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SUNUŞ 

Toplumlar, değiĢik dönemlerde çok farklı sorunlarla karĢılaĢarak bekalarını 

devam ettirirler. 2020 yılına girerken ekonomik, sosyal ve siyasi krizler 

toplumların en önemli sorunları idi. Ancak bugün bütün insanlığın karĢı karĢıya 

bulunduğu en büyük sorun "COVID-19" salgınıdır. 

Özellikle öngörülemeyen doğal riskler için yapacak fazla bir Ģey yoktur. 

Ancak, sosyal hayatın akıĢı sürecinde çocuklar ve aileler baĢta olmak üzere 

değiĢik sosyal gruplar için karĢılaĢılabilecek tehdit ve tehlikelere yönelik 

bilimsel risk çalıĢmaları yapılması çağdaĢ devlet anlayıĢında önemlidir. Bu 

yaklaĢımla önce, "Doğu Marmara TR42 Bölgesi, Çocuk, Aile ve ġiddet 

Bağlamında Sosyal Yatırım, Sosyal Proje ve Bilimsel AraĢtırmaların 

Değerlendirilmesi Projesi"; devamında ise,"Kocaeli Ġlinin Çocuk ve Aile 

Odaklı Sosyal Risk Haritası Projesi" gerçekleĢtirildi. 

Kocaeli Ġli ekseninde, Valiliğimiz öncülüğünde, Doğu Marmara Kalkınma 

Ajansı sahipliğinde ve ġiddetle Mücadele Vakfı yürütücülüğünde 29 bilim 

insanın katılımıyla gerçekleĢtirilen iki ayrı bilimsel çalıĢma diğer iller için de 

örnek olacak niteliktedir. GerçekleĢtirilen bu proje sonuç raporlarının, 

yereldeki yöneticiler için ve illerle ilgili merkezi politika belirleyicileri için 

önemli bir yol haritası olacağı beklentimizdir. 

Her iki proje çalıĢmasını yürüten bilim insanlarına ve ilgili yöneticilere 

teĢekkür ediyor, ortaya çıkan eserlerin Kocaeli için, ülkemiz için hayırlı 

olmasını diliyorum. 

14 06 2020 

 

Hüseyin AKSOY 

Kocaeli Valisi 
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1 GĠRĠġ 

2020 yılının baĢlamasıyla bütün dünya, Çin'de ortaya çıkan ve bütün ülke vatandaĢlarını etkisi altına 

alan "küresel virüs COVID-19 salgını" tehdidiyle karĢı karĢıya kaldı. Salgının baĢlamasıyla sadece üç 

ayda %90'dan fazlası geliĢmiĢ ülke vatandaĢları olmak üzere 400 binden fazla insan hayatını kaybetti; 

yüz binlerce insan da, salgın etkisiyle halen ölümün pençesinde zorlu bir yaĢam mücadelesi veriyor. 

Bugün "Corona19" salgını bireyler için, toplumlar için ve dahası tüm dünya için en önemli risk faktörü 

olarak ortada duruyor; bütün dünya ülkelerinin dengesini alt-üst etmeye devam ediyor. 

"Corona19" toplumların yaĢantılarında yeni bir sorun ve belirsiz bir endiĢe kaynağı olduğu için, 

hakkında insanlığın bilgi ve deneyim birikimi olmadığı için sayısız riskler içeriyor. Salgının ortaya 

çıkardığı tehdit ve tehlike düzeyinin çok yüksek olduğuna inanıldığı için, bu beklenmedik risk 

karĢısında her devlet sıra dıĢı önlemlere, çözüm arayıĢlarına baĢvurmak zorunda kaldı. Çünkü bütün 

çevrelerce anlaĢıldı ki, toplumların sağlığı risk altındadır; bağlı olarak ekonomileri, ticaretleri, eğitim, 

sanat, din, ahlak, hukuk ve yaĢam içinde yer alan her türlü öğe doğrudan ya da dolaylı olarak risk 

altındadır. 

“Risk” sözcüğünün anlamı TDK Sözlüğünde; “zarara uğrama tehlikesi” olarak ifade edilmektedir. 

Ġnsanlar bazı zamanlarda/durumlarda, geçmiĢ deneyimlerinden, bilgi ve becerilerinden, günlük 

yaĢantının sunduğu ipuçlarından hareketle, gelecekle ilgili tehdit ve tehlikeleri öngörme ihtiyacı 

duyarlar. Bu ihtiyaç ise, riskin ne olduğunu düĢündürür, risk çalıĢmalarına sürükler. 

Sosyal risk haritası kavramı, belli bir kurumun ya da yerleĢim yerinin, insan/toplum odaklı olmak 

üzere tehlike ve tehditler yönünden analizini anlatır. Sosyal risk belirleme çalıĢmaları, birden çok 

değiĢken üzerinden, objektif araĢtırmalar sonucu elde edilen verilerin bilimsel yöntemlerle analiz 

edilmesi ve sonuçların raporlaĢtırılması ve toplumun bilgisine sunulması esasına dayanır. 

Sosyal risk haritası oluĢturma anlayıĢının, ülkemizde uzun bir geçmiĢi ve yaygınlığı olduğunu 

söyleyemeyiz. Zira ülkemizde, birçok bakanlık ve bağlı kurum/kuruluĢların strateji eylem planları 

oluĢturma ve geliĢtirme uygulamalarına ancak iki binli yıllarda baĢlanabilmiĢtir.  

Oysa bir kurumun strateji planını geliĢtirmeden önce, kurumunun ve sosyal çevresinin durum analizini 

içeren sosyal risk haritalarına önemle ihtiyaç vardır. Bir yerde strateji planlarının/sosyal projelerin eğer 

iĢe yaramaları isteniyorsa, mutlaka yerelin ihtiyaçlarına, sosyo-kültürel yapısına ve gelecekteki 

risklere göre hareket edilmeli; planlar, yani tüm programlar sosyal risklere göre yapılmalıdır. Özellikle 

giderek karmaĢıklaĢan toplumsal yaĢantılar ve sosyal hayatın getirdiği yeni sorunlar sosyal risk 

haritası oluĢturma çalıĢmalarının önemini ve değerini daha da arttırmıĢtır. 

Ülkemizde risk haritası kavramı, daha çok çevreyle ilgili alanlar için anlaĢılmıĢ ve kabul görmüĢtür. 

Hava ve yol durum özelliklerine iĢaret eden uyarı haritaları, depremle ilgili öngörüler içeren analiz 

çalıĢmaları bu yönde en çok kullanılanlardır. 
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Artık bir sosyal haritalama iĢini, sosyal risk belirleme anlayıĢını, sosyal hayatın daha güvenli oluĢu 

adına devletin ve onun sosyal kurumlarının kültürüne sokmak zorunlu hale gelmiĢtir. Yeni nesillerin 

sağlıklı yetiĢtirilebilmesi açısından özellikle, aile odaklı, okul odaklı, kurum odaklı, sosyal çevre 

odaklı çalıĢmaların yaygınlaĢmasına ihtiyaç vardır. Bu olgular, çocuklarla ilgili, kadınlarla ilgili, 

engellilerle ilgili, yaĢlılarla ilgili sorunlar açısından birbiriyle çok bağlantılıdır. Özellikle çocukların 

suça sürüklenebilmesi veya suç mağduru olabilmesi hayatın en ciddi risklerinden olup böyle ciddi bir 

alanda bütün sorumluluk yetiĢkinlerin ve onların sosyal devletinindir. 

Gelecekle ilgili gizli tehditler, bazen bugünün sosyo-kültürel yaĢantısı içinde saklı olabilmektedir. 

Örneğin, sosyal yaĢamın, olgu ve olaylarının çok kısa zaman dilimlerinde beklenmedik bir hızla 

değiĢebildiği bugünün dünyasında, çocuk eğitim yöntemlerinin, yeni ihtiyaçlara göre revize 

edilememesi ciddi bir risk kaynağıdır. Bir yandan öğrenci merkezli eğitim, diğer yandan demokrasi 

kültürü ve buna bağlı özgürlükler, eğitim sisteminin temel değerleri haline getirilirken öte yanda 

geçmiĢ asırlardan gelen klasik çocuk disiplin yöntemlerinin kullanılmasında ısrar edilmesi çeliĢkiler 

yaratabilir. 

Otoriteye, güce, korkutmaya dayalı disiplin anlayıĢı, aileden okula kadar her alanda Ģiddet ve nefret 

kültürünü besleyip meĢrulaĢtırır. Hayatında Ģiddete maruz kalan her birey bir ölçüde nefret üretir ve 

zamanla bu nefreti, kendisine Ģiddet uygulayana ya da baĢkalarına karĢı yeni bir Ģiddet eylemine 

dönüĢtürebilir. Sarmal bir yapı arz eden bu olgu, zamanla "Ģiddet Ģiddeti doğurur" tarihi gerçeğine 

uygun olarak toplumun kültürüne dâhil olur ve onun enerjisini tüketir.  

Risk terimi, belirli bir tehlikeyle bağlantılı olarak hasar, yaralanma, hastalanma, ölüm ve baĢka 

olumsuzlukların meydana gelme olasılığını ifade eder. Hiçbir risk tanımı, kavramın anlamının ve 

kullanımının her yönünü kapsayamaz. Ayrıca terimin kullanımı sürekli olarak değiĢtiği için, terimin 

belirli bir toplum ve belirli bir bağlam çerçevesinde değerlendirilmesi gereklidir. Toplum ve toplumun 

geleceği konusunda, belirli bir dönemde geçerli olan fikirler ve değer yargıları, riskin algılanıĢ 

biçimini etkiler. ġimdi ve gelecek arasındaki iliĢki toplumun kendisi hakkında günümüzde sahip 

olduğu fikre bağlıdır. Ġnsanı korkutan Ģey gelecek olunca, risk karĢısında verilen tepki olumsuz 

sonuçların ortaya çıkma olasılığını yoğunlaĢtıracaktır. Sonuç olarak riskin anlamını, toplumun 

kendisinin, değiĢimle nasıl baĢ etme konusundaki yeteneğini nasıl gördüğü belirleyecektir(Furedi 

2001:19,44). 

Ġnsanoğlu dünya ve hayat serüveninde hep içinde yaĢadığı doğayı, onun Ģartlarını ve olaylarını 

kontrolü altında tutmaya çalıĢmıĢtır. Bu, özelikle güvenlik ihtiyacının yarattığı bir duygunun hayat 

felsefesine ve bağlı olarak gündelik yaĢamdaki eylemlerine yansımasıdır. Ġnsanlar bir yandan hayatın 

belirsizliklerinden, tehlikelerinden, tehditlerinden korkarken, bir yandan da geleceğin içine doğru 

ilerlemek zorundadır. 
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Riskler geçmiĢten günümüze değiĢik özellikler ve anlamlar taĢımıĢtır. Risk kavramı değiĢken anlamlar 

taĢıyabildiği gibi, bir dönem risk sayılan hususlar sonradan risk olmaktan çıkabilmektedir. Risk 

kaynağı; baĢka insanlar, doğal olaylar, coğrafi –çevresel- Ģartlar olabilir. Diğer yandan bir 

yerde/zamanda aynı tür risk, farklı insanları farklı Ģekillerde etkileyebilir. 

Toplumu yönetme ve yönlendirme görevi olanların, diğer insanlar adına bazı kararlar vermeleri 

gerekebilir. ĠĢte böyle durumlarda, yarınlarda insanları bekleyen tehlikeleri ön görmek ve ona göre 

tedbirler almak birilerinin asıl iĢi olabilmektedir. Risk üzerine kafa yorma, çalıĢma zorunluluğu iĢte 

burada baĢlamaktadır. 

Risk, bir belirsizlik haliyken, her belirsiz durum risk olarak nitelendirilemez. Furedi, Ģimdi ve gelecek 

arasındaki iliĢkinin riski belirlediğini, bu gün risk olarak görülen birçok olgunun gelecekte risk 

olmayabileceğini, bu nedenle de riskin sürekli değiĢtiğini belirtir (Furedi, 2001:43). Buradan hareketle 

sosyal değiĢmenin sürekliliği göz önüne alındığında risk ekonomik, siyasal ve kültürel koĢullara göre 

her gün değiĢebilme özelliğine sahip iken, bugün risk olan bir olgu siyasal ya da ekonomik karar 

alıcılar tarafından risk olmaktan çıkabilir; ya da daha tehlikeli bir değiĢime uğrayabilir. Sosyal risk 

doğrudan toplumsal koĢullarla ilintili olduğundan her toplumda farklı özelliklere sahiptir.  

ModernleĢme, bireyi her gün ucu açık birçok riskle yüz yüze bırakmaktadır. YaĢadığımız dünya, 

içtiğimiz sudan, trafik kazalarına ya da kullandığımız ilaçlara, yediğimiz sebze ve meyvelerde 

kullanılan tarım ilaçlarına, AIDS ve kanser riskine, çevresel ve doğal afetlere, hırsızlık, Ģiddet, terör ya 

da birinin beline sardığı bombanın kurbanı olabilmeye kadar, kendimizin kontrol edemeyeceği 

risklerle yaĢamamızı kaçınılmaz kılmaktadır. Bugün globalleĢme ile birlikte risk de globalleĢirken, 

bireyler teknolojik araçlarla bilgiye ulaĢabildikleri gibi riskli olan alanların bilincine vararak korkuyla 

yaĢamlarını sürdürür olmuĢlardır. Her ne kadar sosyal refah devleti bazı iĢlevlerini yitirdi denilse de, 

bugün devlet riskli alanlarda korkuyla yaĢayan bireye destek olmak konumundadır.  

Sosyolojik bağlamda risk olgusu iĢ, gelir dağılımı, kentleĢme, konut, eğitim, ailenin yeni konumu, 

sağlıktan yararlanma gibi temel haklara bireylerin eriĢimi ya da mahrum olması ile ortaya çıkan göç, 

iĢsizlik, yoksulluk, hastalık, suç, özgürlüklerin kısıtlanması, cinsiyete dayalı eĢitsizlikler, çocuk, genç 

ve yaĢlıların karĢılaĢtığı sorunlar, Ģiddet, terör gibi toplumu ve bireyi tehlike ile yüz yüze bırakacak 

fenomenler üzerine yoğunlaĢmaktadır.  

Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde bölgeler arası farklılıklar, köylülüğün tasfiyesi sürecinde ortaya 

çıkan göç ve buna bağlı olarak gelir dağılımında oluĢan adaletsizlik, iĢsizlik, yoksulluk temel 

değiĢkenleri oluĢturmaktadır. Göç ve yoksulluğun tetiklediği merkezlerde oluĢan sağlıksız barınma 

koĢulları, alt yapıdaki istikrarsız dağılım, iĢsizlik ve yoksulluğa bağlı olarak ortaya çıkan bireysel ve 

toplumsal gerilimler, çaresizlik, bireysel Ģiddet ve kendine ya da diğerlerine zarar verme davranıĢları, 

toplu protestolar, kimlik bunalımları ve ona bağlı olarak öbekleĢme ve ötekileĢtirme 

yaygınlaĢmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde veya az geliĢmiĢ bölgelerde sosyal risk, genel olarak 
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toplumsalı tehdit gibi kabul edilirken, bu oluĢun altında yatan gerekçelerin çözümü için ne kaynak ne 

de araĢtırmaya ağırlık verilmektedir.  

Risk haritası hazırlanırken unutulmaması gereken bir diğer nokta da, grupların özgün yanlarına, 

yörenin gereksinimlerine göre çalıĢmanın farklılaĢtırılabileceği ve farklı tekniklerin de çalıĢmaya dâhil 

edilebileceği gerçeğidir. Burada sunulan çerçeve yalnızca bir taslak ve yol gösterici olarak 

değerlendirilmelidir.  

Risk haritası oluĢturulmasının amacı, yerel toplulukların kendi öncelikli alanlarını, risk ve tehdit 

olarak gördükleri kavramları, olayları ve en önemlisi bu risk ve tehdit durumlarına yönelik 

beklentilerini ortaya koyabilmektir. ÇalıĢmanın önemli bir çıktısı olarak, merkezi ya da yerel 

yönetimlerin, halkın önceliklerine dair fikir sahibi olarak, riskli olarak değerlendirilen alanlarda ve 

konularda iyileĢtirmeye yönelik politika üretmesi mümkün kılınabilir. Farklı toplumsal grupların farklı 

önceliklerinin olduğunun belirlenerek siyasaların bu temelde oluĢturulması ise daha katılımcı ve 

vatandaĢ öncelikli bir yönetim biçimine doğru atılacak önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.  

Sosyal riskin anlamı ve haritalaĢtırma iĢlemi, ülkemizde henüz keĢfedilmiĢ olup, farklı düzey ve tipte 

riskle karĢılaĢan bir toplulukta (yerleĢim birimleri, altyapı ve kaynaklar gibi) bölgelerin veya kiĢilerin 

yerel algılarını gösteren görsel bir metottur. 

Sosyal risk haritasının oluĢturulabilmesi için, risk alanlarının sağlıklı ve nesnel bir Ģekilde saptanarak 

açıklanması ve bu veriler yardımıyla sosyal riski oluĢturabilecek öğelerin belirlenmesi gereklidir. 

AĢağıdaki kriterler sosyal risk haritalarında temel göstergeler olarak kabul edilebilir: 

 Ekonomik zorlanmalar, 

 Eğitim sürecindeki sıkıntılar, 

 Cinsiyete dayalı eĢitsizliklerin yaygın olması, 

 Sosyal adalet ve eĢitlikle ilgili sorunlar, refah paylaĢımdan doğan rahatsızlık, 

 Sosyal dıĢlanma/ötekileĢtirmeler, 

 YaĢam kalitesinin düĢüklüğü ve bunun insani geliĢime engel teĢkil etmesi,  

 Bireylerin bağımsız hareket edebilme yeteneklerinin oluĢmaması (bir aile ya da bir 

topluluğa endeksli karar almak), 

 Bireysel ve toplumsal sapmanın artıĢı; Ģiddetin tırmanıĢı / suçun artması, 

 Aile kurumunun çağdaĢ hayat zorlanmalarından etkilenmesi. 

Sosyal risk haritaları yoluyla; 

-Sorunları, tehlike ve tehditleri doğru belirlemek, belirlenen risklere/sorunlara yönelik 

tedbirler geliĢtirmek kolaylaĢacaktır. 

-Sosyal gerilimin yoğun olduğu bölgelerde toplumun yüz yüze kalacağı tehlikeleri anlaĢılır 

biçimde tanımlama avantajı elde edilecektir. 
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-Yerel yönetimlere, hizmet yürütücülerine ve sosyal politika üretenlere proje geliĢtirme ve 

karar verme konusunda kriter sağlanacaktır. 

- Risk durum ve alanlarının zamanında belirlenerek, etkin önleyici iyileĢtirici faaliyetleri 

sağlıklı olarak gerçekleĢtirme imkanı kazanılacaktır. 

Sosyal risk haritası çalıĢması, öngörülen hedef, seçilecek coğrafi alan ve öncelenecek  temalara göre 

Ģekil alır. Genel olarak bir sosyal risk haritasını hazırlarken, hareket stratejisi olarak ortaya koyacak ve 

genel görüntüyü tanımlayabilecek temel veriler Ģöyle sıralanabilir: 

 Sosyo-demografik veriler 

 Ekonomik veriler 

 Eğitsel göstergeler  

 Toplumsal sapma ve Ģiddetin varlığı 

 Suç istatistikleri 

 Seçilen coğrafyadaki insani geliĢme endeksi  

Yukarıda sıralanan veriler araĢtırmacıları bilgilendirmek için yapılan bir ön çalıĢma özelliğindedir. Bu 

temel baĢlıklardan hareketle araĢtırmacılar, araĢtırma alanında nitel ve nicel veriler toplayarak daha 

nesnel sonuçlara ulaĢmalıdırlar. 

Adaman ve Keyder (2005) farklı yöntemler kullanarak 6 Ģehirde (Adana, Ankara, Diyarbakır, 

Gaziantep, Ġstanbul ve Ġzmir) yürüttükleri çalıĢmalar; bu illerdeki yoksul semtlerdeki farklı boyutlarda 

(ekonomik, siyasi, kültürel ve mekansal) dıĢlanmanın boyutlarını göstermesi açısından oldukça önemli 

bir kaynaktır. ÇalıĢmada sosyal dıĢlanmanın temel olarak yoksulluk veya eğitim eksikliği gibi 

faktörlerin yanında ayrımcılık nedeniyle bazı kiĢilerin (veya aile /toplum kesimi) toplumun dıĢına 

itilmeleri veya istenilen oranda katılımlarının engellenmesi süreci olarak tarif edilmektedir.   

Bu çalıĢmada öne çıkan faktörlerden bazıları ise yoksulluğun yanında zorunlu göç, etnik kimlik, 

engelli ve kadın olmanın dıĢlanma için önemli risk gruplarını oluĢturulduğudur (ayrıca ilgili benzer 

raporlara bak Barut, 2001; Dağ, Göktürk ve Türksoy, 1998). Terör, etnik yapı, koruculuk, zorunlu göç 

gibi faktörler ile sosyal dıĢlanma iliĢkilendirilebilir. Sosyal dıĢlanma değiĢkenin en önemli özelliliği 

birçok önemli sorunun ortak etkisi sonucu oluĢan; daha kalıcı ve kronik (süregelen) hal almıĢ bir 

durumu; mağdurların algı ve değerlendirmesini içerecek bir Ģekilde ortaya koyabilmesidir Ancak, 

sosyal dıĢlanma çok boyutlu bir kavram olduğu için ölçümünün de bazı güçlükler olabilir.   

Güçsüzlük kavramını sosyolojik düĢüncede oldukça önemli olan yabancılaĢma (alienation) ve 

Durkheim‟ın normsuzluk kuramsal temelinde geliĢtirilen bir kavramdır. Ġlgili kavramının sosyal 

psikolojide de bireysel ve grup normların çatıĢtığı durumlarda veya öğrenilmiĢ çaresizlik durumunda 

ortaya çıkan patolojik süreçlerin etkisini görmekte mümkündür. Örneğin, Seeman (1959) 

yabancılaĢmayı güçsüzlük, normsuzluk, anlamsızlık; değersel anlamsızlık veya farklılaĢma, “sosyal 

dıĢlanma”, ve bireysel tükenme olmak üzere altı  farklı boyutta değerlendirmiĢtir. Ancak, güçsüzlük 
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ilgili kavramlara oranla tek boyutlu ve iĢlemsel tanımlarının daha net oluĢu nedeniyle ölçüm iĢlerinde 

avantajlar sağlamaktadır. Güçsüzlük değiĢkeni bu alanda yapılan çalıĢmaların gösterdiği gibi 

toplumsal ve bölgesel sorunlar ile (göç, yoksulluk, marjinal gruplara ait olma, sorunlu semtlerde 

yaĢama, etnik azınlıkta olma, vb.) bireysel veya aile düzeyinde sorunların (özürlülük, iĢsizlik, düĢük 

eğitim, vb.) karĢılıklı etkileĢiminin olası çıktısı olarak karĢımıza çıkmaktadır ve bir çok risk faktörüyle 

(intihar, ruhsal sorunlar, bağımlılık, Ģiddet, vb.) de aracı değiĢken olarak ilinti kurulabilir. Seeman 

(1959) güçsüzlüğü kiĢinin ulaĢmak istediği hedefleri yakalama Ģansı kendi kontrolünde olmadığı veya 

düĢük olasılık yönünde beklentisi olarak görmektedir.   Otto ve FeathermanSeeman‟nin (1959) 

kavramsallaĢtırmasına dayanarak güçsüzlüğü kiĢinin istediği sonuçlar veya ödüller konusunda 

beklentileriyle iliĢkilendirmektedir. Daha açık bir Ģekilde; kiĢinin kaderini (hayatını, hedeflerini) 

kontrol edemediği algı ve ona eĢlik eden olumsuz duygu durumu olarak tarif edilmektedir. Güçsüzlük 

dıĢsal etkilere açıklık ve ezikliğe de iĢaret eder.   

Ross, Mirawsky ve Pribesh (2001), bireysel (düĢük eğitim, gelir ve iĢsizlik, vb.) ve semt 

dezavantajlarının (alt yapı eksikliği, eğitim ve sağlık imkanlarına ulaĢım zor olması, suç, normsuzluk) 

karĢılıklı olarak birbirlerine etkileyerek (bireysel olarak dezavantajlı olanların büyük olasılıkla kötü 

Ģartlardaki semtlerde yaĢaması) kiĢilerde güçsüzlük ve güvensizlik yarattığını ortaya koymuĢtur. 

Simpson (1970) sosyal hareketliliğin (göç, iĢ değiĢtirme, vb.) farklı kültürel ortamlarda etkisinin farklı 

olacağını iĢaret etmiĢtir. Simpson'a göre hareketliliğin sosyal norm olarak görüldüğü baĢarı temelli 

kültürlerde (örneğin ABD); hareketliliğin olumsuz sonuçlarının fazla görülmediği; ancak daha 

geleneksel ve tarım ülkelerinde (Latin Amerika) sosyal hareketliliğin güçsüzlük ve normsuzluk gibi 

daha fazla olumsuz sonuçlarına iĢaret etmektedir. 

Suç, Ģiddet ve sapma davranıĢları sosyoloji, psikoloji, hukuk, ekonomi, siyaset, halk sağlığı, vb. 

oldukça farklı alanların ortak konusudur. Suç, Ģiddet ve sapma alanında sosyolojik bakıĢ açısı en 

yaygın ve kapsayıcı yaklaĢımları sunmaktadır. Ayrıca Ģimdiki çalıĢmada ağırlıklı bir Ģekilde 

sosyolojik bakıĢ açısı bağlamında geliĢtirildiği için çalıĢma değiĢkenleriyle ilgili bazı temel sosyolojik 

kuramsal yaklaĢımlara kısaca yer verilecektir. Sosyolojik yaklaĢımlar, yapısal ve bireysel düzeyde 

yaklaĢımlar olarak iki ana grupta değerlendirilebilir.  

Yapısal düzeyde yaklaĢımlarda yoksulluk, iĢsizlik, gelir dağılımında eĢitsizlik, göç gibi faktörlerin suç 

oranlarını nasıl etkilediği konularına odaklanılmaktadır. Bireysel düzeydeki teoriler ise bireyler 

arasındaki davranıĢ farklılıkları ile yapısal faktör ve süreçler arasındaki etkileĢimi konu 

edinmektedirler (Akers, 1997). Bireysel düzeydeki teorilerde hangi sosyal süreçlerin, mekanizmaların 

veya faktörlerin, bireylerin sapmıĢ davranıĢ gerçekleĢtirme olasılıklarını nasıl artırdığı sorusuna yanıt 

aranır. Sosyolojik temelli bireysel düzeydeki sapmıĢ davranıĢlarla ilgili bütün teorileri burada tanıtmak 

amacımızı aĢmaktadır. Bu bağlamda, sosyolojik yaklaĢımlar arasında Sosyal Bağ Teorisi  (Hirschi, 

1969) Sosyal Öğrenme Teorileri (Akersi, 1998; Sutherland, 1942) ve Gerilim Kuramları (Merton, 

1938; Agnew ve White, 1992) gençlerin Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlarını açıklamak için en fazla 
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baĢvurulan teorilerdir. Her üç teori de aile ve okul süreçleri bağlamında gençlerin sapma davranıĢlarını 

açıklamaya olanak tanıyan kuramsal yaklaĢımlar sunmaktadır. Bu araĢtırma kapsamında da aile ve 

okul bağlamları incelendiği için, kısaca teorileri burada tanıtmanın faydalı olacağı düĢünülmektedir.  

Sosyal Bağ Teorisi (Hirschi, 1969) temel olarak bireylerin içgüdüsel olarak Ģiddet ve sapmıĢ 

davranıĢlara eğilimli olduğunu iddia eder. Eğilimli olan insanların hepsi Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢ 

sergilemediğine göre, teori bireyleri kontrol altında tutan mekanizmaların neler olduğu sorusuna yanıt 

bulmaya çalıĢır.  Teori, bireyi topluma bağlayan kuvvetli sosyal bağların, sapmıĢ davranıĢları 

engelleyici yönde rol oynadığını iddia eder. Bu bağlar sayesinde birey hem toplumun paylaĢılan ortak 

değerler sistemini öğrenmektedir, hem de kontrol altında tutulmaktadır. Eğer bireyin toplumla olan 

bağları zayıf ise, zaten içgüdüsel olarak sapmaya eğilimli olan bireyi sınırlayacak bir güç kalmayacak 

ve birey fırsat bulduğunda, sapmıĢ davranıĢlar için özgür olacaktır. YaĢamında değer verdiği, 

önemsediği kiĢilerle olan bağları sayesinde, bireyler hem toplumun norm ve kurallarına uygun 

davranmayı öğrenmekte hem de bu bağlar bireyler üzerinde bir denetim mekanizması olarak 

çalıĢmaktadır.   

Sosyal kontrol teorilerine göre bireyin önem verdiği kiĢilerin birey hakkındaki duygu ve düĢünceleri 

birey için önemli olduğundan, birey genel olarak kabul edilen norm ve değerler sisteminden saparak 

bu iliĢkileri riske atmak istemeyecektir. Bireyin en fazla değer verdiği kiĢilerin baĢında ebeveynleri 

gelmektedir. Bu noktada, ileride de tartıĢılacak olan, aile içi iliĢkiler önemli hale gelmektedir. Benzer 

Ģekilde, bireyi topluma bağlayan diğer bir mekanizma da okuldur. Gencin okula vermiĢ olduğu değer, 

okulun genel olarak uyumlu bir havaya sahip olması, gencin herhangi bir sapma davranıĢ 

gerçekleĢtirerek, eğitimi riske atma olasılığını azaltmaktadır. Tabii ki sosyal bağ ve sosyal kontrol 

teorilerine getirilen önemli bir eleĢtiri (örn. alt kültür kuramları) bazı durumlarda sosyal kontrol veya 

bireyin topluma bağlılığının kendisinin bireyi suça itebileceği düĢüncesidir. Bunun çarpıcı bir örneği 

namus veya kan davalarında olduğu gibi bireyin ait olduğu grup normları veya baskısı doğrultusunda 

hareket ederek suç iĢleyebilmesidir.  

Sosyal Öğrenme Teorisi (Akers, 1998; Sutherland, 1942) gençlerin Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlarını 

farklı bir noktadan açıklamaktadır.  Bu teori, Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢın öğrenilen bir davranıĢ 

olduğunu ileri sürer. Bireyler bu davranıĢları etkileĢim içinde bulundukları diğer kiĢilerden samimi 

gruplar içinde öğrenirler. Bireylerin Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢları suçlulardan öğrenmeleri diye bir 

durum söz konusu değildir. Günlük etkileĢim süreçlerinde, bireylerin zamanlarını geçirdikleri, duygu 

ve düĢüncelerini paylaĢtıkları, çeĢitli aktiviteleri beraber gerçekleĢtirdikleri diğer kiĢilerden bu 

davranıĢları öğrenmeleri söz konusudur.  Bu noktada, bireyin etkileĢimde bulunduğu samimi grupların 

farklı durumlarla ilgili değer ve normları önemli hale gelmektedir. Bireyler genellikle etkileĢimde 

bulundukları grupların norm ve değerler sistemine uygun hareket ederler. Her grubun norm ve 

değerlerinde benzerlikler ve farklılıklar söz konusu olabileceği için, bireyler gruplar içinde Ģiddet ve 

sapmayla ilgili farklı norm ve değerlere maruz kaldıkları gibi farklı davranıĢ örneklerine de maruz 
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kalırlar. Grupların normları farklı durumlarda Ģiddet ve sapmayı meĢru ya da haklı görebilir ve hatta 

destekleyebilirler. Bireyler yoğun, süreli ve uzun süreden beri bazı durumlarda Ģiddet ve sapmanın 

normal olduğu mesajlarına maruz kalırlarsa, bireylerin bu davranıĢları rasyonelleĢtirerek, sergileme 

olasılıkları da artmaktadır.  

Bireylerin en fazla bu mesajlara maruz kalabileceği ve davranıĢları görebileceği bağlamlardan bir 

tanesi ailedir, çünkü aile ilk sosyalleĢme sürecinin gerçekleĢtiği ve yoğun iliĢkilerin yaĢandığı yerdir. 

Ebeveynlerle olan iliĢkileri içinde erken çocukluk döneminden itibaren bireyler Ģiddet ve sapmayı 

onaylayan mesajlara maruz kalarak, bu davranıĢları gözlemleyerek öğrenebilirler. Bu bağlamda, 

ebeveynlerin uyguladıkları disiplin teknikleri, ebeveynlerin sorunlarını nasıl çözdükleri ve genel 

olarak Ģiddet hakkında ne düĢündükleri önemli hale gelmektedir. Ayrıca, okul farklı etkileĢim 

ağlarının bulunduğu ve gencin zamanını en fazla harcadığı bağlamlardan biridir. Okulda Ģiddet 

olaylarının arttığı düĢünüldüğünde, okul içi iliĢkiler bu davranıĢların öğrenilmesi için kaynak 

oluĢturabilirler.  

Gerilim teorileri son yıllarda sapkın davranıĢları açıklamada yaygın olarak tercih edilen teorilerden 

biridir. Merton‟un (1938) anomi teorisi, yapısal düzeyde amaçlar ve amaçlara ulaĢmakla ilgili araçlar 

arasındaki boĢluktan kaynaklı olarak ortaya çıkan gerilimin suç oranlarını etkilediğini vurgulamakla 

beraber, günümüzde Agnew (1992; Agnew ve White, 1992; Agnew ve diğerleri, 2002) çalıĢmalarıyla 

gerilim teorisi ile bireysel düzeyde hissedilen gerilimin sapmıĢ davranıĢa nasıl yol açtığını 

açıklamaktadır. Merton (1938) toplumda belli kültürel amaçların (servet sahibi olmak gibi) yoğun 

olarak vurgulandığını belirtirken, bu amaçlara ulaĢmanın araçları ve yollarının yeterince 

vurgulanmadığını ifade eder. Herkes bu amaçlara ulaĢmak istemektedir fakat toplumda amaçlara 

ulaĢmak için yasal yollar (eğitim gibi) eĢit Ģekilde dağılmamıĢtır. Bundan dolayı, genel bir gerilim 

durumu söz konusudur. Yasal fırsatlara ulaĢamayanlar, toplum tarafından değerli olan amaca ulaĢmak 

için yasal olmayan fırsatları kullanarak gerilimin üstesinden gelmeye çalıĢırlar. Agnew (1992) 

Merton‟nun teorisinden yola çıkarak, bireylerin sadece belirli amaçlara ulaĢmak için gerilim 

yaĢamadıklarını, bazen içinde bulunmuĢ oldukları ortamlardan kaçamadıkları, ya da yaĢamlarında çok 

sevdiği ve değer verdikleri kiĢilerin ya da Ģeylerin yok olması gibi durumların da gerilimin kaynağı 

olduğunu ileri sürer. Bu bağlamda aile veya okul içersindeki bazı uygulamalar gençlerin farklı 

gerilimler yaĢama olasılığıyla iliĢkili olabilir. Ergenlerin ya da gençlerin içinde bulundukları durumları 

olumlu hale dönüĢtürememelerinden kaynaklanan gerilim, onların fiziksel Ģiddet ya da sapmıĢ 

davranıĢlar gerçekleĢtirme olasılıklarını yükseltmektedir.  

Gençler arasında fiziksel Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlarının oluĢmasını etkileyen faktörlerin en baĢında, 

gençlerin, farklı bağlamlarda, bu davranıĢların doğrudan ya da dolaylı olarak mağdurları olmaları 

gelmektedir. Evde, okulda, çeĢitli sosyal aktiviteleri gerçekleĢtirirken bu davranıĢların mağdurları veya 

tanıkları olmaları gençlerin davranıĢları model almalarına fırsat tanıyabilmektedir. Bundan dolayı, 

gençlerin bu davranıĢlarını etkileyen süreçlerin veya bağlamların neler olduğunun araĢtırılması önemli 
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hale gelmektedir. DavranıĢların sıklığı veya yaygınlığını bilmek ne kadar önemli ise, bu davranıĢları 

açıklayabilmek için, onlara kaynak olan mekanizmaları bilmek de o kadar gereklidir. ġiddet veya 

farklı sapmıĢ davranıĢları etkileyen bağlamlar arasında özellikle aile gelmektedir.  ÇeĢitli araĢtırma 

bulguları aile yapısı ve aile içi süreçlerin gençlerin fiziksel Ģiddet ve diğer sapmıĢ davranıĢlarıyla 

iliĢkili olduğunu göstermektedir (Akers 1998; Baumrind, 1991; Hay, 2001; Heimer, 1997; Loeber ve 

Stouthamer-Loeber, 1986; Sampson ve Laub, 1993; Simons ve diğerleri 2000, 2005; Stern ve Smith, 

1994; Wright ve Cullen, 2001). AraĢtırma bulguları, aile yapısı, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki 

denetimleri, disiplin teknikleri ve ebeveynlerin kendilerinin sorun çözme yöntemlerinin gençlerin 

davranıĢlarını farklı derecelerde hem olumlu hem de olumsuz olarak etkilediğini ortaya çıkarmıĢtır 

(bkz. Heimer, 1997; Hirschi, 1969; Sampson ve Laub, 1993; Simons ve diğerleri, 2000: 205). 

Ailenin yanı sıra, son yıllarda yapılan tartıĢmalarda okulun bazı durumlarda Ģiddeti ve sapmayı 

engelleyici rol oynadığına dikkat çekilirken, bazı durumlarda da kendisinin, Ģiddetin veya sapmanın 

kaynağı olduğuna dikkat çekilmektedir (Jenkins, 1995; Steward, 2003; Welsh, Stokes ve Greene, 

2000; Zang ve Messner, 1996). Bundan dolayı,  gençlerin yaĢamlarında etkili ve birbiriyle iliĢkili olan 

bu süreçlerin, gençlerin davranıĢları üzerindeki pozitif ve negatif etkilerinin irdelenmesi önemlidir. 

Bazı durumlarda aile ve okul, gençlerin Ģiddet ve sapma davranıĢ sergilemelerine fırsat tanımaz iken, 

bazı durumlarda ise çeĢitli rol modelleri ve fırsatlar sunarak, gençlerin bu davranıĢları öğrenmelerine 

ve rasyonelleĢtirmelerine katkıda bulunabilirler. Bireylerin erken çocukluk döneminden itibaren 

aileden etkilendikleri ve örgün öğrenimlerine baĢladıkları andan itibaren artan oranlarda zamanlarının 

çoğunu okulda ve okulla ilgili aktivitelerde geçirdikleri düĢünüldüğünde, aile ve okul, gençlerin Ģiddet 

ve sapmıĢ davranıĢlarını anlama konusunda incelenmesi gereken önemli odaklar haline gelmektedirler.  

Aile, bireyin yaĢamını devam ettirebilmesi için dünyaya geldiği andan itibaren gerekli bakım ve 

desteği veren sosyalleĢme sürecinin gerçekleĢtiği kurumdur. Aile, bireyin ilk sosyal deneyimlerini 

oluĢturması ve kiĢiliği geliĢtirmesi için önemli bir role sahiptir. Aile üyelerinin gençlere yönelik olan 

tutumları, duygu, düĢünce ve davranıĢları, gençlerin yaĢadığı problemleri çözme yollarını 

öğrenmelerinde önemli bir referans noktasıdır.  Anne babalar çocuklar için rol modelleri oluĢturdukları 

için, ebeveynlerin konuĢmaları, davranıĢları, olaylara bakıĢ açıları ve değerlendirmeleri, çocukların 

toplumsal normları ve kabul edilen davranıĢ modellerini öğrenmeleri için kaynak oluĢturur. Toplumda 

varlığını sürdürebilmesi için aileyle olan iliĢkiler gençler açısından önemlidir. Örneğin, sağlıklı 

geliĢmek ve yaĢamak için aile ekonomik olanakları sağlar. Ġyi bir okula gitmeleri ve baĢarılı olmaları 

için hem maddi hem de sosyal sermaye aile tarafından sağlanır.   

Gençlerin Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlarını inceleyen farklı sosyolojik yaklaĢımların çoğu aileyle bu 

davranıĢlar arasındaki iliĢkilere odaklanmaktadır. Örneğin, ebeveynlerin öğrenim düzeyi, baba 

mesleği, kardeĢ sayısı, hanede yaĢayan kiĢi sayısı, ailede suç iĢleyenlerin varlığı gibi faktörlerin çeĢitli 

Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlarla olduğu gösterilmiĢtir. Çok basit gibi görünmekle beraber, hanede 

yaĢayan kiĢi sayısının yüksek olması, çocukların erken yaĢlardan itibaren, farklı davranıĢ modellerine 
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maruz kalmalarına fırsat tanıdığı gibi, bu davranıĢlarla ilgili farklı rasyonelleĢtirmelere de maruz 

kalmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca, kalabalık hanelerde çocuklar üzerindeki denetimin daha az 

olduğu düĢünüldüğünde, bu durum, çocukların hanenin dıĢındaki etkileĢim süreçlerinde de bu tür 

davranıĢlara maruz kalma olasılıklarını da etkilemektedir.  

Ailenin sosyo-ekonomik statüsünün göstergesi olarak ele alınan ebeveynlerin eğitim seviyesi, 

meslekleri ve gelir durumlarının gençlerin Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlarıyla ilintili olduğu yönünde 

tartıĢmalar söz konusudur. Alt sosyo-ekonomik statüden gelen gençlerin diğer gençlere göre daha fazla 

Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlar sergilediklerine vurgu yapılmaktadır. Özellikle hükümlü ve tutuklu 

çocuklar üzerine yapılan araĢtırmalar bu olguyu destekler niteliktedir (Bal, 2007; ErdoğmuĢ, 1993; 

Hancı, 1995; Hancı, AktaĢ ve Akçiçek, 1996). Bu çalıĢmaların sonuçlarında suç iĢleyen çocuklar 

arasında alt sosyo-ekonomik statüden gelenlerin, yoksul çocukların veya gecekondu mahallelerinde 

yaĢayan çocukların yoğunlukta olduğu bulunmuĢtur.  

Bu çalıĢmalar içinde yöntemsel açıdan farklı bir noktada duran Bal‟ın (2007) çalıĢmasıdır. Bal (2007) 

Isparta ve Van illerinde çocuk Ģubesine getirilen çocukları araĢtırma kapsamına almakla beraber 

sadece Ģubenin çocuklar hakkında elde ettiği verileri değerlendirmemiĢ, ayrıca çocuklar ve aileleriyle 

görüĢmeler yapmıĢtır. Bal (2007), yoksulluğun çocuk suçluluğunda önemli olduğuna dikkat 

çekmektedir. Özbay da (2006) araĢtırmasında öğrencilerin fiziksel Ģiddet davranıĢları ile orta ve alt 

sınıf olarak nitelendirilen bölgelerdeki okullar arasında bir iliĢkinin varlığını göstermiĢtir. Ancak bazı 

tür sapma davranıĢların üst sosyo-ekonomik gruplar arasında yoğunlaĢtığıyla ilgili veriler de vardır. 

Burada özellikle artan ekonomik geliĢmeyle birlikte aile yapısında ortaya çıkabilecek farklılıklar da 

gelir ve sapma davranıĢı arasındaki iliĢkileri farklılaĢtırabilir.  

Bazı yaklaĢımlar ise aile içi iliĢkilerin gençlerin Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlarının oluĢmasında önemli 

olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Bu teoriler arasında yer alan sosyal bağ teorisi (Hirschi, 1969), 

ebeveyn ve çocuklar arasındaki iliĢkinin Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢları azaltıcı yönde rol oynadığına 

vurgu yapar. Bireyleri topluma bağlayan bağlardan bir tanesi önem verdiği kiĢilerle olan bağlarıdır. 

Çocuğun yaĢamının ilk döneminden itibaren önemli bir rol oynayan ebeveynler, çocuklarının farklı 

dönemlerdeki davranıĢlarını etkilemektedirler. Her ne kadar ergenlik ve gençlik döneminde 

ebeveynlerin etkisi azalsa da, ebeveynler ve çocuklar arasında erken dönemlerde kurulan bağlar, 

gençlik dönemindeki davranıĢları etkilemeye devam etmektedir.  

Ebeveynler ve çocukları arasında oluĢan duygusal bağlar, çocukların ebeveynlerinin düĢünce ve 

duygularına önem vermelerini de beraberinde getirmektedir. Ebeveynleriyle sıcak iliĢkilere sahip olan 

gençler ebeveynlerinin onlar hakkında ne düĢündüklerine önem verecekler ve onları hayal kırıklığına 

uğratmak istemeyeceklerdir. Bundan dolayı, ebeveynlerin istedikleri gibi davranacaklardır. Bu sayede 

toplumun ortak norm ve değerler sistemine uygun davranmayı öğreneceklerdir. Ebeveynleriyle olan 

bağlar gençlerin üzerinde bir kontrol mekanizması oluĢturacaktır. Ebeveynleri gençlerin yanlarında 



12 
 

olmasa bile, gençler Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢları sergileme durumunda temkinli olacaklardır. Sosyal 

bağ teorisine odaklanan çalıĢmaların sonuçları, ebeveynlerle olan bağın Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢları 

azaltıcı yönde rol oynadığını göstermiĢtir. Wright ve Cullen (2001) ebeveynlerin çocuklara ya da 

ergenlere sağlamıĢ oldukları duygusal ve araçsal desteklerin sapmıĢ davranıĢlara ve madde 

kullanımına karĢı koruyucu etkisi olduğunu vurgulamaktadırlar. Ebeveynlerin sosyal destekleri, kabul 

edilen ve özgeci davranıĢları teĢvik eder ve ahlaki değerlerin, güdülerin, isteklerin ve sosyal 

becerilerin geliĢmesine yardımcı olur. 

Ebeveynlerle gençler arasındaki bağın bir göstergesi, ebeveynlerin gençler üzerindeki denetimleridir. 

Doğrudan denetim gençlere sapma davranıĢları gerçekleĢtirme fırsatı tanımadığı (Hagan, 1989; 

Sampson ve Laub, 1993) gibi, gençlerin Ģiddeti ve sapmayı onaylayan tanımlara maruz kalma 

olasılıklarını da sınırlandıracaktır.  Denetim sayesinde, ebeveynler, gençlerin nerede, kimlerle hangi 

aktiviteleri yaptıklarını veya ne zaman eve geleceklerini bilirler. Bundan dolayı, gençler ebeveynlerin 

gözlerinin önünde olmadıkları zamanlarda bile, denetim sayesinde ebeveynlerinin varlıklarını 

hissetmektedirler. Bu durum, onların Ģiddet ve sapma davranıĢlarını engelleyici yönde rol oynar 

(Hagan, 1989; Loeber ve Stouthamer-Loeber, 1986; Patterson, Dishion ve Bank, 1984). Özbay (2004), 

ebeveynlerin denetimlerinin 13-14 ve 16 yaĢlarındaki gençlerin saldırgan davranıĢlarını azaltıcı yönde 

etkilediğini araĢtırmasıyla ortaya koymuĢtur. ġüphesiz, denetimin olmaması gençlerin karĢılaĢtıkları 

fırsatları değerlendirmelerine olanak tanıyacağı için, Ģiddet ve sapma olasılıklarını etkileyecektir.  

Sosyal bağ teorisi, daha çok ailenin pozitif yönlerine odaklanarak, Ģiddet ve sapmayı nasıl engelleyici 

rol oynayabileceğini açıklamaktadır. Fakat aile, Ģiddet ve sapmanın kaynağı da olabilmektedir.  Sosyal 

Öğrenme Teorileri (Akers, 1998; Sutherland, 1942) bağlamında düĢünüldüğünde, aile Ģiddet ve 

sapmanın öğrenildiği önemli bağlamlardan biridir, çünkü bireyler aile üyeleriyle erken dönemlerden 

itibaren, yoğun bir etkileĢim süreci içinde yer almaktadırlar. Erken dönemlerde öğrenilen davranıĢların 

devamlılık gösterdiği dikkate alındığında, aile içinde çocuğa verilen mesajlar, çocuğun karĢılaĢtığı 

davranıĢ modelleri önemli hale gelmektedir. Bireyler ebeveynleriyle etkileĢim içinde hangi 

davranıĢların cezalandırıldığını, hangisinin ödüllendirildiğini öğrenirler. Aynı davranıĢı farklı 

bağlamlarda sergilediklerinde ebeveynlerinden almıĢ oldukları tepkiler, onların aynı davranıĢın farklı 

bağlamlarda onaylanıp onaylanmadığını anlamasını sağlar. Çocuklarıyla olan iliĢkilerinde ebeveynler 

farklı rol modelleri sunarlar ve benzer modellere çocuklar yoğun bir Ģekilde maruz kalırlar. Bazı 

durumlarda, Ģiddeti onaylayan mesajlar vermek, bu davranıĢları sergilemek, çocukların erken 

dönemlerden itibaren bu tür davranıĢları normal görmelerine ve sergilemelerine olanak verecektir.  

Aile içerisinde bireyler etkileĢim içinde bulundukları ebeveynlerinden Ģiddet ve sapmayı onaylayan 

mesajlara maruz kalabilecekleri gibi Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢların mağduru veya tanığı da 

olabilmektedirler. Özellikle erken dönemlerden itibaren fiziksel Ģiddete maruz kalanların, bu 

davranıĢları meĢru görerek, ileriki yıllar kendi çocuklarına, eĢlerine veya diğer kiĢilere karĢı Ģiddet 

kullandıklarını farklı araĢtırma sonuçları göstermiĢtir.  Aile içersinde gençlerin çocukluk döneminden 
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itibaren Ģiddete maruz kaldığı mekanizmalardan bir tanesi ebeveynler tarafından uygulanan disiplin 

yöntemleridir.  Ġstenilmeyen davranıĢların düzeltilmesi amacı ile gerçekleĢtirilen, disiplin yöntemleri 

hem gençlerde farklı sorunlar yaratmakta hem de Ģiddet davranıĢını öğrenmesinde rol modeli 

oluĢturabilmektedirler. Ülkemizde, ebeveynlerin sık sık fiziksel cezalandırmaya baĢvurdukları 

gözlemlenmektedir. Fiziksel cezalandırma yöntemlerini onayan “ağaç yaĢ iken eğilir”, “anneler hem 

döver, hem sever” gibi atasözlerimizin olduğu düĢünüldüğünde, bu yöntemin ebeveynler tarafından 

sıklıkla kullanılması ĢaĢırtıcı değildir. Bilgin (2008) 389 üniversite öğrencisinden topladığı verilere 

dayanarak yapmıĢ olduğu araĢtırmasında, öğrencilerin %53‟ünün bedensel ceza aldıklarını, annenin 

(%33) ve anne-babanın beraber (%39) en fazla bedensel cezanın uygulayıcısı olduklarını ve en sık 

bedensel ceza alma yaĢlarının 6–10 yaĢları (%53) arasında olduklarını göstermiĢtir. Evde uygulanan 

bedensel cezaların arasında el, kol ve bacağa elle vurma, yüze ve baĢa vurma ve sertçe vurma 

gelmektedir.  

Bilir, Arı, Dönmez, Atik ve San (1991) tarafından 16 ilde 4-12 yaĢları arasındaki 50.473 çocuk 

üzerinde yürütülen araĢtırmada, çocukların yaklaĢık olarak %63‟nün fiziksel cezalandırma yöntemine 

maruz kaldıkları bulunmuĢtur. AraĢtırmacılar, özellikle erken çocukluk dönemlerinde fiziksel 

cezalandırılmanın kullanıldığına dikkat çekmektedirler. Erken dönemlerde bu cezalandırma Ģeklinin 

kullanılmasının, çocukların bu davranıĢları model alma olasılıklarını da artırmaktadır.  Eğitim 

düzeyleri düĢük olan (okur-yazar ve ilkokul mezunu)  annelerin ve ev hanımı olan annelerin çalıĢan 

annelere göre daha fazla fiziksel cezalandırma yöntemi kullandıkları gösterilmiĢtir. Bu cezalandırmaya 

maruz kalan çocuklarda görülen problemler arasında davranıĢ bozukluğu en önde gelmektedir 

(geçimsizlik, hırçınlık, içe kapanıklık, saldırganlık ve bağımlılık) (Bilir ve diğerleri, 1991).  

Ebeveynler tarafından çocukların yanlıĢ davranıĢlarını düzeltmek için kullanılan zorlayıcı-güce odaklı 

disiplin tekniği amacına ulaĢmakta yetersiz kalmaktadır. Ancak, zorlayıcı-güce dayalı bu teknik, ters 

bir etki yaratarak, arzulanan davranıĢı çocuklara öğretmek yerine, çocuklara gerek duyulduğunda 

fiziksel cezalandırmayı problem çözme stratejisi olarak öğretmektedir. Özellikle otorite konumunda 

olan ve rol modeli olarak kabul edilen ebeveynlerin, çocuklarını cezalandırmak için kullandıkları 

fiziksel cezalandırma, çocukların Ģiddet davranıĢlarını normal kabul etmelerini kolaylaĢtırıcı bir role 

sahiptir (Simons ve diğerleri, 2000). 

Bu disiplin tekniğinin yanı sıra, ebeveynlerin kullandıkları açıklayıcı disiplin teknikleri ise gençlere 

Ģiddet ve sapmayla ilgili negatif mesajlar vermektedirler. Gençlerin istenilmeyen davranıĢlarının 

sonuçlarının, baĢkalarına verdikleri zararların açıklanmasının, gencin karĢısındaki kiĢi ve davranıĢı 

üzerinde düĢünmesine neden olduğuna vurgu yapılmaktadır (Heimer, 1997). Açıklayıcı disiplin 

tekniği, gencin Ģiddet ve sapma davranıĢları öğrenmesine olanak tanımamaktadır.  

Fiziksel disiplinin yanı sıra, gençler ebeveynlerin Ģiddet ve sapmayla ilgili genel olarak vermiĢ 

oldukları tepkiler yoluyla da bu davranıĢların meĢru olup olmadığı konusunda bir görüĢe 
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varabilmektedirler. Ebeveynlerin çocuklarıyla iliĢkilerinde herhangi bir Ģiddet söz konusu olmayabilir, 

fakat ebeveynlerin kendilerinin karĢılaĢtıkları sorunları çözme biçimleri veya baĢkalarının 

karĢılaĢtıkları sorunları çözme biçimlerine vermiĢ oldukları tepkiler de, gençlerin bu davranıĢları 

öğrenmelerine fırsat tanımaktadır. Örneğin, komĢunun eĢini dövmesi durumunun “kocası değil mi, 

hem sever hem döver” ya da “ kesin dayağı hak edecek bir Ģey yapmıĢtır” gibi ifadelerle yorumlanma 

tavrından, gençler Ģiddetin meĢru olduğunu öğrenmektedirler. Aynı zamanda, ebeveynlerin kendi 

aralarındaki sorunları çözme yöntemlerini gözlemlemek gençlerin davranıĢları öğrenme olasılıklarını 

etkileyecektir. Aralarındaki sorunlar güç kullanarak çözen ebeveynler çocuklarına karĢı herhangi bir 

Ģiddet uygulamasalar bile, evin içersindeki bu durum, gençlerin davranıĢları normal olarak 

benimsemelerini kolaylaĢtıracaktır.  

UPSAM (2006) araĢtırma bulgularına göre, öğrencilerin %51‟i anne-baba arasındaki Ģiddete tanık 

olmaktadır. Erdoğdu (2005) sürekli olarak anne-babalarının tartıĢmalarına veya kavga etmeleri Ģahit 

olan çocuklar ile bu durumu ara sıra yaĢayan ya da hiç yaĢamayan çocukların saldırganlık davranıĢları 

arasında fark olduğunu göstermiĢtir.   

Markowitz (2001) çeĢitli araĢtırma bulgularına dayanarak çocukken fiziksel Ģiddete maruz kalan ya da 

ebeveynlerinin kavgalarına Ģahit olanların kendi çocuklarına ve eĢlerine karĢı fiziksel Ģiddet kullanma 

olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Markowitz (2001), hem hapishanedeki hem de 

genel nüfus içindeki yetiĢkinlerle yapmıĢ olduğu araĢtırmasında, çocukken Ģiddete maruz kalanların 

(ebeveynleri tarafından, ya da akrabaları tarafından dayak yiyen, ya da ebeveynlerin kendileri 

arasındaki Ģiddete Ģahit olan) öncelikle Ģiddeti onaylayan tanımlar geliĢtirdiklerini ve kendi çocuk ve 

eĢlerine Ģiddet uyguladıklarını göstermiĢtir.  Heimer‟ın (1997) araĢtırma bulguları da bunu görüĢü 

destekler niteliktedir.  

AraĢtırma bulgularından da anlaĢıldığı gibi, aile içi mekanizmalar bazen Ģiddet ve sapmayı engelleyici 

olabilirken, bazen de motive edici olarak çalıĢabilmektedir. Bundan dolayı, karmaĢık olan aile içi 

süreçlerin ve aile yapısının birbirleriyle olan iliĢkilerinin irdelenmesi önemlidir.  Aileyle beraber, okul 

da içinde hem engelleyici hem de teĢvik edici süreçleri barındırmaktadır. Bundan dolayı, aĢağıda okul 

bağlamının etkisi açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

Farklı olanaklar sağlayan okul gencin yaĢantısında önemli bir kesittir. Öğrenciler okulun belirli bir 

amacının ve anlamının olduğunu görmeli ve aynı zamanda okulda kendilerini güvende 

hissetmelidirler. Okul sadece eğitim ve öğretimin gerçekleĢtirildiği bir mekan olmanın dıĢında, 

toplumun norm ve değerler sistemini öğrencilere aktaran bir süreçtir. Okul, çeĢitli ödüllendirme ve 

cezalandırma yöntemleriyle bireylerin uyumlu yetiĢkinler olmasını sağlamaya çalıĢırken, aynı 

zamanda okulda,  öğrencilerden baĢarılı, yarıĢmacı ve kendi baĢlarına çalıĢma yetisini geliĢtirmelerini 

de beklemektedir. Okulda bu beklentilerle karĢılaĢan gençler için okul aynı zamanda statü edinme, 

saygınlık kazanma, kabul görme için de bir mücadele alanıdır. Okul hem gençlerin baĢarılı yetiĢkinler 
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olmalarına yardımcı olurken, okul ortamı ve politikaları, öğrencilerin okul hakkındaki düĢünceleri, 

öğrenci-öğretmen iliĢkileri, okul içerisindeki arkadaĢlık iliĢkileri gibi faktörler gençlerin yaĢantılarını 

etkileyen önemli belirleyicilerdir. Bu noktada, okul içindeki iliĢkiler ve okulun yapısı, hem Ģiddeti ve 

sapmayı engelleyici iĢlev görürken, hem de bazı durumlarda Ģiddet ve sapmanın kaynağı 

olabilmektedir.  

ÇeĢitli araĢtırma raporlarının sonuçları sapmıĢ ve Ģiddet davranıĢları için okulun önemli bir belirleyici 

olduğuna iĢaret etmektedir. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı‟nın okullardaki Ģiddet olaylarıyla ilgili 

verileri, okul ortamının Ģiddeti anlamada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Milli 

Eğitim Bakanlığı‟nın okullarda meydana gelen Ģiddet olaylarıyla ilgili bildirimi dikkate alındığında, 

26 Nisan 2006- 20 Mart 2007 tarihleri arasında okul kayıtlarına göre toplam 4379 Ģiddet olayına 8856 

öğrenci karıĢmıĢtır. 3690 genel liseden 1179‟unda ve 4244 meslek lisesinden 1087‟sinde aynı tarihler 

arasında Ģiddet olayları görülmüĢtür. Okullarda en fazla görülen Ģiddet olayı fiziksel Ģiddet ve 

zorbalıktır (TBMM AraĢtırma Komisyonu Raporu, 2007:123–124). Özönder ve diğerleri (2005) 

ilköğretim okullarındaki öğrencilerden veri toplayarak gerçekleĢtirdikleri araĢtırmalarında, 

öğrencilerin arasında zorbalığın yaygın olarak bulunduğuna ve çeĢitli Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢların 

mağdurları ve uygulayıcı olduklarına dikkat çekmektedirler.  

Kepenekçi ve Çınkır (2006) Ankara‟da 692 lise öğrencisinden veri toplayarak gerçekleĢtirdikleri 

araĢtırmalarında, neredeyse araĢtırmaya katılan bütün öğrencilerin en az bir kere fiziksel, sözel, 

duygusal veya cinsel zorbalık mağduru olduklarını bulmuĢlardır. Öğrencilerin mağdur oldukları 

zorbalık biçimlerinin en baĢında fiziksel ve duygusal zorbalık gelmektedir.  En fazla sınıflarda ve 

okula gelirken-okulun dıĢında zorbalıkla karĢılaĢmıĢlardır. Okul koridorları, bahçesi ve diğer sportif 

aktivitelerin gerçekleĢtirildiği alanlar da öğrencilerin mağdur oldukları yerlerdir. AlikaĢifoğlu, 

Erginoz, Ercan, Uysal, Kaymak ve Ġlter (2006) okulda silahla zorbalığın mağduru olmak, baĢkalarına 

okulda zorbalık yapmak ve okulda silah taĢımak ile öğrencilerin Ģiddet davranıĢları arasında da iliĢki 

olduğunu göstermiĢlerdir. Okul ortamında kavga eden öğrencilerin kavga etmeyen öğrencilerle 

karĢılaĢtırıldığında daha fazla mağdur olduklarına dikkat çekmektedirler.  

ġiddet davranıĢlarının sadece lise öğrencileri arasında yaygınlaĢmamaktadır. Ġlköğretime devam eden 

öğrenciler üzerine yapılan araĢtırmaların sonuçları da benzer bir örüntüye iĢaret etmektedir. Örneğin, 

UzbaĢ ve Kabasakal‟ın (2010) Ġzmir‟deki ilköğretim öğrencilerini kapsadıkları araĢtırmanın bulguları, 

öğrencilerin yaklaĢık olarak %40‟nın en az bir kere ve daha fazla fiziksel kavgaya katıldıklarını, 

yaklaĢık olarak %21‟nin grup kavgasına katıldıklarını, yaklaĢık olarak %10‟nun kesici alet taĢıdığını 

ve %6‟sının ise yaralama olayına karıĢtıklarını ortaya çıkarmıĢtır.  

Bahsedilen araĢtırmalardan da anlaĢılacağı gibi, öğrencilerin okullarda Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢları 

önemli bir sosyal problem hale gelmiĢtir. Bu araĢtırmaların sonuçlarından olgunun yaygınlığı 

hakkında görüĢe sahip olunabilmekle beraber, okul içindeki hangi mekanizmaların bu davranıĢ 
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örüntülerini engelleyici ya da teĢvik edici olarak rol oynadıkları konusunda sınırlı bir bilgiye sahip 

olunmaktadır. Bundan dolayı, okul içi mekanizmaların farklı boyutlarıyla irdelenmesi önemlidir.  

Okulun Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlarla olan iliĢkisine odaklanan tartıĢmaların kökenleri eskiye 

dayanmakla beraber, günümüzde bu tartıĢmaların bir kısmı öğrencilerin okula olan bağları, taahhütleri, 

okul kurallarına inançları üzerine yoğunlaĢırken, bir kısmı da okul iklimi üzerine yoğunlaĢmaktadırlar.   

Sosyal bağ teorisini (Hirschi, 1969)  temel alan çalıĢmalar öğrencilerin okula olan bağları ne kadar 

güçlü ise, okulu gelecekte iyi bir yaĢam sahibi olmak için gerekli görüyorlarsa, derslere sürekli 

katılıyor ve ödevlerini zamanında yapıyorlarsa ve okulun kurallarına inanıyorlarsa, bu öğrencilerin 

Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢları sergileme olasılıklarının o denli az olduğunu ileri sürmektedirler 

(Hirschi, 1969; Jang, 2002; Jenkins, 1995; Sampson ve Laub, 1993; Stewart, 2003; Welsh, Stokes ve 

Greene, 2000, Zang ve Mesnner, 1996). Bu çalıĢmalarda genel olarak vurgulanan, toplumun norm ve 

değerler sistemini aktaran kuruma karĢı geliĢtirilen bağların, gençlerin Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlarda 

bulunma olasılığını azalttığıdır(Sullivan ve Farrell, 1999; Zang ve Messner, 1996).  

Okula bağları güçlü olan öğrenciler, öğretmenlerin, idarecilerin ve okuldaki arkadaĢlarının 

düĢüncelerini dikkate aldıkları için Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlarından uzak durma ihtimalleri 

kuvvetlidir. Okulda zaman harcayan, çeĢitli okul aktivitelerine katılan öğrencilerin Ģiddet ve sapmıĢ 

davranıĢları göstermek için zaman ve enerji bulma olasılıkları azdır. Derslerinde baĢarılı olan 

öğrenciler zaten herhangi bir Ģekilde bu baĢarılarını Ģiddet veya sapmıĢ davranıĢlar gerçekleĢtirerek 

tehlikeye atmak istemeyeceklerdir (Hirschi, 1969; Welsh, Greene ve Jenkins, 1999; Payne, 

Gottfredson ve Gottfredson, 2003). Ülkemizde yapılan araĢtırmaların bulguları da bu görüĢü destekler 

niteliktedir. Örneğin,  Özbay (2004) okula pozitif değer atfeden, derslerine önem veren 16 yaĢlarındaki 

gençlerin daha az Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢ sergilediklerini belirlemiĢtir. Pozitif değerler gençlerin 

okuldan kaçma, sınavlarda kopya çekme, okul mallarına zarar vermeyi içeren okulla ilgili sapmıĢ 

davranıĢlarını da negatif yönde etkilemektedir. AlikaĢifoğlu, ve diğerleri (2006) okula negatif değer 

atfetme ile öğrencilerin Ģiddet davranıĢları arasında iliĢki olduğunu göstermiĢlerdir.  

Öğrencilerin okula olan bağları önemli olmakla beraber, bir grup araĢtırmacı, öğrencilerin 

özelliklerinden bağımsız olarak, sosyal bir organizasyon olan okulun öğrencilerin davranıĢlarını 

etkilediğini ileri sürmektedirler. BaĢka bir deyiĢle, okul sosyal iliĢkileri barındıran bir 

organizasyondur. Okul karĢılıklı pozitif ve destekleyici iliĢkiler içeren, farklı aktivitelere katılma 

fırsatı tanıyan, karar alma sürecinde ortak değer, norm ve amaçları olan bir topluluk olarak 

tanımlanmaktadır (Battistich ve Hom, 1997; Battistich ve diğerleri, 1995; Battistich, Solomon, Watson 

ve Schaps, 1997; Payne, 2004; Payne, Gottfredson ve Gottfredson, 2003). Bu yaklaĢımlar, okul 

ikliminin sapmıĢ davranıĢları açıklamadaki rolünü ortaya koymaktadır. Okul iklimi okulla ilgili 

kurallar, normlar ödüllendirme ve cezalandırma mekanizmaları, okul içindeki farklı etkileĢim 

süreçlerini içermektedir. Okul iklimi, okul kültürü, iĢleyiĢi, çevresi gibi farklı boyutları içersinde 
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barındırmaktadır(Skinner, 1987; Stewart, 2003; Welsh, Greene ve Jenkins, 1999; Wilcox ve Clayton, 

2001).   

Öğretmenlerle öğrenciler arasındaki etkileĢim, öğretmen ve öğrencilerin karĢılıklı olarak eğitimle ilgili 

düĢüncelerindeki benzerlik, davranıĢ biçimlerinde ortak bir anlayıĢa varmak, karĢılıklı iliĢkilerin saygı 

temeline dayanması ve kabul edilen davranıĢ modellerinin sunulması okul iklimini olumlu yönde 

etkileyen özelliklerdir. Okul kurallarına olan inanç, disiplin kurallarının adil bir biçimde uygulanması 

ve öğrencilerin buna inanması, okulda kendilerini güvende hissetmeleri de pozitif okul iklimine 

katkıda bulunmaktadır. Pozitif okul iklimi öğrenciler üzerinde kurallarla hem doğrudan denetim hem 

de olumlu iliĢkiler yoluyla dolaylı denetim kurduğu için, öğrencilerin davranıĢları sürekli kontrol 

altında tutulmakta ve Ģiddet ve sapmaya olanak tanınmamaktadır (Hoffmann ve Dufur, 2008; Stewart, 

2003; Wilson, 2004).  Adil, eĢitlikçi, öğretmen ve öğrencilerin birbirlerine karĢı duyarlı ve hassas 

oldukları okullarda öğrencilerin daha az Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢ gösterdikleri bulunmuĢtur (Sprott, 

2004; Stewart, 2003; Welsh, Jenkins ve Greene, 2001). Ayrıca, Hoffmann ve Dufur (2008) bu tür 

özelliklere sahip olan okulların öğrencilerin ailelerinden getirdikleri negatif etkileri yok ederek, 

onların sapmıĢ davranıĢları gerçekleĢtirme olasılığını azalttığını göstermiĢlerdir.  Pozitif okul iklimi 

öğrencilerin okulda daha fazla zaman harcamalarını ve eğitimlerine daha fazla önem vermelerini 

sağlayarak, öğrencilerin okula olan bağlarını da güçlendirmektedir.  

Okulun bu pozitif, sapmayı ve Ģiddeti engelleyici yönüne rağmen, okulda gerçekleĢen bazı eylemler 

öğrencilerin Ģiddet ve sapmayı öğrenmelerine fırsat tanıyabilmektedir. Bunların baĢında kullanılan 

disiplin yöntemleri gelmektedir. Okul, öğrencilerin yanlıĢ olan davranıĢlarının düzeltilmesi için çeĢitli 

disiplin tekniklerinin kullanıldığı yerlerden bir tanesidir. Öğretmen ve idarecilerin toplumda ortak 

olarak kabul edilen norm ve değerler sistemini, kültürel farklılıkları, çeĢitli tutum ve davranıĢ 

kalıplarını öğrencilere aktarmakla sorumlu olan otoriteler oldukları dikkate alındığında, uygulanan 

disiplin teknikleri öğrenciler üzerinde oldukça önemli etkiye sahip olacaktır. Bu bağlamda, okullarda 

hala yaygın olarak kullanılan disiplin etme yöntemlerinden biri olan fiziksel cezalandırmanın Ģiddet 

tanımlarının ve davranıĢlarının öğrenilmesindeki rolünün irdelenmesi gerekmektedir.  

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO, 2002) raporuna göre dünyada en az 65 ülkede okullarda fiziksel 

cezalandırma kullanılmaktadır. Meclis AraĢtırma Komisyonu (2007) yapmıĢ olduğu çalıĢmada, 

ortaöğretim kurumuna devam eden öğrencilere okulda istenmeyen bir davranıĢ yaptıklarında 

öğretmenlerinden ne gibi tepkiler aldıkları sorulduğunda, öğrenciler genel olarak öğretmenlerinin 

olumlu tepkiler (nasihat verme %87, konuĢarak çözme %76 gibi) verdiklerini dile getirmiĢlerdir. Her 

ne kadar eğiticilerin olumlu tepkileri ön plana çıkmakta olsa da, araĢtırma sonuçları “bağırma-kızma 

(%50)” “aĢağılama-hor görme (%24)” “dövme (%14)” gibi negatif tepkilerin de hiç de 

azımsanamayacak kadar yaygın olduğunu göstermektedir. UPSAM araĢtırma raporuna göre lise 

öğrencilerinin %17‟si öğretmenlerinden Ģiddet gördüklerini ifade etmiĢlerdir.  Benzer Ģekilde, 

Gömleksiz ve diğerlerinin (2008) yedi ilköğretim okulunda katılımlı gözlem tekniğini kullanarak 
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yapmıĢ oldukları araĢtırmanın sonuçları, tören öncesi ve sırasında öğretmenlerin öğrencilere yönelik 

olarak çeĢitli fiziksel Ģiddet davranıĢlarını (kulağını çekme, sopayla vurma, sopayla sıraya sokma gibi) 

gerçekleĢtirdiğini göstermiĢtir.  Öğrencilerle yapmıĢ oldukları görüĢmelerin sonuçları da gözlem 

verilerini destekleyici yöndedir. Deveci, Açık ve Ayar (2007) öğrencilerin yaklaĢık %24‟ü öğretmen 

ve idarecileri Ģiddetin uygulayıcıları olarak gösterdiklerini rapor etmiĢlerdir.  

Gözütok, Karacaoğlu ve Er (2007) öğretmenlerin fiziksel cezalandırmaya yönelik algılarını, kullanma 

sıklıklarını ve tipleriyle birlikte, öğrencilerin fiziksel cezalandırma hakkındaki duygu ve algılarını 

araĢtırmıĢlardır. Ġlköğretim ve lise öğrencileri ve görev yapan öğretmenler araĢtırmanın kapsamına 

alınmıĢtır. Tokat atma, tekmeleme, tebeĢir fırlatma, sopayla vurma gibi fiziksel cezalandırma 

tekniklerinin hala kullanıldığı belirlenmiĢtir. Bu cezalandırma biçiminin mağduru olan öğrenciler, 

üzülmekte, sinirlenmekte ve öğretmenlerine karĢı olan saygılarını kaybetmektedirler.  AraĢtırma 

sonuçları 14 yıl önce Gözütok tarafından yapılan araĢtırmanın sonuçları ile karĢılaĢtırıldığında, fiziksel 

cezalandırmanın sıklığında azalma ve tipinde değiĢme söz konusu olmakla beraber, hala varlığı devam 

etmekte ve meĢru görülmektedir(akt. Gözütok ve diğerleri, 2007).   

Sosyal öğrenme yaklaĢımları çerçevesinde, etkileĢim içerisinde bulunan diğer kiĢilere verilen anlam ve 

değer, kiĢiden gelen mesajların değerini arttırmaktadır. Bundan dolayı, toplumda rol modeli olarak 

görülen, gençlere norm ve değerlerin aktarıcısı görevinde bulunan öğretmenlerden gençlere giden 

mesajların önemi ortaya çıkmaktadır. Uygulanan fiziksel disiplin tekniğiyle, sorun çözmede fiziksel 

güç kullanmanın normatif ve kabul edilebilir olduğu mesajı aktarılmaktadır. Fiziksel cezalandırma, 

öğrencilere otoritelerin ne söylediklerinden daha çok ne yaptıklarının önemli olduğu mesajını 

verecektir. Disiplini sağlamak için kullanılan Ģiddetin tanığı ya da mağduru olan gençler,  bu mesajları 

içselleĢtirmekte, meĢrulaĢtırmaktadırlar.  

ġiddet kullanmayı sorun çözme pratiği haline getirerek genelleĢtirmeleri mümkün olabilmektedir.  

Aynı zamanda, öğretmenlerin ve idarecilerin disiplin altında uyguladıkları Ģiddeti destekleyen “eti 

senin kemiği benim” “öğretmenin vurduğu yerde gül biter” gibi atasözlerinin olması,  öğrencilerin 

genel olarak da bu Ģiddeti meĢru görmelerini kolaylaĢtırmaktadır ve öğrenciler otorite konumundaki 

kiĢilerin davranıĢlarını model alarak, kendileri de sorunlarını bu yöntemle çözmektedirler.  Ayrıca, 

ebeveynlerin öğretmenlerin öğrencilere yönelik olan bu cezalandırma yöntemini çoğu zaman 

sorgulamamaları ve hatta haklı görmeleri, öğrencilerin bu mesajları benimsemelerini ve 

uygulamalarını kolaylaĢtırmaktadır. Tabii unutulmaması gereken bir nokta da, fiziksel Ģiddet 

davranıĢları ve diğer sapmıĢ davranıĢlar arasındaki iliĢkidir. Öğretmenlerin bu negatif tutumlarının 

aynı zamanda diğer sapmıĢ davranıĢları tetikleyici yönde rol oynama olasılığı da yüksektir. Zaten 

genel anlamda, fiziksel Ģiddet sapmıĢ davranıĢların bir boyutu olduğu için Ģiddeti meĢrulaĢtırmak bir 

noktada sapmayı da meĢrulaĢtırma anlamına gelmektedir.  
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Öğretmen ve idarecilerin tamamının ve sürekli olarak fiziksel cezalandırma yöntemini kullanmadıkları 

bilinmektedir. Meclis AraĢtırma Komisyonu raporunda (2007) da öğretmenlerin öğrencilere nasihat 

ettikleri ve konuĢtukları iĢaret edilmiĢtir. Bu tür açıklayıcı disiplin teknikleri okul iklimine pozitif 

yönde katkılar sağlayarak, öğrencilerin Ģiddetle ilgili mesajlar alma olasılıklarını en baĢtan 

azaltacaktır. Aynı zamanda, bu tür açıklayıcı teknikler, öğrencilerin sapmıĢ davranıĢlarını negatif 

yönde etkileyecektir, çünkü öğrencilere davranıĢları üzerinde düĢünme ve irdeleme fırsatı sağlayacağı 

için baĢkalarına ya da kendilerine vermiĢ oldukları zararların farkına varma olanağı sağlayacaktır. 

TBMM bünyesinde okullardaki Ģiddet olaylarını araĢtırmak için “Çocuklar ve Gençler Arasında Artan 

ġiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların AraĢtırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Meclis AraĢtırma Komisyonu” kurulmuĢ olması, gençlerin arasında 

yaygınlaĢan Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢların ne kadar önemli bir problem haline geldiğinin de 

göstergesidir.  Meclis AraĢtırma Komisyonu‟nun 2006–2007 öğretim yılında yürütmüĢ olduğu çalıĢma 

gençlerin Ģiddet davranıĢlarını çok boyutlu olarak anlama konusunda oldukça faydalıdır. AraĢtırmanın 

sonuçları, gençler arasında çeĢitli Ģiddet davranıĢlarının özellikle de fiziksel Ģiddet davranıĢlarının 

yaygınlaĢtığının altını çizmektedir. KiĢisel bildirim tekniği kullanılarak ülke genelinde 26 bin 

öğrenciden veri toplanarak gerçekleĢtirilen araĢtırma sonuçları, gençlerin hem Ģiddetin mağduru hem 

de Ģiddetin uygulayıcıları olduğunu ortaya koyarak, gençler arasında Ģiddetin önemli bir toplumsal 

problem haline geldiğine iĢaret etmektedir.   

Öğrencilere son üç ay ve son bir ay içersinde herhangi bir Ģiddet davranıĢına maruz kalıp kalmadıkları 

sorulduğunda, alınan yanıtlar problemin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir.  Son üç ay içersinde 

herhangi bir yerde öğrencilerin Ģiddet ile karĢılaĢma sıklığı yaklaĢık %19 iken son bir ay içersinde 

%14‟dür. Öğrencileri %29‟u son üç ay içersinde, %25‟i ise son bir ay içersinde herhangi bir Ģiddetin 

uygulayıcısı konumdadırlar.  Son üç ay içersinde öğrencilerin % 22‟sinin fiziksel Ģiddet, %53‟ünün 

sözel Ģiddet, %36‟ünün duygusal Ģiddet, %15,8‟sinin cinsel Ģiddet ile karĢılaĢırken, son üç ay içersinde 

öğrencilerin %35,5‟inin fiziksel Ģiddet, %48,7‟sinin sözel Ģiddet, %27,6‟sının duygusal Ģiddet, 

%11,7‟sinin cinsel Ģiddet uyguladığı saptanmıĢtır. Öğrenciler, fiziksel Ģiddet gördükleri kiĢileri 

öncelikle arkadaĢlar (%31), diğer kiĢiler (%29), ebeveynler (%23), ve öğretmenler (%17) olarak 

sıralamıĢlardır.  En fazla fiziksel Ģiddetle karĢılaĢtıkları yerler olarak ilk sıraları okul ve çevresi (%49), 

ev (%27) ve sokak (%15) almaktadır.  Sözel ve duygusal Ģiddetle ilgili veriler de benzer bir örüntüye 

iĢaret etmektedir (TBMM, AraĢtırma Komisyon Raporu, 2007). 

Uluslararası Politik ve Stratejik AraĢtırmalar Merkezi (UPSAM, 2006) tarafından Haziran 2006 ayında 

17 il merkezinde 1850 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleĢtirilen çalıĢmanın sonuçları Ģiddet 

olgusunun gençlerin hayatında nasıl yaygınlaĢtığının önemli bir göstergesidir. Öğrencilerin %74‟ü 

ailede Ģiddet görürken, %65‟i baĢkalarına Ģiddet uyguladıklarını ifade etmiĢlerdir. En çok kime Ģiddet 

uyguladıkları sorulduğunda ise, %31‟i kendilerini kızdıranlara olurken, %25‟i kızlara, %19‟u 

arkadaĢlarına, %7‟si kendilerinden küçüklere ve %5‟i de okuldakilere Ģiddet uygulamıĢlardır. Benzer 
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Ģekilde, Ġstanbul‟da 4153 lise öğrencisi üzerine yürütülen araĢtırmada, öğrencilere son 12 ay içersinde 

çeĢitli Ģiddet içeren davranıĢları sergileyip sergilemedikleri sorulmuĢtur (AlikaĢifoğlu ve diğerleri, 

2006). Öğrencilerin %42‟si kavga ettiklerini, %7‟si ise medikal müdahale gerektirecek Ģekilde kavga 

ettiklerini belirtmiĢlerdir. Bir önceki dönem içersinde öğrencilerin  %19‟u diğer öğrencilere zorbalık 

uygularken, %20‟si ise zorbalığın mağdur olmuĢtur. Okul bahçesinde herhangi bir silah kullanılarak 

mağdur edilen öğrenciler %7‟dir ve öğrencilerin %8‟i okula silah getirmektedir.    

TBMM AraĢtırma Komisyon‟un (2007) Kocaeli 19 ildeki toplam 21 Ceza ve Ġnfaz kurumunda 

bulunan 13–18 yaĢları arasındaki 1545 tutuklu ve hükümlü gencin katılımıyla gerçekleĢtirdiği diğer bir 

çalıĢmanın sonuçları, Ģiddet olgusunun bütünsel ve karmaĢık bir süreç olarak çok boyutlu 

çözümlenmesi gerektiğinin altını çizmektedir. AraĢtırma sonuçlarına göre, ceza ve infaz kurumlarına 

girmeden önceki son üç ay içerisinde gençlerin %69‟ü fiziksel Ģiddet uygulayıcısı konumundadırlar. 

ArkadaĢlar, aile ve öğretmenlere yaygın olarak Ģiddetin uygulandığı görülmektedir. Kendi hakkını 

korumak ve sorun çözmek için Ģiddetin uygulanması ilk sıraları alırken, öç almak ve kiĢiyi 

cezalandırmak için de Ģiddet uygulandığı anlaĢılmaktadır. Ceza evine girmeden önce gençlerin yaygın 

olarak çeĢitli delici ve kesici aletler veya ateĢli silahlar taĢıdıkları tespit edilmiĢtir. Gençler kendilerini 

güvende hissetmek ve daha iyi hissetmek ve arkadaĢlarında da bulunduğu için bu aletleri taĢıdıklarını 

ifade etmiĢlerdir.  Cezaevine girmeden son bir yıl içerisinde bir ve birden fazla kavgaya katılanlar % 

67‟lik sıklık ortaya koymaktadır. 

Ergenler üzerine yapılan bu araĢtırmaların yanı sıra, ilköğretim okullarında, hatta okul öncesi 

çocukların bile farklı bağlamlarda Ģiddetin mağduru veya tanıdığı olduğuna dikkat çeken araĢtırma 

bulguları söz konusudur. Yıldız ve Sümer (2010) okul öncesi çocuklarla (3-6 yaĢları) yürüttükleri 

çalıĢmada çocukların evde, okulda ve mahallede hem Ģiddetin mağduru hem de tanığı olup 

olmadıklarını araĢtırmıĢlardır. Bulgular, çocukların evde, okulda ve mahallede bağırma, bir Ģey 

fırlatma, itme, kovalama, tokatlama, dövme gibi az ciddi olarak nitelendirilen Ģiddet eylemlerinin hem 

mağduru hem de tanıdığı olduğunu gösterirken, mahallede ciddi olarak nitelendirilen bıçaklama, silah 

ile ateĢ etme gibi Ģiddet olaylarının da tanığı olduklarını göstermiĢtir. AraĢtırma kapsamındaki 

çocukların 3-6 yaĢları arasında oldukları göz önüne alındığında, araĢtırma bulguları çocukların biliĢsel 

süreçlerinden kaynaklı olarak sınırlıdır. Fakat hala sonuçların düĢündürücü olduğunu kabul etmek 

gerekmektedir. Erken yaĢlardan itibaren, Ģiddet yaĢamın bir parçası haline gelmeye baĢlamaktadır.   

Ayrıca, çocuk ve Ģiddet konusuna farklı bir açıdan yaklaĢan Özönder, Sağlam, Aksoy, Uluocak ve 

Köktürk‟ ün (2005) ilköğretim okullarındaki araĢtırmaları dikkate değerdir. „Ġlköğretim Okullarında 

ġiddet ve Taciz‟ konulu araĢtırmalarında öğrencilerin Ģiddeti nasıl kavramsallaĢtırdıkları üzerinde 

durmaktadırlar. Özönder ve diğerlerinin (2005) araĢtırmasında Ģiddetin değiĢik boyutlarına değinildiği 

gibi cinsel taciz olgusuna da yer verilmektedir.  AraĢtırmada, çocukların hangi davranıĢ türlerini Ģiddet 

olarak tanımladıkları ve bu tanımlama sürecine etki eden faktörlerin neler olduğunu açıklanmıĢtır. 

Ergenlik döneminde olan öğrencilere çeĢitli kimlik modellerinin sunulduğu ve davranıĢların 



21 
 

aktarıldığı, sosyal etkileĢim alanı olarak okulun, öğrencilerin Ģiddeti kavramsallaĢtırmalarına çok 

yönlü olarak etkide bulunduğu ortaya konulmuĢtur. Bununla beraber televizyonda izlenen filmlerdeki 

karakterlerin ve video oyunlarındaki kahramanların da çocukların Ģiddeti tanımları ile iliĢkili olduğu 

bulunmuĢtur. Bu araĢtırmada, sözlü, fiziksel Ģiddetin ve cinsel tacizin hem uygulayıcıları hem de 

mağdurlarının genellikle çocukların kendilerinin olduğu ortaya konulmaktadır.  Benzer Ģekilde, 

Deveci, Karadağ ve Yılmaz (2008) ilköğretim okullarında öğrencilerin Ģiddeti hem fiziksel hem de 

sözel olarak tanımladıklarını ortaya koymakta ve öğrencilerin fiziksel zorbalığın tanıkları olduklarına 

vurgu yapmaktadırlar. Deveci, Acık ve Ayar (2007) ilköğretim öğrencileri arasındaki mağdurluk 

olayları ve fiziksel Ģiddet davranıĢlarının algılanmalarına odaklandıkları çalıĢmalarda, öğrencilerin 

fiziksel Ģiddete maruz kaldıklarını ve maruz kalanların da sorun çözme yöntemi olarak fiziksel Ģiddeti 

meĢru gördüklerini bulmuĢlardır. 

Fiziksel Ģiddet sadece ülkemizde değil, dünya genelinde önemli bir sorun haline gelmiĢtir. Dünya 

Sağlık Örgütünün 2002 yılında yayınlamıĢ olduğu raporda dünya genelinde cinayet oranları her 

100.000 kiĢide 8.8‟dir. Erkeklerin cinayete kurban gitme oranları kadınlardan daha yüksektir. Bu 

örüntü yaĢ grupları incelendiğinde de değiĢmemektedir.  En fazla 15–29 yaĢları arasındaki erkekler 

cinayete kurban gitmektedir (100.000‟de 19.4‟tür).  Cinayet oranlarındaki bölgesel farklılıklar 

incelendiğinde, en yüksek oranların Afrika ve Amerika kıtalarının çeĢitli bölgelerinde gerçekleĢtiği 

görülmektedir. Bunları, Avrupa, Ortadoğu, Güney ve Doğu Asya ile Pasifik bölgeleri izlemektedir. 

Görüldüğü gibi, geliĢmiĢlik düzeyleri fark etmeksizin, çeĢitli Ģiddet olayları yaygın Ģekilde dünyanın 

her yerinde meydana gelmektedir.  

Dünya Sağlık Örgütü‟nün Raporunda (2002) 10–29 yaĢları arasındaki ergenler ve gençlerin mağdur 

oldukları ya da uygulayıcı oldukları Ģiddet olaylarına da yer verilmiĢtir.  Rapora göre, 2000 yılında 

ortalama olarak her gün 565 ergen ve genç dünya genelinde cinayetten ölmüĢtür.  Gençler, hem 

cinayetin mağdurları hem de iĢleyenleri konumundadırlar.  Rapor, 1985–1994 yılları arasında 10–24 

yaĢları aralığındaki gençler tarafından iĢlenen cinayet oranlarında artıĢ olduğuna dikkat çekmektedir. 

Erkeklerin kızlara göre daha yüksek oranlarda cinayet iĢledikleri rapor edilmektedir.   

ġüphesiz, cinayet fiziksel Ģiddetin en dramatik boyutunu ortaya koymaktadır. Cinayet oranlarındaki bu 

artıĢın diğer fiziksel Ģiddet içeren davranıĢlardaki artıĢtan bağımsız olmadığı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Fiziksel kavgaya katılma, ateĢli silahlar ve kesici aletler taĢıma gençlik Ģiddetini 

arttıran unsurlar arasında yer almaktadır.  Dünya Sağlık Örgütü‟nün Raporunda (2002) yer alan 

değiĢik ülkelerde yapılan araĢtırma sonuçlarına göre okul çağındaki çocuklar arasında fiziksel kavgaya 

katılma yaygındır; öğrencilerin üçte birinin fiziksel kavgaya katıldıkları anlaĢılmaktadır. Erkekler 

kızlara göre, daha fazla fiziksel kavgaya katılmaktadırlar. Benzer Ģekilde, zorbalık yaygın bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilmektedir. ÇeĢitli kesici ya da yaralayıcı alet ve ateĢli silah taĢıma daha ciddi Ģiddet suçları 

için büyük bir risk yaratmaktadır. Ülkeler arasında farklılık söz konusu olmakla beraber, çocukların 

okula bu tür aletleri getirdikleri görülmektedir.  
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Gençlerin Ģiddet davranıĢlarında meydana gelen artıĢ ya da değiĢim sürecinin, onların diğer sapmıĢ 

davranıĢlarından bağımsız olarak düĢünülmemesi gerekir çünkü çeĢitli sapmıĢ davranıĢlar da benzer 

süreçlerden etkilenmektedirler. Örneğin, UPSAM (2006) raporunda, gençlerin diğer sapmıĢ 

davranıĢlarında da benzer artıĢların olduğu görülmektedir. Rapora göre, lise öğrencilerinin %72‟si 

sigara içtiğini, %66‟sı alkol kullandığını, %26‟sı uyuĢturucu kullandığını, %65‟i bir kere denediğini, 

%46‟sı kendisine zarar verdiğini, %71‟i okuldan kaçtığını ve %64‟ü disiplin cezası aldığını ifade 

etmektedir.  

AraĢtırma raporlarının iĢaret ettiği gibi gençler arasında fiziksel Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlarının 

yaygınlaĢması sadece gençleri etkilememekte, aynı zamanda toplumu da etkilemektedir. Bundan 

dolayı bu davranıĢların arkasında yatan etkenlerin neler olduğunu açıklamaya çalıĢmak, toplumsal bir 

sorun haline gelen Ģiddet ve sapmayla ilgili politikalar üretmek için gerekli hale gelmektedir. 

Özellikle, gençlerin hem bu tür davranıĢların uygulayıcıları hem de mağdurları oldukları dikkate 

alındığında fiziksel Ģiddetin ve sapmanın farklı boyutlarını anlamak faydalı olacaktır.  

Gençler arasında Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlarında meydana gelen değiĢimi sadece gençlerin bu tür 

davranıĢların uygulayıcısı ya da mağduru oldukları noktasından ele almak, davranıĢların sıklıklarını 

anlamaya çalıĢmak, gençler arasındaki fiziksel Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢlara sınırlı bir bakıĢ açısı 

getirecektir. Bu tür davranıĢlar dolaylı ya da doğrudan her bir bireyi farklı Ģekillerde etkilemekle 

beraber, bireylerin içinde bulunmuĢ oldukları konumların fiziksel Ģiddet ve sapmıĢ davranıĢların 

ortaya çıkmasındaki rollerinin derinlemesine ve çok boyutlu olarak irdelenmesi gerekmektedir. 

Bazı olayları önceden öngörmek güçtür. Buna ilginç örnek, Mardin Bilge Köyü Olayı gösterilebilir. 

2009 yılında Mardin iline bağlı Bilge Köyü sakinleri arasında, bilinen tarihimizin en büyük akraba içi 

Ģiddet olayı yaĢandı ve bu olayda çocuk, kadın, erkek, genç, yaĢlı kiĢiler olmak üzere 44 vatandaĢımız 

hayatını kaybetti. Olay sonrası Mardin Valiliği himayesinde ve HEGEM yürütücülüğünde çok boyutlu 

bilimsel çalıĢmalar gerçekleĢtirildi. HEGEM bünyesinde 43 bilim insanı/uzmanla yürütülen saha 

çalıĢmaları sonucunda iki bilimsel rapor ortaya kondu ve kitap olarak yayınlandı: "Bilge Köyü Olayı: 

HEGEM Mardin Raporu, 2009", "Mardin Sosyal Risk Haritası, 2010".  

"TBMM ġiddet AraĢtırma Komisyon Raporu" önerilerine uygun olarak 2012 yılında Ġstanbul Eyüp 

Ġlçesinde, Eyüp Kaymakamlığı ve HEGEM iĢbirliği ile "Eyüp Ġlçesi Çocuk Odaklı Sosyal Risk 

Haritası" proje çalıĢması yapıldı; 168 sayfalık bir rapor kitap ortaya kondu. Bu çalıĢma yine HEGEM 

tarafından Mardin Valiliği için gerçekleĢtirilen, "Mardin Ġli Sosyal Risk Haritası: 2010" eserinden 

sonra ikinci sosyal risk haritası eseri oluyordu. 

"Eyüp Ġlçesi Çocuk Odaklı Sosyal Risk Haritası" raporu önerilerine göre Eyüp Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, HEGEM iĢbirliği ile geliĢtirilen "Eğitim Yoluyla ġiddetin Azaltılması ve Suçun 

Önlenmesi Projesi" Ġstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek Ģiddetle mücadelede model bir 

proje uygulamaya kondu ve büyük baĢarı elde edildi. (Referans Numarası: ĠSTKA/2012/GNC) 



23 
 

BaĢarısı fark edilen Ġstanbul-Eyüp Projesi ülke düzeyinde bazı il ve ilçelerde belli yönleriyle 

uygulamaya konmaya çalıĢıldı. Kocaeli-Körfez Kaymakamlığı, HEGEM ĠĢbirliği ile 2012-13 yılları 

ekseninde "çocuklarda Ģiddeti önleme bağlamında anne baba eğitimi seferberliği" projesi yürütüldü. 

Körfez ilçesinin Ġzmit'le bağlantılı çocuk odaklı risk analizi yapıldı; 4 bin aileyi kapsayan anne baba 

eğitimi seferberliği yürütüldü. Bu çalıĢmadan elde edilen bazı veriler bu raporun değerlendirme ve 

sonuç kısmında kullanılacaktır. 

Kocaeli ili ekseninde suça sürüklenen çocuklar/gençler üzerinde 2014-2015 yıllarında Ceza Ġnfaz 

Sistemindeki hükümlüler üzerine bir çalıĢma yürütüldü. Bu çalıĢma raporu sonuçlarından bazı veriler 

de değerlendirme ve sonuç kısmında kullanılacaktır. 

HEGEM tarafından, Adalet istatistikleri kullanılarak ortaya konan bir rapor kitap olan "Türkiye'nin 

Çocuk Odaklı Sosyal Risk Haritası, 2016" konu ile ilgili önemli çalıĢmalar arasında sayılabilir. 

Türkiye'de çocuk ve aile odaklı sosyal risk haritaları çalıĢmaları HEGEM Vakfı tarafından ilgili 

Kalkınma Ajanslarının desteği Valilikler himayesinde Sivas(2018), Samsun(2019), Adana(2019), 

Mersin(2019), Tokat(2020) illerinde gerçekleĢtirildi; kapsamlı bilimsel raporlar ortaya kondu. 

Kocaeli ili Sosyal Risk Haritası çalıĢmasının temel amacı; dünyada ve ülkemizde giderek artan Ģiddet, 

saldırganlık, çocuk suçluluğu, çocuk mağduriyetleri, uyuĢturucu madde bağımlılığı, intihar eğilimleri, 

sanal alem ve onun argümanlarının yarattığı olumsuz etkiler vd. zararlı olabilecek durumlar karĢısında, 

özellikle dezavantajlı grupların esenliğini güçlendirecek etkin hizmet modellerine ulaĢtıracak bilimsel 

bir yol haritası ortaya koymaktır. Daha özel hedef ise; saha araĢtırmaları yoluyla gençlerin içinde 

bulunduğu ruh halinin, yaĢadıkları anlam ve anlamsızlık, öfke ve saldırganlık yönünden duyuĢ-

düĢünüĢ-davranıĢlarının, aile, okul ve çevre ekseninde belirlenmesidir. 

Adalet Bakanlığı verilerine göre; 

2020 yılı baĢı itibarı ile, ülkemiz  BaĢsavcılıklarında bekleyen, 

toplam suç olayı dosya sayısı 9 milyon 342 bin 676 ve 

faili meçhul olay/dosya sayısı ise 4 milyon 256 bin 126'dır. 

Suça karıĢan kiĢilerin sayısı açısından bakıldığında ise, 

Sadece 2018 yılı içinde 13 milyon 19 bin 166 kiĢi suça karıĢmıĢ, 

10 milyon 221 bin 932 kiĢi de suç mağduru olmuĢtur. 

Adalet Bakanlığı verileri bağlamında Kocaeli için durum nedir; 

2020 yılı baĢı Kocaeli (için önceki yıldan devredenler dahil)  

toplam suç dosya sayısı 198 bin 489 ve 

toplam faili meçhul dosya sayısı 68 bin 746'dır. 

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye‟de de, Ģiddetin her türünde ciddi artıĢlar gözlenmekte; suç 

mağdurları ordusuna yeni bireyler eklenmektedir. Bu durum haklı olarak, toplumumuzun her 

kesiminde giderek korku uyandırmaktadır. Yine çocuk mağduriyetleri, çocuk ihmali ve istismarı, hem 

nicelik hem yaĢanan olayların türü itibari ile kaygı verici bir seyir izlemektedir. 

Bütün suçlar ekseninde ele alındığında, en fazla suç iĢlenen yaĢ kesiti 14-16'dır; yani ilk gençlik 

dönemi. Cezaevlerindeki hükümlü-tutuklu yaĢ profili daha farklı gibi dursa da, genellikle ileriki 
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yaĢlarda hapse girmiĢ olanların da çok büyük yüzdesi adalete yansımıĢ olsun ya da olmasın, ilk 

suçlarını çocukluk yıllarında iĢlemiĢ kiĢilerdir. Bu nedenle çocukluk yılları, bireylerin travmatik 

yaĢantılara maruz kalıp kalmaması açısından, gençlik yılları ise sağlıklı bir kiĢilikle topluma karıĢıp 

karıĢılmadığının test edilmesi yönünden oldukça önemli evrelerdir. 

Toplumlarda suç korkusuna, endiĢeye, kaygıya, korkuya ve hüzne yol açan Ģiddeti, son bir olay 

üzerinden anlamaya kalkmak yanlıĢ bir tutumdur. YaĢanan bir çok sıradıĢı olayda bile aslında, "bela 

geliyorum" demiĢ; uğursuz bir ses/öngörü saymıĢ, duymak istememiĢiz. 

Suça ilgi her zaman yüksek olurken, niçin iĢlendiğini ve önlemek için ne yapmak gerektiğini anlamak 

her zaman sorun olmuĢtur. Suçları önlemede yetersizliğimiz, bir bölümüyle, suç davranıĢını 

anlamadaki sorunlarımızdan kaynaklanmaktadır. Bütün suçları açıklamada tek baĢına hiçbir kuram 

yeterli değildir; özellikle de birçok suç ve suçlu türü varken.  Durum ne olursa olsun, suç 

davranıĢlarını daha iyi anlamak, hem gelecekte olabilecek suçları kestirmek ve hem de suç davranıĢını 

değiĢtirmek için baĢarılı araya girme, yani önleyici ve hem de iyileĢtirici müdahale açısından hayati 

derecede önemlidir (Canter, 2011: 106, 110). 

Türkiye, Dokuzuncu Kalkınma Planında, sosyal sorunların çeĢitlendiğine, çoğaldığına; Ģiddet, suç ve 

çocuk mağduriyetlerindeki artıĢların sıkıntılı bir seyir izlediğine özellikle dikkat çekilir. Kalkınma 

Planının 272. maddesi aynen Ģöyledir:  

“Giderek hızlanan değiĢim süreci, aile ve toplumda insanlar arası iliĢkileri olumsuz etkilemiĢtir. Kitle 

iletiĢim araçlarının çeĢitlenmesi, aile içi iletiĢimde geleneksel yöntemlerin dıĢına çıkılamaması ve eğitim 

sisteminin aĢılamayan sorunları, gençlerin aileden kopma, toplumsal sorunlara duyarsızlaĢma, ümitsizlik, 

özgüvensizlik gibi sorunlarını ve bunun sonucunda Ģiddete eğilimini artırmıĢtır.” 

KüreselleĢme sürecinin olumsuz etkileri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, aile yapısında ciddi 

değiĢimler ve bağlı olarak sıkıntılar doğmasına yol açmıĢtır. Ailenin çocuk yetiĢtirme bağlamında 

ciddi sorunlar yaĢaması, eğitim sürecine de toplumun diğer sosyal alanlarına da olumsuz olarak 

yansımaktadır. Kültürel değerlerin çocuklara aktarımında hem aile hem okullar boyutunda ciddi 

zorluklar yaĢamaktadırlar. Empati ve merhamet duyguları zayıf bir yeni kuĢak doğuyor. Bu ise, 

birbirini anlamakta zorlanan, sorunlarını Ģiddete baĢvurarak çözme yolunu kendinde hak olarak gören 

bir anlayıĢa doğru evrilmektedir. Bunu giderek gündelik yaĢamda (özellikle trafik kavgalarında) daha 

sıkça görebilmekteyiz. 

ġiddet, suç, vandalizm, çocuk mağduriyetleri, uyuĢturucu maddeye yöneliĢ, intihar eğilim ve 

olaylarındaki artıĢ vb. sorunlara baktığımızda,  birey ve toplum güvenliğinin ciddi bir düzeyde tehdit 

altında olduğunu görüyoruz. Buna karĢılık, özellikle aile ve çocuk hizmetleriyle ilgili temel görevi 

olan kurumların donanım, strateji, politika, personel gücü ve sunmaya çalıĢtıkları hizmetlerdeki nitelik 

ya da baĢka bir deyiĢle iĢgücü yeterlilikleri oldukça sorunludur. Örneğin; 18. Milli Eğitim ġurası 

konuĢmasında (Ankara 2010), dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu; “Rehber 

öğretmenler için yaklaĢık 40 bin kadromuz var; ancak okullarımızda çalıĢan rehber öğretmen sayımız 
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ne yazık ki, ancak 16 bin civarındadır. Rehber öğretmenlerimizin sayı ve kalitesinin arttırılmasına 

ihtiyaç vardır...” demiĢtir. Benzer bir Ģekilde, TBMM ġiddet AraĢtırma Komisyon Raporu(2007);    

“Okulların ve sosyal çevrelerinin sosyal risk haritaları çıkartılmalı... Sorunların daha fazla olduğu 

yerlerde, okul rehberlik servisleri, RAM‟lar güçlendirilmeli; rehber öğretmen sayıları arttırılarak, diğer 

disiplinlerden elemanlara/uzmanlara da sistemde yer verilmelidir” yaklaĢımını açık bir ifade ile ortaya 

koyar. Raporla ilgili bazı alıntılara bu çalıĢmanın değerlendirme ve sonuç kısmında tekrar döneceğiz. 

ġiddet üzerine konuĢmanın iki tür zorluğundan söz edilebilir. Birincisi, "kendimiz üzerine konuĢma" 

konusundaki zorluktur. Her birey ve topluluk, genel kural olarak, kendisine uygulanan Ģiddet üzerine 

konuĢmayı tercih eder. Kendi Ģiddet uygulamalarımız üzerine konuĢmak gerektiği konusunda yapılan 

her çağrı, "ya onların bize yaptıkları" duvarına çarpar. Hiç abartmadan iddia edebiliriz ki, eğer bugün 

yaygın toplumsal Ģiddetten Ģikayet ediyorsak, bunun ana nedenlerinden birisi, kendimiz üzerine 

konuĢmayı baĢaramıyor olmamızdır. Tarihimizde yaĢanmıĢ Ģiddet biçimleri konusunda takındığımız 

tavır bunun bir örneğidir. "Diğerlerine" uyguladığımız Ģiddet, kısa sürede "ötekilerin bize yaptıkları" 

hikayesine döner ve onların yaptıkları arkasında kaybolur gider. ġiddet üzerine konuĢmanın ikinci 

zorluğu, Ģiddetin yapısından kaynaklanmaktadır. Çünkü, Ģiddetin tek bir tanımını yapmak güçtür; 

nerede baĢladığı ve nerede bittiği Ģiddeti ele alana göre değiĢebilmektedir. ġiddet, genel olarak sosyal 

bilimsel bir tanıma değil, ama ahlaki anlatımın konusuna daha uygun düĢer. Yani, Ģiddetin sınırları 

ahlak ve ideoloji anlayıĢımız tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle Ģiddet farklı kültürlerde farklı 

kodlanır ve ağırlıklı olarak bir araç Ģeklinde düĢünülür (Reemtsma, 1998: 8).  

Bazı kavramlar vardır ki, onları tek bir bilgi alanı ya da bilim disiplini içinde anlatamazsınız; Ģiddet de 

böyle bir kavramdır. Gündelik bilgi alanı da, felsefi bilgi alanı da, dini bilgi alanı da, bilimsel bilgi 

alanı da bütün zamanlarda Ģiddet kavrana atıfta bulunulan anlatımlarla doludur. ġiddet konusu henüz 

ülkemizde yeterince araĢtırılan, yeterince duyarlılıkla mücadele edilen bir konu değil. Aksine 

hayatımızın doğal bir parçası olarak bizimle iç içe seyrediyor. Bize dokunulmadıkça da, Ģiddetle bir 

iĢimiz olmadığını düĢünmek iĢimize geliyor gibi. Yani, "ateĢ" düĢtüğü yeri yakıyor.  

ġiddet: kiĢinin kasıtlı olarak, diğer bir kiĢiye, bir gruba veya bir topluluğa karĢı psikolojik, sözel, 

fiziksel, sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik yönden zarar vermesi ya da açık olarak zarar verme 

tehdidinde bulunması; farklı olarak da bir Ģekilde kendine karĢı kötülük olacak bir eylem ortaya 

koymasıdır. Yani Ģiddetin varlığından söz etmemize yol açacak temel belirti, yapılan, edilen, 

öngörülenlerden insan konulu zarar ortaya çıkmıĢ olmasıdır. Zarar gören, diğer bir kiĢi, bireyler 

topluluğu ya da bir grup, veya bizzat bireyin kendisi olabilir.  

Bir eylemin Ģiddet olarak tanımlanmasına yol açacak diğer bir özellik ise, eylemin kasıtlı olarak 

yapılmıĢ olmasıdır. Diğerine bir Ģekilde zarar verse de, spor ya da oyun maksadıyla karĢı tarafa 

yönelik eylemler, sehven verilen zararlar ve kazaları Ģiddet olarak tanımlamıyoruz.  
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Küresel sürecin, medyanın, hızlı ĢehirleĢmenin, göçün, eğitimden kaynaklanan sorunların, dünyada ve 

ülkemizde yaĢanan ekonomik, sosyal, siyasal krizlerin aile yapısı ve çocuklar üzerindeki olumsuz 

etkileri her geçen gün artmakta; bu artıĢın seyri ve tahrip edici etkileri bölgelere, illere, ilçelere belki 

mahallelere göre farklı olabilmektedir. Bu nedenle Ģiddetin, suçun, mağduriyetin nedenlerini erken 

teĢhis etmenin ve bağlı olarak „etkin sosyal politikalar‟ geliĢtirmenin önemi artmıĢtır. 

ġiddetle, suçla, istismarla, mağduriyetle ve benzer her çeĢit sosyal sorunlarla ilgili sahadaki 

hizmetlerde psikologlara, sosyal çalıĢmacılara, psikolojik danıĢma ve rehberlik elemanlarına, 

programcılara, ölçme değerlendirmecilere, sosyologlara, felsefecilere, çocuk geliĢimcilerine, 

psikiyatristlere, eğitimbilimcilere (vb.) ayrı ayrı ihtiyaç vardır.  

Ġnsan ve toplum bilimleri bu yüzyılda giderek daha çok önem kazanmaktadır. 20 yy bir bilim ve fen 

çağı idi. Ancak doğa bilimleri ve teknolojik geliĢmeler öyle öne çıktı ve kutsandı ki, insan ve toplum 

sorunları büyük ölçüde ihmal edildi, dahası unutuldu. Fen alanında her durum, her birim,  sebepleriyle, 

süreçleriyle, sonuçlarıyla kılı kırk yararcasına ele alınırken, sosyal olay ve olgulara ancak günlük 

travmalar boyutunda bakılmakla yetinildi. Böyle bir anlayıĢ, böyle bir duruĢ, çağdaĢ toplumların -ne 

olduğunu çok anlamadan- Ģiddet ve suç batağına saplanmalarına sebep oldu. 

ÇağdaĢ bir ülke oluĢun en belirgin özelliği, sosyal bir devletin ve demokrasi kültürünün 

varlığı/kalitesidir. Devlet, sosyal fonksiyonlarını kurumlarının iĢ gücü yeterliliği ve kalitesiyle ortaya 

koyar. Böyle bakıldığında, devletin sosyal hizmetler için ayırdığı mali kaynakları, uygulamadaki 

sosyal politikaları, çalıĢtırdığı personel sayı ve nitelikleri büyük önem taĢır. Toplumun esenliği için 

sosyal devlet adına eğitim, sağlık, hukuk ve diğer sektörlerdeki hizmetleri yürütenlerin sayısı/kalitesi, 

güncel nüfusun nicelik, nitelik ve ihtiyaçlarıyla doğru orantılı olmalıdır. 

Demokrasilerde resmi kurumlar "sosyal devlet" anlayıĢı ile hizmet yürütürler; sosyal devlet 

sorumluluğu ile hizmet yürüten kurumlar ise, her yıl sonunda stratejik eylem plan ve programlarına 

göre neyi iyi yaptıklarını, neyi yapamadıklarını sorgular. Bunun yapılmaması toplum yaĢantısı adına 

yarınlarla ilgili muhtemel bir sosyal risk Ģüphesine yol açar. Yerel yöneticiler, bürokratlar, siyasiler, 

eğer birey ya da toplum için tehdit ve tehlike oluĢturabilecek sorunlu konuları kendilerinden sonra 

iĢbaĢına gelecek olanlara bırakırlarsa bu ciddi bir ihmal, ama dahası açık bir sosyal risktir. 

Risklere işaret edenlere "bozguncu", "risk üreticisi" iftiraları atılıyor ve risklere dair söylediklerine 

"kanıtlanmamış" muamelesi yapılıyor. Oysa, inkar edilen riskler özellikle hızlı bir şekilde serpilip gelişirler. 

Modernleşmenin riskleriyle uğraşırken, semptomların ortadan kaldırılması yerine gerçek nedenlerin 

kaldırılmasının ne ölçüde becerilebileceği, değişkenler ve nedenler göz önüne alınarak "uygarlığın hatası 

sonucu ortaya çıkan"  riskler hakkındaki pratik tabuların bilimsel olarak ne ölçüde tasvir edileceği ya da 

kırılacağı önemlidir. Yani mühim olan, risklerin ve tehditlerin metodik ve nesnel olarak yorumlanıp bilimsel 

olarak mı gösterileceği, yoksa tehlikesizmiş gibi gösterilip gerçeklerin mi gizleneceğidir(Beck, 2011). 

Bu bölüm, HEGEM Vakfı araĢtırma raporları ve arĢivleri ekseninde oluĢturulmuĢtur. 
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2 METODOLOJĠ 

"Kocaeli Ġli, Çocuk ve Aile Odaklı Ġli Sosyal Risk Haritası" projesi kapsamında Kocaeli ili detaylı 

olarak üç ana baĢlıkta mercek altına alınarak Ģiddet/suç bağlamında incelenmiĢtir.Bu ana baĢlıklar; 

Kocaeli Ġli‟ne Ģiddet ve suç bağlamında resmi rakamlarla bakıĢ, Lise öğrencileri, Okul yöneticileri-

Veliler ile Öğretmenlere göre Kocaeli‟de Ģiddet ve suçtur. Üç ana baĢlık projenin aĢamalarını da 

oluĢturmuĢtur. Bu aĢamalardan ilkinde TUĠK, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlardan elde edilen 

ikincil veriler kullanılmıĢ; ikinci aĢamada, ilde eğitim gören lise öğrenciler üzerinde anket 

uygulamasına gidilmiĢ ve okul yöneticileri, öğretmenler, rehberlik servisi uzmanları ve velilerle odak 

grup toplantıları yapılmıĢtır. Ayrıca aile ve çocuk konularında hizmet yürüten kurumlarda görevli 

yönetici ve uzmanlarla odak grup toplantıları yapılmıĢtır. Üçüncü aĢamada ise Kocaeli‟nde 

öğretmenlerin Ģiddet/suça bakıĢı ile ilgili anket uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ġiddet/suç konularında durum tespitinin yapılmasında 3 çeĢit istatistikten faydalanılır. Bu 

istatistikler; adalet istatistikleri, emniyet istatistikleri ve kiĢisel beyana dayalı araĢtırma 

istatistikleridir. Adalet istatistikleri suç ve Ģiddetle ilgili Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına ve 

mahkemelere yansıyan olaylar hakkında bilgi verir. Adalet istatistikleri suçla ilgili her ne kadar kesin 

bilgiler verse de adalete yansımamıĢ olan durumları ortaya koymaz. Emniyet istatistiklerinde de 

sadece emniyete yansıyan suç/Ģiddet olayları yer alır. Ayrıca emniyet istatistiklerinde kayıt altına 

alınan olaylar Ģiddet/suç özelliği taĢısa da, adli bakımdan sonuçlanmamıĢtır. KiĢisel beyana, yani 

öngörüye dayalı araĢtırma sonuçlarında ise, suç ve Ģiddet rakamları daha yüksektir.  

Yürütülen bu proje çalıĢmasının gerek adalet gerekse de emniyet istatistiklerini kullanması 

bakımından önemli ölçüde suç ve Ģiddetle ilgili durum hakkında il ve ilçeleri bağlamında bilgi 

vermesi hedeflenmiĢtir. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlüğü Sistemi üzerinden 

paylaĢılan suç istatistikleri illerin geneli düzeyindedir ve bir ilin risk haritalaması çalıĢmasında, 

çalıĢılan ilin özellikle büyükĢehir olma özelliği bağlamında benzer diğer illerle kıyaslamasına imkan 

verir. Oysa emniyet istatistikleri illerin yanında ilçeler düzeyinde de istatistiki bilgiler içerme 

imkanına sahiptir. Bir risk haritası çalıĢmasının yerel/bölgesel (yani ilçeler düzeyinde) kıyaslamalar 

içermesi için emniyet istatistiklerinin kullanılması zorunludur. Çünkü mülakat ya da odak grup 

toplantıları yoluyla ilçeler bazında elde edilen bilgiler kesinlik içermeyebilir; soyut yaklaĢımlar 

düzeyinde kalabilir. Sadece Adalet istatistikleriyle de çalıĢılan ilin Türkiye geneline göre bulunduğu 

durum, ya da benzer illerle kıyaslamasından elde edilen durum üzerinden genel özellikli bir sosyal 

risk haritası ortaya konabilir. 

AraĢtırma hem kantitatif hem de kalitatif yöntemler kullanılarak yürütülebilir. Bu proje kapsamında 

yürütülen araĢtırma çalıĢmalarında hem kantitatif hem de kalitatif yöntemler bir arada kullanılarak 

yürütülmüĢtür. Kantitatif araĢtırmalar sonucunda elde edilen bulguların nedenleri kalitatif 
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araĢtırmalarla derinlemesine incelenirken kalitatif araĢtırmalardan elde edilen bulgular ise kantitatif 

araĢtırmalara yön vermiĢtir. 

AraĢtırmalarda kullanılan veri tipleri araĢtırmacıların kendileri tarafından toplanan birincil veriler ve 

diğer kaynaklardan elde ettiği ikincil verilerdir. Bu proje kapsamında kullanılan veriler hem birincil 

veriler hem de diğer kaynaklardan elde edilen ikincil verilerdir. 

Üç aĢamada gerçekleĢtirilen proje çalıĢmasının, her bir aĢamasında hedeflenen amaca özgü farklı 

metodoloji uygulanmıĢtır. 

2.1 Kocaeli Ġli’nde Suç ve ġiddete Resmi Rakamlarla BakıĢ 

Kocaeli ilinde suç ve Ģiddete resmi rakamlarla bakıĢ bölümünde resmi makamlarca üretilen ikincil 

veriler kullanılmıĢtır. Ġkincil veriler proje ekibi tarafından Adalet Bakanlığı,KocaeliEmniyet 

Müdürlüğü, Türkiye Ġstatistik Kurumu‟ndan elde edilmiĢtir.Suç ve Ģiddete iliĢkin analizler kantitatif 

yöntemler kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma kapsamında toplanan veriler grafikler ve 

tablolar vasıtasıyla görselleĢtirilerek analiz edilmiĢtir. Toplanan veriler il/ilçe, zaman, seçilmiĢ iller 

bağlamında karĢılaĢtırmalarla analiz edilmiĢlerdir. Bu aĢamada toplanan veriler; Cumhuriyet 

baĢsavcılık dosya verileri, mahkeme aĢaması adli dosyaların mahkeme türlerine göre dağılımı, ceza 

davaları, faili meçhul olaylar, okul terk istatistikleri, okulsuz kadın oranı gibi suç ve Ģiddet ile iliĢkili 

verilerdir. 

2.2 Kocaeli Ġli’nde Eğitim Gören Lise Öğrencileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve 

Okul Aile Birliği Üyeleri (veliler) Üzerinde ġiddet AraĢtırması 

Kocaeli il merkezinde ve pilot olarak seçilen üç büyük ilçede eğitim gören lise öğrencileri, okul 

yöneticileri, öğretmenler, rehber öğretmenler ve okul aile birliği üyeleri (veliler) üzerinde Ģiddet 

araĢtırması kapsamında,kantitatif ve kalitatif araĢtırma yöntemleri bir arada tamamlayıcı olarak 

yürütülmüĢtür. Kantitatif araĢtırmada yüz yüze anket görüĢmesi yöntemiyle toplanan veriler analiz 

edilmiĢtir. Kantitatif araĢtırma yönteminde kullanılan anket daha önce HEGEM Vakfı tarafından 

TBMM adına yürütülen Ģiddet araĢtırması anketi revize edilerek oluĢturulmuĢtur. AraĢtırma 

kapsamında değiĢik türden 42 lisede 8.000 lise ikinci sınıf öğrencisi ile anket çalıĢması hedeflenmiĢ, 

seçilen 42 okula 10.000 anket gönderilmiĢtir. Böylece gençlik saha araĢtırması Kocaeli merkez ve 

çeper 2 ilçeden seçilen 42 lisede gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu okullardan tamamlanmıĢ anketlerden 7.121 

adedi veri giriĢlerine/istatistiksel iĢlemlere esas alınmıĢtır. Kocaeli ilinde ayrıca lise öğretmenleri ile 

2.000 anket uygulaması planlanmıĢ ancak 1.500 kadar geri dönüĢ sağlanabilmiĢ; bu sayı da örneklem 

olarak yeterli bulunmuĢtur. 

AraĢtırma sonucunda toplanan suç ve Ģiddet mağdurluğu, failliği, suç ve Ģiddetle karĢılaĢma ile ilgili 

soruların ilçe, cinsiyet, kardeĢ sayısı, ebeveyn çalıĢma durumu, gelir, aile tipi, aile durumu, konut 

durumu, göç durumu ve okul değiĢtirme durumuna bağımlılıkları ki-kare testi ile test edilmiĢtir. Bu 

kırılımlarda elde edilen cevap dağılımları grafiklerle görselleĢtirilmiĢtir. 
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2.3 Kısıtlılıklar – Zorluklar 

Türkiye'de kurumlara yönelik boyutu olan araĢtırmalara Ģüphe ile bakma, mesafeli durma eğilimi 

vardır. Bu durum aile, çocuk, genç üzerine ve tema olarak Ģiddet, suç üzerine çalıĢmaları 

zorlaĢtırmaktadır; çünkü sosyal risk haritası oluĢturmada kurumlardan alınmasına ihtiyaç olan veri 

temininde ciddi zorluklar yaĢanmaktadır. Adalet Bakanlığından, ama özellikle Emniyet 

Müdürlüğünden daha ayrıntılı ve çeĢitte istatistik alınamaması bu yöndeki istatistiki analizlerde 

sınırlılık yaĢanmasına sebep olmuĢtur. Yine intihar, cinsel suçlar gibi sorunların sağlık kurumları 

üzerinden araĢtırılmasında Bağlık Bakanlığına bağlı ve Üniversiteye bağlı hastanelerden veri temin 

edilememiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda ortaya konan taslak rapor üzerinde, il düzeyinde bir bilgi paylaĢım, tartıĢma ve 

katkı verme amaçlı toplantının/çalıĢtayın CORONA19 küresel krizi nedeniyle yapılamaması da 

araĢtırmanın bir sınırlılığı olmuĢtur. 

2.4 Kocaeli Ġli'nin Nicel (istatistiki) Veriler Bağlamında Sosyal Risk Durumu 

Bu bölümde Adalet Bakanlığı, TÜĠK ve Milli Eğitim Bakanlığı sayısal verileri üzerinden, Kocaeli 

ilinin risk göstergeleri diğer bazı illerle kıyaslamalı olarak ortaya konacaktır. Bir ilin makro düzeyde 

risk durumunun ortaya konabilmesi için, ülke geneline ve diğer illere göre Ģiddet ve suç verilerinin 

nüfusa ya da haneye oranlarının karĢılaĢtırmalı olarak analizine ihtiyaç vardır. Adalet Bakanlığı Adli 

Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlüğü verileri üzerinden ele alınan risk faktörleri Ģunlardır: 

 100 haneye düĢen çocuk vaka sayısı  

 Çocuk Mağdur DeğiĢim Oranı - 2016-2018  

 Cinsel Suç % ArtıĢ 

 Çocuk Suç ArtıĢ 

 Toplam Cinsel Suçlar Ġçinde Çocuk Cinsel Suç % Oranı 

 100 Haneye DüĢen Çocuk Sanık Sayısı 

 Cumhuriyet BaĢsavcılık verilerine göre, 2018 Yılı Toplam Suç Olaylarının Haneye Oranı 

 Cumhuriyet BaĢsavcılık verilerine göre,  Toplam Suç DeğiĢimi (2014-2018 Dönemi) 

 Cumhuriyet BaĢsavcılık verilerine göre,  Faili Meçhul Olayların-Haneye Oranı (2018) 

 Cumhuriyet BaĢsavcılık verilerine göre,  Faili Meçhul Olaylarındaki DeğiĢim (2014-2018) 

 Cumhuriyet BaĢsavcılık verilerine göre,  Faili Meçhul Olay / Toplam Olay Oranı (2018) 

 Son Sekiz Yılda Türkiye'de Okul Terk Oranı 2007-2015  

 Hiçbir Okul Bitirmeyen Kadınların Haneye Oranı 
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 Adalete Yansıyan (CBS) Suç Dosyalarında Türkiye'de Ġllere Göre,Kadınların Mağdur Olma 

Oranları (2011-2012-2013) 

 Kadın Mağdurların Kadın Nüfusuna Oranı (2011-12-13) 

Bu bölümde ayrıca TÜĠK ve Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerinden yararlanılarak; 

 Okur-yazar olmayan ya da hiçbir okul bitirmeyen kadın sayısının, haneye oranı, ve 

 "Okul terk" öğrenci sayısının (son sekiz yılda) o ildeki hane sayısına oranı üzerine istatistiki 

analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu bölümde ele alınan bütün faktörler, Kocaeli ilinin farklı bölgelerde bulunan benzer illerle 

kıyaslamalı sosyal risk durumları için nicel göstergeler olma özelliğindedir. 

  



32 
 

3 KOCAELĠ ĠLĠ'NDE SUÇ ve ġĠDDETE RESMĠ RAKAMLARLA BAKIġ 

3.1 Cinsel Suç % ArtıĢ 

 

 Kocaeli‟de cinsel suç artıĢ oranı %14.3‟tür.. 

 Kocaeli cinsel suç artıĢ oranı bakımından seçili iller arasında 8. sıradadır. 

 

Grafik-Tablo 1 Cinsel suç artış oranı 

 

ĠLLER Cinsel Suç 2014 Cinsel Suç 2018 Cinsel Suç % ArtıĢ 

DĠYARBAKIR 390 667 71.0 

ADANA 1112 1749 57.3 

ĠZMĠR 2788 3952 41.8 

SAMSUN 816 1079 32.2 

ĠSTANBUL 5973 7370 23.4 

MALATYA 306 365 19.3 

ANKARA 2415 2835 17.4 

KOCAELĠ 928 1061 14.3 

GAZĠANTEP 852 929 9.0 

BURSA 1684 1827 8.5 

KONYA 1237 1281 3.6 

 

  

71,0

57,3

41,8

32,2

23,4

19,3
17,4

14,3

9,0 8,5
3,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Cinsel Suç % Artış



33 
 

3.2 Toplam Cinsel Suçlar Ġçinde Çocuk Cinsel Suç % Oranı 

 

 Kocaeli‟de toplam cinsel suçlar içinde çocuk cinsel suç oranı %48.6‟dır. 

 Kocaeli toplam cinsel suçlar içinde çocuk cinsel suç oranı bakımından seçili iller arasında 5. 

sıradadır. 

 

Grafik-Tablo 2 Toplam cinsel suçlar içinde çocuk cinsel suç oranı 

 

ĠLLER 
Ç&OCUKLARA KARġI 

CĠNSEL SUÇ  
TOPLAM CĠNSEL SUÇ 

Toplam Cinsel Suçlar Ġçinde 
Çocuk Cinsel Suç % Oranı 

GAZĠANTEP 536 928 57.8 

ADANA 774 1392 55.6 

DĠYARBAKIR 327 632 51.7 

MALATYA 156 319 48.9 

KOCAELĠ 438 902 48.6 

SAMSUN 359 758 47.4 

KONYA 436 953 45.8 

ĠZMĠR 1106 2500 44.2 

ĠSTANBUL 2785 6373 43.7 

ANKARA 1030 2774 37.1 

BURSA 110 2105 5.2 
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3.3 Çocuk Suç ArtıĢı Bağlamında 2015-2018 Yıllarındaki DeğiĢim 

 

 Çocuk suç artışı bakımından Kocaeli’de çocuk suçlarındaki artış %310 olarak gerçekleşmiştir. 

 Kocaeli çocuk suçlarındaki artış bakımından seçili iller arasında birinci sırada yer almaktadır. 

 Çocuk suçlarındaki dramatik artış üzerinde durulması gereken bir konudur. 

 

Grafik-Tablo 3Çocuk Suç Artışı bağlamında 2015-2018 yıllarındaki değişim 
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ĠLLER 2015 Çocuk suç 2018 Çocuk suç % DeğiĢim 

KOCAELĠ 1186 4862 310 

ġANLIURFA 2061 6351 208 

MERSĠN 2739 5875 115 

ĠZMĠR 6547 13216 102 

BURSA 4447 8832 99 

VAN 1464 2671 83 

ADANA 4580 8292 81 

DĠYARBAKIR 3654 6431 76 

SAMSUN 2623 4453 70 

SAKARYA 1718 2830 65 

ANKARA 8999 12748 42 

KONYA 3631 4653 28 

ĠSTANBUL 33910 39089 15 

ESKĠġEHĠR 3300 3705 12 
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3.4 CBS 2018 Yılı Toplam Suç Olaylarının Haneye Oranı 

 

 Türkiye‟de toplam suç olaylarının haneye oranı %40.8‟dir. 

 Kocaeli‟de toplam suç olaylarının haneye oranı %36.9‟dur. 

 Toplam suç olaylarının haneye oranı bakımından Kocaeli seçili iller arasında 7.sıradadır. 

Grafik-Tablo 4  CBS 2018 Yılı Toplam Suç Olaylarının Haneye Oranı 

 

 

SIRA ĠLLER 2018 TO HANE SAYI 

 CBS 2018 YILI 
TOPLAM SUÇ 

OLAYLARININ 

HANEYE 
ORANI 

01 DĠYARBAKIR 223692 334611 66.9 

02 ĠSTANBUL 2191510 4232904 51.8 

03 ANKARA 765399 1685701 45.4 

04 ADANA 242187 578410 41.9 

05 ĠZMĠR 540161 1374155 39.3 

06 BURSA 325335 869983 37.4 

07 KOCAELĠ 194426 526413 36.9 

08 SAKARYA 99171 270804 36.6 

09 KONYA 214114 604851 35.4 

10 SAMSUN 127216 374966 33.9 

11 MALATYA 63535 211197 30.1 

  TÜRKĠYE GENEL 9252208 22676186 40.8 
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3.5 CBS Toplam Suç Olaylarında DeğiĢim (2014-2018 Dönemi) 

 

 Türkiye‟de CBS toplam suç olaylarında artıĢ %32.4‟tür. 

 Türkiye‟de CBS toplam suç olaylarında artıĢ %30.3‟tür. 

 Kocaeli CBS toplam suç olaylarında artıĢ bakımından seçili iller arasında 8. sıradadır. 

 

Grafik-Tablo 5 CBS toplam suç olaylarında artış(2014-2018 Dönemi) 

 

ĠLLER 2014 TO 2018 TO 

CBS TOPLAM SUÇ 

OLAYLARINDA 

DEĞĠġĠM (2014-2018 
DÖNEMĠ)% ARTIġ 

DĠYARBAKIR 143454 223692 55.9 

SAKARYA 67222 99171 47.5 

SAMSUN 91499 127216 39.0 

KONYA 155570 214114 37.6 

BURSA 241488 325335 34.7 

MALATYA 48497 63535 31.0 

ANKARA 584508 765399 30.9 

KOCAELĠ 149250 194426 30.3 

ĠZMĠR 435465 540161 24.0 

ADANA 203390 242187 19.1 

ĠSTANBUL 1877707 2191510 16.7 

TÜRKĠYE GENEL 6985818 9252208 32.4 
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3.6 CBS Faili Meçhul Olayların-Haneye Oranı (2018) 

 

 100 hane baĢına düĢen faili meçhul olayların oranı Türkiye‟de %18.7‟dir. 

 Kocaeli‟de 100 hane baĢına düĢen faili meçhul olayların oranı %12.5‟tir. 

 Kocaeli 100 hane baĢına düĢen faili meçhul olayların oranı bakımından seçili iller arasında 9. 

sıradadır. 

 

Grafik-Tablo 6 CBS faili meçhul olayların-haneye oranı (2018) 

 

ĠLLER TFMO HANE SAYI 

CBS  FAĠLĠ 

MEÇHUL 
OLAYLARIN-

HANEYE ORANI 

(2018) 

ĠSTANBUL 1369265 4232904 32.3 

DĠYARBAKIR 96907 334611 29.0 

ANKARA 402923 1685701 23.9 

ADANA 121282 578410 21.0 

BURSA 152469 869983 17.5 

KONYA 98383 604851 16.3 

SAKARYA 39141 270804 14.5 

KOCAELĠ 65619 526413 12.5 

SAMSUN 43609 374966 11.6 

MALATYA 21419 211197 10.1 

ĠZMĠR 258294 1374155 0.0 

TÜRKĠYE 
GENEL 

4235783 22676186 18.7 
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3.7 CBS Faili Meçhul Olaylarındaki DeğiĢim (2014-2018) 

 

 Türkiye‟de CBS faili meçhul olay artıĢı %16.4‟tür. 

 Kocaeli‟de CBS faili meçhul olay artıĢı %4.4‟tür. 

 Kocaeli CBS faili meçhul olay artıĢı bakımından seçili iller arasında %4.4‟tür. 

 

Grafik-Tablo 7CBS faili meçhul olay artışı 2014-2018 

 

ĠLLER TFMO 2014  TFMO 2018 

CBS FAĠLĠ MEÇHUL 

OLAYLARINDAKĠ DEĞĠġĠM 
(2014-2018) 

SAKARYA 27148 39141 44.2 

KONYA 71216 98383 38.1 

BURSA 118700 152469 28.4 

DĠYARBAKIR 84741 96907 14.4 

MALATYA 18878 21419 13.5 

ADANA 109301 121282 11.0 

ANKARA 367086 402923 9.8 

SAMSUN 39647 43369 9.4 

ĠZMĠR 239434 258294 7.9 

ĠSTANBUL 1298709 1369265 5.4 

KOCAELĠ 62877 65619 4.4 

TÜRKĠYE GENEL 3638046 4235783 16.4 
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3.8 CBS Faili Meçhul Olay / Toplam Olay Oranı (2018) 

 

 Türkiye‟de CBS faili meçhul olay / toplam olay oranı %75.5‟tir. 

 Kocaeli‟de CBS faili meçhul olay / toplam olay oranı %33.8‟dir. 

 Kocaeli toplam olaylar içindeki CBS faili meçhul olay oranı bakımından seçili iller arasında 

10. sıradadır. 

 

Grafik-Tablo 8CBS Faili Meçhul Olay / Toplam Olay Oranı  (2018) 

 

ĠLLER 2018 FMO 2018 TO 

CBS FAĠLĠ 
MEÇHUL OLAY 

TOPLAM OLAY 

ORANI  (2018) 

ĠSTANBUL 1369265 2191510 62.5 

ANKARA 402923 765399 52.6 

ADANA 121282 242187 50.1 

ĠZMĠR 258294 540161 47.8 

BURSA 152469 325335 46.9 

KONYA 98383 214114 45.9 

DĠYARBAKIR 96907 223692 43.3 

SAKARYA 39141 99171 39.5 

SAMSUN 43609 127216 34.3 

KOCAELĠ 65619 194426 33.8 

MALATYA 21419 63535 33.7 

TÜRKĠYE GENEL 6985818 9252208 75.5 
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3.9 2007-2015 yıl Aralığında Türkiye'de Okul Terk Oranı  

 

 Türkiye‟de son sekiz yılda okul terk oranı %11.0‟dir. 

 Kocaeli‟de son sekiz yılda okul terk oranı %9.2‟dir. 

 Kocaeli okul terk oranı bakımından seçili iller arasında 5. sıradadır. 

 

Grafik-Tablo 9  Son sekiz yılda Türkiye'de okul terk oranı 2007-2015 

 

 ĠLLER 
 OKUL 
TERK 

HANE SAYI 

SON SEKĠZ YILDA 

TÜRKĠYE'DE 
OKUL TERK 

ORANI 2007-2015 

DĠYARBAKIR 68480 273229 25.06 

ADANA 61460 472812 13 

KONYA 53587 504563 10.62 

MALATYA 16471 172281 9.56 

KOCAELĠ 35774 389682 9.18 

ĠSTANBUL 288722 3163799 9.13 

ĠZMĠR 89154 988935 9.02 

SAMSUN 26999 314094 8.6 

BURSA 54390 672085 8.09 

SAKARYA 17450 217353 8.03 

ANKARA 93719 1202052 7.8 

TÜRKĠYE 1929966 17534635 11.01 
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3.10 Hiçbir Okul Bitirmeyen Kadınların Haneye Oranı 

 

 Hiçbir okul bitirmeyen kadın oranı Türkiye’de %11.7’dır. 

 Kocaeli’de hiçbir okul bitirmeyen kadın oranı %6.6’dır. 

 Kocaeli seçili iller arasında hiçbir okul bitirmeyen kadın oranı bakımından 7. Sıradadır. 

Grafik-Tablo 10  Hiçbir okul bitirmeyen kadınların haneye oranı 

 

Ġller  Okulsuz Kadın Hane Sayısı 

HĠÇBĠR OKUL 

BĠTĠRMEYEN 

KADINLARIN 
HANEYE 

ORANI  

DĠYARBAKIR 176566 308742 57.19 

ADANA 83059 560928 14.81 

MALATYA 24951 202029 12.35 

SAMSUN 31381 356901 8.79 

ĠSTANBUL 32389 4070121 7.96 

KONYA 39324 584516 6.73 

KOCAELĠ 32447 492265 6.59 

SAKARYA 15431 253824 6.08 

BURSA 49169 829335 5.93 

ĠZMĠR 77902 1323808 5.88 

ANKARA 57838 1606910 3.6 

TOPLAM 2532277 21662260 11.69 
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3.11 Adalete Yansıyan (CBS) Suç Dosyalarında Türkiye'de Ġllere Göre, Kadınların 

Mağdur Olma Oranları (2011-2012-2013) 

 Türkiye genelinde kadınların suç dosyalarında mağdur olma oranları %30.4’tür. 

 Kocaeli’de kadınların suç dosyalarında mağdur olma oranları %30.4’tür. 

 Kocaeli kadın mağdur oranları bakımından seçili iller arasında 7. sıradadır. 

Grafik-Tablo 11 Adalete yansıyan (CBS) suç dosyalarında Türkiye'de illere göre,kadınların mağdur olma oranları (2011-12-13) 

 

ĠLLER TOPLAM DOSYA MAĞDUR KADIN %ORAN 

SAMSUN 263.031 101.001 38,40 

KONYA 403.004 140.568 34,88 

BURSA 629.477 218.255 34,67 

ĠZMĠR 1.290.104 434.124 33,65 

MALATYA 144.089 45.786 31,78 

ANKARA 1.499.982 459.448 30,63 

KOCAELĠ 394.217 119.631 30,35 

ADANA 551.292 158.337 28,72 

ĠSTANBUL 5.287.856 1.316.759 24,90 

DĠYARBAKIR 397.578 96.798 24,35 

GAZĠANTEP 405.292 94.852 23,40 

TÜRKĠYE 19.270.249 5.852.130 30,37 
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3.12 Bin Haneye DüĢen BoĢanma Oranları 2016-2018 

 

 Kocaeli’nde 2016 yılında bin haneye düşen boşanma oranı 5.8 iken bu oran 2017 5.9’a, 2018 

yılında ise 6.4’e yükselmiştir. 

 2016-2018 yılları arasında Kocaeli ilinde gerçekleşen boşanma oranları Türkiye ortalamasının 

üzerinde gerçekleşmiştir. 

 Kocaeli ili seçili iller arasında 2018 rakamlarına göre boşanma oranları bakımından Bursa ile 

beraber altıncı sırayı paylaşmaktadır. 

Grafik-Tablo 12Bin haneye düşen boşanma oranları 2016-2018 

 

 

Bin Haneye DüĢen BoĢanma Oranları 

  2016 2017 2018 

Ġzmir 8.2 8.0 8.6 

Mersin 6.9 7.2 7.9 

Adana 6.9 6.6 7.5 

Ġstanbul 6.5 6.7 7.0 

Ankara 6.4 6.4 6.8 

Bursa 6.3 6.0 6.4 

Kocaeli 5.8 5.9 6.4 

Konya 5.8 5.8 6.0 

EskiĢehir 5.7 6.1 6.0 

Samsun 4.9 4.8 5.6 

Sakarya 5.9 5.7 5.4 

ġanlıurfa 3.0 2.7 3.2 

Diyarbakır 2.2 2.5 2.9 

Van 1.6 1.8 1.9 

Türkiye 5.7 5.7 6.1 
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3.13 Kocaeli Ġli Ġlçe Düzeyinde Göç Analizi 

 

 Kocaeli ili net göç hızı binde 0.26’dır.  

 Kocaeli ili’nde net göç hızı en yüksek ilçe binde 33.44 oranı ile Kandıra iken Başiskele ilçesi 

Kandıra ilçesini binde 22.56 gibi yüksek bir oranla ikinci sırada izlemektedir.  

 Net göç hızı pozitif olan diğer ilçeler Kartepe, Körfez, Gölcük ve Darıca’dır. 

 Net göç hızı negatif yönde en yüksek olan ilçe binde -10.54 oranı ile Dilovası iken binde -9,91 

oranı ile Derince ilçesi ikinci en yüksek negatif göç hızına sahiptir. 

 Diğer negatif göç hızına sahip ilçeler Gebze, Çayırova ve İzmit’tir. 

 

Grafik-Tablo 13  Kocaeli ve İlçeleri Göç analizi 2018 

 

  ADNKS 2018 NÜFUSU ALDIĞI GÖÇ VERDĠĞĠ GÖÇ NET GÖÇ (Aldığı - Verdiği) NET GÖÇ HIZI (Binde) 

KANDIRA 51348 3897 2208 1689 33.44 

BAġĠSKELE 97817 7093 4911 2182 22.56 

KARTEPE 118066 7067 6180 887 7.54 

KÖRFEZ 165503 10367 9239 1128 6.84 

GÖLCÜK 162584 8045 7860 185 1.14 

DARICA 201468 12163 12043 120 0.6 

KARAMÜRSEL 56604 3009 3054 -45 -0.79 

ĠZMĠT 363416 21991 22284 -293 -0.81 

ÇAYIROVA 129655 9186 9934 -748 -5.75 

GEBZE 371000 21004 23710 -2706 -7.27 

DERĠNCE 140982 7530 8934 -1404 -9.91 

DĠLOVASI 47948 2020 2528 -508 -10.54 

KOCAELĠ 1906391 80457 79970 487 0.26 

(Veriler Kocaeli İl Göç Müdürlüğünden alınmıştır.)  
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3.14 Ülkelere Göre Göçmen Sayıları ve Oranları 

 Kocaeli’de yurtdışı kaynaklı toplam göçmen sayısı 12484’tür.  

 %1 ve üzerinde göçmen oranına sahip ülke sayısı 26’dır. 

 En yüksek göçmen oranına sahip ülkeler sırasıyla Almanya (%12.7), Suriye (%9.1) ve 

Azerbaycan (%7.2)’dir. (Veriler, Kocaeli Göç İl Müdürlüğünden alınmıştır.) 

Grafik-Tablo 14  Ülkelere göre göçmen sayıları ve oranları 

 

  Ülkelere göre göçmen sayıları Ülkelere göre göçmen oranları 

ALMANYA 1584 12.7% 

SURĠYE 1131 9.1% 

AZERBAYCAN 898 7.2% 

AFGANĠSTAN 603 4.8% 

TÜRKMENĠSTAN 538 4.3% 

BULGARĠSTAN 522 4.2% 

RUSYA FEDERASYONU 508 4.1% 

IRAK 461 3.7% 

ÖZBEKĠSTAN 422 3.4% 

AVUSTURYA 415 3.3% 

KUVEYT 372 3.0% 

FĠLĠSTĠN 355 2.8% 

GÜRCĠSTAN 343 2.7% 

YUNANĠSTAN 303 2.4% 

UKRAYNA 290 2.3% 

KAZAKĠSTAN 260 2.1% 

ĠRAN 249 2.0% 

KIRGIZĠSTAN 199 1.6% 

GÜNEY KORE 191 1.5% 

ÜRDÜN 166 1.3% 

CEZAYĠR 154 1.2% 

FAS 151 1.2% 

YEMEN 137 1.1% 

SUUDĠ ARABĠSTAN 136 1.1% 

PAKĠSTAN 134 1.1% 

MISIR 127 1.0% 

Kocaeli 12484 100.0% 
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3.15 Kocaeli Kaba Ġntihar Hızı 

 

 Kocaeli ilinde 2009 yılında 3.05 olan kaba intihar hızı 2010 yılında 2.53’e düşmüştür. 2012 yılı 

sonrasında azalarak artış gösteren bir eğilim sonucunda 2013 yılında 3.75’e ulaşmıştır. 2013 

yılı sonrasında ise azalma eğilimi göstererek 2016 yılındaki 3.71’lik pike karşın 2018 yılında 

2.53’e gerilemiştir. 

 Kocaeli ili kaba intihar hızı bakımından Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. 

 2018 yılı rakamlarına göre Kocaeli ili kaba intihar hızına göre seçili iller arasında durum: 

Grafik-Tablo 15  Kocaeli Kaba İntihar Hızı (%000) 2009-2018 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ġzmir 4.78 4.32 3.77 5.44 5.26 5.21 4.9 5.48 4.75 4.95 

EskiĢehir 4.54 6.05 5.05 6.24 6.29 5.83 6.59 5.5 4.69 4.62 

Adana 3.82 5.59 4.01 4.01 4.82 5.61 4.46 5.06 4.57 4.55 

Van 4.24 4.57 5.05 2.6 4.43 3.9 4.77 4.46 4.35 4.48 

Konya 3.73 3 2.86 3.91 3.92 3.68 4.86 4.29 4.01 4.38 

Mersin 4.56 4.38 4.34 5.37 3.78 6.7 5.82 4.66 5.27 4.27 

Bursa 3.87 4.23 3.23 5.06 4.05 4.2 4.62 4.87 4.11 3.98 

Samsun 3.87 3.68 2.4 2.72 3.9 3.48 4.08 4.27 3.91 3.93 

Ankara 3.67 3.91 3.56 4.46 3.92 4.3 4.36 3.26 3.21 3.6 

Diyarbakır 3.72 5.45 4.06 4.68 5.06 4.07 4.99 4.03 4.21 3.38 

Ġstanbul 3.15 3.28 2.88 3.94 3.53 3.13 2.98 3.14 3.38 2.88 

ġanlıurfa 2.82 2.81 2.19 4.02 3.42 3.18 3.48 2.19 3.11 2.78 

Kocaeli 3.05 2.53 2.72 3.4 3.75 3.18 2.97 3.71 2.91 2.53 

Sakarya 3.97 3.69 2.73 2.68 3.3 1.51 2.33 2.18 2.44 2.4 

Türkiye 4.02 4.01 3.61 4.37 4.27 4.11 4.15 4.03 3.94 3.88 
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3.16 Kocaeli Ġli 0-15 YaĢ Ġntihar Oranları 

 

 Kocaeli ilinde intiharlar içindeki 0-15 yaş grubu oranı 2009-2012 ve 2014-2016 yılları arasında 

sıfır olarak gerçekleşmiştir. 

 2013 yılında %1.61 olarak gerçekleşen 0-15 yaş grubu intihar oranı 2017 yılında %1.85’e, 

2018 yılında ise %2.08’e yükselmiştir. 

 0-15 yaş grubu intihar oranı bakımından 2018 yılında Kocaeli ili seçili iller arasında 6. sırada 

yer almaktadır. Genel olarak bu oran bakımından Türkiye ortalamasının altındadır. 

Grafik-Tablo 16  Kocaeli İli 0-15 yaş intihar oranları 2009-2018 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Van 6.98 25.53 11.54 18.52 17.02 11.90 9.62 12.24 10.42 6.00 

Diyarbakır 8.93 3.61 9.52 5.41 6.17 15.15 12.20 8.96 4.23 5.17 

Samsun 2.08 0.00 6.67 0.00 4.08 4.55 1.92 3.64 3.92 3.85 

Konya 8.11 6.67 5.17 5.00 1.23 3.90 2.91 6.52 3.45 3.13 

EskiĢehir 2.94 0.00 2.56 4.08 4.00 2.13 0.00 0.00 0.00 2.50 

Kocaeli 0.00 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00 1.85 2.08 

ġanlıurfa 4.44 6.52 5.41 8.57 6.56 6.90 3.08 9.52 1.64 1.79 

Ankara 1.18 2.17 2.33 0.91 1.53 4.11 0.44 1.16 0.58 1.52 

Ġzmir 0.55 2.96 2.68 0.92 0.94 1.88 1.48 1.30 0.99 1.41 

Mersin 1.35 1.39 5.56 5.56 1.56 6.09 4.95 3.66 2.13 1.30 

Ġstanbul 1.49 1.63 0.78 1.11 1.21 2.47 1.85 0.87 1.79 1.15 

Adana 1.28 2.59 2.38 3.53 0.97 5.79 3.09 4.50 1.98 0.99 

Bursa 1.02 1.83 3.53 1.48 0.91 0.00 0.77 0.71 1.67 0.85 

Sakarya 2.94 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Türkiye 3.28 3.65 3.85 3.22 2.61 3.88 2.56 2.54 2.08 2.18 
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3.17 Kocaeli Ġli 0-24 YaĢ Ġntihar Oranları 

 Kocaeli ilinde intiharlar içindeki 0-24 yaş grubu oranı 2009 yılında %10.9 iken bu oran 2010 

yılında %28.2’ye yükselmiştir. 2011-2012 yılında %23 civarında seyreden 0-24 yaş grubu 

intihar oranı 2013 yılında %16.1’e düşmüştür. 2014-2015 yıllarında %22’lerde seyreden oran 

2016 yılında %11.9’a düşmüştür. 2016 sonrasında artış trendi sonucu bu oran %18.8’e 

yükselmiştir. 

 Genel olarak Kocaeli ili 0-24 yaş grubu intihar oranı bakımından 2010 yılı haricinde Türkiye 

ortalamasının altındadır. 

 0-24 yaş grubu intihar oranı bakımından 2018 yılında Kocaeli ili seçili iller arasında 9. sırada 

yer almaktadır.  

Grafik-Tablo 17 Kocaeli İli 0-24 yaş intihar oranları 2009-2018 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ġanlıurfa 55.6 45.7 48.6 61.4 55.7 51.7 49.2 50.0 44.3 51.8 

Diyarbakır 60.7 37.3 63.5 59.5 64.2 53.0 57.3 55.2 40.8 44.8 

Van 69.8 66.0 51.9 74.1 61.7 54.8 57.7 57.1 58.3 42.0 

Samsun 14.6 13.0 43.3 17.6 20.4 34.1 21.2 25.5 35.3 26.9 

EskiĢehir 32.4 15.2 25.6 14.3 26.0 27.7 9.3 10.9 17.5 25.0 

Adana 29.5 37.9 22.6 30.6 45.6 33.9 24.7 32.4 20.8 23.8 

Mersin 21.6 19.4 30.6 30.0 17.2 32.2 27.7 23.2 22.3 20.8 

Ġzmir 13.7 20.1 18.1 12.9 20.8 15.5 16.7 16.1 16.8 19.7 

Kocaeli 10.9 28.2 23.3 23.6 16.1 22.2 21.2 11.9 13.0 18.8 

Konya 31.1 21.7 34.5 30.0 35.8 33.8 35.0 29.3 20.7 18.8 

Ankara 13.6 27.2 22.7 21.8 19.9 24.7 15.4 22.5 18.5 16.8 

Sakarya 14.7 9.4 25.0 12.5 13.3 21.4 18.2 14.3 16.7 16.7 

Ġstanbul 15.6 21.0 18.1 22.7 21.3 19.1 18.5 19.0 19.8 16.4 

Bursa 20.4 21.1 12.9 15.6 20.0 16.4 16.9 14.3 10.8 11.0 

Türkiye 24.1 27.2 27.0 27.2 27.7 28.4 25.8 24.1 24.6 23.3 
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3.18 Kocaeli Aile Geçimsizliğine Dayalı Ġntihar Oranları 

 Kocaeli ilinde 2009 yılında %15.22 olan aile geçimsizliğine dayalı intihar oranı 2011 yılında 

%11.63’e düşmüş, 2014 yılında %14.81’e yükselmiş 2016 yılında %0.0 oranını gördükten 

sonra 2018 yılında %10.42’ye yükselmiştir. 

 2015-2016 yılları haricinde Kocaeli ilinde aile geçimsizliğine dayalı gerçekleşen intihar oranları 

Türkiye ortalamasının üzerinde yer almıştır. 

 Aile geçimsizliğine dayalı intihar oranları bakımından Kocaeli seçili iller arasında 2018 yılında 

ilk sıradadır. 

Grafik-Tablo 18  Kocaeli ve seçili illerde aile geçimsizliğine dayalı intihar oranları 2009-2018 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kocaeli 15.22 12.82 11.63 12.73 14.52 14.81 5.77 0.00 5.56 10.42 

Diyarbakır 7.14 14.46 6.35 5.41 20.99 12.12 9.76 7.46 8.45 8.62 

Van 2.33 8.51 3.85 7.41 10.64 7.14 1.92 4.08 0.00 8.00 

Bursa 10.20 15.60 11.76 7.41 6.36 8.62 9.23 3.57 2.50 4.24 

Sakarya 17.65 3.13 8.33 8.33 10.00 0.00 0.00 9.52 4.17 4.17 

Ġstanbul 9.43 6.76 9.04 5.17 7.09 7.62 7.41 2.38 1.79 3.93 

Konya 5.41 11.67 8.62 5.00 11.11 11.69 7.77 2.17 4.60 3.13 

Adana 8.97 12.93 9.52 16.47 10.68 9.09 3.09 2.70 5.94 2.97 

Ġzmir 7.65 8.28 17.45 15.67 15.57 13.15 6.90 0.87 2.48 2.82 

Mersin 4.05 5.56 8.33 5.56 9.38 3.48 7.92 0.00 5.32 2.60 

Ankara 8.28 8.70 11.05 6.36 7.14 10.05 10.13 4.62 9.83 2.54 

EskiĢehir 5.88 13.04 12.82 16.33 10.00 12.77 7.41 2.17 0.00 2.50 

Samsun 4.17 28.26 13.33 11.76 10.20 13.64 5.77 3.64 9.80 1.92 

ġanlıurfa 13.33 6.52 13.51 5.71 9.84 13.79 7.69 4.76 1.64 0.00 

Türkiye 9.18 10.09 9.41 7.88 9.29 8.68 7.92 3.95 4.04 4.08 
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3.19 BÖLÜM DEĞERLENDĠRMESĠ 

Bir ilin çocuk ve aile odaklı sosyal risk haritasını oluşturmada başvurulacak önemli nicel 

veriler arasında emniyet istatistikleri de vardır. TÜİK, Milli Eğitim İstatistikleri, Adalet 

istatistikleri, Sağlık istatistikleri diğer önemli sayısal veri kaynaklarıdır. "Kocaeli İli Çocuk ve 

Aile Odaklı Sosyal Risk Haritası" çalışmalarında İl Emniyet Müdürlüğünden, İl Sağlık 

Müdürlüğünden ve Kocaeli Üniversitesinden ve bağlı sağlık birimlerinden ihtiyaç duyulan 

istatistikler alınamamış; diğer kurumlardan elde edilen nicel verilerle yetinilmiştir. Emniyet 

Genel Müdürlüğü sadece Kocaeli İlinin 2018 yılında 6284 sayılı Kanun kapsamında olmak 

üzere Kadına Şiddet suçlarında Türkiye'de 10. sırada, suça sürüklenen çocuklar kategorisinde 

13. sırada bulunduğunu yazılı olarak paylaşmıştır. 

Ceza mahkemelerinde görülen dava sayıları esas alınarak, Kocaeli İlinin seçili diğer 10 ille 

karşılaştırmalı olarak cinsel suçlarda 2014-2018 yılları arasındaki değişimin analizi yapılmıştır. 

Verilere göre Kocaeli İlinde 2014 yılında 928 cinsel suç işlenmiş iken bu sayı %14 artarak 

1061'e yükselmiştir. Genel cinsel suçlarda 11 büyük il arasında Kocaeli İli 8. sırada; çocuklara 

karşı işlenen cinsel suçlar oranları yönünden ise 5. sırada yer almıştır. 

Cinsel suç riski bütün dünyada ve ülkemizde her zaman rahatsızlık yaratan bir olgudur. 

Burada verilen sayılar adalete yansıyanlarla sınırlıdır. Birçok araştırmacı uyuşturucu suçlarının 

ve cinsel suçların diğer suç türlerine göre resmi kayıtlara çok azı yansımaktadır. Bu 

yansımanın gerçek sayıların sadece yirmide biri olduğu tahmin edilmektedir. 

Resmi verilerin önemli bir olumsuz yönü, gerçek suçluların yalnızca çok küçük bir oranının 

resmi kayıtlara yansıyor olmasıdır. Ayrıca kayıtların bir çoğu, yalnızca suçları kimliklenmiş ve 

aleyhlerinde yeterli kanıt bulunan suçlularla ilgilidir (Farrington ve ark., 1988, Svensson, 

2000). Resmi verilerle ilgili iki başka olumsuzluk daha vardır. Bunlardan ilki, eksik 

açıklamalara yol açan veri toplama kurallarındaki farklılıklardır. İkincisi ise, polis verilerinin 

toplanma ve saklanma biçimlerini ayrıştırmada verilerdeki olası hatalardır(Center, 2011:35). 

Çocuk Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkeme kayıtlarına göre çocuk suçlarındaki 2015-2018 

yıllarındaki değişim oranları yönünden Kocaeli ili en sıkıntılı istatistiğe sahiptir. Sadece üç 

yıllık periyotta (2015-2018) çocuk suçlarında %310 oranında bir artışla Kocaeli İli bu kriter 

bağlamında kıyaslama yapmak üzere seçilen 13 büyük il içerisinde birinci sırada yer almıştır. 
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Toplam suçlara bakıldığında 2018 yılında Kocaeli İli Cumhuriyet Başsavcılıklarında yer alan 

dosya sayısı 194.426'dır; yani, 208 yılında 100 haneye 37 suç olay sayısı düşmektedir. Toplam 

suç olay sayılarında 2014-2018 yılları arasında meydana gelen değişim oranı %30'dur. 

Kocaeli İlinde 2018 yılı sonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarında bekleyen toplam faili meçhul 

dosya sayısı 65.619'dur. yani Kocaeli İlinde 100 haneye 13 faili meçhul olay düşmektedir. 

Çocuklarla ve bağlı olarak ailelerle ilgili en önemli risk faktörlerinden birisi "okul terk" 

olgusudur. Kocaeli İlinde 2007-2015 yılları arasında 35.774 öğrenci okul terk durumuna 

düşmüştür. Bu oranla Kocaeli İli 11 büyük il risk sıralamasında 5. sırada yer almıştır. 

Tevfik Fikret; "Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer" sözüyle, kadınların eğitim sisteminin 

dışında kalmasının riskini etkili bir şekilde ortaya koymuştur. Ne yazık ki, Kocaeli İlinde 32.447 

kadın ya okur-yazar olamamış ya da hiçbir okul bitirmemiştir. Bu kadınların çok büyük kısmı 

evli, çocuk sahibi durumdadır. Bir başka istatistiğe göre ise, Kocaeli İlinde üç yıllık periyotta 

119.631 kadın suç mağduru olmuştur. 

Türkiye,  Adalete yansıyan suç işlenme oranlarına göre İslam ülkeleri arasında birinci ve OECD 

ülkeleri arasında ikinci sırada yer almaktadır(Kızmaz, 2014 ve Center, 2011). Sosyolojik olgu 

ve olayların bir veya birkaç nedene bağlı açıklayamayız. Bütün toplumsal kurumlarla ilgili 

sosyal yapı ve değişimlerin etkileri hesaba katılarak durum ve risk analizleri yapılabilir. 

Türkiye'nin özellikle son yarım asırda yaşadığı ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel değişimler, 

aile başta olmak üzere birçok temel yapımızla ilgili sosyal risklerin çoğalmasına neden 

olmuştur. 

Ortaya çıkan yeni sosyal sorunlara doğru teşhisler koymak, doğru çözümler geliştirmede çok 

önemlidir. Bu sosyal risk çalışmasının bu yönden değerli olduğu açıktır. Kocaeli İlinin, bu 

şekilde en geç her 5 yılda daha ayrıntılı olmak üzere sosyal analiz araştırmasının yapılması, 

elde edilen bilimsel verilerin ilgili kurumlarla, toplumla paylaşılması önemlidir. 
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4 SAHA ARAġTIRMALARI 

TBMM  Çocuk ve Gençlerde ġiddeti AraĢtırma Komisyon(2007) marifeti ile, Türkiye'de ilk defa ülke 

düzeyinde Kocaeli ilinin de içinde bulunduğu 21 ilde Ģiddet ve bağlı olarak sosyal riskler üzerine 

kapsamlı bir saha araĢtırması yapıldı; önemli bir sonuç raporu ortaya kondu. TBMM ġiddet AraĢtırma 

Komisyonunca, ülke düzeyinde saha çalıĢmaları araĢtırma sonuç raporunda çok önemli belirlemeler 

yer aldı; 

Şiddet olaylarına karışma riski yüksek olan çocuklar ile ailelerinin belirlenmesi, sağlık, 

eğitim, sosyal hizmet ve güvenlik açısından daha “hakkaniyetli” hizmet alması sağlanmalıdır. 

Risklerin belirlenmesinde; ailenin sosyodemokrafik özellikleri, ekonomik düzey, göç etme 

durumu, çocuk ya da gençte şiddet eğilimleri bulunması, vb. özellikler “değişken”  olarak 

kullanılabilir. 

Çocuk ve gençlerde şiddet ya da ilgili risk faktörlerinin dağılımı ile ilgili veriler belirli 

aralıklarla iller bazında toplanmalı ve her ilde sorun boyutunu saptama, gerekli müdahale 

programlarını planlayabilme ve uygulamalardaki gelişmeleri takip etme açısından 

kullanılmalıdır. İllerden gelen veriler ışığında Türkiye için yıllık ya da daha az sıklıkta 

periyodik raporlar hazırlanmalıdır. 

Okulların ve sosyal çevrelerinin sosyal risk haritaları çıkartılmalı... ...daha sorunlu 

yerlerde, okul rehberlik servisleri ve RAM’lar güçlendirilmeli... bu hizmet alanlarında rehber 

öğretmen sayıları arttırılmalı... diğer disiplinlerden elemanlara da yer verilmelidir. 

İller ve ilçeler düzeyinde alan birimlerde, mahalle ya da yerel yerleşim birimlerinde 

çocuğun büyüme ve gelişmesini izleyen ve sağlığının korunmasından sorumlu olan “sağlık 

personeli”, çocuğun bilişsel kapasitesinin arttırılmasından sorumlu olan “eğiticilerin”, 

yaşadığı ortamda güvenliğini sağlayan “güvenlik personeli"nin ve zor koşullarda olan çocuk ve 

gençleri koruması için çalışan “sosyal çalışmacıların” yardımlaşarak ve ortak çalışması 

önemlidir. Özellikle ilçe düzeyinde mülki idari amiri olan kaymakam tarafından ilçe sınırları 

içinde çocuk ve gençlere yönelik sektörler arası iş birliği kurulabilmeli ve sahada özellikle dört 

farklı alanda çalışan saha elemanlarının ortak amaca yönelik hizmet sunabilmesi sağlanmalıdır. 

İçişleri, sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve emniyet kuruluşları tarafından oluşturulan bir veri 

toplama ağı ile bölgede, kente yeni gelen ya da sonradan yerleşen, şiddet olayları açısından 

“riskli” olan çocuk ve ailelerin belirlenmesi yapılmalıdır(TBMM Raporu, 2007: 486, 487). 

Komisyonun, saha çalıĢmalarının belkemiğini/temelini lise öğrencilerine uygulanan gençlik anketi 

oluĢturmuĢtur. Tokat ili sosyal risk haritası da çocuk, aile ve bağlı konular ekseninde planlanmıĢ bir 

çalıĢma olup; ağırlıklı olarak TBMM ġiddet araĢtırma Komisyonu çalıĢma modeli esas alınmıĢtır. 

Saha çalıĢmalarında kullanılan anket, TBMM AraĢtırma Komisyonu tarafından geliĢtirilen ve 

uygulanan soru listesinin revize edilmiĢ Ģeklidir. 
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5 GENÇLĠK ve ġĠDDET ANKETĠ ARAġTIRMASI: BULGULAR 

Kocaeli ili "Gençlik ve ġiddet Anketi" çalıĢması Kocaeli il merkezinde ve 3 ilçede seçilen 7 bin 121 

lise ikinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Yüzyüze anket çalıĢmasında uygulanan 

soru listesi, TBMM ġiddet AraĢtırma Komisyonu tarafından geliĢtirilen ve ülke düzeyinde Kocaeli ili 

dahil 21 ilde uygulanan anket çalıĢması soru listesinden revize edilerek geliĢtirilmiĢtir. Aile, okul, 

çevre ve kiĢisel temalı soruların yer aldığı anket verileri aĢağıdaki gibidir. 

5.1 Aile 

5.1.1 Anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

Tablo 1 İlçelere Göre Çocuklukta Annenin Fiziksel Şiddet Uygulama Durum 

 
Ġlçelere göre çocuklukta Annenin fiziksel Ģiddet uygulama durumu  Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  63,6 64,7 62,6 63,7 

EVET 36,4 35,3 37,4 36,4 

ġĠDDET GÖRME SIKLIĞI 
   

 

A) Az 31,4 30,5 32,5 31,3 

B) Fazla  3,4 3,1 3,9 3,4 

C) Çok fazla 1,6 1,7 1,1 1,5 

 

Tablo 1‟de görüldüğü gibi, çocuklukta annenin fiziksel Ģiddet uygulama oranının en yüksek olduğu 

ilçe %37.4 ile Körfez Ġlçesi, en düĢük olduğu ilçe%35.3 ile Gebze Ġlçesidir. Çocuklukta annenin 

fiziksel Ģiddet uygulama durumu ortalaması %32'dir. ġiddet görme sıklığını Az olarak belirtenler 

%31.3 oranında çoğunluktadır. 

Kocaeli ilinde ankete katılan lise öğrencilerinin  %32‟si çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz 

kaldığını,  %25‟i çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını, %18‟i ağabey fiziksel Ģiddetine 

maruz kaldığını,  %13‟ü abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. 

Aile üyelerinden en çok fiziksel Ģiddet uygulayan annelerdir. Annelerin babalardan %7 daha fazla 

fiziksel Ģiddet uyguladığı anlaĢılmaktadır. 

Fiziksel Ģiddete maruz bırakma oranları karĢılaĢtırıldığında çoktan aza doğru sırasıyla birinci sırada 

anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, dördüncü sırada abladır. 

Tablo 2 Çocuklukta annenin fiziksel şiddetine maruz kalma ile cinsiyet arasındaki ilişki 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Anneniz çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 64.2% 63.5% 63.8% 

Az 31.0% 31.8% 31.3% 

Fazla 3.7% 3.0% 3.4% 

Çok fazla 1.1% 1.8% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile cinsiyet arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur 

(Kikare=9.108,sd=3,p=0.028). 

Tablo 2‟deki verilere göre, kız öğrencilerin %35.8‟i, erkek öğrencilerin ise  %36.5'inin çocuklukta 

annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; erkek öğrencilerin kız 

öğrencilerinden daha yüksek oranda anne Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 3 Çocuklukta annenin fiziksel şiddetine maruz kalma ile kardeş sayısı arasındaki ilişki 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Anneniz çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 64.7% 63.7% 63.8% 

Az 29.5% 31.4% 31.3% 

Fazla 4.0% 3.3% 3.4% 

Çok fazla 1.8% 1.5% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile çocuk sayısı arasında anlamlı bir iliĢkisi 

saptanmamıĢtır (Kikare=1.227,sd=3,p=0.747). 

Tablo 3‟teki verilere göre, tek çocuklu ailelerde yetiĢenlerin %35.3‟ü, çok çocuklu ailelerde 

yetiĢenlerin %36.3‟ünün çocuklukta annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır.  

Tablo 4 Çocuklukta anne fiziksel şiddetine maruz kalma ile aile tipi arasındaki ilişki 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Anneniz çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 64.2% 60.3% 63.8% 

Az 30.9% 34.2% 31.3% 

Fazla 3.3% 4.2% 3.4% 

Çok fazla 1.5% 1.2% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tablo 4‟teki verilere göre, çekirdek ailede yetiĢenlerin %35.8‟i, geniĢ aile yetiĢenlerin %39.7‟sinin 

çocuklukta annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; geniĢ ailede 

yetiĢen çocukların çekirdek ailede yetiĢenlerden daha yüksek oranda anne Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 5 Çocuklukta anne fiziksel şiddetine maruz kalma ile okul değiştirme durumu arasındaki ilişki 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Anneniz çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 65.6% 61.6% 63.8% 

Az 30.6% 32.3% 31.3% 

Fazla 3.0% 3.9% 3.4% 

Çok fazla 0.9% 2.2% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile okul değiĢtirme durumu arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur (Kikare=29.595,sd=3,p=0.000) 

Tablo 5‟teki verilere göre, okul değiĢtirmeyenlerin %34.4‟ü, okul değiĢtirenlerin %38.4‟ünün 

çocuklukta annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; okul değiĢtiren 

öğrencilerin okul değiĢtirmeyen öğrencilerinden daha yüksek oranda anne Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 6 Çocuklukta anne fiziksel şiddetine maruz kalma ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme 

durumu arasındaki ilişki 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Anneniz çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 65.4% 59.0% 63.8% 

Az 30.6% 33.6% 31.3% 

Fazla 3.1% 4.4% 3.4% 

Çok fazla 0.9% 2.9% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme durumu 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=55.139,sd=3,p=0.000). 

Tablo 6‟daki verilere göre, son 15 yılda göç etmeyen öğrencilerin %34.6‟sı, göç eden öğrencilerin  

%41‟inin çocuklukta annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; göç 

eden öğrencilerin göç etmeyen öğrencilerinden daha yüksek oranda anne Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 7 Çocuklukta anne fiziksel şiddetine maruz kalma ile oturulan evin statüsü arasındaki ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Anneniz çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 64.4% 62.2% 63.8% 

Az 31.0% 32.3% 31.3% 

Fazla 3.3% 3.6% 3.4% 

Çok fazla 1.3% 2.0% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile oturulan evin statüsü arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır (Kikare=5.615,sd=3,p=0.132).  

Tablo 7‟deki verilere göre, oturdukları ev kendilerine ait olanların %35.6‟sı oturdukları ev kendilerine 

ait olmayanların %37.8‟inin çocuklukta annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır.  

Tablo 8 Çocuklukta anne fiziksel şiddetine maruz kalma ile ailenin gelir durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Anneniz çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 65.4% 46.9% 63.8% 

Az 30.5% 40.0% 31.3% 

Fazla 2.8% 9.5% 3.4% 

Çok fazla 1.3% 3.6% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ailenin gelir durumu arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır(Kikare=136.977, sd=3,p=0.000). 

Tablo 8‟deki verilere göre, ailesinin geliri iyi olanların %34.6‟sı, ailesinin geliri kötü olanların 

%53.1‟inin çocuklukta annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; 

ailesinin geliri kötü olan öğrencilerin, ailesinin geliri iyi olan öğrencilerden daha yüksek oranda anne 

Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 9 Çocuklukta anne fiziksel şiddetine maruz kalma ile anne babanın çalışma durumu arasındaki 

ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Anneniz çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 64.0% 61.5% 63.8% 

Az 31.5% 28.9% 31.3% 

Fazla 3.2% 5.6% 3.4% 

Çok fazla 1.3% 4.1% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile anne baba çalıĢma durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır (Kikare=31.538,sd=3,p=0.000). 

Tablo 9‟daki verilere göre, anne babası çalıĢanların %36‟sı, anne babası çalıĢmayanların  %38.5‟i 

çocuklukta annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; anne babası 

çalıĢmayan öğrencilerin çalıĢan öğrencilerinden daha yüksek oranda anne Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 10. Çocuklukta anne fiziksel şiddetine maruz kalma ile genel olarak aile durumu arasındaki 

ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Anneniz çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 64.0% 62.2% 63.8% 

Az 31.5% 29.2% 31.3% 

Fazla 3.1% 6.0% 3.4% 

Çok fazla 1.4% 2.5% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile genel olarak aile durumu arasında anlamlı iliĢki 

vardır. (Kikare=21.453,sd=3,p=0.000). 

Tablo 10‟daki verilere göre, genel olarak aile durumu düzenli ailelerde %36.0, aile durumu düzensiz 

ailelerde ise %37.8 oranında çocuklukta annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları 

anlaĢılmaktadır. Bu durum; aile durumu düzensiz olan öğrencilerin aile durumu düzenli olan 

öğrencilerden daha yüksek oranda anne Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 11 Çocuklukta anne fiziksel şiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yılda suça karışan bulunma 

durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Anneniz çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 64.3% 54.1% 63.8% 

Az 31.1% 35.0% 31.3% 

Fazla 3.3% 5.9% 3.4% 

Çok fazla 1.3% 5.0% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile son 15 yılda ailede suça karıĢan bulunma durumu 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=42.138,sd=3,p=0.000). 

Tablo 11‟deki verilere göre, son 15 yılda ailede suça karıĢan yoksa %35.7, suça karıĢan varsa %45.9 

oranında çocuklukta annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; son 15 

yılda ailesinde suça karıĢmıĢ bulunan öğrencilerin bulunmayan öğrencilerinden daha yüksek oranda 

anne Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 12 Çocuklukta anne fiziksel şiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yıl içinde suç mağduru 

olma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Anneniz çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 65.0% 44.7% 63.8% 

Az 30.6% 42.8% 31.3% 

Fazla 3.2% 7.4% 3.4% 

Çok fazla 1.3% 5.2% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yıl içinde suç mağduru olma durumu 

arasında anlamla bir iliĢki vardır (Kikare=100.200,sd=3,p=0.000) 

Tablo 12‟deki verilere göre, ailede son 15 yıl içinde suç mağduru yoksa %35.0, suç mağduru varsa 

%55.3 oranında çocuklukta annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; 

ailesinde suç mağduru olan öğrencilerin, ailesinde suç mağduru olmayan öğrencilerinden daha yüksek 

oranda anne Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 13 Çocuklukta anne fiziksel şiddetine maruz kalma ile geçmişte kendisinin bir suç olayının 

mağduru olma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Anneniz çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 66.4% 52.5% 63.8% 

Az 29.8% 37.7% 31.3% 

Fazla 2.8% 6.2% 3.4% 

Çok fazla 1.0% 3.7% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile geçmiĢte kendisinin bir suç olayının mağduru 

olma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=133.545,sd=3,p=0.000). 

Tablodaki verilere göre, geçmiĢte kendisi bir suç mağduru değilse %33.6, geçmiĢte kendisi bir suç 

mağduru ise %47.5 oranında çocuklukta annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları 

anlaĢılmaktadır. Bu durum; geçmiĢte kendisi suç mağduru olan öğrencilerin suç mağduru olmayan 

öğrencilerinden daha yüksek oranda anne Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ilgili tüm sonuçlar incelendiğinde; çocuk sayısı ve 

oturulan evin statüsü değiĢkenleri ile anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢ diğer değiĢkenlerin 

tamamında;cinsiyet, aile tipi, okul değiĢtirme durumu, son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme 

durumu, ailenin gelir durumu, anne babanın çalıĢma durumu, genel olarak aile durumu, ailede son 15 

yılda suça karıĢan bulunma durumu, ailede son 15 yıl içinde suç mağduru olma durumu, geçmiĢte 

kendisinin bir suç olayının mağduru olma durumu ile anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma arasında 

anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. 
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5.1.2 Baba Fiziksel ġiddetine Maruz Kalma 

Tablo 14‟te görüldüğü gibi, çocuklukta babanın fiziksel Ģiddet uygulama oranının en yüksek olduğu 

ilçe %25.7 ile Ġzmit Ġlçesi, en düĢük olduğu ilçe %23.6 ile Gebze Ġlçesidir. Çocuklukta babanın 

fiziksel Ģiddet uygulama durumu ortalaması %25.tir. 

Tablo 14 İlçelere Göre Çocuklukta Babanın Fiziksel Şiddet Uygulama Durumu 

 
Babanın,fiziksel Ģiddet uygulama durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  74,3 76,4 74,6 75 

EVET 25,7 23,6 25,4 25 

ġĠDDET GÖRME SIKLIĞI 
   

 

A) Az 21,5 19,6 22,1 20,9 

B) Fazla   2,7 2,3 2,0 2,4 

C) Çok fazla 1,5 1,7 1,4 1,5 

 

Kocaeli ilinde ankete katılan lise öğrencilerinin  %25‟i çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz 

kaldığını, %32‟si çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını,  %18‟i ağabey fiziksel Ģiddetine 

maruz kaldığını,  %13‟ü abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. 

Aile üyelerinden en çok fiziksel Ģiddet uygulayan annelerdir. Annelerin babalardan %7 daha fazla 

fiziksel Ģiddet uyguladığı anlaĢılmaktadır. 

Fiziksel Ģiddete maruz bırakma oranları karĢılaĢtırıldığında çoktan aza doğru sırasıyla birinci sırada 

anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, dördüncü sırada abladır. 

Çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile cinsiyet arasında anlamlı iliĢki 

bulunmuĢtur(Kikare=,df=6,p=0.000). 

Tablo 15 Çocuklukta baba fiziksel şiddetine maruz kalma ile cinsiyet arasındaki ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Babanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 80.4% 69.7% 75.1% 

Az 16.6% 25.4% 20.9% 

Fazla 1.9% 3.0% 2.4% 

Çok fazla 1.1% 1.9% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Tablo 15‟deki verilere göre, kız öğrencilerin %19.6‟sı, erkek öğrencilerin ise  %30.3‟ünün çocuklukta 

babalarının fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; erkek öğrencilerin kız 

öğrencilerinden daha yüksek oranda baba Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 16 Çocuklukta baba fiziksel şiddetine maruz kalma ile kardeş sayısı arasındaki ilişki 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Babanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 82.7% 74.7% 75.1% 

Az 15.0% 21.3% 20.9% 

Fazla 0.5% 2.5% 2.4% 

Çok fazla 1.8% 1.5% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile çocuk sayısı arasında anlamlı bir iliĢkisi 

bulunmuĢtur (Kikare=16.482,sd=3,p=0.001). 

Tablo 16‟daki verilere göre, tek çocuk ailelerde %17.3, çok çocuklu ailelerde  %25.3 oranında 

çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; çok çocuklu ailedeki 

öğrencilerin tek çocuklu ailedeki  öğrencilerinden daha yüksek oranda baba Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 17. Çocuklukta baba fiziksel şiddetine maruz kalma ile aile tipi arasındaki ilişki 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Babanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 75.4% 73.1% 75.1% 

Az 20.7% 22.8% 20.9% 

Fazla 2.4% 2.4% 2.4% 

Çok fazla 1.5% 1.8% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile aile tipi arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur 

(Kikare=2.209,sd=3,p=0.530). 

Tablo 17‟deki verilere göre, çekirdek ailede yetiĢenlerin %24.6, geniĢ aile yetiĢenlerin %26.9 oranında 

çocuklukta babalarının fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; geniĢ ailede 

yetiĢen çocukların çekirdek ailede yetiĢenlerden daha yüksek oranda baba Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 18 Çocuklukta baba fiziksel şiddetine maruz kalma ile okul değiştirme durumu arasındaki ilişki 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Babanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 78.3% 71.5% 75.1% 

Az 19.3% 22.8% 20.9% 

Fazla 1.7% 3.1% 2.4% 

Çok fazla 0.6% 2.5% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile okul değiĢtirme durumu arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur (Kikare=73.601,sd=3,p=0.000) 

Tablo 18‟deki verilere göre, okul değiĢtirmeyenlerin %21.7‟si, okul değiĢtirenlerin  %28.5‟inin 

çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; okul değiĢtiren 

öğrencilerin okul değiĢtirmeyen öğrencilerinden daha yüksek oranda baba Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 19 Çocuklukta baba fiziksel şiddetine maruz kalma ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme 

durumu arasındaki ilişki 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Babanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 77.7% 67.9% 75.1% 

Az 19.4% 25.3% 20.9% 

Fazla 2.1% 3.5% 2.4% 

Çok fazla 0.9% 3.3% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme durumu 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=98.659,sd=3,p=0.000) 

Tablo 19‟daki verilere göre, son 15 yılda göç etmeyen öğrencilerin %22.3‟ü, göç eden öğrencilerin 

%32.1‟inin çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; göç eden 

öğrencilerin göç etmeyen öğrencilerinden daha yüksek oranda baba Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 20 Çocuklukta baba fiziksel şiddetine maruz kalma ile oturulan evin statüsü arasındaki ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Babanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 76.1% 72.4% 75.1% 

Az 20.4% 22.4% 20.9% 

Fazla 2.3% 2.7% 2.4% 

Çok fazla 1.2% 2.6% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile oturulan evin statüsü arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır (Kikare=23.031,sd=3,p=0.000). 

Tablo 20‟deki verilere göre, oturdukları ev kendilerine ait olanların %23.9‟u, oturdukları ev 

kendilerine ait olmayanların %27.6‟sının çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları 

anlaĢılmaktadır. Bu durum; oturdukları ev kendilerine ait olmayan öğrencilerin oturdukları ev 

kendilerine ait olan öğrencilerinden daha yüksek oranda baba Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde 

yorumlanabilir 

Tablo 21 Çocuklukta baba fiziksel şiddetine maruz kalma ile ailenin gelir durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Babanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 77.0% 55.8% 75.1% 

Az 19.8% 33.0% 20.9% 

Fazla 2.1% 6.0% 2.4% 

Çok fazla 1.2% 5.2% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ailenin gelir durumu arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır (Kikare=171.099,sd=3,p=0.000). 

Tablo 21‟deki verilere göre, ailesinin geliri iyi olanların %23‟ü, ailesinin geliri kötü olanların 

%44.2‟sinin çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; ailesinin 

geliri kötü olan öğrencilerin, ailesinin geliri iyi olan öğrencilerden daha yüksek oranda baba Ģiddetine 

maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 22 Çocuklukta baba fiziksel şiddetine maruz kalma ile anne babanın çalışma durumu arasındaki 

ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Babanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 75.6% 69.5% 75.1% 

Az 20.8% 22.1% 20.9% 

Fazla 2.3% 3.5% 2.4% 

Çok fazla 1.3% 5.0% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile anne baba çalıĢma durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır (Kikare=43.804,sd=3,p=0.000). 

Tablo 22‟deki verilere göre, anne babası çalıĢanların %24.4‟ü, anne babası çalıĢmayanların  

%30.5‟inin çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; anne 

babası çalıĢmayan öğrencilerin çalıĢan öğrencilerinden daha yüksek oranda baba Ģiddetine maruz 

kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 23 Çocuklukta baba fiziksel şiddetine maruz kalma ile genel olarak aile durumu arasındaki 

ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Babanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 75.1% 75.9% 75.1% 

Az 21.4% 16.1% 20.9% 

Fazla 2.3% 3.9% 2.4% 

Çok fazla 1.3% 4.1% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile genel olarak aile durumu arasında anlamlı iliĢki 

vardır. (Kikare=45.722,sd=3,p=0.000) 

Tablo 23‟deki verilere göre, genel olarak aile durumu düzenli ailelerde %24.9, aile durumu düzensiz 

ailelerde ise %24.1 oranında çocuklukta annelerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları 

anlaĢılmaktadır. Bu durum; aile durumu düzenli olan öğrencilerin aile durumu düzensiz olan 

öğrencilerden daha yüksek oranda baba Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 24 Çocuklukta baba fiziksel şiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yılda suça karışan bulunma 

durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Babanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 76.2% 55.0% 75.1% 

Az 20.5% 29.3% 20.9% 

Fazla 2.2% 6.2% 2.4% 

Çok fazla 1.1% 9.5% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile son 15 yılda ailede suça karıĢan bulunma durumu 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=196.216,sd=3,p=0.000). 

Tablo 24‟deki verilere göre, son 15 yılda ailede suça karıĢan yoksa %23.8, suça karıĢan varsa %45. 

oranında çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; son 15 yılda 

ailesinde suça karıĢmıĢ bulunan öğrencilerin bulunmayan öğrencilerinden daha yüksek oranda baba 

Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 25 Çocuklukta baba fiziksel şiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yıl içinde suç mağduru 

olma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Babanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 76.2% 57.4% 75.1% 

Az 20.4% 30.0% 20.9% 

Fazla 2.2% 5.7% 2.4% 

Çok fazla 1.2% 6.9% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yıl içinde suç mağduru olma durumu 

arasında anlamla bir iliĢki vardır (Kikare=135.139,sd=3,p=0.000). 

Tablo 25‟deki verilere göre, ailede son 15 yıl içinde suç mağduru yoksa %23.8, suç mağduru varsa 

%42.6 oranında çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; 

ailesinde suç mağduru olan öğrencilerin, ailesinde suç mağduru olmayan öğrencilerinden daha yüksek 

oranda baba Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 26 Çocuklukta baba fiziksel şiddetine maruz kalma ile geçmişte kendisinin bir suç olayının 

mağduru olma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Babanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 77.9% 63.1% 75.1% 

Az 19.4% 27.7% 20.9% 

Fazla 1.9% 4.5% 2.4% 

Çok fazla 0.9% 4.7% 1.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile geçmiĢte kendisinin bir suç olayının mağduru 

olma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=188.785,sd=3,p=0.000). 

Tablo 26‟daki verilere göre, geçmiĢte kendisi bir suç mağduru değilse %22.1, geçmiĢte kendisi bir suç 

mağduru ise %36.9 oranında çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu 

durum; geçmiĢte kendisi suç mağduru olan öğrencilerin suç mağduru olmayan öğrencilerinden daha 

yüksek oranda baba Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ilgili tüm sonuçlar incelendiğinde değiĢkenlerin 

tamamında; cinsiyet, çocuk sayısı, aile tipi, okul değiĢtirme durumu, son 15 yılda bir yerden bir yere 

göç etme durumu, oturulan evin statüsü, ailenin gelir durumu, anne babanın çalıĢma durumu, genel 

olarak aile durumu, ailede son 15 yılda suça karıĢan bulunma durumu, ailede son 15 yıl içinde suç 

mağduru olma durumu, geçmiĢte kendisinin bir suç olayının mağduru olma durumu ile baba fiziksel 

Ģiddetine maruz kalma arasında anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. 
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5.1.3 Ağabey Fiziksel ġiddetine Maruz Kalma 

Tablo 27‟de görüldüğü gibi, çok kardeĢin bulunduğu ailelerde, çocuklukta ağabeyin fiziksel Ģiddet 

uygulama oranının en yüksek olduğu ilçe %26.6 ile Gebze Ġlçesi, en düĢük olduğu ilçe %19.8 ile Ġzmit 

Ġlçesidir. Çocuklukta ağabeyin fiziksel Ģiddet uygulama durumu ortalaması %18.dir. 

Tablo 27 İlçelere Göre Çocuklukta Ağabeyin Fiziksel Şiddet Uygulama Durum 

 
Ağabeyinin (VARSA) fiziksel Ģiddet uygulama durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  81,2 83,4 79,7 82 

EVET 19,8 26,6 20,3 18 

ġĠDDET GÖRME SIKLIĞI 
   

 

A) Az 13,3 11,1 13,9 12,6 

B) Fazla   3,0 2,8 3,4 3,0 

C) Çok fazla 2,5 2,7 3,0 2,6 

Kocaeli ilinde ankete katılan lise öğrencilerinin  %18‟i ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını, 

%32‟si çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını,  %25‟i çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine 

maruz kaldığını, %13‟ü abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. 

Fiziksel Ģiddete maruz bırakma oranları karĢılaĢtırıldığında çoktan aza doğru sırasıyla birinci sırada 

anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, dördüncü sırada abladır. 

Tablo 28 Çocuklukta ağabeyin fiziksel şiddetine maruz kalma ile cinsiyet arasındaki ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Ağabeyiniz çocukluğunuzda 

size fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 83.4% 80.2% 81.8% 

Az 11.8% 13.4% 12.6% 

Fazla 2.8% 3.3% 3.0% 

Çok fazla 2.0% 3.1% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile cinsiyet arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur 

(Kikare=11.282,sd=3,p=0.010). 

Tablo 28‟deki verilere göre, kız öğrencilerin %16.6‟sı, erkek öğrencilerin ise  %19.8‟inin çocuklukta 

ağabeylerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; erkek öğrencilerin kız 

öğrencilerinden daha yüksek oranda ağabey Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 29 Çocuklukta ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma ile aile tipi arasındaki ilişki 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Ağabeyiniz çocukluğunuzda 

size fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 81.4% 84.6% 81.8% 

Az 12.9% 9.8% 12.6% 

Fazla 3.1% 2.7% 3.0% 

Çok fazla 2.6% 2.9% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Çocuklukta ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile aile tipi arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmamıĢtır (Kikare=5.249,sd=3,p=0.154). 

Tablo 29‟daki verilere göre, çekirdek ailede yetiĢenlerin %18.6‟sı, geniĢ aile yetiĢenlerin %15.4‟ünün 

çocuklukta ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır.  

Tablo 30 Çocuklukta ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma ile okul değiştirme durumu arasındaki 
ilişki 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Ağabeyiniz çocukluğunuzda 

size fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 83.2% 80.3% 81.8% 

Az 12.3% 12.8% 12.6% 

Fazla 2.7% 3.3% 3.0% 

Çok fazla 1.7% 3.6% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile okul değiĢtirme durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki bulunmuĢtur (Kikare=20.496,sd=3,p=0.000). 

Tablo 30‟daki verilere göre, okul değiĢtirmeyenlerin %16.8‟i, okul değiĢtirenlerin %19.7‟sinin 

çocuklukta ağabeylerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; okul 

değiĢtiren öğrencilerin okul değiĢtirmeyen öğrencilerinden daha yüksek oranda ağabey Ģiddetine 

maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 31 Çocuklukta ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

etme durumu arasındaki ilişki 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Ağabeyiniz çocukluğunuzda 

size fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 82.8% 78.8% 81.8% 

Az 12.5% 12.8% 12.6% 

Fazla 2.8% 3.7% 3.0% 

Çok fazla 1.9% 4.8% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme durumu 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=37.831,sd=3,p=0.000). 

Tablo 31‟deki verilere göre, son 15 yılda göç etmeyen öğrencilerin %17.2‟sı, göç eden öğrencilerin  

%21.2‟sinin çocuklukta ağabeylerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; 

göç eden öğrencilerin göç etmeyen öğrencilerinden daha yüksek oranda ağabey Ģiddetine maruz 

kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 32 Çocuklukta ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma ile oturulan evin statüsü arasındaki ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Ağabeyiniz çocukluğunuzda 

size fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 81.8% 81.5% 81.8% 

Az 12.4% 13.2% 12.6% 

Fazla 3.1% 2.6% 3.0% 

Çok fazla 2.6% 2.7% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile oturulan evin statüsü arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunamamıĢtır (Kikare=1.704,sd=3,p=0.636) 

Tablo 32‟deki verilere göre, oturdukları ev kendilerine ait olanların %18.2‟si oturdukları ev 

kendilerine ait olmayanların %18.5‟inin çocuklukta ağabeylerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları 

anlaĢılmaktadır.  
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Tablo 33 Çocuklukta ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma ile ailenin gelir durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Ağabeyiniz çocukluğunuzda 

size fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 82.8% 71.7% 81.8% 

Az 12.3% 16.2% 12.6% 

Fazla 2.8% 4.8% 3.0% 

Çok fazla 2.2% 7.4% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ailenin gelir durumu arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır (Kikare=65.237,sd=3,p=0.000). 

Tablo 33‟deki verilere göre, ailesinin geliri iyi olanların %17.2‟sı, ailesinin geliri kötü olanların 

%28.3‟ünün çocuklukta ağabeylerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; 

ailesinin geliri kötü olan öğrencilerin, ailesinin geliri iyi olan öğrencilerden daha yüksek oranda 

ağabey Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 34 Çocuklukta ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma ile anne babanın çalışma durumu 

arasındaki ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Ağabeyiniz çocukluğunuzda 

size fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 82.6% 70.8% 81.8% 

Az 12.2% 18.5% 12.6% 

Fazla 2.9% 4.3% 3.0% 

Çok fazla 2.3% 6.3% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile anne baba çalıĢma durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır (Kikare=42.380,sd=3,p=0.000). 

Tablo 34‟deki verilere göre, anne babası çalıĢanların %17.4‟ü, anne babası çalıĢmayanların  %29.2‟si 

çocuklukta ağabeylerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; anne babası 

çalıĢmayan öğrencilerin çalıĢan öğrencilerinden daha yüksek oranda ağabey Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 35 Çocuklukta ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma ile genel olarak aile durumu arasındaki 

ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Ağabeyiniz çocukluğunuzda 

size fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 82.2% 77.3% 81.8% 

Az 12.4% 14.4% 12.6% 

Fazla 2.8% 4.5% 3.0% 

Çok fazla 2.5% 3.7% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile genel olarak aile durumu arasında anlamlı iliĢki 

vardır (Kikare=9.765,sd=3,p=0.021). 

Tablo 35‟deki verilere göre, genel olarak aile durumu düzenli ailelerde %17.8, aile durumu düzensiz 

ailelerde ise %22.7 oranında çocuklukta ağabeylerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları 

anlaĢılmaktadır. Bu durum; aile durumu düzensiz olan öğrencilerin aile durumu düzenli olan 

öğrencilerden daha yüksek oranda ağabey Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 36 Çocuklukta ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yılda suça karışan 

bulunma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Ağabeyiniz çocukluğunuzda 

size fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 83.0% 61.0% 81.8% 

Az 12.2% 19.5% 12.6% 

Fazla 2.7% 8.2% 3.0% 

Çok fazla 2.2% 11.3% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile son 15 yılda ailede suça karıĢan bulunma 

durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=143.628,sd=3,p=0.000) 

Tablo 36‟daki verilere göre, son 15 yılda ailede suça karıĢan yoksa %17, suça karıĢan varsa %39 

oranında çocuklukta ağabeylerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; son 

15 yılda ailesinde suça karıĢmıĢ bulunan öğrencilerin bulunmayan öğrencilerinden daha yüksek oranda 

ağabey Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 37 Çocuklukta ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yıl içinde suç mağduru 

olma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Ağabeyiniz çocukluğunuzda 

size fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 82.9% 66.5% 81.8% 

Az 12.1% 19.3% 12.6% 

Fazla 2.8% 5.4% 3.0% 

Çok fazla 2.2% 8.8% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yıl içinde suç mağduru olma 

durumu arasında anlamla bir iliĢki vardır (Kikare=81.163,sd=3,p=0.000). 

Tablo 37‟deki verilere göre, ailede son 15 yıl içinde suç mağduru yoksa %17.1, suç mağduru varsa 

%33.5 oranında çocuklukta ağabeylerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu 

durum; ailesinde suç mağduru olan öğrencilerin, ailesinde suç mağduru olmayan öğrencilerden daha 

yüksek oranda ağabey Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 38 Çocuklukta ağabey fiziksel şiddetine maruz kalma ile geçmişte kendisinin bir suç olayının 

mağduru olma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Ağabeyiniz çocukluğunuzda 

size fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 83.4% 74.7% 81.8% 

Az 12.0% 15.0% 12.6% 

Fazla 2.7% 4.2% 3.0% 

Çok fazla 1.9% 6.1% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile geçmiĢte kendisinin bir suç olayının mağduru 

olma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=73.563,sd=3,p=0.000). 

Tablo 38‟deki verilere göre, geçmiĢte kendisi bir suç mağduru değilse %16.6, geçmiĢte kendisi bir suç 

mağduru ise %25.3 oranında çocuklukta ağabeylerinin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları 

anlaĢılmaktadır. Bu durum; geçmiĢte kendisi suç mağduru olan öğrencilerin suç mağduru olmayan 

öğrencilerinden daha yüksek oranda ağabey Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Çocuklukta ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ilgili tüm sonuçlar incelendiğinde aile tipi ve 

oturulan evin statüsü değiĢkenleriyle ilgili olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Diğer değiĢkenlerin 

tamamında; cinsiyet, çocuk sayısı, okul değiĢtirme durumu, son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme 

durumu, ailenin gelir durumu, anne babanın çalıĢma durumu, genel olarak aile durumu, ailede son 15 

yılda suça karıĢan bulunma durumu, ailede son 15 yıl içinde suç mağduru olma durumu, geçmiĢte 

kendisinin bir suç olayının mağduru olma durumu ile ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma arasında 

anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. 
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5.1.4 Abla Fiziksel ġiddetine Maruz Kalma 

Tablo 39‟da görüldüğü gibi, çok kardeĢin bulunduğu ailelerde, çocuklukta ablanın fiziksel Ģiddet 

uygulama oranının en yüksek olduğu ilçe %15.1 ile Körfez Ġlçesi, en düĢük olduğu ilçe %11 ile Gebze 

Ġlçesidir. Çocuklukta ablanın fiziksel Ģiddet uygulama durumu ortalaması %13‟tür. 

Tablo 39 İlçelere Göre Çocuklukta Ablanın Fiziksel Şiddet Uygulama Durum 

 
Ablanın (VARSA) fiziksel Ģiddet uygulama durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  85,7 89,0 84,9 87 

EVET 14,3 11 15,1 13 

ġĠDDET GÖRME SIKLIĞI 
   

 

A) Az 11,6 7,6 12,2 10,2 

B) Fazla   1,7 2,0 1,9 1,8 

C) Çok fazla 1,0 1,5 1,1 1,2 

Kocaeli ilinde ankete katılan lise öğrencilerinin  %13‟ü abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını, %32‟si 

çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını,  %25‟i çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz 

kaldığını, %18‟i ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. 

Fiziksel Ģiddete maruz bırakma oranları karĢılaĢtırıldığında çoktan aza doğru sırasıyla birinci sırada 

anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, dördüncü sırada abladır. 

Tablo 40 Çocuklukta abla fiziksel şiddetine maruz kalma ile cinsiyet arasındaki ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Ablanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 84.3% 89.5% 86.8% 

Az 12.8% 7.6% 10.2% 

Fazla 2.1% 1.5% 1.8% 

Çok fazla 0.8% 1.5% 1.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile cinsiyet arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur 

(Kikare=47.068,sd=3,p=0.000). 

Tablo 40‟daki verilere göre, kız öğrencilerin %15.7‟ si, erkek öğrencilerin ise  %10.5‟inin çocuklukta 

abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; kız öğrencilerin erkek 

öğrencilerinden daha yüksek oranda abla Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 41 Çocuklukta abla fiziksel şiddetine maruz kalma ile aile tipi arasındaki ilişki 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Ablanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 87.0% 85.6% 86.8% 

Az 10.1% 10.9% 10.2% 

Fazla 1.8% 1.9% 1.8% 

Çok fazla 1.2% 1.6% 1.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile aile tipi arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur 

(Kikare=1.349,sd=3,p=0.718) 

Tablo 41‟deki verilere göre, çekirdek ailede yetiĢenlerin %13‟ü, geniĢ aile yetiĢenlerin %14.4‟ünün 

çocuklukta ablalarının fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; geniĢ ailede 

yetiĢen çocukların çekirdek ailede yetiĢenlerden daha yüksek oranda abla Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 42 Çocuklukta abla fiziksel şiddetine maruz kalma ile okul değiştirme durumu arasındaki ilişki 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Ablanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 87.2% 86.2% 86.8% 

Az 10.4% 10.0% 10.2% 

Fazla 1.6% 2.1% 1.8% 

Çok fazla 0.8% 1.7% 1.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile okul değiĢtirme durumu arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur (Kikare=10.739,sd=3,p=0.013) 

Tablo 42‟deki verilere göre, okul değiĢtirmeyenlerin %12.8‟i, okul değiĢtirenlerin %13.8‟inin 

çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; okul değiĢtiren 

öğrencilerin okul değiĢtirmeyen öğrencilerinden daha yüksek oranda abla Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 43 Çocuklukta abla fiziksel şiddetine maruz kalma ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme 

durumu arasındaki ilişki 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Ablanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 88.3% 82.9% 86.8% 

Az 9.5% 12.0% 10.2% 

Fazla 1.4% 2.8% 1.8% 

Çok fazla 0.8% 2.3% 1.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme durumu 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=40.583.563,sd=3,p=0.000). 

Tablo 43‟deki verilere göre, son 15 yılda göç etmeyen öğrencilerin %11.7‟sı, göç eden öğrencilerin  

%17.1‟inin çocuklukta ablalarının fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; göç 

eden öğrencilerin göç etmeyen öğrencilerinden daha yüksek oranda abla Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 44 Çocuklukta abla fiziksel şiddetine maruz kalma ile oturulan evin statüsü arasındaki ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Ablanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 87.2% 85.6% 86.8% 

Az 10.3% 10.1% 10.2% 

Fazla 1.6% 2.5% 1.8% 

Çok fazla 1.0% 1.8% 1.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile oturulan evin statüsü arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır.(Kikare=11.888,sd=3,p=0.008). 

Tablo 44‟deki verilere göre, oturdukları ev kendilerine ait olanların %12.8‟i oturdukları ev kendilerine 

ait olmayanların %14.4‟ünün çocuklukta ablalarının fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları 

anlaĢılmaktadır. Bu durum, oturdukları ev kendilerine ait olmayan öğrencilerin, oturdukları ev 

kendilerine ait olan öğrencilerden daha yüksek oranda abla Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde 

yorumlanabilir. 
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Tablo 45 Çocuklukta abla fiziksel şiddetine maruz kalma ile ailenin gelir durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Ablanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 87.6% 78.8% 86.8% 

Az 9.8% 14.3% 10.2% 

Fazla 1.6% 4.0% 1.8% 

Çok fazla 1.0% 2.9% 1.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ailenin gelir durumu arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır (Kikare=39.004,sd=3,p=0.000). 

Tablo 45‟deki verilere göre, ailesinin geliri iyi olanların %12.4‟ü, ailesinin geliri kötü olanların 

%21.2‟sinin çocuklukta ablalarının fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; 

ailesinin geliri kötü olan öğrencilerin, ailesinin geliri iyi olan öğrencilerden daha yüksek oranda abla 

Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 46 Çocuklukta abla fiziksel şiddetine maruz kalma ile anne babanın çalışma durumu arasındaki 

ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Ablanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 87.5% 78.5% 86.8% 

Az 9.8% 14.8% 10.2% 

Fazla 1.8% 2.0% 1.8% 

Çok fazla 0.9% 4.6% 1.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile anne baba çalıĢma durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır (Kikare=53.126,sd=3,p=0.000). 

Tablo 46‟daki verilere göre, anne babası çalıĢanların %12.5‟i, anne babası çalıĢmayanların  %21.5‟i 

çocuklukta ablalarının fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; anne babası 

çalıĢmayan öğrencilerin çalıĢan öğrencilerinden daha yüksek oranda abla Ģiddetine maruz kaldıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 47 Çocuklukta abla fiziksel şiddetine maruz kalma ile genel olarak aile durumu arasındaki 

ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Ablanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 87.0% 84.4% 86.8% 

Az 10.3% 10.1% 10.2% 

Fazla 1.7% 2.8% 1.8% 

Çok fazla 1.0% 2.8% 1.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile genel olarak aile durumu arasında anlamlı iliĢki 

vardır (Kikare=15.123,sd=3,p=0.002). 

Tablo 47‟deki verilere göre, genel olarak aile durumu düzenli ailelerde %13.0, aile durumu düzensiz 

ailelerde ise %15.6 oranında çocuklukta ablalarının fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. 

Bu durum; aile durumu düzensiz olan öğrencilerin aile durumu düzenli olan öğrencilerden daha 

yüksek oranda abla Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 48 Çocuklukta abla fiziksel şiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yılda suça karışan bulunma 

durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Ablanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 87.2% 78.7% 86.8% 

Az 10.1% 12.3% 10.2% 

Fazla 1.7% 4.0% 1.8% 

Çok fazla 1.0% 5.1% 1.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile son 15 yılda ailede suça karıĢan bulunma durumu 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=47.526,sd=3,p=0.000). 

Tablo 48‟deki verilere göre, son 15 yılda ailede suça karıĢan yoksa %12.8, suça karıĢan varsa %21.3 

oranında çocuklukta ablalarının fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; son 15 

yılda ailesinde suça karıĢmıĢ bulunan öğrencilerin bulunmayan öğrencilerinden daha yüksek oranda 

abla Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 49 Çocuklukta abla fiziksel şiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yıl içinde suç mağduru olma 

durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Ablanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 87.6% 75.1% 86.8% 

Az 9.7% 18.2% 10.2% 

Fazla 1.6% 4.0% 1.8% 

Çok fazla 1.1% 2.8% 1.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yıl içinde suç mağduru olma durumu 

arasında anlamla bir iliĢki vardır (Kikare=44.061,sd=3,p=0.000). 

Tablo 49‟daki verilere göre, ailede son 15 yıl içinde suç mağduru yoksa %12.4, suç mağduru varsa 

%24.9 oranında çocuklukta ablalarının fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; 

ailesinde suç mağduru olan öğrencilerin, ailesinde suç mağduru olmayan öğrencilerden daha yüksek 

oranda abla Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 50 Çocuklukta abla fiziksel şiddetine maruz kalma ile geçmişte kendisinin bir suç olayının 

mağduru olma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Ablanız çocukluğunuzda size 

fiziksel Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 88.0% 81.7% 86.8% 

Az 9.7% 12.4% 10.2% 

Fazla 1.5% 3.3% 1.8% 

Çok fazla 0.9% 2.7% 1.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile geçmiĢte kendisinin bir suç olayının mağduru olma 

durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=46.051,sd=3,p=0.000). 

Tablo 50‟deki verilere göre, geçmiĢte kendisi bir suç mağduru değilse %12, geçmiĢte kendisi bir suç 

mağduru ise %18.3 oranında çocuklukta ablalarının fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. 

Bu durum; geçmiĢte kendisi suç mağduru olan öğrencilerin suç mağduru olmayan öğrencilerinden 

daha yüksek oranda abla Ģiddetine maruz kaldıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Çocuklukta abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ilgili tüm sonuçlar incelendiğinde değiĢkenlerin 

tamamında; cinsiyet, aile tipi, okul değiĢtirme durumu, son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme 

durumu, oturulan evin statüsü, ailenin gelir durumu, anne babanın çalıĢma durumu, genel olarak aile 

durumu, ailede son 15 yılda suça karıĢan bulunma durumu, ailede son 15 yıl içinde suç mağduru olma 

durumu, geçmiĢte kendisinin bir suç olayının mağduru olma durumu ile abla fiziksel Ģiddetine maruz 

kalma arasında anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. 
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5.1.5 KardeĢe Fiziksel ġiddet Uygulama 

Tablo 51‟de görüldüğü gibi, kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama oranının en yüksek olduğu ilçe %36 ile 

Körfez Ġlçesi, en düĢük olduğu ilçe %31.7 ile Gebze Ġlçesidir. Çocuklukta kardeĢe fiziksel Ģiddet 

uygulama durumu ortalaması %33.tür. 

Tablo 51 İlçelere Göre Kardeşe Fiziksel Şiddet Uygulama Durumu 

 
Ankete katılanın (VARSA) kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  67,6 68,3 64,0 67 

EVET 32,4 31,7 36 33 

ġĠDDET UYGULAMA SIKLIĞI 
   

 

A) Az 25,4 24,3 27,2 25,4 

B) Fazla   4,5 4,2 4,9 4,4 

C) Çok fazla 2,5 3,2 3,8 3,0 

  

Tablo 52 Çocuklukta kardeşe fiziksel şiddet uygulama ile cinsiyet arasındaki ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Siz kardeĢinize geçmiĢte 

fiziksel Ģiddet uyguladınız mı? 

Hiç 65.2% 69.4% 67.2% 

Az 27.2% 23.5% 25.4% 

Fazla 5.1% 3.6% 4.4% 

Çok fazla 2.5% 3.5% 3.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Çocuklukta kardeĢe Ģiddet uygulama ile cinsiyet arasında anlamlı iliĢki bulunmuĢtur 

(Kikare=24.803,sd=3,p=0.000). 

Tablo 52‟deki verilere göre, kız öğrencilerin %34.8‟i, erkek öğrencilerin ise  %30.6‟sinin çocuklukta 

kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; kız öğrencilerin erkek öğrencilerinden 

daha yüksek oranda kardeĢine Ģiddet uyguladıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 53 Çocuklukta kardeşe fiziksel şiddet uygulama ile aile tipi arasındaki ilişki 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Siz kardeĢinize geçmiĢte 

fiziksel Ģiddet uyguladınız mı? 

Hiç 67.2% 67.0% 67.2% 

Az 25.5% 24.2% 25.4% 

Fazla 4.4% 4.4% 4.4% 

Çok fazla 2.8% 4.5% 3.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama ile aile tipi arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır 

(Kikare=6.087,sd=3,p=0.107). 

Tablo 53‟deki verilere göre, çekirdek ailede yetiĢenlerin %32.8‟i, geniĢ aile yetiĢenlerin %33‟ünün 

geçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları anlaĢılmaktadır.  

Tablo 54 Çocuklukta kardeşe fiziksel şiddet uygulama ile okul değiştirme durumu arasındaki ilişki 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Siz kardeĢinize geçmiĢte 

fiziksel Ģiddet uyguladınız mı? 

Hiç 67.9% 66.4% 67.2% 

Az 25.6% 25.1% 25.4% 

Fazla 4.4% 4.4% 4.4% 

Çok fazla 2.1% 4.0% 3.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama ile okul değiĢtirme durumu arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur (Kikare=18.273,sd=3,p=0.000). 

Tablo 54‟deki verilere göre, okul değiĢtirmeyenlerin %32.1‟i, okul değiĢtirenlerin %33.6‟sının 

çocuklukta kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; okul değiĢtiren 

öğrencilerin okul değiĢtirmeyen öğrencilerinden daha yüksek oranda kardeĢe fiziksel Ģiddet 

uyguladıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 55 Çocuklukta kardeşe fiziksel şiddet uygulama ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme 

durumu arasındaki ilişki 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Siz kardeĢinize geçmiĢte 

fiziksel Ģiddet uyguladınız mı? 

Hiç 69.0% 61.9% 67.2% 

Az 24.6% 27.8% 25.4% 

Fazla 4.2% 5.1% 4.4% 

Çok fazla 2.2% 5.3% 3.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama ile göç etme durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

(Kikare=53.877,sd=3,p=0.000). 
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Tablo 55‟deki verilere göre, son 15 yılda göç etmeyen öğrencilerin %31‟i, göç eden öğrencilerin  

%38.1‟inin çocuklukta kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladığı anlaĢılmaktadır. Bu durum; göç eden 

öğrencilerin göç etmeyen öğrencilerinden daha yüksek oranda kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 56 Çocuklukta kardeşe fiziksel şiddet uygulama ile oturulan evin statüsü arasındaki ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Siz kardeĢinize geçmiĢte 

fiziksel Ģiddet uyguladınız mı? 

Hiç 67.5% 66.1% 67.2% 

Az 25.3% 25.6% 25.4% 

Fazla 4.1% 5.3% 4.4% 

Çok fazla 3.0% 3.0% 3.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama ile oturulan evin statüsü arasında anlamlı bir iliĢki vardır 

(Kikare=3.994,sd=3,p=0.262). 

Tablo 56‟daki verilere göre, oturdukları ev kendilerine ait olanların %32.5‟i oturdukları ev kendilerine 

ait olmayanların %33.9‟unun çocuklukta kardeĢine fiziksel Ģiddet uyguladıkları anlaĢılmaktadır. Bu 

durum; oturdukları ev kendisine ait olmayanların, oturdukları ev kendilerine ait olanlardan daha 

yüksek oranda kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 57 Çocuklukta kardeşe fiziksel şiddet uygulama ile ailenin gelir durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Siz kardeĢinize geçmiĢte 

fiziksel Ģiddet uyguladınız mı? 

Hiç 68.5% 54.7% 67.2% 

Az 24.7% 31.3% 25.4% 

Fazla 4.1% 8.0% 4.4% 

Çok fazla 2.7% 6.0% 3.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama ile ailenin gelir durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır 

(Kikare=57.834,sd=3,p=0.000). 

Tablo 57‟deki verilere göre, ailesinin geliri iyi olanların %31.5‟i, ailesinin geliri kötü olanların 

%45.3‟ünün çocuklukta kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; ailesinin 

geliri kötü olan öğrencilerin, ailesinin geliri iyi olan öğrencilerden daha yüksek oranda kardeĢe fiziksel 

Ģiddet uyguladıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 58 Çocuklukta kardeşe fiziksel şiddet uygulama ile anne babanın çalışma durumu arasındaki 

ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Siz kardeĢinize geçmiĢte 

fiziksel Ģiddet uyguladınız mı? 

Hiç 66.7% 73.5% 67.2% 

Az 25.8% 20.3% 25.4% 

Fazla 4.5% 3.0% 4.4% 

Çok fazla 3.0% 3.3% 3.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama ile anne babanın çalıĢma durumu arasında anlamlı bir iliĢki 

bulunmuĢtur (Kikare=9.078,sd=3,p=0.028). 

Tablo 58‟deki verilere göre, anne babası çalıĢanların %33.3‟ü, anne babası çalıĢmayanların  %26.5‟i 

çocuklukta kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; anne babası çalıĢan 

öğrencilerin çalıĢmayan öğrencilerinden daha yüksek oranda kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 59 Çocuklukta kardeşe fiziksel şiddet uygulama ile genel olarak aile durumu arasındaki ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Siz kardeĢinize geçmiĢte 

fiziksel Ģiddet uyguladınız mı? 

Hiç 66.6% 72.3% 67.2% 

Az 26.0% 19.8% 25.4% 

Fazla 4.5% 4.0% 4.4% 

Çok fazla 2.9% 3.8% 3.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama ile aile durumu arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur 

(Kikare=12.061,sd=3,p=0.007). 

Tablo 59‟daki verilere göre, genel olarak aile durumu düzenli ailelerde %33.4, aile durumu düzensiz 

ailelerde ise %27.7 oranında çocuklukta kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları anlaĢılmaktadır. Bu 

durum; aile durumu düzenli olan öğrencilerin aile durumu düzensiz olan öğrencilerden daha yüksek 

oranda kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 60 Çocuklukta kardeşe fiziksel şiddet uygulama ile ailede son 15 yılda suça karışan bulunma 

durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Siz kardeĢinize geçmiĢte 

fiziksel Ģiddet uyguladınız mı? 

Hiç 67.6% 58.7% 67.2% 

Az 25.4% 25.2% 25.4% 

Fazla 4.4% 6.0% 4.4% 

Çok fazla 2.7% 10.1% 3.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama ile ailede suça karıĢan olma durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır (Kikare=56.279,sd=3,p=0.000). 

Tablo 60‟daki verilere göre, son 15 yılda ailede suça karıĢan yoksa %32.4, suça karıĢan varsa %41.3 

oranında çocuklukta kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; son 15 yılda 

ailesinde suça karıĢmıĢ bulunan öğrencilerin bulunmayan öğrencilerinden daha yüksek oranda kardeĢe 

fiziksel Ģiddet uyguladıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 61 Çocuklukta kardeşe fiziksel şiddet uygulama ile ailede son 15 yıl içinde suç mağduru olma 

durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Siz kardeĢinize geçmiĢte 

fiziksel Ģiddet uyguladınız mı? 

Hiç 67.9% 56.5% 67.2% 

Az 25.2% 28.1% 25.4% 

Fazla 4.2% 8.4% 4.4% 

Çok fazla 2.8% 7.0% 3.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama ile ailede suç mağduru olma durumu arasında anlamlı bir 

iliĢki vardır (Kikare=42.494,sd=3,p=0.000). 

Tablo 61‟deki verilere göre, ailede son 15 yıl içinde suç mağduru yoksa %32.1, suç mağduru varsa 

%43.5 oranında çocuklukta kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; ailesinde 

suç mağduru olan öğrencilerin, ailesinde suç mağduru olmayan öğrencilerden daha yüksek oranda 

kardeĢine fiziksel Ģiddet uyguladıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 62 Çocuklukta kardeşe fiziksel şiddet uygulama ile geçmişte kendisinin bir suç olayının 

mağduru olma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Siz kardeĢinize geçmiĢte 

fiziksel Ģiddet uyguladınız mı? 

Hiç 68.6% 61.0% 67.2% 

Az 25.2% 26.1% 25.4% 

Fazla 4.1% 5.8% 4.4% 

Çok fazla 2.1% 7.1% 3.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama ile herhangi bir suç olayının mağduru olma durumu 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=89.921,sd=3,p=0.000) 

Tablo 62‟deki verilere göre, geçmiĢte kendisi bir suç mağduru değilse %31.4, geçmiĢte kendisi bir suç 

mağduru ise %39 oranında kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları anlaĢılmaktadır. Bu durum; geçmiĢte 

kendisi suç mağduru olan öğrencilerin suç mağduru olmayan öğrencilerinden daha yüksek oranda 

kardeĢe fiziksel Ģiddet uyguladıkları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Çocuklukta kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama ile ilgili tüm sonuçlar incelendiğinde aile tipi değiĢkeni 

ile ilgili anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢdiğer değiĢkenlerin tamamında; cinsiyet, okul değiĢtirme 

durumu, son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme durumu, oturulan evin statüsü, ailenin gelir durumu, 

anne babanın çalıĢma durumu, genel olarak aile durumu, ailede son 15 yılda suça karıĢan bulunma 

durumu, ailede son 15 yıl içinde suç mağduru olma durumu, geçmiĢte kendisinin bir suç olayının 

mağduru olma durumu ile çocuklukta kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulama arasında anlamlı bir iliĢki 

olduğu görülmüĢtür. 
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5.1.6 Annenin Evde Öfkeli DavranıĢlar Sergilemesi 

Tablo 63‟te görüldüğü gibi, annenin evde öfkeli davranıĢlar sergileme davranıĢı oranının en yüksek 

olduğu ilçe %65.7 ile Ġzmit‟tir.Onu %62.8 oranıyla Körfez ilçesi izlerken, Gebze ilçesi için bu oran 

%60.3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 63 İlçelere Göre Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu 

 Ġlçelere Göre Annenin Evde Öfkeli DavranıĢlar Sergileme Durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  34,8 39,7 37,2 37,0 

EVET 65,2 60,3 62,8 63 

ÖFKELĠ DAVRANIġ SIKLIĞI 
   

 

A) Az 52,8 49,2 51,0 51,2 

B) Fazla   9,7 8,4 9,6 9,2 

C) Çok fazla 2,7 2,8 2,2 2,6 

  

 

Tablo 64 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İleCinsiyet Durumu Arasındaki 

Bağımlılık ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Anneniz evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 29.8% 44.6% 37.0% 

Az 56.5% 45.5% 51.2% 

Fazla 10.7% 7.6% 9.2% 

Çok fazla 3.0% 2.3% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Annenin evde öfkeli davranıĢ sergileme davranıĢı ile cinsiyet değiĢkeni arasında anlamlı bir iliĢki 

saptanmıĢtır (Kikare=161.940, sd=3, p=0.000). 

Tablo 64‟deki verilere göre, kız öğrencilerin %70.2‟si, erkek öğrencilerin ise %55.4‟ü annelerinin 

evde öfkeli davranıĢlar sergilediğini belirtmiĢtir. Bu durum, kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla 

annelerinin öfkelerine daha yüksek oranda tanık oldukları veya maruz kaldıkları Ģeklinde 

yorumlanabilir. 

Tablo 65 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İleKardeş Sayısı Arasındaki Bağımlılık 

İlişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Anneniz evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 33.6% 37.2% 37.0% 

Az 51.9% 51.1% 51.2% 

Fazla 9.9% 9.2% 9.2% 

Çok fazla 4.6% 2.5% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 



88 
 

Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma, çocuk sayısına %99 güven düzeyinde 

bağımlıdır (Kikare=7.571, sd=3, p=0.056). 

Tablo 65‟deki verilere göre, evin tek çocuğu olduğunu belirtenler ile kendinden baĢka kardeĢe sahip 

olduğunu belirtenlerin annenin evde öfkeli davranıĢ sergileme davranıĢına tanık olma oranları birbirine 

çok yakındır. Öyle ki, evin tek çocuğu olduğunu belirtenlerden annenin öfkeli davranıĢına tanık 

olduğunu belirten çocukların oranı %66.4 iken, bu oran, çok kardeĢe sahip olduğunu belirtenlerde 

%62.8 0larak gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 66 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Aile Tipi Arasındaki Bağımlılık 

İlişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Anneniz evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 36.4% 40.1% 37.0% 

Az 51.7% 48.2% 51.2% 

Fazla 9.2% 9.5% 9.2% 

Çok fazla 2.7% 2.1% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma aile tipine %99 güven düzeyinde bağımlıdır 

(Kikare=27,026, sd=3,p=0.156).  

Tablo 66‟daki verilere göre, çekirdek aileye mensup öğrenciler geniĢ aileye mensup olan öğrencilere 

oranla evde annesinin öfkeli davranıĢlar sergilemesine daha yüksektanıklık etmiĢ veya muhatap 

kalmıĢtır. Nitekim çekirdek aileye mensup olanların %63.6‟sı söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ 

veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran geniĢ aileye mensup olanlarda %59.9 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, sanılanın aksine geniĢ ailenin çekirdek aileye göre üyelerine daha 

toleranslı bir sosyal çevre oluĢturduğu Ģeklinde yorumlanabilir. 
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Tablo 67 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Okul Değiştirme Durumu 

Arasındaki Bağımlılık İlişki 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Anneniz evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 38.8% 34.8% 37.0% 

Az 50.9% 51.5% 51.2% 

Fazla 8.3% 10.2% 9.2% 

Çok fazla 2.0% 3.4% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma okul değiĢtirme durumuna %99 güven 

düzeyinde bağımlıdır (χ2(sd=3)=27.026,p=0.000).  

Tablo 67‟deki verilere göre okul değiĢtirdiğini belirten öğrenciler okul değiĢtirmediğini belirten 

öğrencilere göre evde annesinin daha yüksek oranda öfkeli davranıĢlar sergilediğine tanıklık etmiĢ 

veya muhat olduğunu ifade etmiĢtir. Nitekim okul değiĢtirdiğini belirtenlerin %65.2‟sisöz konusu 

davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran okul değiĢtirmediği 

belirtenlerde %61.2 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Tablo 68 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Son 15 Yılda Göç Etme Durumu 

Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Anneniz evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 38.2% 33.7% 37.0% 

Az 51.0% 51.8% 51.2% 

Fazla 8.6% 10.7% 9.2% 

Çok fazla 2.2% 3.8% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma göç etme durumuna %99 güven düzeyinde 

bağımlıdır (Kikare=24.996,sd=3, p=0.000).  

Tablo 68‟deki verilere göre, son onbeĢ yılda göç ettiğini belirten öğrencilerin göç etmediğini belirten 

öğrencilere göre evde annesinin öfkeli davranıĢlar sergilediğine daha yüksek oranda tanıklık etmiĢ 

veya muhat olduğunu ifade etmiĢtir. Nitekim göç ettiğini belirtenlerin %66.3‟ü söz konusu davranıĢa 

tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran göç etmediğini belirtenlerde %61.8 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu durumun en önemli nedenlerinden birisi olarak, göçün bireylerin 
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hayatlarında genel olarak negatif etkiler bırakması ve bunun da bireyleri daha gergin ve stres 

ortamlarına sürüklemesi Ģeklinde izah edilebilir.   

Tablo 69 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Oturulan Evin Statüsü Arasındaki 

Bağımlılık İlişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Anneniz evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 37.3% 36.2% 37.0% 

Az 51.5% 50.1% 51.2% 

Fazla 8.7% 10.4% 9.2% 

Çok fazla 2.4% 3.2% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma oturulan evin statüsüne %95 güven 

düzeyinde bağımlıdır (χ2(sd=3)=8.535,p=0.036).  

Tablo 69‟daki verilere göre, oturdukları evin mülkiyetinin kendilerine ait olmayan öğrenciler kendi 

evinde oturmadığını belirten öğrencilere göre evde annesinin öfkeli davranıĢlar sergilediğine az bir 

oranla da olsa daha yüksek tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu ifade etmiĢtir. Nitekim kendi evinde 

oturmadığını belirtenlerin %63.8‟ü söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu 

belirtmiĢken, bu oran kendi evinde oturduğunu belirtenlerde %62.7 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Tablo 70 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İleAilenin Gelir Durumu Arasındaki 

Bağımlılık İlişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Anneniz evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 38.2% 24.4% 37.0% 

Az 51.2% 51.2% 51.2% 

Fazla 8.4% 16.7% 9.2% 

Çok fazla 2.2% 7.6% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma gelir durumuna %99 güven düzeyinde 

bağımlıdır (χ2(sd=3)=132.250, p=0.000). 

Tablo 70‟deki verilere göre, ailesinin ekonomik durumunu kötü olarak değerlendiren öğrenciler 

ailesinin ekonomik durumunu iyi olarak değerlendiren öğrencilere göre evde annesinin öfkeli 

davranıĢlar sergilediğine daha yüksek oranda tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu ifade etmiĢtir. 

Nitekim ailesinin ekonomik durumunu kötü olarak değerlendiren öğrencilerin%75.6‟sı söz konusu 
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davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran ailesinin ekonomik durumunu 

iyi olarak değerlendirenlerde %61.8 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, genel olarak ekonomik refah 

seviyesi ile ev ortamındaki huzur arasında anlamlı bir iliĢki olduğu; bu bağlamda ekonomik açıdan 

doyum sağlayan aile bireylerinin stres ve öfke durumlarının ekonomik seviyesi düĢük olan aile 

bireylerine oranla daha düĢük seviyede kaldığı, bunun da aile bireylerinin davranıĢlarına somut olarak 

yansımakta olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 71 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Ailenin Çalışma Durumu 

Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Anneniz evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 37.1% 34.9% 37.0% 

Az 51.2% 51.1% 51.2% 

Fazla 9.2% 9.3% 9.2% 

Çok fazla 2.5% 4.7% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma ebeveyn (anne-baba) çalıĢma durumuna 

%95 güven düzeyinde bağımlıdır (Kikare=8.791,sd=3, p=0.032). 

Tablo 71‟deki verilere göre, ailesinin ev dıĢında gelir getiren bir iĢte çalıĢmadığını belirten öğrenciler, 

ailesinin ev dıĢında gelir getiren bir iĢte çalıĢtığını belirten öğrencilere göre evde annesinin öfkeli 

davranıĢlar sergilediğine daha yüksek tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu ifade etmiĢtir. Nitekim 

ailesinin ev dıĢında gelir getiren herhangi bir iĢte çalıĢmadığını belirten öğrencilerin %65.1‟i söz 

konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran ailesinin ev dıĢında 

gelir getiren bir iĢte çalıĢtığını belirtenlerde %62.9 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, bir önceki tablo 

için yaptığımız yoruma paralel olarak, genel olarak ekonomik refah seviyesi ile ev ortamındaki huzur 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğu; bu bağlamda ekonomik açıdan doyum sağlayan aile bireylerinin 

stres ve öfke durumlarının ekonomik seviyesi düĢük olan aile bireylerine oranla daha düĢük seviyede 

kaldığı, bunun da aile bireylerinin davranıĢlarına somut olarak yansımakta olduğu Ģeklinde 

yorumlanabilir. 
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Tablo 72 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Aile Durumu Arasındaki Bağımlılık 

İlişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Anneniz evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 36.9% 36.5% 37.0% 

Az 51.8% 46.8% 51.2% 

Fazla 8.9% 11.4% 9.2% 

Çok fazla 2.4% 5.3% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma aile durumuna bağımlıdır (Kikare=25.810, 

sd=3, p=0.000).  

Tablo 72‟deki verilere göre, ailesini düzensiz aile Ģeklinde tanımlayan öğrenciler, ailesini düzenli aile 

Ģeklinde tanımlayanlara göre evde annesinin öfkeli davranıĢlar sergilediğine az bir oranla da olsadaha 

yüksek tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu ifade etmiĢtir. Nitekim ailesini düzensiz aile Ģeklinde 

tanımlayan öğrencilerin %63.5‟i söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu 

belirtmiĢken, bu oran ailesini düzenli aile Ģeklinde tanımlayanlarda %63.1 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

Tablo 73 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Ailede son 15 Yılda Suça Karışma 

Durumu Arasındaki bağımlılık İlişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Anneniz evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 37.2% 32.9% 37.0% 

Az 51.6% 42.4% 51.2% 

Fazla 8.8% 17.2% 9.2% 

Çok fazla 2.4% 7.4% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma ailede suça karıĢan olma durumuna 

bağımlıdır (Kikare=62.201,sd=3, p=0.000) 

Tablodaki verilere göre, ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suça karıĢan birey olduğunu belirten 

öğrencilerin, ailesinde son 15 yıl içerisinde suç iĢleme eylemine karıĢan birey olmadığını ifade 

edenlere göre evde annesinin öfkeli davranıĢlar sergilediğine daha yüksek oranda tanıklık etmiĢ veya 

muhatap olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Nitekim ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suça 

karıĢan birey olduğunu belirten öğrencilerin %67.1‟i söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya 

muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran ailesinde son 15 yıl içerisinde suç iĢleme eylemine karıĢan 
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birey olmadığını ifade edenlerde %62.8 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, ailede suç eylemine 

karıĢma durumu ile annenin evde öfkeli davranıĢlar sergileme durumu arasında anlamlı bir iliĢki 

olduğunu, bu bağlamda ailede suç iĢlemiĢ bireyin bulunmasının aile bireyleri arasında öfkeli davranıĢ 

sergileme eyleminin artıĢı noktasında belirleyici etkenlerden biri olduğunu ortaya koymaktadır.   

Tablo 74 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Ailede son 15 Yılda Suç Mağduru 

Olma Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Anneniz evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 37.8% 23.3% 37.0% 

Az 51.2% 51.0% 51.2% 

Fazla 8.6% 19.1% 9.2% 

Çok fazla 2.4% 6.7% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma suç mağduru olma durumuna %99 güven 

düzeyinde bağımlıdır (Kikare=101.095, sd=3, p=0.000). 

Tablo 74‟deki verilere göre, ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olduğunu belirten 

öğrenciler, ailesinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olmadığını ifade edenlere göre evde 

annesinin öfkeli davranıĢlar sergilediğine daha yüksek oranda tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu 

ifade etmiĢtir. Nitekim ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olduğunu belirten 

öğrencilerin %70.5‟i söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu 

oran ailesinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olmadığını ifade edenlerde %61.3 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bu veriler, bir önceki verilerle uyumluluk göstermektedir. Öyle ki, bir önceki 

tablodaki verilere göre ailede suç iĢleme eylemine karıĢan bireylerin olduğu aile ortamlarında yaĢayan 

bireylerde olduğu gibi, buradaki tablodaki verilere göre de ailede suç mağduru olan aile ortamlarında 

yaĢayan bireylerin evde daha yüksek oranda öfkeli davranıĢ sergilemekte oldukları anlaĢılmaktadır.  
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Tablo 75 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Geçmişte Kendisi Herhangi Bir Suç 

Olayının Mağduru Olma Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Anneniz evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 38.7% 29.5% 37.0% 

Az 51.1% 51.5% 51.2% 

Fazla 8.2% 13.7% 9.2% 

Çok fazla 2.0% 5.3% 2.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma suç mağduru olma durumuna %99 güven 

düzeyinde bağımlıdır (Kikare=101.095, sd=3, p=0.000). 

Tablo 75‟deki verilere göre, geçmiĢte kendisinin suç mağduru olduğunu belirten öğrenciler, geçmiĢte 

suç mağduru olmadığını belirten öğrencilere göre evde annesinin öfkeli davranıĢlar sergilediğine daha 

yüksek oranda tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu ifade etmiĢtir. Nitekim geçmiĢte kendisinin suç 

mağduru olduğunu belirten öğrencilerin %70.5‟i söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap 

olduğunu belirtmiĢken, bu oran geçmiĢte suç mağduru olmadığını belirten öğrencilerde %61.3 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.  
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5.1.7 Babanın Evde Öfkeli DavranıĢlar Sergilemesi 

Tablo 76‟da görüldüğü gibi, babanın evde öfkeli davranıĢlar sergileme davranıĢı oranının en yüksek 

olduğu ilçe %62.8 ile Ġzmit‟tir. Onu %60,3 oranıyla Körfez ilçesi izlerken, Gebze ilçesi için bu oran 

%57,1olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 76 İlçelere Göre Babanın Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu 

 Ġlçelere Göre Babanın Evde Öfkeli DavranıĢlar Sergileme Durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  37,2 42,9 39,7 40 

EVET 62,8 57,1 60,3 60 

ÖFKELĠ DAVRANIġ SIKLIĞI 
   

 

A) Az 48,0 46,1 48,4 47,4 

B) Fazla   11,3 8,0 9,3 9,7 

C) Çok fazla 3,6 3,0 2,6 3,2 

 
Tablo 77 Babanın Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Cinsiyet Durumu Arasındaki 

Bağımlılık İlişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Babanız evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 35.0% 44.9% 39.8% 

Az 49.9% 44.7% 47.4% 

Fazla 11.6% 7.8% 9.7% 

Çok fazla 3.5% 2.6% 3.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma cinsiyete %99 güven düzeyinde bağımlıdır 

(Kikare=79.220,sd=3, p=0.000).  

Tablo 77‟deki verilere göre, kız öğrencilerin %65.0‟i, erkek öğrencilerin ise %55.1‟i babalarının evde 

öfkeli davranıĢlar sergilediğini belirtmiĢtir. Bu durum, kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla 

annelerinin öfkelerine daha yüksek oranda tanık oldukları veya maruz kaldıkları Ģeklinde 

yorumlanabilir. 

Tablo 78 Babanın Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Kardeş Sayısı Arasındaki 

Bağımlılık İlişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Babanız evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 45.7% 39.4% 39.8% 

Az 43.7% 47.6% 47.4% 

Fazla 8.3% 9.8% 9.7% 

Çok fazla 2.3% 3.2% 3.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma çocuk sayısına %99 güven düzeyinde 

bağımlıdır (Kikare=6.608, sd=3, p=0.085). 

Tablo 78‟deki verilere göre, kendinden baĢka kardeĢi olduğunu belirten öğrencilerden evde 

babalarının öfkeli davranıĢ sergileme davranıĢına tanık veya muhatap olma oranı, ailenin tek çocuğu 

olduğunu belirten öğrencilere göre daha yüksektir. Nitekim, kendinden baĢka kardeĢi olduğunu 

belirten öğrencilerden evde babalarının öfkeli davranıĢ sergileme davranıĢına tanık veya muhatap olma 

oranı %60.6 iken, bu oran evin tek çocuğu olduğunu belirtenler için %54.3 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Tablo 79 Annenin Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İleAile Tipi Arasındaki Bağımlılık 

İlişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Babanız evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 39.3% 42.2% 39.8% 

Az 47.9% 44.7% 47.4% 

Fazla 9.7% 10.0% 9.7% 

Çok fazla 3.1% 3.1% 3.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma aile tipine bağımlı değildir (Kikare=3.008, 

sd=3,p=0.390). 

Tablo 79‟daki verilere göre, çekirdek aileye mensup öğrenciler geniĢ aileye mensup olan öğrencilere 

oranla evde babasının öfkeli davranıĢlar sergilemesine daha yüksek oranda tanıklık etmiĢ veya 

muhatap kalmıĢtır. Nitekim çekirdek aileye mensup olanların %70.7‟sisöz konusu davranıĢa tanıklık 

yapmıĢ veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran geniĢ aileye mensup olanlarda %57.8 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, annenin öfke davranıĢındaki verilerde olduğu gibi sanılanın aksine geniĢ 

ailenin çekirdek aileye göre üyelerine daha toleranslı bir sosyal çevre oluĢturduğu Ģeklinde 

yorumlanabilir. 
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Tablo 80 Babanın Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Okul Değiştirme Durumu 

Arasındaki Bağımlılık İlişki 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Babanız evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 41.1% 38.1% 39.8% 

Az 47.9% 46.9% 47.4% 

Fazla 8.7% 10.9% 9.7% 

Çok fazla 2.3% 4.1% 3.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma okul değiĢtirme durumuna %99 güven 

düzeyinde bağımlıdır (Kikare=30.802, sd=3, p=0.000). 

Tablo 80‟deki verilere göre okul değiĢtirdiğini belirten öğrenciler okul değiĢtirmediğini belirten 

öğrencilere göre evde babasının daha yüksek oranda öfkeli davranıĢlar sergilediğine tanıklık etmiĢ 

veya muhat olduğunu ifade etmiĢtir. Nitekim okul değiĢtirdiğini belirtenlerin %61.9‟u söz konusu 

davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran okul değiĢtirmediği 

belirtenlerde %58.9 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

Tablo 81 Babanın Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İleSon 15 Yılda Göç Etme Durumu 

Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Babanız evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 40.5% 37.8% 39.8% 

Az 47.7% 46.4% 47.4% 

Fazla 9.3% 11.0% 9.7% 

Çok fazla 2.5% 4.9% 3.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma göç etme durumuna %99 güven düzeyinde 

bağımlıdır (Kikare=29.466,sd=3, p=0.000). 

Tablo 81‟deki verilere göre, son on beĢ yılda göç ettiğini belirten öğrenciler, göç etmediğini belirten 

öğrencilere göre evde babasının öfkeli davranıĢlar sergilediğine daha yüksek oranda tanıklık etmiĢ 

veya muhatap olduğunu ifade etmiĢtir. Nitekim göç ettiğini belirtenlerin %62.2‟si söz konusu 

davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran,göç etmediğini belirtenlerde 

%59.5 olarak gerçekleĢmiĢtir.  
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Tablo 82 Babanın Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İleOturulan Evin Statüsü Arasındaki 

Bağımlılık İlişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Babanız evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 39.0% 42.1% 39.8% 

Az 49.1% 42.5% 47.4% 

Fazla 9.3% 11.0% 9.7% 

Çok fazla 2.7% 4.4% 3.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma oturulan evin statüsüne %99 güven 

düzeyinde bağımlıdır (Kikare=30.961,sd=3,p=0.000). 

Tablo 82‟deki verilere göre,bu soru bağlamında annelere yöneltilen soruya iliĢkin verilen cevaplardan 

hareketle oluĢturulan tablodaki verilerin tersine, kendi evinde oturduğunu belirten öğrencilerin, 

kendilerine ait evde oturmadığını belirtenlere göre evde babasının öfkeli davranıĢlar sergilediğine daha 

fazla oranda tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Nitekim kendi evinde 

oturduğunu belirtenlerin %61.0‟i söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu 

belirtmiĢken, bu oran, kendi evinde oturmadığını belirtenlerde %57.9 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 83 Babanın Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Ailenin Gelir Durumu Arasındaki 

Bağımlılık İlişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Babanız evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 41.0% 27.3% 39.8% 

Az 47.7% 43.6% 47.4% 

Fazla 8.9% 18.4% 9.7% 

Çok fazla 2.4% 10.7% 3.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma gelir durumuna %99 güven düzeyinde 

bağımlıdır (Kikare=198.606,sd=3,p=0.000). 

Tablo 83‟deki verilere göre, annelere iliĢkin tablodaki verilerdekine benzer Ģekilde, ailesinin ekonomik 

durumunu kötü olarak değerlendiren öğrenciler, ailesinin ekonomik durumunu iyi olarak 

değerlendiren öğrencilere göre evde babasının öfkeli davranıĢlar sergilediğine daha yüksek oranda 

tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu ifade etmiĢtir. Nitekim ailesinin ekonomik durumunu kötü 

olarak değerlendiren öğrencilerin %72.7‟sisöz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap 

olduğunu belirtmiĢken, bu oran ailesinin ekonomik durumunu iyi olarak değerlendirenlerde %59.0 
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olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, genel olarak ekonomik refah seviyesi ile ev ortamındaki huzur 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğu; bu bağlamda ekonomik açıdan doyum sağlayan aile bireylerinin 

stres ve öfke durumlarının ekonomik seviyesi düĢük olan aile bireylerine oranla daha düĢük seviyede 

kaldığı, bunun da aile bireylerinin davranıĢlarına somut olarak yansımakta olduğu Ģeklinde 

yorumlanabilir. 

Tablo 84 Babanın Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İleAilenin Çalışma Durumu Arasındaki 

Bağımlılık İlişkisi 

 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Babanız evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 39.6% 40.0% 39.8% 

Az 47.8% 42.4% 47.4% 

Fazla 9.6% 12.1% 9.7% 

Çok fazla 3.0% 5.5% 3.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma ebeveyn çalıĢma durumuna %99 güven 

düzeyinde bağımlıdır (Kikare=14.066,sd=3,p=0.003). 

Tablo 84‟deki verilere göre, ailesinin ev dıĢında gelir getiren bir iĢte çalıĢtığını belirten öğrenciler ile 

ailesinin ev dıĢında gelir getiren bir iĢte çalıĢmadığını belirten öğrencilerin hemen hemen aynı 

oranlarda babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilediğine tanıklık veya muhatap olunduğu Ģeklinde 

cevaplar verildiği görülmektedir. Nitekim ailesinin ev dıĢında gelir getiren herhangi bir iĢte çalıĢtığını 

belirten öğrencilerin %60.4‟üsöz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu 

belirtmiĢken, bu oran, ailesinin ev dıĢında gelir getiren bir iĢte çalıĢmadığını belirtenlerde %60.0 

olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Tablo 85 Babanın Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Aile Durumu Arasındaki Bağımlılık 

İlişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Babanız evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 38.3% 54.4% 39.8% 

Az 49.1% 29.8% 47.4% 

Fazla 9.7% 9.5% 9.7% 

Çok fazla 2.9% 6.3% 3.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma aile durumuna bağımlıdır (Kikare=102.033, 

sd=3,p=0.000). 

Tablo 85‟deki verilere göre, bu soru bağlamında annelere yöneltilen soruya iliĢkin verilen cevaplardan 

hareketle oluĢturulan tablodaki verilerin tersine,  ailesini düzenli aile Ģeklinde tanımlayan öğrencilerin, 

ailesini düzensiz aile Ģeklinde tanımlayan öğrencilere göre evde babasının öfkeli davranıĢlar 

sergilediğine daha yüksek oranda tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. 

Nitekim ailesini düzenli aile Ģeklinde tanımlayan öğrencilerin %61.7‟si söz konusu davranıĢa tanık 

veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran ailesini düzensiz aile Ģeklinde tanımlayanlarda %45.6 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 86 Babanın Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Ailede son 15 Yılda Suça Karışma 

Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Babanız evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 40.3% 29.8% 39.8% 

Az 48.0% 35.3% 47.4% 

Fazla 9.2% 20.7% 9.7% 

Çok fazla 2.6% 14.3% 3.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma ailede suça karıĢan olma durumuna 

bağımlıdır (Kikare=197.822,sd=3,p=0.000). 

Tablo 86‟daki verilere göre, bu soru bağlamında annelere yöneltilen soruya iliĢkin verilen cevaplardan 

hareketle oluĢturulan tablodaki verilerdekilerle benzer Ģekilde, ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde 

suça karıĢan birey olduğunu belirten öğrencilerin, ailesinde son 15 yıl içerisinde suç iĢleme eylemine 

karıĢan birey olmadığını ifade edenlere göre evde babasının öfkeli davranıĢlar sergilediğine daha 

yüksek oranda tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Nitekim ailesi 

içerisinde son 15 yıl içerisinde suça karıĢan birey olduğunu belirten öğrencilerin %70.2‟si söz konusu 

davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran ailesinde son 15 yıl içerisinde 

suç iĢleme eylemine karıĢan birey olmadığını ifade edenlerde %59.7 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu 

durum, annelerde olduğu gibi, ailede suç eylemine karıĢma durumu ile babanın evde öfkeli davranıĢlar 

sergileme durumu arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu, bu bağlamda ailede suç iĢlemiĢ bireyin 

bulunmasının aile bireyleri arasında öfkeli davranıĢ sergileme eyleminin artıĢı noktasında belirleyici 

etkenlerden biri olduğunu ortaya koymaktadır.   
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Tablo 87 Babanın Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Ailede son 15 Yılda Suç Mağduru 

Olma Durumu Arasındaki bağımlılık İlişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Babanız evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 40.4% 27.7% 39.8% 

Az 47.6% 46.4% 47.4% 

Fazla 9.3% 16.0% 9.7% 

Çok fazla 2.7% 10.0% 3.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma ailede suç mağduru olma durumuna %99 

güven düzeyinde bağımlıdır (Kikare=96.304,sd=3,p=0.000). 

Tablo 87‟deki verilere göre, ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olduğunu belirten 

öğrencilerin, ailesinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olmadığını ifade edenlere göre evde 

babasının öfkeli davranıĢlar sergilediğine daha yüksek oranda tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu 

ifade ettikleri görülmektedir. Nitekim ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey 

olduğunu belirten öğrencilerin %72.3‟ü söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu 

belirtmiĢken, bu oran, ailesinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olmadığını ifade edenlerde 

%59.6 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu veriler, bir önceki tablodaki verilerle uyumluluk göstermektedir. 

Öyle ki, bir önceki tablodaki verilere göre ailede suç iĢleme eylemine karıĢan bireylerin olduğu aile 

ortamlarında yaĢayan bireylerde olduğu gibi, buradaki tablodaki verilere göre de ailede suç mağduru 

olan aile ortamlarında yaĢayan bireylerin evde daha yüksek oranda öfkeli davranıĢ sergilemekte 

olduğu anlaĢılmaktadır.  

Tablo 88 Babanın Evde Öfkeli Davranışlar Sergileme Durumu İle Geçmişte Kendisinin Herhangi Bir 

Suç Olayının Mağduru Olma Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Babanız evde hangi sıklıkla 

öfkeli davranıĢlar sergiler? 

Hiç 41.7% 31.0% 39.8% 

Az 47.3% 47.6% 47.4% 

Fazla 8.6% 14.7% 9.7% 

Çok fazla 2.3% 6.6% 3.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesine tanık olma suç mağduru olma durumuna %99 güven 

düzeyinde bağımlıdır (Kikare=126.886, sd=3, p=0.000). 

Tablo 88‟deki verilere göre, geçmiĢte kendisinin suç mağduru olduğunu belirten öğrencilerin, 

geçmiĢte suç mağduru olmadığını belirten öğrencilere göre evde babasının öfkeli davranıĢlar 

sergilediğine daha yüksek oranda tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. 

Nitekim geçmiĢte kendisinin suç mağduru olduğunu belirten öğrencilerin %69.0‟u söz konusu 

davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran geçmiĢte suç mağduru 

olmadığını belirten öğrencilerde %58.3 olarak gerçekleĢmiĢtir.   
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5.1.8 Kendini Ev Ortamında Gergin Mutsuz Hissetme 

Tablo 89‟da görüldüğü gibi, annenin evde öfkeli davranıĢlar sergileme davranıĢı oranının en yüksek 

olduğu ilçe %49.4 ile Körfez‟dir. Onu %49.3 oranıyla Ġzmit ilçesi izlerken, Gebze ilçesi için bu oran 

%47.1olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

Tablo 89 Kendini Ev Ortamında Gergin, Mutsuz Hissetme Durumu 

 
Kendini Ev Ortamında Gergin, Mutsuz Hissetme Durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  50,7 52,9 50,6 51,5 

EVET 49,3 47,1 49,4 48,5 

DURUM SIKLIĞI 
   

 

A)  Az  36,9 34,6 33,9 35,5 

B)  Fazla 7,9 7,9 10,2 8,3 

C)  Çok fazla 4,4 4,6 5,4 4,7 

 

Tablo 90 Kendini Ev Ortamında Gergin ve Mutsuz Hissetme Durumu İle Cinsiyet Durumu Arasındaki 

Bağımlılık İlişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Kendinizi, ev ortamında gergin, 

mutsuz hisseder misiniz? 

Hiç 46.0% 57.5% 51.5% 

Az 38.0% 32.9% 35.5% 

Fazla 10.3% 6.2% 8.3% 

Çok fazla 5.8% 3.4% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ev ortamında gergin, mutsuz hissetme cinsiyet %99 güven düzeyinde bağımlıdır (Kikare=109.27,sd=3 

,p=0.000). 

Tablo 90‟daki verilere göre, kız öğrencilerin %54.0‟i, erkek öğrencilerin ise %42.5‟i ise kendisini ev 

ortamında gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢtir. Bu verilere göre, kız öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre kendisini ev ortamında daha yüksek oranda gergin ve mutsuz hissettiğini 

anlaĢılmaktadır. Bu durum, kız öğrencilerin toplumsal rolleri gereği erkeklere oranla daha çok evde 

kalmaları ve rutin eylemlerle bulunmak nedeniyle erkeklere oranla daha fazla sıkılmaları olasılığıyla 

izah edilebilir.  
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Tablo 91 Kendini Ev Ortamında Gergin ve Mutsuz Hissetme Durumu İle Kardeş Sayısı Arasındaki 

Bağımlılık İlişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Kendinizi, ev ortamında gergin, 

mutsuz hisseder misiniz? 

Hiç 51.8% 51.5% 51.5% 

Az 37.4% 35.4% 35.5% 

Fazla 7.6% 8.4% 8.3% 

Çok fazla 3.3% 4.8% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ev ortamında gergin, mutsuz hissetme çocuk sayısına bağımlı değildir (Kikare=2.437, sd=3, p=0.487). 

Tablo 91‟deki verilere göre, kendinden baĢka kardeĢi olduğunu belirten öğrencilerden kendisini ev 

ortamında gergin ve mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı, ailenin tek çocuğu olduğunu belirten 

öğrencilere göre daha yüksektir. Nitekim, kendinden baĢka kardeĢi olduğunu belirten öğrencilerden 

kendisini ev ortamında gergin ve mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı %48.5 iken, bu oran, evin tek 

çocuğu olduğunu belirtenler için %48.2 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

Tablo 92 Kendini Ev Ortamında Gergin ve Mutsuz Hissetme Durumu İle Aile Tipi Arasındaki 

Bağımlılık İlişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Kendinizi, ev ortamında gergin, 

mutsuz hisseder misiniz? 

Hiç 51.6% 50.9% 51.5% 

Az 35.3% 37.2% 35.5% 

Fazla 8.5% 7.4% 8.3% 

Çok fazla 4.7% 4.6% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ev ortamında gergin, mutsuz hissetme aile tipine bağımlı değildir (Kikare=1.831,sd=3,p=0.608). 

Tablo 92‟deki verilere göre, çekirdek aileye mensup olan öğrenciler,geniĢ aileye mensup öğrencilere 

göre ev ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢtir. Nitekim geniĢ 

aileye mensup olanların %58.4‟ü ev ortamında kendisini gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢken, bu 

oran, geniĢ aileye mensup olanlarda %49.1 olarak gerçekleĢmiĢtir. 
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Tablo 93 Kendini Ev Ortamında Gergin ve Mutsuz Hissetme Durumu İle Okul Değiştirme Durumu 

Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Kendinizi, ev ortamında gergin, 

mutsuz hisseder misiniz? 

Hiç 55.2% 47.5% 51.5% 

Az 33.1% 38.0% 35.5% 

Fazla 7.9% 8.9% 8.3% 

Çok fazla 3.8% 5.7% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ev ortamında gergin, mutsuz hissetme okul değiĢtirme durumuna %99 güven düzeyinde bağımlıdır 

(Kikare=46.297, sd=3,p=0.000). 

Tablo 93‟deki verilere göre okul değiĢtirdiğini belirten öğrenciler, okul değiĢtirmediğini belirten 

öğrencilere göre ev ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢtir. 

Nitekim okul değiĢtirdiğini belirtenlerin %52.5‟i ev ortamında kendisini gergin ve mutsuz hissettiğini 

belirtmiĢken, bu oran, okul değiĢtirmediği belirtenlerde %44.8 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 94 Kendini Ev Ortamında Gergin ve Mutsuz Hissetme Durumu İle Son 15 Yılda Göç Etme 

Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Kendinizi, ev ortamında gergin, 

mutsuz hisseder misiniz? 

Hiç 53.2% 47.0% 51.5% 

Az 34.9% 37.0% 35.5% 

Fazla 8.0% 9.2% 8.3% 

Çok fazla 3.9% 6.8% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ev ortamında gergin, mutsuz hissetme göç etme durumuna %99 güven düzeyinde bağımlıdır 

(Kikare=37.291,sd=3,p=0.000). 

Tablo 94‟deki verilere göre, son on beĢ yılda göç ettiğini belirten öğrenciler, göç etmediğini belirten 

öğrencilere göre ev ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢtir. 

Nitekim göç ettiğini belirtenlerin %53.0‟ü ev ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz 

hissettiğini belirtmiĢken, bu oran, göç etmediğini belirtenlerde %46.8 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu 

durum, göçün ev ortamında stres ve gerginlik yaĢama durumu üzerinde negatif etkiye neden 

olabileceği Ģeklinde yorumlanabilir.  
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Tablo 95 Kendini Ev Ortamında Gergin ve Mutsuz Hissetme Durumu İle Oturulan Evin Statüsü 

Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Kendinizi, ev ortamında gergin, 

mutsuz hisseder misiniz? 

Hiç 52.5% 48.9% 51.5% 

Az 34.9% 37.2% 35.5% 

Fazla 8.3% 8.5% 8.3% 

Çok fazla 4.4% 5.5% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ev ortamında gergin, mutsuz hissetme oturulan evin statüsüne bağımlıdır (Kikare=8.979, sd=3, 

p=0.030).  

Tablo 95‟deki verilere göre, kendi evinde oturmadığını belirten öğrenciler, kendilerine ait evde 

oturduğunu belirtenlere göre ev ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini 

belirtmiĢtir. Nitekim kendi evinde oturmadığını belirtenlerin %51.1‟i ev ortamında kendisini daha 

fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢken, bu oran, kendi evinde oturmadığını 

belirtenlerde %47.5 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, kendi evinde yaĢamanın psikolojik rahatlığıyla 

izah edilebileceği gibi, ekonomik açıdan ailenin elinin daha güçlü olmasının ev ortamının huzuruna 

olumlu etki yapmasının, aile bireylerinin mutluluk durumu üzerinde olumlu Ģekilde yansımasının 

neticesi olarak da yorumlanabilir. 

Tablo 96 Kendini Ev Ortamında Gergin ve Mutsuz Hissetme Durumu İle Ailenin Gelir Durumu 

Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Kendinizi, ev ortamında gergin, 

mutsuz hisseder misiniz? 

Hiç 53.6% 30.3% 51.5% 

Az 34.8% 42.2% 35.5% 

Fazla 7.7% 14.6% 8.3% 

Çok fazla 3.9% 12.9% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ev ortamında gergin, mutsuz hissetme gelir durumuna %99 güven düzeyinde bağımlıdır 

(Kikare=193.204, sd=3, p=0.000). 

Tablo 96‟daki verilere göre, ailesinin ekonomik durumunu kötü olarak değerlendiren öğrenciler, 

ailesinin ekonomik durumunu iyi olarak değerlendiren öğrencilere göre ev ortamında kendisini daha 

fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢtir. Nitekim,ailesinin ekonomik durumunu kötü 

olarak değerlendiren öğrencilerin %69.7‟si ev ortamında kendisini gergin ve mutsuz hissettiğini 
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belirtmiĢken, bu oran, ailesinin ekonomik durumunu iyi olarak değerlendirenlerde %46.4 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.  

Tablo 97 Kendini Ev Ortamında Gergin ve Mutsuz Hissetme Durumu İle Ailenin Çalışma Durumu 

Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Kendinizi, ev ortamında gergin, 

mutsuz hisseder misiniz? 

Hiç 52.0% 44.7% 51.5% 

Az 35.5% 34.9% 35.5% 

Fazla 8.0% 12.8% 8.3% 

Çok fazla 4.5% 7.6% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ev ortamında gergin, mutsuz hissetme ebeveyn çalıĢma durumuna bağımlıdır (Kikare=25.073,sd=3, 

p=0.000). 

Tablo 97‟deki verilere göre, ailesinin ev dıĢında gelir getiren bir iĢte çalıĢmadığını belirten öğrenciler, 

ailesinin ev dıĢında gelir getiren bir iĢte çalıĢtığını belirten öğrencilere göre ev ortamında kendisini 

daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢtir. Nitekim ailesinin ev dıĢında gelir getiren 

herhangi bir iĢte çalıĢmadığı belirten öğrencilerin %55.3‟ü ev ortamında kendisini daha fazla oranda 

gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢken, bu oran, ailesinin ev dıĢında gelir getiren bir iĢte çalıĢtığını 

belirtenlerde %48.0 olarak gerçekleĢmiĢtir.Bu durum, ailenin ev dıĢında gelir getiren bir iĢte 

çalıĢmanın ekonomik açıdan bireylerin psikolojik açıdan kendilerini daha mutlu hissetme durumu ile 

yakından ilgili olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.  

Tablo 98 Kendini Ev Ortamında Gergin ve Mutsuz Hissetme Durumu İle Aile Durumu Arasındaki 

Bağımlılık İlişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Kendinizi, ev ortamında gergin, 

mutsuz hisseder misiniz? 

Hiç 52.2% 44.8% 51.5% 

Az 35.4% 36.6% 35.5% 

Fazla 8.0% 11.0% 8.3% 

Çok fazla 4.4% 7.6% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Ev ortamında gergin, mutsuz hissetme aile durumuna %99 güven düzeyinde bağımlıdır 

(Kikare=26.559, sd=3, p=0.000). 

Tablo 98‟deki verilere göre, ailesini düzensiz aile Ģeklinde tanımlayan öğrenciler, ailesini düzenli aile 

Ģeklinde tanımlayan öğrencilere göre ev ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz 

hissettiğini belirtmiĢtir. Nitekim ailesini düzensiz aile Ģeklinde tanımlayan öğrencilerin %55.2‟si ev 

ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢken, bu oran, ailesini 

düzenli aile Ģeklinde tanımlayanlarda %47.8 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, daha çok, düzenli aile 

ortamının üyelerine huzurlu ortam sağlamak noktasındaki olumlu etkisinin bir sonucu olarak 

yorumlanabilir.  

Tablo 99 Kendini Ev Ortamında Gergin ve Mutsuz Hissetme Durumu İle Ailede son 15 Yılda Suça 

Karışma Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Kendinizi, ev ortamında gergin, 

mutsuz hisseder misiniz? 

Hiç 52.6% 31.3% 51.5% 

Az 35.2% 40.9% 35.5% 

Fazla 8.1% 13.7% 8.3% 

Çok fazla 4.2% 14.0% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ev ortamında gergin, mutsuz hissetme ailede suça karıĢan olma durumuna %99 güven düzeyinde 

bağımlıdır (Kikare=111.632, sd=3, p=0.000). 

Tablo 99‟daki verilere göre, ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suça karıĢan birey olduğunu belirten 

öğrenciler, ailesinde son 15 yıl içerisinde suç iĢleme eylemine karıĢan birey olmadığını ifade edenlere 

göre ev ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢtir. Nitekim ailesi 

içerisinde son 15 yıl içerisinde suça karıĢan birey olduğunu belirten öğrencilerin %68.7‟si ev 

ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢken, bu oran, ailesinde 

son 15 yıl içerisinde suç iĢleme eylemine karıĢan birey olmadığını ifade edenlerde %47.4 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, aile içerisinde suç iĢleme eylemine karıĢan birey olma durumu ile ev 

ortamında kendini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissetme durumu arasında anlamlı bir iliĢki 

olduğu, bu bağlamda ailede suç iĢlemiĢ bireyin bulunmasının, bireyin ev ortamında kendisini 

daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissetmesine neden olabildiği Ģeklinde yorumlanabilir.  
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Tablo 100 Kendini Ev Ortamında Gergin ve Mutsuz Hissetme Durumu İle Ailede Son 15 Yılda Suç 

Mağduru Olma Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Kendinizi, ev ortamında gergin, 

mutsuz hisseder misiniz? 

Hiç 52.7% 34.2% 51.5% 

Az 35.0% 41.4% 35.5% 

Fazla 8.0% 14.6% 8.3% 

Çok fazla 4.3% 9.7% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ev ortamında gergin, mutsuz hissetme ailede suç mağduru olma durumuna %99 güven düzeyinde 

bağımlıdır (Kikare=73.643,sd=3,p=0.000). 

Tablo 100‟deki verilere göre, ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olduğunu 

belirten öğrencilerin, ailesinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olmadığını ifade edenlere göre 

ev ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini belirttiği görülmektedir. 

Nitekim ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olduğunu belirten öğrencilerin 

%65.8‟i ev ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢken, bu oran, 

ailesinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olmadığını ifade edenlerde %47.3 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bu veriler, bir önceki tablodaki verilerle uyumluluk göstermektedir. Öyle ki, bir 

önceki tablodaki verilere göre ailede suç eylemine karıĢan bireylerin olduğu aile ortamlarında yaĢayan 

bireylerde olduğu gibi, aile içerisinde suç mağduru birey olması durumu ile kendini daha fazla oranda 

gergin ve mutsuz hissetme durumu arasında anlamlı bir iliĢki olduğu;bu bağlamda ailede suç mağduru 

bireyin bulunmasının, bireyin ev ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissetmesine 

neden olabildiği Ģeklinde yorumlanabilir.   

Tablo 101 Kendini Ev Ortamında Gergin ve Mutsuz Hissetme Durumu İle Geçmişte Kendisinin 

Herhangi Bir Suç Olayının Mağduru Olma Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Kendinizi, ev ortamında gergin, 

mutsuz hisseder misiniz? 

Hiç 55.0% 37.0% 51.5% 

Az 34.0% 41.1% 35.5% 

Fazla 7.3% 12.8% 8.3% 

Çok fazla 3.7% 9.0% 4.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Ev ortamında gergin, mutsuz hissetme suç mağduru olma durumuna %99 güven düzeyinde bağımlıdır 

(Kikare=179.525, sd=3, p=0.000). 

Tablo 101‟deki verilere göre, geçmiĢte kendisinin suç mağduru olduğunu belirten öğrenciler, geçmiĢte 

suç mağduru olmadığını belirten öğrencilere göre ev ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve 

mutsuz hissettiğini; ayrıca yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına daha yüksek oranda tanık 

olduğunu ifade etmiĢlerdir. Nitekim geçmiĢte kendisinin suç mağduru olduğunu belirten öğrencilerin 

%63.0‟ü ev ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissettiğini belirtmiĢken, bu oran, 

geçmiĢte suç mağduru olmadığını belirten öğrencilerde %45.0 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, son 

iki tablodaki verilerle büyük oranda paralellik göstermektedir. Öyle ki, son iki tablodaki verilere göre 

suç iĢleme eylemine karıĢan veya suç mağduru bireylerin olduğu aile ortamlarında yaĢayan bireylerde 

olduğu gibi, kiĢinin suç mağduru olma durumu ile  kendini daha fazla oranda gergin ve mutsuz 

hissetme durumu arasında anlamlı bir iliĢki olduğu; bu bağlamda suç mağduru olmanın, bireyin ev 

ortamında kendisini daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissetmesine neden olabildiği Ģeklinde 

yorumlanabilir.  

 

  



111 
 

5.1.9 Anne-baba Arasında YaĢanan Fiziksel ġiddete Doğrudan Tanık Olma 

Tablo 102‟de görüldüğü gibi, anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olan 

çocukların en yüksek olduğu ilçe %15.5 ile Ġzmit Ġlçesi, en düĢük olduğu ilçe %13.7 ile Gebze 

Ġlçesidir. Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olan çocukların 

ortalaması %14.6‟dır. 

 

Tablo 102 Anne-baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma durumu 

 
Anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  84,5 86,3 85,9 85,4 

EVET 15,5 13,7 14,1 14,6 

ġĠDDETE TANIKLIK SIKLIĞI 
   

 

A) Az 11,1 9,4 10,2 10,3 

B) Fazla   2,7 2,7 1,9 2,6 

C) Çok fazla 1,7 1,6 2,1 1,7 

 

Tablo 103 Çocuklukta anne baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma ile cinsiyet 

arasındaki ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Anne-babanız arasında fiziksel 

Ģiddete doğrudan tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 83.2% 88.0% 85.4% 

Az 11.6% 9.0% 10.3% 

Fazla 3.3% 1.6% 2.6% 

Çok fazla 1.9% 1.4% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile  cinsiyete arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (Kikare=36.347,sd=3,p=0.000). 

Tablo 103‟deki verilere göre, kız öğrencilerin %16.8‟i, erkek öğrencilerin ise  %12‟sinin çocuklukta 

anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları anlaĢılmaktadır. Bu durum; kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerinden daha yüksek oranda anne baba arasında yaĢanan Ģiddete doğrudan 

tanık oldukları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 104 Çocuklukta anne baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma ile kardeş 

sayısı arasındaki ilişki 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Anne-babanız arasında fiziksel 

Ģiddete doğrudan tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 86.5% 85.3% 85.4% 

Az 9.7% 10.4% 10.3% 

Fazla 2.0% 2.6% 2.6% 

Çok fazla 1.8% 1.7% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile ailenin çocuk sayısı 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=0.643,sd=3,p=0.887). 

Tablo 104‟deki verilere göre, tek çocuklu ailede %13.5, çok çocuklu ailede %14.7 oranında 

çocuklukta, anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları anlaĢılmaktadır. Bu 

durum; çok çocuklu ailede yetiĢen çocukların, tek çocuklu ailede yetiĢen çocuklardan daha yüksek 

oranda anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 105 Çocuklukta anne baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma ile aile tipi 

arasındaki ilişki 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Anne-babanız arasında fiziksel 

Ģiddete doğrudan tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 85.7% 83.9% 85.4% 

Az 10.3% 10.3% 10.3% 

Fazla 2.5% 3.0% 2.6% 

Çok fazla 1.6% 2.9% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile aile tipi 

arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=8.044,sd=3,p=0.045). 

Tablo 105‟deki verilere göre, çekirdek ailede yetiĢenlerin %14.3‟ü, geniĢ aile yetiĢenlerin %16.1‟inin 

çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları anlaĢılmaktadır. Bu 

durum; geniĢ ailede yetiĢen çocukların çekirdek ailede yetiĢenlerden daha yüksek oranda çocuklukta 

anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 106 Çocuklukta anne baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma ile okul 

değiştirme durumu arasındaki ilişki 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Anne-babanız arasında fiziksel 

Ģiddete doğrudan tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 88.5% 82.0% 85.4% 

Az 8.4% 12.4% 10.3% 

Fazla 2.1% 3.0% 2.6% 

Çok fazla 1.0% 2.6% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile okul değiĢtirme 

durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=64.864,sd=3,p=0.000). 

Tablo 106‟daki verilere göre, okul değiĢtirmeyenlerin %11.5‟i, okul değiĢtirenlerin %18‟inin 

çocuklukta anne ve baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları anlaĢılmaktadır. 

Bu durum; okul değiĢtiren öğrencilerin okul değiĢtirmeyen öğrencilerinden daha yüksek oranda 

çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları Ģeklinde 

yorumlanabilir. 

Tablo 107 Çocuklukta anne baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma ile son 15 

yılda bir yerden bir yere göç etme durumu arasındaki ilişki 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Anne-babanız arasında fiziksel 

Ģiddete doğrudan tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 87.7% 79.2% 85.4% 

Az 9.1% 13.8% 10.3% 

Fazla 2.1% 3.8% 2.6% 

Çok fazla 1.2% 3.3% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile göç etme durumu 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (Kikare=87.122,sd=3,p=0.000). 

Tablo 107‟deki verilere göre, son 15 yılda göç etmeyen öğrencilerin %12.3‟ü, göç eden öğrencilerin  

%20.8‟inin çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları 

anlaĢılmaktadır. Bu durum; göç eden öğrencilerin göç etmeyen öğrencilerinden daha yüksek oranda 

çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları Ģeklinde 

yorumlanabilir. 

Tablo 108 Çocuklukta anne baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma ile oturulan 

evin statüsü arasındaki ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Anne-babanız arasında fiziksel 

Ģiddete doğrudan tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 87.3% 80.1% 85.4% 

Az 9.3% 13.2% 10.3% 

Fazla 2.2% 3.5% 2.6% 

Çok fazla 1.2% 3.1% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile oturulan evin statüsü 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (Kikare=65.610,sd=3,p=0.000).  
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Tablo 108‟deki verilere göre, oturdukları ev kendilerine ait olanların %12.7‟sı oturdukları ev 

kendilerine ait olmayanların %19.9‟unun çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete 

doğrudan tanık oldukları anlaĢılmaktadır. Bu durum; oturdukları ev kendilerine ait olmayanların, 

kendilerine ait olan öğrencilerden daha yüksek oranda çocuklukta anne baba arasında yaĢanan Ģiddete 

doğrudan tanık oldukları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 109 Çocuklukta anne baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma ile ailenin 

gelir durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Anne-babanız arasında fiziksel 

Ģiddete doğrudan tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 87.3% 65.8% 85.4% 

Az 9.3% 21.0% 10.3% 

Fazla 2.1% 7.0% 2.6% 

Çok fazla 1.3% 6.2% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile ailenin gelir durumu 

arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (Kikare=229.406,sd=3,p=0.000). 

Tablo 109‟daki verilere göre, ailesinin geliri iyi olanların %12.7‟sı, ailesinin geliri kötü olanların 

%34.2‟sinin çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları 

anlaĢılmaktadır. Bu durum; ailesinin geliri kötü olan öğrencilerin, ailesinin geliri iyi olan 

öğrencilerden daha yüksek oranda anne baba arasında yaĢanan Ģiddete doğrudan tanık oldukları 

Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 110 Çocuklukta anne baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma ile anne 

babanın çalışma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Anne-babanız arasında fiziksel 

Ģiddete doğrudan tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 85.9% 79.7% 85.4% 

Az 10.2% 12.1% 10.3% 

Fazla 2.4% 4.1% 2.6% 

Çok fazla 1.5% 4.1% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

  



115 
 

Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile ebeveyn çalıĢma 

durumu arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (Kikare=24.978,sd=3,p=0.000).  

Tablo 110‟daki verilere göre, anne babası çalıĢanların %14.1‟i, anne babası çalıĢmayanların  

%20.3‟ünün çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olduğu 

anlaĢılmaktadır. Bu durum; anne babası çalıĢmayan öğrencilerin çalıĢan öğrencilerinden daha yüksek 

oranda anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 111 Çocuklukta anne baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma ile aile 

durumu arasındaki ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Anne-babanız arasında fiziksel 

Ģiddete doğrudan tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 87.5% 66.2% 85.4% 

Az 9.4% 18.3% 10.3% 

Fazla 2.1% 7.1% 2.6% 

Çok fazla 1.0% 8.4% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile aile durumu arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=328.687,sd=3,p=0.000). 

Tablo 111‟deki verilere göre, genel olarak aile durumu düzenli ailelerde %12.4, aile durumu düzensiz 

ailelerde ise %33.8 oranında çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık 

oldukları anlaĢılmaktadır. Bu durum; aile durumu düzensiz olan öğrencilerin aile durumu düzenli olan 

öğrencilerden daha yüksek oranda anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık 

oldukları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 112 Çocuklukta anne baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma ile ailede son 

15 yılda suça karışan bulunma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Anne-babanız arasında fiziksel 

Ģiddete doğrudan tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 86.8% 59.3% 85.4% 

Az 9.7% 22.1% 10.3% 

Fazla 2.3% 7.1% 2.6% 

Çok fazla 1.2% 11.5% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile ailede suça karıĢan 

olma durumu arasında anlamlı biri iliĢki vardır (Kikare=303.368,sd=3,p=0.000). 
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Tablo 112‟deki verilere göre, son 15 yılda ailede suça karıĢan yoksa %13.2, suça karıĢan varsa %40.7 

oranında çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları 

anlaĢılmaktadır. Bu durum; son 15 yılda ailesinde suça karıĢmıĢ bulunan öğrencilerin bulunmayan 

öğrencilerinden daha yüksek oranda anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık 

oldukları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 113 Çocuklukta anne baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma ile ailede son 

15 yıl içinde suç mağduru olma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Anne-babanız arasında fiziksel 

Ģiddete doğrudan tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 86.7% 65.3% 85.4% 

Az 9.7% 20.4% 10.3% 

Fazla 2.3% 7.1% 2.6% 

Çok fazla 1.4% 7.1% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile ailede suç mağduru 

olma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır (Kikare=173.217,sd=3,p=0.000). 

Tablo 113‟deki verilere göre, ailede son 15 yıl içinde suç mağduru yoksa %13.3, suç mağduru varsa 

%34.7 oranında çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık oldukları 

anlaĢılmaktadır. Bu durum; ailesinde suç mağduru olan öğrencilerin, ailesinde suç mağduru olmayan 

öğrencilerden daha yüksek oranda anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık 

oldukları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 114 Çocuklukta anne baba arasında yaşanan fiziksel şiddete doğrudan tanık olma ile geçmişte 

kendisinin bir suç olayının mağduru olma durumu arasındaki ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Anne-babanız arasında fiziksel 

Ģiddete doğrudan tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 87.7% 75.4% 85.4% 

Az 9.1% 15.8% 10.3% 

Fazla 2.1% 4.5% 2.6% 

Çok fazla 1.1% 4.4% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile geçmiĢte kendisinin 

bir suç olayının mağduru olma durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

Tablo 114‟deki verilere göre, geçmiĢte kendisi bir suç olayının mağduru değilse %12.3, geçmiĢte 

kendisi bir suç mağduru ise %24.6 oranında çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete 

doğrudan tanık oldukları anlaĢılmaktadır. Bu durum; geçmiĢte kendisi suç mağduru olan öğrencilerin 

suç mağduru olmayan öğrencilerinden daha yüksek oranda anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete 

doğrudan tanık oldukları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma ile ilgili tüm sonuçlar 

incelendiğinde değiĢkenlerin tamamında; cinsiyet, kardeĢ sayısı, aile tipi, okul değiĢtirme durumu, son 

15 yılda bir yerden bir yere göç etme durumu, oturulan evin statüsü, ailenin gelir durumu, anne 

babanın çalıĢma durumu, genel olarak aile durumu, ailede son 15 yılda suça karıĢan bulunma durumu, 

ailede son 15 yıl içinde suç mağduru olma durumu, geçmiĢte kendisinin bir suç olayının mağduru 

olma durumu ile çocuklukta anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma 

değiĢkenleri arasında anlamlı bir iliĢki olduğu görülmüĢtür.  
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5.1.10 BÖLÜM DEĞERLENDĠRMESĠ – AĠLE 

Kocaeli ilinde ankete katılan lise öğrencilerinin  %32‟si çocuklukta anne fiziksel Ģiddetine maruz 

kaldığını,  %25‟i çocuklukta baba fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını, %18‟i ağabey fiziksel Ģiddetine 

maruz kaldığını,  %13‟ü abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. 

Aile üyelerinden çocuklarına en çok fiziksel Ģiddet uygulayan ebeveyne, annelerdir. Annelerin 

babalardan %7 daha fazla fiziksel Ģiddet uyguladığı görülmektedir. 

Fiziksel Ģiddete maruz bırakma oranları karĢılaĢtırıldığında çoktan aza doğru sırasıyla birinci sırada 

anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, dördüncü sırada abladır. 

Ankete katılanlardan geçmiĢte kardeĢine fiziksel Ģiddet uygulayanların oranı %33‟tür.  

Ankete katılanların %14.6‟sı anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olduklarını 

belirtmiĢtir.  

Aile içi Ģiddet, anne, baba, ağabey, abla, kardeĢ gibi aile bireylerinden herhangi birinin diğerine 

uyguladığı Ģiddettir. Çocuğa yönelik fiziksel Ģiddetin; çocuğun küçük ve geliĢmekte olması, aile 

üyeleri içinde görece güçsüz olması, yaĢı ve toplumdaki konumu nedenleriyle uygulandığını ve 

çocuğa karĢı ayrımcılık olduğunu öncelikle bilmek önem taĢımaktadır. Çocukların Ev Ġçinde 

YaĢadıkları ġiddet AraĢtırması (2012)‟na göre; çocuğun cinsiyeti, erken doğum veya ikiz olma, engelli 

olma, aile büyüklüğü, aile yapısı ve kaynakları, kiĢilik ve davranıĢ özellikleri, anne babanın çalıĢma 

durumları, iĢ değiĢikliği, gelir kaybı, sağlık sorunları, madde bağımlılığı gibi nedenler çocukların 

fiziksel Ģiddete maruz kalmasında etkili olabilmektedir. Toplumsal ve kültürel faktörler arasında ise 

yoksulluk, yoksunluk, ailelerin tercihlerini belirleyen kültürel değerler ve ekonomik güçlükler, 

cinsiyet ve gelir dağılımındaki eĢitsizlikler, kadın ve erkek rolleri bulunabilir.  

Aile içi Ģiddet her yaĢ grubundan ve her zaman diliminde farklı Ģekillerde aile bireyleri arasında 

gerçekleĢmektedir. Dünyadaki çoğu çocuk için kendi evleri hiç de güvenli bir yer değildir ve aile 

bireyleri tarafından kendilerine yönelik Ģiddet çoğu kez gizli kalır. Çocuğa yönelik çoğu fiziksel Ģiddet 

ölüme veya uzun süreli yaralanmalara neden olmaz. Anne, baba, ağabey, abla genellikle çocukların 

uslu durmasını sağlamak ve isteklerini kontrol amacı için fiziksel Ģiddet baĢvururlar. Baker-Jaffe-

Moore, (2001)‟e göre genellikle aile içi Ģiddet, mağdur üzerinde sindirme, kontrol altında tutma, 

baskılama yaparak onun üzerinde hâkimiyet, güç kurmaktır. Kulaksızoğlu (2014)‟e göre anne baba 

tutumlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri kültürel değerlerdir. Çocuk yetiĢtirme tutumları 

kültürden kültüre değiĢebileceği gibi, aynı kültür içindeki ailelerde de farklılık göstermektedir. Bu 

genel değerlendirmeyi anne babanın çocuklarını fiziksel Ģiddete maruz bırakma konusunda da kabul 

edebiliriz. 

Genel olarak yapılan bilimsel çalıĢmalarda; aile içerisinde en fazla baba tarafından Ģiddete maruz 

kalındığı değerlendirilmektedir.  Ataerkil toplumlarda var olan geleneksel aile yapısında; aile reisinin 
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baba olması, otoritenin babada toplanması nedeniyle bu değerlendirmelerin yapılması tutarlıdır. Ailede 

adeta korku ve saygı simgesi olarak düĢünülen baba, aile ortamında düzeni kurmak ve kurduğu düzeni 

korumak zorunda olduğu düĢünülür. Durum böyle olunca, babanın bunu sağlayabilmek için en önemli 

geleneksel aracı Ģiddettir ve aile üyelerine karĢı Ģiddeti kullanabilir. Baba bunu çeĢitli bahanelerin 

arkasına gizlenerek kullanır: eve yorgun gelmesi, tahammül sınırının kalmaması, iĢiyle bağlantılı 

sorunlar, geçim sıkıntısı vs. gibi en ufak sorunlarda bile kolaylıkla Ģiddete baĢvurmaktır. Annelerde bu 

anlayıĢa destek verir. Baba eve geldiğinde çocuğun gün boyu yaptığı yaramazlıklar anne tarafından 

kendisine sıralanmakla kalmaz, babanın çocuğu cezalandırması da beklenir, ev içinde engelleyici ve 

cezalandırıcı nitelikte olan kararların uygulanması genelde anne tarafından babaya bırakılmıĢtır. Bu ve 

buna benzer çalıĢma sonuçlarına karĢılık bu araĢtırmada; çocukları en fazla fiziksel Ģiddete maruz 

bırakan aile bireyi annedir. ġiddet uygulayan kiĢinin genelde erkek olması, aile içi otoritenin erkekte 

olması düĢünüldüğü halde bu çalıĢmanın her değiĢkeninde çocukları en fazla Ģiddete maruz bırakın 

kiĢi anne olarak ortaya çıkmıĢtır.  

Bir baĢka erkek figür olan ağabey çok çocuklu ailelerde anne ve babadan sonra üçüncü sırada yer 

almıĢtır. Dikkatle incelenmesi gereken nokta; aile içinde baba Ģiddetine en fazla maruz kalan aile 

bireyi kim ya da kimlerdir? Genelde en fazla annelerin baba Ģiddetine maruz kaldığı düĢünülmektedir. 

Ancak çocukları Ģiddete maruz bırakma söz konusu olduğunda durum değiĢmektedir. Bu çalıĢmanın 

örneklemini lise öğrencilerinin oluĢturması ve onların çocuklukta yaĢadıkları Ģiddete yönelik veriler 

toplandığı için çocuklara yönelik Ģiddette annelerin babalardan daha çok çocukları fiziksel Ģiddete 

maruz bıraktığı ortaya çıkmıĢtır. Babanın çalıĢıyor olması, gün içerisinde iĢte olması, annenin 

çocuklarla daha çok zaman geçirmesi, çocukların her Ģeyiyle ilgilenen kiĢinin anne olması gibi 

nedenler bunda etkili olmuĢ olabilir. Annenin, babadan daha uzun süre çocuklarla beraber olması, 

genel olarak insanımızın çabuk sinirlenen ve öfke patlamalarına müsait bir yapısının olması, meydana 

gelen küçük büyük sözlü tartıĢmalar kolaylıkla çocuklar üzerinde fiziksel Ģiddete dönüĢebilmektedir.  

UNĠCEF (2015)‟e göre ülkemizde 2006 yılında yapılan bir araĢtırmaya göre, 3-17 yaĢ grubundan 

çocukları olan babaların %17‟si ile annelerin %35‟i cezalandırma amacıyla çocuklarını dövdüklerini 

kabul etmiĢtir. Bu çalıĢma sonuçlarında da görüldüğü gibi çocuklarına fiziksel Ģiddet uygulayan 

babalardan daha çok annelerdir. Yaptığımız çalıĢma ile bu sonuçlar birbirini doğrulamaktadır. 

Çocukların Ev Ġçinde YaĢadıkları ġiddet AraĢtırması (2012)‟na göre; Çocukların ev içinde fiziksel 

Ģiddet yaĢantılarına bakıldığında; çocukların % 37‟sinin en az bir kez ev içinde fiziksel Ģiddet 

yaĢantıları olduğu (n=163), %63‟ünün ise olmadığı görülmüĢtür (n=227). 

Bizim çalıĢmamızda aile içinde sadece anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık 

olup olmadıkları sorulmuĢ ve ankete katılanların %14.6‟sı anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete 

doğrudan tanık olduklarını belirtmiĢtir. Anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddet olaylarında 

çocuklar Ģiddete doğrudan maruz kalmamıĢ olabilirler, ancak dolaylı olarak yaĢanan Ģiddette tanıklık 

etmiĢ olmaları onları da bir Ģekliyle olumsuz etkilemektedir. BaĢbakanlık Aile AraĢtırma Kurumu 
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BaĢkanlığı‟nın yaptığı bir çalıĢmaya göre (1995) ülkemizde ailelerin üçte birinde aile içinde fiziksel 

Ģiddet olduğu ve Ģiddet uygulanan hanelerin dörtte üçünde çocukların Ģiddete tanıklık ettikleri tespit 

edilmiĢtir.  

Yapılan araĢtırmalara göre aile içi Ģiddete tanıklık eden çocuklarda sürekli kaygı, geleceğe ve kendine 

karĢı güvensizlik, düĢük kiĢilik geliĢimi gözlenmektedir. Anne baba Ģiddetine  doğrudan tanık olan 

çocukların oranı da ailedeki Ģiddetin gerçekleĢme sıklığıyla doğru orantılıdır. Bayındır (2010)‟ın 

yaptığı çalıĢmada; aile içinde yaĢanan Ģiddete karĢı çocuğun gösterdiği tepkileri ortaya koymaya 

çalıĢan ve farklı zaman dilimlerinde Ģiddet gören annelerden elde edilen bulgulara göre, çocukların 

büyük bir çoğunluğu (%68,2) aile içinde yaĢanan Ģiddete tanık olduklarını ve evde yaĢanan Ģiddetin 

farkında olduklarını ortaya koymuĢtur. Bu sonuçlar bizim sonuçlarımızla birbirini doğrulamaktadır. 

CĠNSĠYET DEĞĠġKENĠNE GÖRE  

Bu bölümde; aile bireyleri (anne, baba, ağabey, abla) tarafından çocukların Ģiddete maruz bırakılmaları 

ile cinsiyet arasında iliĢki olup olmadığına bakılmıĢtır. ġiddete maruz kalınıyor ise aile bireylerinden 

kim ya da kimler tarafından Ģiddete maruz kaldıkları, cinsiyete göre ele alınmıĢtır. Ayrıca, çocuklukta 

kardeĢine Ģiddet uygulayıp uygulamadığını ve anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan 

tanık olup olmadığı cinsiyet bağlamında incelenmiĢtir. 

Ankete katılanların vermiĢ oldukları cevaplardan; çocuklukta anne, baba, ağabey ya da abla fiziksel 

Ģiddetine maruz kalmanın cinsiyetle iliĢkili olduğu anlaĢılmaktadır.  

Ankete katılan kadınların %35.8‟i anne, %19.6‟sı baba, %16.6‟sı ağabey, %15.7‟si abla Ģiddetine 

çocuklukta maruz kaldığını belirtmiĢlerdir.  

Ankete katılan erkeklerin %36.5‟i anne, %30.3 baba, %19.8 ağabey, %10.5‟i abla Ģiddetine çocuklukta 

maruz kaldığını belirtmiĢlerdir.  

Kadınların da erkeklerin de birbirine yakın oranda ( %35.8 - %36.5)  en çok annelerinden Ģiddet 

gördükleri, babaların dikkat çekici bir Ģekilde erkek çocuklara kız çocuklardan daha çok (%30.3 - 

%19.6)  Ģiddet uyguladığı görülmektedir. 

Ankete verilen cevaplardan; erkeklerin kadınlardan daha çok anne, baba ve ağabey Ģiddetine maruz 

kaldığı, ancak erkeklerin abla Ģiddetine (%10.5)  kadınlardan (%15.7)  daha az maruz kaldıkları 

anlaĢılmaktadır. 

Ailede kız çocuğa ya da erkek çocuğa oransal olarak daha fazla Ģiddet uygulayanların sıralaması 

yapıldığında; birinci sırada anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, dördüncü sırada abla 

gelmektedir.  

GeçmiĢte kardeĢine fiziksel Ģiddet uygulayanların %34.8‟i kadın, %30.6‟sı erkektir.  
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Ankete katılanlardan anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olanların %16.8‟i 

kadın, %12‟si erkektir.  

Günümüzde halen toplumsal yapı ve yetiĢtirme tarzından dolayı ailede erkek egemenliği olmalıdır 

görüĢü yaygındır. Ancak, erkekler aile içi otoritenin erkekte olması gerektiğini düĢünürlerken 

kadınların çoğu bunu reddetmiĢtir. Kız ve erkek çocuklar aile içerisinde toplumsallaĢtırılırken cinsiyet 

özellikleri göz önünde bulundurulur. Kızlar ve erkekler toplumsal yaĢama hazırlanırken farklı 

Ģekillerde eğitilirler. Dolayısıyla ailede çocuklara karĢı uygulanan Ģiddette kız ve erkek çocuklarının 

cinsiyet rolleri göz önünde bulundurulur. Bu bağlamda; kız çocuklarının daha fazla baskı altında 

kaldıkları bilinmekle birlikte bu çalıĢmada erkek çocukların daha çok fiziksel Ģiddete maruz kaldıkları 

ortaya çıkmıĢtır. Toplumda halen kızını dövmeyen, dizini döver anlayıĢının varlığına rağmen, erkek 

çocuklara Ģiddetin kız çocuklardan fazla olması anlamlıdır. Ankete verilen cevaplardan; erkeklerin 

kadınlardan daha çok anne, baba ve ağabey Ģiddetine maruz kaldığı, anlaĢılmaktadır. Genel itibariyle 

erkek çocukların daha fazla Ģiddete maruz kaldıkları anlaĢılmakta ve özellikle annelerin erkek 

çocuklara daha çok Ģiddet uyguladığı görülmektedir. ġenol ve Mazman (2014)‟a göre Ģiddetin küçük 

yaĢta aile içinde öğrenildiği, Ģiddetin Ģiddeti doğurduğu; kocasından dayak yiyen kadınların 

çocuklarını özellikle erkek çocuklarını daha fazla dövdüğü, çocukluğunda Ģiddetle karĢılaĢanların, 

büyüdüklerinde Ģiddet uygulamakta oldukları sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.  

Kalaycıoğlu ve Rittersberger (1995)‟e göre Ģiddetin öğrenilmesinde özellikle aile içi Ģiddetin nesilden 

nesile geçeceğini, Ģiddet döngüsü olabileceğini, anne-baba arasında var olan Ģiddetin; kız çocuklarında 

erkeklerden nefret etmeye yol açabileceğini belirtmiĢlerdir. Bu tespite göre bugünün kız çocuğu 

yarının annesi olacağından bu çalıĢmada ortaya çıkan; annelerin, kızlardan daha çok erkeklere fiziksel 

Ģiddet uygulamasının altında yatan nedenlerden biri de bu olabilir. 

Bu çalıĢmada ortaya çıkan; fiziksel Ģiddete en çok maruz kalan çocuklar erkek çocuklardır. Ancak bazı 

farklı durum ve olaylarda aile içi Ģiddetin mağduru kız çocuklar olabilir. Akpolat ve Ġnci (2012) 

yaptıkları çalıĢmada; kız çocuklarının daha çok Ģiddete maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Ġnci ve 

Duman (2019) yaptıkları çalıĢmada; erkek çocuklarının Ģiddete kız çocuklarından daha çok maruz 

kaldıklarını bunun çeĢitli nedenleri olduğunu, erkek çocuklarının sosyal hayatın içerisinde daha fazla 

rol alması ile erkek egemen bir toplum yapısına sahip olunmasının da bu nedenlere eklenebileceğini 

belirtmiĢlerdir.    
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AĠLE TĠPĠ (ÇEKĠRDEK AĠLE-GENĠġ AĠLE) DEĞĠġKENĠNE GÖRE  

Ankete katılanların vermiĢ oldukları cevaplardan; çocuklukta yetiĢtiği aile tipi (çekirdek aile-geniĢ 

aile) ile anne, baba, ağabey, abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma durumu arasında iliĢki vardır. GeniĢ 

aile ile anlatılmak istenen; aynı evde hala, amca, dayı, teyze, nine, dede gibi yakınlardan birileriyle 

birlikte yaĢamak kastedilmektedir. 

Çekirdek ailede yetiĢen çocukların %35.8‟i anne, %24.6‟sı baba, %18,6‟sı ağabey, %13‟ü abla fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

GeniĢ ailede yetiĢen çocukların %39.7‟si anne, %26.9‟u baba,  %15.4‟ü ağabey, %14.4‟ü abla fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Ankete verilen cevaplardan; geniĢ ailede yetiĢen çocukların çekirdek aileden daha çok anne, baba, abla 

Ģiddetine maruz kaldığı, ancak ağabey Ģiddetine daha az (%15.4) maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. 

Çekirdek aile ile geniĢ ailede yetiĢen çocukların anne Ģiddetine (%35.8-%39.7) ve baba Ģiddetine ( 

%24.6-%26.9) maruz kalma oranları birbirine yakın olup paralellik göstermektedir. 

Çekirdek ailede yetiĢen çocuklar %11.2 daha fazla oranda, geniĢ ailede yetiĢen çocuklar %12.8 daha 

fazla oranda babalarından çok anneleri tarafından fiziksel Ģiddete maruz kaldıkları görülmekle birlikte, 

annelerin babalardan dikkat çekici oranda daha fazla çocukları fiziksel Ģiddete maruz bıraktıkları 

anlaĢılmaktadır. 

Çekirdek ailede ve geniĢ ailede daha fazla Ģiddet uygulayanların oransal olarak sıralaması 

yapıldığında; birinci sırada anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, dördüncü sırada abladır.   

Anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olanların %14.3‟ü çekirdek ailede, 

%16.1‟i geniĢ ailede yetiĢtiğini belirtmiĢtir. 

Bu çalıĢmada; geniĢ ailede yetiĢen çocukların çekirdek ailede yetiĢenlerden daha çok anne, baba, abla 

fiziksel Ģiddetine maruz kaldığı sonucu ortaya çıkmıĢtır. GeniĢ ailede yetiĢen çocukların anne 

babalarının da büyük olasılıkla geniĢ ailede yetiĢtikleri düĢünülebilir. Aksi takdirde çekirdek ailede 

yetiĢmiĢ anne baba adaylarının evlenip geniĢ ailede birleĢme olasılığı düĢüktür. GeniĢ ailede yetiĢen 

anne baba adaylarının kendi çocukluklarında Ģiddete maruz kalmaları nedeniyle kendilerine ait geniĢ 

ailede de benzer tutumları sürdürdükleri bilinmektedir. Yine bu çalıĢmada; geniĢ ailede yetiĢen 

çocukların anne baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olma oranı (%16.1), çekirdek 

ailedeki çocuklara göre daha fazladır.  

Vahip ve DoğanavĢargil (2006)‟e göre; çocukluğu Ģiddet ortamında geçmiĢ bireyler Ģiddet 

döngüsünün devam etmesine daha çok katkı sağlamaktadırlar. Bu çocuklar büyüdüklerinde önce 

taĢıyıcısı oldukları Ģiddetin, uygun ortam ve Ģartlar oluĢtuğunda uygulayıcısı durumuna 

gelmektedirler. Çocuklukta aile içi Ģiddete maruz kalanların ya da tanık olanların kendi yetiĢkinlik 
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dönemlerinde Ģiddeti daha yüksek oranda kullandığını saptayan araĢtırmalar vardır. Hökelekli 

(2007)‟ye göre; Ģiddet eylemlerini gerçekleĢtirenler, Ģiddet davranıĢı sergilemeyenlere kıyasla daha 

çok aile içi Ģiddete maruz kalan aile ortamında büyüdüklerini, aile içindeki Ģiddetin varlığıyla paralel 

bir biçimde çocuğun Ģiddete eğilimli olma olasılığının da arttığını belirtmiĢtir. Dolayısıyla bu 

değerlendirmeler çalıĢma sonuçlarını doğruladığı gibi geniĢ ailede çocuklara yönelik fiziksel Ģiddetin 

çekirdek aileye göre niçin daha fazla olduğunun bir boyutuyla  nedenini de açıklamaktadır. 

AĠLEDE ÇOCUK SAYISI (TEK ÇOCUKLU-ÇOK ÇOCUKLU) DEĞĠġKENĠNE GÖRE  

Ailenin tek çocuklu ya da çok çocuklu olma durumu ile annelerin çocuklarına fiziksel Ģiddet 

uygulamaları arasında iliĢki bulunmamıĢtır, ancak çocuk sayısı ile babaların ve ağabeylerin fiziksel 

Ģiddet uygulamaları arasında iliĢki vardır.  

Tek çocuklu ailelerde babanın çocuğa fiziksel Ģiddet uygulama oranı %17.3; çok çocuklu ailelerde 

babanın fiziksel Ģiddet uygulama oranı %25.3‟tür.  

Tek çocuklu ailede yaĢayıp ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalma oranı %2.4, çok çocuklu ailede 

yaĢayıp ağabey fiziksel Ģiddetine maruz kalanların oranı %18.9‟dur. 

Bu çalıĢmada ortaya çıkan; çok çocuklu ailelerde fiziksel Ģiddete maruz kalma oranının tek çocuklu 

ailelerden yüksek olmasıdır. Ailede çocuk sayısının birden çok olması, çocukların birbirleriyle 

iliĢkilerinde ve anne babalarla iliĢkilerinde farklı sonuçlar doğurur. Bir çocuğun aile bireyleri arasında 

yaĢayacağı sorunlarla birden çok çocuğun aile bireyleri arasında yaĢayacağı ve çocukların kendi 

aralarında yaĢayacağı sorunların nicel olarak daha fazla olması beklenir. Çocukların kendi aralarında 

yaĢadığı sorunlarda anne babanın devreye girmesi ve fiziksel Ģiddet uygulayarak müdahale etmesinin 

yanında bir çocuğun sorunlarının, ihtiyaçlarının üstesinde gelme gücü ve sabrı ile birden çok çocuğun 

sorunlarının, ihtiyaçlarının üstesinden gelme gücü ve sabrı farklılık arz eder.  

Tek çocukta bunları kolaylıkla çözebilecek anne baba, birden çok çocukta bunları çözemeyebilir. 

Çözemediği ve zorlandıkları zaman bunların çocuklara yansımalarından biri de onlara karĢı fiziksel 

Ģiddet kullanmalarıdır. Çok çocuğun doğal olarak aileye getirdiği sorunlar daha çok ve çözümü de o 

boyutta zordur. Bu nedenle aile bireylerinin bu zorluklar içinde çocukların fiziksel Ģiddete maruz 

kalmalarında artıĢ olma olasılığı artmaktadır. Ġnci ve Duman (2014)‟a göre  ailede çocuk sayısının 

artıĢı çocukların Ģiddet görme riskini artırıcı önemli bir faktördür. Çok sayıda kardeĢe sahip olmak 

fiziksel Ģiddete maruz kalma oranını arttırmaktadır. Buradaki temel etken çok sayıda kardeĢe sahip 

olmanın doğurduğu sonuçlardır. KardeĢ sayısının fazlalığı çocukların psiko-sosyal ve fizyolojik 

geliĢimi için ihtiyaçlarının karĢılanma güçlüğüdür. Yaptıkları araĢtırma sonucunda; kendisi dahil üç ve 

daha fazla kardeĢe sahip olanların oranı %75 olduğunu ve Ģiddette maruz olma risklerinin yüksek 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlar bizim sonuçlarımızı doğrulamaktadır. 
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OKUL DEĞĠġTĠRME DEĞĠġKENĠNE GÖRE 

Okul değiĢtirme ya da değiĢtirmeme durumu ile çocuklukta anne, baba, ağabey, abla fiziksel Ģiddete 

maruz kalma arasında iliĢki bulunmuĢtur. 

Ankete verilen cevaplardan; çocuklukta okul değiĢtirmeyenlerin %34.4‟ü anne, %21.7‟si baba, 

%19.7‟si ağabey, %13.8‟i abla tarafından fiziksel Ģiddete maruz kaldıklarını belirmiĢtir. 

Çocuklukta okul değiĢtirenlerin %38.4‟ü anne, %28.5‟i baba, %16.8‟i ağabey, %12.8‟i abla tarafından 

fiziksel Ģiddete maruz kaldıklarını belirtmiĢtir. 

Çocuklukta okul değiĢtirenlerin okul değiĢtirmeyenlere göre en çok anne ve ikinci sırada baba 

tarafından fiziksel Ģiddete maruz bırakıldıkları görülmektedir. Okul değiĢtirmeyenlerin okul 

değiĢtirenlere göre ağabey ve abla Ģiddetine maruz kalma oranları daha fazladır. 

Okul değiĢtirmeyenler %12.7 daha fazla oranda, okul değiĢtirenler %9.9 daha fazla oranda 

babalarından çok anneleri tarafından fiziksel Ģiddete maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. 

Çocuklukta okul değiĢtirenlere ve değiĢtirmeyenlere daha fazla Ģiddet uygulayanların oransal olarak 

sıralaması yapıldığında; birinci sırada anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, dördüncü sırada 

abladır. 

GeçmiĢte kardeĢine Ģiddet uygulayanların %32.1‟i okul değiĢtirmiĢ, %33.6‟sı okul değiĢtirmemiĢtir. 

Anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olanların %18‟i okul değiĢtirdiğini 

%11.5‟i okul değiĢtirmediğini belirtmiĢtir. 

Bu çalıĢma sonucunda; çocuklukta okul değiĢtirenlerin okul değiĢtirmeyenlere göre anne ve baba 

tarafından daha çok fiziksel Ģiddete maruz bırakıldıkları görülmektedir. Öğrenci için okul 

değiĢtirmenin çeĢitli nedenleri olabilir. Bunlardan bazıları; bir okulda baĢarısız olan öğrencinin baĢka 

okula naklinin yapılması yani baĢarısızlık, ailenin çeĢitli nedenlerle bir yerden baĢka yere göç etmesi, 

öğrencilerinin arkadaĢlarıyla anlaĢamamaları, öğretmen etkenleri sayılabilir. Öğrencinin okul 

değiĢtirmesi sonucu gittiği okula uyum sürecinde çeĢitli sorunlar yaĢayabilir: farklı arkadaĢ grupları, 

yeni arkadaĢ edinememesi, öğretmene ve okula alıĢamaması, eski okulla kıyaslayarak olumsuz 

çıkarımlarda bulunması gibi nedenlerle çocukta bir takım olumsuz davranıĢlar görülebilir. Bu olumsuz 

davranıĢlar ev ortamına ve aile bireylerine de bir Ģekliyle yansıyabilir. Bunlarla birlikte diğer 

nedenlerin de bir araya gelmesiyle okul değiĢtiren çocukların değiĢtirmeyenlere kıyasla daha fazla 

fiziksel Ģiddete maruz kalması olasıdır. 
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SON 15 YILDA BĠR YERDEN BĠR YERE GÖÇ ETME DEĞĠġKENĠNE GÖRE 

Ankete katılanların vermiĢ oldukları cevaplara göre; son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme /göç 

etmeme durumu ile anne, baba, ağabey, abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma durumu iliĢkilidir. 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç eden ailelerde yaĢayan çocukların %41‟i anne, %32.1‟i baba, 

%21.2‟sı ağabey, %17.1‟i abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. 

Son 15 yılda göç etmeyen ailelerde yaĢayan çocukların %34.6‟sı anne, %22.3‟ü baba, %17.2‟si 

ağabey, %11.7‟si abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. 

Göç eden ailelerde yaĢayan çocuklar göç etmeyen ailelerde yaĢayan çocuklardan daha çok anne, baba, 

ağabey, abla fiziksel Ģiddetine maruz kalmıĢlardır. 

Göç eden ailelerde (%8.9), göç etmeyen ailelerde (%12.3) oranında çocuklar, annenin fiziksel 

Ģiddetine babadan daha çok maruz kalmıĢlardır. 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç eden ve göç etmeyen ailelerde fiziksel Ģiddet uygulayanların 

çoktan aza doğru oransal olarak sıralaması yapıldığında; birinci sırada anne, ikinci sırada baba, üçüncü 

sırada ağabey, son olarak da ablanın olduğu görülmektedir 

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulayanların %31‟i göç etmemiĢ, %38.1‟i göç etmiĢtir. 

Anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olanların %12.3‟ü son 15 yılda bir yerden 

bir yere göç etmediğini, %20.8‟i göç ettiğini belirtmiĢtir. 

Doğal afetler, terör, iĢ bulma, ekonomik gerekçeler vb. gibi nedenlerle insanlar bir yerden baĢka bir 

yere göç ederler. Göç beraberinde; sağlıksız yerleĢim bölgeleri, parçalanmıĢ aileler, aile içi Ģiddet, 

eğitim sorunu ve çarpık kentleĢmenin getirdiği baĢkaca sorunları doğurur. Göçle beraber ortaya çıkan 

geçiĢ kültürü, gecekondulaĢma, ĢehirleĢememe Ģiddeti tetikleyen unsurlardandır. Gidilen yerdeki 

zorluklar, kültür çatıĢması, geçiĢ kültürü, hayallerini gerçekleĢtirememe ve diğer zorluklar ile birlikte 

aile bireylerinin kendi içerisindeki bu çatıĢma neticesinde daha çabuk öfke patlaması yaĢayabilmekte 

ve fiziksel Ģiddet uygulayabilmekte ya da fiziksel Ģiddetin mağduru durumuna düĢebilmektedir. Bunun 

sonucunda ise aile içi Ģiddete en çok da çocuklar maruz kalır. Çocukların bakımlarını üstlenen anne 

babaların karĢılaĢtığı bu sorunlar çocukların Ģiddet görmesini etkilemektedir.   
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OTURULAN EVĠN STATÜSÜ (KENDĠ EVĠ-KENDĠ EVĠ DEĞĠL) DEĞĠġKENĠNE GÖRE  

Ankete katılanların vermiĢ oldukları cevaplara göre; çocuklukta oturulan evin statüsü (kendi evi-kendi 

evi değil) ile baba, abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma durumu iliĢkili olup, anne ve ağabey fiziksel 

Ģiddetine maruz kalma durumu iliĢkili değildir. 

Oturulan evin statüsü bağlamında kendi evi olan çocukların %23.9‟u baba, %12.8‟i abla fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. 

Kendi evi olmayan çocukların %27.6‟sı baba, %14.4‟ü abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını 

belirtmiĢtir. 

Oturulan evin statüsü bağlamında; kendi evi olmayan çocukların kendi evi olan çocuklardan daha çok 

baba ve abla fiziksel Ģiddetine maruz kalmıĢlardır. 

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulayanların %32.5‟inin evi kendi evi %33.9‟unun evi kendi evi 

değildir. 

Anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olanların %12.7‟si oturduğu evin kendi 

evleri olduğunu %19.9‟u kendi evleri olmadığını belirtmiĢtir. 

Ailelerin oturdukları evin kendi evleri olup olmaması aile bireyleri üzerinde çeĢitli sonuçlar doğurur 

ve aile bireyleri arasındaki iliĢkileri etkiler. Öncelikle ailelerin oturdukları ev niçin kendi evleri 

değildir? Bunun en önemli nedenlerinden biri ailenin ekonomik durumu ile ilgilidir. Kendilerine ait bir 

ev alacak ekonomik yeterlilikleri olmayabilir. Kendilerine ait evi olmayan aileler her ay aile 

bütçesinden oturdukları ev için kira ödemek zorundadırlar ve bu bedel aile bütçesinin önemli bir 

bölümünü oluĢturmaktadır. Bu bedeli ödemek için sınırlı olan bütçenin denkleĢtirilebilmesi amacıyla 

diğer giderlerden kısılması gerekir. Zaman zaman öyle durumlar olur ki ailenin önem verdiği bütçe 

kalemlerinden kısıtlamaya gidilebilir. Bu durum aile bireyleri arasındaki iletiĢimi etkilediği gibi 

hoĢnutsuzluklara, huzursuzluklara neden olabilir. Ayrıca oturulan evin kendilerine ait olmaması 

nedeniyle zaman zaman taĢınma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bunun da doğurduğu çeĢitli sonuçlar vardır. 

Yeni bir çevre, yeni bir komĢuluk iliĢkileri gibi. Kendi evinde oturanlarla, kendi evi olmadığı için 

kirada oturan aileler arasında bunlara benzer farklılıklar vardır. Kendi evinde oturmayanların 

karĢılaĢtığı bu sorunların aile bireylerine yansımaları olacaktır. Bu çalıĢmayla ortaya konan; kendi 

evinde oturmayan ailelerin çocukları kendi evinde oturanlardan daha fazla fiziksel Ģiddete maruz 

kalmaları bu sonuçlardan yalnızca biridir.  
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AĠLENĠN GELĠR DURUMU  ( ĠYĠ-KÖTÜ) DEĞĠġKENĠNE GÖRE 

Ankete katılanların vermiĢ oldukları cevaplardan; ailelerin gelir durumuna (iyi-kötü) ile anne, baba, 

ağabey, abla fiziksel Ģiddetine maruz kalma durumu iliĢkilidir.  

Ailelerinin gelir durumu iyi olan çocukların %34.6‟sı anne, %23‟ü baba, %17.2‟si ağabey, %12.4‟ü 

abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Ailelerinin gelir durumu kötü olan çocukların  %53.1‟i anne, %44.2‟si baba, %28.3‟ü ağabey,  

%21.2‟si abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Ailelerinin gelir durumu kötü olan çocuklar, gelir durumu iyi olanlardan daha çok anne, baba, ağabey, 

abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir. 

Ailelerinin gelir durumu kötü olan çocuklar, iyi olanlardan (%18.5) daha çok anne fiziksel Ģiddetine 

maruz kaldıkları, (%21.2) daha çok baba fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları,  (%11.1) daha çok ağabey 

fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları, (%8.8) daha çok abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları 

anlaĢılmaktadır. Ailelerin gelir durumu kötü olanlar iyi olanlara göre dikkat çekici oranda daha fazla 

çocukları fiziksel Ģiddete maruz bırakmıĢlardır. 

Ailelerinin gelir durumu kötü olanların yarıdan fazlası (%53.1) anne fiziksel Ģiddetine, yarıya yakını 

(%44.2) baba fiziksel Ģiddetine maruz kalmıĢtır. 

Gelir durumu iyi olan ve kötü olan ailelerde çocuklara daha fazla Ģiddet uygulayanların oransal olarak 

çoktan aza doğru sıralaması yapıldığında; birinci sırada anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, 

son olarak da abla bulunmaktadır.   

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulayanların ailelerinin gelir durumu iyi olanlar %31.5 iken, gelir 

durumu kötü olanlar %45.3‟tür.  

Anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olanların %12.7‟si ailesinin gelir 

durumunun iyi olduğunu, %34.2‟si kötü olduğunu belirtmiĢtir. 

Bu çalıĢmada; ailelerinin gelir durumu kötü olan çocukların fiziksel Ģiddete maruz kalma durumları 

(%53.1‟i anne, %44.2‟si baba, %28.3‟ü ağabey,  %21.2‟si abla) gelir durumu iyi olanlara göre daha 

fazladır. Ailelerinin gelir durumu kötü olan çocukların Ģiddete maruz kalma oranları özellikle anne ve 

babada yüksek düzeydedir. Aral (1991)‟e göre; çocuğa yönelik Ģiddet toplumun her kesiminde 

olmakla birlikte daha çok alt sosyo‐ekonomik düzeydeki ailelerde yoğunlaĢmaktadır, ancak Ģiddet türü 

değiĢebilmektedir.  

Alt sosyo‐ ekonomik düzeydeki aileler daha çok fiziksel Ģiddet, alay etme, azarlama, bağırma, 

haklarından yoksun bırakma gibi disiplin cezaları uygularken, orta ve üst sosyo‐ekonomik düzeydeki 

aileler daha çok suçlama ve hayal kırıklığı gösterme gibi psikolojik disiplin yöntemlerini 

kullanmaktadırlar. Cengiz (2008) yaptığı çalıĢmada; ailelerin gelir düzeyi yükseldikçe çocukların 
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Ģiddete uğrama oranlarının düĢtüğü, üst gelir grubunda çocuğa uygulanan Ģiddetin oranı %7,4 iken, alt 

gelir grubunda çocuğa uygulanan Ģiddetin oranı %39,5‟e yükseldiğini tespit etmiĢtir. Ayan (2007) 

yaptığı çalıĢmada; ailenin gelir düzeyi yükseldikçe annenin çocuğa uyguladığı Ģiddetin azaldığını 

tespit edilmiĢtir. Koç (2009) yaptığı çalıĢmada, örneklemin Ģiddete uğrama durumu ailenin ekonomik 

düzeyi düĢük (%31,6) ve ortanın altında (%30,1) olanlarda en yüksek iken; bu oran ailenin ekonomik 

düzeyi yükseldikçe (%12,5) düĢtüğünü bildirmiĢtir.  

Ailenin gelir durumunun iyi ya da kötü olması tek baĢına çocukların Ģiddete maruz kalma durumunu 

açıklamaz, ancak ailenin gelir durumunun kötü olması; bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olduğu 

gibi var olan sorunların büyümesine de yol açabilir. Bu sorunlarla baĢa çıkamayan aile bireylerinin bu 

çalıĢma sonuçlarında ortaya çıktığı gibi özellikle çocuklara Ģiddet uygulama olasılığı yüksektir. 

ANNE BABANIN ÇALIġMA DURUMU DEĞĠġKENĠNE GÖRE 

Anne baba çalıĢma durumu ile anne, baba, ağabey, abla fiziksel Ģiddetine çocukların maruz kalma 

durumu iliĢkilidir.  

Anne babası çalıĢan çocukların %36‟sı anne, %24.4‟ü baba, %17.4‟ü ağabey, %12.5‟i abla fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Anne babası çalıĢmayan çocukların %38.5‟i anne, %30.5‟i baba, %29.2‟si ağabey, %21.5‟i abla 

fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Anne babası çalıĢmayan çocuklar, anne babası çalıĢanlardan daha çok anne, baba, ağabey, abla fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir. 

Anne babası çalıĢmayan ve çalıĢan çocukların anne fiziksel Ģiddetine maruz kalma oranları (%38.5-

%36) arasında fazla fark olmamakla birlikte, baba, ağabey, abla oranlarında farklar fazladır. 

Anne babası çalıĢan ve çalıĢmayan çocuklara Ģiddet uygulayanların oransal olarak çoktan aza doğru 

sıralaması yapıldığında; birinci sırada anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, son olarak da 

abla bulunmaktadır.   

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulayanlardan anne babası çalıĢanların oranı %33.3 iken 

çalıĢmayanların oranı %26.5‟tir. 

Anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olanların %14.1‟i anne babasının 

çalıĢtığını %20.3‟ü çalıĢmadığını belirtmiĢtir. 

Bu çalıĢma sonucu; anne babası çalıĢmayan çocuklar, anne babası çalıĢanlardan daha çok anne, baba, 

ağabey, abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldıkları ortaya çıkmıĢtır. Ailenin gelir durumunun iyi ya da 

kötü olması çocuklara yönelik Ģiddeti etkilediği gibi anne babanın çalıĢıp çalıĢmaması da 

etkilemektedir. ÇalıĢan anne babanın sorunları olduğu gibi çalıĢmayanların da farklı sorunları vardır 

ve bu sorunların eve yansıması ile aile bireyleri arasındaki iliĢkiler etkilenmektedir. Anne babanın 
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çeĢitli nedenlerle çalıĢmaması sonucu aile bütçesi etkilenmekte ve ekonomik olarak geçim sıkıntısı 

çekilmektedir. Anne baba çalıĢmama durumunu sadece iĢsizlik, sadece ekonomik olumsuzluk olarak 

görmekte doğru değildir. Bunun baĢka sonuçları da bulunmaktadır.  

Hoffer (1998)‟e göre iĢsizliğin oluĢturduğu karamsarlık, yalnızlık yoksulluk korkusundan değil, 

hayallerde geleceğe ait boĢluktan da ileri gelmektedir. ĠĢsiz kalan kiĢilerin, kendilerine maddi yardım 

yapandan çok, kendilerine umut aĢılayanları takip edecekleri daha güçlü bir ihtimaldir. Bu bağlamda 

değerlendirildiği zaman anne babanın çalıĢmaması çok boyutlu sorunlara yol açmakta bu da aile 

bireyleri arasındaki iliĢkileri olumsuz etkilemektedir. Çocuklarını çalıĢarak büyüten anne babalar 

bunun yaĢamlarındaki en zor Ģey olduğunu söylerler ve birçok sorunlarla karĢılaĢırlar.  

Geleneksel toplumlarda, aile reisi baba olması nedeniyle evi geçindiren ve çalıĢması gereken aile 

bireyi olarak kabul edilir.  Günümüz Ģartlarında annenin de çalıĢması zorunluluk haline gelmiĢ olup 

çalıĢan annelerin bir bölümü ekonomik yetersizlikler nedeniyle çalıĢmak zorunda olduklarını, diğer bir 

bölümü ise ekonomik bağımsızlıklarını kaybetmemek veya mesleklerinden uzak kalmamak için 

çalıĢtıklarını belirtirler. Hangi nedene bağlı olarak çalıĢırlarsa çalıĢsınlar birtakım zorluklarla 

karĢılaĢırlar. Çocuklara bakıcı bulunması, aĢırı yorgunluk, çocukla yeteri kadar ilgilenemedim 

suçluluğu gibi bir dizi sorunla karĢılaĢırlar. Bu sorunlar aile bireylerine yansıdığında en büyük payı 

çocuklar alırlar ve onların fiziksel Ģiddete maruz kalmalarına neden olabilir. Bu çalıĢma sonuçları buna 

dikkat çekmiĢtir. 

GENEL OLARAK AĠLE DURUMU  (DÜZENLĠ-DÜZENSĠZ AĠLE) DEĞĠġKENĠNE GÖRE 

Çocukların düzenli ya da düzensiz ailede yetiĢme durumu ile anne, baba, ağabey, abla fiziksel 

Ģiddetine maruz kalma durumu iliĢkilidir. ÇalıĢmada düzenli aile olarak, anne, baba ve çocukların bir 

arada yaĢadığı sorunsuz aileler ve düzensiz aileden parçalanmıĢ aileler, ya da ebeveynlerden birinin 

öldüğü aileler kastedilmiĢtir. 

Düzenli ailede yetiĢen çocukların %36‟sı anne, %24.9‟u baba, %17.8‟i ağabey, %13‟ü abla fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Düzensiz ailede yetiĢen çocukların %37.8‟i anne, %24.1‟i baba, %22.7‟si ağabey, %15.6‟sı abla 

fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Düzensiz ailede yetiĢen çocuklar, düzenli ailede yetiĢenlerden daha çok anne, ağabey, abla fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Düzenli ve düzensiz ailede baba Ģiddetine maruz kalan 

çocukların oranı (%24.9-%24.1) ise birbirine çok yakındır. 

 Düzenli ailede yetiĢen çocuklara annenin fiziksel Ģiddet uygulama oranı (%11.1) babalardan daha 

fazladır. 

Düzensiz ailede yetiĢen çocuklara annenin fiziksel Ģiddet uygulama oranı (%13.7) babalardan daha 

fazladır. 



130 
 

Düzenli ve düzensiz ailede yetiĢen çocuklara Ģiddet uygulayanların oransal olarak çoktan aza doğru 

sıralaması yapıldığında; birinci sırada anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, son olarak da 

abla bulunmaktadır.   

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulayanlardan düzenli aile olanlar %33.4, düzensiz aile olanlar 

27.7‟dir. 

Anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olanların %12.5‟i ailesinin düzenli aile 

olduğunu %33.8‟i ailesinin düzensiz aile olduğunu belirtmiĢtir. 

Genel olarak düzenli ailelerde iĢlerin mümkün oldukça yolunda gittiği ve olumsuzlukların en az 

düzeyde olduğu düĢünülür. Bu çalıĢmada düzenli ve düzensiz ailelerde yetiĢen çocukların aile bireyleri 

tarafından farklı oranlarda olsa da fiziksel Ģiddete maruz kaldıkları sonucu ortaya çıktığı için bir 

çeliĢki gibi görünebilir. Bu bir çeliĢki değildir. Yapılan bu çalıĢmada; düzensiz ailede yetiĢen 

çocukların düzenli ailede yetiĢenlere göre daha fazla (%37.8‟i anne, %24.1‟i baba, %22.7‟si ağabey, 

%15.6‟sı abla) fiziksel Ģiddete maruz kaldığı sonucu ortaya çıkmıĢtır. Ancak düzenli ailede yetiĢen 

çocukların fiziksel Ģiddete maruz kalma oranları da (%36‟sı anne, %24.9‟u baba, %17.8‟i ağabey, 

%13‟ü abla) küçümsenemeyecek hatta çok yakın düzeydedir.  

Ailede; aile içi iletiĢim, aile üyelerinin birbirine sıcak duygusal tepki verebilmesi, gereken ilgiyi 

içtenlikle gösterebilmesi, karĢılıklı saygı ve sevgi, iĢbirliği büyük önem taĢır. Aynı Ģekilde aile 

üyelerinin rollerini ve görevlerini olması gerektiği Ģekilde yerine getirmeleri ve ailede dengeli bir iĢ 

bölümünün olması aile bireylerinin sorumlulukları ve görevleri arasındadır. Ayrıca aile içi iliĢkilerde 

otorite boĢluğu göstermeyen demokratik bir düzenin varlığının, iletiĢimin, ortak karar alabilmenin ve 

problem çözebilmenin aile dengesinin sürdürülmesinde önemli olduğu bilinmektedir. Ancak bunların 

tamamını toplumun farklı kesimlerinde bulunan her ailede gözlemlemek mümkün olmadığı gibi 

bunların tam anlamıyla gerçekleĢtirilmesinin çeĢitli zorlukları da vardır.  

Bulut (1990)‟a göre, bu tür ailelerin en önemli özelliği, iletiĢim iĢlevinin bozuk, aile bireyleri 

arasındaki iliĢkilerin kopuk ve kurallara bağlı olmasıdır. Belirli roller kiĢilerin üzerine zorla 

yüklenmiĢtir. Sağlıksız ailelerin istenmedik ve olumsuz durumlar karĢısında kriz yönetme beceriler 

yok denecek kadar azdır. Üyelerinin problem çözme becerileri açısından da yetersiz olduklarını 

belirtmiĢtir. Bu nedenle hem düzenli ailelerde hem de düzensiz ailelerde çocukların Ģiddete maruz 

kalmaları mümkündür. Bu bakımdan yapılan bu çalıĢma sonuçlarında düzenli ailelerle, düzensiz 

ailelerde yetiĢen çocukların fiziksel Ģiddete maruz kalma oranları hem yüksek hem de birbirine yakın 

bulunmuĢtur.  
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SON 15 YILDA AĠLEDE SUÇA KARIġMA  (VAR-YOK) DEĞĠġKENĠNE GÖRE   

Son 15 yılda ailede suça karıĢan olup olmama durumu ile anne, baba, ağabey, abla fiziksel Ģiddetine 

çocukların maruz kalma durumu iliĢkilidir.  

Ailede suça karıĢan yoksa çocukların %35.7‟si anne, %23.8‟i baba, %17‟si ağabey, %12.8‟i abla 

fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Ailede suça karıĢan varsa çocukların %45.9‟u anne, %45‟i baba, %39‟u ağabey, %21.3‟ü abla fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Ailesinde suça karıĢan varsa olmayanlara göre daha çok anne, baba, ağabey, abla fiziksel Ģiddetine 

maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir.  

Ailesinde suça karıĢan varsa çocukların anne ve baba fiziksel Ģiddetine maruz kalma oranlarının 

birbirine çok yakın (%45.9-%45) olduğu görülmektedir. 

Ailesinde suça karıĢan varsa olmayanlara göre (%10.2) anne, (%21.2) baba, (%22) ağabey, (%8.5) 

abla fiziksel Ģiddetine daha fazla maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. 

Ailesinde suça karıĢan olsun ya da olmasın çocuklara Ģiddet uygulayanların oransal olarak çoktan aza 

doğru sıralaması yapıldığında; birinci sırada anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, son olarak 

da abla bulunmaktadır.   

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulayanlardan %32.4‟ün ailesinde suça karıĢan yok, %41.3‟ün 

ailesinde suça karıĢan vardır. 

Anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olanların %13.2‟sinin ailesinde son 15 

yılda suça karıĢan olmadığını, %40.7‟sinin ailesinde suça karıĢan olduğunu belirtmiĢtir. 

ġiddet öğrenilmiĢ bir davranıĢtır. ġiddet ortamında büyümüĢ bir anne, baba, çocuk Ģiddete benzer 

tepkiler verir. ġiddeti yaĢamıĢ ve kanıksamıĢ olan çocuğun gelecekte Ģiddet uygulaması olağandır. 

Bugünün Ģiddet uygulayan anne babası dünün Ģiddete maruz kalmıĢ çocukları olabilir.  Çocuklukta 

yaĢanan travma gelecekte ve  hayatı boyunca çocuğu pek çok açıdan engeller ve onu Ģiddete yöneltir. 

Özellikle, ailede yaĢanan Ģiddetten ve var olan suçlulardan aile bireylerinin etkilenmeme olasılığı 

yoktur.  

Bu çalıĢmada, son 15 yılda ailede suça karıĢan olduğu takdirde aile bireylerinin çocukları Ģiddete 

maruz bırakmasında artıĢ görülmektedir. Ailede suça karıĢan olduğunda annenin, babanın, ağabeyin 

çocuklara Ģiddet uygulama oranları (%45.9‟u anne, %45‟i baba, %39‟u ağabey) özellikle anne ve 

babada %50 civarına yaklaĢmakta olup ilginç olan anne ve babanın çocuklara fiziksel Ģiddet uygulama 

oranlarının birbirine çok yakın olmasıdır. Ağabeyin çocuklara Ģiddet uygulama oranları da (%39) gibi 

küçümsenemeyecek düzeydedir.  
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Buluç (2006)‟ya göre; suça eğilimlilerin aile yapılarına bakıldığında ailelerin, gerekli ilgi ve sıcaklığı 

göstermeyen, otoriter, katı bir disiplin anlayıĢına sahip, kendi içlerinde çatıĢmaları olan ve fiziksel 

ceza uygulamaya sıcak bakan özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Bu değerlendirmede olduğu 

gibi ailede suça karıĢanlar olduğu takdirde niçin çocukların daha çok fiziksel Ģiddete maruz kaldığı 

anlaĢılmaktadır.  

SON 15 YIL ĠÇĠNDE AĠLEDE SUÇ MAĞDURU (OLUP- OLMAMA) DEĞĠġKENĠNE GÖRE 

Son 15 yılda ailede suç mağduru olup olmama durumu ile anne, baba, ağabey, abla fiziksel Ģiddetine 

çocukların maruz kalma durumu iliĢkilidir.  

Ailede suç mağduru yoksa çocukların %35‟i anne, %23.8‟i baba, %17.1‟i ağabey, %12.4‟ü abla 

fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Ailede suç mağduru varsa çocukların %55.3‟ü anne, %42.6‟sı baba, %33.5‟i ağabey, %24.9‟u abla 

fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Ailesinde suç mağduru olanlar olmayanlara göre çocuklukta daha çok anne, baba, ağabey, abla fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir.  

Ailesinde suç mağduru varsa olmayanlara göre (%20.3) anne, (%18.8) baba, (%16.4) ağabey, (%12.5) 

abla fiziksel Ģiddetine daha fazla maruz kaldığı anlaĢılmaktadır. 

Ailesinde suç mağduru olsun ya da olmasın çocuklara Ģiddet uygulayanların oransal olarak çoktan aza 

doğru sıralaması yapıldığında; birinci sırada anne, ikinci sırada baba, üçüncü sırada ağabey, son olarak 

da abla bulunmaktadır.   

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulayanlardan %32.1‟in ailesinde suç mağduru yok iken %43.5‟in 

ailesinde suç mağduru vardır. 

Anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olanların %13.3‟ün ailesinde son 15 yılda 

suç mağduru olmadığını, %34.7‟si ise suç mağduru olduğunu belirtmiĢtir. 

Bu çalıĢmada sonucunda; son 15 yıl içinde ailede suç mağduru varsa çocukların fiziksel Ģiddete maruz 

kalma oranlarının olmayanlara göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır. Suç mağduru olan ailelerde 

çocuklara fiziksel Ģiddet uygulama oranı (%55.3) gibi büyük bir paya sahiptir. Böyle ailelerde babanın 

fiziksel Ģiddet uygulama oranı da (%42.6) düĢük değildir. Aile bireylerinden her hangi birinin 

herhangi bir olaydan dolayı mağdur olması kendisi üzerinde çeĢitli olumsuz etkilere neden olur. Bu 

durum onun kiĢiliğine yansıdığı gibi insan iliĢkilerine de doğrudan etki eder. YaĢanılmıĢ mağduriyet 

ve akabinde gerçekleĢmeyen adalet duygusu onda “kötü dünya sendromu” na neden olabilir ve kiĢide 

telafisi imkansız duygulara neden olabilir. Bu durum mağduriyet yaĢayan birey tarafından çocuklara 

fiziksel Ģiddet olarak yansıtılabilir. Bennet ve Wrigt (1984), bir çok mağdurun komĢu ve arkadaĢlarına 

karĢı bile paranoyak ve kuĢkucu hale geldiğine iĢaret etmektedirler. Dolayısıyla, bu çalıĢma sonucunda 
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da ortaya çıkan; ailede suç mağduru olan ailelerde çocukların fiziksel Ģiddete daha çok maruz 

kalmaları olasılığı artar. 

GEÇMĠġTE HERHANGĠ BĠR SUÇ OLAYININ MAĞDURU OLMA DEĞĠġKENĠNE GÖRE 

GeçmiĢte herhangi bir suç olayının mağduru olup olmama durumu ile anne, baba, ağabey, abla fiziksel 

Ģiddetine çocukların maruz kalma durumu iliĢkilidir.  

Çocuklar geçmiĢte herhangi bir suç olayının mağduru ise %47.5‟i anne, %36.9‟u baba, %25.3‟ü 

ağabey, %18.3‟ü abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Çocuklar geçmiĢte herhangi bir suç olayının mağduru değil ise %33.6‟sıanne, % 22.1‟i baba, %16.6‟sı 

ağabey, %12‟si abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. 

GeçmiĢte herhangi bir suç olayının mağduru olanlar olmayanlara göre çocuklukta daha çok anne, 

baba, ağabey, abla fiziksel Ģiddetine maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir.  

Çocuklar geçmiĢte herhangi bir suç olayının mağduru ise olmayanlara göre (%13.9) anne, (%14.8) 

baba, (%8.7) ağabey, (%6.3) abla fiziksel Ģiddetine daha fazla maruz kaldıkları anlaĢılmaktadır. 

GeçmiĢte herhangi bir suç olayının mağduru olsun ya da olmasın çocuklara Ģiddet uygulayanların 

oransal olarak çoktan aza doğru sıralaması yapıldığında; birinci sırada anne, ikinci sırada baba, üçüncü 

sırada ağabey, son olarak da abla bulunmaktadır.   

GeçmiĢte kardeĢe fiziksel Ģiddet uygulayanların %39‟u geçmiĢte herhangi bir suç olayının mağduru 

iken, %31.4‟ü geçmiĢte suç mağduru değildir. 

Anne-baba arasında yaĢanan fiziksel Ģiddete doğrudan tanık olanların %12.3‟ü geçmiĢte herhangi bir 

suç olayının mağduru olmadığını %24.6‟sı suç mağduru olduğunu belirtmiĢtir. 

Bu çalıĢma sonucunda; çocuklar geçmiĢte herhangi bir suç olayının mağduru olmuĢsalar, ailede daha 

çok fiziksel Ģiddete maruz kaldıkları ortaya çıkmıĢtır. Herhangi bir suç olayının mağduru olan bireyin 

bu mağduriyetten olumsuz etkilenmemesi mümkün değildir. Aile bireylerinden birisinin Ģiddet 

görmesi ya da bir suç olayının mağduru olması kiĢi için olduğu kadar diğer aile bireyleri için ve 

nihayetinde herkes için kötü bir durumdur. KiĢilerin bir suç olayı sonrası mağdur olması ve mağdur 

edenin ceza almaması, adaletin tecelli etmemesi sadece mağdur için değil, elbette yakınları için de 

üzüntü verici bir durumdur. Bu durumun aile bireyleri üzerinde olumsuz yansımaları olur. Browne 

(2014), genç erkekler bir Ģiddet suçunun mağduru olma açısından, genç kızlara oranla yaklaĢık iki kat 

daha fazla riske sahiptir. Bu suçların da büyük bölümü, diğer genç insanlar tarafından iĢlenmektedir. 

YaĢlı erkekler ve kadınlar, suç mağduru olma riskine en az sahip olan gruptur. Cinsel taciz, tecavüz ve 

ev içi Ģiddeti gibi suçların mağdurları erkeklerden çok kadınlardır. Bu değerlendirme; bu araĢtırma 

sonucunda ortaya çıkan, suç olayı mağduru olanların daha çok fiziksel Ģiddete maruz kalma sonucunu 

doğrulamaktadır.  
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5.2 OKUL 

5.2.1 Öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

Ġlköğretim yıllarında öğretmenlerinden fiziksel Ģiddet görme durumu Kocaeli‟nin 3 büyük ilçesinde 

karĢılaĢtırıldığında, %73,1 oranıyla en yüksek çıkan ilçe Ġzmit‟in olduğu görülmüĢtür. 

 

Tablo 115 İlköğretim yıllarında, öğretmenlerinizden fiziksel şiddet görme durumu 

 
Ġlköğretim yıllarında, öğretmenlerinizden fiziksel Ģiddet görme durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  73,1 69,5 69,5 71 

EVET 26,9 30,5 30,5 29 

ġĠDDET GÖRME SIKLIĞI 
   

 

A) Az 20,0 23,0 22,0 21,5 

B) Fazla   4,5 4,5 5,1 4,6 

C) Çok fazla 2,5 3,0 3,3 2,8 

   

Tablo 116 İlköğretimde öğretmenlerin fiziksel şiddet uygulama durumu ile cinsiyet arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Ġlk ve ortaokulda 

öğretmenleriniz size fiziksel 

Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 81.2% 60.3% 71.1% 

Az 16.0% 27.4% 21.5% 

Fazla 2.0% 7.4% 4.6% 

Çok fazla 0.9% 4.9% 2.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile cinsiyete arasında anlamlı bir bağımlılık 

iliĢkisi bulunmuĢtur (χ2=413.473,sd=3, p=0.000). Bu durumun gerçekleĢme oranı kadın için %18.8, 

erkek için %39.7 olarak bulunmuĢtur. Bu sonuçlara göre, ilköğretimde erkek öğrencilerin daha çok 

fiziksel Ģiddete maruz kaldığı görülmektedir. 

Tablo 117 İlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma ile kardeş sayısı arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Ġlk ve ortaokulda 

öğretmenleriniz size fiziksel 

Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 76.9% 70.7% 71.1% 

Az 17.3% 21.8% 21.5% 

Fazla 3.8% 4.6% 4.6% 

Çok fazla 2.0% 2.9% 2.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile çocuk sayısı arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare=7.082, sd=3, p=0.069). Tablo 1.2‟de görüldüğü gibi, tek 
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çocuk değiĢkeni açısından %23.1, iki ve daha fazla kardeĢ olanların %29.3 oranında ilköğretimde 

öğretmeni tarafından fiziksel Ģiddete maruz kaldığı bulunmuĢtur.  

Tablo 118 İlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma ve aile tipi arasındaki bağımlılık 

ilişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Ġlk ve ortaokulda 

öğretmenleriniz size fiziksel 

Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 71.5% 68.4% 71.1% 

Az 21.1% 24.3% 21.5% 

Fazla 4.5% 5.0% 4.6% 

Çok fazla 2.9% 2.3% 2.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile aile tipi arasında anlamlı bir bağımlılık 

iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare=5.766, sd=3,p=0.124). Tablo 118‟de görüldüğü gibi aile tipi açısından, 

çekirdek aile %28.5, geniĢ aile %31.6 oranında durumun gerçekleĢtiği görülmüĢtür.  

Tablo 119 İlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma ve okul değiştirme durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Ġlk ve ortaokulda 

öğretmenleriniz size fiziksel 

Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 75.4% 66.4% 71.1% 

Az 18.9% 24.4% 21.5% 

Fazla 3.8% 5.5% 4.6% 

Çok fazla 2.0% 3.7% 2.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile okul değiĢtirme durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=71.935, sd=3, p=0.000 ). Tablo 119‟da görüldüğü 

gibi durumun gerçekleĢme oranı okul değiĢtirmeyenlerde %24.6, okul değiĢtirenlerde %33.6 oranında 

görülmüĢtür. Bu sonuçlara göre okul değiĢtiren öğrenciler Ġlk ve ortaokulda öğretmenin fiziksel 

Ģiddetine daha fazla maruz kalmaktadır. 
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Tablo 120 İlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma ile son 15 yılda göç etme durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Ġlk ve ortaokulda 

öğretmenleriniz size fiziksel 

Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 73.1% 65.5% 71.1% 

Az 20.6% 24.1% 21.5% 

Fazla 4.3% 5.6% 4.6% 

Çok fazla 2.0% 4.9% 2.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile son 15 yılda göç etme durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=60.140, sd=3, p=0.000). Durumun gerçekleĢme 

oranı: Göç etmedi %26.9, Göç etti %34.5. Tablo 120‟de görüldüğü gibi göç etmeyenler %26.9, göç 

edenler %34.5 oranında ilk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. Bu 

sonuçlara göre göç yaĢamıĢ öğrenciler, göç yaĢamayan öğrencilerden daha fazla öğretmen tarafından 

fiziksel Ģiddete maruz kalmıĢtır. 

Tablo 121 İlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma ile oturulan evin statüsü 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Ġlk ve ortaokulda 

öğretmenleriniz size fiziksel 

Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 71.8% 69.3% 71.1% 

Az 21.3% 22.1% 21.5% 

Fazla 4.5% 4.8% 4.6% 

Çok fazla 2.4% 3.8% 2.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile evin statüsü arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=10.634, (sd=3), p=0.014). Tablo 121‟de görüldüğü gibi kendi 

evi olanlar %18.2, kendi evi olmayanlar %30.7 oranında Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine 

maruz kaldığı bulunmuĢtur. Bu sonuçlara göre kendi evi olmayan öğrenciler, kendi evi olan 

öğrencilerden daha fazla Ģiddete maruz kalmıĢtır.. 
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Tablo 122 İlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma ile ve ailenin gelir durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Ġlk ve ortaokulda 

öğretmenleriniz size fiziksel 

Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 72.8% 53.6% 71.1% 

Az 20.7% 30.0% 21.5% 

Fazla 4.2% 8.8% 4.6% 

Çok fazla 2.3% 7.7% 2.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile gelir durumu arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=132.042, sd=3, p=0.000). Tablo 122‟de görüldüğü gibi aile 

geliri iyi olanlar %27.2, kötü olanlar %46.4 oranında fiziksel Ģiddeti maruz kaldığını belirtmiĢtir. Bu 

sonuçlara göre aile geliri kötü olan öğrenciler, aile geliri iyi olan öğrencilerden daha fazla öğretmeni 

tarafından Ģiddete maruz kalmaktadır. 

Tablo 123 İlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma ve ailenin çalışma durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Ġlk ve ortaokulda 

öğretmenleriniz size fiziksel 

Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 71.8% 62.7% 71.1% 

Az 21.2% 24.6% 21.5% 

Fazla 4.5% 6.0% 4.6% 

Çok fazla 2.5% 6.7% 2.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ebeveyn çalıĢma durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 37.157, sd=3, p=0.000). Tablo 123‟de görüldüğü 

gibi anne babası çalıĢanlar %28.2, anne babası çalıĢmayanlar %37.3 oranında öğretmeninin fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre anne babası çalıĢmayan öğrenciler, anne 

babası çalıĢan öğrencilerden daha fazla öğretmeni tarafından fiziksel Ģiddete maruz kalmıĢtır. 
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Tablo 124 İlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma ve aile durumu arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Ġlk ve ortaokulda 

öğretmenleriniz size fiziksel 

Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 71.7% 67.0% 71.1% 

Az 20.9% 25.3% 21.5% 

Fazla 4.7% 3.7% 4.6% 

Çok fazla 2.7% 4.0% 2.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile aile durumu arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 12.039, sd=3, p=0.007). Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel 

Ģiddetine maruz kalma aile durumu Tablo 124‟te görüldüğü gibi düzenli aile yapısı olanlar %28.3, 

düzensiz aile yapısında olanlar %33.0 oranında öğretmeninin fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını 

belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre düzensiz aile yapısında olan öğrenciler, düzenli aile yapısı olan 

öğrencilerden daha fazla öğretmeni tarafından fiziksel Ģiddete maruz kalmıĢtır. 

Tablo 125 İlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma ve ailede son 15 yılda suça 

karışma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Ġlk ve ortaokulda 

öğretmenleriniz size fiziksel 

Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 72.1% 50.7% 71.1% 

Az 21.0% 30.6% 21.5% 

Fazla 4.4% 8.9% 4.6% 

Çok fazla 2.5% 9.8% 2.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yılda suça karıĢan olma 

durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 109.360,sd=3, p=0.000). Tablo 

1.10‟de görüldüğü gibi ailede son 15 yılda suça karıĢan yok diyenler %27.9, ailede son 15 yılda suça 

karıĢan var diyenler %49.3 oranında ilk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını 

belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre ailesinde suça karıĢan birileri olan öğrenciler, ailesinde suça karıĢma 

durumu olmayan öğrencilerden daha fazla öğretmeni tarafından fiziksel Ģiddete maruz kalmaktadır. 
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Tablo 126 İlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma ailede son 15 yılda suç mağduru 

olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Ġlk ve ortaokulda 

öğretmenleriniz size fiziksel 

Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 72.2% 53.9% 71.1% 

Az 20.9% 30.5% 21.5% 

Fazla 4.4% 8.4% 4.6% 

Çok fazla 2.5% 7.1% 2.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ailede suç mağduru olma durumu 

arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 76.839, sd=3, p=0.000). Tablo 1.11‟de 

görüldüğü gibi ailede son 15 yılda suça mağduru yok diyenler %27.8, ailede son 15 yılda suç mağduru 

olan var diyenler %46.1 ilk ve ortaokulda öğretmeninin fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. 

Bu sonuçlara göre ailesinde suç mağduru olan birileri olan öğrenciler, ailesinde suç mağduru olmayan 

öğrencilerden daha fazla öğretmeni tarafından fiziksel Ģiddete maruz kalmaktadır. 

Tablo 127 İlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel şiddetine maruz kalma ve geçmişte kendisi herhangi bir 

suç olayının mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Ġlk ve ortaokulda 

öğretmenleriniz size fiziksel 

Ģiddet uyguladı mı? 

Hiç 75.0% 53.7% 71.1% 

Az 19.2% 31.6% 21.5% 

Fazla 3.8% 7.9% 4.6% 

Çok fazla 1.9% 6.8% 2.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile suç mağduru olma durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 260.876,sd=3, p=0.000). Tablo 127‟de görüldüğü 

gibi kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olmayan  %25.0, kendisi herhangi bir suç olayının 

mağduru oldum diyenler %46.3 oranında ilk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını 

belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre kendisi herhangi bir suç olayının mağduru oldum Ģeklinde ifade eden 

öğrenciler, kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olmadığını ifade eden öğrencilerden daha fazla 

öğretmeni tarafından fiziksel Ģiddete maruz kalmaktadır. 
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5.2.2 Diğer Öğrencilerin Fiziksel ġiddetine Maruz Kalma 

Tablo 128 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu 

 
GeçmiĢte okul arkadaĢlarından fiziksel Ģiddet görme durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  74,9 78,9 77,6 77 

EVET 25,1 21,1 22,4 23 

ġĠDDET GÖRME SIKLIĞI 
   

 

A) Az 20,9 17,1 18,8 19,1 

B) Fazla   3,1 2,9 2,8 3,0 

C) Çok fazla 1,1 1,1 0,8 1,0 

 

Kocaeli‟nin 3 büyük ilçesinde ilk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma 

durumu karĢılaĢtırıldığında  %74.9 oranıyla davranıĢın en yüksek olduğu ilçe Ġzmit‟tir.  

Tablo 129 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu ve cinsiyet arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Ġlk ve ortaokulda diğer 

öğrenciler size fiziksel Ģiddet 

uyguladı mı? 

Hiç 83.9% 69.5% 76.9% 

Az 14.0% 24.5% 19.1% 

Fazla 1.6% 4.4% 3.0% 

Çok fazla 0.5% 1.6% 1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma ve cinsiyet arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=207.420, sd=3, p=0.000). Tablo 2.1‟de görüldüğü gibi cinsiyet 

değiĢkeni açısından ele alındığında, Kadın %16.1, Erkek %30.5 oranında diğer öğrencilerin fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlara göre erkek öğrenciler, kadın öğrencilerden 

daha fazla ilk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalmaktadır. 

Tablo 130 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu ve kardeş sayısı arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Ġlk ve ortaokulda diğer 

öğrenciler size fiziksel Ģiddet 

uyguladı mı? 

Hiç 67.3% 77.4% 76.9% 

Az 27.6% 18.6% 19.1% 

Fazla 3.3% 2.9% 3.0% 

Çok fazla 1.8% 1.0% 1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile çocuk sayısı arasında anlamlı 

bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=22.911, sd=3, p=0.000). Tablo 130‟da görüldüğü gibi, 

kardeĢ sayısı değiĢkeni açısından tek çocukların %32.7, iki ve daha fazla kardeĢ olanların %22.6 

oranında diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlara göre tek 

çocuklar, birden fazla kardeĢe sahip olanlardan daha fazla ilk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel 

Ģiddetine maruz kalmaktadır.  

Tablo 131 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu ve aile tipi arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Ġlk ve ortaokulda diğer 

öğrenciler size fiziksel Ģiddet 

uyguladı mı? 

Hiç 77.5% 72.8% 76.9% 

Az 18.5% 23.4% 19.1% 

Fazla 3.1% 2.6% 3.0% 

Çok fazla 1.0% 1.3% 1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile aile tipi arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=11.746, sd=3, p=0.008). Tablo 131‟de görüldüğü gibi aile tipi 

açısından, çekirdek ailede büyüyenler %22.5, geniĢ ailede büyüyenler %27.2 oranında ilk ve 

ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre geniĢ 

ailede büyüyen çocuklar ilk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine daha çok 

uğramaktadırlar. 

Tablo 132 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu ve okul değiştirme durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Ġlk ve ortaokulda diğer 

öğrenciler size fiziksel Ģiddet 

uyguladı mı? 

Hiç 79.5% 73.9% 76.9% 

Az 17.5% 20.9% 19.1% 

Fazla 2.3% 3.7% 3.0% 

Çok fazla 0.6% 1.5% 1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile okul değiĢtirme durumu anlamlı 

bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=39.871,sd=3, p=0.000 ). Tablo 132‟de görüldüğü gibi okul 

değiĢtirmeyen %20.5, okul değiĢtiren %26.1 öğrencilik ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre okul değiĢtiren öğrenciler, okul 

değiĢtirmeyen öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalmaktadır. 

Tablo 133 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu ve son 15 yılda göç etme 

durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Ġlk ve ortaokulda diğer 

öğrenciler size fiziksel Ģiddet 

uyguladı mı? 

Hiç 79.5% 69.4% 76.9% 

Az 17.5% 23.8% 19.1% 

Fazla 2.3% 4.8% 3.0% 

Çok fazla 0.7% 2.1% 1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile son 15 yılda bir yerden bir yere 

göç etme durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=93.147, sd=3, p=0.000). 

Tablo 133‟te görüldüğü gibi göç etmeyenler %20.5, göç edenler %30.6 olarak diğer öğrencilerin 

fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre göç yaĢamıĢ öğrenciler, göç 

yaĢamayan öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalmaktadır. 

Tablo 134 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu ve oturulan evin statüsü 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Ġlk ve ortaokulda diğer 

öğrenciler size fiziksel Ģiddet 

uyguladı mı? 

Hiç 78.2% 73.2% 76.9% 

Az 18.3% 21.3% 19.1% 

Fazla 2.8% 3.4% 3.0% 

Çok fazla 0.7% 2.1% 1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile oturulan evin statüsüile evin 

statüsü arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=36.148, sd=3, p=0.000). Tablo 

134‟te görüldüğü gibi kendi evi olanlar %21.8, kendi evi olmayanlar %26.8 oranında ilk ve ortaokulda 

diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlara göre kendi evi 

olmayan öğrenciler, kendi evi olan öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz 

kalmaktadır. 
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Tablo 135 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu ve ailenin gelir durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Ġlk ve ortaokulda diğer 

öğrenciler size fiziksel Ģiddet 

uyguladı mı? 

Hiç 78.1% 63.3% 76.9% 

Az 18.3% 27.4% 19.1% 

Fazla 2.7% 5.8% 3.0% 

Çok fazla 0.8% 3.5% 1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile gelir durumu arasında anlamlı 

bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 95.046,sd=3, p=0.000). Tablo 135‟de görüldüğü gibi aile 

geliri iyi olanlar %21.9, kötü olanlar %36.7 oranında ilk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre aile geliri kötü olan öğrenciler, aile geliri iyi 

olan öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalmaktadır. 

Tablo 136 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu ve ailenin çalışma durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Ġlk ve ortaokulda diğer 

öğrenciler size fiziksel Ģiddet 

uyguladı mı? 

Hiç 77.5% 69.0% 76.9% 

Az 18.6% 24.8% 19.1% 

Fazla 2.9% 4.3% 3.0% 

Çok fazla 1.0% 1.9% 1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ebeveyn çalıĢma durumuna 

arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 19.292, sd=3, p=0.000). Tablo 136‟da 

görüldüğü gibi anne babası çalıĢanlar %22.5, anne babası çalıĢmayanlar %31.0 oranında ilk ve 

ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre anne 

babası çalıĢmayan öğrenciler, anne babası çalıĢan öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilerin fiziksel 

Ģiddetine maruz kalmaktadır. 
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Tablo 137 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu ve aile durumu arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Ġlk ve ortaokulda diğer 

öğrenciler size fiziksel Ģiddet 

uyguladı mı? 

Hiç 77.5% 70.9% 76.9% 

Az 18.7% 22.7% 19.1% 

Fazla 2.9% 3.9% 3.0% 

Çok fazla 0.9% 2.5% 1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile aile durumu arasındaanlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 26.181,sd=3, p=0.000). Tablo 137‟de görüldüğü gibi düzenli 

aile yapısı olanlar %22.5, düzensiz aile yapısında olanlar %29.1 oranında ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlara göre düzensiz aile 

yapısında olan öğrenciler, düzenli aile yapısı olan öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilerin fiziksel 

Ģiddetine maruz kalmaktadır.  

Tablo 138 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu ve ailede son 15 yılda suça 

karışma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Ġlk ve ortaokulda diğer 

öğrenciler size fiziksel Ģiddet 

uyguladı mı? 

Hiç 77.6% 62.8% 76.9% 

Az 18.7% 27.7% 19.1% 

Fazla 2.9% 5.1% 3.0% 

Çok fazla 0.9% 4.5% 1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yılda suça karıĢan 

olma durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 67.108, sd=3, p=0.000). 

Tablo 138‟de görüldüğü gibi ailede son 15 yılda suça karıĢan yok diyenler %22.4, ailede son 15 yılda 

suça karıĢan var diyenler %37.2 oranında ilk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz 

kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailesinde suça karıĢan birileri olan öğrenciler, ailesinde 

suça karıĢma durumu olmayan öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz 

kalmaktadır. 
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Tablo 139 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu ve ailede son 15 yılda suç 

mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Ġlk ve ortaokulda diğer 

öğrenciler size fiziksel Ģiddet 

uyguladı mı? 

Hiç 78.3% 55.8% 76.9% 

Az 18.2% 32.6% 19.1% 

Fazla 2.6% 8.4% 3.0% 

Çok fazla 0.9% 3.2% 1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile ailede son 15 yılda suç mağduru 

olma durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 128.798, sd=3, p=0.000). 

Tablo 2.11‟de görüldüğü gibi ailede son 15 yılda suça mağduru yok diyenler %21.7 ailede son 15 

yılda suç mağduru olan var diyenler %44.2 oranında ilk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel 

Ģiddetine maruz kaldığını belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre ailesinde suç mağduru olan birileri olan 

öğrenciler, ailesinde suç mağduru olmayan öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilerin fiziksel 

Ģiddetine maruz kalmaktadır. 

Tablo 140 Geçmişte okul arkadaşlarından fiziksel şiddet görme durumu ve geçmişte kendisi herhangi 

bir suç olayının mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Ġlk ve ortaokulda diğer 

öğrenciler size fiziksel Ģiddet 

uyguladı mı? 

Hiç 80.2% 62.7% 76.9% 

Az 17.1% 27.6% 19.1% 

Fazla 2.2% 6.5% 3.0% 

Çok fazla 0.6% 3.1% 1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalma ile suç mağduru olma durumu 

arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 226.928, sd=3, p=0.000). Tablo 140‟da 

görüldüğü gibi kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olmayan  %19.8, kendisi herhangi bir suç 

olayının mağduru oldum diyenler %37.3 oranında ilk ve ortaokulda diğer öğrencilerin fiziksel 

Ģiddetine maruz kalmadığını belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre kendisi herhangi bir suç olayının mağduru 

oldum Ģeklinde ifade eden öğrenciler, kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olmadığını ifade eden 

öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilerin fiziksel Ģiddetine maruz kalmaktadır. 
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5.2.3 GeçmiĢte Okul ArkadaĢlarına Fiziksel ġiddet Uygulama Durumu 

 

GeçmiĢte okul arkadaĢlarına fiziksel Ģiddet uygulama durumu büyükĢehir olan Kocaeli‟nin 3 büyük 

ilçesinde karĢılaĢtırıldığında %42.6 oranıyla davranıĢın en yüksek olduğu ilçe Körfez‟dir. 

Tablo 141 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu 

 
GeçmiĢte okul arkadaĢlarına fiziksel Ģiddet uygulama durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  60,2 64,4 57,4 61 

EVET 29,8 35,6 42,6 39 

ġĠDDET UYGULAMA SIKLIĞI 
   

 

A) Az 30,0 25,9 30,4 28,6 

B) Fazla   6,2 6,0 6,9 6,3 

C) Çok fazla 3,6 3,7 5,2 4,0 

   

Tablo 142 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu ve  cinsiyet arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Siz ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguladınız mı? 

Hiç 71.8% 49.8% 61.2% 

Az 22.5% 35.3% 28.6% 

Fazla 3.9% 8.8% 6.3% 

Çok fazla 1.9% 6.1% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama ile cinsiyete arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=374.215,sd=3, p=0.000). Tablo 142‟de görüldüğü gibi  

Cinsiyet değiĢkeni açısından ele alındığında,  Kadın %28.2, Erkek %50.2 oranında ilk ve ortaokulda 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢında bulunduğunu belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre 

erkek  öğrenciler, kadın öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢı 

göstermektedir. 

Tablo 143 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu ve kardeş sayısı arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Siz ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguladınız mı? 

Hiç 56.8% 61.5% 61.2% 

Az 32.1% 28.4% 28.6% 

Fazla 7.1% 6.2% 6.3% 

Çok fazla 4.0% 4.0% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama ile çocuk sayısı arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare=3.557, sd=3, p=0.314). Tablo 143‟de görüldüğü gibi, 

kardeĢ sayısı değiĢkeni açısından tek çocukların %43.2, iki ve daha fazla kardeĢ olanların %38.5 

oranında ilk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢı göstermektedir. Bu 

sonuçlara göre tek çocuklar diğer öğrencilere göre daha çok fiziksel Ģiddet uygulamıĢtır. 

Tablo 144 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu ve aile tipi arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Siz ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguladınız mı? 

Hiç 61.7% 57.5% 61.2% 

Az 28.5% 29.0% 28.6% 

Fazla 6.0% 8.1% 6.3% 

Çok fazla 3.8% 5.4% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama ile aile tipi arasında anlamlı bir bağımlılık 

iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare==12.004, sd=3, p=0.007 ). Tablo 144‟te görüldüğü gibi aile tipi açısından, 

çekirdek aile %38.3, geniĢ aile %42.5 oranında ilk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uygulama davranıĢı gösterdikleri sonucu elde edilmiĢtir.  GeniĢ ailede büyüyen öğrenciler diğer 

öğrencilere göre daha fazla Ģiddet uygulamaktadır. 

Tablo 145 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu ve okul değiştirme durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Siz ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguladınız mı? 

Hiç 65.2% 56.6% 61.2% 

Az 26.9% 30.6% 28.6% 

Fazla 5.4% 7.2% 6.3% 

Çok fazla 2.5% 5.6% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama ile okul değiĢtirme arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (χ2(sd=3)=77.348, p=0.000). Tablo 145‟te görüldüğü gibi okul 

değiĢtirmeyen %34.8 ve okul değiĢtiren  %43.4 öğrenci ilk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel 

Ģiddet uygulama davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlara göre okul 
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değiĢtiren öğrenciler, okul değiĢtirmeyen öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uygulamaktadır. 

Tablo 146 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu ve son 15 yılda göç etme 

durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Siz ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguladınız mı? 

Hiç 62.7% 56.9% 61.2% 

Az 28.0% 30.4% 28.6% 

Fazla 6.1% 6.6% 6.3% 

Çok fazla 3.1% 6.1% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

etme durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=38.776, sd=3, p=0.000). 

Tablo 146‟da görüldüğü gibi göç etmeyenler %37.3, göç edenler %43.1 ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini belirtmiĢlerdir. Bu 

sonuçlara göre göç yaĢamıĢ öğrenciler, göç yaĢamayan öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilere 

fiziksel Ģiddet uygulamaktadır. 

Tablo 147 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu ve oturulan evin statüsü 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Siz ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguladınız mı? 

Hiç 61.5% 60.2% 61.2% 

Az 28.4% 29.6% 28.6% 

Fazla 6.3% 6.0% 6.3% 

Çok fazla 3.8% 4.2% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama ile oturulan evin statüsü arasında  anlamlı 

bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare=1.877, sd=3, p=0.598). Tablo 147‟de görüldüğü gibi 

kendi evi olanlar %38.5, kendi evi olmayanlar %39.8 oranında ilk ve ortaokulda diğer öğrencilere 

fiziksel Ģiddet uyguladığını belirtmiĢtir. 
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Tablo 148 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu ve ailenin gelir durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Siz ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguladınız mı? 

Hiç 62.3% 49.8% 61.2% 

Az 28.1% 34.1% 28.6% 

Fazla 6.0% 8.8% 6.3% 

Çok fazla 3.6% 7.3% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama ile gelir durumu arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 46.832, sd=3, p=0.000). Tablo 148‟de görüldüğü gibi aile 

geliri iyi olanlar %37.7, kötü olanlar %50.2 oranında ilk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uygulama davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlara göre aile geliri kötü olan 

öğrenciler, aile geliri iyi olan öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uygulamaktadır. 

Tablo 149 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu ve ailenin çalışma durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Siz ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguladınız mı? 

Hiç 61.8% 53.7% 61.2% 

Az 28.4% 30.2% 28.6% 

Fazla 6.0% 9.2% 6.3% 

Çok fazla 3.7% 6.9% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama ile ebeveynin çalıĢma durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 22.689, sd=3, p=0.000). Tablo 149‟da görüldüğü 

gibi anne babası çalıĢanlar %38.2, anne babası çalıĢmayanlar %46.3 oranında ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini belirtmiĢlerdir. Bu 

sonuçlara göre anne babası çalıĢmayan öğrenciler, anne babası çalıĢan öğrencilerden daha fazla diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamaktadır. 
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Tablo 150 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu ve aile durumu arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Siz ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguladınız mı? 

Hiç 61.5% 57.4% 61.2% 

Az 28.4% 30.2% 28.6% 

Fazla 6.1% 7.6% 6.3% 

Çok fazla 3.9% 4.8% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama ile aile durumu arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 5.566, sd=3, p=0.135). Tablo 150‟de görüldüğü gibi 

düzenli aile yapısı olanlar %38.5, düzensiz aile yapısında olanlar %42.6 oranında ilk ve ortaokulda 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini belirtmiĢlerdir.  

Tablo 151 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu ve ailede son 15 yılda suça 

karışma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Siz ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguladınız mı? 

Hiç 62.5% 35.6% 61.2% 

Az 28.2% 36.8% 28.6% 

Fazla 5.8% 15.1% 6.3% 

Çok fazla 3.5% 12.5% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama ile ailede son 15 yılda suça karıĢan olma 

durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 155.508, sd=3, p=0.000). Tablo 

151‟de görüldüğü gibi ailede son 15 yılda suça karıĢan yok diyenler %37.5, ailede son 15 yılda suça 

karıĢan var diyenler %64.4 oranında ilk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama 

davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailesinde suça 

karıĢan birileri olan öğrenciler, ailesinde suça karıĢma durumu olmayan öğrencilerden daha fazla diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamaktadır. 
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Tablo 152 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu ve ailede son 15 yılda suç 

mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Siz ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguladınız mı? 

Hiç 62.4% 42.8% 61.2% 

Az 28.2% 34.4% 28.6% 

Fazla 5.8% 13.6% 6.3% 

Çok fazla 3.6% 9.2% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama ile ailede son 15 yılda suç mağduru olma 

durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 96.255, sd=3, p=0.000). Tablo 

152‟de görüldüğü gibi ailede son 15 yılda suça mağduru yok diyenler %37.6 ailede son 15 yılda suç 

mağduru olan var diyenler %57.2 oranında ilk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uygulama davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre ailesinde suç mağduru 

olan birileri olan öğrenciler, ailesinde suç mağduru olmayan öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilere 

fiziksel Ģiddet uygulamaktadır. 

Tablo 153 Geçmişte okul arkadaşlarına fiziksel şiddet uygulama durumu ve geçmişte kendisi herhangi 

bir suç olayının mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Siz ilk ve ortaokulda diğer 

öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguladınız mı? 

Hiç 65.4% 43.6% 61.2% 

Az 26.9% 35.4% 28.6% 

Fazla 5.0% 11.6% 6.3% 

Çok fazla 2.7% 9.4% 4.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Ġlk ve ortaokulda diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulama ile kendisi herhangi bir suç olayının 

mağduru olma arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 292.315, sd=3, p=0.000). 

Tablo 153‟de görüldüğü gibi kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olmayan  %34.6, kendisi 

herhangi bir suç olayının mağduru oldum diyenler %56.4 oranında ilk ve ortaokulda diğer öğrencilere 

fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre 

kendisinin herhangi bir suç olayının mağduru oldum Ģeklinde ifade eden öğrenciler, kendisinin 

herhangi bir suç olayının mağduru olmadığını ifade eden öğrencilerden daha fazla diğer öğrencilere 

fiziksel Ģiddet uygulamaktadır.  
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5.2.4 Diğer Öğrencilerin Birbirine Fiziksel ġiddet Uyguladığına Tanık Olma Durumu 

Tablo 154 Diğer öğrencilerin birbirine fiziksel şiddet uyguladığına tanık olma durumu 

  Diğer öğrencilerin birbirine fiziksel Ģiddet uyguladığına tanık olma durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  30,0 34,5 30,3 32 

EVET 70 65,5 69,7 68 

TANIK OLMA SIKLIĞI % % %  

A)  Az  43,6 40,7 45,5 42,9 

B)  Fazla 18,4 15,4 14,9 16,6 

C)  Çok fazla 8,1 9,4 9,3 8,8 

 

Tablo 155 Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamasına tanık olma ile 

Cinsiyet arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Çevrenizde bazı öğrenciler, 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguluyor mu? 

Hiç 37.1% 26.0% 31.7% 

Az 42.0% 43.9% 42.9% 

Fazla 15.1% 18.3% 16.6% 

Çok fazla 5.8% 11.9% 8.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin çevrelerinde bazı öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamalarına tanık olma 

durumu ile cinsiyet arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 147.563, sd=3, 

p=0.000). Tablo 155‟de görüldüğü gibi, kadın öğrenciler %62.9, erkek öğrenciler %74.0 oranında 

çevrelerinde fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢı gördüklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu 

sonuçlara göre erkek öğrenciler, kadın öğrencilerden daha fazla fiziksel Ģiddet uğrandığına tanık 

olmaktadırlar. 

Tablo 156 Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamasına tanık olma ile 

kardeş sayısı arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Çevrenizde bazı öğrenciler, 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguluyor mu? 

Hiç 32.8% 31.6% 31.7% 

Az 41.2% 43.0% 42.9% 

Fazla 18.4% 16.5% 16.6% 

Çok fazla 7.6% 8.9% 8.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin çevrelerinde bazı öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamalarına tanık olma 

durumu ile kardeĢ sayısı arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 2.042, sd=3, 
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0.564). Tablo 6.2‟de görüldüğü gibi,  tek çocuk olan öğrenciler  %67.2, iki ve daha fazla kardeĢ olan 

öğrenciler %68.4 oranında çevrelerinde fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢına tanık olduklarına dair 

cevapları iĢaretlemiĢlerdir.  

Tablo 157 Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamasına tanık olma  ile 

aile yapısı arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Çevrenizde bazı öğrenciler, 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguluyor mu? 

Hiç 31.9% 29.9% 31.7% 

Az 43.3% 40.5% 42.9% 

Fazla 16.1% 20.2% 16.6% 

Çok fazla 8.7% 9.5% 8.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin çevrelerinde bazı öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamalarına tanık olma 

durumu ile aile yapısı arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=9.681, sd=3, 

p=0.021). Tablo 157‟de görüldüğü gibi, çekirdek ailesi olan öğrenciler %68.1, geniĢ ailesi olan 

öğrenciler %70.1 oranında çevrelerinde fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢına tanık olduklarına dair 

cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre geniĢ ailede yaĢayan öğrenciler, çekirdek ailede 

yaĢayanlardan daha fazla fiziksel Ģiddet uygulamasına tanık olmaktadırlar. 

Tablo 158 Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamasına tanık olma ile 

okul değiştirme durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Çevrenizde bazı öğrenciler, 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguluyor mu? 

Hiç 33.8% 29.2% 31.7% 

Az 43.9% 42.0% 42.9% 

Fazla 15.3% 18.0% 16.6% 

Çok fazla 7.0% 10.8% 8.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Öğrencilerin çevrelerinde bazı öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamalarına tanık olma 

durumu ile okul değiĢtirme arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 47.248, sd=3, 

p=0.000). Tablo 158‟de görüldüğü gibi, okul değiĢtirmeyen öğrenciler %66.2, okul değiĢtiren 

öğrenciler %70.8 oranında çevrelerinde fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢına tanık olduklarına dair 

cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre okul değiĢtiren öğrenciler, okul değiĢtirmeyen 

öğrencilerden daha fazla fiziksel Ģiddet uygulamasına tanık olmaktadırlar. 

Tablo 159 Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamasına tanık olma ile 

son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Çevrenizde bazı öğrenciler, 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguluyor mu? 

Hiç 32.8% 28.8% 31.7% 

Az 43.2% 42.0% 42.9% 

Fazla 16.4% 17.3% 16.6% 

Çok fazla 7.6% 11.9% 8.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin çevrelerinde bazı öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamalarına tanık olma 

durumu ile göç yaĢama durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 35.764, 

sd=3, p=0.000). Tablo 159‟da görüldüğü gibi,  göç etmeyen öğrenciler %67.2, göç eden öğrenciler 

%71.2 oranında çevrelerinde fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢına tanık olduklarına dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre göç yaĢayan öğrenciler, göç etmeyen öğrencilerden daha fazla 

fiziksel Ģiddet uygulamasına tanık olmaktadırlar. 

Tablo 160 Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamasına tanık olma ile 

oturulan ev statüsü arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Çevrenizde bazı öğrenciler, 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguluyor mu? 

Hiç 31.8% 31.5% 31.7% 

Az 43.4% 41.9% 42.9% 

Fazla 16.4% 17.1% 16.6% 

Çok fazla 8.5% 9.5% 8.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin çevrelerinde bazı öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamalarına tanık olma 

durumu ile evin statüsü açısından anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 2.619,sd=3, 

0.454). Tablo 160‟da görüldüğü gibi, kendi evi olan öğrenciler %68.2, kendi evi olmayan öğrenciler  
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%68.5 oranında çevrelerinde fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢına tanık olduklarına dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir.  

Tablo 161 Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamasına tanık olma ile 

ailenin gelir durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Çevrenizde bazı öğrenciler, 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguluyor mu? 

Hiç 32.6% 21.4% 31.7% 

Az 43.3% 40.0% 42.9% 

Fazla 16.0% 23.3% 16.6% 

Çok fazla 8.1% 15.3% 8.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin çevrelerinde bazı öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamalarına tanık olma 

durumu ile göç yaĢama durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 72.675, 

sd=3, p=0.000). Tablo 161‟de görüldüğü gibi, aile gelir durumu iyi olan öğrenciler %67.4, aile gelir 

durumu kötü olan öğrenciler %78.6 oranında çevrelerinde fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢına tanık 

olduklarına dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre aile gelir durumu kötü olan öğrenciler, 

aile gelir durumu iyi öğrencilerden daha fazla fiziksel Ģiddet uygulamasına tanık olmaktadırlar. 

Tablo 162 Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamasına tanık olma ile 

ailenin çalışma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Çevrenizde bazı öğrenciler, 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguluyor mu? 

Hiç 31.8% 29.8% 31.7% 

Az 43.1% 40.8% 42.9% 

Fazla 16.6% 16.8% 16.6% 

Çok fazla 8.5% 12.5% 8.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin çevrelerinde bazı öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamalarına tanık olma 

durumu ile ailenin çalıĢma durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 9.230, 

sd=3, p=0.026). Tablo 162‟de görüldüğü gibi, anne babanın çalıĢtığı ailelerde  68.2, anne babanın 

çalıĢmadığı ailelerde %70.2 oranında çevrelerinde fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢına tanık 

olduklarına dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre anne babanın çalıĢmadığı ailelerden 
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olan öğrenciler, anne babanın çalıĢtığı ailelerden olan öğrencilerden daha fazla fiziksel Ģiddet 

uygulamasına tanık olmaktadırlar. 

Tablo 163 Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamasına tanık olma ile 

aile durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Çevrenizde bazı öğrenciler, 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguluyor mu? 

Hiç 32.1% 28.6% 31.7% 

Az 43.1% 41.0% 42.9% 

Fazla 16.3% 19.5% 16.6% 

Çok fazla 8.6% 10.9% 8.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin çevrelerinde bazı öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamalarına tanık olma 

durumu ile ailenin durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 10.353, sd=3, 

p=0.016). Tablo 163‟de görüldüğü gibi, düzenli aile yaĢantısı olanlarda %67.9, düzensiz aile yaĢantısı 

olanlarda %71.4 oranında çevrelerinde fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢına tanık olduklarına dair 

cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre düzensiz ailelerden olan öğrenciler, düzenli ailelerden 

olan öğrencilerden daha fazla fiziksel Ģiddet uygulamasına tanık olmaktadırlar. 

Tablo 164 Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamasına tanık olma ile 

ailede son 15 yıl içinde suça karışan olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Çevrenizde bazı öğrenciler, 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguluyor mu? 

Hiç 32.4% 18.5% 31.7% 

Az 43.1% 39.1% 42.9% 

Fazla 16.3% 23.5% 16.6% 

Çok fazla 8.3% 18.8% 8.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin çevrelerinde bazı öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamalarına tanık olma 

durumu ile ailede son 15 yıl içinde suça karıĢan olma durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi 

saptanmıĢtır (Kikare= 72.046, sd=3, p=0.000). Tablo 164‟te görüldüğü gibi, ailede son 15 yıl içinde 

suça karıĢan olmayanlarda %67.6, ailede son 15 yıl içinde suça karıĢan var diyenlerde %81.5 oranında 

çevrelerinde fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢına tanık olduklarına dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu 

sonuçlara göre ailelerinde suça karıĢan olduğunu ifade eden öğrenciler, ailesinde suça karıĢan 

olmadığını ifade eden öğrencilerden daha fazla fiziksel Ģiddet uygulamasına tanık olmaktadırlar. 



157 
 

Tablo 165 Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamasına tanık olma ile 

ailede son 15 yıl içinde suça mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Çevrenizde bazı öğrenciler, 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguluyor mu? 

Hiç 32.6% 18.5% 31.7% 

Az 43.0% 42.5% 42.9% 

Fazla 16.1% 24.7% 16.6% 

Çok fazla 8.3% 14.3% 8.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Öğrencilerin çevrelerinde bazı öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamalarına tanık olma 

durumu ile ailede son 15 yıl içinde suç mağduru olma durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi 

saptanmıĢtır (Kikare= 56.706, sd=3, p=0.000). Tablo 165‟de görüldüğü gibi, ailede son 15 yıl içinde 

suç mağduru olmayanlarda  %67.4, ailede son 15 yıl içinde suç mağduru var diyenlerde  %81.5 

oranında çevrelerinde fiziksel Ģiddet uygulama davranıĢına tanık olduklarına dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailelerinde suç mağduru olduğunu ifade eden öğrenciler, ailesinde 

suç mağduru olmadığını ifade eden öğrencilerden daha fazla fiziksel Ģiddet uygulamasına tanık 

olmaktadırlar 

Tablo 166 Çevrenizde bazı öğrenciler, diğer öğrencilere fiziksel şiddet uygulamasına tanık olma ile 

kendisi suç olayının mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Çevrenizde bazı öğrenciler, 

diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet 

uyguluyor mu? 

Hiç 34.1% 21.7% 31.7% 

Az 43.7% 39.2% 42.9% 

Fazla 15.3% 22.5% 16.6% 

Çok fazla 7.0% 16.7% 8.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin çevrelerinde bazı öğrencilerin diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamalarına tanık olma 

durumu ile kendisi suç olayının mağduru olma durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi 

saptanmıĢtır (Kikare= 196.128, sd=3, p=0.000). Tablo 166‟da görüldüğü gibi,  kendisi suç mağduru 

olmayanlarda  %65.9, suç mağduru oldum diyenlerde %78.3 oranında çevrelerinde fiziksel Ģiddet 

uygulama davranıĢına tanık olduklarına dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre suç 

mağduru olduğunu ifade eden öğrenciler, suç mağduru olmadığını ifade eden öğrencilerden daha fazla 

fiziksel Ģiddet uygulamasına tanık olmaktadırlar.  
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5.2.5 Kendini Okul Ortamında Gergin, Mutsuz Hissetme Durumu 

Tablo 167 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumu 

 

 
Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  20,0 21,6 19,8 20,5 

EVET 80 78,4 80,2 79,5 

DURUM SIKLIĞI 
   

 

A)  Az  47,2 47,2 46,0 47,0 

B)  Fazla 19,1 17,6 19,1 18,6 

C)  Çok fazla  13,7 13,7 15,1 14,0 

 
Tablo 168 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunun ile Cinsiyet 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Kendinizi, okul ortamında 

gergin, mutsuz hisseder 

misiniz? 

Hiç 16.1% 25.1% 20.5% 

Az 49.5% 44.2% 47.0% 

Fazla 19.9% 17.2% 18.6% 

Çok fazla 14.5% 13.5% 14.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunun ile cinsiyet arasında anlamlı 

bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 85.055, sd=3, p=0.000). Tablo 168‟de görüldüğü gibi,  

kadın öğrenciler %83.9, erkek öğrenciler %74.9 oranında kendini okul ortamında gergin, mutsuz 

hissetme durumunu gördüklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre kadın öğrenciler, 

erkek öğrencilerden daha fazla kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissettiklerini ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 169 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunun ile kardeş sayısı 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Kendinizi, okul ortamında 

gergin, mutsuz hisseder 

misiniz? 

Hiç 20.8% 20.5% 20.5% 

Az 48.5% 46.9% 47.0% 

Fazla 17.0% 18.7% 18.6% 

Çok fazla 13.7% 13.9% 14.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu ile çocuk sayısı arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (χ2= 0.795, sd=3, p=0.851). Tablo 169‟da görüldüğü 
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gibi,  tek çocuk olanlar %79.2, çok çocuk olanlar %79.5 oranında kendini okul ortamında gergin, 

mutsuz hissetme durumunu gördüklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir.  

Tablo 170 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumu ile aile tipi arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Kendinizi, okul ortamında 

gergin, mutsuz hisseder 

misiniz? 

Hiç 20.2% 22.3% 20.5% 

Az 47.0% 46.8% 47.0% 

Fazla 18.8% 17.1% 18.6% 

Çok fazla 14.0% 13.8% 14.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Öğrencilerin, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunun ile aile tipi arasında anlamlı 

bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 2.607,sd=3, p=0.456). Tablo 170‟de görüldüğü gibi,  

çekirdek ailede büyüyen öğrenciler %79.8, geniĢ ailede büyüyen öğrenciler %77.7 oranında kendini 

okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu gördüklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu 

sonuçlara göre çekirdek ailede büyüyen öğrenciler, geniĢ ailede büyüyen öğrencilerden daha fazla 

kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissettiklerini ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 171 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumu ile okul değiştirme 

durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Kendinizi, okul ortamında 

gergin, mutsuz hisseder 

misiniz? 

Hiç 21.2% 19.7% 20.5% 

Az 47.9% 45.9% 47.0% 

Fazla 18.0% 19.2% 18.6% 

Çok fazla 12.9% 15.2% 14.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu ile  okul değiĢtirme  arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 11.293, sd=3, p=0.010). Tablo 171‟de görüldüğü 

gibi, okul değiĢtirmeyen öğrenciler %78.8, okul değiĢtiren öğrenciler %80.3 oranında kendini okul 

ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu gördüklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu 

sonuçlara göre okul değiĢtiren öğrenciler, okul değiĢtirmeyen öğrencilerden daha fazla kendini okul 

ortamında gergin, mutsuz hissettiklerini ifade etmiĢlerdir. 
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Tablo 172 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumu ile son 15 yıl içinde bir 

yerden bir yere göç etme durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Kendinizi, okul ortamında 

gergin, mutsuz hisseder 

misiniz? 

Hiç 21.0% 19.2% 20.5% 

Az 47.0% 46.6% 47.0% 

Fazla 18.5% 18.7% 18.6% 

Çok fazla 13.5% 15.5% 14.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu ile göç etme durumu  

arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 5.801,sd=3, p=0.122). Tablo 172‟de 

görüldüğü gibi,  göç yaĢamayan öğrenciler  %79.0, göç etme davranıĢı yaĢayan öğrenciler %80.8 

oranında kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu gördüklerine dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir.  

Tablo 173 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumu ile oturulan evin statüsü 

asındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Kendinizi, okul ortamında 

gergin, mutsuz hisseder 

misiniz? 

Hiç 20.5% 20.6% 20.5% 

Az 46.9% 47.3% 47.0% 

Fazla 18.6% 18.5% 18.6% 

Çok fazla 14.1% 13.6% 14.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu ile oturulan evin statüsü 

arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 0.295, sd=3, p=0.961). Tablo 173‟te 

görüldüğü gibi, kendi evinde yaĢayan öğrenciler %79.5, kendi evinde yaĢamayan öğrenciler %79.4 

oranında kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu gördüklerine dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir.  
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Tablo 174 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumu ile ailenin gelir durumu 

asındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Kendinizi, okul ortamında 

gergin, mutsuz hisseder 

misiniz? 

Hiç 21.1% 14.8% 20.5% 

Az 47.6% 39.5% 47.0% 

Fazla 18.1% 24.1% 18.6% 

Çok fazla 13.2% 21.6% 14.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu ile ailenin gelir düzeyi 

arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 56.679, sd=3, p=0.000). Tablo 174‟te 

görüldüğü gibi, aile gelir durumu iyi olan öğrenciler  %78.9, aile gelir durumu kötü olan öğrenciler 

%85.2 oranında kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu gördüklerine dair 

cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre gelir durumu kötü olan öğrenciler, gelir durumu iyi olan 

öğrencilerden daha fazla kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissettiklerini ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 175 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumu ile ailenin çalışma 

durumu asındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Kendinizi, okul ortamında 

gergin, mutsuz hisseder 

misiniz? 

Hiç 20.4% 21.4% 20.5% 

Az 47.4% 40.3% 47.0% 

Fazla 18.5% 20.3% 18.6% 

Çok fazla 13.7% 18.0% 14.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu ile ailenin çalıĢma durumu 

arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 11.327, sd=3, p=0.010). Tablo 175‟te 

görüldüğü gibi, anne babası çalıĢan öğrenciler %79.6, anne babası çalıĢmayan öğrenciler %78.6 

oranında kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu gördüklerine dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre anne babası çalıĢanlar, anne babası çalıĢmayanlardan daha fazla 

kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissettiklerini ifade etmiĢlerdir. 
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Tablo 176 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumu ile aile durumu asındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Kendinizi, okul ortamında 

gergin, mutsuz hisseder 

misiniz? 

Hiç 20.7% 18.9% 20.5% 

Az 47.1% 45.3% 47.0% 

Fazla 18.4% 20.1% 18.6% 

Çok fazla 13.8% 15.8% 14.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu ile  ailenin  durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 3.984, sd=3, p=0.263). Tablo 176‟da görüldüğü 

gibi, düzenli aile yapısı olan öğrenciler %79.3, düzensiz aile yapısı olan öğrenciler %81.1 oranında 

kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu gördüklerine dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir.  

Tablo 177 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumu ile ailesinde son 15 yıl 

içinde suça karışan olması durumu asındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Kendinizi, okul ortamında 

gergin, mutsuz hisseder 

misiniz? 

Hiç 20.7% 16.7% 20.5% 

Az 47.5% 36.1% 47.0% 

Fazla 18.1% 26.4% 18.6% 

Çok fazla 13.6% 20.8% 14.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu ile  ailede suça karıĢan 

olması durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 35.567, sd=3, p=0.000). 

Tablo 7.10‟da görüldüğü gibi, ailesinde suça karıĢan olmayan öğrenciler %79.3, ailesinde suça karıĢan 

birisi olan öğrenciler %83.3 oranında kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu 

gördüklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailesinde suça karıĢan olduğunu ifade 

eden öğrenciler, ailesinde suça karıĢan olmayan öğrencilerden daha fazla kendini okul ortamında 

gergin, mutsuz hissettiklerini ifade etmiĢlerdir 
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Tablo 178 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumu ile ailesinde son 15 yıl 

içinde suç mağduru olması durumu asındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Kendinizi, okul ortamında 

gergin, mutsuz hisseder 

misiniz? 

Hiç 21.0% 13.8% 20.5% 

Az 47.5% 38.2% 47.0% 

Fazla 18.1% 27.1% 18.6% 

Çok fazla 13.4% 20.9% 14.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu ile ailede suç mağduru 

olması durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 48.969, sd=3, p0.000). 

Tablo 7.11‟da görüldüğü gibi, ailesinde suç mağduru olmayan öğrenciler %79.0, ailesinde suç 

mağduru olan öğrenciler %86.2 oranında kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu 

gördüklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailesinde suç mağduru olduğunu ifade 

eden öğrenciler, ailesinde suç mağduru olmayan öğrencilerden daha fazla kendini okul ortamında 

gergin, mutsuz hissettiklerini ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 179 Katılanın, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumu ile kendisi bir  suç 

mağduru olması durumu asındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Kendinizi, okul ortamında 

gergin, mutsuz hisseder 

misiniz? 

Hiç 21.8% 15.0% 20.5% 

Az 48.0% 42.3% 47.0% 

Fazla 17.8% 22.3% 18.6% 

Çok fazla 12.4% 20.5% 14.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Öğrencilerin, kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu ile kendisi suç mağduru 

olması durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 88.639, sd=3, p=0.000). 

Tablo 179‟da görüldüğü gibi, kendisi suç mağduru olmayan öğrenciler %78.2, kendisi suç mağduru 

olan öğrenciler %85.0 oranında kendini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme durumunu 

gördüklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre kendisi suç mağduru olduğunu ifade 

eden öğrenciler, kendisi suç mağduru olmayan öğrencilerden daha fazla kendini okul ortamında 

gergin, mutsuz hissettiklerini ifade etmiĢlerdir.  
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5.2.6 Öğrencilerde Kesici Delici Alet TaĢıma Durumu 

Tablo 180‟de görüleceği gibi, katılımcılar neredeyse yarısına yakınının (%41.0) çevrelerinde bulunan 

öğrencilerin delici-kesici alet (jilet, çakı, bıçak, ĢiĢ vb.) taĢıdıklarını belirtmiĢlerdir. 

Tablo 180 Çevredeki öğrencilerin delici-k2deesici alet (jilet, çakı, bıçak, şiş vb.) taşıması durumu 

 
Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet (jilet, çakı, bıçak, ĢiĢ vb.) taĢıması durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  56 60 61 59 

EVET 43,9 40,4 39,3 41 

DAVRANIġ SIKLIĞI 
   

 

A)  Az  32,2 27,7 28,2 29,8 

B)  Fazla 5,8 5,4 4,5 5,4 

C)  Çok fazla 5,9 7,4 6,7 6,6 

 
Tablo 181 Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet taşıması durumu ve Cinsiyet arasındaki bağımlılık 

ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Çevrenizdeki öğrenciler, delici-

kesici alet taĢıyor mu? 

Hayır 65.6% 50.4% 58.2% 

Evet, çok azı 27.9% 31.9% 29.8% 

Evet, üçte biri kadarı 3.6% 7.2% 5.4% 

Evet, yarıdan fazlası 2.8% 10.5% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Çevredeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu ile cinsiyet arasında anlamlı bir bağımlılık 

iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=271.238, sd=3, p=0.000). Tablo 181‟de görüldüğü gibi Cinsiyet değiĢkeni 

açısından ele alındığında, Kadın %34.4, Erkek %49.6 oranında çevredeki öğrencilerin, delici-kesici 

alet taĢıma durumu davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara 

göre erkek katılımcıların çevresindeki öğrencilerin, kadın katılımcıların çevresindeki öğrencilerden 

daha fazla delici-kesici alet taĢıma davranıĢı göstermektedir. 
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Tablo 182 Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet taşıması durumu ve kardeş sayısı arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Çevrenizdeki öğrenciler, delici-

kesici alet taĢıyor mu? 

Hayır 57.8% 58.3% 58.2% 

Evet, çok azı 32.8% 29.6% 29.8% 

Evet, üçte biri kadarı 3.8% 5.5% 5.4% 

Evet, yarıdan fazlası 5.6% 6.6% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çevredeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu ile çocuk sayısı arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare=3.927, sd=3, p=0.269). Tablo 182‟de görüldüğü gibi, 

kardeĢ sayısı değiĢkeni açısından tek çocukların %42.2, iki ve daha fazla kardeĢ olanların %41.7 

oranında çevrelerindeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Tablo 183 Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet taşıması durumu ve aile tipi arasındaki bağımlılık 

ilişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Çevrenizdeki öğrenciler, delici-

kesici alet taĢıyor mu? 

Hayır 58.6% 56.3% 58.2% 

Evet, çok azı 29.8% 29.6% 29.8% 

Evet, üçte biri kadarı 5.2% 6.6% 5.4% 

Evet, yarıdan fazlası 6.4% 7.5% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çevredeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu ile aile tipi arasında anlamlı bir bağımlılık 

iliĢkisi saptanmamıĢtır (χ2=4.398, sd=3, p=0.222). Tablo 183‟de görüldüğü gibi, aile tipi değiĢkeni 

açısından çekirdek ailesi %41.4, geniĢ ailesi olanlar %43.7 oranında çevrelerindeki öğrencilerin, 

delici-kesici alet taĢıma durumu olduğunu belirtmiĢlerdir.  
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Tablo 184 Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet taşıması durumu ve okul değiştirme durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Çevrenizdeki öğrenciler, delici-

kesici alet taĢıyor mu? 

Hayır 61.8% 54.3% 58.2% 

Evet, çok azı 28.7% 31.1% 29.8% 

Evet, üçte biri kadarı 4.3% 6.6% 5.4% 

Evet, yarıdan fazlası 5.2% 8.0% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çevredeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu ile okul değiĢtirme durumu arasında anlamlı 

bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 57.760, sd=3, p<0.000). Tablo 184‟te görüldüğü gibi okul 

değiĢtirmedi %38.2, okul değiĢtirdi %45.7 çevrelerindeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma 

davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre okul 

değiĢtiren katılımcıların çevrelerindeki öğrencilerin, okul değiĢtirmeyen katılımcıların çevrelerindeki 

öğrencilerden daha fazla delici-kesici alet taĢıma davranıĢı göstermektedir. 

Tablo 185 Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet taşıması durumu ve son 15 yılda göç etme durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Çevrenizdeki öğrenciler, delici-

kesici alet taĢıyor mu? 

Hayır 59.4% 55.1% 58.2% 

Evet, çok azı 29.1% 31.7% 29.8% 

Evet, üçte biri kadarı 5.2% 6.0% 5.4% 

Evet, yarıdan fazlası 6.3% 7.3% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çevredeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme 

durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 10.874, sd=3, p=0.014). Tablo 

185‟te görüldüğü gibi göç etmeyen katılımcıların çevrelerindeki öğrenciler %40.6, göç eden 

katılımcıların çevrelerindeki öğrenciler %44.9 delici-kesici alet taĢıma davranıĢını bir Ģekilde 

gösterdiklerini dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre göç yaĢamıĢ katılımcıların 

çevrelerindeki öğrenciler, göç yaĢamayan katılımcıların çevrelerindeki öğrencilerden daha fazla delici-

kesici alet taĢıma davranıĢı göstermektedir. 
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Tablo 186 Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet taşıması durumu ve oturulan evin statüsü 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Çevrenizdeki öğrenciler, delici-

kesici alet taĢıyor mu? 

Hayır 58.2% 58.6% 58.2% 

Evet, çok azı 29.9% 29.3% 29.8% 

Evet, üçte biri kadarı 5.3% 5.7% 5.4% 

Evet, yarıdan fazlası 6.5% 6.4% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çevredeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu ile oturulan evin statüsü arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare=0.741, sd=3, p=0.863). Tablo 186‟da görüldüğü gibi, 

oturulan evin statüsü değiĢkeni açısından kendi evi olan katılımcıların  %41.8 ve kendi evi olmayan 

katılımcıların çevrelerindeki öğrencilerin %41.4 oranında delici-kesici alet taĢıma durumu olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  

Tablo 187 Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet taşıması durumu ve ailenin gelir durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Çevrenizdeki öğrenciler, delici-

kesici alet taĢıyor mu? 

Hayır 59.4% 45.7% 58.2% 

Evet, çok azı 29.6% 32.6% 29.8% 

Evet, üçte biri kadarı 5.1% 7.6% 5.4% 

Evet, yarıdan fazlası 5.8% 14.1% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çevredeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu ile ailenin gelir durumu arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 84.417, sd=3, p=0.000). Tablo 187‟de görüldüğü gibi aile 

geliri iyi olanların çevrelerindeki öğrenciler %40.6, aile geliri iyi olmayanların çevrelerindeki 

öğrenciler %54.3 delici-kesici alet taĢıma davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre aile geliri iyi olmayanların çevrelerindeki öğrenciler, aile geliri iyi 

olanların çevrelerindeki öğrencilerden daha fazla delici-kesici alet taĢıma davranıĢı göstermektedir. 
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Tablo 188 Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet taşıması durumu ve ailenin çalışma durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Çevrenizdeki öğrenciler, delici-

kesici alet taĢıyor mu? 

Hayır 58.4% 56.6% 58.2% 

Evet, çok azı 29.9% 27.7% 29.8% 

Evet, üçte biri kadarı 5.3% 6.9% 5.4% 

Evet, yarıdan fazlası 6.4% 8.8% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çevredeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu ile ebeveyn çalıĢma durumu arasında anlamlı 

bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare=6.810, sd=3, p=0.078). Tablo 188‟de görüldüğü gibi, 

ebeveyn çalıĢma durumu değiĢkeni açısından anne babası çalıĢan katılımcıların %41.6 ve anne babası 

çalıĢmayan katılımcıların çevrelerindeki öğrencilerin %43.4 oranında delici-kesici alet taĢıma durumu 

olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Tablo 189 Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet taşıması durumu ve aile durumu arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Çevrenizdeki öğrenciler, delici-

kesici alet taĢıyor mu? 

Hayır 58.6% 54.8% 58.2% 

Evet, çok azı 29.7% 30.5% 29.8% 

Evet, üçte biri kadarı 5.4% 5.8% 5.4% 

Evet, yarıdan fazlası 6.3% 8.8% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çevredeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu ile aile durumu arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 7.528, sd=3, p=0.057). Tablo 189‟da görüldüğü gibi, aile 

durumu değiĢkeni açısından düzenli ailesi olan katılımcıların %41.4 ve düzenli ailesi olmayan 

katılımcıların çevrelerindeki öğrencilerin %45.2 oranında delici-kesici alet taĢıma durumu olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  
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Tablo 190 Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet taşıması durumu ve ailede son 15 yılda suça 

karışma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Çevrenizdeki öğrenciler, delici-

kesici alet taĢıyor mu? 

Hayır 59.3% 37.9% 58.2% 

Evet, çok azı 29.6% 33.2% 29.8% 

Evet, üçte biri kadarı 5.1% 10.6% 5.4% 

Evet, yarıdan fazlası 6.0% 18.2% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çevredeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu ile ailede suça karıĢan olma durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 118.856, sd=3, p=0.000). Tablo 190‟da görüldüğü 

gibi ailesinde suça karıĢmayan katılımcıların çevrelerindeki öğrenciler %40.7, ailesinde suça karıĢan 

katılımcıların çevrelerindeki öğrenciler %62.1 oranında delici-kesici alet taĢıma davranıĢını bir Ģekilde 

gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailesinde suça karıĢan katılımcıların 

çevrelerindeki öğrenciler, ailesinde suça karıĢmayan katılımcıların çevrelerindeki öğrencilerden daha 

fazla delici-kesici alet taĢıma davranıĢı göstermektedir. 

Tablo 191 Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet taşıması durumu ve ailede son 15 yılda suç 

mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Çevrenizdeki öğrenciler, delici-

kesici alet taĢıyor mu? 

Hayır 59.7% 38.7% 58.2% 

Evet, çok azı 29.0% 40.6% 29.8% 

Evet, üçte biri kadarı 5.3% 6.7% 5.4% 

Evet, yarıdan fazlası 6.0% 14.0% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çevredeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu ile ailede suç mağduru olma durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 84.977, sd=3, p=0.000). Tablo 191‟de görüldüğü 

gibi ailesinde suç mağduru olmayan katılımcıların çevrelerindeki öğrenciler %40.3, ailesinde suç 

mağduru olan katılımcıların çevrelerindeki öğrenciler %61.3 oranında delici-kesici alet taĢıma 

davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailesinde suç 

mağduru olan katılımcıların çevrelerindeki öğrenciler, ailesinde suç mağduru olmayan katılımcıların 

çevrelerindeki öğrencilerden daha fazla delici-kesici alet taĢıma davranıĢı göstermektedir. 
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Tablo 192 Çevredeki öğrencilerin delici-kesici alet taşıması durumu ve geçmişte kendisi herhangi bir 

suç olayının mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Çevrenizdeki öğrenciler, delici-

kesici alet taĢıyor mu? 

Hayır 62.1% 42.1% 58.2% 

Evet, çok azı 28.7% 34.4% 29.8% 

Evet, üçte biri kadarı 4.5% 9.0% 5.4% 

Evet, yarıdan fazlası 4.8% 14.5% 6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Çevredeki öğrencilerin, delici-kesici alet taĢıma durumu ile kendisinin herhangi bir suç olayının 

mağduru olma durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 267.605, sd=3, 

p<0.000). Tablo 192‟de görüldüğü gibi kendisi suç mağduru olmayan katılımcıların çevrelerindeki 

öğrenciler %37.9, kendisi suç mağduru olan katılımcıların çevrelerindeki öğrenciler %57.9 oranında 

delici-kesici alet taĢıma davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu 

sonuçlara göre kendisi suç mağduru olan katılımcıların çevrelerindeki öğrenciler, suç mağduru 

olmayan katılımcıların çevrelerindeki öğrencilerden daha fazla delici-kesici alet taĢıma davranıĢı 

göstermektedir. 
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5.2.7 BÖLÜM DEĞERLENDĠRMESĠ – OKUL 

"Öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalma" sorusuyla ilgili tüm sonuçlar incelendiğinde kardeĢ 

sayısı hariç tüm değiĢkenlerin anlamlı sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Yeterli geliri olmayan, geniĢ aile 

olanlar, göç edenler, aile düzeninde sorunlar olan bir Ģekilde kendisi ya da ailesinden birileri suç 

mağduru olan kiĢiler yaĢamlarında ilk ve ortaokulda öğretmen fiziksel Ģiddetine maruz kalmıĢlardır. 

Öğretmenden öğrenciye uygulanan Ģiddet üzerine çok az araĢtırmaya rastlanılmıĢtır. Bunlardan 

Hatunoğlu ve Hatunoğlu (2010)‟nun öğretmenlerle yaptığı çalıĢmada, Ģiddet uygulayan öğretmenlerin 

kendilerinin de eğitim sistemi içinde öğrenciyken Ģiddete maruz kaldıklarını raporlamıĢlardır.  

Özellikle erkek öğretmenler ile kadın öğretmenler karĢılaĢtırıldığında, erkek öğretmenler öğrenci 

oldukları zamanda daha çok Ģiddet gördüklerini belirtmiĢtir. Bu sonuçlara ek olarak, erkek 

öğretmenlerin öğrencilerine daha çok Ģiddet uyguladıkları da görülmektedir. Bu durumda, çocukken 

öğretmen Ģiddetine maruz kalan öğrenciler, öğretmen olduklarında daha çok Ģiddet uygulama 

eğiliminde olmaktadır. Bir diğer çalıĢmada da, erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha çok hem 

duygusal hem fiziksel Ģiddete maruz kaldığı bulunmuĢtur (Aras, Özen, Timbil, ġemin, ve Kasapçı, 

2016). Aynı çalıĢmada, bizim çalıĢma sonuçlarımıza ters olarak, doğduğundan beri aynı Ģehirde 

yaĢayanların baĢka bir Ģehirden gelen öğrencilere göre daha çok öğretmen Ģiddetine maruz kaldığı 

bulunmuĢtur. Ayrıca tek ve iki çocuklu ailelerde yaĢayan öğrencilerin ikiden fazla çocuklu ailelerde 

yaĢayan öğrencilere göre daha çok Ģiddete maruz kaldığı görülmektedir.  

Ankete katılan öğrencilerin,"lise öncesi okuduğu okullarda arkadaĢ fiziksel Ģiddetine uğrama 

durumu" incelendiğinde tüm değiĢkenlerin anlamlı sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Yeterli geliri 

olmayan, geniĢ ailede olanlar, göç edenler, aile düzeninde sorunlar olan bir Ģekilde kendisi ya da 

ailesinden birileri suç mağduru olan kiĢiler yaĢamlarında ilk ve ortaokulda okul arkadaĢlarının fiziksel 

Ģiddetine maruz kalmıĢtır. Öğrenci tarafından öğrenciye uygulanan Ģiddeti akran zorbalığı kapsamında 

değerlendirirsek, konu üzerine yapılmıĢ çok fazla araĢtırmaya ulaĢılmaktadır. Bunlardan Aras, Özen, 

Timbil, ġemin, ve Kasapçı (2016) ve Çankaya (2011)‟nın yaptığı çalıĢmalar da bizim bulgularımıza 

paralel olarak erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha çok arkadaĢ Ģiddetine maruz kaldığı 

bulunmuĢtur. KarataĢ ve ÜnalmıĢ (2019)‟da orta okul öğrencileri ile yaptığı çalıĢmasında öğrencilerin 

en çok maruz kaldıkları zorbalık türlerinden birinin fiziksel zorbalık olduğunu ve bu fiziksel Ģiddetin 

en çok sınıf içinde gerçekleĢtiğini belirtmiĢtir. Yelboğa ve Koçak (2019) çalıĢmasında zorbalık 

davranıĢı irdelemiĢ ve zorba davranıĢların ya da zorbalığa maruz kalmanın en önemli faktörlerden 

birinin aile olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca sağlıklı bir aile ortamında yetiĢmeyen çocukların okullarda 

daha çok problemle karĢılaĢtıklarını belirtmektedir. Bu açıklamalara göre çalıĢmamızda aileye bağlı 

olumsuz değiĢkenlerin öğrencilerin daha çok Ģiddete maruz kalma durumunu arttırdığı sonucunu 

desteklemektedir. 
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Ankete katılanların, "geçmiĢte okul arkadaĢlarına fiziksel Ģiddet uygulama durumu" sorusuna 

verilen cevaplardan elde edilen sonuçlar incelendiğinde oturulan evin statüsü ve ailenin durumu 

dıĢında tüm değiĢkenlerin anlamlı sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Yeterli geliri olmayan, geniĢ ailede 

olanlar, göç edenler, bir Ģekilde kendisi ya da ailesinden birileri suç mağduru olan kiĢiler yaĢamlarında 

ilk ve ortaokulda okul arkadaĢlarına fiziksel Ģiddet uygulamıĢtır. Öğrenci tarafından öğrenciye 

uygulanan Ģiddeti akran zorbalığı kapsamında değerlendirirsek, konu üzerine yapılmıĢ benzer 

çalıĢmalara ulaĢılmaktadır. Bunlardan Aras, Özen, Timbil, ġemin, ve Kasapçı (2016) ve Çankaya 

(2011)‟nın yaptığı çalıĢmalar da bizim bulgularımıza paralel olarak erkek öğrencilerin kadın 

öğrencilerden daha çok okul arkadaĢlarına fiziksel Ģiddet uyguladığı raporlanmıĢtır. Kocaeli için 

yapılan taramada, göç, suç mağduru olma gibi bireyin psikolojik travma olarak yaĢayabileceği 

olaylarla kendine zarar verme davranıĢı arasında anlamlı iliĢkiler elde edilmiĢtir. Ancak göç eden 

öğrencilerle Ģiddet uygulama ve Ģiddete maruz kalma ile ilgili çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.  

"Diğer öğrencilerin birbirine karĢı fiziksel Ģiddet uygulama durumu" sorusuyla ilgili elde edilen 

sonuçlar incelendiğinde, çevrelerinde bazı öğrencilerin, diğer öğrencilere fiziksel Ģiddet uygulamasına 

tanık olmadan etkilenmede cinsiyet, ailenin geliri, ailenin düzenli bir yaĢama sahip olup olmaması, 

göç etme durumu, bir suçtan mağdur olma ya da suça mahkum olma gibi bireylerin olumsuz koĢullara 

daha fazla maruz kaldığı durumlar arasında bağımlılık iliĢkisi görülmüĢtür. Yapılan çalıĢmalar 

incelendiğinde, Ģiddetten etkilenme kurban olma kadar tanık olmayı da içerir (Pehlivan, 2008). 

Yapılan çalıĢmalarda, öğrencilerin yaĢı, sınıfı, baba mesleği, babanın öğrenim durumu, kardeĢ sayısı 

ve sosyoekonomik durumu ile zorbalık düzeyi arasında anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur(Çetinkaya,2009).  

Bu çalıĢmada tanık olma durumu sorulmuĢ ancak sonuçlar incelendiğinde olumsuz koĢullarda yaĢayan 

öğrencilerin tanıklığı göz önüne alındığında zorbalık davranıĢı gösterme eğilimi olan kiĢilerle 

karĢılaĢma sıklıkları olabileceği düĢünülebilir. Bunun yanısıra literatürde zorbalık deneyimlemede 

geliĢimsel dönemin, yaĢın ve okul değiĢikliği yaĢama gibi durumların da göz önüne alınması 

gerektiğine iliĢkin görüĢler de yer almaktadır.  Pellegrini (2002), okul değiĢtiren öğrencilerin 

kendilerini kabul için zorbalığa baĢvurduğundan söz eder. Zorbalığın daha sık çocukların toplu 

bulundukları ya da oynadıkları alanlarda gözlendiğine iliĢkin bulgular mevcuttur (Doğan-AteĢ ve 

Yağmurlu, 2010; Karaman-Kepenekçi ve Çınkır, 2006), çalıĢma arkadaĢlarında fiziksel Ģiddet 

tanıklığını araĢtırmıĢtır ve okul ortamında oyun alanlarında görebilecekleri düĢünüldüğünde literatürle 

uyumlu sonuçlar elde edildiği söylenebilir. 

Ankete katılan lise öğrencilerinin "kendilerini okul ortamında gergin, mutsuz hissetme 

durumu" pek çok ülke tarafından araĢtırılan bir konudur. Bu konuda, Healthand Behaviour in School 

–aged Children (HBSC)  yapmıĢ olduğu okul içinde baskı ve stres hissedip hissetmeme ve Ģiddete 

uğramaya yönelik araĢtırma ,11,13,ve 15 yaĢ aralığında olan öğrencilere yöneliktir. OECD ülkelerinde 

yaĢayan çocuklar okulda stres yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir. Türkiye bu ülkeler arasında (%29.20) 
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oranıyla birinci sıradadır (Sunar,2016). Bu çalıĢmada, kadın öğrencilerin erkeklere göre kendilerini 

okulda daha gergin ve mutsuz hissettikleri ortaya konmuĢtur. ÇalıĢmalar kadın öğrencilerin daha 

sorumluluk sahibi ve okulla daha olumlu duygular içinde olduklarını göstermekle birlikte bu sonucun 

okul türü ve çocuğun okuduğu okulu isteyerek seçip seçmediği gözetilerek tartıĢılmalıdır. Ayrıca bu 

madde dikkat çeken diğer bir sonuç “ ailesi çalıĢanlar çalıĢmayanlardan” daha mutsuz hissettiklerini 

ifade etmiĢlerdir. Bu sonuç anne ve babası çalıĢan öğrencilerin ev ve okul sorumlulukları arasında 

genel bir mutsuzluk yaĢantısı olup olmadığı açısından değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır. 

Olumsuz yaĢam koĢulları ağırlıklı olan, göç, suç mağduru bir aile üyesine sahip olma ya da suç 

mağduru olma gibi duruma sahip öğrencilerde okulda daha mutsuz ve gergin olduklarını 

bildirmiĢlerdir. 

"Öğrencilerin delici-kesici alet taĢama durumuna yönelik soru ile ilgili tüm sonuçlar incelendiğinde, 

katılımcıların çevrelerindeki kimi öğrencilerin delici-kesici alet (jilet, çakı, bıçak, ĢiĢ vb.) taĢıması 

durumu; cinsiyet, okul değiĢtirme durumu, ailesinin göç edip etmemesi, ailenin gelir durumu, ailesinin 

veya kendisinin suç mağduru olma durumu ve ailede suça karıĢan birisinin olma durumu 

değiĢkenleriyle anlamlı sonuçlar elde edilmiĢtir. Öncelikle katılımcıların  neredeyse yarıya yakını 

(%41), çevrelerindeki öğrencilerin delici-kesici alet (jilet, çakı, bıçak, ĢiĢ vb.) taĢıması durumunun 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Kimi riskli davranıĢlara neden olması bakımından bu oran oldukça yüksek 

görünmektedir. Erkek katılımcılar kadın katılımcılara göre; okul değiĢtirenlerin okul değiĢtirmeyenlere 

göre; son 15 yıl içerisinde göç edenler, göç etmeyenlere göre; gelir durumu kötü olanların, iyi olanlara 

göre; ailede son 15 yılda suça karıĢmıĢ olanların, olmayanlara göre; son 15 yılda suç mağduru 

olanların, olmayanlara göre ve son olarak da kendisi suç mağduru olanların, olmayanlara göre 

çevrelerinde daha fazla delici kesici alet taĢıma durumunun olduğu belirlenmiĢtir. Delici kesici alet 

taĢıma aynı zamanda zorbalığın belirtisi olarak da görülebilir (Dake ve diğ. 2003; PiĢkin, 2002).  
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5.3 ÇEVRE 

5.3.1 Diğer Ġnsanlara KarĢı Kızgınlık ve Öfkeli Olma Durumu 

Katılımcıların büyük bir kısmı (yüzde 88.4) diğer insanlara karĢı kızgınlık ve öfke duyma durumu 

yaĢadığını belirtmiĢtir. Bu duyguları, % 16.3‟ü çok fazla, %27.2‟si fazla ve %44.9‟u az yaĢadıklarını 

belirtmiĢlerdir.  

Tablo 193 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu 

 
Katılanın diğer insanlara karĢı kızgınlık ve öfkeli olma durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  10,7 12,6 11,7 11,6 

EVET 89,3 87,4 88,3 88,4 

DUYGU SIKLIĞI 
   

 

A)  Az  43,7 47,4 42,9 44,9 

B)  Fazla 29,5 24,6 26,7 27,2 

C)  Çok fazla 16,0 15,5 18,6 16,3 

 

 

Tablo 194 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu ve Cinsiyet arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıdığınız olur mu? 

Hiç 8.9% 14.4% 11.6% 

Az 43.9% 46.1% 44.9% 

Fazla 29.7% 24.5% 27.2% 

Çok fazla 17.5% 15.0% 16.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu ile cinsiyet arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 69.337, sd=3, p=0.000). Tablo 194‟de görüldüğü gibi 

Cinsiyet değiĢkeni açısından ele alındığında, Kadın %91.1, Erkek %85.6 oranında diğer insanlara 

karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre kadın öğrenciler, erkek öğrencilerden daha fazla diğer insanlara 

karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıdıklarını göstermektedir. 
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Tablo 195 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu ve kardeş sayısı arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıdığınız olur mu? 

Hiç 9.6% 11.7% 11.6% 

Az 44.9% 44.9% 44.9% 

Fazla 29.8% 27.1% 27.2% 

Çok fazla 15.7% 16.3% 16.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu ile çocuk sayısı arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 2.508, sd=3, p=0.474). Tablo 195‟te görüldüğü gibi, 

kardeĢ sayısı değiĢkeni açısından tek çocukların %90.4, iki ve daha fazla kardeĢ olanların %88.3 

oranında diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu göstermiĢlerdir.  

Tablo 196 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu ve aile tipi arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıdığınız olur mu? 

Hiç 11.5% 11.0% 11.6% 

Az 45.0% 43.8% 44.9% 

Fazla 27.1% 28.8% 27.2% 

Çok fazla 16.4% 16.4% 16.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu ile aile tipi arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 1.211, sd=3, p=0.750). Tablo 196‟da görüldüğü gibi, aile 

tipi değiĢkeni açısından çekirdek aileden gelenlerin %88.5, geniĢ aileden gelenlerin %89.0 oranında 

diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu göstermiĢlerdir.  
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Tablo 197 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu ve okul değiştirme durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıdığınız olur mu? 

Hiç 12.4% 10.6% 11.6% 

Az 46.7% 42.9% 44.9% 

Fazla 26.2% 28.4% 27.2% 

Çok fazla 14.7% 18.1% 16.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu ile okul değiĢtirme durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=25.704, sd=3, p=0.000). Tablo 197‟de görüldüğü 

gibi okul değiĢtirmedi %87.6, okul değiĢtirdi %89.4 diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıma davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre okul 

değiĢtiren öğrenciler, okul değiĢtirmeyen öğrencilerden daha fazla diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke 

duyguları taĢıma davranıĢı göstermektedir. 

Tablo 198 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu ve son 15 yılda göç etme 

durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıdığınız olur mu? 

Hiç 11.5% 12.0% 11.6% 

Az 45.8% 42.1% 44.9% 

Fazla 27.0% 28.0% 27.2% 

Çok fazla 15.7% 17.9% 16.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu ile son 15 yılda göç etme durumu 

arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=8.905, sd=3, p=0.031). Tablo 198‟de 

görüldüğü gibi göç etmedi %88.5, göç etti %88.0 diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma 

davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre son 15 yılda 

göç eden öğrenciler, göç etmeyen öğrencilerden daha fazla diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke 

duyguları taĢıma davranıĢı göstermektedir. 
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Tablo 199 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu ve oturulan evin statüsü 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıdığınız olur mu? 

Hiç 11.1% 13.1% 11.6% 

Az 45.7% 42.6% 44.9% 

Fazla 27.1% 27.7% 27.2% 

Çok fazla 16.2% 16.6% 16.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu ile oturulan evin statüsü arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 7.600, sd=3, p=0.055). Tablo 199‟da görüldüğü 

gibi, oturulan evin statüsü değiĢkeni açısından kendi evi olanlar %88.9, kendi evi olmayanlar %86.9 

oranında diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu göstermiĢlerdir.  

Tablo 200 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu ve ailenin gelir durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıdığınız olur mu? 

Hiç 11.8% 8.8% 11.6% 

Az 45.6% 38.0% 44.9% 

Fazla 27.1% 29.4% 27.2% 

Çok fazla 15.6% 23.8% 16.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu ile ailenin gelir durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 34.995, sd=3, p=0.000). Tablo 200‟de görüldüğü 

gibi aile geliri iyi olanlar %88.2, kötü olanlar %91.3 oranında diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke 

duyguları taĢıma davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara 

göre aile geliri kötü olan öğrenciler, aile geliri iyi olan öğrencilerden daha fazla diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları taĢıma davranıĢı göstermektedir. 
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Tablo 201 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu ve ailenin çalışma durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıdığınız olur mu? 

Hiç 11.6% 11.3% 11.6% 

Az 45.3% 40.2% 44.9% 

Fazla 27.1% 29.1% 27.2% 

Çok fazla 16.1% 19.4% 16.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu ile ebeveyn çalıĢma durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 6.254, sd=3, p=0.100). Tablo 201‟de görüldüğü 

gibi, ebeveyn çalıĢma durumu değiĢkeni açısından anne babası çalıĢanlar %88.4, anne babası 

çalıĢmayanlar %88.7 oranında diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu 

göstermiĢlerdir.  

Tablo 202 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu ve aile durumu arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıdığınız olur mu? 

Hiç 11.7% 10.6% 11.6% 

Az 45.6% 37.6% 44.9% 

Fazla 26.9% 30.6% 27.2% 

Çok fazla 15.8% 21.3% 16.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu ile ailenin çalıĢma durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 23.550, sd=3, p=0.000). Tablo 202‟de görüldüğü 

gibi düzenli ailesi olanlar %88.3, düzenli ailesi olmayanlar %89.4 oranında diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları taĢıma davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. 

Bu sonuçlara göre düzenli ailesi olmayan öğrenciler, düzenli ailesi olan öğrencilerden daha fazla diğer 

insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma davranıĢı göstermektedir. 
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Tablo 203 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu ve ailede son 15 yılda suça 

karışma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıdığınız olur mu? 

Hiç 11.8% 7.3% 11.6% 

Az 45.5% 32.8% 44.9% 

Fazla 26.9% 32.8% 27.2% 

Çok fazla 15.8% 27.0% 16.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu ile ailede son 15 yılda suça karıĢma 

durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 46.438, sd=3, p=0.000). Tablo 

203‟te görüldüğü gibi ailede son 15 yılda suça karıĢan yok diyenler %88.2, ailede son 15 yılda suça 

karıĢan var diyenler %92.7 oranında Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma davranıĢını 

bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailesinde suça karıĢan 

birileri olan öğrenciler, ailesinde suça karıĢma durumu olmayan öğrencilerden daha fazla diğer 

insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma davranıĢı göstermektedir. 

Tablo 204 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu ve ailede son 15 yılda suç 

mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıdığınız olur mu? 

Hiç 11.8% 7.9% 11.6% 

Az 45.5% 36.0% 44.9% 

Fazla 27.0% 29.9% 27.2% 

Çok fazla 15.7% 26.2% 16.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu ile ailede son 15 yılda suça karıĢma 

durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 39.262,sd=3, p=0.000). Tablo 

9.11‟de görüldüğü gibi ailede son 15 yılda suç mağduru yok diyenler %88.2, ailede son 15 yılda suç 

mağduru var diyenler %92.1 oranında diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma 

davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailesinde suç 

mağduru olan öğrenciler, ailesinde suç mağduru olmayan öğrencilerden daha fazla diğer insanlara 

karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma davranıĢı göstermektedir. 
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Tablo 205 Katılanın diğer insanlara karşı kızgınlık ve öfkeli olma durumu ve geçmişte kendisi 

herhangi bir suç olayının mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları 

taĢıdığınız olur mu? 

Hiç 12.2% 8.8% 11.6% 

Az 47.6% 32.8% 44.9% 

Fazla 26.1% 32.3% 27.2% 

Çok fazla 14.0% 26.1% 16.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke duyguları taĢıma durumu ile kendisi herhangi bir suç olayının 

mağduru olma arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 165.786, sd=3, p=0.000). 

Tablo 9.12‟de görüldüğü gibi kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olmayan  %87.8, kendisi 

herhangi bir suç olayının mağduru oldum diyenler %91.2 oranında diğer insanlara karĢı, kızgınlık/öfke 

duyguları taĢıma davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara 

göre kendisi herhangi bir suç olayının mağduru oldum Ģeklinde ifade eden öğrenciler, kendisi herhangi 

bir suç olayının mağduru olmadığını ifade eden öğrencilerden daha fazla diğer insanlara karĢı, 

kızgınlık/öfke duyguları taĢıma davranıĢı göstermektedir. 
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5.3.2 YaĢanılan Sosyal Çevrede Keyif Verici Madde Kullanımı 

YaĢanılan sosyal çevrede keyif verici madde kullanımına tanık olma oranının en yüksek olduğu ilçe 

%53.9 ile Körfez‟dir. Onu %52.4 oranıyla Ġzmit ilçesi izlerken, Gebze ilçesi için bu oran %47.9 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 206 Yaşadığı sosyal çevrelerde uyuşturucu kullanıldığına tanık olma durumu 

 
YaĢadığı sosyal çevrelerde uyuĢturucu kullanıldığına tanık olma durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  47,6 52,1 46,1 49 

EVET 52,4 47,9 53,9 51 

TANIK OLMA SIKLIĞI 
   

 

A)  Az  26,2 25,8 26,4 26,1 

B)  Fazla 13,9 11,7 14,5 13,2 

C)  Çok fazla 12,3 10,4 13,0 11,7 

 

Tablo 207 Yaşanılan Sosyal Çevrelerde Madde Kullanıldığına Tanık Olma Durumu İle Cinsiyet 

Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

YaĢadığınız sosyal çevrelerde 

keyif verici madde 

kullanıldığına tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 50.3% 47.7% 48.9% 

Az 27.1% 25.1% 26.1% 

Fazla 13.1% 13.3% 13.2% 

Çok fazla 9.6% 13.9% 11.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

YaĢanılan sosyal çevrelerde keyif verici madde kullanımına tanık olma cinsiyete %99 güven 

düzeyinde bağımlıdır (Kikare=32.031, sd=3, p=0.000). 

Tablo 207‟deki verilere göre, erkek öğrencilerin %52.3‟ü, kız öğrencilerin ise %49,7‟si ise yaĢadığı 

sosyal çevrelerde madde kullanıldığına tanık olduğunu belirtmiĢtir. Bu durum, erkek öğrencilerin kız 

öğrencilerden daha yüksek oranda yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına tanık olduğunu 

Ģeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 208 Yaşanılan Sosyal Çevrelerde Madde Kullanıldığına Tanık Olma Durumu İle Kardeş Sayısı 

Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

YaĢadığınız sosyal çevrelerde 

keyif verici madde 

kullanıldığına tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 51.1% 48.8% 48.9% 

Az 22.8% 26.3% 26.1% 

Fazla 12.0% 13.4% 13.2% 

Çok fazla 14.0% 11.6% 11.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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YaĢanılan sosyal çevrelerde keyif verici madde kullanımına tanık olma çocuk sayısına bağımlı değildir 

(Kikare=4.646,sd=3, p=0.200). 

Tablodaki verilere göre, kendinden baĢka kardeĢi olduğunu belirten öğrencilerdenyaĢadığı sosyal 

çevrelerde madde kullanıldığına tanık olduğunu belirtenlerin oranı, ailenin tek çocuğu olduğunu 

belirten öğrencilere göre daha yüksektir. Nitekim, kendinden baĢka kardeĢi olduğunu belirten 

öğrencilerden yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına tanık olduğunu belirtenlerin oranı 

%51.2 iken, bu oran evin tek çocuğu olduğunu belirtenler için %48.9 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 209 Yaşanılan Sosyal Çevrelerde Madde Kullanıldığına Tanık Olma İle Aile Tipi Arasındaki 

Bağımlılık İlişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

YaĢadığınız sosyal çevrelerde 

keyif verici madde 

kullanıldığına tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 48.7% 49.3% 48.9% 

Az 26.2% 26.2% 26.1% 

Fazla 13.3% 12.7% 13.2% 

Çok fazla 11.7% 11.8% 11.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

YaĢanılan sosyal çevrelerde keyif verici madde kullanımına tanık olma aile tipine bağımlı değildir 

(Kikare=0.271, sd=3, p=0.965) 

Tablo 209‟daki verilere göre, çekirdek aileye mensup öğrenciler, geniĢ aileye mensup olan öğrencilere 

göre çok az farkla da olsa yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına daha yüksek oranda tanık 

olduğunu belirtmiĢtir. Nitekim çekirdek aileye mensup olanların %51.3‟ü söz konusu davranıĢa 

tanıklık yapmıĢ olduğunu belirtmiĢken, bu oran, geniĢ aileye mensup olanlarda %50.7 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.  
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Tablo 210 Yaşanılan Sosyal Çevrelerde Madde Kullanıldığına Tanık Olma Durumu İle Okul 

Değiştirme Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişki 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

YaĢadığınız sosyal çevrelerde 

keyif verici madde 

kullanıldığına tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 51.9% 45.4% 48.9% 

Az 25.2% 27.2% 26.1% 

Fazla 13.1% 13.5% 13.2% 

Çok fazla 9.8% 13.9% 11.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

YaĢanılan sosyal çevrelerde keyif verici madde kullanımına tanık olma okul değiĢtirme durumuna 

%99 güven düzeyinde bağımlıdır (Kikare=41.655, sd=3, p=0.000). 

Tablodaki verilere göre okul değiĢtirdiğini belirten öğrenciler, okul değiĢtirmediğini belirten 

öğrencilere göre yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına daha yüksek oranda tanık olduğunu 

belirtmiĢtir. Nitekim okul değiĢtirdiğini belirtenlerin %54.6‟sı söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ 

olduğunu belirtmiĢken, bu oran okul değiĢtirmediği belirtenlerde %48.1 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 211 Yaşanılan Sosyal Çevrelerde Madde Kullanıldığına Tanık Olma İle Son 15 Yılda Göç Etme 

Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

YaĢadığınız sosyal çevrelerde 

keyif verici madde 

kullanıldığına tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 50.4% 44.9% 48.9% 

Az 25.5% 27.9% 26.1% 

Fazla 13.0% 14.0% 13.2% 

Çok fazla 11.1% 13.2% 11.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

YaĢanılan sosyal çevrelerde keyif verici madde kullanımına tanık olma göç etme durumuna %99 

güven düzeyinde bağımlıdır (Kikare=16.475,sd=3,p=0.001). 

Tablo 211‟deki verilere göre, son on beĢ yılda göç ettiğini belirten öğrenciler, göç etmediğini belirten 

öğrencilere göre yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına daha yüksek oranda tanık olduğunu 

belirtmiĢtir. Nitekim göç ettiğini belirtenlerin %55.1‟i söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ olduğunu 

belirtmiĢken, bu oran, göç etmediğini belirtenlerde %49.6 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu durum, göç eden 

öğrencilerin daha fazla sosyal çevrede yaĢamıĢ olmaları nedeniyle söz konuĢu davranıĢına daha 

yüksek oranda denk gelme olasılığıyla izah edilebilir. 
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Tablo 212 Yaşanılan Sosyal Çevrelerde Madde Kullanıldığına Tanık Olma İle Oturulan Evin Statüsü 

Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

YaĢadığınız sosyal çevrelerde 

keyif verici madde 

kullanıldığına tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 48.3% 50.5% 48.9% 

Az 26.3% 25.8% 26.1% 

Fazla 14.0% 11.1% 13.2% 

Çok fazla 11.4% 12.6% 11.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

YaĢanılan sosyal çevrelerde keyif verici madde kullanımına tanık olma oturulan evin statüsüne %99 

güven düzeyinde bağımlıdır (Kikare=11.655,sd=3, p=0.009) 

Tablo 212‟deki verilere göre, kendi evinde oturduğunu belirten öğrenciler, kendilerine ait evde 

oturmadığını belirtenlere göre yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına daha yüksek oranda 

tanık olduğunu belirtmiĢtir. Nitekim kendi evinde oturduğunu belirtenlerin %51.7‟si söz konusu 

davranıĢa tanıklık yapmıĢ veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran, kendi evinde oturmadığını 

belirtenlerde %49.5 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Tablo 213 Yaşanılan Sosyal Çevrelerde Madde Kullanıldığına Tanık Olma Durumu İle Ailenin Gelir 

Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

YaĢadığınız sosyal çevrelerde 

keyif verici madde 

kullanıldığına tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 49.5% 42.9% 48.9% 

Az 26.3% 24.1% 26.1% 

Fazla 13.1% 15.3% 13.2% 

Çok fazla 11.2% 17.7% 11.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

YaĢanılan sosyal çevrelerde keyif verici madde kullanımına tanık olma gelir durumuna %99 güven 

düzeyindeki bağımlıdır (Kikare=27.909, sd=3, p=0.000). 

Tablo 213‟deki verilere göre, ailesinin ekonomik durumunu kötü olarak değerlendiren öğrenciler, 

ailesinin ekonomik durumunu iyi olarak değerlendiren öğrencilere göre yaĢadığı sosyal çevrelerde 

madde kullanıldığına daha yüksek oranda tanık olduğunu belirtmiĢtir. Nitekim ailesinin ekonomik 

durumunu kötü olarak değerlendiren öğrencilerin %57.1‟i söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ 

olduğunu belirtmiĢken, bu oran, ailesinin ekonomik durumunu iyi olarak değerlendirenlerde %50.5 

olarak gerçekleĢmiĢtir.  
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Tablo 214 Yaşanılan Sosyal Çevrelerde Madde Kullanıldığına Tanık Olma Durumu İleAilenin 

Çalışma Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

YaĢadığınız sosyal çevrelerde 

keyif verici madde 

kullanıldığına tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 49.1% 45.7% 48.9% 

Az 26.3% 24.0% 26.1% 

Fazla 13.2% 12.9% 13.2% 

Çok fazla 11.4% 17.4% 11.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

YaĢanılan sosyal çevrelerde keyif verici madde kullanımına tanık olma ebeveyn çalıĢma durumuna 

%99 güven düzeyinde bağımlıdır (Kikare=15.307,sd=3, p=0.002). 

Tablo 214‟teki verilere göre, ailesinin ev dıĢında gelir getiren bir iĢte çalıĢmadığını belirten öğrenciler, 

ailesinin ev dıĢında gelir getiren bir iĢte çalıĢtığını belirten öğrencilere göre yaĢadığı sosyal çevrelerde 

madde kullanıldığına daha yüksek oranda tanık olduğunu belirtmiĢtir. Nitekim ailesinin ev dıĢında 

gelir getiren herhangi bir iĢte çalıĢmadığı belirten öğrencilerin %54.3‟ü söz konusu davranıĢa tanıklık 

yapmıĢ olduğunu belirtmiĢken, bu oran, ailesinin ev dıĢında gelir getiren bir iĢte çalıĢtığını 

belirtenlerde %50.9 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

Tablo 215 Yaşanılan Sosyal Çevrelerde Madde Kullanıldığına Tanık Olma Durumu İle Aile Durumu 

Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

YaĢadığınız sosyal çevrelerde 

keyif verici madde 

kullanıldığına tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 49.1% 46.1% 48.9% 

Az 26.3% 24.7% 26.1% 

Fazla 13.1% 14.7% 13.2% 

Çok fazla 11.4% 14.5% 11.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

YaĢanılan sosyal çevrelerde keyif verici madde kullanımına tanık olma aile durumuna bağımlı değildir 

(Kikare=7.693,sd=3,p=0.053). 

Tablo 215‟deki verilere göre, ailesini düzensiz aile Ģeklinde tanımlayan öğrenciler, ailesini düzenli aile 

Ģeklinde tanımlayan öğrencilere göre yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına daha yüksek 

oranda tanık olduğunu belirtmiĢtir.Nitekim ailesini düzensiz aile Ģeklinde tanımlayan öğrencilerin 
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%53.9‟u söz konusu davranıĢa tanık veya muhatap olduğunu belirtmiĢken, bu oran, ailesini düzenli 

aile Ģeklinde tanımlayanlarda %50.9 olarak gerçekleĢmiĢtir.   

Tablo 216 Yaşanılan Sosyal Çevrelerde Madde Kullanıldığına Tanık Olma Durumu İle Ailede son 15 

Yılda Suça Karışma Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

YaĢadığınız sosyal çevrelerde 

keyif verici madde 

kullanıldığına tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 50.0% 28.7% 48.9% 

Az 26.3% 22.0% 26.1% 

Fazla 12.8% 21.1% 13.2% 

Çok fazla 10.9% 28.2% 11.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

YaĢanılan sosyal çevrelerde keyif verici madde kullanımına tanık olma ailede suça karıĢan olma 

durumuna %99 güven düzeyinde bağımlıdır (Kikare=131.358, sd=3, p=0.000). 

Tablo 216‟daki verilere göre, ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suça karıĢan birey olduğunu 

belirten öğrenciler, ailesinde son 15 yıl içerisinde suç iĢleme eylemine karıĢan birey olmadığını ifade 

edenlere göre yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına daha yüksek oranda tanık olduğunu 

belirtmiĢtir. daha yüksek oranda tanıklık etmiĢ veya muhatap olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. 

Nitekim ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suça karıĢan birey olduğunu belirten öğrencilerin 

%71.3‟ü söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ olduğunu belirtmiĢken, bu oran, ailesinde son 15 yıl 

içerisinde suç iĢleme eylemine karıĢan birey olmadığını ifade edenlerde %50.0 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Bu durum, aile içerisinde suç iĢleme eylemine karıĢan birey olma durumu ile ev ortamında kendini 

daha fazla oranda gergin ve mutsuz hissetme durumu arasında anlamlı bir iliĢki olduğu, bu bağlamda 

ailede suç iĢlemiĢ bireyin bulunmasının,yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına daha yüksek 

oranda tanık olma oranının artıĢında belirleyici etkenlerden biri olduğunu ortaya koymaktadır.   

Tablo 217 Yaşanılan Sosyal Çevrelerde Madde Kullanıldığına Tanık Olma Durumu İle Ailede Son 15 

Yılda Suç Mağduru Olma Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

YaĢadığınız sosyal çevrelerde 

keyif verici madde 

kullanıldığına tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 50.0% 32.5% 48.9% 

Az 26.1% 26.6% 26.1% 

Fazla 13.0% 18.0% 13.2% 

Çok fazla 11.0% 22.9% 11.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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YaĢanılan sosyal çevrelerde keyif verici madde kullanımına tanık olma ailede suç mağduru olma 

durumuna %99 güven düzeyinde bağımlıdır (Kikare=77.793,sd=3, p=0.000). 

Tablo 217‟deki verilere göre, ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olduğunu 

belirten öğrencilerin, ailesinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olmadığını ifade edenlere göre 

yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına daha yüksek oranda tanık olduğunu belirttiği 

görülmektedir. Nitekim ailesi içerisinde son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olduğunu belirten 

öğrencilerin %67.5‟i söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ olduğunu belirtmiĢken, bu oran, ailesinde 

son 15 yıl içerisinde suç mağduru birey olmadığını ifade edenlerde %50.0 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu 

veriler, bir önceki tablodaki verilerle uyumluluk göstermektedir. Öyle ki, bir önceki tablodaki verilere 

göre ailede suç iĢleme eylemine karıĢan bireylerin olduğu aile ortamlarında yaĢayan bireylerde olduğu 

gibi, buradaki tablodaki verilere göre de ailede suç mağduru olan aile ortamlarında yaĢayan bireylerin 

yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına daha yüksek oranda tanık olduğunu anlaĢılmaktadır. 

 

Tablo 218 Yaşanılan Sosyal Çevrelerde Madde Kullanıldığına Tanık Olma Durumu İle Geçmişte 

Herhangi Bir Suç Olayının Mağduru olma Durumu Arasındaki Bağımlılık İlişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

YaĢadığınız sosyal çevrelerde 

keyif verici madde 

kullanıldığına tanık oldunuz 

mu? 

Hiç 51.9% 35.4% 48.9% 

Az 26.1% 26.4% 26.1% 

Fazla 12.3% 17.4% 13.2% 

Çok fazla 9.7% 20.9% 11.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

YaĢanılan sosyal çevrelerde keyif verici madde kullanımına tanık olma suç mağduru olma durumuna 

%99 güven düzeyinde bağımlıdır (Kikare=187.195,sd=3, p=0.000). 

Tablodaki verilere göre, geçmiĢte kendisinin suç mağduru olduğunu belirten öğrencilerin, geçmiĢte 

suç mağduru olmadığını belirten öğrencilere göre yaĢadığı sosyal çevrelerde madde kullanıldığına 

daha yüksek oranda tanık olduğunu belirttiği görülmektedir. Nitekim geçmiĢte kendisinin suç mağduru 

olduğunu belirten öğrencilerin %64.6‟sı söz konusu davranıĢa tanıklık yapmıĢ olduğunu belirtmiĢken, 

bu oran, geçmiĢte suç mağduru olmadığını belirten öğrencilerde %48.1 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu 

durum, bireyin sosyal çevresindeki suç iĢlenme durumunun yoğunluğuyla izah edilebilir.  
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5.3.3 Okul-Ev Arasında ġiddete Uğrama Korkusu YaĢama 

Katılımcıların yaklaĢık dörtte biri (%25.6) okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıklarını 

belirtmiĢlerdir. Bu korkuyu yaĢayanların %2.9‟u çok fazla, %4.5‟i fazla ve %18.2‟si ise az yaĢadığını 

belirtmiĢlerdir. 

Tablo 219 Katılanın, okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu 

 
Katılanın, okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  74,5 74,0 75,2 74,4 

EVET 25,5 26,0 24,8 25,6 

KORKU YAġAMA SIKLIĞI 
   

 

A)  Az  18,1 18,6 17,9 18,2 

B)  Fazla 4,7 4,6 3,5 4,5 

C)  Çok fazla 2,6 2,9 3,4 2,9 

 
Tablo 220 Katılımcıların okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu ve Cinsiyet 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Okul yolunda/çevresinde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢar 

mısınız? 

Hiç 68.8% 80.5% 74.4% 

Az 22.3% 13.8% 18.2% 

Fazla 5.8% 3.0% 4.5% 

Çok fazla 3.1% 2.7% 2.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 129.749, sd=3, p=0.000). Tablo 220‟de görüldüğü 

gibi Cinsiyet değiĢkeni açısından ele alındığında, Kadın %31.2, Erkek %19.5 oranında okuluyla evi 

arasında bir Ģekilde Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıklarına dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu 

sonuçlara göre kadın öğrenciler, erkek öğrencilerden daha fazla okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama 

korkusu yaĢadıkları belirlenmiĢtir. 

Tablo 221 Katılımcıların okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu ve kardeş 

sayısı arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Okul yolunda/çevresinde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢar 

mısınız? 

Hiç 76.5% 74.3% 74.4% 

Az 17.7% 18.3% 18.2% 

Fazla 3.8% 4.5% 4.5% 

Çok fazla 2.0% 2.9% 2.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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Katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu ile çocuk sayısı arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 1.795,sd=3, p=0.616). Tablo 221‟de görüldüğü 

gibi, kardeĢ sayısı değiĢkeni açısından tek çocukların %23.5 iki ve daha fazla kardeĢ olanların %25.7 

oranında okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir.  

Tablo 222 Katılımcıların okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu ve aile tipi 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Okul yolunda/çevresinde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢar 

mısınız? 

Hiç 74.8% 71.6% 74.4% 

Az 18.0% 20.2% 18.2% 

Fazla 4.4% 4.8% 4.5% 

Çok fazla 2.8% 3.5% 2.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu ile aile tipi arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 4.395, sd=3, p=0.222). Tablo 222‟de görüldüğü 

gibi, aile tipi değiĢkeni açısından çekirdek ailesi olanlar %25.2, geniĢ ailesi olanların %28.4 oranında 

okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir.  

Tablo 223 Katılımcıların okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu ve okul 

değiştirme durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Okul yolunda/çevresinde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢar 

mısınız? 

Hiç 74.9% 74.0% 74.4% 

Az 18.5% 17.8% 18.2% 

Fazla 4.0% 4.9% 4.5% 

Çok fazla 2.5% 3.3% 2.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu ile okul değiĢtirme 

durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 6.763, sd=3, p=0.080). Tablo 

223‟te görüldüğü gibi, okul değiĢtirme durumu değiĢkeni açısından okul değiĢtirmeyenler %25.1, okul 

değiĢtirenler %26.0 oranında okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıklarını 

belirtmiĢlerdir.  
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Tablo 224 Katılımcıların okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu ve son 15 

yılda göç etme durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Okul yolunda/çevresinde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢar 

mısınız? 

Hiç 75.3% 72.5% 74.4% 

Az 18.2% 17.9% 18.2% 

Fazla 3.9% 6.1% 4.5% 

Çok fazla 2.6% 3.6% 2.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu ile son 15 yılda göç etme 

durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=19.772, sd=3, p=0.000). Tablo 

224‟te görüldüğü gibi son 15 yılda göç etme durumu değiĢkeni açısından ele alındığında, son 15 yılda 

göç etmeyenler %24.7, son 15 yılda göç edenler %27.5 oranında okuluyla evi arasında bir Ģekilde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıklarına dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre son 15 yılda 

göç eden öğrenciler, son 15 yılda göç etmeyen öğrencilerden daha fazla okuluyla evi arasında Ģiddete 

uğrama korkusu yaĢadıkları belirlenmiĢtir. 

Tablo 225 Katılımcıların okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu ve oturulan 

evin statüsü arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Okul yolunda/çevresinde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢar 

mısınız? 

Hiç 75.0% 73.0% 74.4% 

Az 18.2% 18.4% 18.2% 

Fazla 4.2% 5.1% 4.5% 

Çok fazla 2.6% 3.5% 2.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu ile oturulan evin statüsü 

arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 6.690, sd=3, p=0.082). Tablo 225‟te 

görüldüğü gibi, oturulan evin statüsü değiĢkeni açısından kendi evi olanlar %25.0, kendi evi 

olmayanlar %27.0 oranında okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıklarını 

belirtmiĢlerdir.  
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Tablo 226 Katılımcıların okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu ve ailenin 

gelir durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Okul yolunda/çevresinde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢar 

mısınız? 

Hiç 75.7% 61.7% 74.4% 

Az 17.6% 25.0% 18.2% 

Fazla 4.2% 7.1% 4.5% 

Çok fazla 2.5% 6.3% 2.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu ile gelir durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 68.277, sd=3, p=0.000). Tablo 226‟da görüldüğü 

gibi gelir durumu değiĢkeni açısından ele alındığında, gelir durumu iyi olanlar %24.3, gelir durumu 

kötü olanlar  %38.3 oranında okuluyla evi arasında bir Ģekilde Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıklarına 

dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre gelir durumu kötü olan öğrenciler, gelir durumu iyi 

olan öğrencilerden daha fazla okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıkları belirlenmiĢtir. 

Tablo 227 Katılımcıların okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu ve ailenin 

çalışma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Okul yolunda/çevresinde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢar 

mısınız? 

Hiç 74.7% 70.5% 74.4% 

Az 18.0% 21.3% 18.2% 

Fazla 4.4% 5.2% 4.5% 

Çok fazla 2.9% 3.0% 2.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu ile ebeveyn çalıĢma 

durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 4.130, sd=3, p=0.243). Tablo 

227‟de görüldüğü gibi, ebeveyn çalıĢma durumu değiĢkeni açısından anne babası çalıĢanlar  %25.3, 

anne babası çalıĢmayanlar %29.5 oranında okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıklarını 

belirtmiĢlerdir.  
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Tablo 228 Katılımcıların okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu ve aile 

durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Okul yolunda/çevresinde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢar 

mısınız? 

Hiç 74.5% 73.5% 74.4% 

Az 18.3% 18.2% 18.2% 

Fazla 4.4% 4.8% 4.5% 

Çok fazla 2.8% 3.6% 2.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu ile aile durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare= 1.531, sd=3, p>0.675). Tablo 228‟de görüldüğü 

gibi, aile durumu değiĢkeni açısından düzenli aileye sahip olanlar %25.5, düzensiz aileye sahip olanlar  

%26.5 oranında okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir.  

Tablo 229 Katılımcıların okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu ve ailede son 

15 yılda suça karışma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Okul yolunda/çevresinde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢar 

mısınız? 

Hiç 74.7% 70.2% 74.4% 

Az 18.2% 19.6% 18.2% 

Fazla 4.4% 4.7% 4.5% 

Çok fazla 2.7% 5.6% 2.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu ile ailede son 15 yılda 

suça karıĢma durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 10.429, sd=3, 

p=0.015). Tablo 229‟da görüldüğü gibi ailede son 15 yılda suça karıĢma durumu değiĢkeni açısından 

ele alındığında, ailede son 15 yılda suça karıĢma durumu olmayanlar %25.3, ailede son 15 yılda suça 

karıĢma durumu olanlar %29.8 oranında okuluyla evi arasında bir Ģekilde Ģiddete uğrama korkusu 

yaĢadıklarına dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailesinde son 15 yılda suça karıĢma 

durumu olan öğrenciler ailesinde son 15 yılda suça karıĢma durumu olmayan öğrencilerden daha fazla 

okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıkları belirlenmiĢtir. 
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Tablo 230 Katılımcıların okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu ve ailede son 

15 yılda suç mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Okul yolunda/çevresinde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢar 

mısınız? 

Hiç 75.0% 66.0% 74.4% 

Az 18.1% 20.9% 18.2% 

Fazla 4.3% 7.6% 4.5% 

Çok fazla 2.7% 5.4% 2.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu ile ailede son 15 yılda 

suç mağduru olma durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 25.606, sd=3, 

p<0.01). Tablo 230‟da görüldüğü gibi ailede son 15 yılda suç mağduru olma durumu değiĢkeni 

açısından ele alındığında, ailede son 15 yılda suç mağduru olma durumu olmayanlar %25.0, ailede son 

15 yılda suç mağduru olma durumu olanlar %34.0 oranında okuluyla evi arasında bir Ģekilde Ģiddete 

uğrama korkusu yaĢadıklarına dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailesinde son 15 yılda 

suç mağduru olma durumu olan öğrenciler ailesinde son 15 yılda suç mağduru olma durumu olmayan 

öğrencilerden daha fazla okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıkları belirlenmiĢtir. 

Tablo 231 Katılımcıların okuluyla evi arasında şiddete uğrama korkusu yaşama durumu ve geçmişte 

kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

Okul yolunda/çevresinde 

Ģiddete uğrama korkusu yaĢar 

mısınız? 

Hiç 76.3% 66.0% 74.4% 

Az 17.6% 21.3% 18.2% 

Fazla 4.0% 6.4% 4.5% 

Çok fazla 2.1% 6.4% 2.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu ile geçmiĢte kendisi 

herhangi bir suç olayının mağduru olma durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır 

(Kikare=100.245, sd=3, p=0.000). Tablo 231‟de görüldüğü gibi geçmiĢte kendisi herhangi bir suç 

olayının mağduru olma durumu değiĢkeni açısından ele alındığında, geçmiĢte kendisi herhangi bir suç 

olayının mağduru olmayanlar %23.7, geçmiĢte kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olanlar 

%34.0 oranında okuluyla evi arasında bir Ģekilde Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıklarına dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre geçmiĢte kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olan 

öğrenciler geçmiĢte kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olmayan öğrencilerden daha fazla 

okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıkları belirlenmiĢtir. 
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5.3.4 BÖLÜM DEĞERLENDĠRMESĠ – ÇEVRE 

Ankete katılanların diğer insanlara karĢı kızgınlık ve öfkeli olma durumu; kardeĢ sayısı, oturulan evin 

statüsü ve anne babanın çalıĢma durumu dıĢındaki tüm değiĢkenlerin anlamlı sonuçlar verdiği 

görülmüĢtür. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere nazaran diğerlerine daha fazla kızgınlık ve öfke 

duyduğu belirlenmiĢtir. Katılımcıların okul ortamında birçok stres kaynağından dolayı yoğun Ģekilde 

öfke duygusu yaĢama riskine sahiptir. Bu bulgu alan yazında öfke duygusunun davranıĢsal olarak 

gösterilmesi bulgusuyla paraleldir (Boman, 2003; Demir ve Çelikkaleli, 2019; Evren ve diğ., 2015; 

Erdur-Baker).  

Öğrencilerde öfkenin öğrenilmesine büyük oranda yetiĢkinler öncülük etmektedir. Öğrencinin 

ailesinde ve yakın çevresinde öfkeli bireylerin varlığı çocuklar için model olmaktadır. Okul dahil 

yakın çevrede model olacak öfkeli yetiĢkinlerin bulunmasının en büyük zararı çocuklara olmaktadır. 

Bu çocuklar, model olan yetiĢkinlerin kendi çocukları da olabilir. Çocuklar öfkeli yetiĢkinleri 

izleyerek ve gözlemleyerek öfkeyi öğrenmekte ve böylece öfke bir sonraki kuĢağa aktarılmaktadır 

(Damar 2018).Lise öğrencilerinin saldırganlık puanları üniversite öğrencilerinden daha yüksektir. Hem 

lise hem de üniversitede erkekler kızlara göre daha saldırgandır. Öfke kontrolü üniversite 

öğrencilerinde lise öğrencilerine oranla daha yüksektir. DüĢmanlık lise öğrencilerinde üniversite 

öğrencilerine oranla  daha yüksektir. Lise öğrencilerinde ekonomik düzey arttıkça fiziksel saldırganlık 

davranıĢı artmakta öfke ve saldırganlık alt boyutlarında ise orta ve alt gruplar için bu durum tersine 

iĢlemektedir (Eroğlu, 2009). 

Yeterli geliri olmayan, aile düzeninde sorunlar olan, bir Ģekilde kendisi ya da ailesinden birileri suç 

mağduru olan katılımcılar diğerlerine nazaran, baĢka insanlara karĢı kızgınlık ve öfke duyduklarını 

belirtmiĢlerdir. Bu bulgular Ġzmit ilçesi için yapılan çalıĢmayla da uyumludur (Çimen ve diğ., 2017). 

Öfke puanlarını alkol, uçucu madde kullanımı; gruba, çeteye üye olma; kumar, Ģans oyunu oynama; 

fiziksel Ģiddete maruz kalma ve okula devamsızlık artırmaktadır. Fiziksel ve duygusal Ģiddet 

uygulama ile kavgada alet kullanmaya yüksek öfke neden olmaktadır. Alkol ve bağımlılık yapıcı 

madde kullanma, fiziksel Ģiddete maruz kalma, fiziksel ve sözel Ģiddet uygulama, okul devamsızlığı 

sürekli öfke, öfke iç, öfke dıĢ ve öfke kontrol puanlarını olumsuz yönde etkilemektedir (Aygen, 2009). 

Öfke duygusu yaĢamımız içerisinde olan ve sağlıksız ifade edildiğinde bireyin geliĢimini olumsuz 

etkileyecek ve sosyal uyumunu zorlaĢtırmasına neden olacaktır (Feindler ve Engel, 2011). 

Öğrencilerin öfkelerini sağlıklı Ģekilde ifade etmelerinin desteklenmesi yerinde olacaktır. 

Öğrencilerin yaĢadıkları sosyal çevrelerde madde kullanımına tanık olmaları ciddi bir risk faktörüdür. 

"Okulla ev arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu" ile ilgili tüm sonuçlar incelendiğinde, 

katılımcıların okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢama durumu; cinsiyet, ailesinin göç 

edip etmemesi, ailenin gelir durumu, ailesinin veya kendisinin suç mağduru olma durumu ve ailede 

suça karıĢan birisinin olma durumu değiĢkenleriyle anlamlı sonuçlar elde edilmiĢtir. Katılımcıların 
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yaklaĢık dörtte biri (%25), okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Kadın katılımcılar, erkek katılımcılara göre; son 15 yıl içerisinde göç edenler, göç etmeyenlere göre; 

gelir durumu kötü olanların, iyi olanlara göre; ailede son 15 yılda suça karıĢmıĢ olanların, olmayanlara 

göre; son 15 yılda suç mağduru olanların, olmayanlara göre ve son olarak da kendisi suç mağduru 

olanların, olmayanlara göre okuluyla evi arasında Ģiddete uğrama korkusu yaĢadıkları belirlenmiĢtir. 

Bu bulgular yapılan diğer bilimsel çalıĢma bulgularıyla da paralellik göstermektedir.Erkekler kızlara 

göre fiziksel olarak daha saldırgan davranıĢlar göstermektedirler. Bunun nedeni cinsel rollerin 

öğretilmesi ve hormonal değiĢimlerle açıklanabilir (Burney, 2006). Okuldaöğrenciler arası yaĢanan 

Ģiddet, öğretmenler tarafından uygulanan Ģiddet ve okula dıĢarıdan gelenler tarafından öğrencilere 

uygulanan Ģiddet; öğrencilerin Ģiddet, öfke, korku, saldırganlık davranıĢlarını geliĢtirmelerine sebep 

olmaktadır (Damar 2018). 
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5.4 KĠġĠSEL 

 

5.4.1 GeçmiĢte Kasıtlı Olarak Kendine Zarar Verme Durumu 

GeçmiĢte kendine fiziki zarar verme davranıĢının büyükĢehir olan Kocaeli‟nin 3 büyük ilçesinde 

karĢılaĢtırıldığında  %43.2 oranıyla davranıĢın en yüksek olduğu ilçe Ġzmit‟tir.  

Tablo 232 Geçmişte kendine kasten fiziki zarar verme durumu 

 
GeçmiĢte kendine kasten fiziki zarar verme durumu  Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  56,8 63,9 59,7 60 

EVET 43,2 36,1 40,3 40 

ZARAR VERME SIKLIĞI 
   

 

A) Az 29,3 24,2 27,0 27,0 

B) Fazla   8,8 6,9 7,3 7,8 

C) Çok fazla 5,1 5,1 6,0 5,3 
 

Tablo 233 Geçmişte kendine kasten fiziki zarar verme u ve Cinsiyet arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

GeçmiĢte kasıtlı olarak 

kendinize fiziki zarar verdiniz 

mi? 

Hiç 56.9% 63.2% 59.9% 

Az 29.5% 24.4% 27.0% 

Fazla 8.1% 7.3% 7.8% 

Çok fazla 5.5% 5.1% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ile cinsiyet arasında anlamlı bir bağımlılık 

iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=29.285, sd=3, p=0.000). Tablo 233‟de görüldüğü gibi Cinsiyet değiĢkeni 

açısından ele alındığında,  Kadın %43.1, Erkek %36.8 oranında geçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki 

zarar verme davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre 

kadın öğrenciler, erkek öğrencilerden daha fazla kendine zarar verme davranıĢı göstermektedir. 

Tablo 234 Geçmişte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ve kardeş sayısı arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

GeçmiĢte kasıtlı olarak 

kendinize fiziki zarar verdiniz 

mi? 

Hiç 57.8% 60.1% 59.9% 

Az 29.1% 26.9% 27.0% 

Fazla 7.8% 7.8% 7.8% 

Çok fazla 5.3% 5.3% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ile çocuk sayısı arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare=1.013,sd=3, p=0.798) Tablo 234‟te görüldüğü gibi, kardeĢ 

sayısı değiĢkeni açısından tek çocukların %42.2, iki ve daha fazla kardeĢ olanların 39.9 oranında 

geçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme göstermiĢlerdir.  

Tablo 235 Geçmişte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ve aile tipi arasındaki bağımlılık 

ilişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

GeçmiĢte kasıtlı olarak 

kendinize fiziki zarar verdiniz 

mi? 

Hiç 59.9% 59.1% 59.9% 

Az 27.1% 27.8% 27.0% 

Fazla 7.7% 8.4% 7.8% 

Çok fazla 5.4% 4.7% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ile aile tipi arasında anlamlı bir bağımlılık 

iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare=1.276,sd=3, p=0.735). Tablo 235‟te görüldüğü gibi aile tipi açısından, 

çekirdek aile %40.1, geniĢ aile %40.9 oranında geçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme 

davranıĢı gösterdikleri sonucu elde edilmiĢtir.   

Tablo 236 Geçmişte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ve okul değiştirme durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

GeçmiĢte kasıtlı olarak 

kendinize fiziki zarar verdiniz 

mi? 

Hiç 63.2% 56.3% 59.9% 

Az 26.9% 27.3% 27.0% 

Fazla 6.3% 9.3% 7.8% 

Çok fazla 3.7% 7.1% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ile okul değiĢtirme durumu arasında 

anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=71. 032, sd=3, p=0.000). Tablo 236‟da görüldüğü 

gibi okul değiĢtirmedi %36.8, okul değiĢtirdi %43.7 geçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme 

davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre okul 
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değiĢtiren öğrenciler, okul değiĢtirmeyen öğrencilerden daha fazla kendine zarar verme davranıĢı 

göstermektedir. 

Tablo 237 Geçmişte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ve son 15 yılda göç etme durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

GeçmiĢte kasıtlı olarak 

kendinize fiziki zarar verdiniz 

mi? 

Hiç 61.8% 54.8% 59.9% 

Az 26.5% 28.5% 27.0% 

Fazla 7.5% 8.6% 7.8% 

Çok fazla 4.2% 8.1% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

etme durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=52,997, sd=3, p=0.000). 

Tablo 237‟de görüldüğü gibi göç etmeyenler %38.2, göç edenler %45.2 geçmiĢte kasıtlı olarak 

kendine fiziki zarar verme davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu 

sonuçlara göre göç yaĢamıĢ öğrenciler, göç yaĢamayan öğrencilerden daha fazla kendine zarar verme 

davranıĢı göstermektedir. 

Tablo 238 Geçmişte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ve oturulan evin statüsü 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

GeçmiĢte kasıtlı olarak 

kendinize fiziki zarar verdiniz 

mi? 

Hiç 60.6% 58.0% 59.9% 

Az 27.0% 27.2% 27.0% 

Fazla 7.4% 8.6% 7.8% 

Çok fazla 5.0% 6.2% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ile evin statüsü arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır (Kikare=7.663, sd=3, p=0.054). Tablo 5.6‟da görüldüğü gibi kendi 

evi olanlar %39.4, kendi evi olmayanlar %42.0 oranında geçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar 

verme davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre kendi 

evi olmayan öğrenciler, kendi evi olan öğrencilerden daha fazla kendine zarar verme davranıĢı 

göstermektedir. 

  



199 
 

Tablo 239 Geçmişte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ve ailenin gelir durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

GeçmiĢte kasıtlı olarak 

kendinize fiziki zarar verdiniz 

mi? 

Hiç 61.2% 47.0% 59.9% 

Az 26.6% 31.4% 27.0% 

Fazla 7.4% 11.6% 7.8% 

Çok fazla 4.8% 10.0% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ile ailenin gelir durumu arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 63.603, sd=3, p=0.000). Tablo 239‟da görüldüğü gibi aile 

geliri iyi olanlar %38.8, kötü olanlar %53.0 oranında geçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme 

davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre aile geliri 

kötü olan öğrenciler, aile geliri iyi olan öğrencilerden daha fazla kendine zarar verme davranıĢı 

göstermektedir. 

Tablo 240 Geçmişte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ve ailenin çalışma durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

GeçmiĢte kasıtlı olarak 

kendinize fiziki zarar verdiniz 

mi? 

Hiç 60.1% 55.5% 59.9% 

Az 27.1% 26.8% 27.0% 

Fazla 7.7% 9.6% 7.8% 

Çok fazla 5.1% 8.1% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ile ailenin çalıĢma durumu arasında anlamlı 

bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 11.374, sd=3, p=0.010). Tablo 240‟ta görüldüğü gibi anne 

babası çalıĢanlar %39.9, anne babası çalıĢmayanlar %44.5 oranında geçmiĢte kasıtlı olarak kendine 

fiziki zarar verme davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerini dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara 

göre anne babası çalıĢmayan öğrenciler, anne babası çalıĢan öğrencilerden daha fazla kendine zarar 

verme davranıĢı göstermektedir. 



200 
 

Tablo 241 Geçmişte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ve aile durumu arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

GeçmiĢte kasıtlı olarak 

kendinize fiziki zarar verdiniz 

mi? 

Hiç 60.7% 52.7% 59.9% 

Az 27.1% 26.9% 27.0% 

Fazla 7.5% 9.8% 7.8% 

Çok fazla 4.7% 10.6% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ile aile durumu arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 49.278, sd=3, p=0.000). Tablo 241‟de görüldüğü gibi düzenli 

aile yapısı olanlar %39.3, düzensiz aile yapısında olanlar %47.3 oranında geçmiĢte kasıtlı olarak 

kendine fiziki zarar verme davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu 

sonuçlara göre düzensiz aile yapısında olan öğrenciler, düzenli aile yapısı olan öğrencilerden daha 

fazla kendine zarar verme davranıĢı göstermektedir. 

Tablo 242 Geçmişte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ve ailede son 15 yılda suça 

karışma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

GeçmiĢte kasıtlı olarak 

kendinize fiziki zarar verdiniz 

mi? 

Hiç 61.1% 37.2% 59.9% 

Az 26.8% 30.5% 27.0% 

Fazla 7.3% 17.0% 7.8% 

Çok fazla 4.8% 15.2% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ile ailede son 15 yılda suça karıĢma durumu 

arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 138.767, sd=3, p=0.000). Tablo 242‟de 

görüldüğü gibi ailede son 15 yılda suça karıĢan yok diyenler %38.9, ailede son 15 yılda suça karıĢan 

var diyenler %62.8 oranında geçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme davranıĢını bir Ģekilde 

gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailesinde suça karıĢan birileri olan 

öğrenciler, ailesinde suça karıĢma durumu olmayan öğrencilerden daha fazla kendine zarar verme 

davranıĢı göstermektedir. 
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Tablo 243 Geçmişte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ve ailede son 15 yılda suç 

mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

GeçmiĢte kasıtlı olarak 

kendinize fiziki zarar verdiniz 

mi? 

Hiç 61.3% 37.8% 59.9% 

Az 26.7% 32.7% 27.0% 

Fazla 7.2% 17.0% 7.8% 

Çok fazla 4.8% 12.5% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ile ailede son 15 yılda suç mağduru olma 

arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 129.809, sd=3, p=0.000). Tablo 243‟de 

görüldüğü gibi ailede son 15 yılda suça mağduru yok diyenler %38.7, ailede son 15 yılda suç mağduru 

olan var diyenler %62.2 oranında geçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme davranıĢını bir 

Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre ailesinde suç mağduru olan 

birileri olan öğrenciler, ailesinde suç mağduru olmayan öğrencilerden daha fazla kendine zarar verme 

davranıĢı göstermektedir. 

Tablo 244 Geçmişte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ve geçmişte kendisi herhangi bir 

suç olayının mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz geçmiĢte, herhangi bir suç olayının 

mağduru oldunuz mu? 

Total 

Suç mağduru 

değil Suç mağduru 

GeçmiĢte kasıtlı olarak 

kendinize fiziki zarar verdiniz 

mi? 

Hiç 64.0% 41.8% 59.9% 

Az 25.6% 33.6% 27.0% 

Fazla 6.6% 13.0% 7.8% 

Çok fazla 3.8% 11.7% 5.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

GeçmiĢte kasıtlı olarak kendine fiziki zarar verme durumu ile kendisi herhangi bir suç olayının 

mağduru olma arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 283.152, sd=3, p=0.000). 

Tablo 244‟de görüldüğü gibi kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olmayan %36.0, kendisi 

herhangi bir suç olayının mağduru oldum diyenler %58.2 oranında geçmiĢte kasıtlı olarak kendine 

fiziki zarar verme davranıĢını bir Ģekilde gösterdiklerine dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara 

göre kendisi herhangi bir suç olayının mağduru oldum Ģeklinde ifade eden öğrenciler, kendisi herhangi 

bir suç olayının mağduru olmadığını ifade eden öğrencilerden daha fazla kendine zarar verme 

davranıĢı göstermektedir. 
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5.4.2 Vücutta Ġz Bulunma Durumu 

Katılımcıların yüzde 28.2‟sinin vücudunda yara izi bulunduğu belirlenmiĢtir. Vücudunda bulunan izin 

niteliğine bakıldığında ise, %18.6‟sının derin yara izi, %5.1‟inde jilet izi ve %5.5‟inde de dövme 

bulunduğu ifade edilmiĢtir.  

Tablo 245 Vücudunda iz bulunması durumu 

 
Ankete katılanın, vücudunda iz bulunması durumu Genel 

SEÇENEKLER ĠZMĠT GEBZE KÖRFEZ % 

HAYIR  69,0 73,3 70,1 70,8 

EVET 31,0 26,7 29,9 28,2 

VAR OLAN "ĠZ" NĠTELĠĞĠ 
   

 

A) Dövme var  5,8 5,4 5,2 5,5 

B) Jilet izi var  5,5 4,3 5,7 5,1 

C)   Derin yara izi var 19,7 17,0 19,1 18,6 

 
Tablo 246 Katılımcıların vücudunda iz bulunması ve Cinsiyet arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Cinsiyet 

Total Kadın Erkek 

Vücudunuzda hangi izler var? Dövme 4.3% 6.7% 5.5% 

Jilet izi 5.8% 4.3% 5.1% 

Derin yara izi 16.3% 21.1% 18.6% 

Herhangi bir iz yok 73.5% 67.9% 70.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Vücutta iz bulunma durumu ile cinsiyet arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 

53.334, sd=3, p=0.000). Tablo 246‟da görüldüğü gibi Cinsiyet değiĢkeni açısından ele alındığında,  

Kadın %26.5, Erkek %32.1 oranında vücutta iz bulunma durumunun bir Ģekilde var olduğuna dair 

cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre erkek öğrencilerin, kadın öğrencilerden daha fazla 

vücudunda iz bulunduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 247 Katılımcıların vücudunda iz bulunması ve kardeş sayısı arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Siz dahil kaç kardeĢsiniz? 

Total Tek çocuk Çok çocuk 

Vücudunuzda hangi izler var? Dövme 6.3% 5.5% 5.5% 

Jilet izi 3.3% 5.2% 5.1% 

Derin yara izi 17.2% 18.6% 18.6% 

Herhangi bir iz yok 73.2% 70.7% 70.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Vücutta iz bulunma durumu ile çocuk sayısı arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır 

(Kikare= 3.940, sd=3, p=0.268). Tablo 247‟de görüldüğü gibi, kardeĢ sayısı değiĢkeni açısından tek 
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çocukların %26.8, iki ve daha fazla kardeĢ olanların %29.3 oranında vücutta iz bulunma durumunu 

ifade etmiĢlerdir.  

Tablo 248 Katılımcıların vücudunda iz bulunması ve aile tipi arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Evinizde hala, amca, dayı, teyze, nine, 

dede gibi sizinle yaĢayan 

yakınlarınızla geniĢ aile mi, yoksa 

çekirdek aile misiniz? 

Total Çekirdek aile GeniĢ aile 

Vücudunuzda hangi izler var? Dövme 5.6% 4.8% 5.5% 

Jilet izi 5.0% 5.8% 5.1% 

Derin yara izi 18.6% 18.9% 18.6% 

Herhangi bir iz yok 70.9% 70.6% 70.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Vücutta iz bulunma durumu ile aile tipi arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmamıĢtır 

(Kikare=1.737, sd=3, p=0.629). Tablo 248‟de görüldüğü gibi aile tipi açısından, çekirdek ailesi olanlar  

%29.1, geniĢ ailesi olanlar  %29.4 oranında vücutlarında iz bulunduğunu belirtmiĢlerdir.  

Tablo 249 Katılımcıların vücudunda iz bulunması ve okul değiştirme arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Bugüne kadar hiç okul değiĢtirdiniz 

mi? 

Total Okul değiĢtirmedi Okul değiĢtirdi 

Vücudunuzda hangi izler var? Dövme 4.1% 7.2% 5.5% 

Jilet izi 3.5% 6.9% 5.1% 

Derin yara izi 16.2% 21.2% 18.6% 

Herhangi bir iz yok 76.3% 64.7% 70.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Vücutta iz bulunma durumu ile okul değiĢtirme durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi 

saptanmıĢtır (Kikare= 123.598,sd=3, p=0.000). Tablo 249‟da görüldüğü gibi okul değiĢtirmedi %23.7, 

okul değiĢtirdi %35.3 vücutta iz bulunma durumunun bir Ģekilde bulunduğuna dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre okul değiĢtiren öğrencilerin, okul değiĢtirmeyen öğrencilerden 

daha fazla vücutlarında bir iz bulunduğu belirlenmiĢtir. 
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Tablo 250 Katılımcıların vücudunda iz bulunması ve son 15 yılda göç etme durumu arasındaki 

bağımlılık ilişkisi 

 

Son 15 yılda bir yerden bir yere göç 

ettiniz mi? 

Total Göç etmedi Göç etti 

Vücudunuzda hangi izler var? Dövme 5.2% 6.3% 5.5% 

Jilet izi 4.8% 5.8% 5.1% 

Derin yara izi 17.0% 23.1% 18.6% 

Herhangi bir iz yok 73.0% 64.9% 70.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Vücutta iz bulunma durumu ile son 15 yılda bir yerden bir yere göç etme durumu arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare=43.155, sd=3, p=0.000 ). Tablo 250‟de görüldüğü gibi göç 

etmeyenlerin %27.0, göç edenlerin %35.1 oranında vücutlarında iz bulunduğuna dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre göç yaĢamıĢ öğrencilerin, göç yaĢamayan öğrencilerden daha fazla 

vücutlarında iz bulunduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 251 Katılımcıların vücudunda iz bulunması ve oturulan evin statüsü arasındaki bağımlılık 

ilişkisi 

 

Oturduğunuz evin statüsü nedir? 

Total Kendi evi Kendi evi değil 

Vücudunuzda hangi izler var? Dövme 5.2% 6.3% 5.5% 

Jilet izi 4.8% 6.0% 5.1% 

Derin yara izi 18.4% 19.1% 18.6% 

Herhangi bir iz yok 71.7% 68.6% 70.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Vücutta iz bulunma durumu ile oturulan evin statüsü arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi 

saptanmıĢtır (Kikare=9.255, sd=3, p=0.026). Tablo 251‟de görüldüğü gibi kendi evi olanların %28.3, 

kendi evi olmayanların %31.4 oranında vücutlarında iz bulunduğuna dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. 

Bu sonuçlara göre kendi evi olmayan öğrencilerin, kendi evi olan öğrencilerden daha fazla 

vücutlarında iz bulunmaktadır. 
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Tablo 252 Katılanın vücudunda iz bulunması ve ailenin gelir durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizin gelir durumu size göre hangi 

düzeydedir? 

Total Ġyi Kötü 

Vücudunuzda hangi izler var? Dövme 5.1% 9.4% 5.5% 

Jilet izi 4.8% 7.7% 5.1% 

Derin yara izi 18.2% 22.7% 18.6% 

Herhangi bir iz yok 71.9% 60.2% 70.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Vücutta iz bulunma durumu ile ailenin gelir durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi 

saptanmıĢtır (Kikare= 43.446, sd=3, p=0.000). Tablo 252‟de görüldüğü gibi gelir durumu iyi olanlar 

%28.1, gelir durumu kötü olanlar %39.8 oranında vücutlarında iz bulunduğuna dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara göre gelir durumu kötü olan öğrencilerin, gelir durumu iyi olan 

öğrencilerden daha fazla vücutlarında iz bulunmaktadır. 

Tablo 253 Katılımcıların vücudunda iz bulunması ve ailenin çalışma durumu arasındaki ilişki 

 

Anne/babanızın -evinizin dıĢında 

olmak üzere- gelir getiren bir iĢte 

çalıĢma durumu nedir? 

Total 

Anne baba 

çalıĢıyor 

Anne baba 

çalıĢmıyor 

Vücudunuzda hangi izler var? Dövme 5.2% 9.1% 5.5% 

Jilet izi 5.0% 5.8% 5.1% 

Derin yara izi 18.4% 21.0% 18.6% 

Herhangi bir iz yok 71.4% 64.1% 70.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Vücutta iz bulunma durumu ile ailenin çalıĢma durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi 

saptanmıĢtır (Kikare= 16.990, sd=3, p=0.000). Tablo 253‟de görüldüğü gibi anne babası çalıĢanlar 

%28.6, anne babası çalıĢmayanlar %35.9 oranında vücutlarında iz bulunduğuna dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara anne babası çalıĢmayan öğrencilerin, anne babası çalıĢan öğrencilerden 

daha fazla vücutlarında iz bulunmaktadır. 
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Tablo 254 Katılımcıların vücudunda iz bulunması ve aile durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz 

nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Vücudunuzda hangi izler 

var? 

Dövme 5.0% 10.5% 5.5% 

Jilet izi 4.8% 7.8% 5.1% 

Derin yara izi 18.5% 18.6% 18.6% 

Herhangi bir iz yok 71.7% 63.2% 70.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Vücutta iz bulunma durumu ile aile durumu arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır 

(Kikare= 49.478, sd=3, p=0.000). Tablo 254‟te görüldüğü gibi düzenli aile yapısına sahip olanlar 

%28.3, düzensiz aile yapısına sahip olanlar %36.8 oranında vücutlarında iz bulunduğuna dair cevapları 

iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara düzensiz aile yapısına sahip olan öğrencilerin, düzenli aile yapısına 

sahip olan öğrencilerden daha fazla vücutlarında iz bulunmaktadır. 

Tablo 255 Katılımcıların vücudunda iz bulunması ve ailede son 15 yılda suça karışma durumu  

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Genel olarak aile durumunuz nedir? 

Total Düzenli aile Düzensiz aile 

Vücudunuzda hangi izler var? Dövme 5.0% 10.5% 5.5% 

Jilet izi 4.8% 7.8% 5.1% 

Derin yara izi 18.5% 18.6% 18.6% 

Herhangi bir iz yok 71.7% 63.2% 70.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Vücutta iz bulunma durumu ile ailede son 15 yılda suça karıĢma durumu arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 195.656, sd=3, p=0.000). Tablo 255‟de görüldüğü gibi ailede 

son 15 yılda suça karıĢma durumu olmayanlar %27.8, ailede son 15 yılda suça karıĢma durumu olanlar 

%55.2 oranında vücutlarında iz bulunduğuna dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara ailede son 

15 yılda suça karıĢma durumu olan öğrencilerin, ailede son 15 yılda suça karıĢma durumu olmayan 

öğrencilerden daha fazla vücutlarında iz bulunmaktadır. 
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Tablo 256 Katılımcıların vücudunda iz bulunması ve ailede son 15 yılda suç mağduru olma durumu 

arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suça 

karıĢan oldu mu? 

Total Yok Var 

Vücudunuzda hangi izler var? Dövme 4.9% 18.0% 5.5% 

Jilet izi 4.6% 14.2% 5.1% 

Derin yara izi 18.3% 23.0% 18.6% 

Herhangi bir iz yok 72.2% 44.8% 70.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Vücutta iz bulunma durumu ile ailede son 15 yılda suç mağduru olma durumu arasında anlamlı bir 

bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 130.197,sd=3, p=0.000). Tablo 256‟da görüldüğü gibi ailede 

son 15 yılda suç mağduru olma durumu olmayanlar %27.6, ailede son 15 yılda suç mağduru olma 

durumu olanlar %51.7 oranında vücutlarında iz bulunduğuna dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu 

sonuçlara ailede son 15 yılda suç mağduru olma durumu olan öğrencilerin, ailede son 15 yılda suç 

mağduru durumu olmayan öğrencilerden daha fazla vücutlarında iz bulunmaktadır. 

Tablo 257 Katılımcıların vücudunda iz bulunması ve geçmişte kendisi herhangi bir suç olayının 

mağduru olma durumu arasındaki bağımlılık ilişkisi 

 

Ailenizde son 15 yıl içinde, suç 

mağduru olan oldu mu? 

Total Yok Var 

Vücudunuzda hangi izler var? Dövme 5.0% 12.9% 5.5% 

Jilet izi 4.7% 11.9% 5.1% 

Derin yara izi 18.0% 26.9% 18.6% 

Herhangi bir iz yok 72.4% 48.3% 70.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Vücutta iz bulunma durumu ile geçmiĢte kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olma durumu 

arasında anlamlı bir bağımlılık iliĢkisi saptanmıĢtır (Kikare= 372.187, sd=3, p=0.000). Tablo 257‟de 

görüldüğü gibi geçmiĢte kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olma durumu olmayanlar %25.1, 

geçmiĢte kendisi herhangi bir suç olayının mağduru olma durumu olanlar %47.0 oranında vücutlarında 

iz bulunduğuna dair cevapları iĢaretlemiĢlerdir. Bu sonuçlara geçmiĢte kendisi herhangi bir suç 

olayının mağduru olma durumu olan öğrencilerin, geçmiĢte kendisi herhangi bir suç olayının mağduru 

olma durumu olmayan öğrencilerden daha fazla vücutlarında iz bulunmaktadır. 
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5.5 KĠġĠSEL ÖZELLĠKLER : DEĞERLENDĠRME 

Ankete katılan lise öğrencilerinin "geçmiĢte kendilerine kasıtlı olarak fiziki zarar verme" 

davranıĢları" sorusu ile ilgili cevapları incelendiğinde ailenin geniĢliği ve kardeĢ sayısı dıĢında tüm 

değiĢkenlerin anlamlı sonuçlar verdiği görülmüĢtür. Yeterli geliri olmayan, aile düzeninde sorunlar 

olan bir Ģekilde kendisi ya da ailesinden birileri suç mağduru olan kiĢiler yaĢamlarında kendilerine 

zarar verme davranıĢı göstermiĢlerdir. Bu çalıĢmada kadın öğrenciler erkek öğrencilerden daha fazla 

kendine zarar verme davranıĢı göstermektedir. Çimen ve diğ. (2017) yılında yaptıkları çalıĢmada 

benzer Ģekilde kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha fazla kendine zarar verme davranıĢı 

gösterdiklerini saptamıĢlardır. Aynı Ģekilde aile düzeninde problem olan öğrencilerin de kendine zarar 

verme davranıĢı gösterdiklerine dair anlamlı sonuçlar elde etmiĢlerdir.  

Helvacı ve Hocaoğlu (2017), psikolojik travma ve  kendine zarar verme davranıĢı arasında anlamlı 

iliĢki olduğundan söz etmiĢlerdir. Kocaeli için yapılan taramada, göç, suç mağduru olma gibi bireyin 

psikolojik travma olarak yaĢayabileceği olaylarla kendine zarar verme davranıĢı arasında anlamlı 

iliĢkiler elde edilmiĢtir. Bu sonuçlar literatür ile uyumludur.. 

Tüm sonuçlar incelendiğinde, katılımcıların vücudunda iz bulunması durumu; cinsiyet, okul 

değiĢtirme durumu, ailesinin göç edip etmemesi, oturulan evin statüsü, ailenin gelir durumu, anne 

babasının çalıĢma durumu, düzenli veya düzensiz aileye sahip olma, ailesinin veya kendisinin suç 

mağduru olma durumu ve ailede suça karıĢan birisinin olma durumu değiĢkenleriyle anlamlı sonuçlar 

elde edilmiĢtir. Öncelikle katılımcıların yaklaĢık üçte biri (%28), vücutlarında bir iz olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Vücutlarında iz bulunduğunu söyleyenlerin yüzde 18‟inde derin yara izi, yüzde 5‟inde 

jilet izi ve yüzde 5‟inde de dövme olduğunu belirtmiĢlerdir. Erkek katılımcılar kadın katılımcılara 

göre; okul değiĢtirenlerin okul değiĢtirmeyenlere göre; son 15 yıl içerisinde göç edenler, göç 

etmeyenlere göre; kendi evi olmayanların, kendi evi olanlara göre; gelir durumu kötü olanların, iyi 

olanlara göre; anne babası çalıĢmayanların, çalıĢanlara göre; düzensiz aileye sahip olanların, düzenli 

aileye sahip olanlara göre; ailede son 15 yılda suça karıĢmıĢ olanların, olmayanlara göre; son 15 yılda 

suç mağduru olanların, olmayanlara göre ve son olarak da kendisi suç mağduru olanların, olmayanlara 

göre vücutlarında iz bulunduğu belirlenmiĢtir. Yine akran zorbalığı ve anti sosyal davranıĢın belirtisi 

(jilet izi) olması bakımından bu veriler dikkat çekicidir. 
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6 ÖĞRETMEN ANKET SONUÇLARI 

 

6.1 Öğrenciler arasında kasıtlı olarak itme, vurma, birĢey fırlatma vb. davranıĢlarının 

yaĢanması 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %98.0 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %31.1 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %67.0 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Fazla 

 

Grafik 1 : Öğrenciler arasında kasıtlı olarak itme, vurma, birşey fırlatma vb. davranışlarının 

yaşanması 
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6.2 Öğrenciler arasında alaya alma, lakap takma tutumları yaĢanması 

 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %98.4 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %28.6 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %69.8 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Fazla 

 

Grafik 2 : Öğrenciler arasında alaya alma, lakap takma tutumları yaşanması 
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6.3 Öğrencilerin birbirlerinden birĢeyler çalmaları 

 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %85.8 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %78.4 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %7.3 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Çok az 

 

Grafik 3:  Öğrencilerin birbirlerinden birşeyler çalmaları 
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6.4 Öğrenciler arasında küfür, tehdit, hakaret söylemleri yaĢanması 

 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %97.2 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %32.2 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %65.0 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Fazla 

 

Grafik 4:  Öğrenciler arasında küfür, tehdit, hakaret söylemleri yaşanması 
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6.5 Öğrencilerin internet ortamında birbirlerini rahatsız edici paylaĢımlarda 

bulunması 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %87.4 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %55.3 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %32.1 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Az 

 

Grafik 5:  Öğrencilerin internet ortamında birbirlerini rahatsız edici paylaşımlarda bulunması 
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6.6 Öğrenciler arasında cinsel taciz anlamı taĢıyan söz ve hareketler yaĢanması 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %71.5 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %55.3 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %16.2 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Çok az 

 

Grafik 6:  Öğrenciler arasında cinsel taciz anlamı taşıyan söz ve hareketler yaşanması 
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6.7 Öğrencilerin aile içinde yaĢadıkları Ģiddet olaylarının eğitim ortamlarına olumsuz 

yansıması 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %91.7 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %45.5 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %54.2 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Az 

 

Grafik 7:  Öğrencilerin aile içinde yaşadıkları şiddet olaylarının eğitim ortamlarına olumsuz 

yansıması 
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6.8 Öğrencilerin sosyal çevrelerinde yaĢadıkları Ģiddet olaylarının eğitim ortamlarına 

olumsuz yansıması 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %94.3 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %40.5 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %53.8 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Fazla 

 

Grafik 8: Öğrencilerin sosyal çevrelerinde yaşadıkları şiddet olaylarının eğitim ortamlarına olumsuz 

yansıması 

 

 

 

 

 

 

 

5,7%

15,0%

25,4%40,1%

13,7%

Öğrencilerin sosyal çevrelerinde yaşadıkları 
şiddet olaylarının eğitim ortamlarına olumsuz 

yansıması

Hiç

Çok Az

Az

Fazla

Çok fazla



217 
 

 

6.9 Öğrencilerin sınıfta ya da okula ait diğer alanlarda öfkeli davranıĢlar sergilemesi 

 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %98.2 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %33.9 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %64.3 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Fazla 

 

Grafik 9: Öğrencilerin sınıfta ya da okula ait diğer alanlarda öfkeli davranışlar sergilemesi 
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6.10 Öğrencilerin sınıfta ya da okula ait diğer alanlarda karamsarlık, boĢluk duyguları 

sergilemesi 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %95.7 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %54.0 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %41.7 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Az 
 

 

Grafik 10:  Öğrencilerin sınıfta ya da okula ait diğer alanlarda karamsarlık, boşluk duyguları 

sergilemesi 
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6.11 Öğrencilerin delici-kesici alet taĢıması 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %99.6 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %76.3 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %23.3 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Çok az 

 

Grafik 11: Öğrencilerin delici-kesici alet taşıması 
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6.12 Öğrencilerin diğer okul/lardan gelen öğrenciler ya da belirsiz kiĢi gruplarca 

rahatsız edilmeleri 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %99.3 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %71.4 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %27.9 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Çok az 

 

Grafik 12: Öğrencilerin diğer okul/lardan gelen öğrenciler ya da belirsiz kişi gruplarca rahatsız 

edilmeleri 
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6.13 Göç sorunlarının öğrenci davranıĢlarına ve okul baĢarısına olumsuz yansıması 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %91.9 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %45.5 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %46.4 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Az 

 

Grafik 13: Göç sorunlarının öğrenci davranışlarına ve okul başarısına olumsuz yansıması 
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6.14 Sanal alemin (internet, cep telefonu vb.) öğrenci davranıĢlarına ve okul baĢarısına 

olumsuz yansıması 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %98.0 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %12.0 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %86.0 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Çok fazla 

 

Grafik 14: Sanal alemin (internet, cep telefonu vb.) öğrenci davranışlarına ve okul başarısına olumsuz 

yansıması 

 

 

 

 

 

 

2,0%

3,7%
8,3%

37,3%

48,8%

Sanal alemin (internet, cep telefonu vb.) öğrenci 
davranışlarına ve okul başarısına olumsuz 

yansıması

Hiç

Çok Az

Az

Fazla

Çok fazla



223 
 

6.15 Ailesinde suç mağduru bulunmasının öğrenci davranıĢlarına ve baĢarısına 

olumsuz yansıması 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %88.3 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %46.1 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %42.2 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Az 

 

Grafik 15:  Ailesinde suç mağduru bulunmasının öğrenci davranışlarına ve başarısına olumsuz 

yansıması 
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6.16 ParçalanmıĢ aileden gelmelerinin öğrenci davranıĢlarına ve baĢarısına olumsuz 

yansıması 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %97.6 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %24.3 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %73.4 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Fazla 

 

Grafik 16:  Parçalanmış aileden gelmelerinin öğrenci davranışlarına ve başarısına olumsuz yansıması 
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6.17 Öğrencilerin okulda kendilerini mutlu/huzurlu hissetmeleri 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %98.2 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %40.1 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %58.1 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Fazla 

 

Grafik 17: Öğrencilerin okulda kendilerini mutlu/huzurlu hissetmeleri 
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6.18 Öğrencilerin bedenlerinde fiziki izler (jiletleme, dövme, yaralanma) bulunması 

durumu 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %55.1 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %51.4 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %3.6 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Hiç 

 

Grafik 18: Öğrencilerin bedenlerinde fiziki izler (jiletleme, dövme, yaralanma) bulunması durumu 
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6.19 Okul çevresinde öğrencilerin kontrolsüz kafe, lokal vb. yerlere gitmeleri 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %69.8 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %58.4 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %11.4 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Çok az 

 

Grafik 19: Okul çevresinde öğrencilerin kontrolsüz kafe, lokal vb. yerlere gitmeleri 
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6.20 Okul çevrelerinde cinsel taciz olaylarının yaĢanması 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %31.5 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %29.3 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %2.2 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Hiç 

 

Grafik 20: Okul çevrelerinde cinsel taciz olaylarının yaşanması 
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6.21 Okul etrafındaki mahallelerde, keyif verici madde satıĢ veya kullanımı söylentisi 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %39.0 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %30.1 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %8.8 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Hiç 

 

Grafik 21: Okul etrafındaki mahallelerde, keyif verici madde satış veya kullanımı söylentisi 
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6.22 Öğrencilerin okul ve evleri arasında Ģiddete uğramaları 

 Eylemle karĢılaĢma oranı %64.8 

 Eylemle çok az ve az derecede karĢılaĢma oranı %54.4 

 Eylemle fazla ve çok fazla derecede karĢılaĢma oranı %10.4 

 Eylemle karĢılaĢma eğilimi – Çok az 

 

Grafik 22: Öğrencilerin okul ve evleri arasında şiddete uğramaları 
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6.23 Öğretmen anketi üzerine değerlendirme 

 

Ankete katılan öğretmenlerin çok büyük oranı (%98) öğrencileri arasında sözel ve fiziksel 

Ģiddet tutum ve davranıĢlarına tanık olduklarını beyan etmiĢlerdir. %86'sına göre ise 

öğrenciler birbirinin eĢyalarını çalmaktadırlar. 

Ankete katılan öğretmenlerin %72'si öğrenciler arasında çoğunlukla sözel olmak üzere cinsel 

taciz olayları yaĢanmakta; %98'ine göre öğrenciler sınıf ortamında ya da okulun diğer 

alanlarında öfkeli davranıĢlar sergilemektedirler. 

Öğretmenlerin %96'sına göre günümüz öğrencileri karamsarlık, anlamsızlık duyguları 

yaĢamaktadır. Ankete katılan öğretmenlerin tamamı, öğrencilerin delici-kesici alet 

taĢıdıklarını; yine tüm katılan öğretmenler öğrencilerinin diğer okullardan gelen öğrenciler 

tarafından rahatsız edildiklerini beyan etmiĢlerdir. 

Öğretmenlere göre, ailesi göç sonrası sorun yaĢayan öğrenciler, evinde suç mağduru birey 

bulunan öğrenciler, sanal alemi çok kullanan öğrenciler, parçalanmıĢ ailelerden gelen 

öğrenciler okullarda daha baĢarısız durumda olan öğrencilerdir. 

Ankete katılan öğretmenlerin %32'si öğrencilerinin okulları çevresinde cinsel tacize 

uğradığını ifade etmiĢtir. Ankete katılan öğretmenlerin %65'i öğrencilerinin okullarıyla evleri 

arasında Ģiddete uğrama riski bulunduğunu beyan etmiĢtir. 

Yukarıda öğretmen anketlerinden sorun olarak elde edilen bulgular, esasında öğrenci anket 

verileriyle ve odak grup görüĢleriyle örtüĢmektedir. Faktörlerin seçilme oranlarının 

öğretmenlerde daha fazla olması, öğretmenlerin aynı zamanda anne-baba olmaları, ifade 

edilen sorunları görevleri gereği gözleyerek daha duyarlı hale gelmeleri; buna karĢılık 

öğrencilerin ilgili konulara sadece kendi deneyimleri bağlamında cevaplar vermelerindendir. 

Ancak, öğrencilerin kendilerini okullarında mutlu ve huzurlu hissettiklerini ifade eden 

öğretmen oranının %2 olması öğrenci beyanlarıyla ters orantılıdır. Çünkü ankete katılan 

öğrencilerin %80'i, kendini okul ortamında "gergin-mutsuz" hissettiklerini ifade etmiĢlerdir. 

Öğrenci anket verileri de, öğretmen anket verileri de çocukların ciddi risklerle karĢı karĢıya 

bulunduğuna iĢaret etmektedir. 

 

 



232 
 

7 ODAK GRUP TOPLANTILARI : BULGULAR 

 
Kocaeli ili sosyal risk haritasını oluĢturmak için Ġzmit, Körfez ve Gebze ilçelerinde üst düzey 

yöneticilerle, okul müdürleriyle ve okul rehber öğretmenleriyle ayrı ayrı olmak üzere 7 ve farklı tür ve 

farklı kademedeki okul ortamlarında 51 odak grup toplantısı yapıldı. Okullarda yapılan odak grup 

çalıĢmalarına okul yöneticileri, branĢ öğretmenleri, okul rehber öğretmenleri ve veliler katıldı. Odak 

grup toplantıları 8 ile 20 kiĢi arasında katılımla gerçekleĢtirildi.Yarı yapılandırılmıĢ soru listesi 

üzerinden yürütülen odak grup çalıĢmalarından elde edilen veriler/bilgiler beĢ ana baĢlık altında 

değerlendirildi; bazı önemli vurgular ise bu ana baĢlıklarla uyumlu olarak okulların kendi ifadeleri 

olarak alıntılandı. 

 

AĠLE ORTAMI SORUNLARI VE OLASI RĠSKLER   

 

ParçalanmıĢ/DağılmıĢ aile sorunları açısından odak grup çalıĢmalarında parçalanmıĢ /dağılmıĢ 

ailelerden gelen çocukların daha çok akademik baĢarı ve sosyal iliĢkilerinde sorunlar yaĢadıkları ifade 

edilmiĢtir. Okul türleri bakımından genel olarak, her okul türünde benzer görüĢler ifade edildiği 

gözlenmiĢ; görüĢ beyan eden yönetici, öğretmen ve veliler benzer kanaatleri paylaĢmıĢlardır. 

 

Okulların bu bağlamda ifadeleri;  “Parçalanmış ve dağılmış ailelerin çocuklarında derslere karşı 

ilgisizlik, derse geç kalma ve okula devamsızlık, düşük akademik başarı, şiddet eğilimi ve saldırgan 

davranışlar, sosyal medya kullanımında artış, sanal arkadaş edinmede artış………..”olduğu ve 

“agresif hareketlilik, derse ilgisizlik, otoriteye karşı bir öğrenci profili ortaya...” çıktığına dair 

görüşlerini ifade etmişlerdir. 

 

 

Aile içi Ģiddet, aile üyeleri ve yakın akrabalar arası yoğun geçimsizlik olup olmadığına dair 

okulların görüĢleri incelendiğinde okullarda çok yaygın ve belirgin sorunlar olmadığı söylenebilir. 

Aile içi Ģiddet ve geçimsizlik temelli sorunların olduğu okullar daha çok çocukların bu durumdan 

olumsuz etkilenmeleri ve bunun akademik baĢarı ve davranıĢlara olan etkisinden söz etmiĢlerdir. Bu 

durumu ortaya çıkaran durumları ise aile tutumları (otoriter aileler ve mükemmeliyetçi aileler) ve 

ebeveynlerin sorun çözme yaklaĢımlarından kaynaklı olabileceğini ifade etmiĢlerdir. Bu sorunlara 

iliĢkin rehberlik servislerinden destek aldıklarını, aileleri bilgilendirme ve öğrencilerle görüĢmeler 

gerçekleĢtirilerek öğrencilerin bu risklerden daha az etkilenmelerine dikkat ettiklerine dair ifadeler 

gözlenmiĢtir. 

Okulların bu duruma iliĢkin ifadeleri; “Aile içi şiddet olarak otoriter aile tutumu gösteren ebeveynler 

var”, Ailelerin gerçekdışı beklentileri ve mükemmeliyetçi tutumları çocukları çeşitli olumsuz 

duygularla ve zedelenmiş bir özgüvenle baş başa bırakmaktadır”, “ebeveynlerin sorun çözme 

yaklaşımı olarak fiziksel şiddeti tercih etmedikleri ancak psikolojik şiddet/ sözel şiddete başvurdukları 

gözlenmektedir” 

 

Çocuk ihmali ve istismarı olaylarına iliĢkin katılımcı okulların büyük çoğunluğu bu durumu sık 

karĢılaĢtıkları bir durum olarak bildirmemiĢlerdir. Bu bağlamda sorun yaĢayan okulların  ifadelerinde; 

duygusal istismarın daha yoğun olduğu, ihmal ve cinsel istismara rastlama sıklıklarının az olduğu 
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belirtilmiĢtir. Ġhmalin, boĢanmıĢ aile, ekonomik güçlüğü olan aileler ve roman vatandaĢların 

çocuklarında gözlenirken duygusal istismar aile Ģiddet yaĢayan çocuklarda gözlenmektedir. 

 

Okulların bu duruma iliĢkin ifadeleri; “maddi yetersizliklerden kaynaklı olarak aileler çocukların 

ihtiyaçlarını (giyim, bakım vs.) karşılamakta zorlanmaktadır, Roman vatandaşlar yaşamaktadırlar 

fakat yerleşik ve düzenli bir yaşamları olmadığı için (minibüs tarzı arabalarda yaşıyorlar) çocuklar 

fiziksel ve eğitsel ihmale uğramaktadırlar”, Boşanmış ebeveynlerin başka evlilikler yapmaları ve bu 

durumun çocuk bakımında ihmallere yol açabildiği düşünülmektedir”. 

 

Okulların, öğrencilerin ihmal ve istismar durumlarında rehberlik servisleri ile iĢbirliğini önemsedikleri 

gözlenmiĢtir. 

 

Aile içinde madde kullanımı/ bağımlığı ve intihar eğilimlerineiliĢkin okulların gözlenen bir 

problemden bahsetmedikleri yalnızca bir okulun bulunduğu bölge itibariyle madde kullanımı ve 

bağımlılığı olabilen ailelerin varlığından söz ettikleri görülmüĢtür. Diğer okullar da sigara, alkol ve 

nargile kullanımından söz etmiĢtir. Buna karĢın okullar bağımlığa karĢı okullarda seminerler 

düzenlenerek farkındalık kazandırmanın öneminden söz etmiĢlerdir. Okulların bu duruma iliĢkin 

ifadeleri; “Öğrencilerimizin söylediklerine göre bazı ebeveynlerin sigara içtiği, bazılarının da ara sıra 

alkol aldıklarını ifade etmişlerdir”, “Okulumuzun bulunduğu çevre madde kullanımının olduğu bir 

çevredir ve her sınıfta en az 5-6 öğrenci çevresinde madde kullanıldığını gözlemlediğini 

belirtmektedir”, 

 

Ailede önemli ekonomik sorunlar, göç ve yaĢanan travmatik olaylar açısından, okullarda en çok 

ekonomik ve iç göçün neden olduğu sorunlardan söz edilmiĢtir. Ekonomik sorunlardan kaynaklı 

öğrencilerin giyim, kırtasiye ve beslenme problemlerinin gözlendiği ifade edilmiĢtir. Ġç göç ağırlıklı 

olmakla birlikte bir okulda Suriyeli öğrencilerin bulunduğu ifade edilmiĢtir. Göç sonucu kültürel 

sorunların ve göçe bağlı travmatik sorunlardan bahsedilmiĢtir.  

Bu maddeye iliĢkin ifadeler;  

“Okulumuzda; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden yoğun bir şekilde göç olduğu için uyum 

sorunu, kültür çatışması yaşanmaktadır”, "Okulumuz öğrencilerinden bazılarının aile gelirlerinin 

düşük olmasına bağlı olarak ekonomik sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir”. 

 

Ailede suç faili ya da mağduru bireyler olması durumunun okulların büyük çoğunluğunda bu yönde 

ebeveyni olan öğrenci sayısı çok yüksek değildir. Aynı zamanda okullar öğrencilerin psikolojik 

anlamda önleyici tedbirleri önemsediklerini ifade etmiĢlerdir. Bu madde için okulların büyük 

çoğunluğu görüĢ bildirmemiĢlerdir. Bu özellikte öğrencilerinin bilinmemesine bağlı bir durum olarak 

düĢünülebilir. Bu maddeye iliĢkin bir okul oldukça açıklayıcı bir ifade de bulunmuĢtur; “suç eğiliminin 

artması, parçalanmış ailede görülen problemlerin ortaya çıkması, suç faili ya da mağduru olan 

ebeveyn tarafından sunulması gereken ilginin riskli akran gruplarınca karşılanmaya çalışılması, 

ekonomik sorunların ortaya çıkması ve bunun neticesinde aile içi şiddet olaylarında artma 

görülebilmektedir” ifadesi aslında aile bağlarında görülen zayıflığın bir zincir gibi pek çok riskli 
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durumu beraberinde getirebilmektedir. Bu konuda önleyici çalıĢmaların önemli olabileceğine dair 

görüĢ bildiren okulların ifadelerinde; “bu öğrencilere düzenli olarak psikolojik destek sağlanması ve 

ekonomik sıkıntı yaşayan öğrencilere gerekli yardımların yapılması yerinde olacaktır “ şeklindedir. 

 

Ailede sürekli hasta ya da engelli birey bulunması maddesinde ise tüm okullar öğrencilerinin 

ailelerinde böyle bir problem olmadığını ifade etmiĢlerdir. 

 

OKUL VE YAKIN ÇEVRESĠ SORUNLARI VE OLASI RĠSKLER 

Okul ve yakın çevresi sorunları ve olası riskler baĢlığı altında okulların yanıtları genel anlamda 

incelendiğinde, bu sorunlarla karĢılama ve karĢılaĢmama nedenleri hakkında açıklamalar yaptıkları 

görülmüĢtür. Sorunlara iliĢkin okulun istekli seçilmediği, okul çevresi, ebeveyn tutumları, zorbalık, 

sosyal medya, ders saatleri ve baĢarısızlık üzerinde durmuĢlardır. 

Sorun yaĢamama durumlarını ise; öğrencilerin okullarını istekli seçmeleri ve okulun öğrenci takibinde 

gösterdikleri hassasiyet olarak açıklamıĢlardır. 

 

Okul devamsızlığı, okul terki baĢlığında aile tutumlarının etkisini vurgulayan ifadeler bulunmaktadır. 

Çocuklarını takip etmeme ve bazı okul çevrelerinde erken yaĢta evlilik ya da aile bütçesine destek 

nedeniyle okul terkine vurgu yapılmıĢtır. Okulların bu maddeye iliĢkin ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

 

“Özellikle çocuk yaşta evlilik ve aile ekonomisine destek sebebi ile okul terki görülmektedir.” 

“Okulumuz öğrencileri devamsızlık ile ilgili sıkıntı yaşadıklarında aileleri mutlaka 

bilgilendirilmektedir ve öğrencilere de okul devamı konusunda gerekli bilinç verilmeye 

çalışılmaktadır.” 

“Öğrenciler arasında zorbalık davranışlarının yaygınlaşması davranış problemleri, okula ilgisizlik, 

okul devamsızlığı vb. sonuçlar doğurmaktadır.” 

“Okul devamsızlığı çok yoğun yaşanılan bir durum olarak gözleniyor. Bu durumun öğrencilerin 

akademik başarılarını zayıflattığı ve bir takım riskli davranışlar(sigara içme, kavgaya karışma, karşı 

cinsle ilişkilerde sorunlar, teknoloji bağımlılığı, kopya, akran zorbalığı….” 

“Sınavla öğrenci alan okul olması nedeniyle öğrenciler okulu bilerek ve isteyerek tercih ettiklerinden 

hem devamsızlık yapmamakta hem de başarılı olmaktadırlar” 

“Devamsız öğrencilerin durumu okul idaresi tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmektir” 

“Devamsızlıkların büyük kısmı sabahki derslere geç kalma ya da ara derslere geç kalma sonucu yok 

yazılmalarından kaynaklanmaktadır.” 

 

Okula ilgisizlik, baĢarısızlık ve yarattığı sorunlar konusunda okullar ailelerin okula iliĢkin 

algılarının etkili olduğunu, sosyal medya ve çevrenin akademik baĢarıda düĢme ile birlikte ilgisizliğin 

arttığını ve bu durumun devamsızlık ile sonuçlanabildiğine vurgu yapmıĢlardır. Bir baĢka sorun olarak 

okulda sorunlu davranıĢlar gösterebildiklerinden ve yaĢ dönemlerine iliĢkin sorunlardan söz 

etmiĢlerdir. Bu açıklamalara iliĢkin ifade örnekleri aĢağıda verilmiĢtir;  

 

“Günümüz öğrencilerinin okul algısı genel itibari ile eğitim ve öğretimin sorumlulukları olduğu değil 

zorunlulukları olduğu yönündedir.” 

“Öğrencilerin okula ilgisizliği sonucu başarısızlık ve davranış bozuklukları meydana gelmektedir” 
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“Aile ortamında yaşanan sorunlar nedeni ile öğrencilerimizin okula devamsızlık yaptığı saptanmıştır. 

…internet kafeler, parklar, mağazalar, pastaneler öğrencilerin vakit geçirdikleri noktalar halindedir. 

Bunlar hem devamsızlığı ve hem ilgisizlik ve başarısızlığı beraberinde getirmektedir.” 

“Özellikle 9.ve 10.sınıflarda ergenlik döneminin vermiş olduğu ilgi dağınıklığı başarısızlığa yol 

açabilmektedir.” 

 

Eğitim ortamlarında ve çevresinde olumsuz davranıĢlarkonusunda okulların belirttiği sorunlar 

zorbalık, okulların bulunduğu çevre, öğrencilerin okula ulaĢım süreçlerinde ortaya çıkan sorunlardan 

söz ederken bu tür sorunları yaĢamadığını ifade eden okullar, güvenli fiziki koĢullarının olması, okul 

polisinin varlığı gibi durumlara vurgu yapmıĢlardır. Bu duruma iliĢkin okul ifadeleri Ģu Ģekildedir;  

 

“Okul sınırlarında karşılaşılan bir risk faktörü olarak olumsuz arkadaş ilişkileri ve akran zorbalığını 

ilk sırada ele almak mümkün. Daha çok sözel, sosyal ve duygusal zorbalık gözlenmektedir.” 

“hem öğrenci hem de veli gruplarında bu durumu en az indirmek için çalışmalar yürütülmektedir” 

“bir risk faktörü olarak olumsuz arkadaş ilişkileri ve akran zorbalığını ilk sırada ele almak mümkün.” 

“Öğrencinin okula gidiş gelişinde ve servis kullanımında vandalizm, zorbalık ve bağımlı kişilerin 

olması öğrencide korku, kaygı ve güvensizlik hissi yaratması” 

“Okulumuz etrafı için söz konusu olan risk faktörleri, çevrede bulunan parklar ve buna benzer 

mekânlardır” 

“Okul çevresinde gerek okul öğrencileri gerekse yabancı kişilerin kapı önünde ya da yakınında 

istenmedik amaçlarla beklemeleri, kurallar dışında orda olmaları, sigara içmeleri okulu olumsuz 

olarak etkiliyor.” 

 

Öğrenciler arası anlaĢmazlıklar, davranıĢ problemleri; çatıĢma çözümü ve sorun çözme becerisi 

eksikliği hakkında okullar öğrencilerde görülen iletiĢim problemlerinin belirgin olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. Olumsuz aile koĢullarının iletiĢim sorunlarının oluĢmasında etki ettiğini belirtmiĢlerdir. 

Bunun yanı sıra rehberlik servisi ile çatıĢma çözümü ve problem çözümü konusunda rehberlik 

çalıĢmaları yapılarak öğrencilerde farkındalık kazandırılmaya çalıĢılmaktadır. Bu maddeye iliĢkin 

ifadeler Ģu Ģekildedir: 

 

“Öğrenciler arası anlaşmazlıklar her dönemde gerçekleşen ve sorun çözme beceri eksikliğinin 

gözlemlendiği bir durumdu” 

Öğrenciler kendi aralarındaki anlaşmazlıklar konusunda yetersiz kalabilmektedirler. 

Olumsuz ailede yetişen çocukların sorunların çözümünde şiddete başvurma, akran zorbalığı veya 

siber zorbalık yapma veya maruz kalma riskini artırabilir. 

 

 

Okul aile iĢbirliğinde yaĢanan sorunlar hakkında okullar bir fikir belirtmemiĢlerdir. 

Okul çevresinde cinsel taciz olayları ve uyuĢturucu madde problemleri: Bu maddeye iliĢkin 

okullar gözlenen bir problem olmadığını, özellikle okul polisinin var olduğu okullar bu tür problemler 

yaĢamadıkları ifade etmiĢtir.  Okulların bu maddeye iliĢkin ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

“Çevrede bulunan atıl bir binada madde bağımlıları vardı ancak okul polisimizle irtibata geçilmiş ve 

burası maddecilerden ve tinercilerden arındırılmıştır.” 

“Bu konularda olumsuz durumlarla karşılaşmamak amacıyla okul polislerinin okul giriş-çıkış 

saatlerinde okul civarında bulunmaları, okul güvenlik görevlisinin de bu konularda dikkatli olmaya 

devam etmeleri olumlu katkı sağlayacaktır.” 
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Okul sınırları içerisinde cep telefonu, internet veya sosyal medya üzerinden siber zorbalık 

maddesine iliĢkin olarak okulların bir kısmında siber zorbalık yaĢanmadığını bir kısım okul ise 

teknoloji kullanımının artması ile bu sorunun olabileceğine iliĢkin fikirlerini belirtmiĢlerdir. Sorun 

olmayan okullar telefonların okulların sabah toplanmasını çözüm olarak önermiĢlerdir. Okulların bu 

maddeye iliĢkin ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

 

“Okul sınırları içerisinde cep telefonu, internet veya sosyal medya üzerinden siber zorbalık 

yaşanmasına uygun bir ortam oluşmasına izin verilmemektedir. Öğrencilerimizin okula girdiklerinde 

telefonlarını koyabilecekleri bir cep telefonu dolabı vardır” 

“Son dönemde gözlendiği kadarıyla bilinçli olmayan telefon ve internet kullanımlarının arttığını ifade 

edebiliriz. “ 

“Öğrenciler arasında telefon kullanımının yaygın olmasından dolayı internet ve sosyal medya 

üzerinden öğrencilerimizin birbirine siber zorbalık yaptığı bilinmektedir.” 

 

Eğitim alanları ve çevresinin fiziki Ģartlarına bağlı tehlikeler açısında okulların bulunduğu 

çevrenin merkezi olması çevrede öğrencilerin dikkatini çekecek farklı uyaranların olmasının sorun 

olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu duruma iliĢkin veli iĢbirliğini önemsediklerini ve bilgilendirme 

toplantıları gerçekleĢtirdiklerini ifade etmiĢlerdir. Okulların bu maddeye iliĢkin ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

 

“Okulumuzun bulunduğu konumdan ötürü yoğun trafikten dolayı sıkıntılar yaşanabilmektedir.” 

“Okul çevresinde trafiğin yoğun olması, yaya kaldırımlarının dar ve yetersiz olması, okulun yakın 

çevresinde inşaatların olması bazı tehlikelere yol açabilmektedir.” 

“Okulumuz merkezi bir alanda yer aldığından, öğrencileri cezbedecek dış faktörler ulaşılabilir 

durumdadır.” 

 

MEKANSAL VE DĠĞER SOSYAL ORTAMLARLA ĠLGĠLĠ OLASI RĠSKLER  

 

Mahallede, okul yolunda arkadaĢ, akran zorbalığı:Odak grup görüĢmelerinde özellikle mesleki 

liseler ve imam hatip liselerinde görev yapan katılımcılar görev yaptıkları kurumlarda akran zorbalığı 

yaĢandığını belirtmiĢlerdir.  Öğrencilerin servis kullanmayıp toplu taĢıma araçları kullandığı 

durumlarda akran zorbalığının daha fazla yaĢandığı ifade edilmiĢtir. Öte yandan diğer okul türlerinde 

akran zorbalığının yaygın yaĢanan bir problem olmadığı da görüĢmelerde öne çıkmıĢtır. 

 

“Öğrencilerin toplu taşıma vasıtaları ile okula gelmeleri, okulun merkezi konumda bulunması bu 

riskin yaşanmasına ve çeteleşme davranışının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.” 

“Yaşadığı çevre ve okul gidiş geliş yolunda akran zorbalığı sık görülmektedir.”  

“Yapılan araştırma ve çalışmalar doğrultusunda bu konuda ciddi sorunlar yaşanmamakta olup 4 kız 

öğrencinin farklı zamanlarda akran zorbalığı konusundaki şikayetleri ivedilikle çözülmüştür.”  

“Öğrencilerin toplu taşıma vasıtaları ile okula gelmeleri, okulun merkezi konumda bulunması bu 

riskin yaşanmasına ve çeteleşme davranışının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.”  

 

Okul dıĢında akran grupları arasında madde kullanımı (sigara, alkol, uyuĢturucu, uçucu madde 

kullanımı,) ve bağımlılığı, Ģans oyunlarına ve kumara alıĢma baĢlığı ile katılımcılar daha çok 

sigara içme davranıĢından söz etmiĢlerdir. Ġlkokul ve ortaokul hariç tüm okul türlerinde sigara içme 

davranıĢından söz edilmiĢtir. Bazı okullarda öğrencilerin, nargile ve alkol kullanımının olduğu;  
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internet kefelere ve kahvehanelere gittikleri dile getirilmiĢtir. Öte yandan uyuĢturucu, uçucu madde ve 

kumarla ilgili bir sorun bildirmemiĢlerdir. Okulların bu maddeye iliĢkin ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

 

“Okul dışında öğrencilerin akranlarıyla buluştuğunda sıklıkla sigara içme davranışını yoğun 

sergiledikleri bununla birlikte nargile ve alkol kullanımının olduğunu ifade edebiliriz.” 

“Öğrencilerimiz okul içinde ve dışında sigara kullanmakta ve bazı öğrencilerimiz akranlarıyla ya da 

aileleriyle birlikte alkol kullanmaktadırlar.”  

“Öğrencilerimizin okula geliş ve gidişlerinde içinde bulundukları akran gruplarında az da olsa sigara 

ile karşılaştıkları görülmektedir.”  

“Okul dışında akran grupları arasında sigara kullanımı yaygındır.”  

 

ArkadaĢ/akran grupları arasında olumsuz davranıĢlar (çevreye saygısızlık, kavgalar, küfür, 

Ģiddet, suç içeren davranıĢlar, çete, mafya vs özentiler) açısından bütün okul türlerinde kavga ve 

küfürleĢme davranıĢları yaygın bir sorun olarak karĢılaĢıldığı ifade edilmiĢtir. Katılımcılar bu sorunun 

kaynağı olarak olumsuz çevre koĢulları, olumsuz rol model alınan yetiĢkinler, izlenen TV dizileri gibi 

nedenlerden söz etmiĢlerdir. Okulların bu maddeye iliĢkin ifadeleri de Ģu Ģekildedir: 

 

“Arkadaş/akran gruplarındaki olumsuz davranışlar özellikle ergenlik dönemindeki öğrencilerin 

davranışları üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Okulda problem yaşadığı bir arkadaşıyla okul çıkışı 

yolda ona zarar verme eğilimi ve kavga etmesi.”) 

“Gerek öğretmenlerin olduğu gerekse dış çevredeki ortamlarda öğrencilerin çevreye saygısızca 

davranışlarının ve küfür kullanımlarının yoğun bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz.”  

“Okulumuzdaki akran grupları arasında sözlü tartışma, argo konuşma, sataşma nadiren de olsa 

görülmektedir.”  

“Okulumuzda (bahçe ve okul içi) şiddet olayı yaşanmamakla birlikte okul çevresinde (park, okul yolu) 

olumsuz davranışlar (öğrenciler arasında şiddet olayları; çete ya da çetevari faaliyetler, akran 

zorbalığı, sataşma, dalga geçme, dayılanma, küfürleşme,) az sayıda da olsa görülmektedir. Bu durum 

öğrenciler tarafından da beyan edilmiştir.” 

 

MEDYA / SANAL ALEM BOYUTUNDA OLASI RĠSKLER 

 

Kontrolsüz/aĢırı Ģiddet içerikli bilgisayar/ dijital oyunları oynama konusunda odak grup 

görüĢmelerinde ortaokul, Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ve mesleki teknik eğitim 

liselerinde bu sorunun yaĢandığı belirtilmiĢtir. Okulların bu maddeye iliĢkin ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

 

“Bilgisayar ve telefon vasıtasıyla yoğun oyun oynama davranışı sergileyen büyük bir öğrenci 

grubumuz var. Son dönemdeki gerek popüler olan gerekse popüler olmayan bilgisayar ve telefon 

oyunlarında farklı seviyelerde de olsa şiddet içeriğinin var olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda gerek 

oyunların içerikleri gerekse öğrencilerin takip ettiği bazı sosyal medya yayıncılarının olumsuz model 

teşkil etmeleri de risk durumu olarak ifade edilebilir. Örneğin: yakın zamanda çıkan okul simülasyonu 

olan bir oyunda okul içinde öğrenci dövme, gaz/sis bombası atma, hırsızlık yapma gibi görevler var.”  

 

“Özellikle lise erkek öğrenciler arasında bu durum yaygın olup zamanlarının büyük bir kısmını bu 

oyunlarla geçirenlerin sayısı azımsanmayacak boyuttadır. Hatta bazı öğrenciler youtube kanalı 

oluĢturarak bu oyunların nasıl oynandığı ve stratejik ve oyuna dair bilgiler vermekte epey bir takipçi 

sayısına ulaĢmaktadır.”  
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“Kontrolsüz /aĢırı Ģiddet içerikli bilgisayar/dijital oyunları oynayan öğrencimiz bulunmaktadır. 

Okulda yaptığımız ankette de fazla sayıda öğrencinin “Kontrolsüz /aĢırı Ģiddet içerikli 

bilgisayar/dijital oyunları oynama” sorusuna verdikleri cevabın yüksek olduğu görülmüĢtür.” 

 

ġiddet diliyle iletiĢim alıĢkanlığı,  siber zorba olma hali, ya da siber mağduriyete maruz kalma 

konusunda odak grup görüĢmelerinde ilkokul hariç tüm okul türlerinde yaygın olarak söz edilen 

sorunlardan bir diğeri de, Ģiddet diliyle iletiĢim ve siber zorbalık sorunlarıdır. Okulların bu maddeye 

iliĢkin ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

“Şiddet diliyle iletişim zaman zaman gözlenen ve artması potansiyel bir risk durumudur. Siber 

zorbalık noktasında tespit noktasındaki güçlüklerden kaynaklı az sayıda vaka ile karşılaşmamıza 

karşın bu sayının daha fazla olması ve potansiyel riskin büyük olduğunu ifade edebiliriz.”  

“Maalesef günümüz gençliğinin genel problemi olduğunu düşünmekteyiz. Siber zorba olma hali ve 

siber mağduriyete maruz kalma karşılaştığımız okul problemlerinden biridir.”  

“Sosyal medya üzerinden(instagram, snapchat, whatsapp, twitter vb.) şiddet dili ile iletişim, siber 

zorba olma hali ya da maruz kalma gibi durumlar öğrenciler tarafından paylaşılmaktadır.”  

“Öğrencilerimiz arasında bazen saygısız ve fiziksel olarak rahatsız edici davranışlar 

görülebilmektedir.”  

“Öğrencilerimizin bu konudaki riskli davranışlarından bazıları sahte birçok hesaplarının olması, 

tanımadıkları birçok kişiyi takip etmeleri ve tanımadıkları kişiler tarafından takip edilmeleri ve bu 

kişilerle yazışmaları ve arkadaş olmaya çalışmalarıdır. Bunun dışında nadiren siber zorbalık 

vakalarımız olmaktadır.”  

“Sosyal ortamlarda öğrencinin başka öğrenciye şiddet uyguladığını ifade eden öğrenciler olmuştur. 

Ayrıca, öğrencilerin psikolojik şiddet ( dışlama, görmezden gelme vs. ) ve siber şiddet konusunda 

bilgilendirilme ihtiyacı olduğu görülmektedir.”  

 

Bilgisayar, akıllı telefon, internet, sosyal medyanın yoğun ya da problemli kullanımı (bağımlılık: 

yoğun kullanım, onsuz yapamama hali, olmadığında huzursuzluk; problemli kullanım: iĢlerini, 

ödevlerini, okulunu aksatacak derecede çok kullanım) yönünde sorunlar, riskler hakkında odak 

grup görüĢmelerinde yaygın sorunlardan biri de bu baĢlıkta ifade edilmiĢtir. Bütün okul türlerinde 

yaygın olarak akıllı telefon ve sosyal medyanın yoğun veya problemli kullanımı dile getirilmiĢtir. 

Okulların bu maddeye iliĢkin ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

 

“Yaş ile birlikte oynanan oyunların türleri değişmekte ve eğitici oyunlar dışında sanal ortam 

üzerinden savaş ve şiddet içerikli oyun oynayan çocuklarda agresif davranışlar ortaya çıkmaktadır.”  

“Bilgisayar, telefon, sosyal medyaya bağımlı öğrencilerin aile içi ilişkilerinin zayıfladığı, sosyallikten 

uzak yalnız bir hayat sürdürdükleri, okul başarılarının olumsuz etkilendiği; Aşırı kullanım sonucunda 

gece geç saatlere kadar oyun oynama isteği ve bunu sonucunda gerçek hayata karşı duyarsız olması; 

Sosyal medyada kimlik hırsızlığı yaparak öğrencinin hesabını çalmaları,sahte kimlikten mesaj,fotoğraf 

vb argümanlarla tehdit edilmesi gözlemlenmiştir”  

“Bilişim araçlarının öğrenciler nazarında eski nesillere kıyasla neredeyse bir vücut uzvu gibi 

görüldüğü, kullanımın yoğun olduğunu söyleyebiliriz.  Bu öğrencilerimizin büyük kısmının problemli 

kullanımlarının olduklarını ifade edebiliriz.”  

“Zaman zaman öğrencilerin teknolojik aletleri ve sosyal medyayı gereğinden fazla kullandığı, bu 

durumun derslerini ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir.”  

“Okulumuzda öğrencilerde teknoloji bağımlılığı yaygındır. Evde vakitlerinin çoğunu sosyal medyada 

ve sanal oyunlarda geçirmektedirler.”  
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Medya / sanal alem üzerinden toplumsal yabancılaĢma, ötekileĢtirme, özgüven yitimi yaĢama, 

hayatın anlamı ve amacı yönünde Ģüphecilik ve travmatik duygulara sürüklenme yönünden 

çocuk ve gençleri bekleyen tehlikeler; olası riskler hakkında odak grup  görüĢmelerinde katılımcılar 

problemli medya kullanımının; akademik geliĢimi olumsuz etkilemesi, zaman yönetimini etkili 

kullanamama, Ģiddet ve tehdit davranıĢları, özgüven eksikliği, bilgiyi alma konusunda pasif konuma 

geçme, akıl yürütme, sorgulama becerilerinin kaybolması, sorumluluk duygusu eksikliği, toplumsal 

yabancılaĢma, aĢağılık kompleksi, içe kapanma, Türkçe kullanma becerisini olumsuz etkileme gibi 

birçok soruna neden olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu baĢlık da tüm okul türlerinde ortak sorun alanı 

olduğu gözlenmektedir. Okulların konu ile ilgili ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

 

“Sosyal medyanın kullanımı arkadaşları ile ilişkileri dışında dersleri de olumsuz etkilemektedir. 

Zamanı kontrol etmede zorlanmalar yaşanmaktadır. Okuduklarını anlamada güçlük çekme ve 

konsantrasyon problemleri ortaya çıkmaktadır. Ev ortamında ders çalışma sürelerinde azalma, sık 

mola verme gereksinimi duymaktadırlar.”  

“Öğrencilerin sanal ortam ve medyada gördükleri ve duydukları rol model teşkil etmektedir. Bu 

ortamlarda gördükleri olumsuz tutum ve davranışları kendi yaşantısına taşımakta ve çevresine 

yansıtmaktadır.”  

“Asosyal, şiddete eğilim, Sanaldaki başarıyı gerçek başarıya tercih etme, Akıl yürütme sorgulama 

yeteneklerinin kaybolması, Bilgiyi almada pasif konuma geçme, Sorumluluk duygusu eksikliği 

Özgüven gelecek kaygısı,kendini ifade edememe gibi sorunlara neden olmaktadır”  

“Sosyal medya vasıtasıyla farklı kültürlerden/inanışlardan insanlarla iletişim kurulabilmesi 

sonucunda, doğru sentez yapamayarak kendi kültür ve değerlerine yabancı bireyler yetişmektedir.”  

“İçine kapanık ya da popularizm tutkusunda ki ergenli döneminde ki öğrencilerin, aile ve sosyal 

çevresinden göremedikleri koşulsuz kabul ve kabul etme tutumlarını maalesef sosyal medya ve 

araçlarında aradıkları düşünülmektedir. Öğrenciler açısından koşulsuz kabul dürtüsüyle yapılan bazı 

uygunsuz paylaşımlar ileride onları sıkıntı durumlara düşürmektedir.”  

 

GÖÇ ETNĠK GRUP VEYA ĠNANÇ BOYUTUNDA OLASI RĠSKLER 

 

Ġç göçle gelenlerin sosyal uyumu ve çocuklara yansıyan sorunlar açısından bölgenin sanayi 

bölgesi olması göç hareketliliğinin fazla yaĢanmasına neden olmaktadır. Odak grup görüĢmelerinde 

küçük yaĢ gruplarında ve mesleki teknik liselerde bu sorunun daha fazla yaĢandığı ifade edilmiĢtir. 

Göç sonucu öğrencilerde akademik ve sosyal uyum sorunlarından söz edilmiĢtir. Okulların bu 

maddeye iliĢkin ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

 

“Okulumuzdaki öğrenci ve ailelerin çoğu doğu Anadolu bölgesinden göç ile gelen ailelerdir. Kendi iç, 

öznel dinamiklerinde uyum sorunu olmamasına rağmen kentin bütünüyle uyumsuz durumlar 

yaşanmaktadır. Kentli olabilmekle geldikleri yerin kültürü arasında bocalayan bir kesim vardır. Bu 

durum çocuklarda ise kente karşı yabancılık duygusu uyandırmaktadır. Çünkü çocuklar yaşadıkları 

yörenin dışına çok az çıkabilmektedir. Dolayısıyla kültürleşme yeterli düzeyde olmamaktadır.”  

“Göçle gelen öğrencilerin sosyal uyum sağlamakta zorlanması”  

“İç göçle gelen öğrencilerde uyum problemi, kültür çatışması yaşanmaktadır. Göç ile birlikte ailevi 

problemi de olan öğrencilerin bir kısmında davranış problemi, otoriteye baş kaldırma, derse ilgisizlik 

görünebilirken; bazılarında sadece yeni ortama uyum sağlama, kültür çatışması olduğu bilinmektedir. 

Zaman zaman öğrenciler arasında gruplaşmalar olduğu bilinmektedir.”  

“İç göçle gelenlerin sosyal uyumu ve çocuklara yansıyan sorunlar; sosyal destek sistemlerinin yetersiz 

olduğunu düşünme, belirsiz gelecek algısı, aile içi iletişimin azalması, aile içi şiddet olaylarının 

artması, parçalanmış aile sayısının artması ve suça eğilimde artışa neden olabilmektedir.”  
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Diğer ülkelerden gelenlerin sosyal uyumu ve çocuklara yansıyan sorunlar hakkında odak grup 

görüĢmeleri yapılan ilkokul ve ortaokullarda dıĢ göçle gelen öğrencilerin bulunmadığı ya da çok az 

sayıda olduğu ve pek fazla sorun yaĢanmadığı ifade edilmiĢtir. Öte yandan lise düzeyinde dıĢ göçle 

ülkemize gelen özellikle Suriyeli öğrencilerden söz edilmiĢtir. Bu öğrencilerle ilgili bazı okullarda 

kültürel uyum ve akademik baĢarı bağlamında bazı sorunlar vurgulanmıĢtır. Okulların bu maddeye 

iliĢkin ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

 

“Diğer ülkelerden gelen özellikle Suriyeli öğrencilerimiz kendi aralarında Arapça konuşarak diğer 

öğrencilerimizin eleştirilerine maruz kalmaktadır.  Suriyeli öğrencilerin az bir kısmı okulu benimsemiş 

ve uyum sağlamıştır. Çoğu kısmı kendilerini yabancı olarak görmektedirler hatta zorunlu olarak 

Türkiye’ de yaşadıklarını belirtmektedirler. Kendi aralarında gruplaşarak Türk öğrencilerle iletişim 

kurmama eğilimi göstermektedir. Bazı Suriyeli öğrencilerimiz ise Türk öğrencilerimizle oldukça iyi 

arkadaşlıklar kurmuş, burada yaşamaktan oldukça mutlu hatta sürekli yerleşmeyi tercih ettikleri 

görülmektedir. Özellikle 9. sınıflarda bulunan dış göçle gelen öğrenci sayısının fazla olduğu, bu 

öğrencilerin Türkçe bilgilerinin dersi takip etme aşamasında yetersiz olması nedeniyle derse katılım 

noktasında sorun yaşadıkları tespit edilmektedir. “  

“Okulumuzda yabancı uyruklu öğrenciler çeşitli ülkelerden olmakla birlikte genelde Suriye kökenli 

olmakta en sık yaşanılan sorun dil olduğu için iletişimde zorluklarla karşılaşılmaktadır.  Kendilerini 

ifade etmekte zorlandıklarında zaman zaman agresif tavırlar sergilemektedirler.  Yaşadıkları 

sosyoekonomik sorunlar özgüven problemini beraberinde getirmektedir.”  

 

Etnik ya da inanç farklılıklarından ötürü öğrenciler arasında yaĢanan sorunlar açısından 

Ortaöğretim kurumlarındaki katılımcılar, etnik ya da inanç farklılıklarından dolayı öğrenciler arasında 

bir sorun yaĢanmadığını ifade etmiĢlerdir. Ancak daha küçük yaĢ gruplarının devam ettiği okullardaki 

katılımcılar ise, dil, sosyal uyum, kültürel çatıĢma gibi sorunlar bildirmiĢlerdir. Okulların bu maddeye 

iliĢkin ifadeleri Ģu Ģekildedir: 

 

“Okulumuzda bu bağlamda dil problemleri ortaya çıkmaktadır. Aileler evlerinde farklı bir dil 

(Kürtçe) konuşmaktadır. Bazı aileler Türkçe  bilmemektedir. Çocuklarda bu durum okula başlarken 

sorun olmaktadır. Çünkü iletişim kurmakta öğretmenler zorlandığı durumlar olabilmektedir.”  

“Okul içindeki ayrımcılık ya da ırkçılık olaylarının akademik motivasyonu düşürdüğü ve öğrencilerin 

öz yeterliliklerine olumsuz etki ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır.”  

“Öğrencinin şivesinin diğer öğrenciler tarafından komik karşılanması ile öğrencide içe dönük olma 

isteği ve asosyallik oluşumu.”  

“Öğrencilerin farklı kültürlerden gelmeleri öğrenciler arasında empati kurmayı zorlaştırmaktadır. 

Özellikle ergen gruplarında kendisinden farklı olanı grubun dışında bırakma durumu sık sık 

görülmektedir.”  
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8 GENEL DEĞERLENDĠRME 

 

"Kocaeli Ġlinin, çocuk ve aile odaklı sosyal risk haritası" çalıĢması kapsamında 

öncelikle ilgili literatür derlenerek bir giriĢ oluĢturuldu. Sosyal risk araĢtırmalarının dünyada 

ve ülkemizde çok eskilere dayanmadığı anlaĢıldı. SanayileĢme ve bağlı sosyolojik değiĢimler 

toplum yapısında, kurumlarında, yaĢantılarda büyük değiĢimlere yol açtı. Bu değiĢimler 

sadece, insanları mutlu eden, hayatlarını iyileĢtiren boyutlarla sınırlı kalmadı; insan ve toplum 

varlığı için tehdit ve tehlikelere yol açan gidiĢatlara da zemin hazırladı. 

Çocuk ve aile odaklı risk çalıĢması çok fazla alanla, olguyla iliĢkilendirilebilir olsa 

da, bu çalıĢmada Ģiddet ve suç bağlamında bir çerçeve içinde kalınarak hareket etme yolu 

seçilmiĢtir. Bu seçim, sınırlama sebebiyledir ki, ikinci kısımda Kocaeli Ġli özelinde ve benzer 

büyüklükteki bazı diğer büyük iller ekseninde kıyaslamalı istatistikler üzerinden çalıĢmalar 

yürütülmüĢtür. Kocaeli Ġline bağlı ilçelerin birbirine göre durumu, ülke düzeyinde benzer 

büyüklükteki illerle Kocaeli verilerinin kıyaslamalı analizlerinden hareketle risk durum 

belirleme argümanları ortaya konmuĢtur. 

Öncelikle Türkiye'nin, Ġslam Ülkeleri arasında Ģiddet suçlarında birinci sırada yer 

aldığını belirtmek gerekir(Kızmaz, 2014). Benzer biçimde Türkiye OECD Ülkeleri içinde 

ABD'nden sonra suç iĢlenme istatistikleri sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. 

HapsedilmiĢ kiĢiler bazında olmak üzere, Ġngiltere ve Galler, 100 bin kiĢide 148, Fransa 85, 

Almanya 95 kiĢi iken, bu oran ABD 850 kiĢinin ve Türkiye'de 2020 de 300 suçlu kiĢinin 

üzerindedir(Center, 2011). 

Yukarıda ortaya konan tablonun risk bağlamında anlamı; ülke düzeyinde illere göre 

oransal veriler kısmi değiĢiklikler gösterse de, genel olarak Ģiddet, suç istatistikleri yönünden 

sıkıntılı bir durumda olduğumuzdur. Ülke genelinden hareketle bütün illerimizde değiĢik 

nitelikte çocuk ve aile düzeyinde tehlikelerin, tehditlerin var olduğu kabulüyle hareket 

etmemiz gerekmektedir. Bu tespit saklı kalmak üzere, Kocaeli Ġlinin Adalet Bakanlığı, Adli 

Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre, "çocukların suça sürüklenmesi" yönünden 

ciddi risk düzeyi taĢıdığını söyleyebiliriz. BaĢka bir faktöre göre de, Kocaeli Ġli "çocuklara 

karĢı iĢlenen cinsel saldırı suçlarında" 11 büyük il içerisinde en sıkıntılı beĢinci ildir. 

Kocaeli Ġli için bir diğer risk faktörü "okul terk" sorunudur. 2007-2015 döneminde 

35.774 öğrencinin okuluyla iliĢiği kesilmiĢ; bu sayı ile Kocaeli 11 büyük il içerisinde en 

sıkıntılı beĢinci il olarak grafikte yer almıĢtır. 
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Ġstatistiki veriler bağlamında bir ilin risk düzeyinin en önemli göstergelerinden biri 

Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına yansıyan suç dosya sayılarıdır. Adalet istatistiklerine göre,  

2018 yılında önceki yıldan devirle gelenler dahil Kocaeli Ġli toplam suç olay dosya sayısı 

194.426'dır. Yani Kocaeli Ġlinde 2018 yılında Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına yansıyan olaylara 

göre her yüz haneye 37 suç olayı düĢmektedir. Diğer yandan Kocaeli Ġlinde 2014 yılında 

toplam olay sayısı 149.250 iken bu sayı 2018'de 194.426'ya yükselmiĢ; yani %30 oranında 

artmıĢtır. 

Kocaeli ilinde 2018 yılında Adalet kayıtlarına giren suç olaylarının %12.5'i ise, faili 

meçhul kalmıĢ; yani 65.619 suç olayının faili yakalanamamıĢtır. Kocaeli Ġlinde 2018 yılı 

Adalet kayıtlarına göre her yüz haneye 13 faili meçhul olay düĢmektedir. Her suç olayının 

faili ya da failleri vardır; ancak aynı zamanda her suç olayının doğurduğu mağdur, ya da 

mağdurlar ortaya çıkar. Faili meçhul olayların yarattığı mağduriyetlerin daha trajik özellik 

taĢıdığını da risk araĢtırması bağlamında özellikle belirtmek gerekir. 

"Aile Türk toplumunun temeli"; kadın ailenin temel direğidir. Çocukların ve ailenin 

risk durumunu araĢtırırken, özellikle annenin eğitim düzeyine bakmak bir ihtiyaçtır. Çocuk 

kiĢilik geliĢiminin %50'si ilk iki yılda %70'i ilk altı yılda Ģekillenir. Bu yıllarda annenin rolü 

çok büyüktür. Aile düzeni ve mutluluğu, ailede çocuk eğitimi ve geliĢiminde annenin temel 

birey olması bağlamından bakarak Kocaeli Ġlinde her yüz hanenin 7'sinde okur-yazar olmayan 

ya da hiçbir okul bitirmeyen kadın olduğu belirlemesi bir risk faktörüdür. 

Adalete yansıyan suç dosyalarında cinsiyete göre bakıldığında kadınların suç 

mağduru olma oranı %30'dur. Bu oran Türkiye ortalamasıdır aynı zamanda. Bazı iller daha 

sıkıntılı oranlara sahip olsa da yaklaĢık olarak her üç olayın birisinde mağdur kiĢinin kadın 

olması çok olumsuz ve ciddi riskler taĢıyan bir tablodur. Kadına karĢı Ģiddetin önlenmesine 

yönelik çıkartılan onca mevzuat ve uygulamalara rağmen, ülkemizde ve Kocaeli Ġlinde bu 

oranda kadınların suç mağduru olması hem çocuklar ve hem de aileler için ciddi sosyal 

risk/tehdit göstergesidir. 

Bu proje çalıĢmaları kapsamında, Kocaeli genelinde yaklaĢık 8 bin lise öğrencisine 

gençlik ve Ģiddet anketi uygulandı. Gençlere yönelik bu birebir saha çalıĢmasında sosyal risk 

belirleme açısından önemli bulgulara ulaĢıldı. 
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Bu aĢamada Kocaeli Ġli için genellenebilecek bulgular Ģöyle sıralanabilir: 

 Kocaeli Ġlinde yaĢayan çocukların %36'sı annelerinden %25'i babalarından 

fiziksel Ģiddet görerek büyümektedirler. YaklaĢık aynı oranlarda da kardeĢler 

arasında fiziksel Ģiddet davranıĢları vardır. 

 Ailelerin %63'ünde anneler ve %60'ında babalar "evlerinde öfkeli davranıĢlar 

sergilemektedirler. 

 Lisede okuyan ve ankete katılan gençlerin %49'u, kendilerini evlerinde 

"gergin ve mutsuz" olarak ifade etmiĢlerdir. 

 Ankete katılan öğrencilerin %15'i, geçmiĢte anne babaları arasında yaĢanan 

fiziksel Ģiddet olaylarına tanık olduklarını beyan etmiĢtir. 

Anket verileri üzerinde yürütülen derinlemesine istatistiki analizlerden anlaĢıldığına göre, 

yukarıda elde edilen sorun/risk özellikli bulgular, özellikle ailede suç faili ya da mağduru 

bulunmasına göre ciddi değiĢiklik göstermiĢtir. Yani en çok risk altında bulunan çocuklar 

ailesinde suç mağduru ya da suç faili birey bulunan çocuklardır. Benzer biçimde, kendisi 

geçmiĢte herhangi bir suç olayının mağduru olan/travmatik bir olay yaĢamıĢ olan çocuklar 

risk altında bulunan çocuklar kategorisindedir. 

 Ankete katılan lise öğrencilerinin %29'u ilköğretim döneminde okuduğu 

okullarda öğretmen fiziksel Ģiddetine uğradığını, %23'ü, diğer öğrencilerden 

fiziksel Ģiddet gördüğünü, %39'u ise okul arkadaĢlarına fiziksel Ģiddet 

uyguladığını beyan etmiĢtir. 

 Öğrencilerin %68'i okuduğu okullarda diğer öğrenciler arasında yaĢanan 

fiziksel Ģiddet tanık olduğunu ifade etmiĢtir. 

 Bu çalıĢmaya katılan lise öğrencilerinin %80'i kendini okul ortamında 

"gergin, mutsuz" hissettiğini, %41'i öğrencilerin delici-kesici alet taĢıdığını 

beyan etmiĢtir. 

Öğrencilerin önemli oranda beyanlarına göre, Ģiddet, gerginlik, mutsuzluk ve risk durumları 

hem okul ve hem de aile ortamlarında yaĢanmaktadır. Bu yaĢanma yüzde oranları tehlike ve 

tehdit, yani risk taĢımaktadır. 300 bin öğrencisi bulunan bir ilde %30 gibi bir oran 90 bin 

öğrenci ve yaklaĢık 87 bin aileyi iĢaret eder. Bu sayılar da yarınlara yönelik ciddi risk 

durumlarının varlığı demektir. 
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Aile ve okul ötesindeki yaĢantıları yönünden de elde edilen bulgular iyi değil. 

 Ankete katılan öğrencilerin, diğer insanlara karĢı kızgın ve öfkeli olma oranı 

%88'dir. 

 Öğrencilerin yaĢadıkları sosyal çevrelerde uyuĢturucu madde kullanımına 

tanık olma düzeyi %51, okullarıyla evleri arasında Ģiddete uğrama korkusu 

yaĢama oranları ise %26'dır. 

 Ankete katılan öğrencilerin %40'ı geçmiĢte kasten kendisine fiziki zarar 

verdiğini beyan etmiĢ, bunlardan %5'i ise kendisini jiletlediğini ifade etmiĢtir. 

Anket verilerinden en dikkate değer risk faktörlerinden birisi, katılan öğrencilerin diğer 

insanlara karĢı çok yüksek düzeyde (%88) öfke taĢımasıdır. Bu durum baĢlı baĢına ayrı bir 

araĢtırma konusu olmalıdır. Kendini jiletleme ise çok radikal psikotik bir davranıĢ Ģekli; ve 

bireysel, sosyal boyutları olabilecek ciddi risk durumudur. Çünkü kendini jiletlediğini ifade 

eden öğrencilerin oranı katılanların %5'i olsa da, bu oran il düzeyinde küçümsenmeyecek bir 

sayıya tekabül eder. Kocaeli Ġli ekseninde 400 bin öğrencide %5, 15 bin kiĢiye tekabül eder ve 

20 binden fazla çocuğun bu denli antisosyal tutum içinde bulunması tehlikeli bir tablonun 

varlığına karĢılıktır. 

Kocaeli ilinde 8 bine yakın lise öğrencisine yüz yüze uygulanan anket araĢtırmasında risk 

faktörü sayılacak önemli verilere ulaĢılmıĢtır. Uygulanan anket soru listesinin hükümlüler için 

uyarlanmıĢ Ģekli ile daha önce HEGEM tarafından Kocaeli Ceza Ġnfaz Kurumlarında bulunan 

çocuk suçluları da kapsayan  bir anket çalıĢması yapılarak "Gençlik ve ġiddet Raporu" (2018) 

oluĢturuldu. Önemli risk faktörü sayılacak bazı bulguları lise öğrencilerinden elde edilen 

anket verileri ile hükümlü gençlerden elde edilen anket verilerini karĢılaĢtırmalı olarak 

göstermek, risk faktörlerini daha iyi görmemize ıĢık tutabilir.  

Evinde suç mağduru birey bulunması;  

Lise öğrencilerinde %25, 

Ceza Ġnfaz Sistemindeki gençlerde %88 

 

GeçmiĢte travmatik bir olay yaĢamıĢ olma durumu; 

Lise öğrencilerinde %19, 

Ceza Ġnfaz Sistemindeki gençlerde %58 

 

Anne fiziksel Ģiddeti görme; 

Lise öğrencilerinde %32 

Ceza Ġnfaz Sistemindeki gençlerde %53 

 



245 
 

Baba fiziksel Ģiddeti görme; 

Lise öğrencilerinde %25, 

Ceza Ġnfaz Sistemindeki gençlerde %51 

Annenin evde öfkeli davranıĢlar sergilemesi; 

Lise öğrencilerinde %63, 

Ceza Ġnfaz Sistemindeki gençlerde %70 

Babanın evde öfkeli davranıĢlar sergilemesi; 

Lise öğrencilerinde %60, 

Ceza Ġnfaz Sistemindeki gençlerde %75 

Diğer insanlara karĢı kızgınlık, öfke duyguları taĢıma; 

Lise öğrencilerinde %88, 

Ceza Ġnfaz Sistemindeki gençlerde %88 

Ailesinde son 15 yılda suç mağduru birey olma durumu; 

Lise öğrencilerinde %6, 

Ceza Ġnfaz Sistemindeki gençlerde %84 

Öğretmenlere uygulanan anketlerden elde edilen bulgular, öğrencilerinkinden daha da 

karamsar bir tablo ortaya koymuĢtur. Neticede öğretmenler hem çocukların eğitim sürecini 

birebir yürüten ve hem de büyük bir çoğunluğu anne baba olan kiĢilerdir. Kocaeli Ġline 

yönelik yürütülen çocuk ve aile odaklı sosyal risk haritası araĢtırmasının amacının önceden 

eğitimcilere iyi anlatılması, öğretmenlerin anket uygulamasında bu denli açık yüreklilikle 

kanaatlerini paylaĢmalarında etkili olduğu düĢünülür. 

Ankete katılan öğretmenlerin; 

%98.4'ü öğrenciler arasında sözel Ģiddet davranıĢlarına, 

%98'i öğrenciler arasında fiziki Ģiddet davranıĢlarına, 

%86'sı öğrenciler arasında birbirinden bir Ģey çalma davranıĢlarına, 

%72'si, öğrenciler arasında cinsel taciz söz ve davranıĢlarına tanık olduklarını beyan etmiĢlerdir. 

Öğretmenlerin; 

 %92'si öğrencilerin aile içinde yaĢadıkları Ģiddet olaylarının okul eğitimlerini olumsuz etkilediğini, 

%94'ü sosyal çevrelerinde yaĢanan Ģiddet olaylarının eğitimlerini kötü yönde etkilediğini, 

belirtmiĢlerdir. 

Öğretmenlerin;  

 %98'i öğrencilerin sınıflarda ya da okulun diğer alanlarında öfkeli davranıĢlar sergilediklerini, 

%96'sı öğrencilerin okul ortamında karamsar olduklarını, 

%62'si öğrencilerin okula gelirken delici-kesici alet taĢıdıklarını, 

%65'i  öğrencilerin baĢka okullardan gelen öğrencilerce rahatsız edildiklerini belirtmiĢlerdir. 

Yine öğretmenlerin, 
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 %92'si öğrencilerin göç sorunundan olumsuz etkilendiklerini, 

%98'i, sanal alemin öğrencileri olumsuz etkilediğini beyan etmiĢlerdir. 

Ailesinde suç mağduru bulunmasının öğrencilerin okul baĢarılarını olumsuz etkilediğine inanan 

öğretmen oranı %88 ve parçalanmıĢ aileden gelmenin öğrencileri olumsuz etkileyeceğini ifade eden 

öğretmenlerin oranı %98'dir. 

Ankete katılan öğretmenlerin, 

 %55'i öğrencilerin bedenlerine zarar verici (jiletleme, dövme yaptırma, yaralama gibi) fiziki etkide 

bulunduklarını, 

%70'i öğrencilerin okul çevresinde kafe, lokal vb yerlere gittiklerini, 

%32'si öğrencilerin okul çevresinde cinsel taciz olaylarıyla karĢılaĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Okul çevrelerinde uyuĢturucu madde satıĢı ya da kullanımı olduğuna inanan öğretmen oranı %39, 

Öğrencilerin okullarıyla evleri arasında Ģiddete uğrama riski yaĢadıklarına inanan öğretmen oranı ise 

%65'tir. 

 

Odak grup toplantı bulgularında risk faktörü sayılabilecek hususlar Ģöyledir: 

 Okullarda parçalanmıĢ aile çocuklarının giderek daha çoğalması ve bu durumun okul 

baĢarısını ve uyumunu olumsuz etkilemesi, 

 Aile içi Ģiddet ve akraba içi gerginlikler hususunda okul yöneticilerinin, öğretmenlerin 

ve velilerin öğrencilerin durumuyla ilgili fazla bir bilgi ve kanaat sahibi olunmaması, 

ancak aile için gerginliklerin ve olumsuz tutumların öğrenci uyum ve baĢarılarını 

olumsuz etkilemesi, 

 Çocuk ihmali ve istismarının özellikle belli kesimlerde yaĢanıyor olması, 

 Odak gruplara katılanların ailede madde kullanımı konusunda olumlu yaklaĢımları ile 

öğrencilerin anket beyanlarının çeliĢkili olması, 

 Okullarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen göçün önemli 

sorun kaynağı olması, ekonomik zorlukların göç sorunuyla birleĢtiğinde ciddi 

travmatik zorlanmalara yol açması, 

 Ailede suç faili ve mağduru bulunması konusu özellikle öğrencilerin uyum ve 

baĢarıları bağlamında ülkemizde çok gündeme gelmemiĢ olmasının yetiĢkin 

değerlendirmelerine yansıması, 

 Öğrencilerinin ailelerinde sürekli hasta ya da engelli birey bulunup bulunmadığına 

dair okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve katılımcı velilerin görüĢ beyan edememesi, 
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 Okullarla ilgili velilerin istedikleri okula çocuklarını gönderememesinin yarattığı 

sorunlar; velilerin derse geç kalma ve devamsızlık hususunda asıl sorumlu taraf olarak 

gösterilmesi ve baĢka öneri ortaya konamaması, 

 Öğrencilerin, okullarına karĢı ilgisizliğinin aile ve sosyal medya eksenli olduğunun 

ifadesiyle yetinilmesi, 

 Öğrencilerin kendi aralarında ortaya çıkan sorunlarını müzakere ve anlaĢma 

becerilerinin yetersizliği nedeniyle çatıĢmaya dönüĢtürmesi, 

 Okul-aile iĢbirliği sorununun eğitim sistemimizde devam eden bir sıkıntı olduğunun 

anlaĢılması, 

 Öğrencilerin ve ankete katılan öğretmenlerin önemli bir oranı okul çevresinde cinsel 

taciz ve uyuĢturucu sorunuyla karĢılaĢıldığını beyan ettiği halde, odak grup paylaĢım 

ve yaklaĢımlarında bu sorunların yokmuĢ gibi geçiĢtirilmesi, 

 Özellikle mesleki liselerde ve imam-hatip liselerinde akran zorbalığının önemli sorun 

olduğunun ortaya konması, 

 Öğrenciler arasında sigara içme davranıĢının yaygınlığı, 

 Bütün okul türlerinde küfürleĢme ve kavga olaylarının yaygınlığı, 

 Öğrencilerin ciddi oranda ve düzeyde bilgisayar/dijital oyun bağımlılığı olması, 

 Ġlkokul sonrası tüm okul türlerinde siber zorbalığın yaygın olması, 

 Bütün okul türlerinde yaygın olarak öğrencilerin akıllı telefon ve sosyal medyayı 

yoğun veya problemli kullanıyor olması, 

 Problemli medya kullanımı sebebiyle öğrencilerin; akademik geliĢimi olumsuz 

etkilemesi, zaman yönetim sorununun ortaya çıkması, Ģiddet ve tehdit davranıĢları, 

özgüven eksikliği, bilgiyi alma konusunda pasif konuma geçme, akıl yürütme, 

sorgulama becerilerinin kaybolması, sorumluluk duygusu eksikliği, toplumsal 

yabancılaĢma, aĢağılık kompleksi, içe kapanma, Türkçe kullanma becerisini olumsuz 

etkileme gibi birçok sorunun yaĢanması, 

 Göç sorununun özellikle meslek lisesinde okuyan öğrencileri olumsuz etkilemesi. 
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SOSYAL RĠSKLER, SOSYAL KURUMLAR, SOSYAL HĠZMETLER 

Çocuk, aile ve Ģiddet üçlüsü sosyal risk olgusunun ana kavramlarıdır. Adalete yansıyan suç 

olaylarının çok azı Ģiddet tanımı dıĢında kalır. ġiddetin ilgili olmadığı bir sosyal kurum, 

topluluk ya da kiĢi yoktur. ġiddetin giderek çeĢitlenmesi ve artması toplum olarak öncelikle 

meseleyi tanımlama zorluğumuzla ilintilidir. Devletimizin halen Ģiddetle sivil mücadele milli 

politikası yoktur. Bu nedenle bölgeler, iller, ilçeler düzeyinde olmak üzere, ne bağlantılı 

sosyal risk analizlerimiz var ne de mücadele sistematiğimiz. 

Çocuk ve genç nüfus oranı yüksek bir ülkeyiz. KomĢu altı ülkenin (Gürcistan, Ermenistan, 

Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan) hiçbiri bizim çocuk nüfusumuzdan fazla değildir. Bu 

bir ülke bekası için avantajdır; doğru yönetilmek kaydıyla elbette. Son yarım asırda bütün 

dünyada ve ülkemizde hızlı ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel ve siyası değiĢimler oldu. 

Bu değiĢimler hızlı ĢehirleĢmeyi, aĢırı göçleri tetikledi; bu tetikleme özellikle bizim ülkemizin 

sosyolojik yapısında önemli değiĢimler, etkiler meydana getirdi. Sosyal yapıdaki hızlı 

değiĢimlerden aile yapısı de kültürü de nasibini aldığı için, çocuklarla ilgili yeni sorunlar, yeni 

ihtiyaçlar ortaya çıktı. 

Çocuklar ve onlarla ilgili sorunlar söz konusu olduğunda bizim eğitim sistemimizde rehberlik 

hizmetleri özellikle akla gelir. Her Ģey normal yürüdüğünde anne abalar da okul sisteminde 

görevli olanlar da huzur içinde iĢlerini yapmanın rahatlığını yaĢarlar. Ancak eğitim zor iĢtir; 

ailede de okulda da. En büyük zorluk da, geliĢim seyri içinde çocukların normal dıĢı duygu, 

düĢünce ve davranıĢ kalıplarıyla hareket ettiğinde yaĢanır. Bütün çocukları bekleyen riskler 

olabileceği ön kabulü ile hareket etmek yetiĢkinlerin görevidir. Bu görev hem bireysel ve hem 

de kurumsal yapılar içinde tanımlanmıĢ sorumluluklar Ģeklinde ortaya çıkar. 

Çocukların ve bağlı olarak ailelerin Ģiddet sorunu ile ilgili risk durumu ve çözüm önerilerinin 

ortaya konması yönünde ülkemizde en kapsamlı çalıĢma TBMM ġiddet AraĢtırma Komisyon 

Raporu (2007) ekseninde ortaya konuldu. Türkiye Büyük Millet Maclisi genel oturumunda, 

bütün siyasi parti vekillerince "oybirliği ile kabül edilen" ġiddet AraĢtırma Raporundan bazı 

belirlemeler Ģöyledir: 

SORUN 27 …rehberlik servisleri yeteri kadar çalışamamakta ve öğrencilerin sorunlarıyla 

ilgilenememekte, önleyici rehberlik çalışmalarına yeterince yer verememektedirler. Bu durum, 

okullarda şiddet olaylarının önlenmesi ve var olan şiddet olaylarına müdahale etme noktasında 

yetersizliklere sebep olmaktadır. 
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ÇÖZÜM 27a) Rehber öğretmen norm kadro yönetmeliği yeniden gözden geçirilmeli yukarıdaki 

husus/sorun göz önünde bulundurularak değiştirilmeli ve rehber öğretmen atamaları temel 

eğitimdeki tüm düzeylerdeki öğrencileri dikkate alınarak yapılmalıdır. 

ÇÖZÜM 27b) Okulların çevreleriyle bağlantılı risk haritaları çıkartılarak ve riskli bölgeler 

tespit edilerek, risk düzeyi daha yüksek bölge ve okullara daha fazla oranda rehber öğretmen 

ataması yapılmalıdır. 

ÇÖZÜM 27c) Okul yönetici ve öğretmenlerinin rehberlik hizmetleri konusunda daha duyarlı ve 

bilgili hale getirilmesi, rehberlik servislerinden kendi görev tanımları dışında işler verilmemesi 

sağlanmalıdır. 

ÇÖZÜM 27d) 17. Milli Eğitim Şura Kararları içerisinde yer alan, "Rehberlik hizmetlerine okul 

öncesi eğitim kurumlarında başlanmalıdır." ilkesi hayata geçirilmelidir. 

ÇÖZÜM 29a) Rehberlik ve araştırma merkezleri her konuda (personel ve araç gereç) 

desteklenmelidir. Gerektiği takdirde dışarıdan hizmet alımına gidilmelidir. 

ÇÖZÜM 29b) Rehberlik ve araştırma merkezleri Norm Kadro Yönetmeliği esaslarından 

çıkartılmalı ve bölgelerin özelliklerine göre eleman sayısı belirlenmelidir. 

ÇÖZÜM 29c) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan uzmanlar her yıl düzenli olarak 

hizmet içi eğitimlerden geçirilmeli, kendilerini yenilemeleri sağlanmalıdır. 

ÇÖZÜM 38b) …Valilikler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından da destek verilerek 

okulların mevcut durum analizleri, risk haritaları belirlenerek gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır(TBMM Şiddet Araştırma Komisyonu Raporu: 2007, 237-42). 

Bizim devlet yapımızda en üst kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Orada bütün 

partilerce alınan bir karar ekseninde okul rehberlik hizmetlerimizin durumu nedir? 

Kocaeli Ġlinde bütün kademeler dahil yaklaĢık 400 bin öğrenci bulunmaktadır. Tam sayısı 

399. 199 olan öğrenciler için görevlendirilen rehber öğretmen sayısı ise toplam 811'dir. 

Kocaeli Ġli genelinde 493 öğrenciye 1 rehber öğretmen düĢmekte; 317 okulda rehber 

öğretmen hiç bulunmamaktadır.  

Çocuk odaklı risk analizinde rehberlik servislerinin durumunun kurumsal boyutta bir risk 

teĢkil ettiğini TBMM ġiddet Raporu tanımlarına, 9. ve 10. BeĢ yıllık Kalkınma Planlarının 

konu ile ilgili iĢaret ve uyarılarına bakarak söylemek mümkündür. 

9. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013) belgesinde konu ile ilgili bazı maddeler bugün bile 

stratejik anlam taĢır özelliktedirler: 

Madde 260. ġiddet, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha çok kadın ve 

çocukların maruz kaldığı bir sorundur. Kadınlara karĢı Ģiddetin ve istismarın önlenmesi için 

toplumun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalıĢmaları devam etmektedir. 

Madde 272. Giderek hızlanan değiĢim süreci aile ve toplum içi kültürel ve sosyal 

iliĢkileri olumsuz etkilemiĢtir. Kitle iletiĢim araçlarının çeĢitlenmesi, aile içi iletiĢimde 

geleneksel yöntemlerin dıĢına çıkılamaması ve eğitim sisteminin aĢılamayan sorunları 

gençlerin aileden kopma, toplumsal sorunlara duyarsızlaĢma, ümitsizlik ve özgüvensizlik gibi 

sorunlarını ve bunun sonucunda Ģiddete eğilimini artırmıĢtır. 

Madde273. Yoğun göç ve çarpık kentleĢmenin oluĢturduğu uyum sorunları, terör ve 

asayiĢ baĢta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. 
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Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliĢtirici 

önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK‟larla 

diyalogun artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Madde323.Toplumsal ve kültürel alanlarda yaĢanan hızlı değiĢim ve ekonomik 

dalgalanmalarla, iç göç ve buna bağlı olarak ortaya çıkan istihdam ve kentsel uyum 

sorunlarının yaĢandığı bir ortamda, suç örgütlerinin bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden de 

yararlanarak uluslararası ve organize Ģekilde faaliyette bulunmaları baĢta terör olmak üzere 

örgütlü suçlarda bir artıĢ eğiliminin ortaya çıkmasına neden olmuĢ ve iç güvenlik konusu 

VIII. Plan döneminde de önemini korumaya devam etmiĢtir. 

Madde324. Terör ve terörün finansmanıyla mücadele, yasa dıĢı göç ve iltica hareketleri, 

insan ticareti, organize suçlar, uyuĢturucu madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele 

konularında bazı geliĢmeler kaydedilmesine rağmen Plan hedeflerinin gerisinde kalınmıĢtır. 

10. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018) ise bir önceki kalkınma planında ifade kurulan  

risklerin halen devam ettiğini vurgular nitelikte maddeler ihtiva eder: 

Madde 247. Kadın erkek fırsat eĢitliği konusunda, baĢta istihdam ve karar alma 

mekanizmalarına daha aktif katılım olmak üzere Ģiddetin önlenmesi, eğitim ve sağlık 

konularında yapılan iyileĢtirmelerin sürdürülmesi ve uygulamada etkinliğin artırılması 

ihtiyacı devam etmektedir.  

Madde 248. Ülkemizde geniĢ aileden çekirdek aileye doğru bir geçiĢin sürdüğü ve aile 

üyeleri arasındaki iliĢki biçimlerinin de değiĢtiği görülmektedir. BoĢanma sonucunda 

oluĢan tek ebeveynli ailelerin sorunlarının çözümüne yönelik, izleme ve rehberlik ihtiyacı 

bulunmaktadır.  

Madde 262. Sosyo-ekonomik ve bölgesel eĢitsizlikler, yoksulluk, toplumsal cinsiyet eĢit-

sizliği, çocuk evlilikleri, çocuk iĢçiliği, suça sürüklenme, çocuğa yönelik Ģiddet ve cinsel 

istismar, aile yapısındaki çözülmeler, aidiyet ve dayanıĢma duygusunun zayıflaması, sigara, 

alkol ve uyuĢturucu gibi zararlı alıĢkanlıklar, internet bağımlılığı çocuklar ve gençler için 

önemli risk faktörleri olmaya devam etmektedir.  

18. Milli Eğitim ġurası (2010),"BeĢ Yıllık Kalkınma Planları" benzeri sosyal risk endiĢelerini 

yansıtan ifadeler içerir: 

 Risk altında ve dezavantajlı konumda olan çocukların tespiti yapılarak bu 

çocuklara yönelik eğitim çalıĢmaları artırılmalı; terör, göç, madde bağımlılığı, 

parçalanmıĢ aileler, iletiĢim araçlarını kötüye kullananlar vb. risk faktörleri göz 

önünde bulundurularak önleyici rehberlik çalıĢmalarına ağırlık verilmeli, bu 

konuda bölgenin ve yörenin özelliğine uygun olarak disiplinler arası ekip 

çalıĢmaları mülki amirlerin koordinesinde hayata geçirilmelidir. 

 Rehberlik ve araĢtırma merkezleri, misyonuna uygun olarak uzmanlık temelinde 

yeniden yapılandırılmalı ve merkezde sağlanan hizmetlere bağlı olarak psikolojik 

danıĢman, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, çocuk geliĢimi ve 

eğitimcisi, eğitim programcısı, ölçme değerlendirme uzmanı ile bölgenin 

özelliğine göre disiplinler arası ekip çalıĢmasını gerektiren diğer ilgili alan 

uzmanları için kadrolar ihdas edilmelidir. 
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Ülkemizde çocuklarla, ailelerle ilgili zorluklar, sorunlar, tehdit ve tehlikeler söz konusu 

olduğunda ilgili kurum ve kuruluĢlar/kiĢiler zorlanmakta; çaresizliğe düĢmektedirler. Bunun 

sebebi öncelikle oluĢturulan hizmet yapılarının nicel ve nitel yönden yetersizlikleri, giderek 

artan riskler ve değiĢen ihtiyaçlarla uyumlu stratejik eylem planlarından yoksun olmalarıdır. 

Eklenecek baĢka sebeplerin önemlilerinden birisi de illerin sistematik sosyal durum ve risk 

analizlerinin bulunmamasıdır. Sayılanlardan baĢka, program ve yöntem sorunu da önemli bir 

boyutu teĢkil eder. Genelde kurumlarımızın izlediği rutin yol Batı ülkelerinde program ve 

model ithal etmek; konuları Avrupa destekli projelere bağlamak ve ülke düzeyinde genel 

uygulamalara geçmektir. 

Batı patentli sosyal hizmet modelleri bizim sosyolojik yapımıza ve ihtiyaçlarımıza uygunluğu 

test edilmediği için çoğu kez hayal kırıklığı yaratmıĢtır. Bu bağlamda geliĢtirilen sosyal 

projelerde en yanlıĢ uygulama ise, ilgili bakanlık kuruluĢlarının kendi resmi görevlileriyle 

yeni denen hizmetleri yürütmeye kalkmasıdır. Aile, çocuk ve Ģiddet konularında görevi 

bulunan kurum ve kuruluĢların zaten ciddi personel eksikliği vardır. Rehber öğretmen sayımız 

ihtiyacın yarısı kadar bile değil; Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teĢkilatlarında 

ise ihtiyaç duyulanın anca beĢte biri uzman çalıĢmaktadır. Doğrusu, her yeni projenin sisteme 

yeni bir yapı ve yeni aktörler kazandırmasıdır. GeliĢtirilecek hizmet modelleri ve uygulama 

projeleri ise, ancak o ilin sosyal risk analiz raporuna göre gerçekçi olabilir. 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı için HEGEM Vakfı tarafından yürütülen "Doğu Marmara 

TR42 Bölgesi Sosyal Projeler ve Bilimsel AraĢtırmaların Değerlendirilmesi Projesi" Kocaeli 

Ġlini de kapsamaktaydı. Son 20 yılda MARKA Bölgesi ile ilgili sosyal projelerde genellikle 

projelerin bağımlılık, iĢsizlik ve yoksulluk gibi genel kapsamlı konularla iliĢkili olup; çocuk 

ve Ģiddetle ilgili proje çalıĢmaları oldukça azdır. Kocaeli Ġlinde son 20 yılda çocuk ve Ģiddetle 

ilgili proje çalıĢmalarının,özellikle kalkınma planlarında bu konulardaki önceliğe yaptığı 

vurgu dikkate alındığında ihtiyacı karĢılamaktan çok uzak olduğu anlaĢılmaktadır.Kamu STK 

iĢbirliğinin güçlendirilmesi son zamanlarda üzerinden durulan ve Avrupa Birliği hibe 

programlarının önemli bütçeler ayırdığı alanlardandır. Ancak bu alanda Kocaeli Ġlinde hiçbir 

projeye rastlanılamamıĢtır. 

Doğu Marmara TR42 Bölgesi Meta-Analiz araĢtırmasına göre özellikle Ģiddet konusunda çok 

az lisansüstü tez yapıldığı anlaĢılmıĢtır. Bu sosyal risk haritası risk ve ihtiyaç belirlemeleri 

bağlamında Kocaeli Ġline yönelik son 20 yılda çocuk, aile, Ģiddet bağlamında uygulamaya 

konan sosyal projeler ve üniversitelerce yaptırılan lisansüstü araĢtırma tezleri sayı olarak son 

derece az ve kapsam olarak oldukça sınırlıdır. 
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Son yıllarda yayınlanan ulusal strateji belgelerinde aile, kadın, çocuk, gençlik ve Ģiddet 

konularında çalıĢmaların yapılmasının önemi vurgulanmaktadır. Özellikle; ulusal strateji 

belgelerinde karĢılaĢılan ve üzerinde çalıĢılması vurgulanan konular arasında: 

 Kadına karĢı Ģiddetle mücadele, 

 Çocuk iĢçiliğinin önlenmesi 

 Çocuk istismarı konusunda farkındalık oluĢturma;  

 Gençliğin talep ve beklentilerini tespit etme 

 Gençlerle iliĢki sivil toplum kuruluĢlarının faaliyetlerinin desteklenmesi 

 Eğitimde Ģiddetin azaltılması yer almaktadır. 

Buna karĢın çocuk istismarına dönük çalıĢmaların azlığı ve okulda Ģiddetle ilgili çalıĢmaların 

çocuk istismarına oranla fazla da olsa yetersizliği açıktır. 

Bölgede göç konusu da üzerinde çalıĢması gereken konulardan bir tanesidir. Göç bu 

çalıĢmada ve HEGEM Vakfı tarafından diğer illerde yürütülen çalıĢmalarda Ģiddetin en 

önemli açıklayıcılarından bir tanesi olarak ortaya çıkmaktadır. Göç eden ailelerde suç ve 

Ģiddet eğiliminin fazlalığı dikkat çekerken bölgede yürütülen çalıĢmalarda göç ile Ģiddet ve 

suç iliĢkisi çok fazla ele alınmamaktadır. Bu nokta önemli bir eksiklik olarak karĢımızda 

durmaktadır. 

Yürütülen projelerle ilgili bazı olumsuz tespitler aĢağıda sıralanmaktadır: 

 Projelerle ilgili yetersiz kayıt tutulması 

 Proje kayıtlarının bir standarda göre tutulmaması 

 Sivil toplum kuruluĢları ile ortak çalıĢma kültürünün geliĢtirilememesi 

 Kalkınma planları ile örtüĢen çalıĢmaların azlığı 

 Ġlgili TBMM ġiddet Rapor önerilerinin dikkate alınmaması 

 Kurum ve kuruluĢları bir araya getiren proje azlığı 

 Projelerin bir ihtiyaç analizine ya da stratejiye dayalı değil, proje yürütücülerinin 

inisiyatifine bağlı olması 

 Daha önemli ve öncelikli sorunlar varken sıradan konuların çalıĢılması 

 Projelerin sisteme yeni yapı ve aktörler kazandırmaması; projede görev yapacak 

olanların, daha çok ve çoğu zaman tamamen ilgili kurum resmi çalıĢanlarından 

seçilmesi 

 Projeleri denetleyecek bir mekanizmanın olmaması. 
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9 SORUNLAR ve ÖNERĠLER 

Çocuklarla, ailelerle, güvenlikle ilgili tek tek ortada duran sorunlar öngörülemez bir 

biçimde birleĢerek sosyal risk olgusunun tetikleyici, kıĢkırtıcı unsurları olabilirler. Ġstanbul'da 

yaĢanan "Sarai Siera Olayı" bir örnek olarak dikkat çekicidir. 

Amerikalı turist Sarai Sierra'nın önce kaybolması, sonra surlarda bulunan cansız 

bedini Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi oldu. Şimdi herkes soruyor; Sarai, 

kimin ve neyin kurbanı oldu? (Radikal.com.tr:09.02.2013) 

Konu ile ilgili akla gelebilecek sorunları sıralayalım; 

a)Daha önce çok sayıda suçun iĢlendiği metruk bir alan vardır, 

b)Bu alanın sorunlara gebe olduğu bilindiği halde ortada önlem yoktur, 

c)Ġlçede, mahalde güvenlik, önleyici tedbirler belirlenmiĢ risklere göre alınmamıĢtır, 

d)Sonradan yakalanan fail, sorunlu, toplum için tehlikeli olduğu bilindiği halde ilgili 

kurumlar kendisi için iyileĢtirici, toplum için önleyici tedbirler alamamıĢtır, 

e)Dünya turizminin baĢkentlerinden olan Ġstanbul'da, görevliler/sorumlular gelen 

turistlerle ilgili risk analizlerine dayalı sorumluluklarında yetersiz kalmıĢlardır… 

"Kocaeli Ġlinin Çocuk, Aile ve ġiddet Odaklı Sosyal Risk Haritası" çalıĢması bağlamında 

belirlenen, çoğunlukla benzer iller için de genellenebilir olan sorunlar/riskler Ģunlardır: 

 Ülkemizde, Ģiddetin bir olgu olarak tanımlanmasında fikir birliği sağlanamaması 

Ģiddet olgusunun ele alınıĢında, bağlı sorunların tanımlanmasında ve etkin çözüm 

hizmetleri üretmede zorluklara sebep olmaktadır.  

 Çocuk, aile ve Ģiddet konuları olgusal değil, fakat daha çok "yaĢanan son olaylar" 

üzerinden ele alınıp tartıĢıldığı, anlaĢılmaya çalıĢıldığı için sosyal risklerin 

belirlenmesinde bir yöntem ve bir bakıĢ açısı sorunu yaĢanmaktadır. 

 Sosyal sorunları doğru anlama, tanımlama ve çözüme yönelik hizmet modellerini 

uygulamaya koymada daha çok Batılı ülkelerin normlarını esas alan ve onların 

uzmanlarının yönlendirmelerine göre hareket edildiği çalıĢmalarda sorunlarımıza 

doğru/etkin çözümler üretebilme hayal kırıklığı ile sonuçlanabilmektedir. 

 TBMM çalıĢmalarına konu olan çocuk, kadın, Ģiddet ve benzeri konularda kurulan 

araĢtırma komisyon raporlarının mülki amirlere ulaĢmaması, raporlarda ulaĢılan 

verilerin ve bağlı olarak ortaya konan önerilerin sahada hayata geçirilmesine dair bir 

sistematiğin olmaması Devlet sistemimizde yapısal bir eksiklik; Kocaeli Ġli gibi büyük 

illerde risklerin önlenememesinde ciddi bir sorundur.  

 ÇalıĢma ekseninde elde edilen bulgulardan, ülkemizde özellikle son 40 yılda yaĢanan 

krizlerin, bunalımların doğurduğu  sosyal travmalar Kocaeli Ġli ekseninde de aileyi ve 

bağlı olarak çocukları olumsuz etkilemeye devam ettiği anlaĢılmaktadır.  

 Aileler, çocuklarıyla ilgili ve aile içi Ģiddet bağlamında profesyonel psikososyal destek 

alabilecekleri yapılara, hizmetlere kolay ulaĢamamaları önemli bir sorundur. 
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 Kocaeli Ġli ekseninde ailelerde, "sağlıklı insan iliĢkileri ve iletiĢim" okulda, diğer 

sosyal ortamlarda ayrıca müzakere/uzlaĢı kültürünün yaĢanmasında sıkıntılar vardır. 

 Çocuk, aile ve önemli sosyal sorunlarla ilgili bilimsel araĢtırmalar bağlamında, resmi 

yollarla istenmesine rağmen yetkili makamların/ilgili il müdürlüklerinin ihtiyaç 

duyulan istatistikleri/bilgileri paylaĢmamaları bir sorundur. 

 "Okul terk" özellikle son çeyrek yüzyılda ülkemizde ve Kocaeli Ġli kapsamında gri bir 

alan, sahipsiz bir alan olarak kalmıĢ, bir güvenlik sorununa dönüĢmüĢtür. 

 "Evinde suç mağduru birey bulunması", Kocaeli Ġli ekseninde çocuklar için, bağlı 

olarak toplum için çok ciddi bir sorun kaynağına karanlık bir risk alanına dönüĢmüĢ 

durumdadır. 

 Genelde olduğu gibi Kocaeli Ġlinde de zorunlu göçle gelenler üzerindeki toplumun, 

kurumların ilgi ve algısı daha çok gündelik sorunlar eksenindedir; oysa özellikle 

zorunlu göç travması yaĢayanların, uzun vadede bulundukları sosyal çevreler ve bütün 

toplum için hangi stratejik riskler taĢıdıkları boyutu gözden kaçırılmaktadır.  

 Kocaeli ekseninde araĢtırma bulgularının gösterdiği gibi, çocukların/gençlerin çok 

yüksek oranının geçmiĢte özellikle cinsel nitelikli travmatik olay yaĢamıĢ olması çok 

ciddi bir sorundur. 

 Öğrenci ve öğretmenlere yönelik anket çalıĢmalarıyla ortaya konduğu üzere evlerin 

çoğunluğunda, anne-babaların "öfkeli davranıĢlar" sergilemesi, yeni nesillerin 

saldırganlık ve Ģiddet duygularıyla sosyal hayata katılacak olması demektir ve bu 

önemli bir sorundur.  

 Çalıma verilerinde iĢaret edildiğinden hareketle, çocukların/gençlerin yaĢadıkları 

sosyal çevrelerde uyuĢturucu kullanımına tanık olmaları ciddi bir risk durumudur.  

 Kocaeli Ġli liselerinde ankete katılan çocukların/gençlerin %88'inin diğer insanlara 

karĢı kızgınlık ve öfke duyguları taĢıması, kendileri için, aile yaĢantıları için ve dahası 

kamu güvenliği için çok ciddi sorunlara yol açabilecek bir durumudur. 

 Milli Eğitim Bakanlığı strateji eylem planlarında, Ģura kararlarında ve rehberlik 

yönetmeliğinde iĢaret edildiği halde, okullarda müzakere ve anlaĢmazlık çözümü, 

ya da baĢka bir adıyla "eğitimde akran arabuluculuğu" programının Kocaeli Ġli 

okullarında halen hayata geçirilememiĢ olması çok ciddi eksikliktir. 

 21. yüzyıl, bütün dünyada ve ülkemizde Ģiddet, saldırganlık, suç olguları ekseninde 

sıkıntılıların artarak devam ettiğini göstermektedir. Böylesi bir gidiĢe karĢılık ilgili 

sorunlar, konular bağlamında hizmet görevi/sorumluluğu bulanan kurumlar strateji ve 

eylem planları geliĢtirmede, elemanlarının nicelik ve niteliklerini arttırmada yetersiz 

kalmıĢlardır. 

 Çocuklarla, gençlerle, ailelerle ilgili bir veri tabanı/madenciliği sistemi olmaması, 

illerin, ilçelerin risk durumlarını önceden analiz etmeyi zorlaĢtırmakta, hatta imkansız 

hale getirmektedir; bu durum, bilimsel analiz ve öngörü çalıĢmaları açısından ciddi bir 

sorundur. 
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"Kocaeli Ġlinin Çocuk, Aile ve ġiddet Odaklı Sosyal Risk Haritası Projesi" araĢtırma bulguları 

ekseninde olmak üzere Ģu genel öneriler ortaya konabilir: 

 "Okul terk" çocuklar, evinde suç mağduru ya da faili birey bulunan çocuklar, 

geçmiĢinde travmatik olay yaĢamıĢ çocuklar, zorunlu göç travması yaĢayan çocuklar 

suça sürüklenen çocuklar ve parçalanmıĢ aile çocuklarına yönelik etkin psiko-sosyal 

hizmet verecek bir hizmet yapısı/yapıları oluĢturulmalı ve bağlı olarak sisteme yeni 

hizmet aktörleri dahil edilmelidir. 

 Bütün ilçelerde "Çocuk Hakları Ġzleme Komisyonları" kurulmalı; Kocaeli Ġlindeki 

bütün lise ve ortaokullar düzeyinde, "okulda ve ailede müzakere ve anlaĢmazlık 

çözümü" programı hayata geçirilmelidir. 

 Okulöncesinde ve ilkokullarda bütün öğretmenler, ortaokul ve lise kademelerinde sınıf 

ve Ģube rehber öğretmenleri, çocuk ve ailelere psikososyal destek/yardım verebilecek 

düzeyde hizmet içi eğitim programlarından geçirilmelidir. 

 Çocuk, aile ve Ģiddet konularında görevi bulunan Bakanlıklara bu bilimsel rapor esas 

tutularak Kocaeli Ġlindeki kurum/kuruluĢlarını belirlenen sosyal riskler ekseninde 

acilen güçlendirmeleri yönünde talepte bulunulmalıdır. 

 Bu çalıĢma ile ortaya konan sorunlar/riskler, Çocuk Koruma Kanunu eksenindeki 

Kocaeli Ġl Koordinasyon Kurulları gündemine alınmalı, yerel imkanlar en üst düzeyde 

zorlanarak acil çözümler üretilmelidir. 

 Ġle yönelik proje destek kaynaklarının (SODES, Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleri 

vd.) en az iki yıl süreyle bu raporda belirlenen sosyal risklere yönelik çözüm üreten 

projelere yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 

 Kocaeli Ġlinde Valilik bünyesinde ya da uygun bulunacak farklı bir yapıda çocuk, aile 

Ģiddet ve suç eksenli bir veri madenciliği sistemi kurulmalı; il ekseninde yapılacak  

bilimsel araĢtırmalarda, çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluĢların planlama, strateji 

ve proje geliĢtirmelerinde yararlanılmak üzere istatistik, bilgi akıĢı sağlanmalıdır. 

 Kocaeli Ġli ve bitiĢik illerde 50'den fazla üniversite olduğu gerçeğinden hareketle, 

insan ve toplum konularında lisansüstü tez hazırlayanların ile, ilin sorunlarına yönelik 

konular almaları ve araĢtırma yapmaları desteklenmeli; üniversitelerin Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezleri ile çocuk, aile ve Ģiddet konuları bağlamında hizmet üretme 

amaçlı kurulmuĢ STK'ların Kocaeli Ġlinde çalıĢmalar yürütmesi özendirilmeli, 

desteklenmelidir. 

 Kocaeli Ġlindeki bütün yerel yönetimler, bu sosyal risk analiz raporu belirlemelerine 

uygun olarak, Ģiddetle mücadele bağlamında önleyici rehberlik, koruyucu hukuk ve 

onarıcı adalet hizmet yapıları oluĢturmak üzere çağdaĢ belediyecilik uygulamalarına 

geçmelidir. 

 Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ve ilgili STK'lar desteğiyle acilen, insani 

değerlerde yakınlaĢmayı ve ortak Ģehir kültüründe buluĢmayı güçlendirecek sosyal 

projeler geliĢtirilmeli, uygulanmalıdır. 

 Milli Eğitim Bakanlığı ve ġiddetle Mücadele Vakfı iĢbirliğiyle hazırlanan eylem planı 

(EK l ve EK ll) ekseninde, Kocaeli Ġli genelinde “ġiddetle Sivil Mücadele 

Seferberliği” baĢlatılmalıdır. 
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EK l 

 

 

ŞİDDETLE SİVİL MÜCADELE SEFERBERLİĞİ 
STRATEJİK EYLEM PLANI : 2020-2030 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ve 
ŞİDDETLE MÜCADELE VAKFI (HEGEM Vakfı) 

işbirliği ile 

 
STRATEJİ l : "GÜVENLİ TOPLUMLAR-SAĞLIKLI YAŞLANMA" ilkesi ekseninde bölgelerde/illerde 
yürütülen "Çocuk ve Aile Odaklı Sosyal Risk Haritaları" (EK:ll)  raporlarından ve diğer bilimsel 
araştırma verilerinden yararlanılarak, "Şiddetle Sivil Mücadele Seferberliği 2020-2030" Stratejik 
Eylem Planı geliştirilmesi.  

STRATEJİ ll : Anayasamızda yer alan; "Aile, Türk toplumunun temelidir" ilkesinden hareketle, bir 
yandan aile bireylerinin insan hakları ve kişisel gelişimleri yönünden, diğer yandan anne-babaların 
sağlıklı/etkin ebeveynlik statülerinin güçlendirilmesi bağlamında olmak üzere bölge, kurum, il ve 
ilçeler ekseninde ailelerin güçlendirilmesi için "Anne-Baba Eğitimi Seferberliği faaliyetleri 
planlanması; "Aile Hekimliği" modeli benzeri, "Aile Araştırma/Danışma Merkezleri" kurulması. 

STRATEJİ lll : Şiddetle Sivil Mücadele Stratejik Eylem Planı'nın; çocuk, aile, göç, şiddet, çocuk 
suçluluğu, suç mağduriyetleri, okul  terk vb. konularında hizmet görevi bulunan 
kurum/kuruluşların, iş gücü yeterliliklerini güçlendirecek ve sosyal hizmet sistemlerine yeni iş 
desteği yapıları, yeni aktörler kazandıracak biçimde kurgulanması; zaman içinde ortaya çıkacak 
ihtiyaçlara göre revize edilmesi. 

STRATEJİ lV : "Şiddetle Sivil Mücadele Stratejik Eylem Planı : 2020-2030" belgesinin, tüm ülke 
düzeyinde (Mülki Amirler, Belediyeler, Üniversiteler, STK'lar vd. ilgili kurum/kuruluşlar nezdinde) 
ve uluslararası alanda tanıtım ve uygulama faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapılması. 

STRATEJİ V : HEGEM Vakfınca planlanan "Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi: 
SAMSUN 2018" Sonuç Raporu yoluyla, kamuoyuyla paylaşılan, MAVİAY: Şiddetle Sivil Mücadele 
hareketinin, HEGEM Vakfı öncülüğünde KIZILAY, YEŞİLAY gibi bir statüye kavuşması yönündeki 
faaliyetlerin güçlendirilerek devam ettirilmesi; bir sağlık sorunu da olan şiddetle mücadelede 
toplumsal pozitif motivasyonun geliştirilmesi yönünde projeler geliştirilmesi/uygulanması. 

STRATEJİ Vl: Sosyokültürel yapımız gerçekliği ve günümüz ihtiyaçlarından hareketle şiddetle etkin 
mücadelede için yeni paradigmalar geliştirilmesi; şiddetin bu bağlamda yeniden tanımlanması, 
HEGEM yaklaşımı olarak, "Şiddet; kişinin/kişilerin diğer bir kişiye, bir gruba  ya da bir topluluğa 
karşı psikolojik, sözel, fiziksel, sosyal, kültürel, cinsel, siyasal, ekonomik yönden kasıtlı olarak zarar 
vermesi veya zarar verme tehdidinde bulunması; farklı olarak da, kendine ya da diğer canlılara 
bilinçli olarak zarar verici eylemler ortaya koyması durumudur" şeklinde ortaya konan tanımdan 
hareket edilmesi. 
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STRATEJİ Vll: Şiddetle Sivil Mücadele Seferberliği çalışmalarının, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği 
programlarıyla ilişkilendirilmesi; bu bağlamda ulusal/uluslararası zorunlu göçler gerçekliğini de 
esas alarak, temel insani değerler üzerinden demokratik insan hakları ekseninde birlikte yaşama 
kültürünü güçlendirecek ortak sosyal projeler geliştirilmesi, yürütülmesi. 

STRATEJİ Vlll: Özellikle yerel yönetimlerin, "Çağdaş Sosyal Belediyecilik" bağlamında devreye 
girmesiyle "Şiddet ve Suçla Sivil Mücadele" yolunda iyi örnek niteliğindeki projelerin çoğaltılması 
ve çok daha geniş işbirliği ağı oluşturularak Cumhurbaşkanlığı himayesinde olmak üzere sistematik 
ve etkin bir "Şiddetle Sivil Mücadele Seferberliği" uygulama aşamasına geçilmesi. 

AMAÇ :  Şiddetle sivil mücadele seferberliği eylem planının temel amacı, ülkemizde yaşanan 
şiddetin türleri, nedenleri ve sonuçları yönünden doğru anlaşılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak;  
şiddeti daha ortaya çıkmadan önlemek için aile, okul, işyeri ve diğer sosyal ortamlarda önleyici 
tedbirler almak; şiddet bağlamında yaşanan veya yaşanabilecek bireysel/sosyal travmalar riskine 
karşı koruyucu, iyileştirici, onarıcı etkin hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamaktır. 

ALT AMAÇLAR  

ALT AMAÇ 01) Çocuk, aile, şiddet ve suç konularında sorumlu kurum ve kuruluşların iş gücü 
yeterliliğinin güçlendirilmesi bağlamında yerel yönetimler, STK'ların sisteme daha etkin katılımını 
sağlayacak; toplumsal hizmetlerde yeni aktörleri işe koşacak sosyal projeler geliştirmek ve 
uygulamak. 

ALT AMAÇ 02) İllerin/ilçelerin "HEGEM: SRH Kontrol Listesi" (EK:ll) bağlamında olmak üzere, 
ŞİDDETİN MEKANSAL VE KURUMSAL SOSYAL RİSK HARİTALARINI çıkarmak,  ilgili kurum ve 
kuruluşların geliştireceği ya da destekleyeceği sosyal projelerin seçiminde bu sosyal risk harita 
verilerinden yararlanılması yönünde çalışmalar yapmak. 

ALT AMAÇ 03) Şiddeti anlamada ve şiddetin azaltılmasında çok önemli olan aile içi ve akrabalar 
arası şiddetin durum analizini yapmak; bu bağlamda önleyici, koruyucu, onarıcı hizmet modelleri 
geliştirmek ve uygulamak. 

ALT AMAÇ 04) Zorunlu göç yaşayanlar dahil, tüm toplumsal kesimler için insan hakları ve 
demokrasi kültürünün daha çok güçlendirecek sosyal projeler geliştirilip yürütülmesine katkıda 
bulunmak. 

ALT AMAÇ 05) Çocukların sağlıklı kişilik gelişimlerine temel olacak ahlaki değerleri aile ortamında 
edinmelerini ve şiddetsiz bir yaşam sürmelerini güçlendirici nitelikte Anne-Baba Eğitimi Seferberliği 
süreçlerini/sosyal projelerini başlatmak. 

ALT AMAÇ 06) Çocukların bir şiddetin mağduru ya da faili olmadan; aile, okul ve diğer sosyal 
ortamlarda gerekli önlemleri almak; bu bağlamda okullarda ya da Halk Eğitim Merkezleri 
bünyesinde, alanla ilgili uzmanlığı bulunan insanbilim/toplum bilimcilerin (özellikle aile 
sosyologları, müzakere ve arabuluculuk alanında, iletişim ve halkla ilişkiler alanında uzman olanlar, 
sosyal hizmet elemanları) görevlendirileceği "Aile Araştırma/Danışma Merkezleri" kurulması için 
çalışmalar yürütmek 

ALT AMAÇ 07) Daha güvenli okullar ve daha uyumlu aile yapılarının varlığını güçlendirecek    yeni 
sosyal projeler, yeni programlar ve etkin uygulamaları ülke düzeyinde yürürlüğe sokmak. 

ALT AMAÇ 08) Resmi, özel tüm alanlarda Mobbingle Mücadele Seferberliği başlatmak. 

ALT AMAÇ 09) Risk altındaki çocuklara yönelik "KORUYUCU HUKUK" ve suç mağduru olan 
çocuklarla ilgili "ONARICI ADALET" hizmet yapıları oluşturmak: şiddet ve suçun her türü ile ilgili veri 
madenciliği sistemi (istatistik paylaşım ağı) kurulması için ilgili bakanlıklarla çalışmalar yapmak 



263 
 

ALT AMAÇ 10) Şiddetsiz aile ve şiddetsiz toplum düzenine geçmek için, toplumumuzda insan 
haklarının, birlikte yaşama kültürünün daha da güçlendirilmesi ve her türlü ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması için etkin zihinsel dönüşüm sağlayıcı sosyal projelerin hayata geçirilmesini sağlamak  

ALT AMAÇ 11) Belediyelerin ŞİDDETLE SİVİL MÜCADELE hizmetleri yürütecek hizmet birimleri ve 
yapılanmalarına hızlı bir biçimde geçebilmeleri yönünde bilimsel destek sağmak. 

ALT AMAÇ 12) Halk sağlığını güçlendirici, toplumun pozitif yaşam enerjisini yükseltici sosyal plan, 
program içerikli projelerin hayata geçirilmesi için çalışmak. 

ALT AMAÇ 13) Ülke düzeyinde ŞİDDETLE SİVİL MÜCADELE seferberliğini hayata geçirmek. 

 

ŞİDDETLE SİVİL MÜCADELE SEFERBERLİĞİ: TEMEL FAALİYETLERİ 

Faaliyet 01. İllerin/ilçelerin sosyal risk analizlerinin yapılması. 

Faaliyet 02. Eylem plan ve programlarının hazırlanması; yürütme kurulları oluşturulması. 

Faaliyet 03. Son yıllarda yaşanmış olan KADIN CİNAYETLERİ; aile içi ve akrabalar arası şiddet, 
olayları üzerinde monografik saha araştırmaları yapılması. 

Faaliyet 04. Saha çalışmalarında ve proje hizmet uygulamalarında yer alacak elemanları belirlemek 
(Bir Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisi, bir akademisyen koordinatör); özellikle sisteme yeni 
katılacak, çalışma konuları alanında uzmanlığı bulunan aktörlerin belirlenmesi. (PDR, Anlaşmazlık 
Çözümü, Psikoloji, Sosyoloji ve diğer ilgili alan mezunları)  

Faaliyet 05. Ülke düzeyinde göçle gelenler dahil yetişkinlerin yer aldığı eğitim-öğretim 
etkinliklerinde demokrasi kültürünün güçlenmesi, insan hakları ve şiddete karşı duyarlılık 
geliştirilmesi hususlarında SEMİNER materyallerinin oluşturulması ve etkinliklerde paylaşımı . 

Faaliyet 06. Ülke düzeyinde her tür kurum ve kuruluştaki eğitim kadrosunun “Şiddetle Sivil 
Mücadele SEMİNER modülleri” bağlamında bilinçlendirme etkinliklerine tabi tutulması. 

Faaliyet 07. Bütün kurum ve kuruluş yönetici ve çalışanlarının, başta "mobbing" olmak üzere 
“şiddetle sivil mücadele eğitim modülleri” bağlamında SEMİNERLERE tabi tutulması. 

Faaliyet 08. Şiddetle Sivil Mücadele amaçlı sosyal projelerin özendirilmesi, şiddet ve bağlı konular 
üzerinde üniversitelerde yapılacak bilimsel araştırmaların/tezlerin desteklenmesi. 

Faaliyet 09. TRT ve ilgili medya araçlarında sürekli ve sistematik olmak üzere "Şiddetle Sivil 
Mücadele Seferberliği Bilinçlendirme Programları" yapılması; bu programların velilerce takip 
edilmesi için okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin öğrenci ailelerine rehberlik yapması. 

Faaliyet 10. Müzakere, Anlaşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk eğitim programlarının ailelerde, okul 
ortamlarında ve yaygın eğitim kurumlarında (belediyeler, halk eğitimi merkezleri ve STK’lar vb.) 
bulunduğu bütün organizasyonlarda hayata geçirilmesi. 

Faaliyet 11. İller, ilçeler, mahalleler ve gönüllü okullar düzeyinde özellikle Okul Aile Birliği eksenli 
"ŞİDDETLE SİVİL MÜCADELE KOMİSYONLARI" ve "ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONLARI" kurulması. 

Faaliyet 12. Öğrenci sayısı 300'ün üzerinde bulunan ortaokul ve lise kademesindeki GÖNÜLLÜ 
okullarda "SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ (SADEM) kurulması; bu 
merkezlerde proje bazında sisteme yeni aktörler dahil edilmesi; uzmanlığı bulunan psikolojik 
danışman, sosyal çalışmacı ve sosyologların yeni hizmet yapılarında yer almasının sağlanması. 

Faaliyet 13. HEGEM Risk araştırma verileri göstermektedir ki, çocukların suça sürüklenmesinde 
diğer faktörler yanında önemli dört etken de, "çocukluğunda travmatik bir olay yaşama", "okul 
terk" "ailede suç mağduru birey bulunması" ve "zorunlu göç" durumlarıdır. Bu üç risk faktör 
boyutunda hizmet modellerinin illere göre geliştirilmesi ve onarıcı adalet merkezleri kurulması. 
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Faaliyet 14. Belediyelerin Şiddetle Sivil Mücadele hizmetlerinde etkin sorumluluk üstlenmeleri 
bağlamında Çağdaş Sosyal Belediyecilik yapısına geçilmesine destek verilmesi. 

Faaliyet 15. HEGEM vakfı ve diğer kurumlarca başarılı proje uygulama modellerinin "Şiddetle Sivil 
Mücadele Seferberliği" programına alınması; illerin, bölgelerin sosyal risk analiz raporlarında 
önerilen yeni hizmet modellerinin pilot illerde test edilerek başarılı    olanların hizmet 
programlarına eklenmesi. 

Faaliyet 16. Çocuklarda toplumsal değerlerin ailede kazanımı konusunda “SEMİNER modülü” 
geliştirilmesi, bu materyalin ve şiddetle mücadele bilinci kazandıran önemli yayınların okullar, ceza 
infaz kurumları dahil tüm kütüphanelerine ve anne babalara kazandırılması.  

Faaliyet 17. Halk eğitim merkezlerinde, belediye kültür-eğitim alanlarında, okullarda ve diğer sosyal 
kuruluş alanlarında sertifikalı evlilik öncesi aile eğitimi kurs ve seminerlerinin yaygınlaştırılması, 
nikâh öncesi bu sertifikanın alınmasının teşvik edilmesi; "Aile Araştırma/Danışma Merkezleri" 
kurulması. 

Faaliyet 18. TV'lerde yayınlanan aile kültürünü ve çocukların kişilik gelişimini olumsuz etkileme riski 
bulunan dizi/film vb programların oluşturulacak bilim komisyonlarınca incelenerek 
raporlaştırılması; bu raporların gereği girişimlerde bulunulması. Şiddetin her türlüsüyle mücadele 
ile ilgili kamu spotu hazırlanıp yayınlanması.  

Faaliyet 19. Suça karışan çocuk ve gençlerle ilgili tahliye sonrasına hazırlık ve tahliye sonrası 
koruma-izleme-geliştirme sisteminin kurulması. 

Faaliyet 20. Resmi senedinde/tüzüğünde/yönetmeliğinde kuruluş amacı şiddetle mücadele  olan 
STK ve Üniversite Uygulama Araştırma Merkezlerinin şiddetle sivil mücadele ağı ekseninde 
yakınlaştırılması ve devletçe hizmetleri oranında desteklenmesi. 

Faaliyet 21. Şiddetle Sivil Mücadele Seferberliği eksenindeki projelerde/faaliyetlerde etkin işbirliği 
yapılacak STK'ların, ilgili bilim komisyonlarınca "HEGEM: STK Nitelik Ölçüm Listesi" (EK:l) esas 
alınarak yeterlilik sıralamasına göre tasnif edilmesi; sisteme dahil edilmesi. 

Faaliyet 22. Şiddet ve suçla mücadeleyi güçlendirecek özellikte bir ülkemizin sosyolojik gerçeklerine 
uygun Temel Mağdur Kanunu çıkartılması için çok yönlü çalışmalar yapılması. 

Faaliyet 23. Şiddet mağduru ya da faili olan çocukların iyileştirilmesini ve zorunlu göçle gelmenin 
travmasını yaşayanların yeniden topluma uyumunu sağlayacak özel psikososyal-eğitsel destek 
merkezleri/kampüsleri kurulması, bu yapılara devlet desteğinin sağlanması için çalışmalar 
yapılması. 

Faaliyet 24.  Şiddet nedeniyle koruma altına alınma ihtiyacı doğan kadınlara da iş istihdamı 
sağlayacak, ileri yaş yaşam alanları/köyleri/kampüsleri oluşturulması. 

Faaliyet 25. Sosyal Risk Haritaları, konferanslar ve bilimsel yayınlar neticesinde elde edilen 
bulgular ışığında şiddetle mücadele ile ilgili yasal düzenleme önerilerinin hazırlanması;  ilgili 
kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek bölgesel çalıştaylar ve 
diğer çalışmalar sonucunda “Şiddetle Sivil Mücadelede Stratejik Eylem Planı” hazırlanması ve 
uygulamaların tüm ülkeye yaygınlaştırılması.  

Faaliyet 26. Çocukların daha güçlü korunması ve aynı zamanda bir sağlık sorunu olan şiddetle daha 
etkin düzeyde mücadele için ANNE-BABA EĞİTİMİ ve HALK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRME SEFERBERLİĞİ 
çalışmalarının kurumlar, bölgeler, iller, ilçeler düzeyinde başlatılması. 

Faaliyet 27. Şiddetle Sivil Mücadele Stratejik Eylem Palanı uygulamalarından yurt dışında yaşayan 
Türklerin yararlanması ve üçüncü ülkelerde uygulanması için çalışmalar yapılması. 
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ŞİDDETLE SİVİL MÜCADELE SEFERBERLİĞİ : HİZMET MODELLERİ   

Şiddetle Sivil Mücadele ülke iller ve  ilçeler düzeyinde birbirini tamamlayan nitelikte projelerden 
oluşacaktır. Seferberliğin amaçları ve faaliyetleri bağlamında projeye dönüştürülmesi öngörülen 
hizmet modelleri aşağıda sıralanmıştır. 

 Aile ve okulda müzakere ve arabuluculuk eğitim modeli uygulaması 

 İller, ilçeler ve okullar ekseninde "ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONLARI" kurulması  

 Ulusal düzeyde olmak üzere, medya üzerinden şiddetle sivil mücadele sistematik yayın 
sisteminin yapılandırılması ve yürütülmesi modeli 

 Uzaktan sertifikalı eğitimlerle, okullar ve yaygın eğitim alanları için yetişkinlere yönelik 
"sürekli ve sistematik şiddetle sivil mücadele" uzmanların yetiştirilmesi modeli 

 "Şiddetle Sivil Mücadele Merkezleri" kurulması; bağlı olarak şiddetle sivil mücadele ekseninde 
acil durumlar için yerinde müdahale nitelikli "mobil psiko-sosyal destek ekibi ve aracı" modelinin 
hayata geçirilmesi. (Bu hizmet modeliyle özellikle, aile içi ve akrabalar arası şiddet gibi, ailede suç 
mağduru ya da faili birey olması gibi, ilk çocuklukta yaşanmış travmatik olayların kişilerin  gündelik 
yaşamında zorlanmalara yol açması vb. gibi sorunlar hedef alınacaktır.) 

 İllerin/ilçelerin sosyal risk haritaları raporlarında ortaya konan belirlemeler ve öneriler 
doğrultusunda hizmetler geliştirilmesi; varsa model önerilerinin hayata geçirilebilmesi için 
çalışmalar ve kurumsal yönlendirmeler yapan bir komisyonun kurulması 

 NESİLLER BULUŞUYOR: proje modelinin tüm iller için yaygınlaştırılması 

 "Şiddetle Sivil Mücadele" eksenli okullar/ilçeler/iller bazında olmak üzere sistematik ve 
sürekliliği olacak AİLE EĞİTİMİ SEFERBERLİĞİ Modelinin hayata geçirilmesi 

 Yerel yönetimlerde "Şiddetle Sivil Mücadele" bağlamında gündelik yaşamı kolaylaştıracak 
etkin hizmet ağırlıklı ÇAĞDAŞ SOSYAL BELEDİYECİLİK modeline geçilmesi 

 Eğitim Yoluyla şiddetin azaltılması ve suçun önlenmesi: HEGEM-EYÜP Modelinin (Eğitim 
Yoluyla Şiddetin Önlenmesi Suçun Azaltılması) ilçeler ve iller düzeyinde ve yerel sahiplenmeler 
yoluyla hayata geçirilmesi 

 Her ilde/ilçede ve ihtiyaç duyulan her okulda Şiddetle Sivil Mücadele bağlamında "ÇOCUKLARI 
VE HAKLARINI KORUMA/İZLEME birimlerinin oluşturulması; bu birimler öncelikle Okul Aile 
Birlikleri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri ve konu bağlamanda yerelde yasal temsili bulunan 
etkin STK katılımı esas olmak üzere, belli bir yönetmeliğe göre yapılandırılmalıdır. 

 Çok dilli Uluslararası Şiddet Araştırmaları ve Yayınları Akademisi kurulması 

 Sıradışı şiddet olaylarında kurban olanlar için (Eğitim Şehidi Ceren DAMAR öğretmen, Özgecan 
…vb gibi), onların anılarını yaşatacak Şiddetle Sivil Mücadele Akademileri (içinde kütüphane, 
kurbanların anılarının sergilendiği müzeler ve çok amaçlı kültür salonları bulunan) kurulması 

 Şiddetle Mücadele bağlamında en etkin proje/faaliyet CV'sine sahip bir ya da birkaç STK 
birleşimi ile Yeşilay, Kızılay gibi, "MAVİAY: Şiddetle Sivil Mücadele" hareketi yapısının 
oluşturulması. 
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