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jurimiz

Ekonomisi ve Planlamasi Anabilim

Dah'nda Yuksek Lisans tezi olarak kabul edilmistir,
Adi Soyadi

lliskin

ONSOZ
Toplumlann egitime vermis olduklan onem toplumun yaprsmi ve toplumun
egitime verdigi onemle de yakmdan iliskilidir.
olusturmaktadir.

Okullarda egitim-cgretimin

Egitimin merkezini de okullar

yanmda teknoloji destekli ogretim ve

okul gtrvenligi onemli bir yer tutmaktadir. Bu durumda egitimin istenilen nitelikte
olabilmesi

sunulan teknoloji ve guvenlikle

de yakmdan iliskilidir, Bu nedenle

teknoloji destekli egitim ve okul guvenligi 9agda~ egitimin onemli bir parcasmi
olusturur. <;iinkii bir okulda cagdas egitim olabilmesi ogretmen-yonetici iliskisi ve
okul gnvenligine baghdir. Ogretim ortami ne kadar guvenli ise o okulda cagdas
egitimden bahsedilebilir.
Bilgisayar
paylasnnlannm

ve

elektronik

iletisim

araclanyla

son

yillarda

bilgi

ve

artmasiyla bireylerin sosyal iletisim becerileri, eglenme bicimlerini

ve ogrenme ycntemlerini degistirmistir. Bu yenilikler bilgiye daha hizh ve kolay
ulasmarmzi,

ticari

iliskiler

vb.

gibi

insanlann

yasamlanm

kolaylastmci

firsatlardandrr. Teknoloji alanmdaki bu gelismeler cocuklann oyunlan, ogrencilerin
odevleri, yetiskinlerin cahsma yasamlannda degisikliklere neden olan bilgisayar vb.
teknoloji tlrtmleri, her teknolojinin
yararh

hayatirmza girdiginde yaratngi degisikliklerin

ve zararh etkilerini birlikte getirmektedir.

teknolojiyi yogun ve hatah kullanmalan

Genclerin okul donemlerinde

sonucunda yeni bir zorbahk bicimi olan

siber zorbahk ortaya cikmistir Bunun da biriyeler ilzerinde stres, sosyal yasamda
bozuklar, ilesilerde bozulmalar vb. olumsuzluklar a91ga cikmaktadir.
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Bu nedenle bu arastirmada ortaogretim kurumlanndaki ycneticilerin siber
zorbahk

ve okul

guvenligine

iliskin

goruslerinin

degerlendirilmesi

sirasmda

karsilasnklan problemler incelenmistir,
Arastirmaya

katilan ogretmen,

yonetici

ve arastirmanm

hazirlanmasmda

yardim ve yonlendirmeleriyle yol gosteren ve destek olan tez damsmamm Do9. Dr.
Zehra AL TINA Y GAZi 'ye en icten saygi ve tesekknrlerimi sunanm.

Egitim yasamimda ve bu gtmlere gelmemde onemli paya sahip sevgili anneme
ve babama sevgi ve muhabbetimi sunuyorum.

Ali Y1TiK
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· Bu

arastirmada

KKTC

okuloncesi

ve

ilkogretim

kurumlanndaki

ycneticilerin siber zorbahk ve okul guvenligine iliskin goril~leri incelenmistir, Hizh
bir bicimde yayilan cep telefonu,

internet, teknolojileri

ve sosyal aglar gibi

teknolojik fui.inler sosyal iletisimi ve yasami baska bir noktaya tasimaktadir. Benzer
bir iletisim araci olan sabit telefonun yerini cep telefonlan ve internet teknolojileri
almistir. insanlar buradan kolayca iletisim kurabilmekte ve kendilerine yazih ve
sesli mesaj gonderebilmektedir:

internet

ve bilgi teknolojilerinin

gelismesiyle

insanlann birbirleriyle olan iliskileri kolaylasirken, kisisel ve toplumsal hayatimiza
bir takim yenilikler de getirmistir. Genclerde bilgiye ulasma, eglence, vb. konularda
farkh

bir boyut kazandirmistir,

kullanarak

asagilama,

hakaret

insanlann
etme,

sosyal aglarda teknoloji fui.inlerini

yalmzliga

itme vb. davramslar

gercek

yasamnmzda meydana geldiginden daha kolay bir sekilde daha da buyuk kitledeki
insanlara

ulasabilmekte

etkilemektedir.

ve saldmya

ugrayan

kisileri

de icten bir bicimde

Bu olaym surekli ve israr edici olarak zarar verici bir bicimde

devam etmesine "siber zorbahk"

olarak tammlanmaktadir.
vi

Bizde buradan yola

cikarak

yoneticilerin

olmalarma

yardimci

siber zorbaligm

boyutlanru

olmak hedeflenmektedir.

anlamalanna

ve bilgi sahibi

Buna ek olarak cesitli sosyo-

ekonomik nedenlerle illkemizde de giderek ivme kazanan okul guvenligi sorununa
dikkat

cekilmekte,

yapilan

cahsmalardan

hareketle

soruna yaklasimlar,

okul

ycneticilerinin rolleri ve gorevleri belirtilmekte ve bazi onerilerde bulunulmaktadir.
Bu arastirma nitel arastmna modelinde yfuiitiilmii~tiir. Okul yoneticilerinln
siber zorbahk ve okul guvenligi sorununa yonelik karsilastiklan problemleri bulmaya
yonelik,

veri

yapilandinlrms

toplama

araci

olarak

arastirmaci

gorusme formlan kullamlrmsnr.

tarafmdan

hazirlanan

yan

Arasnrma verileri KKTC Egitim

Bakanligi Genel Ortaogretim Miidiirliigiine bagh okullarda gorev yapan toplam 20
kadar yoneticiden elde edilmistir,
Arastirmadan elde edilen sonuclar ozetlenecek olursa;
KKTC Ortaogretim ve ilkogretim kurumlannda cahsan ycneticilerinin basta
gelen sorunlan okullann fiziki ve mimari yapilanmn yetersizligidir. Fiziki olarak
okullann ihtiyaclar giderilmeye cahsilmakta fakat riskier devam etmektedir. En basta
hizmet birimlerinin yetersizligi bnyuk oranda yoneticileri rahatsiz etmektedir. Cunku
ogrencilere rehberlik yapma da rehberlik odalan onemli bir rol oynamaktadrr, Bunlan
bina temizligi, zemin kaplamalan ve havalandirmalarda eksiklikler takip etmektedir.
Mimari olarak ise, okul binalanrun yapilan, bahcelerin otopark olarak kullamlmasi ve
okul cevre guvenligi konusunda yoneticilerin ogretmen ve velilerden yeterli destegi
alamamaktadrr,

vii

Ogrenci fazlahgmdan dolayi okul cevresinde trafik guvenligini saglama ve
okul

bahcelerinin

otopark

olarak

kullanmasi

konusunda

problemlerle

karsilasmaktadirlar.
Okullarda acil durum ve kriz yonetimi konusunda, ycneticilerin vermis
olduklan bilgiler dogrultusunda ogretmenler bu olaylan kendilerine ekstra yuk olarak
gormekte ve zorlanmaktadirlar. Bu yiizden okullarda risk analizi tam manasiyla
yapilamamakta ve acil durum destek ekibi uzerine dusen gorevi yerine
getirememektedir. Acil durum destek ekiplerimiz duzenli bir egitime

tabii

tutulmadiklanndan dolayi tatbikatlarda bir takim problemlerle karsilasilmaktadrr.
Akran zorbahgi konusunda, gunumuzde hizla gelisen teknolojinin etkisiyle
zorbahk daha kolay ve icinden cikrlamaz bir hal almaktadir. Bu konuda ogrenci
rehberligi ve aile arasi iletisim buyuk onem arz etmektedir. Ogretmen ve ailelerimiz
arasmda iletisimler daha da kuvvetlendirilerek, ogrencinin zorbahk turlerine magdur
kalma oranm azaltilmasi ve ogrencinin empati kurma yeteneginin arttirarak zorbahk
,

turleri konusunda farkmdahgi arttmlmasi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okullann yapi analizi, akran/siber zorbahk, acil durum
ve kriz yonetimi
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ABSTRACT
THE EVALUATiON OF CYBER-BULL YiNG AND SCHOOL SAFETY BY
DiRECTORS OF PRE-SCHOOL AND PRiMAR Y SCHOOL iNSTiTUTiONS
YiTiK, Ali

Master Degree, Management Education, inspection, Economy and Planning
Department
Thesis Advisor: Doc, Dr. Zehra AL TINA Y GAZi
June, 2016, 97 Pages

The opinion of directors of Pre-school and Primary institutions of the North
Cyprus Turkey Republic was examined in this work.
Mobile phone, internet, Technologies and sosyal network which is rapidly
sprawling has moved on the life to a differant point. Mobile phone and internet
Technologies took large place of land phone which is similar a communication tool.
People by this way can easily communicate and send written and vocal message
themselves. While people's relashionship geting easy with a development ofinternet
and information, this brought us some innovation in term of personal and soscial
life. its bringing in a diverse degree to youth having fun, to reach information and
etc. By other term its humiliating in social network people's products, facilting
insults, exclusion and etc. The situation can reach mass of humanbing not like what
is paasing in the reel life which can be quikly forgotten. This fact is making an
affective to who being attacked. We described this event to " cyber-bullying"
which is the source of damage for its continuation in persistence and insistence. Our
depart in this term is aiming at helping directors to understand the dimensions of
ix

cyber-bullying. in addition to various of socio-economic reasons tihs point is also
taking attention in its acceleration in our coountry, to approach to the issues here
some of propositions were suggested to specify what will be the role and mission of
directors in this work.
This work has been done by a quality search model.(Bu arasnrma nitel
arastmna modelinde yiiriitiilmii~tiir). Adminitrator of the school are giving more
important to find the issues of bullying and the school safety which the half .
structured interview forms used as the searcher prepared the data collection tool.
The datas of search counted up to 20 directors of schools which are directly
connected to General Secondary directorate of North Cyprus Turkey republic
Ministry of Education.
To resume what was obtained as the result in this work;
The issues take its source from the physic and archictetural of schools which
is the first problem for directors working in primary and secondary institutions of
NCTR. Phisically its needing a resolve while risks going on. The big of insufficient
rate for unit services is first of issue which is irritating directors. Because the rooms
acting much significant for students guidance. These are insufficiant of bulding
cleaning, flooring and its insufficiant airing following. Archicturally is the bulding's
structure, using garden as otopark and the school environment safety which is not be
enough supporting by directors, teacher and parents. Cause of excess in number of
student which is crossing face to providing the traffic safety of school environment
and school garden which is be using as otopark. About Emergency situation and
crisis management in school, directors are cleared that teachers are sloging on the
events and commenting these events as an extra lorad. That's why its not possible to

X

analize in full meaning the risk and the emergency team to spport what they most do.
Our . emergency team supports is not working and practicing in full meaning to
support situations due to be in keep of any education.

About coequal bullying,

according

to the influence

of taday's

rapidly

techonology evolution bullying becomes easy and geting a degree of inextricable
event which cannot be resolve.
communication

1n this theme, the guidance

of student and

among the family supply a big care. Aiming at fact By more

strengthening the communication amond teacher and our parents, decreasing kind of
bullying attack and by increasing student empathy talent aiming at

increasing

awareness about bullying.

Key words: schools structure analisis, coequal/cyber-bullying,
crisis management.
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BOLUMI

ctats
Bu bolumde arastirmanm problemi, amaci, onemi, smirhhklan, sayiltilan ve
arastirma ile ilgili tammlar yer almaktadir.
1.1. Problem
Nitelikli ve saghkh bireylerden olusan bir toplumun olusturulmasmda
egitimin onemi tartismasiz olarak kabul edilir. Egitimin, bireylerin ve toplumun
degisen, gelisen ihtiyaclanna yonelik olarak, daha etkili nasil verilebilecegi surekli
tartisilan bir konudur. Egitimde istenilen hedeflere ulasilmasi icin etkili bir yonetim
mekanizmasi gereklidir. Etkili yonetim ise ancak etkili denetimle saglamr (Ozturk ve
Gok, 2010). Etkili ve verimli bir egitim ortami saglanabilmesi icin; durum saptama
ve degerlendirme gibi rollerinin yam sira, yonetici gtidulemelerine ihtiyac vardir,
Gunumuzde ihtiyaclanmizi karsilama dogrultusunda bilgisayar, cep telefonu
ve internet kullammma olan ihtiyacm giderek arttigi gozlenmektedinflatmaz ve
Ayas, 2013). Bu konuda genclerin, tamsma,

arkadashk kurma, arkadashklanm

surdurme vb. ihtiyaclanm gidermek icin kullandiklan bilinmektedirtlsingol, 2013).
Sahip olduklan bu cep telefonunu ve bilgisayarlann markalan, teknik ozellikleri,
kullanma becerileri, arkadas cevreleri olusturmalanm ve bu arkadas cevresi icinde
yerlerini almalann konusunda ergenler icin onemli bir rol oynamaktadir. (Soydas,
2011). Ergenlerin akran kiiltiirii olusturmasmda bilisim ve iletisim teknolojilerinin,
onemli rol oynamasmm yarn sira, bilgiye kolay ulasma, bilgi paylasmn
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kolaylastirma, iletisimi arttirma ve egitim imkanlanm arttirma islevlerine de sahip
olduklan belirtilmektedir (Peker, 2013a).
lletisim, bilgi ve internet teknolojilerinin tahmin edilenden daha luzh
yayilmasiyla getirmis oldugu faydalann yamnda asm ve duzensiz kullanmaya bagh
olarak cesitli bircok problemlere yol a9t1g1 gornlmektedir. Bu problemler; ikili
iliskilerde bozulmalar, depresyon, stres, denetimsiz ve asm kullanmadan dolayi okul
basansmm dusmesini, okul devamsizhklannm artmasi, kisisel bilgilerini sanal
ortamda paylasmayi, sanal ortamda elde edilen arkadashklann gercek yasamdaki
arkadaslara ve sosyal iliskilere tercih etmek vb. amaclar icin kullanmayi da
icermektedir (Eroglu, 2014).
Sosyal aglarla birlikte siber zorbahk 2000'1i yillardan sonra hayatimiza
girmistir, Hayanmiza girmesiyle sosyal aglannda yardumyla daha kolay yapilabilir
bir hal almistir. Buradan yola cikarak, siber zorbahk internet ortammda teknolojik
uriinler vasitasiyla surekli tekrar edici bir bicimde baskalanna zarar vermek icin
kullamlmasi olarak tammlanrmstm'Ybarra, 2004). Elektronik ortamda kimligini
gizleyerek mesaj gonderenin kim oldugunu saklayarak alay edici, dedikodu ya da
soylenti cikarma, baskalanmn bilgilerini izinsiz internette kullanma, tehdit etme vb.
gibi olaylann siber zorba kisilerin davraruslanm yansittiklan belirtilmektedir.
Siber zorbahkla ilgili yapilan cahsmalar incelendiginde gunumnzde siber
zorbahk probleminin ne kadar yaygm bir hal aldigim gostermektedir. Yapmis
olduklan arastirmada Williams ve Guerra (2007), siber zorbahgm gorulme sikhgmi
%9 olarak belirlemistir, (Hinduja ve Patchin (2008) ve (Raskauskas ve Stoltz (2007)
siber magduriyetin; %32'sinin

cep telefonundan mesaj yazma, %16'smm

3

sohbet(chat)

odalannda

ve

%10'nun

resim

ve

videolan

izinsiz

intemette

yayimlanmasi aracihgiyla ortaya ciktignn bildirmistir, Diger bir arastirmaci yapnus
oldugu arasnrma

sonucunda yaklasik olarak ogrencilerin

%16'simn siber zorba

davramsim sergilediklerini, % l 7'sinin ise siber zorbahga maruz kaldiklanm ortaya
eikarrmstir. (Ayas,2011),

Li(2007),

yapmis

oldugu

arastirma

sonucunda,

okulda zorbahk

yapan

kisilerin %15'inin teknolojik iiriinler kullanarak siber zorbahk yaptiklanm, %25'inin
de sanal ortamda siber zorbahga maruz kaldiklanm bildirmektedir. Wolak, Mitchell
ve Finkelhor(2007) ise, ogrencilerinin %43 'unun siber zorbahga maruz kaldiklanm
ortaya koymaktadir, Bir baska arastrrmaci ergenler uzerinde yapmis oldugu arastirma
sonucunda, ergenlerin %28'inin siber zorba olarak davrandiklanm ifade etmektedir.
(Erdur-Baker ve Kav~ut,2007). Ortaogretim kurumlanndaki
yapan Peker(2013b)

ise, ortaokuldakilerin

ogrencilerinin

ogrencilerle arastirma
%65'inin siber zorbahk

kurbaru oldugunu, %46's1mn da siber zorba olarak davrandiklanni ifade etmistir,

Siber zorbahga maruz kalan kisilerde yapilan arastirmalar sonucunda bazi
psikolojik

problemlerin

ortaya

9tlct1g1

gozlenmistir.

Arastirmacilann

yapmis

olduklan arastirma sonucunda asagidaki problemlere ulasilmistir. Siber zorbahga
maruz kalan kisilerde magdurlann ofke, uziintii ve intikam duygulan (Beran ve Li,
2005),

depresyon( depresif)

belirtiler

(Raskauskas

ve Stoltz, 2007),

akranlan

arasmdaki iliskilerinde problemler (Wolak ve digerleri, 2007), dusmanhk ve hayal
kinkhgi (Raskauskas ve Stoltz, 2007) yasadiklan ifade etmislerdir, Aynca ogrericiler
arasmda siber zorbahga kansanlarda

okula gitmek istememe(Beran ve Li, 2005),

okul notlarmda dusme/Ll, 2007; Willard, 2007), ozguvende olusturmada eksiklikler
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gorulmesi (Jang, Song ve Kim, 2014) gibi problemlere neden oldugu
belirtilmektedir.
Okul belli amaclara gore bilgi, beceri ve ahskanhklann devamh olarak
kazandmldigi kurum ya da yonetici, ogretmen ve ogrencilerden meydana gelen
egitim topluluklandrr (TDK, 1981). Toplumun egitim gereksinimlerini karsilamakla
gorevli olan yer okuldur. Okullar varhklanm

devam ettirebilmeleri icinde

bulunduklan toplumlann egitim gereksinimlerine karsilamalanm baghdir, Bu da
belirli bir niteliklere sahip i§ gorenlerin esgudumlu etkinliklerini gerektirir.
Bu acidan bakildigmda okul ycneticilerinln gorevi, okulda bulunan biitiin
madde ve insan kaynaklan okulun amaclan dogrultusunda kullanan kisilerdir
diyebiliriz. Fakat bu okul yoneticileri okullan yonetirken her zaman kendi istedikleri
gibi davranamazlar, tamamen ozgiir degillerdir. Bir egitim kurumu olarak okullar,
onceden belirlenmis, bir hukuki yapiya ve isleyise sahiptir. Okulda egemen olan
yonetim anlayisi, ycneticilerin, ogretmenlerin, okul personelinin, ogrenci velilerinin
ve ogrencilerin tutumlan, okulun icinde bulundugu toplumsal cevrenin sosyal,
ekonomik ve politik yapi, fiziksel cevrenin ozelliklerl gibi eek sayida degiskenin
etkisi ile olusur. Okulun icinde bulundugu cevre ile butnnlesmesi, etkili ve verimli
bir yonetim anlayismm en onemli etkenlerden biri oldugu gibi demokratikligin de bir
geregidir, Kuskusuz bu denli cesitli kaynaklardan gelen cok boyutlu sorunlan, okulun
kendine ozgii yonlerini de dikkate alarak, demokratik bir bicimde cozmek ve okulu
amaclan dogrultusunda yasatmak zorunda olan okul yoneticilerinin bu tiirden
sorunlarla basa cikabilmeleri icin gerekli yeterliliklere sahip olmasi gerekir.
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Insan ilk dogdugu andan beri korunmaya, beslenmeye ve buytittilmeye
muhtac bir varhktir, lnsan dogumdan itibaren korunma ve buyutulme gorevi ilk
once aileye, daha sonra da okullara aittir. Okullann gorevi, ogrencilerin sadece
akademik basanlanm

saglamakla simrh degil, onlarm bir butun olarak

gelisimleriyle ilgili gorevler de ustelenebilmektir. Bu gorevlerden birisi de
ogrencilere guvenli bir ortam hazirlamak ve onlara kendi saghklanm koruma
bilincini verebilmektir. Bu durum okul yonetiminin gorev alamna saghk ve
guvenlik boyutunu da katmistir.
Ogrenciler

gunlerinin

bnyuk

bir

bolumunn

(6-7saat)

okullarda

gecirmektedirler, Gunumuzde ogrencilerin buyuk bir kisrm koyden sehire ya da
sehir icinde servislerle egitimlerini tasimah olarak devam ettirmektedirler. Okulda
bulunduklan zaman sureyle birlikte okula gidis-donus zamanlan, okuldan sonraki
zamanda da dershane, etut vb. etkinlikler ile beraber ogrenciler bir gnnde yaklasik
olarak (8-14 saatlik) bir sureyi yol, okul, dershane ve etutte gecirmektedirler, Bu
sure zarfmda ogrenciler uzerinde ogretmen,

anne-baba veya diger gorevlilerin

kontrolunun kontrollerinin %100 olduklan seylenemez. Buda ogrenciler icin cesitli
guvenlik sorunlan ortaya cikmasma neden olmaktadir.
Ortaogretim kurumlarmda yapilan arastirmalara gore, yoneticilerin siddetle
ilgili goruslerini yansitan arastirmasmda, okul guvenligini de ilgilendiren sonuclar
ortaya cikmisnr. Arastirmaya gore genclerin icinde yasadiklan toplumun sosyoekonomik ozellikleri siddete kansmalanm etkilemektedir. Sehirde . yasayan gene
erkeklerin kirsal kesimde yasayan hemcinslerine gore daha fazla siddet olaylanna
kanstiklan bilinen bir gercektir, Gelir dagihmi da siddetle yakmdan ilgilidir.
Arastirmalar, ekonomik buyume ve siddet; gelir dagihmi ve siddet arasmda yakm
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iliskiyi gostermektedir. Siddetin iliskili oldugu alanlardan birisi de medyadir.
Ozellikle

televizyon

ve

siddet

arasmdaki

iliski

1950'1i yillardan beri

arastmlmaktadir. Medya cocuklan u.9 yolla etkilemektedir. Bunlar: Model alma
yoluyla, sorun i;ozme yolu olarak siddeti ogrenme aracihgiyla ve de bu tur
davramslann sonuclanna karsi duyarsizlasma yoluyladir,
Medyada her turlu siddetin sik sik en ince aynntilanna kadar sunulmasi,
cocuk ve genclerde kontrolsuz ve gii9lu bir model olusturmasi oldukca tehlikeli bir
durumdur. Cocuklar fiziksel,

psikolojik ve duygusal olarak bu tur yaymlardan

zarar gormekredirler. Medyamn, siddeti reyting ve tiraj araci olarak kullanmamasi
gerekmektedir. Bu sebeple medyadaki siddet oncelikle uzerine gidilmesi gereken bir
konudur.
Son yillarda siddetin artmasi ile ilgili medyadaki goru~ ve du~unceler
okullar icin de gecerli olmustur, Okullar, bireylerin egitilmesini ustlenen, toplumlan
degistirip, donusturen, gelistiren kurumlardir. Toplumda ne varsa okulda da o
vardir veya okulda ne varsa toplumda da o . olacaktir yargismdan hareketle cocugun
sosyallesip, toplumsallasmasmda okulun onemi oldugu gibi, toplumsal bozulmalann
onlenebilmesinde de okullar cok onemli bir faktor olarak ortaya cikmaktadrr.
Bunun icin okullar plan, program ve kurallarm en iyi bir sekilde uygulandigi
ortamlar olmahdir.
Okullarda guvenlik sorunlan, psikolojik, sosyolojik ve okul cevresindeki
toplumsal olaylardan kaynaklandigr gibi yangm, deprem gibi okul binalannm
yetersiz oldugu okulun fiziksel yapisiyla da ilgilidir. Isik'a (2004) gore, fiziksel ve
psikolojik yonlerden ogrencilerin kendilerini rahat hissetmedikleri ortamlarda etkili
egitim

ve

ogretim

gerceklestirilememektedir.

Okullarda

fiziki

ortamm
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duzenlenmesine iliskin ideal ol9utler ve standartlar henuz gelistirilememistir
(Turkmen, 2005). Bu baglamda yapilan arastirmalan da inceledigimizde, okullann
yardimci

hizmet

birimlerinin olmadigi, elektrik tesisatlanmn

standartlara

uygunlugunun, koruyucu bilgi ve levhalann olmadigi, tuvalet, koridor vb. yerlerin
yeterince temizlenmedigi, temizlik gorevlilerinin yetersiz oldugu, zemin kaplamasi,
havalandirmasr ve isiklandirmasuun yetersiz oldugu ortaya cikmaktadir.
Bina yapimmdaki denetimsizlikler ve bina tasanmmda yetersizlikler
nedeniyle gelismekte olan veya az gelismis ulkelerde, okul binalan ve hastanelerde
dogal afetlerin etkileri 90k olmaktadirfkisioglu ve digerleri, 2005). Ornegin 1 Mayis
2003 tarihinde Bingol'de meydana gelen depremde bir ilkogretim okulundaki 85
ogrenci ve 1 ogretmen hayatmi yitirmistir. 1 Mayis 2003 Bingol depreminde
hayanm kaybeden 177 kisiden 86 tanesinin sadece bir okuldan olmasi uzerinde
dustmulmesi gereken onemll bir konudur.
Gelismis ulkelerde okul binalanmn tasanrm, ozel bir uzmanhk alam olarak
ele almmis olmasma karsm Turkiye'de henuz bir uzmanhk alam olarak
gelismemistir, Son donemlerde MEB tarafmdan tip proje gelistirme cahsmalan
olmasma karsm, okul binalan halen genel olarak bu konuda devletce gelistirilmis
bazi standart tip projelere gore yapilmaktadir (1~1k, 2004).
llkogretim Yasasi geregi, okul binalan meyhane, kahvehane, bar gibi
yerlerden en az 100 metre uzaklikta olmasi gerekmektedir. Trafik guvenligi
acismdan sakmcah olarak hala ana karayolunun uzerinde okullar bulunmaktadir.
Uzmanlara gore, okul alam cocuk basma 5 metrekare dusecek genislikte olmahdir.
Okul bahceleri ogrencilerin psikolojik gelisimleri acismdan onemli mekanlar olup,
bu alanlann . parah park alam olarak kullamlmasi oldukca dusundurucudttr.
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Turkmen'e (2004) gore, ogrencinin fiziksel korunmasmm yarunda psikolojik ve
sosyal korunmalan da degisen dtmyanm bir gereksinimi olmustur,
Okul guvenligi ile ilgili sorunlardan birisi de mesleki, teknik egitim okullan
ile cirakhk egitim ve i~ egitim merkezlerinde yasanan i~ saghgr ve guvenligi
sorunlandir, i~ saghgi ve guvenligi sanayilesme sonrasi ortaya cikan, saghkh ve
emniyetli bir cahsma ortammm hazirlanmasim amaclayan 90k onemli bir olgudur.
Bir baska yapilan bir arastirmada, ogrencilerin %65,6'simn i~ guvenligi ile ilgili
kendilerine yeterli bilgi verildigini, %48,6's1 isyerinde uyanci

Ievhalann

bulundugunu, %62,S'i is yerinde ilkyardim icin gerekli malzemelerin bulundugunu
ve %46,9'u i~ kazasi sonrasmda uygulanacak ilkyardim ile ilgili kurallan
bildiklerini belirtmislerdir, Bu sonuclara gore i~ yerlerinde ogrencilerin yaptigi
stajlarda i~ saghg; ve guvenligi konulannda da yeterli duzeyde oldugumuz
scylenemez.
Bu nedenle okullann egitimsel amaclannda basanya ulasabilmesinde
egitimle ilgili sartlann icinde Maslow'un motivasyon teorisinde belirttigi guvenlik
ve emniyet ihtiyacmm ogrenci, ogretmen, yonetici, veliler acismdan karsilanmasi
90k onemli bir faktordur
Maslow'a gore insan gereksinimlerini bes kategori altinda inceleyebiliriz:
1) Fizyolojik ihtiyaclar (achk, susuzluk, bannma ve diger vilcut ihtiyaclan),
2) Gtrvenlik ve emniyet ihtiyaci,
3) Sosyal ihtiyaclar (ait olma duygusu, sevgi, kabul gorme ve arkadashk),
4) Kisinin kendine ve baskalanna olan saygisi
5) Kendini benligini ortaya koyma ihtiyaci,
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Yukanda maddelerden birisi Maslow'a gore tam manasmda tatmin
edildiginde, gerekli olan ikinci ihtiyac ortaya cikarak baskm hale gelmektedir
(Lester ve digerleri, 1983).
Bu

nedenle,

ogrencinin

ogrenmeye

giidiilenebilmesi

icin,

alt

basamaklardaki, fizyolojik, sosyal ve giivenlik ihtiyaclannm karsilanmasi
gerekmektedir. (Milli Egitim Dergisi 2007).

Tum bu gerceklerden yola cikarak okullar guvenligi artmlmis egitim
ortamlan haline donii~tiiriilmelidir. Bu amacla ilk once okullardaki guvenlik
durumunun ortaya konmasi ve okul giivenliklerinin ne diizeyde oldugunun
belirlenmesi gerekmektedir.
Bu amacla Milli Egitim Bakanhgi'nm, Egitim Ortamlannda Siddetin
Onlenmesi ve Azaltilmasi Stratejisi ve Eylem Plam (2006-2011+) icinde yer alan
"IV.2. Gnvenligi Artmlrms Egitim Ortamlan" ve yine MEB 2007-2013 Cahsma
Programi'nda "5.6. Sosyal Bir Kurum Olarak Okulda Guvenlik Model Cahsmasi"
konulanna da kaynak olusturmak uzere "Okulda Guvenlik Sorununa Yol Acan
Etkenlerin Belirlenmesi" bu arastrrmanm problemini olusturmaktadir.
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1.2. Problem Ciimlesi
Acik ve secik tammlanmis ve neler yaprlacagi belli olan arastirma problemi,
arastirma icin iyi bir baslangicnr (K.arasar,2003). Bu nedenle arastirmada,
"Okuloncesi ve llkogretim Kurumlanndaki Yoneticilerin Siber Zorbahk ve Okul
Guvenligine ili~kin Goril~leri Nelerdir?" sorusuna yonelik durum cahsmasi
yapilacaknr.

1.3. Alt Problemler
1. Okulunuzun fiziki ve mimari yapilannm risk analizi nasildir?
2. Okul yonetimi kapsammda kriz yonetimi ve risk yonetimi konularda
farkmdalrgi nasil saglanmaktadir?
3. Okulunuzda yasanan akran zorbaligmm durumunu nasildir?
4. Daha once siber akran zorbahgma maruz kalma/uygulama durumu nasildir?
5. Siber zorbahk ve fiziki guvenligin bilgi ve farkmdahgi nasil arttinlabilir?

1.4. Arasnrmanm Amaci
Gunumuzde bilgi ve teknolojinin· luzla ilerlemesiyle birlikte bilgisayar ve
teknolojik urunlere bagh iletisimler giderek hiz kazanmaktadir. Bununla beraber
bireyler iletisim, ogrenme ve eglenceye olan ihtiyaclan karsilamak icin kullandiklan
yontemler degiskenlik gcstermektedir. Bu yenilikler bilgiye daha hizh ve kolay
ulasmamizi,

ticari

iliskiler

vb.

gibi

insanlarm

yasamlanm

kolaylastmci

firsatlardandir. Teknoloji alarundaki bu gelismeler cocuklann oyunlan, ogrencilerin
odevleri, yetiskinlerin cahsma yasamlannda degisiklik yaratan internet ve bilgisayar
gibi teknoloji urunleri, baska teknolojik urilnlerin yasammnza girisinde oldugu gibi
yararlanm ve zararlanm yamnda getirmektedir. Genclerin okul donemlerinde

11

teknolojiyi yogun ve hatah kullanmalan sonucunda yeni bir zorbahk bicimi olan
siber zorbahk ortaya cikmistrr,
Genclerin ogrenme donemlerinde zamanlanm buyuk bir kismim okulda
gecirmektedirler, Okul, egitim ogretim faaliyetlerinin gerceklestigi, gelismis bir
toplum yaratmak icin cabalayan bir kurwndur. Bu baglamda bakildigmda, okul
ogrencilere 90k yonlu destek saglayarak onlan ahr yetistirir, gelecege hazirlar ve
topluma sunar.
Arastirmanm temel amaci, bu iki onemli konudan yola cikarak Okuloncesi
ve llkogretim Kurumu Yoneticilerinin Siber zorbahk ve Okul Guvenligine lliskin
karsilastrklan problemlerin belirlenmesi amaclanmaktadir. Bunlan belirlerken alt
hizmet alanlanndan da faydalanmamiz gerekmektedir.
Bu alt hizmet alanlari sunlardir:
1. Okul
2. Ogretmen
3. llkogretim
4. Okuloncesi
5. Zorbahk
6. Siber zorbahk
7. Yonetici
8. Guvenlik
9. Okul guvenligi
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1.5. Arasnrmanm Onemi
Bu arastirma sonunda ortaya cikacak bulgular KKTC'deki Okuloncesi ve
Ilkogretim Kurumlarmdaki Yoneticilerin yasamis olduklan Siber Zorbalik ve Okul
Guvenligine ili~kin sorunlannm tekrar gozden gecirilmesine katki saglayacagi
dii~iiniilmektedir.Arastirma sonunda ortaya cikan bulgular okul yoneticilerinin siber
zorbahk ve okul gnvenligi ilgili ne gibi sorunlarla karsilasildiginm ortaya cikanlmasi
beklenmekte ve cikan bu sonuclann alana katki saglayacagi umulmaktadir, Bunlarm
dismda, bu arasnrmamn konuyla ilgili gelecekte yapilabilecek olan cahsmalara yol
gosterici olmasi da umulmaktadir.
1.6. Sayilnlar
1. Arastirmaya kanlan okul yoneticilerinin sorulara verdikleri cevaplann samimi ve
icten oldugu kabul edilmektedir.
2. Arastirmada yer alan grubun evreni temsil eder nitelikte oldugu ve arastirma
boyunca onyargih hareket etmedikleri kabul edilmektedir.
3. ilgili

literatur taramasi

dii~iiniilmektedir.

sonucu

elde edilen bilgilerin yeterli oldugu
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1. 7. Snnrhhklar
1. Arasnrma, veri toplama araci olarak kullamlan nitel arastirma tekniklerinden anket
teknigi ile smirhdrr.

2.Bu

arastirma

Kuzey

Kibns

Turk

Cumhuriyeti'nde

bulunan

okuloncesi

ve

ilkogretim okullan ile simrhdir.

3.Bu arastirma 2015-2016 egitim-ogretim yih ile simrhdir.

4. Bu cahsma arastirmaya katilan okul yoneticililerinin gorusleri ile smirhdir,

1.8. Tammlar
Metinde sik sik kullamlan, anlammm bilinmesi, okuyucuya 'uygun'

bir

bakis kazandiracak nitelikte gorulen bazi terimler burada tammlanrmsnr ( Karasar,
1994).

Okul: Okul her turlu egitim ve ogretimin toplu olarak yapildigi yer olarak
tammlanrnaktadm'I'Dk).

Zorbahk: Baskalan ilzerinde egemenlikempoze

etmek.icinzorlama,

gu.9 kullanma,

zorlama vb. gibi davrarnslann uygulanmasidir.

Siber Zorbabk: Bilgi ve iletisim teknolojileri kullamlarak birey veya grubun
magdura bilincli bir bicimde tehdit ve korkutma amach resim veya mesajlann
gonderilmesidir

Ortaokul: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde

12-14 yaslan arasmda cocuklann

devam ettigi egitim kurumu turudur. Bu egitim, zorunlu 15 yas egitimi 9ag1 icerisinde
yer almaktadmrnebnet.net).
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Yonetici: Ortaok:ulve liselerde gorev yapan mudnr, mudur basyardnncisi ve mudnr
yardimcilanm tammlamaktadir.
Giivenlik:

Toplum yasammda belirlenmis k:urallann aksamadan yurumesiyle

bireylerin isteklerinin guven altmda olduguna inanarak kork:usuzca yasayabilmesi
.(TDK).
Giivenli Okul: Ogretmenlerin ve ogrencilerin fiziksel ve psikolojik zarar gorme
kork:usuyasamadan, ozgiir bir ortamda ogrendikleri ve ogrettikleri duzenli ve amach
yerlerdir.
~iddet: Saldirganhkla baglantih bir davranis bicimi olup, bu anlamda siddet,
kisiye . yonlendirilmis, kisinin istemedigi ve o kisiyi tahrik edici, yipratici
eylemlerdir. (Tutar, 2004).
Ogretmen: Lise ve ortaok:ullardagorev yapan ogretmenleri tammlamaktadir.
Aile: Bir cocugu koruyan, islerine bakan ve her turlu davranismdan sorumlu kimseye
veli denir (TDK).
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1.9. Kisaltmalar

TC

Ttirkiye Cwnhuriyeti

KK.TC

Kuzey Klbns Turk Cumhuriyeti

MEB

Milli Egitim Bakanhgi

00

Okuloncesi

i

llkogretim
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BOLUMII

KURAMSAL CERCEVE VE n.cur ARASTIRMALAR
2.1. Egitim Tammi ve Kapsann
2.1.1. Egitimin Tammi
Egitimin, bireylerin ve toplumun degisen, gelisen ihtiyaclanna yonelik
olarak,

daha etkili nasil verilebilecegi surekli tartisilan bir konudur. Egitimin

tammmi inceleyecek olursak, farkh alanlann farkh vizyonlarla ayru amaci isaret
ettikleri farkh tarumlar ortaya cikmaktadir. Bu tarumlar, her ne kadar, farkh
scylemler ve kelimeler iceriyor olsalar da isaret ettikleri amac hepsinde aymdir,
Buradan yola cikacak olursak, sahip olunan bilginin gerektiginde vakit kaybetmeden
teoriden pratige cevirerek hedeflerine yonelik kullarulabilmesi kullamlabilir bilginin
onemini gostermektedir.
Gene nesillerin toplum icerisinde yerlerini almalan icin gerekli bilgi, davrams
ve becerilen elde edilerek kisilik gelismesine yardimci olunmasuu egitim olarak
tammlayabiliriz, Bu tarumda egitimin nesilleri gelecege hazirlama gorevi on plana
cikanlmaktadrr. Ancak, burada egitimi gene nesillerle simrlandiramayiz. Cunkn
hayatm her asamasmda egitime ihtiyac vardir, Sadece bazi donemler de bu faaliyetler
icinde bulundugumuz zamana gore onem kazarur ve one cikar.
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Egitim faaliyetleri icin zaman bir simrlama vesilesi olmadigr gibi mekan da
bir smirlama vesilesi olamaz. Yasamm her amnda oldugu gibi egitim faaliyetlerinde
de onem ve yogunluklarda farkhhklar gorulmektedir. Egitim faaliyetlerinin ana
unsuru olan okullar cocuklann ve genclerin gelecege hazirlanma islevini en yogun
sekilde iistlenerek egitim faaliyetlerini surdnrmektedir.
Egitim, belirli amaclara ulasmak icin planh halde yapilan etkinlikler
dizgesidir. Yararh egitim uygulamalanndan bahsetmemiz icin, oncelikle duzenli ve
planh bir egitim faaliyetlerinin bahsetmemiz gereklidir. Bir baska onemli husus,
planh bir sekilde devam eden egitim faaliyetlerine katilan kisilerin baslangic ve bitis
zamanlan arasmdaki davramslannm incelenerek dikkate deger farkhlasmalanmn
olup olmadigmm belirlenmesidir. Cunkn davramslarda degisikliklere neden olmayan
egitim faaliyetlerinin yaranndan bahsetmek miimkiin olmayacaktir,
Egitim, yasanti yoluyla bilincli olarak davramslannda meydana getirdigi
degisme snrecidir. Egitim faaliyetine katilan bireylerin istekli olmasi ve ne tur bir
faaliyete katildiklanm ve bu faaliyetin sonucunda nelerin kazamlacagmi bilmeleri
onemli ve gereklidir. Bu bilincli ve hedefi goren kanhm, kanhmcmm davramslannda
beklenen degisikliklerin daha hizh ve kolay gerceklesmesini saglayacaknr.
Bu tarumlarda ise egitimin bir gostergesi olarak davranislarda meydana gelen
degisiklikler almmistir. Aynca planh ve bilincli olarak gerceklestirilen ve sonuclan
degerlendirilebilen bir surec olma ozelligi vurgulanmaktadir,
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2.1.2. Egitimin Kapsami ve Onemi
Hangi zaman diliminden, hangi cografyadan veya hangi canh tilriinden
bahsedilirse bahsedilsin egitimin onemsiz oldugunu savunmak miimkiin degildir.
Cunku egitimin onemsiz oldugunu ispatlamarun yolu bilgiye ihtiyac duyulmamasiru
gcsterebilmekten gecer, En basit canh tilriinden, en karmasik canh tiirii olan insana
kadar her canh zaman ve mekandan bagunsiz olacak sekilde bilgiye ihtiyac duyar.
Bu da egitim olgusunun canhlann yasam sureclerindeki onemini vurgulamaktadir.
Gunnmnz Turk Egitim Sisteminin yasal dayanagi 1739 sayih Milli Egitim
Temel Kanunu' dur. Bu kanun Turk Milli Egitim Sistemini okul oncesi egitimi,
ilkogretimi, orta ogretimi, yuksekogretimi kapsayan orgtm egitim ve orgiin egitim
dismdaki planh her tiirlii egitim faaliyetlerini iceren yaygm egitim olmak uzere iki
bolume ayirmaktadir (Erdogan, 2008).
2.2. Yonetim
Yonetim; en basit tammi ile orgiitiin insan ve madde kaynaklannm etkili
olarak kullamlarak kurumun amaclannm gerceklestirilmesini amaclartlsecerikli, ·
2006). Yonetim insan topluluklarmm belirli bira amaci elde etmek icin fiziksel ve
psikolojik olarak harekete gecirilmesidir, Bu ynzden cevresindekileri belirlenen
hedefe ulasnrmak yoneticinin bilgi, beceri ve yetenegine baghdir (Ergezer,1995).
Bursahoglu'na (1982) gore "okul yonetimi, egitim ycnetiminin smirh bir
alana uygulanmasidir, Okul ycnetiminin gorevi okuldaki tum insan ve madde
kaynaklanm en verimli bicimde kullanarak, okulu amaclanna uygun olarak
yasatmaktir, Okul mudurunun bu gorevi basan ile yerine getirebilmesi, okulu bir
roller sistemi olarak gormesine, davramslanm her zaman iliskili oldugu ogretmenler
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ve diger personelin rol ve beklentilerini de goz onunde tutarak ayarlanmasma
baghdir."
Basar'a (2001) gore ise "Okul yoneticisi, konumu itibariyle okullarm
basansi ve etkililigi iizerinde, kritik oneme sahip faktorlerden birisidir. Okulun
yonetim yapisi ve ycneticilerin ozellikleri, egitimin onemli bir degiskenidir. Etkili
ogretim, yonetsel destege baghdir, Bu destek ve orgiitiin kalitesi, ogretmen
davramsmi etkilemektedir."
2.3. Siber Zorbabk
Bireye bilgilere kolay ulasma ve saghkh iletisim kurmalanm bilgi ve iletisim
· iiriinii olan internet ve bilgisayar genis kolayhklar sunmaktadrr. Bu acidan
baktignmzda giiniimiizde cep telefonu ve internet sabit telefonlann yerini almakta ve
kisiler internet iizerinden kolayhkla yazih ve sozlu mesajlar brrakabilmektedirler.
internet ve bilgi teknolojilerinin gelismesi insanlann birbirleriyle olan iletisimini
kolaylastmrken, kisisel ve toplumsal hayatirmza yenilikler getirmistir. Bu yenilikler
bilgiye ulasmannzi ve bilgi alisverisini hizlandirmakta, ekonomik ve ticari iliskileri
lnzlandirmakta, egitim imkanlanni ve arkadas · edinme yasamlanm kolaylastmci
firsatlardandir.
Cocuklann

oyunlan,

ogrencilerin odevleri,

yetiskin

cahsmalan

ve

yasamlannda farkhhk yaratan bilgisayar ve internet teknolojileri, diger teknoloji
iiriinlerinin hayatimiza girdiginde oldugu gibi yararlanm ve zararlanm birlikte
getirmistir, Hinduja ve Patchin(2009), genclerin interneti hatah kullanmaya
basladigmi ve bu hatah kullamm sonucunda sosyal iliskilerde bozulmalar, okul
basanlannda dii~ill<luk devamsizhk, depresyon vb. ruh saghgmda bozulmalann
meydana geldigini belirtmistir,
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Teknoloji alamndaki gelismeler ve teknolojinin gencler tarafindan daha
yaygm kullamlmaya baslanmasi, okullarda ogrencilerin gostermis oldugu zorbahk
davraruslanm teknolojiyi kullanarak gerceklestirmelerine olanak saglamaktadir. Bu

yonuyle okullarda ogrenciler arasmda yasanan zorbahk tiirleri arasmda "sanal
zorbahk" adi verilen yeni bir zorbahk turu ortaya cikmisnr.
2.3.1. Siber Zorbahgm Tammi
Lacey(2007), siber zorbahgi elektronik iletisim araclanyla yapilan bir
zorbahk

olarak

gormekte

ve

sosyal

saldirganligm bir

bicimi

seklinde

nitelendirmektedir. Siber zorbahk ya da sanal zorbahk, birey veya grup tarafmdan
magdura, bilincli ve dnzenli olarak, korkutma, tehdit ya da dusmanhk amacli resim
veya mesaj yollanmasrdir, (Patchin ve Hinduja, 2006; Ybarra ve Mitchell, 2004a,
2004b; Willard, 2007).
Siber zorbahk tablet, bilgisayar, cep telefonlan vb. teknoloji iiriinleri
vasitasiyla ile yapilmaktadir (Patchin ve Hinduja, 2006). internet ortammda zorbahk
yapan kisi, kurbamn kisisel sohbet odalanna, sosyal paylasim sitelerine, web sitesine,
duyuru panolanna; utandmci mesaj, acik sacik fotograf, onur kmci mesaj veya

fotograf, iftira dolu posta, mesaj ve fotograf yollanmaktadir. Benzer sekilde, cep
telefonu aracihgryla kurbana resim, posta veya mesajlar kolayhkla cep telefonu
aracihgiyla yollanmaktadir (Patchin ve Hinduja, 2006). Fakat bu eylemin siber
zorbahk olmasi icin asagidaki olculeri tasimasi gerekmektedir:
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./

Surekli olmah

./

S1k sik tekrar etmeli

./ Zarar verici olmah
./ Bilgisayar, Cep Telefonu, Tablet vb. gibi teknolojik fuiinlerle tarafmdan
yapilmahdir.

2.3.2. internet Kullannm ve Siber Zorbahk
Bircok arastirmacinm
zorbahgm

yapmis

en onemli nedenlerinden

oldugu arastirmalarm
birsinin

internet

sonucunda

internet

basmda gecirilen zaman

oldugunun altim cizmektedir. Bu yuzden internet basmda gecirilen zaman arttikca
siber zorbahga maruz kalma o denli artmaktadir diyebiliriz.
2.3.3. Siber Zorbabk ve Cinsiyet
Siber zorbahk ve cinsiyetle alakah Iiteraturler incelendiginde bazi katihmcilar
kizlann, bazilan ise erkelerin daha fazla siber zorbahk yaptigi ileri surerken, bazilan
ise siber zorbahgm cinsiyete bagh olarak degisiklik gostermedigini one surmuslerdir.

Ponsford(2007),
. baskalanna

kizlann

daha kendilerine

acarak, bireyler hakkinda

dedikodu

anlatilan sirlan sanal ortamda
cikanlmasr

neden olmakta ve

kisilerin gucenilmez olduklan seklinde siber zorbahkta bulunduklanm bildirmistir.
Baska

bir

arastirmaci

karsilastmldiklannda,

yapmis

oldugu

arastirmasmda

kizlann

erkeklerle

hem daha 90k siber zorbahk yaptigmi hem de siber zorbaliga

daha 90k magdur olduklanm tespit etmistirtflamfield,
daha 90k ugramasini soyle siralanabilirfllinduja

2008). Kizlann siber zorbaliga

ve Patchin, 2009).
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./ Kizlarm sdzel ifadeleri erkeklere gore daha gii~liidiir. Siber zorbahgm
sozel metne dayah olara.kyapilamasmdan kizlar daha maruz kalabilirler.
./ Internet ortammda kizlar erkeklere gore daha fazla dedikodu ve sdylenti
erkarmaktadrr, Bu durum bunlann siber zorbahga maruz kalmalanm arttmr,
2.3.4.Siber Zorbahkta Yasm Rolii
Siber zorbahk ya~ ile snurlandmlabilen bir zorbahk tfuii degildir. Ilkokuldan
baslayarak hemen hemen yetiskinlige kadar her yasa uzanabilmektedir. Siber
zorbahk her yas grubunda gornlmesine ragmen bu konuyla alakah yapilan
arasnrmalann biiyiik cogunlugu ergenler ve cocuklarla yapilrmstrr. Siber zorbahkta
yasm belirleyiciligi konusunda bircok arasnrma yapilmis ve yasm siber zorbahga
etkisi konusunda farkh sonuclar ortaya cikrmsnr, Y~ ve siber zorbahk arasmdaki
iliskinin ortaya cikanlmasmda ve siber zorbahgm onlenmesinde okullar bize onemli
veriler elde etmemizi saglayabilirler. Arasnrmacilann siber zorbahgm yas ile iliskisi
konusunda elde ettikleri bulgulann bazilan su sekildedir:
Arastirmacilar arastrrmalann bir kismmda yas ve siber zorbahk arasmda
manah bir iliskinin olmadigmi belirtmislerdir (Patchin ve Hinduja, 2006). Ozellikle
yedinci ve sekizinci smiflarda siber zorba ve siber kurban olma ust seviyelere
cikmaktadir. Siber zorbahk en sik ilkogretimin ikinci donemlerine gcrulmektedir. Bu
nedenle ilkogretirnin ikinci doneminde gorev yapma.kta olan okul yoneticileri,
ogretmen ve

damsmanlann

bu

problemin

bilincine

onleyebilmeleri icin gerekli egitimleri almalan gerekmektedir.

varara.k bu

konuda
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2.3.5. Siber Zorbahk ile Okul Zorbahg1 Arasmdaki Iliski
Siber zorbahk:la alakah arastirmalar incelendiginde bazi arastirmacrlar siber
zorbahkla okul zorbahgi arasmda bir iliski kurarken bazilan bir iliski kuramamtstir.
Okul zorbahgi ile siber zorbahk arasmdaki iliskiyi asagidaki gibi siralayabiliriz:
1. Okul Zorbahg1-Siber Zorbahk: Yapilan arastirmalar sonucunda siber zorbahk
ile okul zorbahgr arasmda bir iliski kurulabilmistir, Okul zorbahgi yapan
ogrencilerin yansmdan fazlasmm internet ortammda diger kisilere zorbahk yapngmi
soylemistirfvbarra ve Mitchell, 2004). Okul zorbahgi yapan ogrencilerin %15'inin
elektronik araclar kullanarak digerlerine zorbahk yaptiklanm belirtmistinl.i, 2007).
2. Okul Zorbahg1 Magduru-Siber Zorbabk: Arastirmalar sonucunda okulda
zorbahga maruz kalan ogrencilerin dortte birinin siber zorbahk yapngnu (Li, 2007),
okul zorbahgi magdurlann %57'sinin internet ve cep telefonu kullanarak digerlerine
zorbalik yaptignn saptannslardir, Aynca, okul zorbahgma maruz kalan kisilerin oc;
almak icin internet ortammdan kendisine zorbahk yapanlara siber zorbahk
yapabilecek:lerinibelirtilmistir, Ctinktl internet ortami, okul zorbahgma maruz kalan
kisilere kimliklerini gizleyerek siber zorbahk yapmalarma imkan saglamaktadir.
Boylece okul zorbahgi magduru kisiler kendilerine zorbahk yapma firsati bulmus
olurlar.
3. Okul Zorbahgr Magduru-Siber Magdur: Okul zorbahgi magdurlannm siber
zorbahga maruz kalma olasihklan daha yiiksektir. Cunku yapilan bir arastirma da
okul zorbahgi magduru olan ogrencilerin %71'ninde ayni zamanda sanal ( internet,
cep telefonu vb.) ortamda da magdur olduklan ortaya c;1km1§ttr(Campfield, 2008).
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Bu durumda akran zorbahgma maruz kalan kisiler potansiyel olarak risk gruplandir
diyebiliriz.
4. Okul Zorbahg1- Siber Magdur: Okul zorbalannm internet ortammda siber
magduru olabilecegini belirtmistirfkaskauskas ve Stoltz, 2007). Okul zorbalannm
%55'inin siber magduru oldugu tespit edilmistirrYbarra ve Mitchell, 2004).
Okul Zorbahgiyla Siber Zorbahk Arasmdaki Farklar
OkulZorbahgi

Siber Zorbahk

Zorbahk yapan kisinin kimligi bellidir.

Siber zorba kimligini gizleyebilir.

Daha cok okul ortammda gorulur.

Siber zorba amacma iletisim araclanmn
oldugu her yerden kolayhkla ulasabilir.

Taraflar arasmda guc dengesizligi vardir. Siber zorba magdurlanna gore daha iyi
bilgisayar kullamr
Bir kisi ya da kii<;iik bir grup tarafmdan Siber zorba yaptigr eylemi daha buyuk
yapihr.

bir gruba ulastirabilir.

Dogrudan fiziksel ve sozel yollarla Sibel" zorba anhk mesajlasma araclanm
gerceklesir.

kullanarak amacma ulasabilir.

2.4.6. Siber Zorbahk Araelari
Siber zorbalar eylemlerini, internet ya da cep telefonu uzerinden dedikodu
yapma, digerlerinin kimligini calma, arkadaslanni tehditle, onlan aldatma, hakaret
etme seklinde belirtebilirler(Vandebosh ve digerleri, 2006). Siber zorbalar elektronik
araclarla sanal ortamda kimliklerini kolayca gizleyebilmektedirler. Bu yuzden de e-
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posta, cep telefonu ve teknolojik araclarla siber zorbahk yapmaktadirlanslonje ve
Smith, 2008). Siber zorbahga maruz kalma olaymm %33 'unun degisik teknoloji
araclanyla, %33'unun

sohbet odalannda, %20'sinin

e-posta aracihgiyla ve

%13'ununde cep telefonu ile meydana geldigi tespit edilmistir (Li, 2007). Bu
sonuclardan yola cikarak siber zorbahk davramsmm:
v'

Online(anhk) mesailasma

v'

Telefon

v'

Sohbet

v'

E-posta

v'

Sosyal Aglar

v'

Bloglar

v'

Forumlar

v'

Web Siteleri

gibi iletisim araclan kullamlarak gerceklestigi gorulmektedir. Bu iletisim araclanyla siber
zorbahgm nasil yapildigun siralayarak aciklayabiliriz:

2.4:6.1. Anbk Mesajlasma
Anlik mesajlasma, internet ortammda gerceklestirilen iki ya da daha fazla kisi
arasmda iletisim kurulmasidir, Dalia da genisletecek olursak iki ya da daha fazla
kisinin video kamera kullanarak gorse! bir ortamda toplanmakta diyebiliriz. Anhk
mesajlasma, uzak mesafelerdeki kisilerle de kolayhkla baglanti saglayabildiginden
dolayi gencler arasmda da populer olarak kullamlmaktadir. Kullamcilar internet
ortammda gorustuklerinden sahte kimlik alarak dedikodu cikartabilir, hakaret vari,
tehdit edici ve zararh mesajlar genderebilirler.
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2.4.6.2. Telefon
Cep telefonu insalarla iletisim kurmak, konusmak ve mesajlasmak icin
kullamlabilen bir iletisim aracidir. Ancak baskalanna zarar vermek, hakaret etmek
gibi kotu amaclar icinde kullamlabilir. Cep telefonun cok genis bir kullamm ve
kullamci alam vardrr. bu yiizden siber zorbalar icinde basitce kullamlarak siber zorba
araci olurlar. Siber zorbalar telefonla tehdit vari mesajlar atilabilir, izinsiz video ve
fotograf paylasabilirler.
2.4.6.3. Sohbet(Chat) Odalarr
Sohbet, bircok kisinin bir araya gelerek etkilesimli olarak haberlesebildikleri
programlara verilen genel bir addir, Sohbetin yani sira kisilik birbirleriyle dosya ·
paslasabilirler, Mesajlarda genellikle klavye aracihgiyla yazihr, Bir konuyu
konusmak ve bilgi paylasimi yapmak icin kisilerin bir araya geldikleri sanal ortama
da sohbet odalan denir. Bu sohbet odalannda herkes kimligini basitce gizleyebilir.
Boylece siber zorba burada aklma gelen her seyi yazabilir.
2.4.6.4. E-Posta
intemetin en eek bilinen ve kullamlan uygulamasi, anhk mesaj alma ve
gonderme hizmetidir. E-posta ile dunyanm her yerinde intemeti olan kisi ve kisilerle
baglanti kurulabilir. E-posta, bir ya da bircok kisiye es zamanh olmayan bir sekilde
mesaj gondererek iletisim kurmayi saglar (Willard, 2007). E-posta, zarar verici ya da
kmci mesajlar ile cok sayida insana ulasmayi saglar, Siber zorbalar, e-posta
programmm kapasitesiyle kisa zamanda cok fazla insana ulasabilirler ve onlan
rahatsiz edebilirler.
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2.4.6.5. Sosyal Aglar
Arkadas gruplanmn olusmasi icin kurulan sitelerdir. Bu siteler zorbalara,
magdurdan gercek kimliklerini saklama imkam vermekte ve siber zorbalar bu siteleri
tehdit vb. materyalleri magdurlara yollamak amaciyla kullanmaktadirlar.

2.4.6.6. Bloglar (Web Giinliigii)
Bloglar web siteleriyle forumlann birlesmelerinden
bilgi gerektirmeden,

kendi

istedikleri

olusurlar, Blog teknik

seyleri, kendi istedikleri

gibi yazabilen

insanlann olusturduklan gilnluge benzeyen web siteleridir. Siber zorbalar bloglan
bireyleri

veya

gruplan

kullanabilmektedirler(Bhat,

utandirmak,

onlarla

alay

etmek

19m

2008).

2.4.6.7. Forumlar
Forumlar,
birbirleriyle

herhangi

tartisabildikleri,

bir konu ile ilgilenen
fikir

ahsverisinde

kisilerin

o konu hakkmda

bulunabildikleri,

birbirlerinin

sorunlanna 9ozilm onerileri sunabildikleri es zamanh olmayan iletisim ortamidir.
Kisilerin forumlara katilabilmeleri icin forum kurallanm kabul etmeleri ve ucretsiz
bir sekilde uye olmalan gerekmektedir. Uyelik islemi takma bir isimle de yapilabilir,
Siber zorba bu form alanlannda arkadashk iliskileri kurabilmektedir. Boylece siber
zorba baskalannm dnstmceleriyle alay edebilmekte, onlara zarar verici, asagilayici
ve tehdit edici mesajlar yollayabilmektedir.
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2.4.6.8. Web Siteleri
Web siteleri kisilerin fotograflan
kusurlanmn

izinsiz bir sekilde yill<lenerek

kisinin

herkes tarafmdan gorulmesi saglanabilir. Siber zorbalar, baskalannm

ilgisini cekmek icin magdurun kisisel bilgi, resim veya fotograflanru onu kiii;iik
dnsurmek icin kolayca paylasabilirler,

2.5.Siber Zorbahga Maruz Kalmamn Psikolojik Etkileri
Siber zorbahgin cocuk ve ergenler uzerindeki psikolojik etkileri konusunda
cahsmalar yapilmakta fakat henuz yeterli degildir, Siber zorbahga maruz kalan kisi
husranlik, kizgmhk ve iiziintii hissettikleri

tespit edilmi~tir(Hinduja ve Patchin,

2006). Siber zorbahga maruz kalan cocuklar iiziintii ve korku gibi duygulan daha

baskm hissettiklerini soylemisler, aynca yalmzhga itelendikleri icin konsantrasyon
bozuklugu yasadiklan nedeniyle okuldaki ders notlannda dii~ii~ yasadiklanm
belirtmislerdir (Beran ve Li, 2005).
Yaptiklan cahsmada, sanal ortamda maruz kaldigr siber zorbahgm sonucunda
olumsuz etkilendiklerini ve bunun sonucunda aile ve sosyal cevresine bu davramslan
yansitmasi sonucunda iletisim bozuklugu yasadiklanni ifade etmislerdinl'atcbin ve
Hinduja, 2006). Zorbahgi yapan veya zorbahga maruz kalan kurban rolunde
oldugunu belirten ergenler de;
•

Okul derslerinde dusmeler,

•

Alkol kullammi

•

Sigara kullammi vb. gibi davranislar bas gostermektedirler(Ybarra
Mitchell, 2004 a).
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intemette siber zorbahga maruz kalan kisi de, sosyal durum.Iara karsi akil
almaz derecede korku duymalanna neden olmaktadrr. (Juvonen ve Gross,2008).
Ancak(2009), siber zorbalann ve siber magdurlann, herhangi bir zorbahk yapmis
veya zorbahga

magdur kalmrs kisilere gore daha fazla psikolojik rahatsizhk

yasadiklanm belirtmislerdir, Bu psikolojik belirtiler dusmanca duygular ve psikotik
belirtilerdir. Yapilan arastirmalann ortaya koymus olduklan sonuclara gore,
Siber zorbaliga maruz kalan kisilerde; Korku, stres, hayal kmkhgi, cok ciddi
akademik, psikososyal ve yasamsal problemleri bas gostermektedir.
Siber zorbaliga maruz kalan iigrencilerde ise, okula gitmeme, okuldan kacma,
sigara kullanma, alkol kullanma, kullandiklan yasakh maddeleri okula getirme gibi
olumsuz davramslara yol acmaktadir.
2.6. Siber Zorbalarm Kistllk Ozellikleri
Teknolojik esyalan nasil kullanacaguu bilen ve onlara kolayca erisebilme
imkanma sahip olan bireyler, siber zorbahk aracilrgiyla guclerini diger bireylere
kamtlamaya daha egilimlidirlen'Walker, 2010). intemeti yalmzca oyun araci olarak
gormenin,

internet ortammda

yasananlann

gercek yasantiyi

etkilemeyecegini

dusttnulmesinln, karsi taraftaki bireylere istenilen seyleri soyleme bulunulduguna
inamlmasmm siber zorbahga yol acmaktadrr.
Kisileri siber zorbaliga iten nedenleri su sekilde siralayabiliriz:
../ Siber zorbahkla magdurlar ii.zerinde baski kurmaya cahsmak
../ Saygmhk gorme istegi
../ Fark edilme
../ Gercek yasamda yapamadigi davramslan sanal ortamda yapma arzusu

30

./ Okul zorbahgma gore yak:alanmanmdaha zor olmasi
./ Kimlik gizleme kolayhgi
./ Magdurla yilz yilze iletisim kurma zorunlugunun olmamasi
Buradan yola cikacak olursak:: okul zorbahgi yapan kisilerdeki gorulen guc,
kontrol altma alma, baskm olma vb. gibi karakteristik ozelliklerin siber zorbahk
yapanlarda da gozlendigi gorulmektedir. Siber zorbamn kisilik ozelliklerini
siralayacak olursak::
./ Sanal ortammda kmci ve saldirgan davramrlar.
./ lletisim araclannm oldugu her yerden kolayhkla amaclanna ulasabilirler .
./ Baski kurmak: icin sanal ortamdan yararlamrlar.
./ Kimliklerini kolayca gizleyerek kolayca siber zorbahk yapabilirler.
./ 09 alma duygulan fazladir .
./ Bilgisayar vb. gibi teknolojik fuiinleri kullanma da beceriklidirler.
./ Okul yasamlan sikmtihdir. Bu yuzden ders notlan da dii~ilktilr.
2. 7. Giivenlik N edir?
Toplum yasammda belirlenmis kurallann ak:samadanyilrilmesiyle bireylerin
gereksinim ve

isteklerinin giiven altmda olduguna inanarak: korkusuzca

yasayabilmesi (TDK) olarak: tammlanan giivenlik kavrami; kaynagmi gerceklesim
yani canh kalmak:, saghkh yasamak ve gelismek ana gudusunden alan ve hem
ekonomik hem de sosyal giivenlik biciminde ortaya cikan toplumsal bir durtudur.
(Baymur,1993).Gilvenlik kavrami, insanoglunun varolusundan beri ihtiyaclar
hiyerarsisinin ve yasama icgudttstmnn ilk basamaklannda yer alrmstir, Bireyin i~
hayatmda basan ve mutluluga, sosyallesmeye, hayatmda daha ust basamaga
cikmasi icin bireyin guvenlik ihtiyacmm saglamasiyla dogru orantihdir. Guvenlik
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ihtiyaci karsilanmarms bir bireyin bunlara erismesi dusunnlemez.
2.8. Giivenlik Cesitleri
Tum sosyal olgularda oldugu gibi, guvenlik icinde tek bir tamm yapmak
olanaksizdir. Ancak guvenlik, genel olarak dii~iiniildiigiinde, fiziksel, sosyal,
psikolojik ve ekonomik boyutlan olan bir kavram olarak karsmuza cikmaktadir,
Guvenli bir ortam icinde yasami surdurmek, her insamn en tabii ihtiyacidir.
. Maslow' un ihtiyaclar hiyerarsisine gore de, fizyolojik ihtiyaclardan sonra gelen en
temel ihtiyac guvenlik ihtiyacidir. Kendini guvende hisseden insanlar diger
gereksinimlerini karsilamak icin caba harcarlar. Guvenlik kavrammm bir biitiin
olarak degerlendirilmesi daha dogru bir yaklasimdir. Ctinktt guvenligi olusturan
temel unsurlann her birinin birbirleriyle yakmdan iliskisi vardir. Ornegin; fiziksel
guvenlik saglanmadan sosyal ve psikolojik guvenligi;

ekonomik guvenligi

saglamadan ise fiziksel guvenligi saglamak oldukca zordur. Toplum yasammda,
yasamm surdurnlmesi acismdan, insanlann guvenliginin saglanmasi ve bireylerinde
bunu hissetmesi, buynk onem tasimaktadir. Okullar bireylerin uzun sure toplu
· olarak birarada bulunduklan yerlerin basmda gelmektedir. Okullar zorunlu olarak
yasamm onemli bir bolumunun gecirildigi her insamn yasammda onemli bir yere
sahiptir. Bu nedenle okullarda ki guvenligin saglanmasi ayn bir onem tasimaktadir.
2.9. Okul Giivenligi
Guvenli ya da guvensiz okula iliskin tam bir tamm yapmak icin okul
guvenligi kavrammdan yola cikarak sonuca ulasmak doldukca zordur. Ctlnktl okul
guvenligi 90k boyutlu ve karmasik bir yapiya sahiptir(Bucher ve Manning,2003).
Egitim ve ogretim faaliyetleri sadece okullarda yeterli gorulmemektedir.
Akademik anlamda egitim ve ogretim faaliyetlerinin gerceklesebilmesi icin
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okulun

giivenli ve tehlikesiz

ortam olmasi onemlidir. Egitim amach yapilan

faaliyetlerin siddet, kaygi ve korkudan uzak hos bir ortamda gerceklestirildigi yer
giivenli bir okuldur. Bu sartlarda olusturulmus her ortam ogrenci icin ozguven ve
kabul duygusunun hakim oldugu bir iklim saglar, Buna karsihk literatiirde okul
guvenligine yonelik farkh tammlar yapilmistir.
Giiven ortami olusmus okul; siddet, kaygi ve zorbaliktan uzak bir bicimde
davramslann

iletildigi, snrekli destekleyici ve ozenli bir sekilde uygulandigi bir

yerdir (Mabie,2003). Wanat'a
ogretmenlerin

(1996) gore giivenli okul, okuldaki ogrencilerin,

ve cahsan personelin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal

yonden ozgiir, giivenli ve rahat hissettikleri yerdir. Stephans'a (1995) gore giivenli
bir okul; ogrencilerin ve ogretmenlerin

icten ve samimi bir ortamda siddet ve

zorbahk

ogrenmek

olmadan,

ogrenebilecekleri

karsihkh

olarak

ve ogretebileceklen

ve

ogretmek

istediklerini

sistemli ortamdrr. Guvenli bir okul ayru

zamanda, her cocugun kabul gordiigii ve benimsendigi, devamh ve adaletli bir
sekilde uygulandigi, davrarus beklentilerinin acikca iletildigi bir okul iklimine sahip
ortamdir, Guvenli bir okulda zorbahklar

az yasamr. Yasanan zorbahgm

tolere

edilebildigi, ogretmen ve okul yonetlcilerinin zamanlarmm · biiyiik cogunlugunu
ogrenci ile ilgili egitimsel gorevlerine zaman ayirdiklan, okulun tum fertleriyle
kendini

degerli

ve

ogrenmeye

(Caulfield,2000).Giivenli

acik

hissettigi

okullarda ogretmenler,

okullar

giivenli

okullardir.

ogrenciler ve yoneticiler fiziksel

ve psikolojik zarar gorme korkusu yasamaz, kendilerini ozgur hisseder ogrendikleri
ve ogrettikleri diizenli ve amachdrr.
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Gttvenli okullar, fist duzeydeki etik standartlara model olusturmayi hedefler.
Bu okullarda ogrenme ve verimlilige deger verilir, okuldaki ogrencilere olumlu
mesajlar gonderirler ve okuldaki herkesten en iyi cabayi ve performansr gostermesi
beklenir. Belirsiz akademik standartlann neden olabilecegi endiseyi acik, olumlu
akademik beklentiler azalnr ve ogrencilerin ogrenmeye odaklanmalanm

saglamr.

(Stephens, 1995). Guvenli okullar, ogrencilerin zenginlestirilmis programlarda yer
alan mufredat d1~1 etkinliklerden zevk alabilecekleri, akademik becerilerini en iyi
bicimde gelistirebilecekleri ve rahat bir ortama imkan saglar. (Wanat,1996).
Ogretim ortammda ogrenci,
kendilerini

ogretmen, yoneticilerin ve okul cahsanlannm

guven icinde hissetmeleri etkili bir ogretim icin buyuk onem

tasimaktadir. Cunku kendilerini gtrvende hissetmeyen bireyler icin etkili bir
ogrenmeden bahsetmek zordur. Oncelikle ogrenciler, okullun her alarnnda
kendilerini kendi evlerindeki gibi guven icinde hissetmeleri ve guven duymalan
gerekir. Okullarda bu guvenli ortamm saglanabilmesi icin, okullann hedeflerine;
hem yonetimsel uygulamalar olarak hem de okuldaki kurallar olarak bu gnvenli
ortami olusturmayi almahdirlar. Maslow'un gudulenme teorisine gore; kendisini
guven icinde hissetmeyen bir ogrencinin ogrenmeye gttdulenebilmesi de 90k zor
denebilir. Ogrenci guvenligi ve ogrenme birbirleriyle yakmdan iliskilidir;
kendilerini guvende hissetmeyen ogretmen ve ogrenciler icin ne ogretme ne de
ogrenme gerceklesebilir. En ust duzeyde ogrenci basansi olusabilmesi icin,
ogrencilerin kendilerini ogrenme ortamlannda guvende hissetmeleri gerekmektedir.
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2.10. Okul Giivenligi ile ilgili Teoriler
Okul guvenligini aciklamaya yonelik cahsmalarda kontrol, okul iklimi
ve sosyal c;oziilme olmak uzere okul guvenligine iliskin farkh aciklamalar getiren
iic; teori on plana cikrnaktadir. (Welsh, Grene, Jenkins, 1999).
2.10.1. Kontrol Teorisi
Kontrol teorisi, okullarda siddet olaylanmn temelini toplumsal ve kiiltiirel
etkinliklerin zayifhgma bakarak aciklamaktadir. Okuldaki siddet olaylannm
nedenlerinden birisi toplumsal degerlerin aile ve okul gibi kurumlar tarafmdan
cocuklara yeterince aktanlamamasidir. Kontrol teorisine gore, giivenli okul ancak
Geleneksel amaclara baghhk,

Diger kisilerin haklanna baghhk,

Toplumsal

etkinliklere katihm ve Toplumsal normlara inanma kosullannm saglanmasiyla
gerceklesebilir.fwelsh, 2000).
Yasalar ve kisilerin bireysel tercihlerine iliskin altematifler geleneksel
degerlerden uzaklasma durumunda bireylerin davramslanm kontrol edecek araclar
konumundadir, Ancak geleneksel degerlerce desteklenmemesi durumunda yasalar
ve bireysel tercihler her zaman istenene ya da. olmasr.gerekene yonlendirmeye ve
ulastirmaya yeterli olmamaktadir,
Bu teoriye gore, toplumsal kontrolii saglamaya yonelik en onemli arac
okuldur. Her bir ogrencinin belli bir kapasiteye sahip olduguna inanmak onemlldir.
Ogrenci okulda yetenekleri acismdan basansiz olabilir ve bu basansizhk da onun
okula karsi yabancilasmasma neden olabilir. Bu sebepten okullarda ogrencilerin
yeteneklerini ortaya cikaracak etkinliklere onem verilmelidir. (I~ik,2004).
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2.10.2. Okul Iklimi ve Teorisi
Okul iklimi teorisi; okul guvenligi ile, saghkh ve acik bir iklime sahip okul
olmasiyla arasmda dogru bir iliski oldugunu kabul eder. Okul ne kadar saghkh ise o
kadar acik iklime sahip ve o derece giivenlidir. Okulda olumsuz bir iklimin varhgi
soz konusu ise, bu okulun guvenligi de o derece zayif olacaktir,
Okulun iklimi, kabul edilebilir ogrenci davranislanm belirleyen onemli
unsurdur. Ogrencilerin suca iliskin davramslann en onemli sebebi d~iik basan
performanslan ve dii~iik basan beklentileridir. Cocuklarm cesitli suelara iliskin
davramslannm en onemli nedenleri, okulla ilgili olanlandir, (Verdugo,1999).
Okul iklimini belirlemeye yarayan genel olarak kabul goren gostergeleri
~oyle listelenmistir:
1-Kuramalan uygulamayaozenli,
2-V azife alma,
3-Standartlar,
4-Hediye ve Oduller,
5-0rgiitsel acikhk ve seffafhk,
6-Dost9a iliskiler,
7-Liderlik
Saghksiz orgutsel iklimin ozellikleri ise Welsh (2000) tarafmdan asagidaki
gibi listelenmistir:
l-Dusuk duzeyde yenilikler,

2-Yetersiz i~ doyumu,
3- Y abancilasma,
4-Y araticihgm yoklugu,
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5- lcinde bulunulan durumdan memnun olma ya da memnun gorunme, daha iyiyi
aramama
6-Birbirinin kopyasi davramslann coklugu,
7-<;ah~anlannkaygi diizeyinin yuksekligi,
Bu teorik cerceveye gore okulun ancak olumlu bir iklime sahip olma
durumu guvenlik icin gereklidir. Bir baska deyisle, iklimi olumsuz olan okullar
guvenlikten yoksun okullardir.
2.10.3. Toplumsal <;oziilme Teorisi
Toplumsal <;oziilme teorisine gore, okul toplumun aynasidir. Okulu icinde
bulundugu toplumdan farkh dustmmek yanhs bir davramstir. Toplumsal <;oziilme
teorisine gore, toplum ve ailelerin guvenli olmasi okullann daha guvenli olmasmi
destek olacaktir. Cunku toplum guvenligi arti aile gnvenligi esittir okul gttvenligidir
(O'Reilly ve Verdugo, 1999). Okulda meydana gelen sue ve siddet olaylan okulun
icinde bulundugu cevrenin yansimasidrr (Verdugo,1999).
Bu teori bize okulun icinde bulundugu cevreden veya toplumdan bagimsiz ele
almamayacagmi ifade etmektedir. Okul,i<;inde.hulundugu toplumun bir parcasidir.
Toplumda meydana gelen her turlu olumsuz olay, okulu da ayru oranda
etkileyecektir. Bir toplumdaki sue oram ne kadar yuksek olan ise, o toplum icinde
bulunan okuldaki sue oram da ayru sekilde yuksek olacaktir.
Okulun guvenli bir yer olmasi icin toplumun ve ailenin de guvenli yerler
olmasma baghdir, Ogrencinin okuldaki yasantrsmi aile ve arkadas cevresinden
edinmis oldugu yasantilar ve deneyimler etki edecektir. <;iinkiiogrenci zamamrun
cok az bir kismmi okulda gecirmektedir, Bu yiizden okulun cevresindeki olaylarm,
okula yansnnasi yuksek orandadir. Buna durumlara bakilarak toplumsal cozulme
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teorisi toplum da var olan aksakhklann ya da 9ozulmelerin okula ayru sekil de
yansiyacagi gorii~iiniitemel alan bir teoridir. S0nu9 olarak bu teoriye gore okulun
icin de yer aldigi toplumun guvenligi ile okulun guvenligi, birbirinden bagimsiz
olarak ele ahnamaz.
2.11. Giivenli Okul Ortamnun Nitelikleri
Uygun davramslan tesvik eden sosyal ve fiziksel cevre sartlanm guvenli
okullar saglarlar,

Sosyal cevre ilkeleri, ogrencilerin ve yetiskinlerin uygun

davramslanm destekleyecek kurallan ve bunlarm uygulanmasuu her tiirlii yardimi
icerir, Fiziksel cevre ise, binayi ve okulun sorunlan onleme yontemlerini icerir.
Guvenli ve sorumlu okullann niteliklerinden birisi, okulun fiziksel
cevresinin guvenligini saglamasi ve ogrenciler iizerinde sorumluluk duygusunu
destekleyen okul kurallarmm islemesini saglamas1dir(Dwyer,Osher,2000).
Guvenli bir okul ortammm bazi ozellikleri ~oyle siralanabilir;
1-0kulda akademik basanya odaklamlmisnr. Butun bireylerin kendilerini
huzurlu ve rahat hissettikleri bir atmosfer vardir.
2- Okul bina ve ekleri iyi bir sekilde korunur.
3- Ogrenci davraruslan ile ilgili kurallar acik bir sekilde tammlanmrstir, Bu
kurallar ogrenciler arasmda aynm yapilmaksizm uygulamr, Siddet, uyusturucu, alkol
ve sigara kullanmu ile ogrencilerin siddet alternatifi davraruslarda bulunmasma, silah
ve uyusturucunun okula sokulmamasiyla ilgili disiplin politikalan okuldaki butnn
bireyler tarafmdan bilinir.
4-Aileler ogrencilerinin okul icerisindeki ve dismdaki gelisimleri ile
ilgilenirler. Okul-toplum arasmdaki baglar gelistirilir.
5- Ogrenciler ve personel icin tehlike yaratabilecek durumlar acik ve
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objektif bir sekilde incelenir, bu durumlara iliskin bilgi toplarur ve sorunlar
i;oziilmeye cahsihr. Gi.ivenliksorunlan acik bir sekilde tartisihr,
6-0grencilerin okulda sorun yaratacak davranislan okul yonetimine
rahathkla bildirmeleri saglamr.
7- Bireysel farkhhklara saygi duyulur. Butun ogrencilere etnik koken,
cinsiyet, sosyal smif din, ulus ve fiziki gori.ini.i~ aynrm yapilmadan esit ve saygih
davramhr, Etnik ve kulturel iliskileri arttirmalanna yardim edebilecek onleylci
programlar uygularur.
8- Ogrenci ve okul personeli arasmda olumlu iliskiler gelistirilir. Ogrenciler
okul personeline ihtiyaclanm, korkulanm ve endiselerini rahathkla aciklarlar.
istismar ve ihmale ugramis ogrenciler icin durumlanna uygun yonlendirmeler
yapihr.
9- Bireysel ve psikolojik damsma, sanatsal, kulturel ve sportif faaliyetler
gibi mi.ifredatd1~1 etkinlikler di.izenlenir.
10-Di.iri.istli.ik, iyilikseverlik, sorumluluk ve saygi gibi toplumsal kabul
. goren ortak degerlerin kazamlmasi saglamr,
Yukan da maddelerle siralanan guvenli okul ozellikleri incelendigimizde,
konunun oldukca kapsamh ve cok boyutlu oldugu gorulmektedir. Olumlu bir okul
iklimi ile guvenli okulun ozelliklerinin iliskili oldugu soylenebilir. Yukanda ki
siralamada ve guvenli okulun ozellikleri ile ilgili cahsmalann buyuk bolumunde en
onemli maddenin okul iklimi oldugu gorulmektedir. Buna dayanarak su sonuca
vanlabilir; guvenli okulu olusturan unsurlannda okul iklimi ile iliskili oldugu
soylenebilir.
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2.12. Okul Iklimi
Okul iklimini meydana getiren faktorler, okul sistemi icerisindeki bireylerin
tutumlan, duygu ve davranislandir.

Okulun ikliminin niteligi, bir okulu digerinden

ayiran ve okulun her bir uyesinin davramsmi etkileyen okul ici cevresidir. Okul
iklimi,

ogrenciler,

ogretmenler

ve yoneticiler

arasmda

etkilesimin

bicimini

belirleyen ve yazih olmayan inanclar, degerler ve tutumlan kapsar(Welsh,2000). Bir
okulun iklimi, okulun kisiligi olarak dusunulurse; kisilik birey icin ne ise, iklim de
orgilt icin odur (Hoy ve Miskel, 2010).
Okul iklimi, okulda bulunan insanlann ortak algilanna dayah olarak gelisim
gosteren, onlann davranislanndan
olarak nitelendirilmektedir
olarak da tammlanabilir.

etkilenen ve goreceli surekliligi olan bir ozellik

(Hoy,2003). Okuldaki iliskilerin kalitesi okul kavrami
Okul iklimi kavrami kisilerarasi etkilesimi, orgutsel ve

ogretimsel boyutlan icine alan cok yonltl bir kavramdrr (Loukas, Suzuki ve Horton,
2006).

Okul iklimi

konusunda

incelemeler

yapan

arasnrmacilardan

bazilan

ogretmenlerin iliskileri ve okul mttdurunun liderlik stilleri uzerine yogunlasirken
bazi arastirmacilar da okuldaki ogrencilerin birbirleriyle olan iletisimleri ve diger
davramslan nzerine odaklanmrslardir,
Freiberg(l 998), okul iklimini okulda guvenlik duygusu ve okul biiyiikliigil
seklinde tammlarken, Manning ve Saddlemire(l 996) okul iklimini ogretmenlerin ve
ogrencilerin guven ve saygi algisi olarak tammlanuslardir

(Marshall, 2008). Okul

iklimi dogrudan okul guvenligiyle iliskili olarak tammlannustir.
Okul iklimi, okul guvenligi icin kurumsal ve bireysel sorumluluklan belirler.
Okuldaki

tum

olusturunwelsh,

kisilerarastndaki
2000).

kabul

edilebilir

davrams

parametreleri
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Okul ikliminin, okulun egitim gorevini gerceklestirmesinde merkezi bir
konumda oldugu soylenebilir. Cunku okul ikliminin okulda siddetin onlenmesi ve
guvenli okul ortammm olusturulmasi ile iliskili oldugu bulunmustur. Bu anlamda
Anderson (1998) yakm zamanlarda yapilan okul guvenligi arasnrmalanm incelemis
ve okulun i9 ikliminin okul toplulugunun guvenlik hissi iizerine anlamh diizeyde
olumlu bir etkiye sahip olabilecegini bulmustur (Hernandez ve Seem, 2004).
Yiiksek basan beklentisi olumlu okul ikliminin ozellikleri arasmda siralanmis,
okulun gnvenli ve disiplinli bir ogrenme ortami saglamasi, duzenli bir fiziksel ortam
ve okul d1~1 guclerin destegi (Gonder ve Hymes,1994) gibi ozelliklerin guvenli
okulun ozellikleri ile yakm iliskili oldugu soylenebilir.
2.13. Giivenli Okul Ortammm Olusturulmasmda Okul iklimi
Okulun saghkh ve acik bir iklime sahip olmasryla okulun guvenligi arasmda
bir iliski oldugunu kabul edilmektedir. Buna gore,

bir okul ne kadar

saghkh ve acik bir iklime sahipse o derece guvenli bir okuldur. Bir okulda olumsuz
bir iklimin varhgr soz: konusu ise, bu okulun guvenligi de o derecede.zayif olacaktir
(Kntuk, 2008). Hernandez ve Seem (2004), ogrencilerin siddet davramslanmn
tamamen okul iklimiyle iliskili oldugunu acik veya ortuk bir sekilde belirtmektedir.
Okul iklimi sadece okulda olumsuz davramslan aciklamakla kalmaz aym
zamanda mudahale ve onlemeyi de aciklar, Okul iklimi, okulda siddeti ve buna
okul diizeyinde katkida bulunan veya engelleyen faktorleri belirlememize anlamh
duzeyde katkida bulunarak daha uygun ve etkili mii.dahaleleryapilmasma yardimci
olur (Welsh, 2000).
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Okulda siddet ve okul iklimi arasmdaki iliski bircok arastirmada ortaya
konmustur. Bu arastirmalar olumlu okul ikliminin ogrenci basansim ve okula
uyumu arnrdigim ve yabancilasmayi azaltngmi gostermektedir (Anderson, 1982;
Hoy, 2003). Freiberg ve Stein (2003) gore okul iklimi okulun ruhudur ve biitiin okul
uyelerinin okulu sevip baglanmalanm saglayan en onemli unsurdur. Olumlu okul
ikliminin ozellikleri olan ogretmen destegi, simf i9i aktivitelere ve kararlara katihm,
akran baghligi, kurallann a91k11g1, simf ve okulun duzenliligi gibi degiskenlerin
ogrenci ve ogretmenlerin akademik basanya adanmishgi ile iliskili oldugu
saptannustir (Brand ve dig., 2003). Ogrencilere saygi duyulmasma onem verilen,
ogrencilerin karar alma sureclerine kanldigi, kurallann acik, tutarh ve tarafsiz
oldugu okullarda daha dii~Ok dtlzeyde siddet goriildiigii belirtilmektedir
(Gottfredson, 1985; Olweus, 2003; Orpinas ve Borne, 2006). Zorbahk olaylarma
kansmayan ogrencilerin okul iklimi algilannm zorbahk yapan ogrencilerin
algilanndan daha olumlu oldugu bulunmustur (Kartal ve Bilgin, 2009).
Gottfredson ve Gottfredson (1985) okul iklimiyle ilgili olan ve okul
guvenligini olumsuz etkileyen durumlan ~oyle siralamaktadir:
1. Disiplin problemleri olan okullarda kurallar acik degildir ve tutarsiz bir
sekilde uygulanmaktadir;
2. ogrenci davramslanna belirsiz veya dolayh tepkiler verilmektedir;
3. ogretmenler ve yoneticiler ogrencilerin yanhs davranislanna iliskin olarak
gorii~aynhgma dusmekte veya okul kurallanm tam olarak bilmemektedirler;
4. yanhs davramslar goz ardi edilmektedir;
5. ogrenciler okulda kurallann uygulandigma inanmamaktadir.
Bunlara ilave olarak okul iklimini olumsuz etkileyerek okulda guvensiz bir

42

ortam olusmasma neden olan diger bazi faktorler;
./ Okulun ogrenci sayisimn fazlahgi,
./ Ogretim kaynaklanmn eksikligi,
./ Okul ycneticileri ve okul ogretmenleri arasmda isbirliginin yetersiz olusu,
./ Aktif olmayan okul yoneticileridir (Welsh, 2000).
Bu arasnrma sonuclannm cocuklann cesitli olumsuz davramslanmn en
onemli sebeplerinin, okulla ilgili olan nedenler oldugunu ileri silrmektedirler. Buna
gore, ogrencilerin okuldaki dii~iik basan performansi ve dii~iik basan beklentileri
onlarm olumsuz davramslara yonelmelerine neden olmaktadrr
Giivensiz bir iklime sahip okullarda, yoneticiler ve ogretmenler arasmda
iletisim eksikligi vardrr ve sorun 9ozmede birlikte cahsmazlar, Olumsuz ogrenci
davranislannm yuksek diizeydedir. Kural ve odullendirme yapilannm belirsiz oldugu
okullardir, Bunun yamnda, ogrenciler aidiyet duygusu hissetmedigi ve ihmal
edildigini hissettigi okullardrr. Bunun tersine giivenli bir okulun iklimine sahip
okullarda okul personeli arasmda yuksek beklentiler, ogrencilere olumlu yaklasim,
diizenli bir okul ve smif ortami, moral diizeyi . yuksek olarr ogrenciler ve okul
personeli, ogrencilerle aktif bir sekilde ilgilenme ve ogrenciler arasmda olumlu
sosyal iliskiler vardir (Hernandez ve Seem, 2004).
Guvenli okulun sahip oldugu temel ozelliklerden biri okulun olumlu bir
ozellige sahip olmasidir. Ogrencilerin zorbahk diizeylerindeki azalmalar okul
ikliminin olumlu ozellikler tasimasiyla yakmdan iliskilidir, Yapilan arastirmalar
(Brand ve dig., 2003; Gottfredson ve Gottfredson, 1985; Welsh 2000) olumlu okul
ikliminin ogrencilerin zorbahk

davramslanm

arastirmalarda olumlu okul iklimin ozellikleri

azalttigim gcsterrnektedir Bu
olarak

kabul

edilen ogretmen
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davramslanmn destekleyici, ogrencilerin kendilerini rahat ve guvende hissettigi,
basanya egimli ogrenme ortammm varhgi, akran iliskilerinin olumlu oldugu okul
ortamlanmn ogrencilerin zorbahk davramslanmn azalmasma neden oldugu sonucuna

ulasilrmstir.
Okul ikliminin acik ve saglikh olmasi, ogretmenler arasmda mesleki
profesyonel etkilesimler olusmasma yardim eder ve ogretmenlerin akademik olarak
yetkilendirilmesine gil<;lil bir vurgu yapar. Boylelikle okul iklimi okulun normatif
ortammi sekillendirir ve ogretmen davramslanm etkileyen kolektif yeterlik normlan
gelistirir, Ogretmenler ogretim surecinde, ogrencilerin ogrenmesine yardim etmede
etkili

stratejiler

belirleyebileceklerine

ve

bunlan

gercekleetirebileceklerine

inandiklan ve okul iklimi de onlan destekledigi surece, ogrenci performansmi
artirmak icin daha fazla sorumluluk ahrlar, Gundelik engellerden yilmazlar ve
ogrenci ogrenmesini artirmak icin amach bir sekilde hareket ederler (Education
Encylopedia, 2009). Bu anlamda olumlu bir okul ikliminin ogrencilerin yam sira
ogretmenleri, okul yoneticilerini ve bunlar arasmdaki iliskileri de olumlu yonde
etkiledigi ifade edilebilir.
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BOLUMIII

YONTEM

Bu bolumde arastirmanm modeli, evreni, cahsma grubu, veri toplama araci ve
gelistirilmesi, verilerin toplanmasi ve verilerin coznmlenmesi konulanna yer
verilmektedir.
3.1.Ara~tirmanm Modeli
Bu arastirmada KKTC'deki Okuloncesi ve llkogretim Kurumlanndaki
Yoneticilerin Siber Zorbahk ve Okul Guvenligine Iliskin Goruslerini ortaya
cikarmak amaciyla, nitel arastirma modelinde yurutulmttstttr.
Konumuzda, nitel arastirma esenlerinden durum cahsmasi yontemiyle
arastmlrmstir. Durum cahsmasi, nitel bir arastirma deseni olup, bir veya birden fazla
durumu kendi icerisinde ortam, zaman vb. sekilde smirlandirarak butuncul bir
bicimde analiz etmemize olanak saglar,
Herkes tarafmda kabul edilen bir nitel arastirma tammi oldukca zordur. Bunun
sebebi ise nitel arastirma kavrammm bir semsiye kavrarm olarak kullarulmasidir. Bu
semsiye altmda degisik disiplinlerle yakindan iliskili bircok kavramm yer
almasiduf Yildinm ve Simsek, 2011). Nitel arastrrmayi, nitel bilgi toplamak icin
gozlem, gorusme ve dokuman incelemesi yontemlerin kullamldigi, dogal ortamda
algilann ve olaylarm gercekci ve butuncul bir bicimde ortaya konmasma yonelik
yapilan arastirma olarak tarumlayabiliriz (Yildmm ve Simsek, 2011).
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Bir ya da birden fazla durum calismalanmn derinlemesine arastmhp
incelenmesine nitel arastirma olarak tarumlayabiliriz(Yildmm ve Simsek, 2011 ).
Arastirmamizda nitel arastirma yonteminin gorusme teknigi kullamlrmsnr.
''Nitel arastirmalarda kullarulan gorasme tekniginin en belirleyici ozelligi, gorii~illen
kisilerin bakis acilanm ortaya 91karmas1d1r"(Ku~,2007).Nitel arastirma gorusme
teknigimizi

kendi

icerisinde

yapilandmlrms,

yan-yapilandmlnns

ve

yapilandmlmarms gorusmeler olarak simflandmlabiliriz.
Arasnrmada nitel veri toplama yontemlerinden gorusme, yan yapilandmlmis
gorusme teknigi kullarulmistrr, Bu gorusme teknigimizde sorulanmiz dab.a onceden
belirlenmekte ve belirlenen sorulanmiz esliginde veri toplamaya cahsilmaktadir.
Kullanmis oldugumuz yan yapilandmlmis yontemimiz ne yapilandmlmanus
gorusmeler kadar sert ne de yapilandmlrms olan gonismeler kadar yumusaktir
(Karasar,2003). Bu yontem ne yapilandmlmis gorusmeler kadar sert, ne de ve
yapilandmlmarms gorusmeler kadar yumusak degildir; ikisi gorusme arasmda yer
almaktadir. Arasnrmaciya esneklik sagladigmdan dolayi gorusmemizde yanyapilandmlrms gorusme teknigimiz kullamlrmstir (Dagh ve digerleri, 2009).
3.2. Cahsma Grubu
KKTC Okuloncesi ve llkogretim Kurumlanndaki Yoneticiler arasnrmamn
evrenini olusturmaktadrr. Milli Egitim Bakanhgi tarafmdan hazirlanan rapora gore;
Genel Okuloncesi ve Ilkogretim Dairesine bagli okullarda gorev yapmakta olan
okuloncesi ve ilkogretim kurumlanndaki yoneticiler toplam arastirmamizm evrenini
olusturmaktadir,
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Derinlemesine cahsmaya imkan saglayan amach ogrenme zengin bilgiye
sahip olunan dusunulen durumlarda kullamlmaktadir (Yildmm ve Simsek, 2011).
Evrenin tamarnma ulasma imkam olmadigmdan kartopu veya zincirleme ornekleme
yolu tercih edilecektir. Surec basit bir sorularla baslayarak: Bu konuda en 90k bilgi
sahibi veya kimler olabilir? Bu konuyla ilgili olarak kim veya kimlerle gorusmemizi
tavsiye edersiniz? Gorusme yapilan yonetici bu sorulara verdikleri cevaplara gore
yeni gorusmeciler belirlenmistir, Surec ilerledikce arastirmanm omeklemi ortaya
91km1~ ve gorusmeler yapilrmsnr.
Arastirmaya KK.TC Milli Egitim Bakanhgi 'na bagh olan okuloncesi ve
ilkogretim kurumlanndaki 20. yoneticinin gcrustme basvurulmustur,
3.3. Veri Toplama Siireci
Arastirma Bakanhk izni eiktiktan soma, 12 May1s- 31 Mayis 2016 tarihleri
arasmda katihmcilann musait olduklan
yoneticilerle

yapilan

gorusmeler

saatler belirlenip, musait zamanda

yoluyla veriler toplanmisnr.

Arastirmada

yoneticilerin okullannda yasadiklan problemlere yonelik goruslerin belirlenmesi
amaciyla goril~meleryap1lm1~t1r.
3.4. Veri Toplam Araci
Arastirmada ycneticilerin siber zorbahk ve okul guvenligine yonelik
goruslerine basvurmak icin yan-yapilandmlmis gorusme formu hazirlanrmstrr.
Gorusme formunda arasnrmaya uygun bir giris hazirlanrms ve giris kisnnm
goril~iilen kisinin kisisel bilgilerinin yazilmadigr kisa cevaph sorular takip etmistir,
Daha soma arastrrmamn amacma gore hazirlanan siber zorbahk ve okul guvenligine
yonelik yan yapilandmlrms acik uclu sorulara gecilmistir. Veri toplama aracmnz
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.pllandmlm1§ gorusme teknigimize uygun gorusme formu hazirlanmisttr.
9rmumuz tez danismammizca degerlendirilerek gerekli di.izenlemeleri
i¢> gecerliligini saglanmis ve son sekli ortaya konulmustur. Dokumleri
iki uzman sorulann acik ve anlasihr olup olamadiklanm, ele almrms olan
olarak kapsayip kapsamadigim, gerekli bilgileri elde etme olasihgnu
etmislerdir. incelemeyi yapmis olan iki uzmanm % 90 oranmda
sagladiklan gorulmustur. Uzmanlarm yapnns oldugu eahsmanm
soru maddelerimiz gecerlikleri saptanmisnr, Nitel arastmnalardaki ii;
Auuw.u1cu1

arac, gerec ya da yontemle arastirmacmm istedigi veriyi oli;up
iliskindir, Yildmm ve Simsek, 2011). Gorusme sorulanrmzda

veriyi elde edecegimiz dti§unulerekveri toplama asamasma gecilmistir.

Arastirmamiz sonucunda elde ettigimiz bilgiler icerik analizi yontemi ile
edilmistir, lcerik analizi gozlem ve gorii~melerden elde edilen verilerin
ununzauuc

kullamhr. "Bu yontemde amac toplanan verileri actklayabilecek iliskilere

kavramlara.ulasmaktir" (Yildmm ve Simsek, 2011). lcerik analizinde veriler
derinlemesine incelenir; ortaya cikan kavramlara gore mantikh bir bicimde organize
edilerek tammlamr ve yorum yapihr, lcerik analizinde veriler dort asamada analiz
edilmektedir.
1. Verilerin Kodlanmasi: lcerik analizinin bu ilk asamasmda, her bir kanhmciya
farkh numara verilerek gorusmenin doknmleri yapihr, Daha sonra katihmcilardan
elde edilen bu veriler arastirmamn cercevesi icerisinde incelenip bolumlere aynhr.
Kendi icinde anlamh butun olusturularak aynlan bu boltimler isimlendirilerek
kodlanmislardir,
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Arastirmanm kavramsal cercevesine ve gorusme sorulanna dayamlarak hazirlanmis
olan kod listesine, tum verilerin incelenmesinin ardmdan son sekli verilmistir, Elde
edilen biitiin veriler bu sekilde incelenip kodlandiktan sonra bir kod listesi
olusturulmustur, Yapilan bu kodlamalar anahtar liste gorevini gormustttr.
Arastirmaci tarafmdan gorusme dokumleri ve kodlama anahtarlan ayn ayn
incelenerek gerekli diizenlemeleri yapilrmstrr.
2. Temalann Bulunmasi: Bu asamada ise verilerin kodlanmasi asamasrdir. Burada
belirlenen kodlar her biri ayn kategori olarak kabul edilmis ve ayn temalar olarak
degerlendirilmistir. Arastirmanm guvenirligi Miles ve Huberman (1994)'mn onermis
oldugu giivenirlik formiilii kullamlarak ortalama % 90 olarak hesaplanrmstir.
Arastirmalar icin giivenilirlik hesabmm %70'in iizerinde cikmasi giivenilir kabul
edilir (Miles ve Huberman, 1994). Bizim arasnrmarmz iein ettigimiz sonuc arastirma
icin giivenilir kabul edilmektedir.
3. Verilerin Kodlara ve Temalara Gore Organize Edilmesi ve Tammlanmasi: Bu
asamada katihmcrlann

gorusleri arastirmaci tarafmdan okuyup incelenerek

okuyucuya uygun bir dilde okuyucuya sunulmaktadir. Gorusme notlanmn hangi
kanhmciya ait oldugunu gostermek maksadiyla da uygun dipnotlar kullamlmis ve
katrhmcilann sozleri timak isareti icinde gosterilmistir, Daha sonra da tirnak icindeki
notlann hangi katihmciya ait oldugunu gostermek icin asagidaki gibi parantez icinde
aciklamalarda kodlama sistemi verilmistir:
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ORNEK: "

"(G:i(l))

G: Gorusme;
Y: Yonetici
00: Okul Oncesi

i: llkogretim
1: 1 Numarah Katilimcr
4. Bulgulann Yorumlanmasi: Bu son asamada elde edilen bulgularm arastirmacilar
tarafmdan incelenerek yorumlanmasi ve bazi sonuclann aeiklamalan yapilrmstir,
Nitel

arasnrmanm

belirtmis

oldugu

asamalardan

yararlamlarak . sonuclar

yorumlanmisnr. Sonuclann onemine binaen gerekli gorulen yerlerde literatiirlerle
desteklenmistir.
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BOLUMIV

BULGULAR VE TARTI~MA

4.1. Bulgular

Bu bolumde arasnrmanm amaclan dogrultusunda katilnncilardan elde edilen
verilerin 9ozilmlemeleri sonucunda ortaya cikan bulgulara ve yorumlanna yer
verilmektedir.

1.Boyut: Okullarimzm Kisaca Fiziki ve Mimari Yapilarmr Inceleyerek Risk
Analizini Yapnnz? Dii~iincelerinizi A~1klayabilir Misiniz?

Arastirmanm birinci sorusana iliskin arastirmaya katilan 20 okul yoneticisinln
gorusleri Tablo-4' de belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir,

Tablo I. Okullaruuzm ktsaca fiziki ve mimari yaptlartm inceleyerek risk analizini
yapimz? Duiuncelerinizi actklayabtlir misiniz?
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Tablo 1.1. Okullartn

nau Yaptlan
Gorii~

Temalar

Gorii~
%

belirten

%
belirtmeyen

Hizmet birimlerinin yetersizligi

13

65

7

35

Elektrik tesisatmm uygunlugu

9

45

11

55

Koruyucu ve bilgi levha eksikligi

6

30

14

70

Okul temizligi

12

60

7

35

Zemin kaplamasmm uygunlugu

10

50

10

50

Havalandirma yetersizligi

9

45

11
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Hizmet Birimlerinin Yetersizligi: Okul yoneticilerinin goruslerinin % 65'i hizmet
birimlerinin eksikligi ile ilgili sikmti yasandigr seklindedir. Bu konuda okul
yoneticilerinin gorusleri, "Simdi burada hizmet birimleri dendigi zaman akltmtza en
basta rehberlik hizmeti gelmektedir. Birincisi oda problemi var. Odamtz mevcut fakat
sayi olarak yetersizidir. Mesela ben ogrenctme rehberlik icin zaman ayirdtgtmda
baska bir ogretmen arkadastmizda kendi ogrencisine de zaman ayirmts olabiliyor.
Boylece her ikimizde aytrmts oldugu zamanda dilimi cattsabiliyor. Bu yuzden
gorusmelerimiz

yartda

kalabiliyor.

Ya da ogretmenimiz

ogrencisine

sorununu

cozmeden demek zorunda kalabiliyor. Bu olay ogrencilerin gozunde ogretmenlerinin
sureci yartda

btrakma veya yapmama hissi uyanmasi gibi sorunlartn ortaya

ctkmastna neden oluyor. Aklimiza ilk gelen rehberlik odast oldugundan bunun
uzerinde durmak istedim. Oda problemimiz
kendilerini

cocuklara

rahatlikla

anlatmts

ortadan kalkmts olsa ogretmenlerimiz
olabilecekler.

(G:1 (])). "

seklinde
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goruslerini ifade ederek, bir odayi iki rehber ogretmenin paylasmasmi ve bunun yol
ac;t1g1 sorunlan belirtmektedir. Diger bir yonetici ise, "Ogretmenlertmtzt bazen
danisma yapmak icin duzgiJn ve sakin bir ortama ihtiyaclart oluyor. Bu da diger
ogretmenler tarafindan rehber ogretmenlerin luks pesinde ko§tugu anlastlabiliyor.
Hdlbuki kimse ortamtn insani ne kadar rahatlatabildigini dusunmuyor. (G:0.(2))."
seklinde ifade ederek diizgiln bir ortamda damsma yapmamn faydalanm ve bundan
dolayi da okulda yeterince anlasilmadrgim belirtmektedir. Baska bir yonetici ise,
"Okulumuzda 2 tane rehber ogretmenimiz var ancak hicbir ogretmentmtztn ayn ayn
odalartmtz yok. Bazen bir odayt iki rehber ogretmen kullanmak zorunda kaltyor. Bu
da yogunluga neden oluyor. Iki rehber ogretmenin de ayni anda ogrencist olmasi bu
stkmtt yarattyor. Oda ayarlamada stkmtt r;ektigimiz oluyor(G:1 (3)) ". Seklinde
gorii~iiniiifade ederek yeterli oda olmamasmm sikintiya dusmelerine neden oldugunu
belirtmektedir.

Elektrik Tesisatmm Uygunlugu: Okul yeneticilerinin goruslerinin % 45'i elektrik
kablolanmn uygunlugu ile ilgili sikmti yasandigr seklindedir. Bu konuda okul
yoneticilerinin gorusleri, "elektrik kablolannin

uygunlugu ogretmenlerimizin

problemlerinden birisidir. <;unku bilgisayar, okul zili vb. gibi okul gereclerinin
kablolartnin disarida olmasi buyuk bir tehlike icermekiedir. c;unku ogrencilerimizin
yaslart

kur;uk

oldugunda

kablolara

dokunarak

carptlma

oranlan

cok

yuksek(G:1 (2))." seklinde goruslerini ifade ederek, elektrik kablolannm fiziki
sartlara uygunlugunu ve bu sorunun yol a9tlg1 sorunlan belirtmektedir. Diger bir
yonetici ise, "Okulumuz bina olarak eski bir yaptya sahip oldugundan gerekli olan
kablolartmiz cok duzensiz bir sekilde yerlestirilmis. Hatta tamir edilmesine ragmen
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bazi yerlerinde kablolar tekrardan ac;zga cikmtstir. Bu da ogrenctler icin buyuk bir
risk olusturmaktadtr. ()unku ogrenci kabloya taktltp dusebilir ya da dusme ctplak elle
dokunup elektik carpmasina maruz kalabilir(G:06.

(8)). " seklinde goruslerini ifade

etmektedir.

Koruyucu ve Bilgi Levha Eksikligi: Okul yoneticilerinin goruslerinin %30'unun ile
ilgili koruyucu ve bilgi levhalanmn eksikligi ile ilgili sikmti yasandigi seklindedir.
Bu konuda okul yoneticilerinin gorusleri, "koruyucu ve bilgi levhalannin ekstkiigi
ogrencilerimizi, ogretmenlerimizi,

velilerimizi ve okul personelimiz icin onemli bir

husustur. Basit bir sekilde ifade edecek olursak okulumuzda bulunan cikislan
gosteren yesil renkli levha cok onem tastmaktadtr.

<;unku okulumuzda bulunan

ogrenctlenmtz yas olarak kucak. olduklartndan dolayt yonlerini bulmada cok kolaylik
saglamaktadtrt G:06(1))." seklinde goruslerini ifade ederek, levha eksikliginin yol

ac;t1g1 sorunlan belirtmektedir. Diger bir yonetici ise, "Okulumuzda bulunan acil
durum levhalari buyuk onem tasimaktadir.

Yangtn, set vb. gibi acil durumlarda

yaptlmasi gerekenleri anlatan levhalar hayati onem tastmaktadtr. <;unku her insan
panik halinde yaptlmast gerekli olan davranislart unutabilir. Bu levhalar surekli
olarak bizim, ogretmenlerimizin
haftzalannda

kalici

ve caltsan personelimizin goz onunde oldugundan

olarak yer etmesini

saglamaktadir.

Boylece

sogukkanlt davranarak ogrencilertmize yardtmct olabilirler(G:0.(2))."

insan biraz

seklinde ifade

ederek okul ortammda bulunan levhalann ne kadar onem oldugunun tekrar altim
cizmektedir. Diger bir yonetici ise," Okulumuz yaktnlannda bulunan trafik levhalan
soruna

deginmektedir.

Okulumuz

okul oncesi

bir kurum

oldugundan

dolayi

ogrencilerimizin yaslan kuc;uktur. Bunlarda okula girts ctktslarda ya da servise
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binmelerde levha eksikliginden dolayt oldukca stkintt yasmaktadirlar. Yaslan ku9uk
olduklarzndan dolayz daha fevri davranarak direk yo/a atlayabilmekte ve suruculere
zor anlar yasatabitmekiedtrlertil.Ot). (5)). '' seklinde ifade etmektedir.

Okul Temizligi: Okul yoneticilerinin goruslerinin %

60'1Dlll

ile ilgili Ievhalannm

eksikligi okul temizligi ile ilgili sikmti yasandigi seklindedir. Bu konuda okul
yoneticilerinin gorusleri, "okul temizligi konusunda en onemli unsur okulumuzda 90k
saytda ogrenci bulundugundan ve birbirleriyle etkilemis halinde olduklarznda dolayz
bulastct hastalzklarzngorulmesi ve yayzlmasz oldukca kolaydtr. Bunlar icin cevresel
faktorlerde su, hava, kapalz ortam kalitesi, cop, tuvalet ve oyun alanlart
bulunmaktadtr. Fakat okulumuza baktigimizda lavabolarzn durumlarz ogrenctlertmte
ve ogretmenlerimiz icin pek uygun degildir. Ogrencilerin lavabolartnin boylarz
oldukca yuksektir. Bu yuzden ogrenciler yetismekte zorlanmakta ve temiz
tutamamaktadzrlar(G:00(7))."

seklinde ifade ederek okul temizliginin bulasici

hastahklara yol actiguu belirtmektedir. Diger bir yonetici ise, "Okul temizligi
konusunda dendigin ilk aklzma tuvalet temizligi gelmektedir. Cunla;butun hasatlzklar
buradan yaytlmaktadtr.

0

yuzden

her

teneffus

sonrasznda tuvaletlerimiz

temizlenmekte ve ilaclanmaktadir. Her lavaboya ait sabunlar kontrol edilmekte ve
olmayan yerlere yerlestirtlmekiedir. Bozulan musluklarzmzz zaman kaybedilmeden
tamir edilmektedir(G:1(5)). '' seklinde ifade etmektedir. Diger bir yonetici ise,
"Okulumuzdaki ogrenci yogunlugundan dolayz okul koridorlanmizda ogrenciler
fazla dolasmakta buna bagli olarak da 90k tozlanmaktadzr. Fakat personel
eksikligimizden dolayi hizmetlimiz koridorlara yetisememekte gunluk bir defadan
fazla silememektedir. Bu da ogrencilerimizin, ogretmenlerimizin bir anda tozlu
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kapali

bir

ortamda

kalarak

cok

cabuk

hastalanmalarzna

sebep

olmakxadirtci.Ot).(6)). " seklinde okul temizliginin yo! a<;flgi baska bir probleme
dikkat cekmektedir.

Zemin Kaplamasmm Uygunlugu: Ok:ul yoneticilerinin goruslerinin % 50'sinin
zemin kaplamasinm uygunlugu ile ilgili sikmti yasandigi seklindedir. Bu konuda okul
ycneticilerinin gorusleri, " Zemin kaplamasi okulumuzdaki ogrencilertmts icin onemli
bir konudur. Cunkt; kaliteli yaptlmamts bir zemin kaplamast temizlik yaptlmastnt
guclestirmekte ve rahatstz edici bir goruntuye sebep olmaktadtr. Okulumuzda eski bir
yaptya sahip oldugundan zeminimiz betonda bu da koridorlarda cok fazla toz
olmastna ve stntf iclerinde havastz kaltnmastna neden olmaktadtr. Ogrencilerimiz
icin 6grenme ortami cok onemlt oldugundan ogretmenlerimizin ders isleyisini
zorlasurmaktadirtthl. (9)). "seklinde ifade ederek zemin kaplamasinm ortaya
ctkartttg: kirli ortamin ders isleyisini etkiledigi sorununa dikkat cekmektedir. Diger
bir yonetici ise, " Okulumuzdaki okul oncesi egitim verdiginden dolayt ogrencilerin
stnif ve oyun ortamlarz cocuklara uygun halde dizayn edilmelidir. Okulumuzda renkli

zemin kaplamastna sahip struflanmtztn

olmast ogretmenlerimizi daha da

rahatlatacak: C:unkii ogrencilere gorsellikien yararlanarak sinifta tutarak bilgi
asilamalari daha kolaylasacaktir. Bizim okulumuzun stntflart dar olduklartndan ve
stmftmiztn kalabalik olmastndan dolayt boyle bir imkdntmtz yoktur. (G: 00. (8)). "
seklinde ifade etmektedir. Diger bir yonetici ise, " Okul binamiz cok eski oldugundan
dolayi zeminlerimiz asmmis ve tozlanmis bir durumdadir. Bu da okul personelimizi
cok rahatsiz etmekte ve temizlik

konusunda cok zorlanmalanna

neden

olmaktadir(G:i.(1))." seklinde ifade etmektedir. Diger bir yonetici ise, " Okul
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binamiz ogrencilerimize gore dizayn edildiginden dolayi zeminler pvc kullarularak
yapilmistir, bu da snnflanrmzm daha kolay temizlenmesine, daha kolay ismmasma

olanak saglamaktadir. Hayliyle boyle bir ortamda ders islemek ve ders dinlemek,
hem· ogretmenlerimizi hem de ogrencilerimizi 90k rahatlatmaktadir(G:00.(4))."
seklinde ifade etmektedir.

Havalandirma

Yetersizligi:

Okul

yoneticilerinin

gorii~lerinin %45'inin

havalandirma yetersizligi ile ilgili sikmti yasandigr seklindedir, Bu konuda okul
yoneticilerinin gorusleri," ogrencllertmtzm yaslart ku9uk olduklartndan dolayi
teneffus

aralarinda kosmakta ve terlemektedirler. Buda stnif icerisinde rahatstz edici

bir ha/ almaktadtr. Oku/umuz havalandtrma sistemi olmadigtndan dolayt ogrenctler
ders

esnastnda

rahatstz

olmakta

ve

odaklanamamalanna

neden

o/maktadzr(G:1(9)). " seklinde ifade ederek havalandirmanin ders isleme ortamtni
etkiledigi konusuna dikkat cekmekiedir. Diger bir yonetici ise, '' Okulumuzda stntfi
icindeki pozitif hava dengelenmek icin pencereler kullanzlmakta bu da steak ve soguk
hava dengesi saglanamadzgzndan dolayi ogrencilert rahatstz etmektedir(G:1(5)). ''
Sekiinde ifade ederek ortamdaki pozitif havanin dengelenmemesine dikkat
cekmektedir.
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Tabla J.2. Okullartn Mimari Yaptlart

-

Gorii~

Gorii~

Temalar

%

%

belirten

belirtmeyen

Okulun mimari yapisi

15

75

5

25

Yangm merdiveni

10

50

10

50

Trafik guvenligi

9

45

15

55

11

55

9

45

13

65

7

35

Okul

bahcesinin

ogrenciye

uygunlugu
Depreme dayarukhhgi

Okulun Mimari Yapisn Okul yonetici gcrnslerinin % 75'i okullann miman yapilan
ile ilgili sikmti yasadiklan seklindedir. Bu konuda okul yoneticilerinln gorusleri, "
ogrenme icin en onemli mekdn okullartmizdtr.

Okulumuzun

ogrenci sartlanna

uygunlugu bu konuda 90k onem arz etmektedir. Fakat bizim okulumuz mimari yonden
incelendiginde yeni bir bina degildir. Eski bir bina oldugundan dolayi guclendirilmis
olarak ayakta durmaktadtr. Ancak risk devam etmektedir. Boyle bir ortamda ders
yapmak ister istemez ogrenci ve ogretmenlerimizi

tedirgin etmektedir (G:1(3))."

seklinde ifade ederek okul bina yaptst ile ilgili stkintt yasadtklan sekltndedir. Diger

bir yonetici ise "Okul binamtz eski bir yaptya sahip oldugundan ogretmen ve
ogrencilerimiz ktstn tstnma problemi yasamaktadirlar.
ikiye ayrtlmasi bictminde stmflar olusturulmustur.

Okulumuzda buyuk odalarzn
Bu da ogretmenlerimizi

ders

esnasznda rahatstz etmektedir. Duvar yaltttmlart yaptlmts olmadiklartndan dolayt
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diger stntfa rahatlzkla ses gecmektedir. Diger stntfa ses ge<;tiginde de ogrenciler
kendi stniflarmdaki derslerini dinlemede stkuui yasamaktadirlar (G:00.(7))."
seklinde ifade etmektedir.

Yangm Merdiveni: Okul yonetici gorii~lerinin% SO'si okuldaki yangm merdivenleri
ile ilgili sikmti yasadiklan seklindedir. Bu konuda okul ycneticilerinin gorusleri, "
Okulumuzdaki yangtn merdiveni daha sonradan ekleme bictminde binaya daha
sonradan eklenmis. Yangtn merdivenimiz sonradan yaptlmastna ragmen ytpranmts
durumdadir. Tatbikatlarda ogrenciler tedirgin olmaktadtr (G:1(8)). '' seklinde ifade
ederek yangm merdiveni ile ilgili sikmtilan isaret etmektedir. Diger bir yonetici ise
''Okulumuz iki katli bir yaptya sahip oldugundan dolayi yangtn merdivenimiz
dairesel yaptdadtr. Fakat merdiven basamaklannin boyutu standartlara uygun degil
daha geni« ve yuksektir. Ogrencilerimiz boy ve yaslartna uygun degildir (G:1 (1)). ''
sekiinde ifade etmektedir. Diger bir yonetici ise, "Yangtn merdiveni konusunda
onlemleri yetersiz olarak degerlendiren okul mudurleri, maddi imkdnstzltklar
nedeniyle binalara yangin merdivenleri yapttramadtklarini, yangtnda dumani
algtlayacak ve alarm verecek aygttlan binalara yerlestiremediklertnt, bunlartn
temini icin Milli Egiitm Bakanltgi 'ndan maddi yardtm talep ettiklerini, fakat henuz
bir cevap alamadiklartni ifade etmislerdirtcl.Ot). (})). '' seklinde ifade etmektedir.

Trafik Giivenligi: Okul yonetici goruslerinin % 45'i okul cevresindeki trafik ile
ilgili sikmti yasadiklan seklindedir. Bu konuda okul yoneticilerinin gorusleri, "
Okulumuz ana yola cok yaktn oldugundan dolayt okul baslama ve bitis saatlerinde
okul onunde trafik durma noktaszna gelmekte, korna seslerinden de ogrenctlertmiz
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stkinu

yasamaktadir.

c;anka

okul

giri§

kaptstnda

tam

bir

kargasa

olusmaktadmthOt). (5)). '' seklinde ifade etmektedir. Diger bir yonetici ise,
"Okulumuzdaki

ogrencilerin

buyuk bir 9ogunlugunu aileleri kendi arabalartyla

btraktp almaktadtr. Okulumuz cevresinde bos bir alan olmadigindan dolayt okul giri§
kaptmtztn onunde trafik 90k stkismakiadir. Bazen velilerimiz trafikteki bu kargasadan
dolayt sinirlenmekte ve 90k fazla kornaya basmaktadirlar. Okulumuzdaki ogrenciler
kucuk oldugundan korkmakiadtrlar

G:1 (3)). '' seklinde ifade etmektedir. Diger bir

yonetici ise, '' Okulumuz ana yo! kenartndadir.

Okul servislerimiz

ogrencileri

okulumuzun karststnda indirmektedir. Trafik hizli ve kalabalik olarak ilerlediginden
ogrencilerin okula ge9i§i icin yaya gectdi yetersiz kalmaktadzr(G:00. (4))." seklinde

ifade etmektedir. Diger bir yonetici ise, '' En buyuk stkuutlartmtzda birisidir. Cunkt;
okul cevremizde trafik isaret ve levhalart yetersiz kalmaktadtr. Okul girts ve 91/a§
saatlerindeki trafigi rahatlatmak icin trafik isaret levhalan artttnlmalidir.

c;anka

ogrenme de en etkili sebeplerden birisi guvenli okul ortamtdtr/Gil. (])). " seklinde

ifade etmektedir.

Okul Baheesinin Ogrenciye Uygunlugu: Okul yonetici goruslerinin % 55'i okul
bahcesinin ogrenciye uygunlugu ile ilgili sikmti yasadiklan seklindedir. Bu konuda
okul yoneticilerinin gorusleri, " Okulumuzda okul oncesi egtttm verildiginden dolayi
okul bahcemizde kucuk oyun parklartnin olmasi gerekmektedir. Fakat okul bahcemiz
ku9uk oldugundan dolayt bir tane ka9uk oyun parktmtz vardtr. Bu yuzden ogrenciler
ders aralartnda oyun alaninda stktntt yasmaktadirlar/GiOt).

(6)). '' seklinde ifade

etmektedir. Diger bir yonetici ise, '' Okul bahcemizin ogrenci sayisma gore
hesaplanarak dizayn edilmis olmasi gerekmektedir. Fakat okulumuzdaki ogrenci
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sayist fazla oldugundan dolayi bahcemizi bu sekilde di.izenlemekimkansizdrr. Cunktl
devlet okullannda belirlenen oran ogrenci basma ortalama 5 metrekaredir. Bizim de
okul bahcemiz kuyiik oldugundan dolayi

ogrenci basma 2 metrekare alan

dusmektedir (G:i.(2))." seklinde ifade etmektedir.

Diger bir yonetici ise, "

Okulumuzun ana yola dayah oldugundan dolayi ogretmenlerimiz araclanm okul
bahcesine park

etmektedirler. Bu

yi.izden de ogrencilerin oyun alanlan

kisrtlanmaktadir, Hatta ogrenciler bahcede top oynarlarken ogretmenlerinin
arabalarma yanhshkla

zarar da verebilmektedirler(G:i.(4))."

seklinde

ifade

etmektedir. Diger bir yonetici ise, '' Okul hayata dair birtakim tutum, deger ve
becerilerin kazamlacagi bir cevre olmahdir. Cocuklann cevreye duyarli olmalan icin
de okul bahceleri bunlara uygun bir mekanhaline donusturnlmelidir. Ctmktl gelismis
ulkelerde okul bahceleri egitim amach duzenlenmisken bizim okulumuzda okul
bahcemiz bunlardan biraz otopark olarak kullarulmaktadir(G:i.(5))." seklinde ifade
etmektedir.

Depreme Dayamkhhgn Okul yonetici goruslerinin % 65'i okul binasmm depreme
dayamkhhgi ile ilgili sikmti yasadiklan seklindedir. Bu konuda okul yoneticilerinln
gorusleri, " Oku/ binamiz eski oldugunda dolayt restore edilerek guclendirtlmistir.
Fakat tam olarak depreme dayanzklz oldugu soylenemez. Cunki; bazi duvarda ka9ukte
olsa catlaklar meydana gelmektedir. Bu yuzden deprem/e a/akalz risk ha/a devam
etmektedir(G. 00. (11)). " seklinde ifade etmektedir.

Diger bir yonetici ise, "

oku/umuzda deprem icin yaptlan tatbikatlarda kacts yollartmtz 90k dardtr. Bu da

ogrencilertn paniklemesine ve zarar gormelerine neden olabilmektedir. Hatta deprem
tatbikatznda ku9uk de olsa zarar goren ogrenctlertmtz vardzr(G:1 (7)). " seklinde
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ifade etmektedir. Diger bir yonetici ise, '' okul binamtz cok eski oldugundan dolayt
deprem olan dayanikltltgt oldukca azdtr.

Okullar guvenli egitimin yaptldigi yerler

oldugu icin ogrenctlertmtz kendilerini guvende hissedemediklerinden dolayt ogrenme
konusunda ya da okula devamltlik konusunda stktnular yasamakiadtrlar (G:1(5))."

seklinde ifade etmektedir.

2.Boyut:

Okul Ydnetimi Kapsammda

Konularmda

Farkmdahgmm

Nasll

Kriz Ydnetimt ve Risk Yonetimi
Sagland1gm1

Degerlendlrinjz?

Dii~iincelerinizi Af;1klayabilir Misiniz?

Arastirmanm ikinci sorusana iliskin arastirmaya katilan 30 okul yonetisinin gorusleri
Tablo-5'te belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir,

Tablo 2. Okul yonetimi kapsaminda kriz yonetimi ve risk yiinetimi konulartnda
farkindahguun nastl sagland1g1m degerlendiriniz? Diqiincelerinizi actklayabilir
misinizt
Tablo 2.1. Okullarda Kriz ve Risk Ybnetimi

Gorus
Temalar

Goril~

Temalar
Okul

%

%
belirten

acil

durum

destek

belirtmeyen

Kismen %

n

%

9

45

11

55

9

45

11

·55

ekibi

yetersizligi
Afet ve Acil durum plant
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Okul acil durum destek ekibi yetersizligi: Okul yonetici goruslerinin % 45'i okul
acil durum destek ekibi ile ilgili sikmti yasadiklan seklindedir,

Bu konuda

yonetlcilerin gornsleri, "Okulda acil durum eylem planuun amact okuldaki risklerin
belirlenerek azalmastni saglamakur. Fakat okulumuzda bunlara yonelik pek imkdn
saglanamamaktadir.

Cunku

buna

ait

egitimler

ve

tatbikatlanmiz

az

olmaktadzr(G:0.(1))." seklinde ifade ederek acil durum eylem tatbikatmm az
yapildtgmm altim cizmektedir. Diger bir yonetici ise, "Okulumuzdaki acil durum
destek ekibine yardtmct olacak olan ogretmenlertmiz bu konuda egitime tabii
tutulmadiklanndan

dolayt

bu

konuya

sahip

cikarak

ogrencilertmtzi

90k

bilgilendirememektedir. Bu nedenle de acil · durum destek ekibimiz yetersiz
kalmaktadzr(G:j{3)).''

sekiinde

ifade

etmektedir.

Diger

bir

yonetici

ise,

'' Okulumuzdaki acil durum destek ekibimiz sahsi olan problemlerini bu kurula
tastyarak iizerine dusen sorunlulugu yerine getirememektedir. Bu yuzden

ogrenctlertmtz bu konuda eksiklik yasamakiadirtcl.L (2)). " Seklinde ifade ederek
sahsi problemlerin unutulmadtgtn alttru cizmekiedtr. Diger bir yonetici ise,
'' Okulumuzun acil durum destek ekibi okulumuzdaki mevcut imkdnlartn belirlenmesi,
tehlikelerin belirlenmesi, risklerin belirlenmesi, eksiklerin giderilmesi vb. gibi
konularda pekfaaliyet gosterememektedir/G]. (4)). '' seklinde ifade etmektedir.

Afet ve Acil Durum Plam: Okul yonetici goruslerinin % 45'i acil eylem plam ile
sikinn yasadiklan seklindedir.

Bu konuda yoneticilerin gorusleri, "Okulda acil

durum eylem planinin amaci okuldaki risklerin belirlenerek azalmasini saglamaktir.
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Fakat okulumuzda bunlara yonelik pek imkdn saglanamamaktadir. ()iinkii buna ait
egitimler ve tatbikatlartmtz az olmaktadzr(G:0.(1))." seklinde ifade ederek afet ve
acil durum eylem tatbikatmm az yapildigi ile ilgili yasadig; sikmnyi belirtmektedir.
Diger bir yonetici ise, '' Okulumuzda eylem planlan okul afet ve acil durum yonetimi

tarafindan surekli giincellenerek yenilikler aktartlmalidir. Fakat okulumuzda okul
a/et ve acil durum yonetimi kurulu yil iceristnde giincellenmeyerek yilbastnda
belirlenen kurallarla uygulanarak devam etmektedir(G:00. (2)). '' seklinde ifade
ederek eylem planlanmn siirekli takip edilerek yeniliklerin gtincellenmemesi ile ilgili
sikmti yasadiklanm belirtmektedir. Diger bir yonetici ise, "Okulumuz kendi fiziksel

altyapt ve kosullannt goz onunde bulundurarak bir plan haztrlamaltdir. Fakat
okulumuz cok eski oldugundan dolayi bunlart goz onune alarak bir plan haztrlamak
zordur. Bu yuzden milli egitimin vermis oldugu plantar uygulanmaktadzr(G} (3)). ''
seklinde ifade etmektedir.
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3.Boyut: Okulunuzda Yasanan Akran Zorbahg1 Durumunu Degerlendlriniz?
Dii~iincelerinizi Aerklayabilir Misiniz?

Arasnrmanm

u9uncii sorusana

iliskin arastirmaya

katilan 3 0 okul yonetisinin

gorusleri Tablo-3 'te belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir,

Tahlo 3. Okulunuzda yasanan akran zorballgmi durumunu degerlendiriniz?
Du§iincelerinizi afiklayahilir misiniz?

Tahlo 3.1. Akran Zorhallg1Durumu

Gorus
Temalar

Gorii~
%

belirten
Akran zorbahgi

12

%
belirtmeyen

60

8

40

Akran Zorbahg» Okul yonetici goruslerinin % 60'1 akran zorbahgi ile ilgili sikmti
yasadiklanm

belirtmislerdir,

Bu konuda ycneticilerin gorusleri, "Akran zorbaltgt

ogrenciler arastnda cok stk gorunen bir stkxnttdtr. Oku/umuzda ogrenctier birbirleri
ile cok stk kavga etmekte ve arkadaslartni dtslamaktadir. Bu da dtslanan
ogrenci/erin derslerine yanstmaktadir. Ogrenci kendini struftan soyutlamakta hatta
okula bile ge/memektedir(G:i (1)). '' seklinde ifade ederek ogrencinin gelecek
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hayatma etkisinden bahsetmektedir. Diger yoneticisi ise, "Ogrencilertmtz arastnda
bu konu cokca gorulmekiedir. Cunku ogrencller teknolojiyi kii,;ilk yasta kullanmaya
baslayarak zamanlaruun buyuk ktsmini orada harcamaktadtr. Okulda anlasamadigt
bir arkadastni sosyal paylastm sitelerinde alay konusu yapmakta ve onu toplumdan

dtslamaktadtr. Hatta bu konu yilzden okul degi§ikligi yapan ogrenctmiz de olmustur
(G:i (2)). '' seklinde ifade etmektedir. Diger yoneticisi ise, "Akran zorbaligi
ogrencilerimiz arastnda en cok lakap takma olarak ortaya ctkmaktadtr. Burada
· secilen ogrenct de genellikle icine kapanik ve sessiz olan kisi olarak karstmiza

cikmakiadir. Bu da ogrenciyi cok kii,;iik dusurmekte ve zihinsel olarak
zedelemektedir(G.00. (3)). '' seklinde ifade etmektedir. Diger yoneticisi ise, "
Okulumuzda akran zorbaltgi ogrenciler arastnda engellenemeyen bir durumdur.

Cunki; her ogrencinin kisisel yaptst farkltdir. Bu farkhliktan dolayt ogrenctler
anlamadiklanna arkadastna karst eger baskznlarsa o ogrenctyi dislamakta ve
oyunlara almamaktadtrlar (G:00.(4))." seklinde ifade etmektedir. Diger yoneticisi
ise, " Okulumuzda akran zorbaligi ogrenciler arastnda sosyal siddet olarak a,;zga

ctkmaktadir. Ogrenci diger arkadastnt surekli dtslamakta; oyunlara.almamakta, onu
dtslayarak yalnzzlzga itmektedir. Bu da ogrencinin psikolojik sorunlar yasamastna
neden olmaktadir (G:i (5)). '' seklinde ifade ederek ogrencinin ruh saghgmm
bozulmasma bile neden olabileceginin altim cizmektedir.
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4.Boyut: Daha Once Siber Akran Zorbahgma Maruz Kalma/Uygulama ile ilgili
Bir Durumun Varhg1 Varsa Belirtiniz? Dnstmcelerinizl A\!1klayabilir Misiniz?

Arastirmanm iii;ilncii sorusana iliskin arastirmaya katilan 20 okul yoneticinin
gorusleri Tablo-4 de verilmistir,

4.Boyut: Daha Once Siber Akran Zorbaligma Maruz Kalma/Uygulama ile ilgili
Bir Durumun Varllgi Varsa Belirtiniz? Dii§iincelerinizi Ar1klayabilir Misiniz?

Tablo 4.1. Akran Zorballgma Maruz Kalma/Uygulama

Gorus
Temalar

Goril~
%

belirten
Siber akran zorbahgma

%

belirtmeyen

maruz
9

45

11

55

kalma/uygulama

Siber Akran Zorbahgma Maruz Kalma/Uygulama: Okul yonetici goruslerinin %
45'inin akran zorbahgma maruz kalma/uygulama ile sikmti yasadiklan seklindedir,
Bu konuda yoneticilerin gorusleri, "Akran zorbaligina maruz kalma ogrenciler
arasznda kactntlmaz bir durumdur. Ogrencileri kendi aralarznda bir problem

yasadiklarinda hemen o arkadastm sanal dlemde alay konusu yapmakta ve onun
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siber akran zorbaligtna maruz kalmastna neden olmaktadtr. Bu durumu fark eden
ogrenci icine kapanarak psikolojik bunalzma girmektedir(G:1 (7)). '' seklinde ifade
etmektedir. Diger ycneticisi ise, "

Gunumuz teknoloji r;agz oldugundan ogrenctlerm

ellerinden teknolojik cihazlar dusmemektedir. Bu da arkadaslartna siber zorbalik
yaparak ustunluk kurmalartna olanak saglamaktadir. <;unkii bu ortamda dedikodu
ctkartarak ustunluk kurmak cok kolaydzr(G:1(9)). " seklinde ifade etmektedir. Diger
yoneticisi ise, "Okulumuzda siber zorbaltga maruz kalma konusunda gene/de
teknolojik esyalar etkili olmaktadir. Ogrenciler teneffus aralartnda birbirlerinin
fotograflartni

cekmekte ve photoshop

kullanarak onlan

degistk sekillere

burundurmektedirler. Bu da magdur iizerinde psikolojik etkiler yaratmaktadtr
(G:1 (6)). '' seklinde ifade etmektedir. Diger yoneticisi ise, " Siber akran zorbaligi
genellikle sosyal ve duygusal problem yasan, yalntz olan ogrenciler uzerinde
uygulanmakiadir. Euna maruz kalan ogrenciler dusuk ozsaygtya ve hayal kinkligma
ugramalartna neden olmaktadtr (G. 00. (4)). '' seklinde ifade etmektedir.

5.Boyut:

Siber

Zorbahk

Konusunda

Bilgi

ve

Farkmdahgm

Nasil

Arttmlabilecegint Kisaea Belirtiniz? Dusuncelerlnlzt aciklayabilir misiniz?

Arastirmanm ii9ilncii sorusana iliskin arastirmaya katilan 20 okul yoneticinin
gorusleri Tablo-5'te asagida belirtilen oranlar ve temalar altmda verilmistir,
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5.Boyut: Siber Zorballk Konusunda Bilgi ve Farkmdaltgtn Nasif Armnlabilecegini
Kisaca Belirtiniz? Du~uncelerinizi ariklayabilir misinizi

Tablo.5.1.Bilgi ve Farkmdaligi Arturma

Gorii~
Temalar

Gorii~
%

belirten
Arabuluculuk yontemi

%
belirtmeyen

17

85

3

15

10

50

10

50

Grup rehberligi yapma

16

80

4

20

Aile egitimi programi

15

75

5

25

Ogretmen ve aile isbirligi

14

70

6

30

lletisim

becerileri

arttrrma

programlan olusturma

Arabuluculuk Ydntemi; Okul yoneticilerinin % 85'i akran zorbahgmda bilgi ve
farkmdahgm arttinlmasi icin arabuluculuk yonteminin kullamlmasi gerektigini ifade
etmektedir. Bu konuda ycneticilerin gorusleri, "Akran zorbaligtnda arabuluculuk
yontemi ogrenctlertn problem cozme becerilerini gelistirdig! gozlenmistir. Bu yuzden .
farktndalik

saglamada etkili bir yontemdir(G:1(7))."

seklinde ifade etmektedir.

Diger yoneticisi ise, "Akran arabuluculuk yontemi otoriteyi problem dtsinda btrakug:
icin 9oziim becerileri sadece ogrenciler arastnda gelisim saglamaktadir. Bunu
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deneyimleyerek

ogrenmek

oynamaktadzr(G:06.(5))."

farkindaltgtn
seklinde ifade

gelisimtnde

onemli

bir

rol

etmektedir. Diger yoneticisi ise,

"Okulumuzdaki ogrencilerin kisilik ozelltkleri goz onune alindiginda arabuluculuk
yontemi daha etkili olmaktadir. Bu yontemle

taraflarzn goremedikieri hususlar

onlara gostertlerek farktndahklart artttnlmaktadir. Bu da taraflar arastndaki
diyalogu da geli§tirmektedir(G:06.(4)). "~eklinde ifade etmektedir. Diger yoneticisi
ise, "Arabuluculuk yontemi

ogrencilerin yanltsliklartni farkzna varmalarzna ve

kendilerini anlamalartnda cok etkili bir yontemdir. Bu yontem sayesinde ogrenciler
arastndaki iliskiler saglzklz hale gelmekte, siber zorbalzk farkindaligi artmakta ve
akran zorbaltgi azalmaktadzr(G:16. (3)). '' seklinde ifade etmektedir. Diger yoneticisi
ise, "Arabuluculuk yontemi tamamen tarafstz, on yargtdan uzak bir yontemdir. Bu
yontem sayesinde sorunlarz tartisma ve r;oziim bulma daha da kolaylasmaktadir.
Boylece

ogrencilerimizin iletisim becerileri ve akran zorbaltgt farkmdaltklart

artmaktadtrttl.Ot). (9)). '' seklinde ifade etmektedir.

Iletisim Becerileri Artnrma Programlan Olusturma: Okul yoneticilerinin %
SO'si akran zorbahgmda bilgi ve farkmdahgm arttmlmasi icin iletisim becerileri
arttirma progranu olusturulmasi on gormektedir. Bu konuda yoneticilerin gorusleri,
"Akran zorbaltgtntn kaynagtna bakildtgtnda iletisim becerilerinin eksikligi veya
azlzgz gorulmekiedir. Iletisim becerilerini artttrmak akran zorbaltgtni dasurecektir
(G:1 (2)). '' seklinde ifade etmektedir. Diger yoneticisi ise, "Akran zorbaligtntn buyuk
bir r;ogunlugu iletisim becerilerindeki eksikliklerinden kaynaklanmaktadtr. Bu
yuzden iletisim becerileri arttzrma programlarzndan f aydalanarak akran zorbaligi
farkindaligi arttmlmaktadzr(G:06. (6)). '' seklinde ifade etmektedir. Diger yoneticisi
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ise, " Zorbaltga maruz kalan ogrencilerin ozguveniertni kazanmalartni icin oncelikle

saglzklz bir iletisim ortami olusturulmaltdtr. ()iinkii saglikl: iletisim sayesinde bircok
problem kolaylzkla halledilebilmektedir. Bu yuzden

iletisim becerileri arttzrma

programlarzna onem verilmelidir(G.1 (1)). '' seklinde ifade etmektedir.
Grup Rehberligt Yapma: Okul ycneticilerinin % 80'i akran zorbahgmda bilgi ve
farkindahgm arttmlmasi icin grup rehberligi yapma yonteminin kullamlmasi
gerektigini ifade etmektedir. Bu konuda ycneticilerin gorusleri, "Akran zorbaltgina
maruz kalma veya akran zorbaligtnda
rehberliklerindeki paylastmlar
arttzrzr(G:1(2)). "seklinde

ifade

bulunma davramslarina gore yaptlan grup

farkindaltgtn
etmektedir.

yam
Diger

stra

empati gucum; de

yoneticisi

ise,

"Grup

rehberliginde akrandan gelen paylastmlar direnci kzrdzgz icin farkindaligm

olusum

surecini hizlandirmaktadir. Bu yontemi -etkili gormekteyiz(G:1 (7)). '' seklinde ifade
etmektedir. Diger yoneticisi ise, "Grup rehberliginde rehber ogretmenlerimiz onemli
rot oynamaktadir.
farktndaltklartni

Ogretmenlerimiz grup rehberligi sayesinde ogrencilerimizin
artttrarak akran zorbaltgtni

azaltmaktadzr(G:06. (5)). '' eklinde

ifade etmektedir.
Aile Egitimi Programn Okul yoneticilerinin % 75'i akran zorbahgmda bilgi ve
farkmdaligm arttmlmasi icin aile egitimi programlannm arttmlmasi gerektigini ifade
etmektedir. Bu konuda yoneticilerin gorusleri, "Gunumuzde her gecen
parcalanmis

ailelerin oranz artmaktadtr. Ailenin parcalanmts

gun

olma durumunun

cocuklar uzerindeki etkisi cok daha siddetli olmaktadtr. Bunu disa vurma yontemi
ofke olarak karsimiza cikmaktadir. Bu sebepten oturt; aile egitim programlartntn
artttnlmast
zorbaligtni

ebeveyn cocuk iliskisinin daha saglzklz olmastni saglamak akran
azaltacakitr ve farkindaligt

yiikseltecektir(G:00.(6))."

seklinde ifade
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etmektedir. Diger yoneticisi ise, "Ogrencileri zorbaliga iten sebeplerin bastnda aile

icinde yasanan iletisim problemleridir. Cunki; ogrenci ai/e icindeki problem/erini
okuldaki arkadaslarina kolayca yansuabilmektedir. bu da ogrenciyi zorbaliga
itmektedir. Zorbalik sayesinde ogrenci icindeki stkuuilan dtsa vurmaktadir. Bu
yuzden aile ici egitim programt 90k onemlidir(G:i. (8)). " seklinde ifade etmektedir.
Diger yoneticisi ise, "Aile egitimin teme/ noktast oldugundan dolayt hersey aile
icerisinde baslamaktadir. Bu yuzden aile iclndeki problem/er halledildiginde gene/
olarak prob/emlerde azalmts olacakttr. C::unkii ebeveynleri en 90k ai/e icinde
yasanan anne-baba ya da cocuk-aile arastndaki iletisim bozuklugu etkilemektedir.
Aile egitim prob/emleri sayesinde bu osrunlara 9oziim bulunmaktadzr(G:i.(2)). "
seklinde ifade etmektedir.
Ogretmen ve Aile i~birligi: Okul ycneticilerinin % 70'i akran zorbahgmda bilgi ve
farkmdahgm arttmlmasi icin okul yontemi ve ogretmen isbirliginin arttmlmasi
gerektigini ifade etmektedir. Bu konuda yoneticilerin gorusleri, " Aile/er kadar
~gretmenlerimizde ogrenctlerle zaman gecirmektedirler. Bu yuzden ogrenci/eri daha
iyi taruyabilmektedirler: Rehber veya stmf ogretmenleri sayesinde ogrenctnin
problemleri kolayca be/irlenebilmekte ve aileler ile yaptlan i§birligi sayesinde
problem/er kolayca cozidebtlmektedir (G:i. (1)). " seklinde ifade etmektedir. Diger
yoneticisi ise,

"Aile ogrenctyt gudulemede birinci faktordur. Daha sonra

ogretmeniert gelmektedir. Ogretmen-aile isbirlig! sayesinde ogrencinin sorunlartna
kolayca 9oziim bulunabilmektedir(G:i.(9)). '' seklinde ifade etmektedir. Diger
yoneticisi ise, "Ogrencilertmtz yaslan kucuk.oldugundan bazen ogretmenleri iletisim
kurmakta zorlanabiliyorlar. Bu yuzden tek 9oziim ailelerle kontak kurmak kalzyor.
C::unkii ogrenciyt aileden baska kimse tantyamaz. Bu yuzde aile ogretmen tsbtrligi
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cok onemlidir(G:06. (5)). '' seklinde ifade etmektedir. Diger yoneticisi ise,
"Okuloncesi egitim ogrenciler icin ge<;i§ ve tstnma yeridir. Cunki; okuloncesi egitim
okulun ilk basamagtdtr. Bu sebepten dolayt temelin saglama attlmasi ve ogrenctntn
okulla bagtnin daha siki kurulmast gereklidir. Bu yuzden aile ve ogretmenlere biiyiik
i§ dusmektedir. <;unkii ogrencilerle aile ve ogretmenleri kadar zaman geciren baska
kimse yoktur(G:06. (11)). '' seklinde ifade etmektedir.
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4.2. Tarnsma

1.Boyut: Okullarnnzm Kisaca Fiziki ve Mimari Yapilarnn Inceleyerek Risk
Analizini Yapunz? Dii~iincelerinizi Aerklayabifir Misiniz?
Cahsma grubunu olusturan okul ycneticilerinin buyuk cogunlugunun
okullarm fiziki yapilan ile ilgili problemler yasadiklan anlasilmaktadir, Bunun en
basmca hizmet birimlerinin eksikligi (%65) gelmektedir. Aynca hizmet birimlerinin
eksikliginden dolayi rehber ogretmenler bir odayi iki kisi aym anda kullanmak
zorunda kaldiklanm, bu durumun da ogrenci gorusmelerinin akisim engelledigini
belirtmektedir. Yapilan arastirmalarda okullardaki hizmet birimlerinin (rehberlik
hizmetleri) kalitesinin arttinlmasi icin alt yapilanmn yeterli hale getirilmesi gerektigi
belirtmektedirler (Nazh, 2007). Hizmet birimleri ile alakah yapilan bircok arastirma
vardir. Bu arastirmalara gore, PDR damsmanm oda eksikligi, ihtiyae duydugu aracgereclerin temin edilmemesi ve rehberlik icin uygun mekan sartlannm yerine
getirilememesi gibi bircok problemle karsrlasrlmistir.
Cahsma grubunu olusturan okul ycneticilerinin (%45) bir kismi da elektrik
tesisatmm uygunlugu konusunda sikmti yasadiklanm belirtmektedirler. Okuloncesi
egitim kurumu yoneticileri daha 90k ogrencilerinin ciplak elle kablolara dokunarak
zarar gormelerinden korkmaktadir, Ilkogretim kurumu ycneticileri ise, acikta
dtizensiz bir sekilde yayilmis olan zil vb. arac gerec kablolannm okul duzenini
bozdugunda dolayi sikmn yasadiklanm belirtmektedir. Bu konuda yapilan
arastirmalara gore, okul icinde duzenmis bir bicimde yapilmis olan kablolann
ogrenciler icin buyuk bir risk olusturdugu kamsma vanlmistir.
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Guvenli okul, okulda.ki ogrenci, ogretmen ve cahsan personelin kendilerini
fiziksel, psikolojik ve. duygusal yonden rahat ve gtlvende hissettikleri yerdir(Wanat,
1996).
Cahsma grubunu olusturan okul ycneticilerinin kar§1la§t1g1 bir diger sorun da
koruyucu ve bilgi levha eksikligi oldugu anlasilmaktadir, Okul yoneticilerinin
%30'luk bir kismi ogrencilerin okul cevresinde eksik koruyucu ve bilgi levhala
eksikliginden dolayi sikinn yasadiklanm belirtmektedirler. Okul cevresinde bulunan
levhalann silinmis ve okunamaz durumda olmasi ogrencileri zor durumda
birakmaktadir. (;tinkti ogrencilerimiz daha cocuk olduklannda dolayi cevrelerine
dikkat etmeden fevri hareketlerde bulunabiliyorlar.
Cahsma grubunu olusturan okul yoneticilerin onemli bir sorunu (%60) da
okul temizlidir. Bu konuda cesitli problemler yasanmaktadir, (;tinkti ogrencilerimiz
yas olarak kilytik olduklanndan dolayi teneffils aralannda cok oyun oynamakta ve
kosarak koridorlarda toz olusmasma neden olmaktadir. Bunun sonucunda binamizi
eskiliginden

dolayi

koridorlann

temizlenmesinde

okul

personelimiz

cok

zorlanmaktadir. Temiz olmayan bir okul ortami da ogrencilerimizin cok cabuk
hastalanmasma sebep olmaktadir.
Cahsma grubunu olusturan okul ycneticilerin % SO'si zemin kaplamasmm
uygunsuzlugu ile ilgili srkmti yasadiklanm belirtmistir, Yoneticiler okul binalann
eskiliginden dolayi zemin kaplamasmm uygunsuzlugundan dolayi sikmti yasadiklan
soylediler. Zeminlerin eski ve yipranmis olmasi zeminin tam manasiyla
temizlenemedigini,

ogrencilerin

bundan

kaynakli

olarak

hastalandiklan

belirtmislerdir, Okuloncesi okul yoneticileri de zeminin ogrenciye hos gelecek bir
yapida olmadigmi, simf ortamimn ogrenciyi okula baglama konusunda cok etkili
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oldugunun altmi cizmislerdir. c;unkil okuloncesi egitim ogrencilerin okula baslama
noktalandir. Egitimlerinin temelidir.
Cahsma grubunu olusturan okul yoneticilerin % 45'i havalandirma konusunda
yetersizliklerinden bahsetmistir,

Simf ortammdaki havalandirma konusunda

yetersizlikler ogrencilerin derse odaklanamamalanna sebep olmaktadir. Teneffiis
aralannda oyun oynayan ogrenci yorgun ve terli bir halde smifma girmektedir. Bu
yuzden smif ortammda toz ve terlemeden kaynakh bir havasizhk meydana
gelmektedir. Ogretmenlerin simflan pencere yardnmyla havalandirmalan hem
yetersiz kalmakta hem de elektriklenmeden dolayi ogrencileri hasta olmasma neden
olmaktadir, Bu yiizden simflarda ve koridorlarda pozitifhava saglayici kapakciklann
bulunmasi gerekmektedir.
Cahsma grubunu olusturan okul ydneticilerin % 65'i okul binalanmn
depreme dayamkhhgi konusunda sikmti yasadiklanm ifade etmektedirler. Okul
binalannm eski olmasmdan kaynakh olarak binalar yipranmis, onlem olarak sadece
gnclendirme yapilmistir. Yapilan guclendirme riski tamamen ortadan kaldirmarmstrr.
c;unkil duvarlardaki catlakhklar olusmaya baslamistir.
Yapilan bu arastmnarmzm sonucun KKTC' de okullann fiziki ve mimari
yapilannda birtakim eksiklikler on plana cikmisnr. Bu yuzden bu konu tartisma
konusu olmaktadir. Cunku okuloncesi ve ilkogretim ogrencilerin temel egitim
yerleridir. Ogrenciler gelecekti okulla okul baghhklanm buralarda kurmaktadir.
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2.Boyut: Okul Yonetimi Kapsammda Kriz Yonetimi ve Risk Yonetimi
Konularmda

Farkmdahgmm

Nasil

Sagland1gm1

Degerlendiriniz?

Dii~iinceleriniziA~Iklayabilir Misiniz?
Cahsma grubunu olusturan okul yoneticilerin % 45'i, okullannda okul acil
durum destek ekibi yetersizligi ile ilgili problem yasadiklan anlasilmaktadir.
Yoneticiler, okul acil durum destek ekibinin birinci gorevlerinin okulda meydana
gelecek olan risklerin daha onceden belirlenmede ve onlem almada problem
yasadiklanm belinnektedir. Bu yuzden okulda tatbikatlar az yapilmakta ve
ogrencilerimiz bu konu hakkmda az bilgiye sahip olmaktadir.
Cahsma grubunu olusturan okul yonetici gorii~lerinin % 45'i, afet ve acil
durum plam ile ilgili sikmti yasadiklanm belirtmistir, Yoneticiler, okullardaki afet ve
acil durum eylem plammn gtincel olmamasi nedeniyle tam manasiyla guncel bir
tatbikat yapamadiklan anlasilmaktadir. Okul afet ve acil durum kurulu her yil mevcut
guncellemeleri

yapmamaktadir,

Bu

yuzden

ogrencilerimizi

bu

konuda

bilgilendirmede eksikliklerimiz aciga cikmaktadir.
Mumknn oldugu kadar kriz olusmasim engellemek kriz yonetimi ekibinin
anahtar roliidur(Tutar,2000). Birincil gorevi krizin olusmasim engellemektir. Bunun
icin olasi kriz durumlanna karsi 9ozfunler gelistirilmeli ve gercekci senaryolar
hazirlayarak surekli bunlan test ederek guncellemelidirler. Bu dogrultuda kriz
ycnetiminin hedeflerini ~oyle siralayabilir; kriz durumlanm 90k yonlu olarak
ongorilmunii yapmak, krizle alakah stratejik ve planlar gelistirmek, kriz boyunca
genis kapsamh ycnlendirmelerde bulunmak( Tutar, 2000).
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Aynca KKTC'de

Okuloncesi

ve ilkokullarda

okullanndaki

kriz ve risk

yonetimi eksikliklerden dolayi tartismah bir hale gelmektedir. Okulda herkes iizerine

dusen vazifeyi gelecek nesillerimize asilamak icin cam gonnlden severek yapmahdir,
Y oksa bu gibi eksikliklerin giderilmesi miimkiin degildir.
ettigimiz

bilgilere

gore, bu konuda

KKTC'de

Arastirmarmzda da elde

istenilen

seviyede

olmadiklan

soylenebilir.

3.Boyut: Okulunuzda

Yasanan Akran

Zorbahgim

Degerlendlrlniz?

Dii~iincelerinizi A~1klayabilir Misiniz?
Cahsma

grubunu

olusturan

okul yoneticilerin

% 60'1 akran zorbahgi

yasandigim belirtmistir, Okullarda sik rastlanan bir problemdir. Ctinktt her fert farkh
kisilik

ozelliklerine

sahiptir.

Buradaki

ogrencilerin

de her giinleri farkh bir

psikolojide gecmektedir, Ogrenciler bu hallerini disa ofke, siddet vb. bicimde disa
vurabilmektedir. Bunlann neticesinde akran zorbaligi acrga 91kmaktadir. Ogrenciler
zayif gorduklerini

arkadaslanm

zorbahk maruz birakabilmektedir,

oyunlara almayarak onu kolayca dislamakta ve
Bir ogrencinin zorbahga ugramasr ya da kurban

olmasi demek, bir ya da daha fazla arkadasi tarafmdan uzun siireli ve tekrarh olarak
zorbahga maruz birakilmasi demektir(Olweus,2003).

Ogrencilerimiz

giinlerinin biiyiik bir kismmi teknolojik

esyalara zaman

ayirarak gecirmektedir, Burada sanal alemde ortaya cikan siber zorbahk dedigimiz
zorbahk tiirii devreye girmektedir. ilave edecek olursak, hem sanal ortamda hem yiiz
yiize lakap takma da bir zorbahk bicimi olarak karsirmza gelmektedir. Bunlara maruz
kalan ogrenciler yalmzliga

itilmekte hatta bunahma

bile girerek okula devam

etmemektedir. Zorbalann genellikle kendi problemlerini drssallasurdiklan

ve sorun
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9ozebilme becerilerindeki yetersiz olduklan belirtilmektedir. Hatta zorbalann okul
basanlannm

du~tiigil,

okuldan

ve

okul

cevresinden

uzaklastiklan

gozlenmektedirfVerdugo, 1999).

4.Boyut: Daha Once Siber Akran Zorbahgma Maruz Kalma/Uygulama ile ilgili
Bir Durumun Varbg1 Varsa Belirtiniz? Dii~iincelerinizi A~1klayabilir Misiniz?
Cahsma grubunu olusturan okul yoneticilerin % 45'i siber akran zorbaligi ile
ilgili sikmn yasadiklanm belirtmislerdir. Siber akran zorbahgi elektronik esyalar
vasrtasiyla yapilan bir zorbahk olarak gorulmekte ve saldirganhgm bir cesidi olarak
tammlanmaktadir ( Lacey,2007). Ogrencilerimiz arasmda sanal ortamda alay etme,
ku9ilk dusurme, lakap takma vb. olarak gorulebilmektedir. Sanal ortamda zorbahk
yapmak

daha kolaydir,

<;unku buradaki

kisiler

kolayca baska

kimlige

burunebilmektedir. Y apilan arastirmalarda, siber zorba magdurlannm %89'unun ve
siber zorbalann hepsinin ayda en az dort kez bilgisayar kullandiklanm
belirtmi~tir(Li,2007). Bu arastirma sonucunda, siber zorba olma ile bilgisayar
kullanma sikhgi arasmda · anlamh bir iliski kurulmusken, siber magdur olma ile
bilgisayar kullanma arasmda bir iliski kurulamamistir. Gunumnz teknolojilerinin
yaygm olarak kullarulmaya baslanmasiyla birlikte okullarda ogrencilerin gostermis
olduklan zorbahk davramslan sanal ortamda rahatca yapabilmelerine olanak
saglamrsnr. Ybarra ve Mitchell (2004), okul zorbahgi yapan ogrencilerin yandan
fazlasmm online digerlerine zorbahk yaptigim, Li (2007), okul zorbahgi yapan
ogrencilerin %15'inin digerlerine elektronik araclar kullanarak zorbahk yaptigim
belirtmistir,
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5.Boyut: Siber Zorbahk ve Okul Giivenligi Konusunda Bilgi Ve Farkmdahk
Nasd Arttmlabileeegini

Kisaca

Anlatnnz?

Dii~iincelerinizi A~1klayabilir

Misiniz?
Cahsma grubunu olusturan okul yoneticilerin % 85'inin arabuluculuk
yontemi ile ogrencilerin bilgi farkmdahklannm arttmlabilecegini belirtmistir,
Arabuluculuk yontemi ile ogrenci kolayca empati kurabilmekte ve yapmis oldugu
yanhshgi kolayca kabul etmektedir. Arabuluculuk yontemi, otoriteyi bir kenara
birakngi icin ogrencilerin arasmda 9ozfun becerilerini de gelistirmektedir,
Arabuluculuk, birden fazla bireyler arasmda meydana gelen uyusmazhklann ii9ilncii
bir kisinin iletisim ve uyusmazhk 9ozme becerileri ile yardimci olmasidmfimith ve
Sidwell, 1990). Okulda uygulanan arabuluculuk yontemi ile bireylerin farkh
ortamlarda karsilasabilecekleri cansma durumunda sorun 9ozme becerilerini artnrma
konusunda etkilidir.
Cahsma grubunu olusturan okul yoneticilerin % 50'sinin iletisim becerileri
arttirma programi olusturma ile ogrencilerin zorbahk konusundaki bilgi ve
farkmdahklanmn arttinlabilecegini belirtmistir. Zorbahgm temelinde Iletisimden
kaynaklanan problemler yatmaktadir, Ogrenciler ogretmen, aile ya da arkadaslan ile
iyi bir iletisim kuramadiklannda kendilerini yalmz hissetmedir. Bu durum ogrenciyi
ogrencinin ozgttvenini kaybederek teknolojik esyalar sayesinde olmak istedigi bir
kimlige burunmesine olanak saglamaktadrr. Bu yuzden iletisim becerileri arttirma
programi ile ogrencinin kendini daha iyi hissetmesi saglanabilir, Bu yontemle de
ogrencinin bilgi ve farkmdahgi arttmlmis olacaktir.
Cahsma grubunu olusturan okul yoneticilerin % 80'inin grup rehberligi
yaparak zorbahk konusundaki bilgi ve farkmdahklannm arttmlabileceginden
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bahsetmistir, Grup rehberliginin en onemli ozelligi ogrenciler arasmda empati
yeteneginin arttirmasidir. Bu yontemle akrandan gelen paylasimlar direnci kirarak
farkmdahk si.irecini hizlandirmaktadir, Okul ycneticilerimiz rehber ogretimlerimiz
vasitasiyla grup rehberligi yapilarak ogrencilerin zorbahk ti.irleri haklandaki bilgi ve
farkmdahklannm daha hizli bir sekilde arttmlabilecegini belirtmistir.
Cahsma grubunu olusturan okul ycneticilerin % 75'inin aile egitim prograrm
ile

ogrencilerin

zorbahk

ti.irleri

haklandaki

bilgi

arttmlabilecegini belirtmislerdir. Gunnmuzde her gecen

gun

ve

farkmdahklannm

artan parcalanrms aile

sayisi ogrenciler uzerinde olumsuz etki yaratmaktadir, Bu yuzden aile-cocuk
iliskileri bozulmaktadir. Aile egitim programlan ile bu konuda sikmtilar biraz daha
hizh ve kolay olarak halledilebilmektedir. Yoksa ogrenci evinde yasamis oldugu
problemleri kolayca smif arkadaslanna yansittiklan gozlemlenmektedir. Hatta bu
yansima siddet, ofke vb. sekilde karsirmza crkmaktadir. Yoneticilerimizin de
gorusleriyle aile egitim programlan arttmlmahdir. Bu sayede hem ogrenci saghkh
bir iletisime sahip olmakta hem de zorbahk hakkmdaki farkmdahgi artmaktadir.
Cahsma grubunu olusturan okul ycneticilerin % 70'inin ogretmen-aile
isbirligi yontemi kullarularak ogrencilerin zorbahk hakkmdaki farkmdahklannm
arttmlabilecegi soylemistir, Aile egitimin birinci faktorudur. Cocuk ilk egitimini
ailesinden

almaktadir. Bu

yuzden

aile-ogretmen isbirligi 90k onemlidir.

Ogretmenlerimiz her ne kadar aileler kadar ogrenciyle vakit gecirmis olsalar da
ogrenciyi tam manasiyla tamyamamis olabilirler. 0 yuzden aile ve ogretmen bagmm
kuvvetli olmasi gerekmektedir. Bu yuzden ogrenci ile ilgili yasanan her ti.irlti
sikmtida kolayca ortak 9ozfun yolu bulunarak ogrencinin farkmdahgi artnnlmalidir,
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BOLUMV

SONUC VE ONERiLER
5.1. Sonuelar
Arasnrmaya okuloncesi ve ilkogretim kurumlarmda gorev yapan 20 okul
ycneticisi kanlrrustir.
Okul yoneticileri ile yapilan gorusmelerimiz sonrasmda okul yoneticilerinln
karsilasnklan fiziki problemlerin basmda hizmet birimlerinin yetersizligi (%65)
gelmektedir. Mimari olarak karsilasilan problemlerin basmda ise, okullann mimari
yapilanndaki duzensizlikler (%45) gelmektedir. Aynca okul yoneticilerinin okul
temizligi, havalandirma yetersizligi, okul bahcesinin otopark olarak kullamlmasi
vb. gibi problemlere de deginmislerdir, Okul bahcelerinin otopark olarak
kullamlmasi ogretmen ve ogrencileri rahatsiz ettigi soylenebilir. Cunkn ogrencilerin
oyun alanlanmn buyuk ol9ude daraldigi gczlemlenmektedir. Maslow'un ihtiyac
hiyerarsisine gore, fizyolojik ihtiyaclardan sonra gelen en temel ihtiyac guvenlik
ihtiyacidir. Kendisini giivende hisseden bir kisi diger gereksinimlerini karsilamak
icin caba gosterir.
Okul binalanmn depreme dayamkhhgi da baska bir onemli problemimizdir.
Okul binalannm eskiligi okul yoneticilerini tedirgin ettigi gozlenmektedir. Anket
sonuclanrmzda, eski binalann deprem icin sadece guclendirildigi fakat problemin
hala devam ettigi anlasilmaktadir. Guvenli okul, okuldaki ogrenci, ogretmen ve
cahsan personelin kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal yonden rahat ve
guvende hissettikleri yerdir(Wanat, 1996).
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Giivenli ve sorumlu okullarm niteliklerinden birisi, okulun fiziksel
cevresinin guvenligini saglamasi ve ogrenciler iizerinde sorwnluluk duygusunu
destekleyen okul kurallannm islemesini saglamas1d1r(Dwyer,Osher,2000).
Yoneticiler, ogretmenler ve okul personelinin okul guvenligi konusunda
hizmet ici egitim almadiklan gczlemlenmektedir. Okul guvenliginin amaci;
ogrencileri, siddet, korku, yasakh madde, yildirma gibi korkulardan uzak,
ogretmenlerin ve ogrencilerin kendilerini rahat ve giivende hissederek bilgi ogretip
ve ogrenebilecekleri ortam yaratarak, bu ortamda basanh biitiin ogrencilerin gelistigi
bir okul iklimi yaratmaktir (Stephens, 1998).
Okul yoneticileri kriz ve risk yonetimi farkindahgi, ogretmenlerin yeterli
bilgiye sahip olmayisi, bu olaylan kendine ekstra yuk olarak gormeleri, acil durum
destek ekibindeki yetersizlikler ve acil durum eylem planlanrun guncel olamayisi
konularmda problem yasadiklanm belirtmektedirler. Cahsma grubundaki okuloncesi
ve ilkogretim okullannda kriz yonetim plant bulunmayan okullar oldugu, kriz
yonetim plam olan okullarda ise plamn islevsel olmadigi da gorulmektedir. Hatta
bazi okullardaki okul mudnrlerinin kriz yonetimi ekibinin farkmda olmadigr ve kriz
yonetimi ekibinin sivil savunma ekipleri gibi ekiplerle es deger diizeyde olduklan
· dtlstmtllmektedir. Bu duruma neden olarak, yoneticilerin kriz yonetimi plamnm
onemi konusunda bilincli olmamalan gosterilebilir. Goreve yeni baslayan okul
yoneticileri icin, okuldaki kriz ve risk yonetimi onemli bir sorun teskil etmektedir.
Karsilastirmali

cahsmalar,

okullarda

goreve

yeni

baslayan

ycneticilerin,

kendilerinden beklenen rolleri yerine getirilirken birtakim zorluklar yasadiklanm
gostermektedirf'Iutar, 2004).
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Okullardaki akran zorbahgi, ogrenciler arasmdaki iletisim problemlerinden
dolayi sikinti yasadiklanm belirtmislerdir. Akran zorbahgi magdurlan kendilerini
dislanmrs hissetmekte ve kendini toplumdan soyutlamaktadrr. Akran zorbahgi siddet,
lakap takma vb. hadiselerle cokca karsmnza cikmaktadir. Siber zorbahk ise,
ogrencilerin kimliklerini kolayca gizleyerek kendilerini olmak istedikleri bicimde
gostermelerine olanak saglamaktadir, Bu sayede ogrenci arkadaslanna zorbahk
uygulamaktadir.

Ybarra ve Mitchell (2004), okul zorbahgi yapan ogrencilerin

yandan fazlasmm online digerlerine zorbahk yaptigmi, Li (2007), okul zorbahgi
yapan ogrencilerin %15'inin digerlerine elektronik araclar kullanarak zorbahk
yaptignu belirtmistir, Magdur olan ogrencinin ozguvenine kaybetmesine yol
acmaktadir. Okul zorbahgi hem zorba hem de magdur acismdan uzun sureli olumsuz
etkileri olan toplumu tehdit eden olumlu tehdit eden problemdir.

Magdurlar

depresyondan intihar girisimine kadar cesitli sorurtlar yasamaktadirlar. Arastirmalar,
zorbahga maruz kalan bireylerin depresyon, yalmzhk, akranlan tarafmdan
reddedilme gibi cesitli sorurtlarla karsi karsiya kaldiklanm gostermektedir. Siber
zorbahga maruz kalan kisi husranlik, kizgmhk ve ilzilntii hissettikleri tespit
edilmistirflfinduja ve Patchin, 2006). Siber zorbahga maruz kalan cocuklar ilzilntii
ve korku gibi duygulan daha baskm hissettiklerini soylemisler, aynca yalmzhga
itelendikleri icin konsantrasyon bozuklugu yasadiklan nedeniyle okuldaki ders
notlarmda dii§il§ yasadiklanm belirtmislerdir (Beran ve Li, 2005).
Zorbahk tiirlerinin gorttlmesinde ogretmen-ogrenci, ogrenci-ogrenci, aileogretmen

ve

aile-ogrenci

arasmdaki

iletisimde

kaynaklanan

problemler

bulunmaktadir, Okul yoneticileri, kriz donemi boyunca iletisim kanallanru aktif
olarak kullanmalidirlar, Bu sebeple, medya organlan vasitasiyla toplumla surekli
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butunlesmelidir.

Aksi halde, spekiilasyonlann

yayilmasi

soz konusu olabilir ve

mudurlerin stresi artabilir.
Zorbahk tiirlerindeki farkmdahklann arttmlmasmda en etkili yontem % 85'1ik
bir oranla arabuluculuk yontemi olarak karsimiza cikmaktadrr. Bu yontemle ogrenci
kolayca

empati kurabilmekte

ve bu davramsmdan

vazgecebilmektedir,

Akran

arabuluculuk yontemi otoriteyi problem dismda brraktigi icin <;oziim becerileri sadece
ogrenciler

arasmda

gelisim

saglamaktadir,

Bunu

deneyimleyerek

ogrenmek

farkmdahgm gelisiminde onemli bir rol oynamaktadir, Arabuluculuk, birden fazla
bireyler arasmda meydana gelen anlasmazhklann

<;oziimlenebilmesi icin ii<;iincii

kisilerin anlasmazhgr iletisim ve catisma cozme becerilerini kullanarak destek olma
surecleridinfsmith ve Sidwell, 1990). Okullarda uygulanan arabuluculuk yontemi ile
ogrencilerin ileriki yasamlardaki karsilasacaklan uyusmazhklan cozme becerilerinin
artacagi ongorulmektedir.

llkogretim

6.s1ruf ogrencilerine

yapilan bir arastirma

sonucunda, arabuluculuk egitim programlanna katilan ogrencilerin ozgtrven, sosyal
problemlerle

bas

gozlenmistirtlohnson,

edebilme

ve

iletisim

becerilerini

gelistirdikleri

1988).

Akran ve siber zorbahk konusunda grup rehberligi yapma, akrandan gelen
direnci kirdigmdan dolayi etkili bir yontemdir. Bu sayede ogrencinin farkmdahgi
arttmlabilmektedir.

Okul yonetiminin isleyisine yon veren kisiler okul yoneticileridir.

Okul yoneticilerinin gorevi okulda bulunan ogretmen, ogrenci ve cahsan personelin
en verimli bicimde kullanarak, okulu amaclanna uygun olarak yasatan kisidir, Bu
sebeple sistemle ilgilenirken, okulla ilgili sorunlarla da ilgilenir. Egitim yonetimi
makro duzeyde ilgilenirken, okul yonetimi mikro duzeyde ilgilenmektedir. Bu acidan
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bakacak olursak okul yonetimi rehberlik ogretmenleri yardtmiyla

ogrencileri

yeteneklerine gore grup olusturarak onlara onculuk etmektedirlerflirdogan, 2008).
Aile-ogretmen isbirligi, ogrenciler okuldaki ogretmenleri ile hemen hemen
evde ailesi ile gecirdikleri zaman kadar vakit gecirmektedir, Ailenin sorumluluklan
son derece onemlldir. Gerek cocukluk dcnemlerinde gerekse okul donemlerinde
ailenin vermis oldugu egitim veya takmdiklan tavir cocugun kisilik gelisimlerini
onemli oranda etkilemektedir. Bu yuzden ogrenci ailesinin kendisine karsi olan
ilgisizligini ogretmeni ile yakmlasarak eksikligini tamamlamak istedigi durumlar
olabilir. Ogretmenlerin ogrenciyi iyi tammasi ve ailelerle baglanm siki kurmasi
sayesinde ogrencinin bilgi ve farkindahgi kolayca arttmlabilir.
S0nu9 olarak okul guvenligi ve siber zorbahk ogrenciler icin onemli hirer
konudur. (;iinkii 9agd~ bir egitim verilebilmesi icin guvenli bir okul ortamma
ihtiyac vardir. Cocuklann okulda kendilerini guvende ve huzurda hissetmeleri,
akademik gudtllemelerine ve psikolojik saghgma kadar bircok onemli ozelligi
derinden etkilemektedir. Cocuklann kendilerini giivensiz hissetmeleri ve okul
ikliminin cocuklann kapasitelerini ortaya cikarmalanm engelleyecek bir hal almasma
yol acan sebeplerin basmda akran ve siber zorbahk geldigi gozlenmektedir.
Okullarda akranlar arasmda gorulen zorbahk hemen sanal ortama tasmabilmektedir.
Bu yuzen bu iki zorbahk birbiriyle baglantih kavramlardir.
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5.2. Oneriler
Arastirmamn sonuclanyla ilgili olarak uygulamaya ve bu konuda yapilacak
arastirmalara yonelik onerilere yer verilmistir,
5.2.1. Arasnrmanm Sonuelarma Yonelik Oneriler
l.Okul yoneticileri ile yapilan gorusmelerde, okullann fiziki yapilanmn yetersizligi
anlasilmaktadir. Bunun en basmda hizmet odalanndaki (rehberlik vb. gibi) eksiklikler
gelmektedir. Okullarda rehber ogretmenlerine bir oda verilmesi ve bu odalann cagdas
ihtiyaclara uygun bir bicimde yeniden dtizenlenebilecegi soylenebilir.
2. Okul yoneticileri ile yapilan gorii~melerde,okullarm yangm merdiveni konusunda
onlemleri yetersiz olarak degerlendirmekte, maddi imkansizhklar nedeniyle binalara
yangm merdivenleri yaptrramadiklanm, yangmda dumam algilayacak ve alarm
verecek aygitlan binalara yerlestiremediklerini, bunlann temini icin Milli Egitim
Bakanhgr'ndan maddi yardim talep ettiklerini, fakat heni.iz bir cevap alamadiklanm
ifade etmislerdir. Bu ve buna benzer konulardaki eksikliklerin giderilmesi icin MEB
hizh bir bicimde okullan denetleyerek, onlara aynlan butceden eksikliklerin
giderilmesini saglayabilirler.
3. Okullarm kriz yonetimi ve risk yonetimi konulannda farkmdahgm arttmlmasi okul
acil durum destek ekibinin daha 90k bilgilenmesi gerekmektedir. Afet ve acil durum
plam yilhk olarak giincellenerek ogrencilere aktanlmahdir. Ycneticilere hizmet ici
egitim verilerek risk yonetimi konusunda farkmdahklan daha da arttmlabilir.
4. KKTC'de Okuloncesi ve Ilkogretimlerim okullanndaki zorbahgm onlenmesi icin
magdur ogrencilere psikolojik destek almalan saglanmahdir. Okullardaki siber
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zorbahk konusunu onleme cahsmalanna okul, aile ve toplumun ortaklasa katihmi
onemlidir. Sanal zorbahgm kisileri intihara kadar gottlren bir ruh haline sebep oldugu
unutmamahdir. Gelecek cahsmalarda okul ve ailenin siber zorbaligi onlemede
ustlenmis olduklan rollerin etkili olup olmadigma yonelik cahsmalar yapilabilir.
5. Ogrencilerin zorbahk tnrleri hakkmdaki bilgi ve farkmdahklannm artmasi icin
ogrenciler ayn ayn gruplara aynlarak grup rehberligi yapilmaltdir. Ogrencilerin
empati kurmalan saglanarak, ogretmenlerin ogrenci ailesiyle olan iliskilerin
kuvvetlendirilmesi saglanarak ogrencinin zorbahk turleri hakkmdaki bilgi ve
farkmdalrgi arttmlabilir.
5.2.2. Ileriki Arasnrmalara Ydnelik Oneriler
1. Arastirma cahsma grubu olarak sadece · okul ycneticileri almmistir. ileriki
arastirmalarda ogretmen gorusleri almabilir.
2. Bu arastirmada Siber Zorbahk ve Okul Guvenligi ile ilgili okul yoneticilerinin
karsilastigi problemler incelenmistir, ileriki arastirmalarda rehber ogretmenlerin
genel olarak ya~ad1g1 problemlerle ilgi cahsmalar yapilabilir.
3. Ayru arastirma ozel okullarla devlet okullan karsilastmlarak da yapilabilir,
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EKLER
EK-1: Gorii~me Formu
GORU$MEFORMU

Arastirma Sorusu:
Okuloncesi ve llkogretim Kurumlanndaki Yoneticilerin Siber Zorbahk ve Okul
Guvenligine Iliskin karsilastiklan sorunlar nelerdir?
Tarih ve saat (baslangic-bitis):
GIRI$
Merhaba, adim Ali YITIK. Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri
Enstittisti, Egitim Ycnetimi-Denetimi-Bkonomisi ve Planlamasi A.B.D.'nda yiiksek
lisans yapmaktayim. Okuloncesi ve llkogretim Kurumlannda Siber zorbahk ve Okul
Gnvenligi ile ilgili karsilasilan problemler nelerdir? sorusu uzerine bir arastirma
yapiyorum ve sizinle konu ile ilgili olarak gorusme yapmak istiyorum. Bu
arastirmada amacim okul yoneticilerinin okul yonetimi ve ile okul guvenligi ile ilgili
karsilastiklan sorunlan derinlemesine incelemektir. Bu arastirmada ortaya cikacak
sonuclann okul yoneticilerinin sorunlanmn cozumune katki koyacagmi umit
ediyorum. Yaptigim tum gortlsmelerde verilen bilgiler sadece bu arastrrmada
kullamlacak ve kesinlikle gizli tutulacaktir. Gorusmeye baslamadan sormak
istediginiz bir soru varsa oncelikle bunu yamtlam.ak isterim. Izin verirseniz
gorusmeye baslamak istiyorum.

I. BOLUM: GORO~ME SORUL.

1. Okulunuzun fiziki ve mimari
yapimz?
2. Okul yonetimi

kapsammda

kriz vnnpfo

farkmdahgmm nasil saglandigim degerlen •·
3. Okulunuzda yasanan akran zorbahgmm
4. Daha once siber akran zorbahgma maruz

J.\..a.uuw

durumun varligi varsa belirtiniz?
5. Siber Zorbahk ve Okul Guvenligi bilgi ve farkmdahk nasil
kisaca belirtiniz?
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EK 2: Ol~ekle ilgili Milli Egitim Genelik ve Spor Bakanhgi'nm Izni

KUZEY KlBIUS 'i'URK CUMHURiYETi
MiLLt EGiTfM VE K0LT-0R UAKANLIGl
iLKOGRETiM DAiRESi MOnOru.,Oc;O

say,:

ion.o.oo.3s12016/1B-I\ S':\-

Leflrn~a, 12 May1s 2016

Saym Ali YiTiK,
Y11lm1 Dogu Oniversitesi
Letko~a. ·

Mtldfu;!O~Uze bagh okul oncesi ve ilkokullarda gorev yapan yonctici ve
ogretmenlere uygulamak i~tediginiz "Sl,ber Zorbuhk ve Okul Giivenli~" konulu anket
sorulan, Talim ve Terbiye Dairesi MUdi.irliigil taralindan incelenmis olup gizlilik ve
go11lllliililkilkelerine riayet edilerek uygulanma.~t uygun gorlllmil§tilr.
~alt~ma uygulamadan once okul mlldi.irliikleri ile temas kurulmasi ve tamamlandiktan
.sonra da sonnelarm Talim ve Terbiye Dalresi Miidiirliigll'ne iletilmesi hususunda geregilli
saygi ile rica ederim.

J/n1r1r,I
;i,~ARI
MOdilr Muavini

ve
Mildilr(V)

/M
Tel
(90)(392)228 3 i36 • 228 6893
Fax
(90) (392) 228 7158
E-mail meb@mebnet.net

Lefko~a-KKTC:
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