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GÜVENLİ OKUL VE OKUL GÜVENLİĞİ 
 

- Huzurlu, mutlu, uyum içinde ve hayata değer katan bir birey olarak  

   → Var olabilmek için güven içinde olmamız şarttır.  
 MASLOW→ İnsanın temel ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci basamağını  

                         → “Güvenlik” olarak belirlemiştir. 

 Bu kurama göre: insanın kendisini gerçekleştirebilmesi için  
 -Beden, iş, kaynak, sağlık, mülkiyet vb. konularda güven içinde olması gerekir. 
 

GÜVENLİ OKUL NEDİR? 

 Sağlıklı nesiller inşa edebilmek için dikkat edilmesi gereken hususların başında  
  → “OKUL GÜVENLİĞİ “gelmektedir.   
 Güvenin olmadığı ve korkunun hâkim olduğu okullarda  

   → Nitelikli öğrenmeden söz edilemez! 

 Güvensiz okul ortamları 
→ Öğrenmeye odaklanamama ve  

→ Öğrencilerde motivasyon düşüklüğüne neden olmaktadır. 
 

Güvenli okul ortamı inşasında bir diğer önemli konu: 

- Okulun paydaşlarının (özellikle öğretmen ve çalışanların ) 

    → Kendilerini emniyette hissetmeleridir. 
 

 Öğrenci, öğretmen ve diğer personel → Okulun temel unsurlarıdır. 

 Bu unsurlar kendilerini fiziksel, psikolojik ve duygusal açıdan  

      → Özgür ve güvenli hissettikleri okullar güvenlidir. 
 

 Güvenli okul: “… öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında sosyal becerilerini  

  sergiledikleri, öfkelerini kontrol edebildikleri, sorunlarına çözüm bulabildikleri  

  ve herkesin birbirine saygılı davrandığı bir ortam …” 
 

Güvenli okul: “Öğrenci ve okul personelinin okul içinden ya da çevreden  
 kaynaklanan suç, şiddet, saldırganlık, zorbalık, hırsızlık, vandalizm, alkol, sigara  

 ve uyuşturucu madde kullanımı, cinsel ve ırksal taciz gibi istenmeyen  

 davranışlara karşı korunmaları ve okulda bir kriz ortamı yaratabilecek  
 olağanüstü hâllerde … can güvenliklerinin en üst düzeyde sağlanmasıdır.’’ 
 

Bu konuların yanında okul güvenliğini bozan unsurlar: 

 -Terör saldırısı, kimyasal ve nükleer sızıntı, trafik ve savaş durumları … 
 

 Güvenli okullar: Öğrenci, öğretmen, çalışan vb. paydaşlar açısından  

 - Fiziksel, sosyal, psikolojik ve çevresel tehditlerden uzak mekânlardır. 
 

 Güvenli okulların inşası için  

  → Eğitimcilerin güvenli okulların özelliklerini bilmesi gerekir. 
 

 GÜVENLİ OKULLARIN ÖZELLİKLERİ 

1. Etkili Okul Yöneticiliği ve Liderliği 

2. Okulu Oluşturan Mekânların Kontrolü 

3. Güven Hissi       4. Saygı        5. Samimiyet 
6. Fiziksel Zarar, Gözdağı, Zorbalık ve Tacizin Bulunmaması 

7. Alay, Nefret Dili ve Sosyal Dışlanmadan Uzak Olma 

8. Çatışma Riskinden Uzak Olma 
9. Doğal Afetlerden Uzak Olma 

10. Sorumluluk Duygusunu Geliştirme 

11. İhtiyacı Olan Öğrencilerin İhtiyaçlarını Giderme 
12. Eşit Muamele 

13. Akademik Başarıya Odaklanma 

14. Veliler ve Toplumla İyi İlişkiler İçinde Olma 
15. İfade Özgürlüğünü Destekleme 

16. Güvenlik Problemlerini Açıkça Tartışma 

17. İletişim 
18. Empati Kültürünü Geliştirme 

19. Güvenliği Tehdit Eden Davranışları Görmezlikten Gelmeme ( Ödüllendirme) 

20. Kolluk Güçleriyle İş Birliği 
21. Her Türlü Bağımlılıkla Mücadele 

22. Göçmen Çocukların Problemlerini Yönetebilme 

23. Krize Hazırlık ve Krize Müdahale Planlarına Sahip Olma  
 

 Sonuç:  

Güvenli okul ortamı inşa etme ve bu ortamları sürdürülebilir hâle getirmek için 

- Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve diğer paydaşların  
   → Bu konuda bilgi sahibi olmaları gerekir. 

Paydaşlar okul güvenliği planlama ve uygulamada  

  → İstekli ve tutarlı olmalı ve zaman zaman tatbikatlar yapmalıdır. 

Ayrıca okul yöneticileri ve diğer paydaşlar 

  → Güvenli okulla ilgili eylem araştırmaları yapmalıdır. 
 
 

SİBER ZORBALIK VE SİBER MAĞDURİYET 

 -Öfke duygusu kontrol edilmediği takdirde davranışsal şiddete dönüşebilir.  
 Bireyler sözel, duygusal ve fiziki şiddet gibi  

   → Farklı türden şiddet davranışları gösterebilir. 

   → Bu şiddet davranışları diğer insanlara zarar verici davranışlardır. 
       → “Zorbalık” da bu şiddet davranışlarından biridir. 
 

ZORBALIK: Yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak güçlü olan çocukların 

 - Kendilerinden küçük/güçsüz çocukları  

    → Sürekli olarak hırpalaması, eziyet etmesi  ve rahatsız etmesidir. 

 Öğrencilerin okulda zorbalık davranışları  

 →Bireysel, akran grubu, okul ortamı, aile ve çevresel özelliklerle ilgili olabilir. 
 

BAĞIMLILIK VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 

 Bağımlılık Nedir?  

 Herhangi bir maddenin zarar veren sonuçlarına rağmen  

  →Sürekli ve aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. →                                                                                           
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Zorbalığın Ayırt Edici Özellikleri:  

 1. Zorbalık bilinçli ve isteyerek yapılır. (Söz veya eylemle) 

     Kurbana fiziksel, zihinsel, sosyal ya da psikolojik zarar verme amacı güder. 

 2. Bir kereye mahsus değildir! ( Tekrarlanıyor olması gerekir.)  
 3. Zorbalar eylemlerini bireysel veya grupla yapabilecekleri gibi 

     Kurbanlar da bu eylemlerden bireysel ya da grup olarak zarar görebilirler.  

 4. Kurban kendini koruyamayacak fiziksel veya zihinsel nitelikte olmalıdır. 
 5. Zorbalar genellikle bu eylemler sonunda kendilerine çıkar sağlar. 

 6. Zorbalar kurbanın acı çekmesinden, küçük düşmesinden zevk alırlar.  

 7. Zorbalar ve kurbanlar ile sergilenen zorbaca davranışlar dikkate alınmalıdır.  
 
 

 Siber Zorbalık: 

 BİT (özellikle internet) → Bilgiye ulaşma, saklama ve paylaşmada önemlidir. 

 Teknoloji ve internetin hem olumlu hem de olumsuz özellikleri vardır. 

 Olumsuz kavramlardan biri de “Siber zorbalık”tır. 
 

 Siber zorbalık: 

 - Günümüzde özellikle çocuklar ve gençler arasında sıkça görülen ve  
 - Geleneksel zorbalık kavramından farklı olarak  

    - Bireylerin mobil telefonlar ve internet aracılığıyla  

    - Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak  
        → Diğer bireylere rahatsızlık vermesi ve onları taciz etmesidir. 

 Bireylerin internet ve elektronik medya ile saldırgan davranışlarda bulunmasıdır.  
 
 

Geleneksel Zorbalık Ve Siber Zorbalık:  

 Geleneksel zorbalıkta özellikle çocuklar diğerleri tarafından tanınır. 

   → Bu da kaygıyı artırdığından çocuklar genellikle siber zorbalığı tercih eder. 

 Hatta normal hayatında zorbalık davranışları göstermemiş olanlar bile 
  - Tanınamadığı ya da bulunamayacağını düşündüğü için  

    →  Sosyal medyada zorbalık davranışları sergileyebilmektedir. 

 Ayrıca genellikle geleneksel zorbalık yapan bireyler ve çocuklar 
   → Siber zorbalığı da sıklıkla tercih etmektedir.  
 

 Çocukların siber zorbalığı tercih etmesinin nedenleri: 

  → Daha fazla izleyiciye ulaşmasıdır.  
  → Yazılı kelimelerin etkisi daha büyüktür. (Söz daha çabuk unutulur) 

  → Siber zorbalık her zaman her yerde uygulanabilir. 
 

Siber Zorbalık Nedenleri: 

 Bunlar genellikle  

 - İntikam alma ya da cezalandırma arzusu 
 - Popüler olma arzusu 

 - Aile içinde yaşanan sorunlar 

 - Düşük öz güven ya da  
 - Gerçek dünyada elde edilemeyen başarıyı sanal dünyada yakalama arzusu  

 - Siber zorbalık yaptığı kişi ile ilgili kıskançlıklar … 
 

Siber Mağduriyet: 

 Günümüzde daha fazla ergen ve çocuk siber zorbalığı maruz kalmaktadır.  

 Siber mağduriyet:  

 - Kişinin dijital teknolojiler aracılığıyla kendine zarar veren  

 - Saldırgan tutumlara maruz kalması ve 
 - Bunun da kişide mağduriyet oluşturması durumudur. 

 Siber mağduriyete maruz kalan ergen ve çocuklar  

 - Birçok akademik, duygusal, ilişkisel ve sosyal problemlerle karşılaşmakta ve 
 - Artan stres onlarda depresyon, kaygı, intihar vb. sonuçları tetiklemektedir.  

 Ayrıca zorbalığa maruz kalan çocuklarda baş ve karın ağrısı, cilt problemleri gibi 

  → Fiziksel problemler de meydana gelmektedir.  
  → Yeme alışkanlıklarını etkileyebilir. 
 

Siber Zorbalığın Önlenmesi: 

 Ülkemizde ve dünyada siber zorbalığı önlemeye yönelik  

   → Çeşitli müdahale programları uzun yıllardır uygulanmaktadır. 
 

 Ülkemizdeki çalışmalar: 

 - Grup rehberliği şeklinde ve dijital teknolojilerin yer almadığı  

    → Önleyici programlardır.   
 

 Siber Zorbalığın Önlenmesinde Neler yapılabilir?  

1. Çocukların şifre kullanmalarını ve şifreleri kimseyle paylaşmamalarını sağlama. 

2. Çocuğun sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarlarını uygulama. 

3. Siber zorbalara karşı çocuğunuzun asla karşılık vermemesi… 
4.Siber zorbalık yapanların ilgili makamlara bildirilmesi… 

5. Çocuklarla rahat bir iletişim iklimi oluşturma… 

6. Siber zorbalığın ne olduğunu çocuklara anlatma… 
7. Çocukların çevrim içi aktivitelerini (oyun vb.) gözlemleme… 

8. Uygulamalar ve çevrim içi platformlar hakkında bilgi sahibi olma ve bildirme 

9. Öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik zorbalık ve siber zorbalık seminerleri… 
10. Okul ve aile arasındaki iş birliği ve iletişimi artırma… 

11. Rehber öğretmenler zorbalığı ve siber zorbalığı önlemeye ve azaltmaya yönelik  

     grup çalışmaları yapılabilir.  
 

 Bağımlı bireyler 

  → Belirli bir maddeye karşı aşırı ve yoğun ilgi gösterirler. 

  → Bu tutum kişinin yaşamı boyunca sürebilir.  

  → Zararlarını bilmelerine rağmen o maddeleri kullanmaya devam ederler. 
  → Zamanla maddeye karşı tolerans geliştirler ve daha çok kullanmak isterler. 

       → Bırakma konusunda daha çok sıkıntı yaşarlar. 
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Bağımlılık: 

  → Biyolojik, sosyal ve davranışsal boyutları vardır.  

  → Yeniden tekrar eden bir rahatsızlıktır. 
 

Bağımlılık:  1) Fiziksel Bağımlılık 2) Ruhsal Bağımlılık 
 

1) Fiziksel Bağımlılık:  

 - Maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir.  
 - Madde alınmadığı zaman fizyolojik uyum bozulur. 

 - Fiziksel belirtiler çıkar.  

 - Bu durum kişiyi ve çevresindeki insanları rahatsız edebilir. 
 

2) Ruhsal Bağımlılık:  

- Kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği 

   →Gereksinimlerini tatmin etme ya da giderme amacıyla o maddeye düşkünlük. 

   → Madde bırakıldığında bazı ruhsal şikâyetler görülür.  
 

DSM-V (Psikolojik Tanı Kriterleri Kitabı)  
 

DSM-V’ye göre bağımlılık kavramının 3 temel özelliği vardır: 

1) Maddeye ulaşmak için engellenemez arzu ve istek 
2) Tolerans adı verilen kullanımın giderek artması 

3) Yoksunluk. 
 

Bağımlılıkların ortak özelliklerinden biri de  

-Madde ya da davranışa yönelik davranışları kontrol edememe ve 

  → Olumsuz etkilerine rağmen maddeyi/davranışı kullanmaya devam etmedir. 
 

AMATEM  

(Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezleri) 

Madde bağımlısı kişiler  

-Hastaneler bünyesinde kurulan AMATEM’den → Destek almalıdır. 
 
 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI 
 

Teknoloji Bağımlılığı:  

Teknoloji ve internetin bilinçsiz-kontrolsüz kullanımı ile ortaya çıkan  

 → Davranışsal bağımlılıklardır. 
 

 İnternet Bağımlılığı Kriterleri  
 

 İnternetin çok kullanımı→ Psikolojik, davranışsal ve duygusal problemler… 
 

 

 Bireyler  

 1) Günlük hayatta kuramadıkları anlamlı ve değerli hissettirecek ilişkileri  
    → İnternet ortamında bulabilir.  

 2) Sosyal kaygı yaşadığı için insanlarla konuşmaktan çekinen bir genç 

    → İnternet sayesinde kendini ifade edebilir. 
    → İstediği kişi olabilir. 

 3) Günlük hayatta değer görmeyen ve sürekli hor görülen bir çocuk  

    →İnternet ve oyunlar sayesinde saygınlık ve güç ihtiyacını karşılayabilir. 
 

 İnternet Bağımlılığı Nedenleri Nelerdir? 

 Sosyalleşme gereksinimi önemli bir neden olarak görülür: 
 1)Kişilerin gerçek kimliğini saklayarak olduğundan farklı bir şekilde göstermesi 

 2)Tanınmamanın verdiği rahatlıkla düşüncelerini açıkça paylaşabilmeleri 

 3)Yüz yüze iletişim yerine internet iletişimini daha kolay bulmaları  
 

 İnternet Bağımlılığı Belirtileri  

 Temelde, süreç açısından üç temel belirtinin olduğunu görüyoruz:  

 İnternet bağımlılığının belirtileri neler? 

 1) Davranışsal Belirtiler 2) Fiziksel ve Zihinsel Belirtiler  3) Sosyal Belirtiler 
   

 Davranışsal belirtiler neler? 

 1) İnternette geçen sürenin giderek artması 

 2) Amaçlandığından daha uzun süreli internet kullanma 
 3) Kullanımla ilgili yalan söyleme 

 4) İnternetle ilgili aşırı zihinsel uğraş 

 5) İnterneti diğer problemlerden kaçmak için kullanma 
 6) İnternet kullanımının sebep olduğu psikolojik, sosyal, fiziksel ve mesleki  

    problemlere rağmen kullanmada ısrar etme. 
 

 Fiziksel ve Zihinsel Belirtiler neler? 

 1) İnternet kullanımının azalmasıyla birlikte anksiyete 

 2) İnternetle ilgili obsesif düşünceler ve hayallerde artış 
 3) İnternet kullanımını azaltmak için süregelen bir istek ve arzunun olmaması 

 4)Durgunluk, uykusuzluk, panik atak ve kızgınlık hâllerindeki artış 

 5)Kan basıncı ve kalp dolaşım sistemi bozuklukları, stres, konsantrasyon eksikliği 
 6) Baş, mide ve kas ağrıları ile görme zayıflıkları 
 

 Sosyal Belirtiler neler? 

 1) Önemli sosyal, mesleki ve serbest zaman faaliyetlerinin internet kullanımı  
    yüzünden bırakılması 

 2) İş yerinde veya okulda azalan üretkenlikle birlikte yüksek gerilim ve rekabet  

    ortamı oluşması.  
 

 

İNTERNET BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI 
 

Bu kişilerde bedensel, sosyal ve psikolojik sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 

Bedensel sonuçlar:  

- Beslenmeyi o kadar ihmal ederler ki ciddi bir şekilde zayıflarlar.  
-  Ancak büyük bir kısmı aşırı kiloludur.  

- Sırt ağrıları, baş ağrıları, göz şikâyetleri … 

- Vücut hijyeni de sık sık ihmal edilen bir konudur. 

 

MODÜL 9                                            2 -B                         KONU ANLATIM 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Sosyal Sonuçlar:  

 - Gerçek dünyaya ait ilişkiler azalır. 

 - Hobi ve ilgi alanları ihmal edilir. 
 - Kişi giderek yalnızlaşır ve sonunda çevresinden tümüyle yalıtılmış hâle gelir 
 

 Psikolojik sonuçlar:  

 - Kendisine güvenmeyen kendisinden şüphe eden bir kişiliğe sahiptirler.  

 - Başkalarıyla temas kurmadaki kendine güvensizlik giderek korkaklığa dönüşür.  
 - Sık sık ortaya çıkan başka bir olgu da depresyondur.  

 - Ayrıca değersizlik ve çaresizlik duyguları da bu kişilerde baskındır. 
 

Aşırı Teknoloji Kullanımına Karşı Aile olarak Ne Yapmak Gerekir?  
 

 a) Çocukların nasıl bir insan olmasını istiyorsanız ona o şekilde model olun.  

 b) Çocuklara karşı her zaman saygılı olun.  
 c) Çocuklara sevginizi açıkça ve koşulsuz olarak gösterin.  

 d) Çocuklarla birlikte oyun oynayın.  

 e) Çocuklarla birlikte kitap okuyun.  
 f) Çocukların yaşına uygun sorumluluklar verin.  

 g) Çocukların mutlaka bir spor ya da sanat alanında uğraş edinmesini sağlayın.  

 h) Çocukların yaşam amacı edinmesine yardım edin.  
 i) Sonuç değil süreç odaklı başarıyı destekleyin.  

 j) Çocukların arkadaşlarını tanıyın.  
 

 CHİBBARO, RİCKS ve LANİER dijital bağımlılıkların önlenmesinde okul   
  psikolojik danışmanlarına/rehber öğretmenlere yönelik bir model önerdiler: 

 a) Profesyonel gelişim: Danışmanların profesyonel gelişimleri. 

 b) Tüm okul çapında eğitim: Danışmanları tüm okulu bilgilendirmeli… 
 c) Aile ve toplum eğitimi: Aile ve topluma yönelik çalışmalar…  

 d) Öğrenci değerlendirmesi: Öğrencilerin çeşitli araçlarla değerlendirilmesi…  

 e) Önleyici çalışmalar: Grup danışmanlığı, bireysel danışma, sınıf …  
 f) Kaynaklar: Danışmanların ailelere yönelik çeşitli kaynaklar hazırlaması… 
 

İnternet bağımlılığını önlemede okullara ve öğretmenlere düşen bazı görevler:  
 

 1) Okullarda özellikle ilkokul seviyesinde önleyici programlar uygulanabilir.  
 2) Öğretmenler öğrencilerinin kişilik özelliklerine odaklanmalılar.  

 3) Öğretmenlerin, öğrencilerin diğer akranları ile ilişkilerini incelemeleri gerekir.  
 

 Öğrenci yalnız ve içine kapanıksa sosyal medyada daha fazla vakit geçirebilir.  

 → Öğretmen öğrencilerini yaratıcı ve keşfedici grup faaliyetlerine sevk etmelidir.  
 → İnternette ne kadar az vakit geçirirlerse bağımlılık geliştirmeleri o kadar azalır.  
 

 4) İnternetin pozitif ve negatif etkileri ile ilgili atölye çalışmaları düzenlenebilir.  

    - Seminer ve atölye çalışmaları ailelere yönelik de tasarlanabilir.  
 5) Benlik saygısı düşük çocukların internet aktivitelerine daha fazla dâhil olurlar. 
 

GÜVENLİ OKUL VE İLETİŞİM 
 

 Öğrenme 

 - Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki  
    - Resmî ve gayri resmî iletişim ile gerçekleşen  

    - Etkileşimler aracılığıyla oluşturulan 

          →  Sosyal ilişkiler ağı içerisinde gerçekleşmektedir.  

 Bu nedenle güvenli okul sadece fiziksel güvenlikle elde edilemez! 
   → Sosyal ve psikolojik yönleri de göz önünde bulundurmalıdır. 
 

 Etkili iki yönlü iletişim 
 -Okul yönetiminden müfettişe, müdür, yönetici ve öğretmene kadar  

    → Tüm eğitim süreçlerinin başarıyla yerine getirilmesinde ve  

    → Güvenli bir okul ortamı sağlanmasında  
            → Bir ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 

Güvenli Eğitim İletişimi  
 

 Güvenli okulun sadece  

 -Fiziksel tedbirler ve kolluk mevcudiyeti ile sağlanamayacağı düşüncesi  
     → Son yıllarda yaygınlık kazanan bir yaklaşımdır. 

 Buna bağlı olarak  

2019’da MEB ve İçişleri Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü 
 “ Eğitim ve Güvenlik Projesi” nde  

     → Güvenli eğitim iletişimi” kavramı geliştirilmiştir. 
 

 Güvenli eğitim iletişimi 

 - Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerin  
 - Eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri güvenlik sorunları ile ilgili  

  → Tüm paydaşlar arasındaki iletişimsel süreç ve becerileri kapsamaktadır.  
 

Güvenli eğitim iletişiminin sağlandığı bir ortamda  

  → Herhangi bir sorunla karşılaşan çocuğun:  
 

 a. Öncelikle kendisinin veya bir başkasının sorun ile karşılaştığını kavrayabilmesi 
 b. Sorunu; ailesi, öğretmenleri … ile doğru ve etkili biçimde paylaşabilmesi  

 c. Paylaşımı sonunda bir yardım alacağına dair beklentiye sahip olabilmesi 

 d. İletişim sonunda olumsuz bir sonuç ile karşılaşmayacağını bilmesi. 
     (ifşa edilme, hor görülme, dikkate alınmama, alay edilme, dışlanma vb.) 
 

 Güvenli eğitim iletişimi çocuk odaklı bir kavram olmakla birlikte  
 → Sadece çocuklarla değil tüm paydaşlarla iletişimin güvenli olması gerekir. 
 

 Bu durum  
 Kurum yönetimi, mevzuat, fiziksel şartlar, öğrencilerin sosyo-ekonomik yapıları, 

okulun bulunduğu semtin ve bölgenin özel konumu gibi pek çok unsuru 

 → Göz önünde bulundurmayı ve bunlara özgü stratejiler geliştirmeyi gerektirir. 

 Bununla birlikte öğretmenlerin öğrenciler ve diğer paydaşlar arasında  
   → Kuracağı iletişim güvenli eğitim iletişimi için başlangıç adımı olacaktır.  

 


