicbir
onlemin almmadtgmi ifade etmistir. C ortaokulu yoneticisi, spor salonu, laboratuvar
ve atolyelerde ogrenci guvenligi icin alman onlemlerin yetersiz oldugunu soyle ifade
etmektedir: "Yalntzca ogretmenler odasznda bir ecza dolabt vardzr. Onda da ilac
yoktur. Okul yakznznda bir saglik merkezinin olmasz okul icin ve ogrenci saglzgz icin
bir avantajdzr (G:OY(C(3)))." E lisesi ogretmeni, okullanndaki

spor salonunda

ogrenci guvenligi icin yeterli onlemlerin almmadigmi soyle ifade etmektedir: "Spar
salonunda gerekli onlemler yoktur. Salon duvarlarznzn yumusak, siingerimsi bir
madde ile kaplanmast, yerdeki zeminin kaygan olmamasi, kullanzlmayan top,
sandalye ve masa gibi malzeme ve esyalann salon icinde basibos olmamasi gerekir
(G:LO(E(2)))." H ortaokulu ogretmeni ise, "Spar salonu, laboratuvar ve atolyelerde
alznan giivenlik onlemleri yeterli degildir. Ecza dolabt vardir. Ancak malzemeleri
gene/de eksiktir. Giivenlik onemlidir. Ogrenci giivenligini tehlikeye diisiirmeden once
onlem almak gereklidir (G:OO(H(l)))." seklinde gorusunu ifade ederek, spor salonu,
laboratuvar ve atolyelerde ogrenci guvenligi icin ahnan onlemlerin yetersiz oldugunu
ve asil onernli olanm olumsuz bir durum yasanmadan once onlem almamn gerekli
oldugunu belirtmistir.
bolumunde

ogrenci

G lisesi velisi,
giivenligi

"Okullartn stnif

actsindan

onlemler

laboratuvar vb. her

alinmalidtr.

Okulumuzda

laboratuvar ve atolyelerde, yangzna ve yaralanmalara karsi bulunmasz gereken ilk
yardzm malzemeleri eksiktir. Bazi yerlerde hie yoktur (G:LV(G(4)))."

seklinde

gorustlntl ifade ederek, spor salonu, laboratuvar ve atolyelerde ogrenci guvenligi icin
alman onlemlerin yetersiz oldugunu belirtmistir.

VII.Boyut:

Ogrencilerin

Birbirlerine

Karst Kaba Gil~ Kullanmum

Engelleyici Onlemlerln Almmasi:
Okul guvenliginde ogrencilerin birbirlerine karsi kaba guc kullarumnu
engelleyici onlemler ile ilgili olarak sorulan sorularda arastirma grubunda bulunan 26
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yonetici,

30 ogretmen

ve 27 velinin

gorusleri

Tablo-12'de

belirtilen

oranlar

ve

temalar altmda verilmistir.

Tablo 12. Ogrencilerin Birbirlerine Karst Kaba Gu9 Kullantmuu Engelleyici

Oniemler
Yonetici
Nobetci Ogretmenlerin

%

Ogretmen

%

Veli

%

8

31

14

47

7

26

1

4

2

7

1

4

9

35

3

10

3

11

5

19

4

13

7

26

1

4

8

27

6

22

Gorev Y apmasi
-

Kamera Sisteminden
Y ararlamlmasi
Seminer Verilmesi, Simf ve
Rehber Ogretmenlerinin
Cahsmalan
Disiplinin Aracmm
Kullamlmasi
Onlem Almmamasi ve
Alman Onlemlerin
Y etersizligi

Nobetci

Ogretmenlerin

Gorev

Yapmasi:

Yoneticilerin

%31 'i,

ogretmenlerin %47'si ve velilerin %26's1, ogrencilerin birbirlerine karsi kaba guc
kullarummi engelleyici onlem olarak nobetci ogretmenlerin gorev yaptigim ifade
etmistir. P ortaokulu yoneticisi, "Nobetci ogretmenler teneffiislerde ogrencilerin
arasinda gorev yapmaktadir.

Muhtemel olaylar ogretmenin varltgtndan dolayt

engellenmektedir. Sayet boyle bir durum gerceklesirse ogretmen orada miidahalede
bulunmaktadir
birbirlerine

(G:OY(P(l)))."

karsi

kaba

guc

seklinde
kullamrmru

gorusunu

ifade

engelleyici

ederek

onlem

ogrencilerin

olarak

nobetci

ogretmenlerin gorev yaptigrm belirtmistir, A ortaokulu ogretmeni, okul guvenliginde
ogrencilerin birbirlerine karsi kaba gtic kullammim engelleyici onlem olarak yalmzca
nobetci ogretmenlerin gorev yaptigim soyle ifade etmektedir: "Ogrencilerin kaba
giir; kullanmalartni engelleyici tek onlem, teneffiislerde ogretmenlerin ogrencilerin
aralartnda dolasarak kavga vs.yi engellemeye calismalartdtr (G:OO(A(4)))."
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G

lisesi

velisi

de,

"Okulda giir; kullanimi konusunda onleyici onlemlere ihtiyac

duyulmaktadzr. Okulda bu konuda onlemler alinmisttr. Bu onlemler teneffiis
aralarznda ogrenciler arasznda dolasan ogretmenler tarafindan saglanmaktadtr
(G:LV(G(3)))." seklinde gorusunu ifade ederek, ogrencilerin birbirlerine karsi kaba

guc kullamrmm

engelleyici

onlem

olarak

ogretmenlerin

nobet

tuttuklanm

belirtmektedir. Bridge (2003) de, okullarda ogretmenlerin ve yoneticilerin ogrenciler
arasmda gecen zorbaliga karsi onlem almalannm gorevlerinin bir parcasi oldugunu
belirtmektedir.

Kamera Sisteminden Yararlamlmasi:

Yoneticilerin %4'i.i, ogretmenlerin

% 7' si ve velilerin %4 'u, ogrencilerin birbirlerine karsi kaba guc kullamrmm
engelleyici onlem olarak kamera sisteminden yararlamldiguu

ifade etmistir, C

ortaokulu yoneticisi,

karsi kaba gia:

"Okulumuzda

ogrencilerin

birbirlerine

kullanzmznz engelleyici onlem alinmtsttr. Kamera sistemi kurulmustur. Nobetci
ogretmenler de gerektiginde miidahale etmektedir (G:OY(C(3)))." seklinde gorusunu
ifade ederek, ogrencilerin birbirlerine karsi kaba guc kullamrmm engelleyici onlem
olarak kamera sisteminden faydalandiklanm belirtmistir.

Seminer Veriimesi,
Yoneticilerin

%35'i,

Suuf ve Rehber

ogretmenlerin

Ogretmenlerinin

%10'u ve velilerin

%11 'i,

Cahsmalarr:
ogrencilerin

birbirlerine karsi kaba guc kullammim engelleyici onlem olarak siddet ve zararlan
konulu seminerler verildigini, ozellikle rehberlik servisi psikolojik danismanlannm
ve smif ogretmenlerinin calismalanndan yararlamldiguu ifade etmistir, C ortaokulu
yoneticisi, "Rehber ogretmenler bu konuda Ocak ayzndan Mart ayzna kadar okulda
siddete ve okul zorbaligtna karsi seminerler diizenledi. Genclik dairesi de bu
konularla ilgili ogrenci, veliler ve ogretmenlere seminer verecek (G:OY(C(I)))."
seklinde gorusunu ifade ederek, ogrencilerin birbirlerine karsi kaba guc kullamrmm
engelleyici onlern olarak okullarmda

seminerler verildigini ifade etmistir. A

ortaokulu yoneticisi ise, okul guvenliginde ogrencilerin birbirlerine karsi kaba guc
kullarurmm engelleyici onlem olarak rehberlik ve psikolojik danismanhk servisinin
onculugunde cahsmalar yapildiguu soyle ifade etmektedir: "Kaba gio; kullanan
ogrenciler mutlaka rehberlik birimiyle iliskilendirilir.
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Rehber ogretmen, sznzf

ogretmeni,
goriismeler

veli ve sorumlu
yapilir

muavin goru.; alisverisinde

(G:OY(A(4)))."

bulunurlar.

Ogrenci ile de

C ortaokulu velisi, "Ogrencilerin birbirlerine

karsi kaba giu; kullantmini engelleyici onlemlerin alinmastna kesinlikle ihtiyac
vardir. Cok onemli bir husustur. Bu konuda rehber ogretmenlerin yaptigt sunumlar
iyi bir ornek olabilir (G:OV(C(2)))." seklinde gorusunu ifade ederek, ogrencilerin
birbirlerine karsi kaba guy kullamrmm engelleyici onlem olarak rehber ve psikolojik
damsmanlann sunumlar yapmalanm belirtmistir. (mar (2007) da, okullarda siddetin
mutlaka

onlenmesi

gerektigini,

bunu yaparken

rehberlik

servislerinin

siddet

uygulayan ogrenciler ile siddete maruz kalanlan ayirarak, siddet uygulayanlara
yonelik onleyici programlar uygulanmasi gerektigini, magdurlarla sorun yaratanlann
aym kefeye konulmamasi gerektigini belirtmektedir.

Disiplinin

Aracmm Kullamlrnasi:

Y oneticilerin % 19 'u, ogretmenlerin

.

% 13 'u ve velilerin %26' si ogrencilerin birbirlerine karsi kaba guy kullammun
engelleyici onlem olarak disiplin tuzugu, disipline aykm davramslar ve cezalan
konusunda ogrencilerin bilgilendirildigini,

disiplin kurallanna

aykm davranan

ogrencilere disiplin tuzugunun ongordugu cezalann verildigini ifade etmistir. E lisesi
yoneticisi,

"Disiplin kurulu var. Ogrenci hemen cezalandtrilir.

ogrenciler

disiplin

kurallarz hakkinda

gorusunu ifade ederek, ogrencilerin

bilgilendirilir

birbirlerine

Onceden de

(G:LY(E(J)))."

seklinde

karsi kaba guy kullammmi

engelleyici onlem olarak disiplin kurallan hakkmda ogrencilerin bilgilendirildigini,
kurallara uymayanlann ise disiplin kurulunca cezalandmldigmi belirtmistir. E lisesi
ogretmeni, ogrencilerin birbirlerine karsr kaba gii9 kullammm1 engelleyici dniem
olarak disiplin kurulunun etkin bir sekilde isletildigini soyle ifade etmektedir: "Evet,
okul giivenligi icin onlemlere ihtiyac vardtr. Okulumuzda ciddi bir disiplin kurulu
sistemi vardtr. Ogrenci kavga edecek olursa disiplin kurulunda ceza almasi hatta
okuldan atilmasi dahi tum sistem yururliiktedir

(G:LO(E)))."

R lisesi velisi,

ogrenciler arasmda kaba guy kullammmm olmadigmi, okulun da disiplin aracihgi ile
kontrolu elinde tutarak bu tur olaylann olmasma firsat vermedigini soyle ifade
etmektedir: "Okul ogrencilerini secerek almaktadir. Okula akademik olarak daha iyi
olan ogrenciler kaydolmaktadir. Bu nedenle ogrenciler birbirlerine karsi kaba gu<;
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kullanmamaktadzrlar.

Okul disiplinli

bir okul oldugundan

oldugu gibi bu konuda da kontrol altznda tutulmaktadir

Onlem Ahnmamasi

ogrenciler

her konuda

(G:LV(R(l)))."

ve Alman Onlemlerin

Yetersizligi:

Yoneticilerin

%4'u, ogretmenlerin %27'si ve velilerin %22'si, ogrencilerin birbirlerine karsi kaba
guc kulla111m1111 engelleyici onlemlerin yetersiz oldugunu ya da hicbir onlern
almmadigim ifade etmistir. H ortaokulu ogretmeni, "Okullarda alinmis bir onlem
yoktur. Ogretmenier mudahale etmektedir. Bu da konulart onlemede yetersizdir.
Disiplin kurallari bu tur olaylart ortbas etmeye yonelik olarak duzenlenmis gibi
gozukmektedir.

dgrenciler de bu bosluktan yararlanmaktadirlar

(OO(H(J)))."

seklinde gorusunu ifade ederek, ogrencilerin birbirlerine karsi kaba guc kulla111m1111
engelleyici onlem olarak ogretmenlerin nobet tutmasmm ve disiplin kurallannm
yetersiz oldugunu belirtmektedir. C ortaokulu ogretmeni ise, ogrencilerin birbirlerine
karsi kaba guc kulla111m1111 engelleyici onlemlerin almmasma ihtiyac oldugunu ancak
bu konunun yeterince ciddiye almmadigmi soyle ifade etmektedir: "Engelleyici,
gents onlemlere, elbette ki ihtiyacimiz, hem de siddetle vardir. Ancak benim sahsi
goriisiime gore; kimse bu meseleyi tam olarak ciddiye almadigi icin, gerekenler
yapilmtyor (G:06(C(2)))." M lisesi velisi, "ogrencilerin birbirlerine karsi kaba giic;
kullammtni engelleyici onlemlere ihtiyac vardir. Okulumuzda nobetci ogretmenlerin
disinda herhangi bir onlem yoktur. Nobetci ogretmenlerin denetiminin de idare
tarafindan daha iyi yaptlmasi gorevde aksamalarzn olmamaszna dikkat edilmesi
gerekmektedir
birbirlerine
ogretmenlerin

(G:LV(M(J)))."

karsi

kaba

seklinde

gorusunu

guc kulla111m1111

ifade

engelleyici

ederek,

onlem

ogrencilerin

olarak

yalmzca

nobet tuttugunu, ancak idarenin nobetci ogretmenleri yeterince

denetlememesinden dolayi nobetlerde aksamalann oldugunu, bu nedenle de alman
onlemlerin yetersiz oldugunu belirtmektedir.

VIII.Boyut: Okul Guvenllglnde

Ogrencilerin Fiziksel Cezaya Maruz

Birakrlmamalarr Icin Onlemlerin Almmasi:
Okul guvenliginde ogrencilerin fiziksel cezaya maruz birakilmamalan 19111
alman onlemler ile ilgili olarak sorulan sorularda arastirma grubunda bulunan 26
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yonetici,

30 ogretmen

ve 27 velinin

gorusleri

Tablo-13'de

belirtilen

oranlar

ve

temalar altmda verilmistir,

Tablo 13. Ogrencilerin Fiziksel Cezaya Maruz Btraktlmamalart

Lein Onlemlerin

Altnmast ve Onlemlerin Yetersizligi
Yonetici

%

Ogretmen

%

Veli

%

Fiziksel Cezanm
Uygulanmamasi, Onleme

12

46

5

17

5

19

6

23

6

20

4

13

2

8

5

17

4

13

1

4

5

17

5

19

3

11

Gerek Duyulmamasi
Bilgilendirme Yapilmasi ve
Bilinc;li Olunmasi

'

Disiplin Tuzugunun
Ongordugunun Dismda Baska
Cezalann Hos Karsilanmamasi
Onlem Almmamasi ve Alman
OnJemJerin Y etersiz]igi

Fiziksel Cezanm Gerekliligi

Fiziksel Cezanm Uygulanmamasi, Onlememe Gerek Duyulmamasi:
Y oneticilerin %46' st, ogretmenlerin % 17' si ve velilerin % 19 'u, okul guvenliginde
ogrencilerin fiziksel cezaya maruz kalmadiklanru ve bu nedenle herhangi bir onleme
gerek olmadignn ifade etmistir. E lisesi yoneticisi, "Okulda bu tiir olaylar olmadigi
icin onleme de ihtiyac yoktur (G:LY(E(2)))."

seklinde gortisunu ifade ederek,

okullannda ogrencilerin fiziksel cezaya maruz kalmadiklanm, ogrencilerin fiziksel
cezaya maruz kalmadiklanm belirtmistir. G lisesi velisi, "Ogrencilerin fiziksel
cezaya maruz kalmamalarz icin onlem almaya gerek yoktur. Okulumuzda disiplin
cezast vardir ama ogrencilerimiz daha farklz cezalar gormemektedir. (G:LV(G(2)))."
seklinde gorusunt; ifade ederek, ogrencilerin disiplin cezalanndan baska herhangi bir
cezaya maruz birakilmadrklanm bu nedenle de ogrencilerin fiziksel cezaya maruz
kalmamalan icin bir onlem almaya gerek olmadigmr belirtmistir. C ortaokulu velisi
de, okullannda ogrencilerin fiziksel cezaya maruz birakilmadiklanm
etmektedir:

soyle ifade

"Fiziksel ceza asla verilmemelidir. Bu, cocuklann kendilerine olan
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giivenini sarsar ve cocuklarda
uygulamalar

kisilik bozukluklanna

sebep olur. Okulumuzda

bu tiir

Atac (1991) da, yerme ve asagilamamn hep

yoktur (G:OV(C(4)))."

olumsuz sonuclar doguracagim, kotu elestiri ve cezanm hayal kmkhgi yaratacagim
ifade ettikten sonra, ogretmenlerin gorevinin, ogrencilerini aktif olarak etkilemek ve
basanlanm artirmak oldugunu belirtir.

Bilgilendirme Yapilmasi

ve Bilincli Olunmasi:

: Yoneticilerin %23 'u,

ogretmenlerin %20 'si ve velilerin % 13 'u, okul guvenliginde ogrencilerin fiziksel
cezaya maruz birakilmamalan icin onlem olarak bilgilendirme yapildigun, gecmiste
yasanmis olumsuz orneklerin haurlatildrgim, velilerle temasa gecildigini, rehberlik
servisinden
giivenliginde

yararlamldiguu

ifade

etmistir.

C

ortaokulu

yoneticisi,

"Okul

ogrencilerin fiziksel cezaya maruz bzrakzlmamalarz icin onlem

alznmaktadzr. Ogretmenlerle konusularak, gecmiste yasanan olumsuz ornekleri goz
oniinde

bulundurmalarz

gerektigi

belirtilmektedir

(G:OY(C(l)))."

seklinde

goruslerini ifade ederek, okul guvenliginde ogrencilerin fiziksel cezaya maruz
birakilmamalan icin ogretmenlere bu konuda gecmiste yasanan olumsuz ornekler
hatirlatilarak onlem almdigim belirtmektedir. J ortaokulu ogretmeni, ogrencilerin
fiziksel cezaya maruz kalmamalan icin bilgilendirildigini, bilincli davrandiklanru
soyle ifade etmektedir:

"Okul giivenliginde ogrencilerin fiziksel cezaya maruz

bzrakzlmamalarz icin onlemler alznmalzdzr. Ogretmenler kurulun toplandiginda
ogretmen-ogrenci

iliskilerinden konusulmaktadir. Zaten boyle bir konu oldugu

zaman, ogrenci ve veliler Bakanligi hemen bilgilendirmektedir ... (G:OO(J(l)))." E
lisesi ogretmeni, "Okulumuzda fiziksel cezalarzn bir sue oldugu bilinci yaygzndzr. Bu
yiizden bu tiir olaylara pek rastlanmaz (G:LO(E(l)))." seklinde gorusum; ifade
ederek, ogretmenlerin bilincli bir sekilde ogrencilere fiziksel ceza vermekten
kacmdiklanm belirtmektedir.

Disiplin

Tiiziigiiniin

Ongordiigiiniin

Dismda Baska Cezalarm

Hos

Karsilanmamasr: Y oneticilerin %8 'i, ogretmenlerin % 17' si ve velilerin % 13 'u,
okul guvenliginde ogrencilerin fiziksel cezaya maruz birakilmamalan icin onlem
olarak cezalar icin disiplin tuzugunun esas almdigim, fiziksel cezalara hosgoru
gosterilmedigini ifade etmistir. E lisesi yoneticisi, "Okulumuzda bu tiir olaylar
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olmamaktadzr.

Ogretmenler

bu tur olaylara

steak bak1lmayacag1mn

bilincindeler

(G:LY(E(l)))."

seklinde gorii~tinti ifade ederek, ogrencilerin fiziksel cezaya maruz

b1rakilmamalanmn okul yonetimi tarafmdan hos kar~1lanmayacagmm ogretmenlerce
bilindigini belirtmektedir. C ortaokulu yoneticisi, disiplin kurulunun ongordtigtintin
dismda

ogrencilere

baska

cezalar

verilemeyecegini

soyle

ifade

etmektedir:

"Ogretmenler yasastnda ogrencilerin almasi gereken cezalar belirtilmisur. Disiplin
kurulu ile bunlar uygulantr (G:OY(C(3)))."
Onlem Ahnmamasi ve Alman Onlemlerin Yetersizligi: : Yoneticilerin
%4 'ti, ogretmenlerin % 17' si ve velilerin % 19'u, okul guvenliginde ogrencilerin
fiziksel cezaya maruz b1rak1lmamalan icin alman onlemleri yetersiz gordtigtinti ya da
hicbir onlem almmadigim ifade etmistir. H ortaokulu ogretmeni, "Ogrencilerin
fiziksel cezaya maruz kalmamalan icin kesinlikle onlem almmalidir.
gorevlileri polis gibi yetkilendirilmelidir.

Giivenlik

Olaytn sadece maddi boyutu degil,

psikolojik yonu de diisunidiip bu konu ihmal edilmemelidir. Okulda buna yonelik
alinmis ozel bir onlem yoktur (G:OO(H(l)))." seklinde gorii~tinti ifade ederek,
ogrencilerin fiziksel cezaya maruz hirakilrnamalan

icin herhangi bir onlemin

ahnmadigun belirtmektedir. E lisesi velisi, "Ogrencilerin fiziksel cezaya maruz
kalmamalari icin onlemler alinmaltdir. Ancak okulumuzda alman onlem yoktur
(G:LV(E(2)))." seklinde gorii~tinti ifade ederek, ogrencilerin fiziksel cezaya maruz
kalmamalan

icin onlemlerin almmasi gerektigini ancak herhangi bir onlemin

almmadigmi belirtmektedir. Gunumuzde ogrenciye fiziksel ceza vermek suctur.
Ancak buna ragmen fiziksel cezalara hosgoruyle bakanlar da vardir. Ogrenci
acismdan agir sonuc doguran olaylarda ise insammizm tepki gosterdigini gortiyoruz.
Agir sonuclara varmayan olaylarda ise, cocugun ya da ailesinin cekingenligi,
yoneticilerin ortbas egilimleri kendini gostermektedir (Tezcan, 1997).

Fiziksel Cezanm Gerekliligi: Fiziksel cezanm gerekli olabilecegini, yahzca
veli konumundaki kanhmcilardan %11 belirtmektedir. Toplam katiltmcilar icinde
dusuk bir oran olmasma karsm, bazi ogrencilerin evlerinde de fiziksel cezaya maruz
b1rak1ld1klan izlenirnini
konumundaki

yonetici

vermektedir.

Okullarda

ve ogretrnenlerin,
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fiziksel

ogrencilerin

fiziksel

cezanm

failleri

cezaya maruz

birakilmalanm

onaylamadiklan

gorulmektedir.

agzr bir sue; isledigine baglidir
ogrencilere

olaganustu

G lisesi velisi, "Ogrencinin ne kadar

(G:LV(G(l)))." seklinde gorusunt; ifade ederek

sayilabilecek

durumlarda

fiziksel ceza verilebilecegini

savunmaktadir. G lisesinin bir baska velisi de fiziksel cezanm gerekli olabilecegini
su sekilde ifade etmektedir: "Ogrenci hak ederse, fiziksel cezaya onlem alinmasin
(G:LV(G(5)))." C ortaokulu velisi de, "Haberlerde de okuyoruz boyle seyleri. Fakat
burada cocuklarin arkadaslartna ve ogretmenlerine nastl davrandigt da cok onemli.
Cocuklar

biraz daha saygilt

uygulamazlar (G:OV(C(2)))."

davranzrlarsa

ogretmenlen

de boyle cezalari

seklinde gorusunu ifade ederek, ogrencilerin bazi

durumlarda fiziksel olarak cezalandmlabileceklerini belirtmektedir.

IX.Boyut: Okul Ouvenliginde Ilkyardim Malzemelerinin Yeterliligi:
Okul guvenliginde ilkyardim malzemelerinin yeterliligi ile ilgili olarak
sorulan sorularda arastirma grubunda bulunan 26 yonetici, 30 ogretmen ve 27 velinin
gorusleri Tablo-14' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo 14. Ilkyardtm Malzemelerinin Yeterliligi
Yonetici
llkyardim Malzemelerinin

%

Ogretmen

%

Veli

%

19

73

11

37

12

44

6

23

15

50

6

22

6

23

11

37

5

19

2

7

7

26

Yeterli Olmasi
Ilkyardim Malzemelerinin
Yetersiz Olmasi
Seminer, Saghk Personeli ve
Revire Ihtiyac Duyulmasi
Bilgi Sahibi Olunmamasi

Ilkyardim

Malzemelerinin

Yeterli

Olmasi:

Yoneticilerin

% 73 'ti,

ogretmenlerin %3 7' si ve velilerin %44 'ti, okullannda ilkyardim malzemelerinin
yeterli miktarda oldugunu ifade etmistir. B lisesi yoneticisi, "Okulumuzda yeterince
ilkyardim malzemesi tabi ki vardir. Ilkyardim hayat kurtartr, mantigiyla gerekli
ilkyardtm malzemeleri bulundurulmaktadir (G:LY(B(2)))." seklinde gorusum; ifade
ederek

okullannda

yeterli

miktarda

ilkyardim
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malzemesinin

bulundugunu

belirtmistir.

D lisesi

yoneticisi

ise, okullannda

ihtiyac

duyulan

ilkyardim

malzemelerini yeterli miktarda nasil temin ettiklerini ise soyle ifade etmektedir:
"Zaman zaman kucuk kesikler, dusme ve yaralanmalar olmaktadzr. Hem yakinimtzda
bulunan hastaneden hem de eczanelerden gerekli olan ilkyardzm malzemeleri temin
edilmektedir (G:LY(D(2)))." C ortaokulu ogretmeni de , "Okulumuzda yeterince
ilkyardzm malzemesi bulunmaktadzr (G:OO(C(7)))." seklinde gorusunu ifade ederek,
okullannda yeterli miktarda ilkyardim malzemesinin bulunduruldugunu belirtmistir.
G lisesi velisi, "Okulda ogrencilerin ani yaralanmalarznda kullanzlmak iizere
ilkyardim malzemelerine

ihtiyac vardzr. Okulda yeterince ilkyardzm malzemesi

bulunmaktadzr (G:LV(G(3)))." seklinde gorii~tinti ifade ederek, okullannda yeterli
miktarda ilkyardim malzemesinin bulundugunu belirtmistir.

Ilkyardim

Malzemelerinin

Yetersiz

Olmasi:

Yoneticilerin

%23 'ti,

ogretmenlerin %50'si ve velilerin %22'si, okullannda ilkyardim malzemelerinin
yeterli miktarda olmadigmi ifade etmistir. G lisesi yoneticisi, "Okulumuzda daha
fazla ilkyardzm malzemesine ihtiyac vardzr. Su anda yeterli malzeme bulunmadtgini
dusiinuyorum (G:LY(G(2)))."

seklinde gorusunu ifade ederek, okulunda yeterli

miktarda ilkyardim malzemesi bulunmadigiru belirtmektedir. C ortaokulu velisi ise,
"Bu konuda

okulumuzda

cok eksik vardzr. Yaralanmalara

karsi ilkyardzm

malzemeleri en kzsa zamanda temin edilmelidir (G:OV(C(4)))." seklinde gorusunu
ifade ederek, okullannda yeterli miktarda ilkyardim malzemesinin bulunmadigim
belirtmistir.

Seminer, Saghk Personeli ve Revire Ihtiyae Duyulmasi:
%23 'ti,

ogretmenlerin

malzemelerinin

%3 7' si

kullammma

ve

velilerin

% 19 'u,

Yoneticilerin

okullarmda

yonelik seminerlerin verilmesi

ilkyardim

gerektigini,

aynca

okullannda revir, ve saglik personeline de ihtiyac duyuldugunu belirtmistir. A
ortaokulu yoneticisi, "Okulumuzda ilkyardzm dolabimtz var. lcinde malzemelerimiz
de bulunmaktadir.

Okullarzn revir ve saglik personeline

de ihtiyaci vardzr

(G:OY(A(2)))." seklinde gorusunu ifade ederek, okullann ilkyardim malzemelerinin
dismda revir ve saghk personeline de ihtiyac duydugunu belirtmektedir. G lisesi
ogretmeni de, "Hastalanmalar, ufak kazalar zaman zaman olmaktadzr. Ilkyardtm
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malzemeleri

bazen yetersiz olabiliyor. Her okulda egitimli saglik personeli olmalzdzr

seklinde gorusum; ifade ederek, okulda saghk personeli ihtiyaci

(G:LO(G(3)))."

oldugunu belirtmistir. C ortaokulu ogretmeni ise, "Okulumuzda bulunan ilkyardim
malzemeleri yetersizdir.
Ogretmenler

de

belli

Okullarda mutlaka revir ve bir hemsire bulunmalzdzr.
aralzklarla

ilkyardim

kurslarzndan

gecirilmelidir

(G:OO(C(3)))." seklinde gorusunu ifade ederek, okullann revir ve hemsireye ihtiyac
duydugunu, aynca okul guvenligi acisindan ogretmenlerin de periyodik olarak
ilkyardim egitiminden gecirilmesi gerektigini belirtmistir. N lisesi velisi, ilkyardim
malzemelerinin bilincli bir sekilde kullarulmasi icin bilgilendirme cahsmalaruun
yapilmasi gerektigini soyle ifade etmektedir: "Okulumuzda ilkyardtm malzemeleri
normal olarak bulunmakla birlikte, ilkyardtm malzemelerinin kullanimt ve ilkyardzm
konularznda da ogrencilere egitim verilmelidir, diye diisunuyorum (G:LV(N(l)))."
R lisesi velisi ise, "Okulumuzda ilkyardzm malzemeleri bulunmaktadzr. Bunlarzn
naszl kullanilacagi konusunda sorun yasanabilir. Bu konuda egitici faaliyetler
yaptlmalidir. Bilincsiz kullantm daha koti; sonuclara yo! acabilir (G:LV(R(J)))."
seklinde gorusunu ifade ederek, okullannda

ilkyardim malzemesinin yeterince

bulundugunu, ancak ilkyardim malzemelerinin bilincli kullamlmasi gerektigini,
bunun icin de egitici seminerlere ihtiyac duyuldugunu belirtmistir. Marash (2006) da,
cocuklara saghkla ilgili temel bilgi ve ahskanhklann; temizlik, ilkyardim, kucuk yarn
ve darbelerde yapilmasi gereken seyler vb.nin gerek evde, gerekse okulda verilmesi
lazim geldigini belirtmektedir.

Bilgi Sahibi Olunmamasi: Ogretmenlerin

%7'si

ve velilerin %26's1,

okullannda, ilkyardim malzemelerinin yeterliligi konusunda bilgileri olmadigim
ifade etmistir. G lisesi ogretmeni, "Ilkyardtm malzemesi olarak bir seyler var ama ne
kadar yeterlidir,

bilmiyorum (G:LO(G(6)))."

seklinde gorusum; ifade ederek,

okullanndaki ilkyardim malzemelerinin yeterliligini bilmedigini belirtmistir. G lisesi
velisi de, "Bu konu hakkznda yeterince bilgim yoktur. Okuldaki bu gibi durumlar
hakkznda aileler bilgilendirilmelidir (G:LV(G(2)))." seklinde gorusunu belirterek,
okullarmdaki

ilkyardim

malzemelerinin

yeterliligini

konularda bilgilendirilmesi gerektigini belirtmistir.
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bilmedigini,

velilerin

bu

X.Boyut:

Okul Gezilerinin Giivenli Tasima Araclariyla

Okul guvenliginde

gezilerin kontrollu

Yapilmast:

bir sekilde guvenli tasima araclanyla

yapilmasi ile ilgili olarak sorulan sorularda arastirrna grubunda bulunan 26 yonetici,
30 ogretmen ve 27 velinin gorusleri Tablo-15 'de belirtilen oranlar ve temalar altinda
verilmistir.

Tablo 15. Okul Gezilerinin Giivenli Tastma Araclartyla Yaptlmast

Yonetici
Aracm Ozelliklerine Dikkat

%

Ogretmen

% Veli

%

15

58

8

27

12

44

3

12

11

37

4

15

14

54

1

3

3

11

7

27

10

33

4

15

2

8

5

17

5

19

Ediliyor Olmasi
Aracm Ozelliklerine Dikkat
Edilmiyor Olmasi
Aracm Resmi Kontrollerinin
Yapilmis Olmasi
Aracm Cok Eski, Y etersiz
Olmasi
Aracm Bakimh, Kaliteli
Olmasi

Aracm

Ozelliklerine Dikkat

Ediliyor Olmasi: Yoneticilerin

%58'i,

ogretmenlerin %27'si ve velilerin %44'ti, okul gezilerinin kontrollu bir sekilde
guvenli tasima araclanyla yapilmasma dikkat edildigini ifade etti. A ortaokulu
yoneticisi,

"Okul gezilerinin

kontrollii bir sekilde giivenli tasima araclartyla

yapilmasina dikkat edilmektedir. Araclartn bakimlt ve sigortalarintn yenilenmis
oldugunu, muayenelerinin polis tarafindan yeni yapildigtni kontrol ettikten sonra
ogrencileri tastmastna izin veririz (G:OY(A(2)))." seklinde gorusunu ifade ederek,
okul gezilerinde kullamlan araclann resmi islemlerinin yapilrms olmasmm yanmda
bakimli

olmasina

da dikkat ettiklerini

belirtmistir.

D lisesi ogretmeni

de,

"KKTC'deki okul gezileri icin kullantlan araclar standartlara pek uygun degildir.
Mevcudun en iyisi olmasi icin ozen gosterilmektedir.

Otobiislerde yeteri kadar

gorevli olmalzdzr. Ogrenciler basibos birakilmamalidtr (G:Ld(D(I)))." seklinde
gorusunu ifade ederek, okul gezilerinin kontrollu bir sekilde guvenli tasima
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araclanyla

yapilmasma

olmadigim belirtmistir.

dikkat edildigini, ancak arac secmede 90k fazla altematiflerin
N lisesi velisi, "Okulumuzda gezilerinin kontrollii bir sekilde

giivenli tasima araclariyla yaptlmastna dikkat edilmektedir. Ancak bu konuda teknik
yardim

alarak tercihler yapilmasi

daha iyi olabilir (G:LV(N(l)))." seklinde

gorusunu ifade ederek, okul gezilerinin kontrolli.i bir sekilde gi.ivenli tasnna
araclanyla yapilmasina dikkat edildigini belirtmistir.

Aracm Ozelllklerine

Dikkat Edilmiyor Olmasi: Yoneticilerin %12'si,

ogretmenlerin %37'si ve velilerin %15'i, okul gezilerinin kontrolli.i bir sekilde
gi.ivenli tasuna araclanyla yapilmasma dikkat edilmedigini ifade etti. D lisesi
yoneticisi, "Okul gezilerinde kullanzlan araclar, okula giinliik olarak ogrenci tastyan
otobiisler

olmalidir.

Aynt

zamanda

bu araclarin yonetmeliklerle

belirlenen

ozelliklere sahip olmasi gerekir. Ancak goriinen o ki, ya bu kurallarzn cizgisi cok
diisiik, ya da kagit iistiindeki araclarla, yolda ogrenci tastyanlar aynt degil
(G:LY(D(2)))." seklinde gorusum; ifade ederek, okul gezilerinin gi.ivenli tasima
araclanyla yapilmadiguu belirtmistir, G lisesi ogretmeni, okul gezilerinin kontrolli.i
bir sekilde gi.ivenli tasima araclanyla yapilmasma dikkat edilmedigini soyle ifade
etmektedir: "Araclar ozenle secilmiyor, genellikle camlart acilmayan otobiislerle
geziye gidiliyor. Camlan acilmadigindan dolayi kaptlart acarak gitmek zorunda
kalzyoruz (G:L6(G(6)))." C ortaokulu ogretmeni de, okul gezilerinin kontrolli.i bir
sekilde gi.ivenli tasima araclanyla yapilmasma dikkat edilmedigini, iyi arac bulmak
icin de fazla altematiflerinin olmadrgim soyle ifade etmektedir: "Okul gezilerinin
kontrollu bir sekilde giivenli tasima araclartyla yaptlmastna pek dikkat edildigini
sanmtyorum. Ancak bu konuda okulun suclu da oldugunu diisiinmuyorum. Ciinkii
iilkemizde toplu tasimaciligin yaygzn olmamasi bu konuda cok geri kalmamtza neden
olmustur (G:06(C(6)))."

Aracm Resmi Kontrollerinin

Yapilmis

Olmasi: Yoneticilerin %54'i.i,

ogretmenlerin %3 'u ve velilerin % 11 'i, okul gezilerinin seyri.isefer belgesi olan,
sigortasi ve muayenesi yapilnns, resmi kontrolleri tamam olan tasima araclanyla
yapildiguu ifade etti. C ortaokulu yoneticisi, "Okul gezilerinin kontrollii bir sekilde
giivenli tasima araclariyla yaptlmastna dikkat edilmektedir. Okula ogrenci tastyan ve
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Bakanlzkla sozlesmesi
tasima mukavelenamesi

olan araclar secilmektedir.
esas alznmaktadzr

Zorunlu tasima tiiziigii ve ogrenci

(G:OY(C(J)))."

seklinde gorusunu ifade

ederek, resmi kontrolleri yapilrms ve Bakanhkla sozlesmesi cercevesinde okula
ogrenci tasiyan araclann okul gezilerinde kullamldigun

belirtmistir.

E lisesi

ogretmeni, okul gezilerinin kontrollu bir sekilde guvenli tasima araclanyla yapilmasi
icin Bakanhk
kullamlmasi

onayh

araclarla

gerektigini,

gezilerin

yapildigim,

ancak fazla altematifin

daha guvenli

de olmadignu

araclann

soyle ifade

etmektedir: "Ogrencileri tastyan araclar, Bakanlzktan onay almadan bu gorevi ifa
edemezler. Yine de daha giivenli ve konforlu araclara ihtiyac vardzr. Ancak bu
Kibrts 'ta pek mumkiin olmuyor (G:LO(E(J)))." E lisesi velisi de, "Geziler okul
otobiisleriyle yapzlmaktadzr. Bu araclann ogrenci tasima izni bulunmaktadzr
(G:LV(E(I)))." seklinde gorusunu ifade ederek, okul gezilerinin kontrollu bir sekilde
guvenli tasima araclanyla yapilmasi icin araclann resmi kontrollerinin yapilmis
olmasma dikkat edildigini belirtmistir.

Aracm Cok Eski, Yetersiz Olmasi: Yoneticilerin %27'si, ogretmenlerin
%33'ti ve velilerin %15'i, okul gezilerinin eek eski ve yetersiz olan tasima
araclanyla yapildigrm ifade etti. G lisesi yoneticisi, "Okul gezilerinde kullanzlan
araclar genellikle iyi olmakla birlikte, zaman zaman artza yapan araclar da
bulunmaktadzr. Bu konuda cok fazla secenek bulunmamaktadzr (G:LY(G(2)))."
sekline gorusunu ifade ederek, okul gezilerinde kullarnlan araclann bazilanmn
yetersiz oldugunu belirtmistir. K ortaokulu yoneticisi ise cok eski ve yetersiz
olduklanm soyle ifade etmektedir: "Kesinlikle servis araclart gezi ve servisten
cikanlmaltdir.

Miaelik aracalar ... Bir gun yolda kalacaklar...

YaJZ gene olan

araclar olmali, fren ve havalandzrmasz olan, klimali araclar olmalz. Arna en onemlisi
yas kriteri getirilmeli (G:OY(K(I)))." H ortaokulu ogretmeni de, okul gezilerinde
kullamlan araclann cok eski ve yetersiz oldugunu soyle ifade etmektedir: "Okul
servisleri ve gezi araclan oldukca eski, hurdaya cikmasi gereken araclardir.
Kesinlikle giivenli degildirler. Bir kaza olduktan sonra degil olmadan once onlem
alinmalidir (G:OO(H(J)))."
diizenlemeler

R lisesi velisi,

bulunmamaktadir.

Modelleri

isleminin yapzlmasz yeterli goridmektedir.
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"Okul tasttlart icin gerekli yasal
eskidir.

Giivenlikten ziyade tasima

Bu konu Bakanligin

ilgilenmesi ve

iizerinde calismasi

gereken

bir durumdur

(G:LV(R(I)))."

seklinde gorusunu ifade

ederek, okul gezilerinde kullamlan araclann eski ve yetersiz oldugunu belirtmistir,

Aracm Bakimh, Kaliteli Olmasi: Yoneticilerin %8'i, ogretmenlerin %17'si
ve velilerin %19'u, okul gezilerinin yapildigr araclann bakimh ve kaliteli araclar
olmasma dikkat edildigini ifade etti. D lisesi yoneticisi, "Araclarin dzelliklerine
dikkat edilmektedir. Araczn fiziksel ozellikleri duzgun olmalidir.

Onunde ve

arkasznda 'Okul Otobiisii' yaztst olmalidir (G:LY(D(3)))." seklinde gorusunu ifade
ederek, okul gezilerinde kullamlan araclann ozelliklerine dikkat edildigini, ozellikle
bakimh olmasi gerektigini belirtmistir. E lisesi ogretmeni de, okul gezilerinin
kontrollu bir sekilde bakimh tasima araclanyla yapildignu soyle ifade etmektedir:
Tasitlann cocuklartn can giivenligini tehlikeye atmayacak yenilikte olmaszna ve
araclan kullananlara dikkat edilir (G:LO(E(4)))."

XI.Boyut:

Ogrenci

ve

Velilerin

Ogrenci

Giivenligini

Sagtama

Etkinliklerinden Haberdar Edilmesi Cahsmalari
Okul guvenliginde

ogrenci ve velilerin,

ogrenci

guvenligini

saglama

etkinliklerinden haberdar edilmesi cahsmalan ile ilgili olarak sorulan sorularda
arastrrma grubunda bulunan 26 yonetici, 30 ogretmen ve 27 velinin gorusleri Tablo16 'de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.

Tablo 16. Ogrenci ve Velilerin Ogrenci Giivenligini Saglama Etkinliklerinden
Haberdar Edilmesi Caltsmalan
Yonetici
Gorusme ve Toplantilarla

%

Ogretmen

%

Veli

%

9

35

6

20

6

22

5

19

3

10

5

19

5

19

14

47

14

52

B ilgilendirme
Telefon, SMS ve Bildirilerle
B ilgilendirme
Bilgilendirmenin Y etersiz veya
Y apilrmyor Olmasi
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Gorii~me

ve

Toplannlarla

Bilgilendirme:

Yoneticilerin

%35'i,

ogretmenlerin %20'si ve velilerin %22'si, ogrenci ve velilerin, ogrenci guvenligini
saglama etkinliklerinden haberdar edilmesi cahsmalan ile ilgili olarak seminer,
gorusme ve toplantilarla bilgilendirildigini ifade etmistir. C ortaokulu yoneticisi,
"Gecen yil, okul servis soforlerinin hangi bolgelerden ve hangi duraklardan ogrenci
tasidigi tespit edilerek, bolge muhtarznzn odasznda bir toplantz yapzldz. Velilerden
gelen sikayetler soforlerin dikkatine sunuldu. Soforlerin

istekleri ve velilerin

stkintilan cozulmeye calisildi. dgrencilerin hangi duraklardan alinacagi belirlendi
(G:OY(C(l)))." seklinde gorusunu ifade ederek, velilerin ogrenci guvenligini
saglama etkinliklerinden toplanti yoluyla bilgilendirildigini belirtmistir. B lisesi
ogretmeni ise, ogrenci velilerin, ogrenci guvenligini saglama etkinliklerinden
haberdar edilmesi icin toplantilar yapildignu soyle ifade etmektedir: "Okulumuzda,
ogrenci giivenligini saglama etkinliklerinden haberdar edilmesi caltsmalari vardzr.
Gereken durumlarda velilerle toplantz yapilmaktadir. Bazen de veliler ogrencilerle
haberdar edilmektedirler

(G:LO(B(2)))."

B lisesi velisi de, velilerin ogrenci

guvenligini saglama etkinliklerinden toplanti yoluyla haberdar edilmesini soyle ifade
etmektedir: "Veli toplantzlarznda bu konu ile ilgili bilgilendirme yapzldz. Biz veliler
olarak bu konuda rahatzz (G:LV(B(I)))."

Telefon,

SMS

ve

Bildirilerle

Bilgilendirme:

Yoneticilerin

%19'u,

ogretmenlerin %10'u ve velilerin %19'u, ogrenci ve velilerin, ogrenci guvenligini
saglama etkinliklerinden haberdar edilmesi cahsmalan ile ilgili olarak telefon ve
bildiri ve SMS yoluyla bilgilendirildigini ifade etmistir. A ortaokulu yoneticisi,
"Okul idaresi olarak, velilere bilgilendirici yazzlar iletmektedir (G:AY(A(4)))."
seklinde

gorusunu

ifade

ederek,

velilerin

ogrenci

guvenligini

etkinliklerinden bildiriler yoluyla haberdar edildigini belirtmistir.

saglama

H ortaokulu

ogretmeni ise, velilerin ogrenci guvenligini saglama etkinliklerinden telefon, SMS ve
e-posta yoluyla bilgilendirildigini soyle ifade etmektedir: "Eski sistem gi.ivenlik
anlayisi

yetersiz

kalmaktadir.

Telefon,

SMS,

e-posta

yoluyla

bilgilendirme

yapilmaktadir. Ozellikle devamsizhk konusuna dikkat edilmektedir (G:OO(H(l)))."
R lisesi velisi ise, "Okul ogrencilerle ilgili en ufak bir konuda dahi arayzp velileri
bilgilendirmektedir.

Bu konuda sikinti yoktur.
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Ornegin

ogrenci

kendini

iyi

hissetmediginden

dersten kontrollii olarak cikanlir.

Acil bir durum yoksa

veliye

haber

verilir.

harekete gecirilir ve yine veli bilgilendirilir

Nobetci heyeti onunla ilgilenir.

Acil durumlarda

(G:LV(R(l)))."

saglik

kuruluslari

seklinde gorusunt; ifade

ederek, velilerin ogrenci guvenligini saglama etkinliklerinden telefonla aranarak
bilgilendirildigini belirtmistir.

Bilgilendirmenin Yetersiz veya Yapilmryor Olmast: Yoneticilerin %19'u,
ogretmenlerin %47'si ve velilerin %52'si, ogrenci ve velilerin, ogrenci guvenligini
saglama

etkinliklerinden

bilgilendirmenin
olmadiguu
verilmelidir.

yetersiz

ifade etmistir.

haberdar
oldugunu

edilmesi

cahsmalan

ya da hicbir

P ortaokulu

yoneticisi,

ile

ilgili

bilgilendirme
"Velilere

olarak

cahsmasmin

ozellikle

haber

Onlem alinmalidir. Ancak bilgilendirme duzenli yaptlmamaktadtr

(G:OY(P(l)))." seklinde gorusunu ifade ederek, velilerin ogrenci guvenligini
saglama etkinliklerinden yeterince haberdar edilmedigini belirtmistir. A ortaokulu
ogretmeni

ise, velilerin

bilgilendirilmesinin

ogrenci

guvenligini

saglama

yetersizligini soyle ifade etmektedir:

etkinlikleri

konusunda

"Sadece geziye giden

ogrencilere, veli izin kagtdi imzalaulmaktadir, o kadar (G:06(A(2)))." G lisesi
velisi de, velilerin ogrenci guvenligini saglama etkinliklerinden haberdar edilmesi
calismalanmn yetersizligini soyle ifade etmektedir: "Okul giivenligi konusunda
velilere bilgi verildigini sanmtyorum. Bu bir eksikliktir. Veli toplanttlan sadece not
ogrenmek icin yaptlmaktadir. Ogrenci giivenligini saglama etkinliklerinden de veliler
toplantz yapilarak bilgilendirilmelidir (G:LV(G( 4))). "

XII.Boyut: Okul Cuvenllginde Giivenlik Kamerasmm Yararh Olmast:
Okul giivenliginde giivenlik kamerasmm yararli olmasi ile ilgili olarak
sorulan sorularda arastirma grubunda bulunan 26 yonetici, 30 ogretmen ve 27 velinin
gorusleri Tablo-17' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir.
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Tablo 17. Okul Giivenliginde Giivenlik Kamerasmin Yararlt Olmast

Yonetici

%

Veli

%

35

11

37

9

33

17

65

21

70

17

63

Yoneticilerin

%35'i,

%37'si

ve

Gtivenligi Artirmasi

Aydmlatmasr:

Ogretmen

9

Olaylan Aydmlatmasi

Olaylan

%

6gretmenlerin

velilerin %33 'ti, okul gtivenliginde gtivenlik kamerasmm olaylan aydmlatmada
yararh oldugunu ifade etmistir. E lisesi yoneticisi, "Kamera kayttlart I 0-15 gun
boyunca korunuyor. Disiplin ve guvenlik konusunda 3-4 gun once gerc;ekle§en
olaylarzn

coziimi) saglaniyor.

(G:LY(E(J)))." seklinde
kamerasmm

olaylan

Distan

gorusunu

aydmlatmada

gelebilecek

tehlikeleri

kontrol

ifade ederek, okul gtivenliginde
yararh oldugunu belirtmistir.

ediyor
gtivenlik

C ortaokulu

yoneticisi de, okul gtivenliginde gtivenlik kamerasmm olaylan aydmlatmada yararh
oldugunu su sekilde ifade ediyor:

"Kameramizm

olmasi, yanimizdaki

okulda

meydana gelen hirstzlik olaytntn tespitinde [aydali oldu (G:OY(C(I)))." J ortaokulu
6gretmeni de, "Giivenlik kamerast ve kayttlan okul guvenligi icin kurulmalidir.
Okulumuzda guvenlik kameralarz kurulmus olup herhangi bir olay oldugu zaman
kamera kayttlarina bakilmaktadtr (G:00(1(1)))." seklinde gorti~tinti ifade ederek,
okul gtivenliginde gtivenlik kamerasmm olaylan aydmlatmada yararh oldugunu
belirtmistir. C ortaokulu velisi de, okul gtivenliginde gtivenlik kamerasmm okulda
olaylann aydmlatilmasmda yararh oldugunu soyle ifade etmistir: "Okula bu ytl
kamera takilmistir. Cok da yarari vardir. Geceleri okula kimler giriyor, ne
yaptyorlar bilinmesi lazimdtr. Duyduguma gore; okulun arkasznda bira siseleri
varmis. Gunduz cocuklar veya ogretmenler ic;medigine gore, geceleri kim ne yaptyor,
bilinmeli (G:OV(C(2)))."
Giivenligi Arnrmasi: Yoneticilerin %65'i, 6gretmenlerin % 70'i ve velilerin
%63 'ti, okul gtivenliginde

gtivenlik kamerasmm

gtivenligi artirmada

yararh

oldugunu ifade etmistir. E lisesi yoneticisi, "Guvenlik kamerasi ve kayulannin oku{
guvenligine yararz vardtr. Ogrencilerin sigara icmesini engel oluyor. Hirstzltklan
durdurdu. Kavgalarz engelleyici bir rol oynuyor. Okul disindan girislerin kontrolii
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saglaniyor

seklinde gorusum; ifade ederek, okul guvenliginde

(G:LY(E(3)))."

guvenlik kamerasmm okul guvenligini artirmada yararh oldugunu ifade etmistir. G
lisesi ogretmeni ise, okul guvenliginde guvenlik kamerasmm okul guvenligini
artirmada yararh oldugunu su sekilde ifade etmistir: "Okulumuzda giivenlik kamerasi
bu yil kuruldu. Giivenlik kamerastnin, olaylar baslamadan kontrol altina alinmasi,
davranislari siirekli gozlemlendigi icin ogrenciler iizerinde ekili olmasi gibi yararlari
vardir

(G:LO(G(J)))."

M

lisesi

velisi,

"Giivenlik

kamerast

hem

ogrenci

davranislartnda asiriligt engelleyecek hem de disartdan gelecek tehditlere karsi
caydirici bir onlem olacakttr (G:LV(M(l)))." seklinde gorusunu ifade ederek, okul
guvenliginde guvenlik kamerasmm okul guvenligini artirmada yararh oldugunu
belirtmistir.

4.2. Tartismalar

I.Boyut: Okul Binasmda Dogal Afetlere Karst Onlernler Almmasr:
Veli konumunda olan katihmcilann onemli bir kismi (%23) okul binasmda
dogal afetlere karsi alman onlemlerle ilgili bilgi sahibi olmadiklanm belirtmektedir.
Oysa velilerin de okul guvenligi icin ev ve okul arasmda acil durumlara hazirhk
sorumluluklan vardir (Celik, 2007). Ogretmen konumunda olan katihmcilardan
yalmzca biri okul binasmda dogal afetlere karsi alman onlemlerle ilgili bilgi sahibi
olmadiguu belirtmektedir. Yonetici konumunda olan katihmcilardan hicbiri okul
binasmda dogal afetlere karsi alman onlemlerle ilgili bilgi sahibi olmadiklanna dair
bir ifadede bulunmamaktadir.
Y onetici, ogretmen ve velilerin yanndan fazlasi okul binasmda do gal afetlere
karsi acil onlemler almmasi ihtiyacim, onlemlerin Bakanhk tarafmdan almmasi
gerektigini, sonradan yapilan ek binalann da saglam bir sekilde yapilmadignu ve
dogal afetlere karsi hicbir onlem almmadigim ifade etmektedir. Katihmcilann
yaklasik oranlarda yandan fazlasmm aym gorusu paylastigi gorulmektedir.
Yonetici, ogret:men ve veliler, birbirlerine yakm oranlarda okullannda dogal
afetlere karsi, yangin kosesi ve yangm sondurucu tuplerden baska bir onlemin
ahnmadigim,

yangin

sondurucu

tuplerin

belirtmektedir.
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sayismm

da

yetersiz

oldugunu

Yonetici,
okullannm

ogretmen

yagmurdan

ve veliler, birbirlerine

olumsuz

akngim, bu nedenle tavanlann
Okul binasmm

etkilendigini,

onanlmasi

yakm oranda (yaklasik

yagmur

tavanlardan

su

gerektigini belirtmektedir.

90k eski olmasi,

afetlere

karsi dayamksiz

olarak, yonetici, ogretmen ve velilerin birbirlerine
dogal afetlere karsi okul binasmm dayamksiz
ek binalann

yagdigmda

%1 O'u),

ikinci katlara yapilamadigun,

olmasi ile ilgili

yakm oranlarda, yaklasik %20'si,

oldugunu, bu nedenle ihtiyac duyulan

dogal afetlere karsi okul binasmda

acil

onlemler ahnmasi gerektigini belirtmistir.
Katilimcilann

az bir kismi,

Savunma Teskilat Baskanhgi
seminerler

verildigini,

afetlere

hazirhk

olarak

Sivil

ile isbirligi icinde deprem tatbikati yapildrgrm, okulda

ancak

seminerlerin

Ogretmen ve velilerin yoneticilere
olarak deprem tatbikatlan

okul binasmda

yetersiz

oldugunu

belirtmektedir.

gore daha az bir bolumunun dogal afetlere hazirhk

yapildigiru ifade ettigi gorulmektedir.

11.Boyut: Okul Guvenliginde Bekci Ihtiyacr:
Yonetici, ogretmen ve veliler birbirlerine yakm oranlarda, %10-15 arasi, okul
guvenliginde bekciye ihtiyac duyulmadiguu

belirtmektedir.

Katihrncilar, cikan

teknik imkanlardan dolayi bekcilerin islevini yitirdigini, kamera sisteminin bekciden
daha islevsel oldugunu, bekciye verilen paramn bosa gittigini belirtmektedir.
Katilimcilann buyuk cogunlugu ise aym gorust; paylasarak, okul guvenliginin
saglanmasi icin bekciye ihtiyac duyuldugunu belirtmektedir. Katihmcilar, herhangi
bir olay oldugunda, bekcinin anmda olaya mi.idahale edebilecegini, ozellikle geceleri
bekciye ihtiyac duyuldugunu, bekcilerin kameralardan daha caydmci oldugunu, rssiz
bolgelerdeki

okullann

guvenliginin

gerektigini belirtmektedir.

saglanmasmda

Aynca katihmcilar,

mutlaka

bekcinin

gi.ivenlik kameralannm

olmasi
yetersiz

kaldigi noktalarda ve ozellikle buyuk okullarda hirsizhk olaylannm onlenmesinde
bekciye ihtiyac duyuldugunu belirtmektedir.
Farkh suclann islenmesinin engellenmesi icin bekciye ihtiyac duyulmasi ile
ilgili olarak, yonetici durumundaki katihmcilar bekciye ihtiyac duyulmasmdan soz
etmezken, ogretmenlerin ve velilerin az bir bolumu de olsa okul ve cevresinin,
ozellikle

tatil

gi.inlerinde, bazi

genel

ahlaka

aykm

suclann

islenmesinde

kullamlmasim engellemek icin bekciye ihtiyac duyuldugunu belirtmektedirler.
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III.Boyut: Okul Giri~ Cikislaruun Kontroliiniin Gerekliligi:
Okul giris cikislannm kontrolunun ogrenci guvenliginin saglanmasi icin bir
ihtiyac olmasi ile ilgili olarak, katihmcilardan yonetici durumunda olan bir kisi
dismda tumu bunun bir ihtiyac oldugunu belirtmektedir. Katihmcilar, disandan gelen
ergenlik cagmdaki yabanci genclerin okulda guc gosterisinin engellenmesi, okul onu
trafik akismm duzenlenerek muhtemel kazalann onlenmesi, okuldan kacmak isteyen
ogrencilere firsat verilmemesi, servisle gelen ogrencilerin servis aracma bindiginden
emin olunmasi, bazi ogrencilerin okul cikismda sikistmlarak rahatsiz edilmesine izin
verilmemesi, ogrenci olmayan bazi kisilerin veya daha once okuldan atilrms olanlann
okula gelerek ogrencileri kendilerine ozendirip kotu yola itmelerine engel olunmasi
gibi ogrenci guvenligini tehlikeye dusurebilecek durumlara karsi okul giris ve
cikislanmn kontrol edilmesinin bir ihtiyac oldugunu belirtmektedir.
Okul giris cikislannm
birbirlerine

yakm

oranlarda

edilmedigini belirtmektedir.

kontrolsuz

olmasi ile ilgili olarak katihmcilar

(%30 civannda),
Oysa katihmcilann

okul-giris

cikislannm

kontrol

neredeyse tamarm okul giris-

cikislanm kontrolunun ogrenci guvenliginin saglanmasi icin bir ihtiyac oldugunu
belirtmektedir.
Y onetici konumundaki katihmcilann yandan fazlasi, okul giris cikislannm
kontrolunun nobetci mudur yardimcisi, ogretmenler ve yardtmci personel tarafmdan
saglandiguu belirtmektedir. Ogretmen ve veli konumundaki katihmcilar ise cok daha
az oranda okul giris cikislannin kontrolunun nobetci mudur yardimcisi, ogretmenler
ve yardimci personel tarafmdan saglandigim belirtmektedir.
Okul giris-cikislanmn kontrolunun yetersizligi ile ilgili olarak, yoneticiler,
okul-giris

ve

tukenmisligin

cikislanmn
etkisiyle

kismen

ogretmenlerce

ogretmenlerin

okul

kontrol
nobetlerine

edildigini,

ancak

yeterince

ilgi

gostermediklerini, okul bahcesine pek cok yerden girilebildigi icin kontrolunun tam
olarak saglanamamasi

dolayisiyla okul giris cikislannm

kontrolunun

yetersiz

oldugunu belirtmektedir. Ogretmen ve veli konumundaki katihmcilar ise, okul giriscikislannm yeterince onemsenmedigini, ogrencilerin okul simrlan icerisine girmeleri
icin yalmzca sabahlan bir kez uyanldiklanm belirtmektedir. Yoneticiler ise ogrenci
giris kapilanmn kontrolunun saglandigim ancak idari girisin yeterince kontrol altmda
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olmadigim,

dolayisiyla

okul

giris-cikislannm

kontrolunun

yetersiz

oldugunu

amacryla, okullann,

aile birligi

belirtmektedir.
Sisman (2010), okul guvenliginin
aracihgiyla

guvenlik

gorevlisi

butcelerinin

irnkan verdigi kadar.. .

saglanmasi

calrstirabileceklerini

belirmektedir.

Tabii

ki okul

IV.Boyut: Ogrenci Giivenligi Iein Okul Dismdan Gelebilecek Tehlikeler
Karsismda Koruma Onlemlerinin Almmasi:
Yonetici olan katihmcilann yandan fazlasi, ogrenci guvenligi icin disandan
gelebilecek tehlikeleri onlemede, idareci ogretmen ve yardimci personelin gorev
yaptiguu belirtmektedir. Yoneticiler aynca, 6grencilerin servis araclanna guvenli bir
sekilde binmelerini de nobetci 6gretmenlerin sagladiguu belirtmektedir. Ogretmenler
ve veliler ise daha az oranlarda, ogrenci guvenligi icin disandan gelebilecek
tehlikeleri onlemede idareci ogretmen ve yardimci personelin gorev yaptigmi
belirtmektedir.
Polisten yardim istenmesi konusu ile ilgili olarak yoneticiler, nobetci
ogretmenlerin disandan gelebilecek tehlikeleri onlemede yetersiz kaldigun, boylesi
durumlarda polisten yardim istendigini belirtmektedir.
Okul giris kapilannm kilitlenmesi ile ilgili olarak yoneticiler ve ogretmenler
okulun ozel guvenligi olmadigi icin okul dismdan gelebilecek tehlikeleri onlemek
icin kapilann

kilitlendigini,

okul saatlerinde

okula girislerin

idari bolumun

kapismdan yapildigmr belirtmektedir.
Bahce duvan ve parmakhklann yukseltilmesi ile ilgili olarak 6gretmenler
disandan gelebilecek tehlikeleri onlemede duvarlarm biraz daha yukseltildigini,
veliler ise az da olsa gecmiste yasanan bazi olaylarm sonucunda disandan
gelebilecek tehlikeleri onlemek icin guvenlik amach olarak bahce duvarlanmn
yukseltildigini belirtmektedir.
Kam era sisteminin kullamlmasi ile ilgili olarak, az bir oranda (% 13)
ogretmenler,

disandan

gelebilecek

tehlikeleri

onlemede

kamera

sisteminden

yararlamldigim, belirtmektedir. Daha az oranlarda yonetici ve veliler de okul
dismdan gelebilecek tehlikeleri onlemede kamera sisteminden

yararlamldigun

belirtmektedir. Oranlar goz onunde bulunduruldugunda okul disindan gelebilecek
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tehlikelere

karsi kamera sisteminin

belirtilmedigi

guvenliginde

korunmasi

ogrencilerin

okul

ya hicbir onlem ahnmadigmi

belirtmektedir.

Yoneticiler,

90k fazla

olmasi gerektigini,

gibi diger onlemlerin

kaldigim belirtmektedir.

gelebilecek

birbirlerine

ya da onlemlerin

tehlikeler

yakm oranlarda,
yetersiz

oldugunu

okul dismdan gelebilecek tehlikeleri onlemek icin okulun

ozel guvenlik birimlerinin

nedeniyle

dismdan

ile ilgili olarak Katrhmctlann,

yanya yakim,

uygulamasi

tarafmdan

gortilmektedir.

Okul
karsismda

onlem olarak katihmcilar

kamera sistemi ve nobetci ogretmen

ogrenci sayisi 90k olan buyuk okullarda

yetersiz

Veliler ise isteyen herkesin istedigi zaman okula girebilmesi

okul dismdan gelebilecek

tehlikeleri

onlemede hicbir onlemin ahnmarms

oldugunu belirtmektedir.

V.Boyut: Okul Bina i.;i ve Cevresinde Yapilrnasr Zorunlu Tamiratlarm
Zamanlamast:
Yapilmasi zorunlu tamiratlann ogrencilerin okulda olmadigi zamanlarda
yapilmasi ile ilgili olarak, yonetici konumundaki katihmcilann yansmdan fazlasi
buna dikkat edildigini,

ogrencilerin

guvenligini

tehlikeye

dusurrnemek,

ders

isleyisini engelleyebilecek ses kirliliginden kacmmak icin okul bina ici ve cevresinde
yapilmasi zorunlu tamiratlann ogrencilerin okulda olmadigi zamanlarda yapildigun
belirtmektedir. Yoneticilere gore ogretmen ve velilerin, daha az oranda, okul bina ici
ve cevresinde

yaprlmasi

zorunlu

tamiratlann

ogrencilerin

okulda

olmadigi

zamanlarda yapildigi gorusum; paylastigi gorulmektedir.
Okul bina ici ve cevresinde yapilmasi zorunlu tamiratlann ogrencilerin
okulda oldugu zamanlarda da yapilmast ile ilgili olarak, yonetici ve velilerin %25'ine
karsihk ogretmenlerin %63 'u, ogrencilerin okulda oldugu zamanlarda da tamiratlann
yapildrgmi belirtmektedir. Yoneticiler, okulun yilhk bakmn icin Bakanhgm yaptigr
ihalenin zamanlamasi, tamiratlarm acil olmasi gibi nedenlerle okul bina ici ve
cevresinde

tamiratlann

ogrencilerin

okulda

oldugu

zamanlarda

yapildigim

belirtmektedir. Ogretmenler ise okul bina ici ve cevresinde yapilmasi zorunlu
tamiratlann ogrencilerin okulda olmadigi zamanlarda yapilmasi gerekirken ikinci bir
1~

olmamasi

belirtmektedir.

19m

ogrencilerin

Veliler

ise buyuk

okulda

oldugu

tamiratlann
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zamanlarda
ogrencilerin

da
okulda

yapildigim
olmadigi

'I

zamanlarda yapilmasi gerektigini, kucuk tamiratlann ise gerekli tedbirler alindiktan
soma ogrencilerin okulda oldugu zamanlarda da yapilabilecegini belirtmektedir.

VI.Boyut: Spor Salonu, Laboratuvar ve Atolyelerde Ogrenci Cuvenligini
Tehlikeye

Dusurebilecek

Durumlar

ve

Yaralanmalara

Karst

Onlemler

Almmasi:
Bilgilendirici levhalar ve kilitleme yontemiyle ilgili olarak, velilerin herhangi
bir gorti~ bildirmedikleri

gorulmektedir. Yonetici ve ogretmenler ise ogrenci

guvenligi icin spor salonu, laboratuvar ve atolyelerde onlem olarak ogrencilerin
gorebilecekleri

yerlerde

bilgilendirici

panolar

olusturuldugunu

ve

tehlike

olusturabilecek malzemelerin kilitlendigini, bu tur yerlerin ogretmen esliginde
kullanilabildigini belirtmektedir.
Ilkyardim malzemelerinin

bulundurulrnasi ile ilgili olarak, yoneticilerin

%27'si, daha az oranlarda da ogretmen ve veliler, yaralanmalara karsi, spor salonu,
laboratuvar

ve atolyelerde

ogrenci

guvenligi

icin ilkyardim

malzemelerinin

bulunduruldugunu belirtmektedir.
Ogretmen gozetimi ile ilgili olarak, ogretmenlerin %3 7' si ve daha az
oranlarda yoneticiler ve veliler, ogrenci guvenligini saglamak icin spor salonu,
laboratuvar ve atolyelerde etkinliklerin ogretrnenlerin gozetiminde surduruldugnnu,
tehlikeli uygulamalardan kacmildignn ve tehlikeli malzeme ve maddelere yalmzca
ogretmenlerin ulasabildigini belirtmektedir.
Onlem almmamasi

ve alman onlemlerin yetersizligi

ile ilgili olarak,

ogretmenlerin yanya yakmi ve daha az oranlarda da yonetici ve veliler, laboratuvar
ve atolyelerde ogrenci guvenligi icin alman onlemlerin yetersiz oldugunu ya da
hicbir onlemin almmadigim belirtmektedir.

Katihmcilar,

okulda bulunan ecza

dolabmm sayismm ve icinde bulunmasi gereken malzemelerin olmasi gerekenden az
oldugunu,

spor

salonlannda

gereken

onlemlerin

ahnmadigim,

yangm

ve

yaralanmalara karsi alman onlemlerin yetersiz belirtmektedir.

VII.Boyut:

Ogrencilerin

Birbirlerine

Engelleyici Onlemlerin Ahnmasi:

93

Karst Kaba Gti'r Kullanumm

Nobetci ogretmenlerin

gorev yapmasi ile ilgili olarak, ogretmenlerin

yakim, daha az oranlarda ise yonetici ve veliler, ogrencilerin
guy kullamm1111
belirtmektedir.

engelleyici

Katihmcilar,

arasmda bulunarak
engellemeye
kullamnu

onlem

olarak

nobetci

nobetci ogretmenlerin,

ogrencilerin

birbirine

davramslanm

Dolayisryla

Ogrenciler

olusturmak,

bulunabilecek

ogrenciler

kaba guy kullanmalanm
karsi kaba guy
gostermektedirler.

gore mesgul olacaklan ilgi

hem okuldaki

olabilecek en onemli yontem hem de ogrencilerin

gorev yaptignn

birbirlerine

bos zamanlannda yeteneklerine
etkinlikler

karsi kaba

ozellikle teneffuslerde

daha eek bos derslerde ve teneffuslerde

ogrencileri,

alanlanna yoneltecek

ogretmenlerin

karsi muhtemel

cahstiklanm belirtmektedirler.

birbirlerine

yanya

siddet olgusuna

engel

kisilik ve ahlak gelisimine katkida

en guzel etkinliktir (Ayy1ld1z&Canh, 2007).

Kamera

sisteminden

vararlamlmast

ile ilgili olarak, ogretmenlerin

fazlasi, yonetici ve velilerin ise yandan daha azi, ogrencilerin
guy kullammtrn

engelleyici

onlem

olarak

kamera

birbirlerine

sisteminden

yandan
karsi kaba

yararlamld1gm1

belirtmektedir.
Seminer verilmesi, s1111f ve rehber ogretmenlerinin
yoneticilerin

%35'i, ogretmen ve velilerin ise daha azi, ogrencilerin

kaba guy kullammmi
verildigini,

cahsmalan ile ilgili olarak,

engelleyici

ozellikle

servisi

psikolojik

ogretmenlerinin

yah~malanndan

ogretmenlerinin

okulda siddete ve okul zorbaligina

arkadaslanna

karsi

yonlendirildigini,

karsi

onlem olarak siddet ve zararlan konulu seminerler

rehberlik

kaba

birbirlerine

damsmanlanmn

yararlamld1g1111 belirtmektedir.

guy

yoneticilerin

kullanan

esliginde

rehber

ogretmenlerin

simf

Kat1hmc1lar, rehber

karsi seminerler

ogrencilerin

ve

duzenledigini,

rehberlik

servisme

ogrenci

velisi

ile

goru~tugunu belirtmektedir.
Disiplin aracmm kullanrlmasi
ve ogretmenlerin
engelleyici
cezalan

ile ilgili olarak, velilerin %26's1, yoneticilerin

de daha azi, ogrencilerin

birbirlerine

onlem olarak disiplin tuzugu hakkmda,

konusunda

ogrencilerin

sekilde yah~tmld1g1111 ve disiplin

bilgilendirildigini,

karsi kaba guy kullantmim

disipline
disiplin

kurallanna aykm davranan

aykm davramslar

ve

kurulunun

bir

ogrencilere

ciddi

disiplin

tuzugunun ongordugi; cezalann verildigini belirtmektedir.
Onlem almmamasi
ve veliler

birbirlerine

ve alman onlemlcrin yetersizligi ile ilgili olarak, ogretmen

yakm

oranda

(yaklasik
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%25),

yoneticilerin

ise cok azi,

ogrencilerin
oldugunu

birbirlerine
ya da hicbir

karsi kaba guc kullamrrnnt
onlem

kat1l11nc1lar, ogrencilerin

nobetci ogretmenleri
birbirlerine

karsi

almmad1gm1 belirtmektedir.

birbirlerine

olarak nobetci ogretmenlerin

gorev yapmasmm

guc kullanmasi

diizenlenmi~ oldugunu, ogrencilerin

Vlll.Boyut:

onlemlerin

Bununla

yetersiz

ilgili olarak

karsi kaba giic;: kullammm1 engelleyici

yeterince denetlemedigini,
kaba

engelleyici

onlem

yetersiz oldugunu,

cunku idarenin

disiplin kurallannm

ise ogrencilerin

sucunu

ortbas

etmeye

yonelik

olarak

de bunun bilincinde oldugunu belirtmektedir.

Okul Giivenliginde Ogrencilerin Fiziksel Cezaya Maruz

Birak1lmamalan Icin Onlemlerin Almmast:
Fiziksel cezanm uygulanmamas1 ve onleme ihtiyac duyulmamasi ile ilgili
olarak, yoneticilerin yanya yakim, velilerin ve ogretmenlerin ise daha azi, okul
giivenliginde ogrencilerin fiziksel cezaya maruz kalmad1klanm ve bu nedenle
herhangi bir onleme gerek olmad1gm1 belirtmektedir. Kat1hmc1lar, ogrencilere karsi
disiplin tiiziigiiniin ongordiigiiniin dismda herhangi bir cezanm verilmedigini,
okullannda fiziksel cezanm uygulanmadigini, aynca fiziksel cezamn ogrencilerin
giivenini sarsacak ve kisilik bozukluklanna sebep olabilecek sonuclar doguracagi
icin asla kullamlmamast gerektigini belirtmektedir. Ergin ve Birol (2005) da, fiziki
olarak

cezalandmnanm

giiniimiizde

insanca

olmayan

bir

davrams

olarak

degerlendirildigini, bu yola basvuran ogretmenlerin de insanca olmayan davramslara
cagn cikardigi seklinde dii~iiniildiigiinii belirtmektedir.
Bilgilendirme yapilmasi ve bilincli olunrnasi ile ilgili olarak, yoneticilerln ve
ogretmenlerin birbirine yakm oranda (yaklasik %22), velilerin ise daha azi, okul
giivenliginde ogrencilerin fiziksel cezaya maruz b1rak1lmamalan icin onlem olarak
bilgilendirme

yap1ld1gm1, ogretmenlere gecmiste yasanmis olumsuz omeklerin

nanrlanldigiru, velilerle temasa gecildigini, rehberlik servisinden yararlamld1gm1,
velilerin ise fiziksel cezamn yasak olmasi konusunda bilincli olduklanm ve bu tur
olaylarda hemen Bakanhg1 bilgilendirdiklerini belirtmektedir.
Disiplin

tiiziigiiniin

ongordiigtiniin

dismda

baska

cezalann

hos

kar~1lanmamas1 ile ilgili olarak, ogretmenlerin %17'si, yonetici ve velilerin ise daha
azi, okul giivenliginde ogrencilerin fiziksel cezaya maruz buakilmamalan icin onlem
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olarak cezalandmnada
gosterilmedigini,

disiplin tiiztigtintin esas almd1gm1, fiziksel cezalara hosgoru

ogretmenlerin

de bunun bilincinde oldugunu belirtmektedir.

Onlem almmamas1 ve alman onlemlerin
ve ogretmenlerin

birbirlerine

azi, okul guvenliginde

yakm oranlarda

ogrencilerin

vetersizligi

ile ilgili olarak, velilerin

(yakla~1k % 18), yoneticilerin

ise cok

fiziksel cezaya maruz b1rak1lmamalan icin alman

onlemlerin yetersiz oldugunu ya da hicbir onlem almmad1gm1 belirtmektedir.

IX.Boyut: Okul Giivenliginde ilkyardim Malzemelerinin Yeterliligi:
ilkyard1m

malzemelerinin

yeterli

olmasi

ile

ilgili

olarak,

yonetici

konumundaki kat1bmc1lann cogu, ogretmen ve velilerin ise yandan da daha azi
okullannda ilkyardim malzemelerinin yeterli miktarda oldugunu belirtmektedir.
Kat1l11nc1lar,

ilkyard1mm oneminin

farkmda

olarak,

yevredeki

hastane

ve

eczanelerden gerekli ilkyard1m malzemelerinin temin edildigini belirtmektedir.
ilkyard1m malzemelerinin yetersiz olmasi ile ilgili olarak, ogretmenlerin
yansi,

yonetici ve velilerin

ise yansmdan

daha azi, okullannda

ilkyard1m

malzemelerinin yeterli miktarda olmad1g1m belirtmektedir. Kat1hmc1lar, okullannda
daha fazla yardim malzemesine ihtiyac duyuldugunu, yaralanmalara karsi en kisa
zamanda ilkyard1m malzemelerinin temin edilmesi gerektigini belirtmektedir.
Seminer, saghk personeli ve revire ihtiyac duyulmast ile ilgili olarak,
ogretmenlerin %37'si, yonetici ve velilerin ise daha azi, okullannda ilkyard1m
malzemelerinin

kullammma yonelik, ogretmenlere ve ogrencilere seminerlerin

verilmesi gerektigini, aynca okullannda revir ve egitimli saghk personeline ihtiyac
duyuldugunu belirtmektedir.
Bilgi sahibi olunmamasi ve onlemlerin yetersizligi ile ilgili olarak, velilerin
%26's1 ve ogretmenlerin daha azi, ilkyard1m malzemelerinin yeterliligi konusunda
bilgileri

olmad1gm1, velilerin

bu

ve

benzeri

konularda

okul

tarafmdan

bilgilendirilmeleri gerektigini belirtmektedir. Yonetici konumundaki katilimcilar ise
ilkyard1m malzemelerinin yeterliligi konusunda bilgilerinin olmad1gma dair bir
ifadede bulunmam1~t1r.
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X.Boyut: Okul Gezilerinin Giivenli Tasima Ara~lanyla Yapilmasr:
Aracm ozelliklerine dikkat ediliyor olmasi ile ilgili olarak, yoneticilerin
yansmdan

fazlasi, velilerin yansma

yakim ve 6gretmenlerin

daha azi, okul

gezilerinin kontrollu bir sekilde gtivenli tasima araylanyla yapilmasi icm aracm
6zelliklerine

dikkat edildigini,

araylann

bakimh

ve sigortalannm

venjlenmis

olmasmm, muayenelerinin polis tarafmdan yeni yap1ld1g111111 kontrol edilmesinden
sonra 6grencileri tasimasma izin verildigini belirtmektedir. Aynca kanhmctlar,
KKTC'de okul gezileri icin kullamlan otobtislerin genel olarak standartlara uygun
olmadigim, bu nedenle arac secmede fazla altematiflerinin olmad1g1111 belirtmektedir.
Aracm 6zelliklerine dikkat edilmiyor olmasi, 6gretmenlerin %37'si, yonetici
ve velilerin ise daha azi, okul gezilerinin kontrollii bir sekilde giivenli tasima
araclanyla

vaptltnasma

dikkat edilmedigini

belirtmektedir.

Kat1hmc1lar, okul

gezilerinde kullamlan araclann yonetmeliklerdc belirlenen 6zellikleri ta~1mad1klan111,
camlan acilmayan, klimasi cahsmayan, araclarla gezilerin yap1ld1g1111 belirtmektedir.
Aracm resmi kontrollerinin yapilmis olmasi ile ilgili olarak, yoneticilerin
yansmdan fazlasi, 6gretmen ve velilerin ise cok azi, okul gezilerinin, resmi islemleri
tamamlanm1~, seyriisefer belgesi olan, sigorta ve muayenesi yap1lm1~, Bakanhkla
sozlesmesi bulunan, okul servis araci olarak kullamlan araclarla okul gezilerinin
yap1ld1gm1 belirtmektedir.

Aynca kat1hmc1lar daha konforlu

araclara ihtiyac

duyuldugunu, fakat KKTC'de bu konuda imkanlann s1111rh oldugunu belirtmektedir.
Araclarrn cok eski ve yetersiz olmasi ile ilgili olarak, 6gretmen ve
yoneticilerin birbirine yakm oranda (yaklasik %30), ve velilerin ise daha azi, okul
gezilerinin, zaman zaman anza yapan, klimasiz veya klimasi bozuk cok yash ve
yetersiz olan tasima araclanyla yapildigmt belirtmektedir.
Aracm bakimh ve kaliteli olmasi ile ilgili olarak, veliler ve 6gretmenler
birbirlerine yakm oranlarda (yaklasik % 18), yoneticilerin ise daha azi, okul
gezilerinin yapildigi araclann bakimh ve kaliteli araclar olmasma dikkat edildigini,
aracm fiziksel 6zelliklerinin kontrol edildigini, 6grencilerin can giivenligini tehlikeye
atmayacak araclann olmasma ve kullamc1lanna dikkat edildigini belirtmektedir.
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XI.Boyut:

Ogrenci

ve

Velilerin

Ogrenci

Giivenligini

Saglama

Etkinliklerinden Haberdar Edilmesi Calismalan:
Gorusme ve toplantilarla bilgilendinne ile ilgili olarak, yoneticilerin %35 'i,
ogretmen ve velilerin ise birbirine yakm oranda daha azi (yaklasik %21 ), velilerin
ogrenci guvenligini saglama etkinliklerinden haberdar edilmesi icin goru~me ve
toplantilar yapildigmi belirtmektedir.
velilerin

toplantilar

yoluyla bir

Katihmc1lar, okul servis ~oforlerinin ve

araya

getirildigini

ve ogrenci

guvenliginin

saglanmasma yonelik goru~meler yapild1gm1belirtmektedir.
Telefon, SMS ve bildirilerle bilgilendirme konusu ile ilgili olarak, yoneticiler
ve veliler aym oranda (%19), ogretmenler ise daha az oranda, velilerin ogrenci
guvenligini saglama etkinliklerinden haberdar edilmesinin telefon, bildiri ve SMS
yoluyla

yap1ld1gm1 belirtmektedir.

Kat1hmcilar,

velileri

bilgilendirmek

icin

ogrenciler aracihgiyla kendilerine bildiriler gonderildigini, ozellikle ogrencilerin
okula devamsizhklan
bilgilendirildiklerini,

konusunda

velilerin telefon,

SMS ve e-posta yoluyla

ogrencilerin okulda rahats1zlanmalan durumunda velilerine

telefonla ula~1ld1gm1 belirtmektedir. Yonetici ve velilerin, ogrenci guvenligi icin
velilerin telefon bildiri ve SMS yoluyla bilgilendirildigini aym oranda belirtmeleri
anlamh

bulunmaktadir.

Cunku

bu

yontemleri

okullarda

kullananlar

veya

kullamlrnasint onaylayanlar genellikle yoneticilerdir.
Bilgilendirmenin

yetersiz

veya

yapilrmyor

olmasi

ile

ilgili

olarak,

ogretmenlerin ve velilerin yaklasik yanci, yoneticilerin ise daha azi, ogrenci ve
velilerin,

ogrenci

guvenligini

saglama

etkinliklerinden

haberdar

edilmesi

vah~malannm yetersiz oldugunu ya da hicbir bilgilendirme vah~masmm olmadigmi
belirtmektedir. Ogretmenler ve veliler, yalmzca gezi icin ogrenci velilerinden izin
talep

edildigini,

veli

donu~turuldugunu

toplant1lannm

ifade

ederek

ise

yalmzca

velilerin,

not

ogrenci

ogrenmek

amacma

guvenligini

saglama

etkinliklerinden haberdar edilmesi vah~malanmn yetersiz oldugunu belirtmektedir.

XII.Boyut: Okul Giivenliginde Giivenlik Kamerasmm Yararh Olmasi:
Olaylan avdmlatmasi ile ilgili olarak, katihmcilann tumu birbirine yakm
oranlarda

(ortalama

%35),

okul guvenliginde

guvenlik kamerasmm

olaylan

aydmlatmada yararh oldugunu belirtmektedir. Kat1hmc1lar, kayitlan bir sure korunan
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kamera sistemlerinin daha once meydana gelen olaylann aydmlatilmasmda yararh
oldugunu belirtmektedir
Guvenligi artirmasi ile ilgili olarak, tum katihmcilann
birbirlerine

yakm oranda, okul guvenliginde

yandan

guvenlik kamerasmm

artirmada yararh oldugunu belirtmektedir. Katihmcilar,

fazlasi

giivenligi

guvenlik kameralanmn,

davramslan gozlemlendigi icin ogrenciler uzerinde etkili oldugunu, ogrencilerin okul
icinde sigara icmelerini engelledigini, okulda hirsizhk olaylannm onune gectigini,
okul giri~-c;1ki~lanmn kontrol altmda olmasim sagladigun, disandan gelebilecek
tehlikelere karsi caydinci bir etki olusturdugunu belirtmektedir.

Kanhmcilann

cogunun aym gorli~li paylasmasi, kamera sistemlerinin okul guvenliginde yararh
oldugunu gostermektedir.
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BOLUMV
SONU<; VE ONERiLER

5.1. SONU~LAR
Arastirmaya 26 yonetici, 30 ogretmen ve 27 veli olmak uzere 83 kisi
katilrmstir. Erkek kanlnncilann sayisi daha fazladir. En 90k katihmcmm oldugu yas
grubu 41-45 ya~ arahgidir.
Katihmcilar, gorusme sorulannda belirtilen, okul ve ogrenci gi.ivenligi icin
almmasi

gereken

onlemlere

okullannda

ihtiyac oldugunu

yuksek

oranlarda

belirtmi~lerdir.
Veliler, arastirmamn kapsarm icerisinde yer alan, okul ve ogrenci guvenligi
rein ahnmasi gereken onlemlerle ilgili en yuksek oranda bilgi sahibi olmayan
katilimci grubunu olusturmaktadrr. Eroglu (2008)'na gore; veliler, ogretmen ya da
yoneticiler tarafmdan davet edilmedikleri surece kendiliklerinden
ogretmenler ve yoneticilerden
bulunmamaktadirlar

okula giderek

cocuklan ve okul hakkmda bilgi ahsverisinde

Unlu (2005), iyi egitimin tam gun suren bir egitim oldugunu,

bu surenin turnunun okulda ge9mesinin mumkun olmadigim, okul d1~1 zamanlarda
egitim isinin aileye kaldignu belirttikten sonra, cocugun dis cevreden olumsuz
etkilenmemesinin ailenin bu ilgisine bagh oldugunu, ancak ailenin cocugun egitim
si.irecine katkismm okuldan kopuk olmamasi gerektigini vurgulamakta ve bu nedenle
ailenin sik sik okula gitmesi gerektigini ifade etmektedir.
Katihmcilann cogunluguna gore, okullarda, dogal afetlere karsi onlemlere
ihtiyac vardir, Ancak okullarda dogal afetlere karsi, tatbikatlann

yapilmasi,

seminerler verilmesi ve yangm koselerinin olu~turulmasmm dismda kayda deger
herhangi bir onlem almmarmstir. Okul binalan bakimsiz ve 90k eski oldugu icin
onlemlerin bir an once ahnmasi gerekmektedir. Erol (2009) da arastirmasmda,
ogrenciler, veliler ve yonetici/ogretmenlerin %60 oranlannda okulun yangm, sel,
deprem gibi felaketlere uygun yapida olmamasmm guvenlik sorununa yol actigim
belirlemistir. Velilerin bir kisrm ise okullannda dogal afetlerle ilgili onlemler
hakkmda herhangi bir bilgiye sahip degildir.
Okul ve ogrenci guvenliginde kanhmcilann 90k azma gore bekciye ihtiyac
duyulmamaktadu. Ancak cogunlugun gorusune gore bekciye ihtiyac duyuldugu, okul
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giris ve cikislannm

kontrol altma ahnmasr gerektigi

d1~111da okul ve bahcesinin

toplumda

amach olarak kullanilmasmi
Ogrenci

anlasilmaktadir.

hos karsilanmayacak

Okul saatleri

sekilde zevk ve eglence

engellemek icin de bekciye ihtiyac duyulmaktadir.

guvenligi

acisindan

nobetci

mudur

yardimcilan,

ogretmenler

yardimci personel okul giris ve cikislann kontrol altina almaya cahsmaktadir.
okul dismdan
almak

gelebilecek

icin

kamera

yukseltilmektedir.
ogrencilerin

tehlikelere

karsi okul giris ve cikislanm

sisteminden

Okul

giris

yararlamlmakta,

kapilan

duvarlar

kilitlenmektedir.

Taymaz

Aynca

kontrol

ve

ve

altma

parmakhklar
(1995)'a

gure;

okula giris ve cikislan belirli saatlerde olacagma gore, bu toplu giris ve

cikislar kontrol altma ahmr, diger zamanlarda
katihmcilann

yansma

ogrenci giris kapisi kapatihr.

Fakat

gore, okul giris ve cikislan ya tamamen kontrolsuzdur

ya da

ahnan onlemler yetersizdir.

Bu nedenle zaman zaman okul ve ogrenci guvenligini

saglamak amaciyla polisten yardim istenmektedir.
Okullarda

buyuk

okullar

gerekli

Egitim

Bakanhgr'nca

yaptiklan

olan

olcude bakim ve onanma

finansmam

karsilanmasmi

arastirmada,

hem

duyulmaktadir.

karsilayamamakta,

beklemektedir.

yoneticilerin

duzenli olarak yapilmasmda
tamiratlar

kendileri

ihtiyac

butun

Tannogen

okul bina ve tesislerinin

hem de ogrencilerin

ihtiyaclann

ve Yucel

(2007),

bakim ve onanm111111

cogu zaman sorunlar yasadiklanm

okul zamam

Ancak

belirlemistir.

okulda

olmadigi

Zorunlu

zamanlarda

yapilmaktadir.
Ogrenci guvenligi

icin spor salonu, laboratuvar

levhalar asilarak, zararh ve tehlikeli malzemeler
ilkyardim

malzemeleri

ogrencilerin
icerisinde

girmelerine

bulundurarak

bu yerleri meslekleri

kilitlenerek,

ve bu yerlere

izin verilmeyerek

onlem

dolayisryla

ve atolyelerde,

ihtiyac duyulabilecek

ogretmen
almrmstir,

ve atolyelerde

gozetimi
Ancak

en cok kullananlar

yansma yakmma gore spor salonu, laboratuvar

bilgilendirici

olmadan

katihmcilar

olan ogretmenlerin

ogrenci guvenligi icin

hicbir onlem ahnmarms ya da ahnan onlemler yetersizdir.
Ogrencilerin
ogretmenler
verilmekte,

gorev

birbirlerine

karsi

guc kullamrmm

engellemek

yapmakta,

kamera

sisteminden

yararlamlmakta,

s1111f ve rehber ogretmenlerinin

ttiztigti ile ilgili ogrenciler
gorulmektedir.

Eraslan

c;ah~malanndan

bilgilendirilmektedir.

(2007),

arastirmasmda
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Ancak

icin, nobetci
seminerler

yararlamlmakta,

disiplin

alman onlemler

yetersiz

ogrencilerin,

kazalann

coguna

teneffus sirasmda (%44) ve beden egitimi dersinde (%29) ugrad1klan111, ogrencilerin
ugradiklan

kazalann

6gretmen

veya

arastirmasmm

yanya

gorevli

yakmmda

kisinin

sonucunda,

(%41)

kazaya

olmadigmt

6gretmenlerin

ugramlan

belirlemistir.

nobet gorevini

alanda

Turan

geregi

nobetci

(2007)

da

gibi yapmadigmi

belirlemistir.
Ogrenci

guvenliginin

duyuldugunu

ifade

birakilmamalan
gecmiste

ettikleri

onlemidir.

yasanan

bilgilendirme

saglanmasi
onlem,

Ogrencilerin

olumsuz

gibi yasal

ilgililere

dagitilmasi

6grencilerin

sonuclan

duzenlemelere

ifade edilmektedir.

egitim vb. bircok konuda
ogrenci

disiplin

katihmcilardan

tuzugunun

bulunmaktadir.

guvenligi

yol

icm

Katihmcilann

Ancak

yeterli

gorulmemektedir.

ilkyardim konusunda

seminere,

gore

Ilkyardim

ise

d1~111da

bu konuda gayet

veli

disiplin,
Bu durum

durumundaki

savunanlar da vardir.
ilkyardim
ilkyardim

malzemelerinin

saghk personeline

tuzuk,

hazirlanarak

sahip degildirler.

yeterince

kismma

icin

bulundurularak

gore ise, 6gretmenler

acmaktadir.

okullarda

bir

maruz

ongordugunun

yonetici ve ogretmenlerin

Turan (2007)'a

soruna

cezaya

brosurlerin

cok azi da olsa fiziksel cezanm gerekliligini

Ogrenci

miktanm

bilgilendirici

ortak anlayis ve davramsa

islerinde

ihtiyac

saglamak icin, Ogulmu~ (2006)'e

Disiplin

ogrencilere herhangi bir ceza verilmedigi,
bilincli olduklan

fiziksel

az

onlemeye yonelik yasa, yonetmelik,

iliskin

gerekmektedir..

en

da goz onunde

Ogrenci guvenligini

gore de, okulda kargasa ve duzensizligi
yonerge

katihmcilann

fiziksel cezaya maruz birakilmamalan

orneklerin

yapilmaktadir.

icm,

malzemesi

malzemelerinin

yam sira okullarda

ve revire ihtiyac duyulmaktadir.

Taymaz (1995)'a gore; okul bina, tesis ve cevresinde meydana gelebilecek kazalar ve
yangmlarda
gerektiginde

yapilacak

isler ve kullamlacak

aciklamalarda

araclar hakkmda ogrencilere

bulunulmahdir.

okullarmda bulunan ilkyardim malzemesinin
olmadiklan

okul

gezilerinde

toplu tasnnacihgm

konfor ve kalitesinde

gezilerinde

secenegin

ve velilerden

bir kismi ise

yeterliligi ile ilgili yeterince bilgi sahibi

anlasilmaktadu.

KKTC'de,
araclannm

Ogretmen

yerinde ve

kullamlmak

olmamasim
kullamlan

olmamasi

dolayisiyla

toplu tasima

vasat bir durum gozlemlenmektedir.

istenen

da beraberinde
araclann

yaygm

araclann

konfor

getirmektedir.

ozelliklerine
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ve

ve kalitesinde

Ogrenci
resmi

Bu durum,
fazla

bir

guvenligi

icin, okul

kontrollerinin

yapilrms

olmasma dikkat edilmekle birlikte araclar 90k eski ve yetersizdir. Turan ve Kavak
(2012), Zonguldak ilinde u9 ilcede yurutiilen arastirmada; tasimah ilkogretim
kapsammda, tasima isinde kullamlan servis araclarinm arastirmaya katilan yonetici
ve ogretmenlerin cogu tarafmdan "orta" seviyede guvenilir bulundugunu belirtmistir.
Okul guvenliginde alman onlemler ogrenci ve velilere bircok yontemle
bildirilrnektedir. Gorusme ve toplantilar yoluyla bilgilendirme, telefon, SMS ve
bildirilerle bilgilendirme,

ogrenci ve velileri bilgilendirme

arnaciyla kullamlan

yontemlerdir. Gorusme ve toplantilar en 90k kullamlan bilgilendirme yontemleridir.
Katihmcilann bir kismma gore ise okul guvenligi icin veli ve ogrenciler ya hie
bilgilendirilmernekte ya da yetersiz bir sekilde bilgilendirilrnektedir. Ceylan ve Akar
(2010)'a gore; velilerin yasadiklan ekonornik sorunlar, ogretrnen-veli gorusmelerinin
duzenli bir sekilde planlanmamasi, ogrencilerin okulla ilgili istek ve haberleri
velilerine ula~t1rmarnalan, calisma saatlerinin uygun olmamasi okul-aile isbirligini
engelleyen en onemli etkenlerdir.
Okul guvenliginde guvenlik karnerasmm kurulmasi ve kayitlartmn tutulmasi,
okul ve cevresinde rneydana gelen olaylan aydmlatmasi ve giivenligi arttrmasi
bakimmdan faydah gorulrnektedir. Kutuk (2008), ara~t1rmasmda okulda guvenlik
karnerasmm bulunup bulunmamasi ile okul ogrenci sayilan arasmda anlamh bir iliski
bulundugunu belirtrnektedir.

5.2. ONERiLER
5.2.1. Arasttrmaya Yonelik Oneriler
Okul ve ogrenci guvenligi, okul yonetimlerinin

tek baslanna

altmdan

kalkamayacagi kadar onemli ve 90k yonlu bir rneseledir. Okulun fiziki durumu ve
genis bir cevreyle

etkilesim

icerisinde

olmasi nedeniyle

okul guvenliginin

saglanmasmda toplumun turn katmanlan birlikte hareket etrnelidir. Her seyden once
okul guvenliginin saglanmasi bir devlet politikasi haline getirilrnelidir. Ozan (2008)
da arasttrmasimn sonunda, okul idaresi ile okul cevresi arasmda iyi iliskiler
kurulmasmi, cevre guvenligi icin, karakol, muhtarhk ve cevre halkmm desteginin
saglanmas1m onermektedir.
Okul binasi insasmda dogal afetler dikkate almarak uyulmasi gereken turn
kriterlere uygun binalann yapilmasi, onceden yapilmis olan binalann dogal afetlere
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karsi dayarukhligt
yapilmasi

arastinlarak,

gerekrnektedir.

dayamkli,

bakimh

vermelidir.

Ternel

gereken tarniratlarm

ve terniz
Afet

goruntusuyle

Bilinci

programi

ile tum ulke genelinde

cercevesinde

saglayacak

yalmzca

gruplara

olmamalannm

gerekir.

ve verenlere

Savunma

guven

Teskilati

Bakanhgmrn

Okullarm,

acil durum planlan

gibi

mufredat

acil durumlarda

olusturulmahdir.

arastirmahdir.

icin alman onlemleriu

Okul guvenligi

Bu planlar

arkadaslanmn

cocuklanrun

arkadaslanm,

gormelidirler.

onlarm

ailelerini

bilgi sahibi

Yaman ve Ayar
ve cocuklannm

aileleriyle iliskilerini yakmdan takip etmelerini onermektedir.

Okul gtivenliginde

bekci ihtiyaci,

okulun bulundugu

dikkate almarak esit bir sekilde karsilanmaya
Okul
kaynaklanan

neler oldugunu,

ile ilgili yeterince

en onemli sorumlusu olarak kendilerini

da ailelere,

okullann

Sivil

degil, Egitim

verilrnesi

ogrenci ve okul guvenligi

duzeyini

(2009)

kucuk

alanlara

gorev alacak olan kisiler egitilmelidir.

Veliler
yeterlilik

hizrnet

Egitimi,

ya da sahislarca

olrnalanm

ivedilikle

Nural (2005)'a gore de, okul binalan dogal afetlere karsi

kurumlar

guvencede

ve gti9lendirmelerin

giris

ve

tehlikeler

91k1~lannm
nedeniyle,

ozel gtivenliklerinin

konum ve buyuklugu

9ah~1lmahd1r.

kontrolunun

ogretmenlerin

olusturulmasi

saglanmasmda,
yetersizligi

kacimlmaz

okul

dismdan

goz onune ahndigmda,

olarak gortilmektedir.

Okul

dismdan gelebilecek tehlikelere karsi ogrenci guvenligi icin, okullann ulasima uygun
yerlerde
(bar,

kurulmasi,

pavyon,

(Memduhoglu

yakmlanna

kahvehane,

umuma

meyhane,

acik olan oyun ve eglence
internet

salonu

vb.)

merkezlerinin

kurulmamast

gerekir

& Tasdan). Ttirkiye'de 222 sayih llkogretim ve Egitim Kanunun 61.

maddesine gore okullarm bu gibi yerlerden en az 100 metre uzakta olmasi
ongorulmektedir.
Okulun bakim ve onanm islerinin ogrencilerin okulda olmadigi zamanlarda
yap1lmasma ozen gosterilmelidir. Bu, hem ogrenci saglig: bakimmdan hem de
derslerin verirnli islenmesi bakimmdan onemlidir.
Okullarda spor salonu, atolye ve laboratuvar gibi yerlerde ogrenci gtivenligi
bakimmdan ahnmasi gereken onlemlerin sadece ogretmenlere birakrlmamasi okul
yonetiminin de sureci desteklemesi gerekir. Hamurcu (1998), ogretmenlerle birlikte
idarecilerin de laboratuvarda guvenlik kurallan ve ilkyardnnla ilgili bilgileri iceren
hizmet ici kurslara katilmalannm saglanmasm1 onermektedir.
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okul

Ogrencilerin

birbirlerine

voneticilerinin,

aileler

gerekmektedir.

Ozellikle

kullanmalanm

karsi kaba guc kullammmm
ve

ogretmenlerin

teneffuslerde,

yogun

ogrencilerin

onlemek icin nobetci ogretmenlerin

getirmeye

cahsrriasi,

tarafmdan

uyanlmaktan

siddet ile mucadele

gorevini

aksatan

amacryla

isbirliginde

olmalan

bir

birbirlerine

karsi

kaba

guc

gorevlerini eksiksiz olarak yerine

nobetci

kacmilmamasi

engellenmesi

ogretmenlerin

gerekmektedir.

amacryla projeler geli~tirilmeli,

gereken deger verilmeli, bu etkinlikler cercevesinde

ise

Gozutok

okul

idaresi

(1995)' a gore;

okullarda

ders d1~1 etkinliklere

ogrencilere,

sorumluluk duygusu

ve karar verme yetenegi kazandmlmahdir.
Toplumun
cignemek

her kesiminde,

olarak anlasilmasina

ogrencilere

yonelik cahsmalar

ve hizmet ici egitim programlanyla
olu~turabileceklerine
ogretmen

ogretmenlere

egitimler

ve

demokratik

ici

egitim

davramslarrm

ve yoneticilere

yapilmah,

programlanna

gelistirici

yaygm

Okul

guvenliginde

ile

hilinclendirilmesi
katilan

okul

ilkyardim

Cesitli boyutlan

ile ogretmen

bu arastirmalann

bulgulan hizmet

yansitilmalidir.

Anne-babalann

egitim

programlan

Aynca

malzemelerinin

duzenlenmelidir.
bunu ifade etmekte

calisanlannm

90k
ogrenci

bulundurulmasi

Bunun yam stra ilkyardim

gerekmektedir

ogrencilerin

belirlemistir.

gore;

icin onlemler ahnmasmi onermektedir.

onlem olarak gorulmemektedir.
tatbikatlan

(1995)'a

demokratikle~tirilmesi

Polat (2009) ise, okul icinde siddete maruz kalan ogrencilerin
zorlanmamalan

Hizmet oncesi

siddetsiz ortamlar

Gozutok

ve ogretimin

yer almahdir.

konu edinen arastirmalar
hizmet

tesvik edilmelidir.

verilmelidir.

insan haklan

iceren ders ya da etkinlikler

davramslarrm
oncesi

yonelik

egitimi programlannda

konulanm

yonelik siddetin, temel insan haklanm

tumunun

(Demirtas,

azmm

ve

yeterli

bir

egitimi seminerleri

ve

ogrencilerin

bu

alanda

2007). Eraslan (2007) da arastirmasma

kazalarla

sayisi kalabahk

ilgili

okullarda

egitim

ve saghk merkezlerinden

aldiklanm
uzak olan

okullarda revir acilmah ve saglik personeli istihdam edilmelidir.
Okul

servislerinin

konfor

ve

kalitesi,

sehirlerarasi

toplu

kullamlan araclann konfor ve kalitesi ile paralellik gostermektedir.
tasimacihkta

kullamlan

tasimacilikta

Bu nedenle toplu

araclar icin konfor ve kaliteye yonelik sartlann uygulamaya

konmasi,

okul servisi ve gezi amaciyla kullamlan

artmasim

saglayacaktir.

Turan ve Kavak

(2012)'a
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araclannda

konfor ve kalitesinin

gore; tasima

isinde kullamlan

araclann

denetimleri

siklastmlarak,

ozellikle

guvenlik

ve konfor

acisindan

karsilasilabilecek sorunlann onune ge9ilebilir.
Okul guvenligini saglamada kamera sistemleri gibi, cagm teknolojilerinden
yararlamlmah (Ogulmus, 2006; Ozer & Donmez, 2007), teknolojilerin verimli ve
etkin kullammi icin egitim seminerleri diizenlenmeli ve insan faktorunun onemi goz
ardi edilmemelidir.

5.2.2. Ileriki Arastirmalara Yonelik Oneriler
Arastirmada cahsma grubu olarak yoneticiler, ogretmenler ve veliler temel
almrmsur, Ileriki arastirmalarda okul guvenligi hakkmda ogrencilerin gorusleri de
almabilir.
Arastirmada KKTC'de Genel Ortaogretim Dairesine bagh ortaokul ve liseler
temel ahnrrnstir. Ileriki arastirmalar, Mesleki Teknik Ogretim Dairesi ve Ilkogretim
Dairesine bagh okullarda veya yuksekogretimde yurutulebilir.
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EK-1: Olcek

Degerli katilimci,
Bu

gorusme

sorulan;

"Ortaogretimde

Ogrenci

Girvenliginin

Okul

Yoneticileri, Ogretmenler ve Velilerin Goruslerine Gore Karsilastirmah Durum
Cahsmasi" konulu Yakm Dogu Universitesi Egitim Yonetimi Ana Bilim Dalmda
Yuksek Lisans Tez Cahsmasma veri toplama amaciyla hazirlanrmstir. Sorulara cevap
verirken gostereceginiz ictenlik ve samimiyet arastirmamn saghkh olmasi ve dogru
sonuclar ortaya koymasmi saglayacaktrr. Gorusme sorulanna vereceginiz cevaplar
arastirma amaci dismda kullamlmayacak, baska bir kisi, kurum ya da makama
kesinlikle verilmeyecektir. Bu nedenle ankete kendi admizi ya da okul ad1111
yazmamza gerek yoktur.
Vereceginiz icten cevaplar ve samimi yardimlanmzdan dolayi simdiden
tesekkur ederim. Saygilanmla ...
Hasan Y AZICI
Yakm Dogu Un. Egt. Yon. A.B.D.
Yuksek Lisans Ogrencisi

I.BOLUM: Ki~iSEL BiLGiLER
( ) 25-30

( )31-35

( ) 36-40

( ) 46- 50

( )51-55

( ) 56 ve uzeri

2. Cinsiyetiniz:

( ) Kadm

( ) Erkek

3. Goreviniz :

( ) Yonetici

( ) Ogretmen ( ) Veli

4. Okulunuz :

( ) Lise

( ) Ortaokul

1. Yasimz :

( ) 41-45

II.BOLUM: GORU~ME SORULARI
1. Okul binasmda dogal afetlere karsi (sel, deprem, yangm vb.) onlemler almmah
midir? Okulunuzda bu konuda tedbirlere ihtiyac var rmdtr? Varsa alman tedbirler
nelerdir? Goriislerinizi aciklayabilir misiniz?
2. Okulunuzda bekciye ihtiyac var midir? Olmah rmdir? Neden olmahdir?
Goruslerinizi aciklayabilir misiniz?
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3. Okul gms cikislan
Goruslerinizi

aciklayabilir

4. Ogrencilerin
kacinlmasi
olaylara

kontrol

okul

edilmekte

midir? Kontrol

edilmesi

gerekli midir?

misiniz?

dismdan

vb.) karsi korunmasi
karsi korunmasi

gelebilecek

tehlikelere

(ogrencilerin

ihtiyaci var 1111dir? Okulunuzda

icin tedbirler

dovulmesi,

ogrencilerin

alm1111~ rmdir? Goruslerinizi

bu tiir

aciklayabilir

rnisiniz?
5. Okul bina ici ve cevresinde
bulunmadigi

zarnanlarda

hareket edilrnektedir?

yapilmasi

rm yapilmahdir?

Goruslerinizi

spor salonu, laboratuvar

laboratuvarlan

ile Teknoloji

bu konuda

7.

Okul

engelleyici

okulda

bu tur dururnlarda

ve atelyelerde

nasil

(Fen Bilgisi ve Bilgisayar

vb.) ogrenci

guvenligini

tehlikeye

karsi onlemler almrnah rmdir? Okulunuzda

var midir? Varsa bu tedbirler

nelerdir?

Goruslerinizi

rnisiniz?

guvenliginde

ogrencilerin

birbirlerine

karsi

onlemlere ihtiyac var rmdir? Okulunuzda

Varsa alman onlemler nelerdir? Goruslerinizi
8. Okul

ogrencilerin

rnisiniz?

atelyesi

durumlar ve yaralanrnalara
alman tedbirler

aciklayabilir

Tasanrn

tarniratlar

Okulunuzda

aciklayabilir

6. Okulunuzda

dusurebilecek

zorunlu

guvenliginde

ogrencilerin

cezaya

guc

kullanmalanm

bu tiir onlemler ahnrms midir?

aciklayabilir

fiziksel

kaba

misiniz?

maruz

birakilmamalan

rein

onlemler almmah midir? Okulunuzda alman onlemler var rmdir? Goruslerinizi
aciklayabilir misiniz?
9. Okul guvenliginde ilkyardim malzemelerine ihtiyac var rmdir? Okulunuzda
yeterince ilk yardim rnalzemesi bulunrnakta rmdir? Goruslerinizi aciklayabilir
misiniz?
10. Okul gezilerinin kontrollu bir sekilde guvenli tasima araclanyla yapilmasi bir
zorunluluk rnudur? Okulunuzun duzenlemis oldugu gezilerde kullamlan araclann
tasidig: ozelliklere dikkat edilmekte rnidir? Dikkat edilmekte ise araclann ne tur
ozellikleri tasunasi istenrnektedir? Goruslerinizi aciklayabilir misiniz?
11. Okul guvenliginde

ogrenci ve veliler

ogrencilerin

guvenligini

saglama

etkinliklerinden haberdar edilrneli rnidir? Okulunuzda bu konuda yapilan cahsmalar
var midrr? Varsa nelerdir? Goruslerinizi aciklayabilir misiniz?
12. Guvenlik kamerasi ve kayitlan okul guvenligi icin kurulrnah midir? Yaran var
nudir? Dustincelerinizi aciklayabilir misiniz?
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