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OKUL GÜVENL‹⁄‹NE ‹L‹fiK‹N KURUMSAL ETKENLER
VE ALINAB‹LECEK ÖNLEMLER

Niyazi ÖZER*
Burhanettin DÖNMEZ**

ÖÖzzeett

Okullarda ö¤renmenin istenilen düzeyde gerçekleflmesi ve e¤itimsel he-
deflere ulafl›lmas› için en temel koflullardan biri; ö¤rencilerin ve okul personeli-
nin kendilerini güvende ve özgür hissettikleri bir e¤itim ortam›n›n sa¤lanmas›-
d›r. Ancak bazen e¤itim-ö¤retim için uygun ortamlar›n oluflturulmas›n› engelle-
yen; ö¤rencilerden, ö¤retmenlerden, yöneticilerden, okul binalar›ndan ya da
okulun hizmet verdi¤i toplumdan kaynaklanan sorunlar yaflanmaktad›r. 

Okulda güvenli¤in sa¤lanmas›na engel olabilecek bireysel, ailesel, top-
lumsal ve kurumsal etkenlerin hepsinin göz önünde bulundurulmas› ve bu et-
kenlerin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik önlemler al›nmas› güçtür. Ancak
en az›ndan, okul güvenli¤ini etkileyebilecek kurumsal etkenlerin, e¤itim-ö¤re-
tim faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkileri en az düzeye indirgenmelidir. Bu
makalede alanyaz›nda yer alan ve okul güvenli¤ini etkileyen kurumsal etkenle-
rin belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Okul güvenli¤i, kurumsal (okul içi) etkenler, okul
d›fl› etkenler

GGiirriiflfl

E¤itim insanl›k tarihi kadar eski bir olgudur. Ancak zaman içerisinde yaflanan
siyasal, ekonomik, kültürel, teknolojik vb. geliflmelerin do¤al bir sonucu olarak e¤iti-
min niteli¤i, e¤itimin verildi¤i yerler ve e¤itimi veren kifliler de¤iflime u¤ram›flt›r. Ör-
ne¤in daha önceleri genellikle ailede ya da dini kurumlarda verilen e¤itim zaman içe-
risinde yerini alan›nda uzman bireylerin çal›flt›¤› kurumlara, okullara b›rakm›flt›r.

E. Durkheim, okulu sosyal kiflili¤in kazand›r›ld›¤›, M. Weber ise, bireylere bir,
tak›m becerilerin kazand›r›ld›¤› ve onlar›n toplumsal yaflamdaki rollere haz›rland›k-
lar›, bir yer olarak görmektedirler (fiiflman, 2004). Biehler’a göre okul; önceden belir-
lenmifl e¤itim politikalar›na uygun olarak, e¤itmek istedi¤i bireylere, yeni davran›fl-
lar kazand›racak, istenmeyen davran›fllar› azaltacak ya da kald›racak yaflant›lar haz›r-
lay›p sunan toplumsal kurumlard›r (Nural, 2002).

Bütün kurumlar gibi okullar›n da varl›k nedeni amaçlar›d›r. Her kurumun ön-
celikleri ve önemi farkl› olmak üzere çeflitli amaçlar› vard›r. Okulun do¤as› gere¤i,
amaçlar› aç›k ve net olmamakla birlikte; (a) örgütsel amaçlar, (b) yönetsel amaçlar ve
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(c) e¤itimsel amaçlar olmak üzere s›n›fland›r›labilir. Okulun e¤itsel amac›, e¤itilen ki-
flide de¤ifltirilmesi gereken davran›fllar› de¤ifltirmektir (Dönmez, 2004a).

Okullarda davran›fl de¤iflikli¤inin gerçeklefltirilmesi için uygun ortamlar›n
oluflturulmas› gerekir. Çünkü davran›fl de¤iflikli¤i için gerekli koflullardan biri ortam-
d›r. Uygun davran›fllar, uygun ortamlarda kazand›r›labilir (Dönmez, 2004b). Ancak
okullarda bazen, e¤itim-ö¤retim faaliyetleri için uygun ortamlar›n oluflturulmas›n›
engelleyen sorunlar yaflanmaktad›r. Bu sorunlar ö¤rencilerden, ö¤retmenlerden, yö-
neticilerden, okul binalar›ndan kaynaklanabilece¤i gibi okulun hizmet verdi¤i top-
lumdan da kaynaklanabilmektedir.

Okul, e¤itim örgütünün halka aç›k olan, halkla yüz yüze gelinen kap›s›d›r. Bu
nedenle, okulun sorunlar› toplumu, toplumun sorunlar› da okulu daha do¤du¤u an-
dan itibaren etkiler (Baflaran, 1996). ‹nsan gereksinimlerinin çeflitlenmesi, bilgi biriki-
mindeki art›fl, teknolojideki geliflmeler, nüfus art›fl›, toplumlar›n giderek karmafl›klafl-
mas›, toplumsal ba¤lar›n zay›flamas›, aile yap›s›ndaki bozulmalar, iflsizlik ve nüfus
hareketlili¤i gibi etkenler toplumlarda yaflanan sorunlar›n artmas›na neden olmakta-
d›r.  Bu ba¤lamda okullarda; fliddet, sald›rganl›k, cinsel taciz, çete faaliyetleri, h›rs›z-
l›k, sigara, alkol ve uyuflturucu madde ba¤›ml›l›klar› gibi sorunlar s›kl›kla görülmek-
tedir. 

Okullarda ö¤renmenin istenilen düzeyde gerçekleflmesi ve e¤itimsel hedefle-
re ulafl›lmas› için en temel koflullardan biri, ö¤rencilerin ve okul personelinin kendi-
lerini güvende ve özgür hissettikleri bir e¤itim ortam›n›n sa¤lanmas›d›r (Güven ve
Dönmez, 2002). Pek çok araflt›rmac›, ö¤rencilerin ve ö¤retmenlerin kendilerini güven-
de hissetmedikleri durumlarda; ö¤renme ve ö¤retme etkinliklerinin etkili ve verimli
bir flekilde gerçekleflemeyece¤ini belirtmifllerdir (Florida State Department of Educa-
tion, 2002; Prothrow-Stith ve Quaday, 1995; Lewis-Palmer, 1999; Hantman ve di¤erle-
ri, 2002; National Educational Service, 1996; Stephens, 1995; Miller, 2003; Planty ve
DeVoe, 2005; Güven, 2002; Ifl›k, 2004a). Baz› araflt›rmac›lar ise okullar›n verimlili¤i, et-
kilili¤i, ö¤rencilerin baflar›s› ve geliflimi aç›s›ndan güvenli ve düzenli bir ö¤renme or-
tam›n›n oluflturulmas›n› temel koflullardan biri olarak nitelendirmifllerdir (Kadel ve
di¤erleri, 1999; Kitsantas, Ware ve Martinez-Arias, 2004).

Bu durum Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarflisi ile de aç›klanabilir. Maslow insan
ihtiyaçlar›n› befl kategori alt›nda incelemifltir: (1) Temel fizyolojik ihtiyaçlar (açl›k, su-
suzluk, bar›nma, cinsellik ve di¤er vücut ihtiyaçlar›), (2) Güvenlik ve emniyet ihtiya-
c›, (3) Sosyal ihtiyaçlar (ait olma duygusu, sevgi, kabul görme ve arkadafll›k), (4) Say-
g› ihtiyaçlar› (kiflinin kendime sayg›s›, özerklik, baflarma, statü, flöhret) ve (5) Kendi-
ni gerçeklefltirme ihtiyac›. Maslow’a göre bu hiyerarflideki ihtiyaçlardan biri tama-
men tatmin edildi¤inde, ikinci ihtiyaç bask›n hale gelmektedir (Lester ve di¤erleri,
1983; Robins, 1994). Bu nedenle, ö¤rencinin ö¤renmeye güdülenebilmesi için, alt ba-
samaklardaki, fizyolojik, sosyal ve güvenlik ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› gerekmekte-
dir (Ifl›k, 2004a). 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, okullarda hiçbir korku yaflanmadan özgür bir e¤itim-
ö¤retim ortam›n›n sa¤lanmas› için, öncelikle okulun her bir köflesinde, her bir ö¤ren-
cinin, kendisini evinde oldu¤u kadar güvende hissetmesi gerekir. Bu nedenle okullar-
daki yönetimsel uygulamalar ve kurallar›n temel hedeflerinden biri bu güvenli orta-
m› oluflturmak olmal›d›r (Ifl›k, 2004a). Okulda güvenli¤i sa¤layacak yönetimsel uygu-
lamalar ve kurallar gelifltirilmesi ve uygulanmas› aç›s›ndan, okul yöneticilerine bü-
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yük görevler düflmektedir. Ancak, okulda güvenli bir ortam yaratmay› amaçlayan bu
yönetimsel uygulamalar›n ve kurallar›n belirlenmesinde, uygulanmas›nda ve de¤er-
lendirilmesinde, bu ortam› etkileyebilecek unsurlar›n göz ününde bulundurulmas›
gerekmektedir. 

Stephens’a (1995) göre okul güvenli¤ini etkileyen alt› genel etken vard›r. Bun-
lar; (a) her bir ö¤rencinin ve personelin bireysel özellikleri, (b) okulun fiziksel çevre-
si, (c) okulun sosyal çevresi, (d) okul personelinin ve ö¤rencilerin kültürel özellikleri,
(e) yerel politik atmosfer ve (f) okul çevresinde yaflayan toplumun ekonomik duru-
mudur. 

Kadel ve di¤erleri (1999), güvenli bir okul ortam› oluflturulmas› sürecinin;
okul iklimi, güçlü liderlik, adil ve tutarl› disiplin, ö¤rencilerin denetlenmesi, kriz yö-
netim plan›, istenmedik davran›fllara yönelik bir dizi önleme politikalar› ve prog-
ramlar›, personel geliflimi, binalar›n ve ö¤renci ulafl›m›n›n güvenli¤i, aile, okul çev-
resi ve toplumla iflbirli¤i gibi bir dizi unsuru içeren bir konu oldu¤unu belirtmifller-
dir. 

Schneider, Walker ve Sprague (2000) ise, okullarda güvenli¤in ve emniyetin
sa¤lanmas› aç›s›ndan gözden geçirilmesi gereken dört önemli unsur oldu¤unu belirt-
mifllerdir. Bunlar;

• Okul alanlar›n›n tasar›m›, kullan›m› ve denetimi

• Okulun yönetimsel uygulamalar› ve yönetim süreci

• Okulun hizmet verdi¤i çevre ve çevre sakinleri

• Okula devam eden ö¤rencilerin kiflilik özellikleri ve geçmifl yaflant›lar›d›r. 

Gottfredson ve Gottfredson, Amerikan Kongresine sunmak üzere haz›rlanan
Güvenli Okul Çal›flmas›’n›n verilerini yeniden analiz ettikleri çal›flmalar›nda okulda
düzensizli¤e yol açan afla¤›daki özelliklere dikkat çekmifllerdir ( Perone, 1998);

• Okulun toplumsal çevresinin özellikleri (örne¤in sosyo-ekonomik düzey, ›rk
kompozisyonu, toplumda yaflanan suç)

• Okuldaki her bir bireyin özellikleri(örne¤in cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey,
ö¤renci yetene¤i..)

• Okulun büyüklü¤ü (örne¤in personel say›s›, ö¤renci say›s›)

• Örgütsel iklim (örne¤in müdür ve ö¤retmen davran›fllar›, kurallar, kuralla-
r›n uygulanmas›, ödüller, karar alama, ö¤renci ilgisi, akademik oryantasyon,
ö¤renci ba¤l›l›¤›-adanm›fll›¤›-ilgisi ve inanc›)

• Güvenlik önlemleri (örn., güvenlik araçlar› ve güvenlik personeli)

Okul güvenli¤i, kapsaml› ve karmafl›k bir konu oldu¤undan, alanyaz›nda yu-
kar›da de¤inilen etmenler d›fl›nda da okul güvenli¤ini etkileyebilecek pek çok etkene
de¤inilmifltir. Bu etkenler Tablo 1’de gösterilmifltir.
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TTaabblloo  11..  Okul Güvenli¤ini Etkileyen Etkenler

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi ço¤u araflt›rmac› çal›flmalar›nda, okul güvenli¤ini
do¤rudan ya da dolayl› olarak etkileyen bu etkenleri, çal›flmalar›n›n amac›na göre bi-
reysel, ailesel, toplumsal, akran grubundan kaynaklanan ve okuldan kaynaklanan et-
kenler olarak s›n›fland›rm›fllard›r (Bkz. Kadel ve di¤erleri, 1999; Welsh, 2000; Welsh,
2003; Welsh, Stokes ve Grene, 2000; Herrenkohl ve di¤erleri, 2000; Florida State De-
partment of Education ve Bureau of Instructional Support and Community Services,
1997; Shader, 2003; Schreck ve di¤erleri, 2003). 
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EEttkkeenniinn  KKaayynnaa¤¤››

BBiirreeyy  vvee//vveeyyaa
AAkkrraann  GGrruubbuu

AAiillee  

TToopplluumm  

OOkkuull  

EEttkkeenn

� Yafl,
� Cinsiyet,
� Alkol ya da uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›,
� Erken geliflim dönemlerinde fliddete

maruz kalma ya da fliddete tan›k olma,
� Anne-baba istismar›, 
� Düflük akademik baflar›,
� S›n›f tekrar›,
� Anti-sosyal akran arkadafll›¤›,
� Akran bask›s›,
� Çete üyeli¤i,

� Aile içi fliddet,
� ‹stismar,
� Aile yönetiminde yaflanan sorunlar,
� Ailedeki anti-sosyal normlar ve

de¤erler,
� Ebeveynlerin alkol ve/veya uyuflturu-

cu kullanmas›,

� Uyuflturucu madde ve silah kullan›m›
ile ilgili yasal düzenlemeler,

� Medyaya yans›yan fliddet,
� Yoksulluk,
� Nüfus hareketlili¤i,
� Sosyo-ekonomik durum,

� FFiizziikksseell  EEttkkeennlleerr
√ Okul binas›n›n yeri
√ Okul binas›n›n tasar›m›
√ Okul binas›n›n ve eklerinin etkili

kullan›m› ve denetimi 

� PPssiikkoolloojjiikk  EEttkkeennlleerr  ((OOkkuull  ‹‹kklliimmii))
√ Liderlik
√ Okula ba¤l›l›k ve adanm›fll›k
√ Yabanc›laflma
√ Okul büyüklü¤ü

� SSoossyyaall  EEttkkeennlleerr  ((OOkkuull  KKüüllttüürrüü))
√ Normlar
√ De¤erler

KKaayynnaakk
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Miller ve Gibson, 2003; Kit-
santas, Ware ve Martinez-Ari-
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leri, 2005; Dwyer ve Osher,
2000



Okul güvenli¤ini etkileyen bu etkenler; mekân aç›s›ndan okul içi (kurumsal)
etkenler ve okul d›fl› etkenler olarak s›n›fland›r›labilir. Kurumsal etkenler, okuldaki
bireylerin güvenli¤ini tehdit eden (fliddet ve sald›rganl›k gibi), okulun kendisinden
kaynaklanan etkenlerdir. Okul d›fl› etkenler ise; okuldaki bireylerin güvenli¤ini teh-
dit eden ve okul çevresinden kaynaklanan etkenlerdir.

OOkkuull  GGüüvveennllii¤¤iinnii  EEttkkiilleeyyeenn  KKuurruummssaall  EEttkkeennlleerr

Yap›lan araflt›rmalar, okul iklimi, okul kurallar›n›n adil olmas›, okul taraf›ndan
al›nan güvenlik önlemleri (Kitsantas, Ware ve Martinez-Arias, 2004) ve okul binalar›-
n›n yeri, tasar›m›, binalar›n ve eklerinin etkili kullan›m› (Schneider ve di¤erleri, 2000;
Planty ve DeVoe, 2005) gibi okuldan kaynaklanan etkenler ile ö¤renci davran›fl› ara-
s›nda önemli iliflkiler oldu¤unu aç›¤a ç›karm›flt›r (Kitsantas, Ware ve Martinez-Arias,
2004). Özetle okuldaki bireylerin, istenmeyen davran›fllarda bulunmas›nda sadece bi-
reysel etkenler rol oynamazlar.  Okulun fiziksel, sosyal ve psikolojik ortam›ndan kay-
naklanan etkenler de bireyin davran›fllar›n› etkileyebilmekte ve okulda istenmeyen
davran›fllar›n gerçekleflmesine neden olabilmektedir. 

FFiizziikksseell  EEttkkeennlleerr

E¤itim, bir çevre etkenidir. Baflka bir deyiflle insan› e¤itmek, insana önceden
belirlenen davran›fllar› kazand›racak nitelikte düzenli bir çevre sunmak demektir.
Planl› e¤itimde, e¤itilenin etkilenece¤i çevre, rasgele bir araya gelmifl varl›k, olay ve
düflüncelerden oluflmaz. Bunlar, e¤itimin gerektirdi¤i biçimde ve nitelikte önceden
düzenlenir (Baflaran, 1999, 13). Böylece davran›fl de¤iflikli¤inin gerçekleflmesi için uy-
gun e¤itim-ö¤retim ortam› oluflturulmaya çal›fl›l›r. 

Okulun fiziksel çevresi, okulda fiziksel ve psikolojik aç›dan güvenli¤in, etkili-
li¤in sa¤lanmas›nda önemli bir etkendir (Schneider, Walker ve Sprague, 2000). Fizik-
sel olarak okul binas›n›n infla edilece¤i yeri belirleme, uygun bir e¤itim-ö¤retim orta-
m› oluflturma sürecinde ilk aflamad›r. Okul binas›n›n yeri belirlenirken göz önünde
bulundurulmas› gereken baz› özellikler flöyle s›ralanabilir (Ifl›k, 2004b; Dönmez,
2004b):

11.. Sunulacak e¤itim ve ö¤retim planlar›na uygun bir yer olmal›d›r.

22.. Devam eden ö¤renciler için rahatça ulafl›labilecek bir yerde olmal›d›r.

33.. Trafik, gürültü ve hava kirlili¤i aç›s›ndan sorun yaratacak yerlerden uzak
olmal›d›r.

44.. Alt yap› hizmetlerinin sa¤lanabilece¤i bir yerde olmal›d›r.

55.. Okulun yeri, ileriki y›llarda geniflleme imkân› sa¤layacak nitelikte olmal›-
d›r.

Bu amaçla; (a) okul binas› yap›lacak veya okul binas› olarak kullan›lacak gay-
rimenkullerin bulundu¤u yerin sa¤l›k, e¤itim-ö¤retim ve ulafl›m bak›m›ndan elverifl-
li ve ö¤rencilerin kolayl›kla gidip gelebilecekleri bir yerde olmas›n›n göz önünde bu-
lundurulmas›, (b) hapishane, meyhane, kahvehane, k›raathane, bar, elektronik oyun
merkezleri gibi topluma aç›k yerler ile alkollü içki sat›lan yerlerin, okul bina ve tesis-
lerinden en az 100 metre uzakl›kta bulunmas›, 222 say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanu-
nu ile zorunlu hale getirilmifltir (MEB, 1961, De¤iflik: 12.11.2003 – 5002/1 md).
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Okul binalar›n›n tasar›m›, binalar›n ve eklerinin etkili kullan›m› ve denetimi
de okuldaki bireylerin kararlar›n› ve davran›fllar›n› etkileyebilmektedir (Stephens,
1995; North Carolina State Department of Public Instruction, 1998; Schneider ve di-
¤erleri, 2000; Planty ve DeVoe, 2005). Örne¤in Astor, Meyer ve Behre (1999) taraf›n-
dan yap›lan bir araflt›rmaya göre, okullarda yaflanan fliddet olaylar› daha çok koridor-
lar, kantinler (yemekhane) ve okul bahçesi gibi yerlerde yaflanmaktad›r. Bu araflt›rma-
ya kat›lan ö¤renciler ve ö¤retmenler ayr›ca okullarda yaflanan fliddet olaylar›n›n özel-
likle ö¤rencileri denetleyecek bir yetiflkinin olmad›¤› zamanlarda meydana geldi¤ini
belirtmifllerdir. 

Bu ba¤lamda, okul binalar›n›n tasar›m› ve kullan›m› ile istenmeyen davran›fl-
lar›n ve suç eylemlerinin gerçekleflmesi aras›nda do¤rudan bir iliflki oldu¤u söylene-
bilir. Bu amaçla ABD’de, Crime Prevention Through Environmental Design-CPTED
(Çevresel Düzenleme ‹le Suçun Önlenmesi) ilkeleri gelifltirilmifltir. Bu ilkelerin teme-
linde, fiziksel çevrenin uygun bir biçimde tasarlanmas›n›n ve etkili kullan›lmas›n›n
hem suçun yarataca¤› korkuyu hem de suç eylemlerini azaltabilece¤i yatmaktad›r
(North Carolina State Department of Public Instruction, 1998).

Geliflmifl ülkelerde okul binalar›n›n tasar›m›, özel bir uzmanl›k alan› olarak ele
al›nm›fl olmas›na karfl›n Türkiye’de henüz bir uzmanl›k alan› olarak geliflmemifltir.
Son dönemlerde MEB taraf›ndan tip proje gelifltirme çal›flmalar› olmas›na karfl›n (“Ye-
ni Okul Projeleri”, 2006), okul binalar› halen genel olarak bu konuda devletçe geliflti-
rilmifl baz› standart tip projelere göre yap›lmaktad›r (Ifl›k, 2004b). Ancak geliflmekte
olan veya az geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizde de, bina tasar›mlar›ndaki ve
denetimindeki yetersizlikler ve eksiklikler nedeniyle insan yo¤unlu¤unun fazla oldu-
¤u okul, hastane vb. binalarda, do¤al felaketlerin ve kazalar›n etkileri büyük olabil-
mektedir (Kiflio¤lu ve di¤erleri, 2005). Örne¤in 1 May›s 2003 tarihinde Bingöl’de mey-
dana gelen depremde bir ilkö¤retim okulundaki 85 ö¤renci ve 1 nezaretçi ö¤retmen
hayat›n› yitirmifltir (Kiflio¤lu ve di¤erleri, 2005; Gülkan ve Utkutu¤, 2003). 1 May›s
2003 Bingöl depreminde hayat›n› kaybeden insanlar›n (177 kifli)  yar›s›n›n sadece bir
okuldan olmas› üzerinde önemle düflünülmesi gereken bir konudur. Ülkemizin %
96’s›n›n deprem kufla¤›nda olmas› (Petal ve Türkmen, 2001) ise konunun önemini da-
ha da art›rmaktad›r.

Bu nedenle okul binalar›n›n; ö¤rencilerin ve okul personelinin kendilerini hem
fiziksel hem de psikolojik aç›dan güvende hissedecekleri bir okul ortam›n›n gerektir-
di¤i bir dizi ölçüte uygun olarak yap›lmas› kaç›n›lmazd›r. Ülkemizin büyük bir k›s-
m›n›n deprem kufla¤›nda olmas› bu durumu zorunlu hale getirmektedir. Çal›flmala-
r›nda okul binalar›n›n deprem güvenli¤i için en az tasar›m ölçütlerini belirlemeyi
amaçlayan Gülkan ve Utkutu¤ (2003), yaflanm›fl deneyimlerinden hareketle Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›’nca yapt›r›lacak bütün betonarme okullar›n, can güvenli¤ini art›rmak
amac›yla asgari miktarda perde duvara sahip olacak flekilde boyutland›r›lmas›n›
önermifllerdir.

Okul binalar›n›n ve eklerinin (spor salonu, atölye, yemekhane vb.) deprem gü-
venli¤i d›fl›nda genel güvenlik aç›s›ndan sahip olmas› gereken baz› özellikler flöyle s›-
ralanabilir (Dönmez, 2004a):

11.. Okul binas›, okul personelinin ve ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› bozacak nitelikte ol-
mamal›d›r. Bu nedenle ›s›tma, ayd›nlatma ve havaland›rma sistemleri sa¤-
l›k koflullar›na uygun olmal›d›r.
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22.. ‹nsanlar›n ve eflyan›n korunmas› için okul binas› güvenli olmal›d›r. Okul
kap›lar› ve pencereleri sa¤lam ve kilitlenebilir nitelikte olmal›d›r.

33.. Okulda ortak kullan›lan tuvalet, lavabo, kantin vb. alanlar ö¤renci say›s›
dikkate al›narak yeter say›da yap›lmal›, kantinler ö¤rencilerin baflta k›rtasi-
ye ve sa¤l›kl› beslenme gereksinimlerini karfl›layabilecek nitelikte olmal›d›r.

44.. Okul binalar› sade, kullan›lmayan alan yaratacak girinti ve ç›k›nt›lar›, uzun
ve dolambaçl› koridorlar› olmayan binalar olarak tasarlanmal›d›r.

Özetle okullarda fiziksel anlamda güvenli bir ortam›n sa¤lanmas› için, gözden
geçirilmesi gereken önemli baz› çevresel özellikler flöyle s›ralanabilir (Atlas, 2002;
Dunn, 1999): 

• Bahçe ve/veya okul girifl-ç›k›fl noktalar›n›n tasar›m›, say›s›, denetimi

• Tuvaletlerin yeri ve tasar›m›

• Kantin, oyun alan› gibi ortak kullan›lan alanlar›n tasar›m›, denetimi

• Okul binas›ndaki daha fazla sorunun yafland›¤› kör noktalar ya da tenha
yerler ve bu yerlerin denetimi

• Günün farkl› saatlerinde okulda yaflanan yo¤unlu¤un (trafik) planlanmas›

• Ö¤leden sonra ve akflam saatlerinde düzenlenecek etkinlikler için okulun ve
çevresinin ›fl›kland›r›lmas›

• De¤iflik s›n›f düzeylerinde ö¤rencilerin ders aralar›nda bir araya geldi¤i ko-
ridorlar 

PPssiikkoolloojjiikk  EEttkkeennlleerr  ((OOkkuull  ‹‹kklliimmii))

Okullar›n da bireyler gibi kendi kiflilik özellikleri (Hoy, Tarter ve Kottkamp,
1991; Welsh, 2000) bir baflka ifade ile iklimleri vard›r. Hoy ve Miskel’e göre okul ikli-
mi, üyelerin davran›fllar›n› etkileyen ve bir okulu di¤er okuldan ay›rt eden özellikler
bütünüdür (Çelik, 2002). Peterson ve Skiba (2001) okul iklimini; farkl› ö¤renme ürün-
lerini do¤rudan ya da dolayl› olarak etkileyebilecek, okul çevresine iliflkin olumlu ve
olumsuz duygular›n yans›mas› olarak tan›mlam›fllard›r. En genel anlam›yla okul ikli-
mi; okulun genel atmosferi veya okuldaki genel tutumdur, yani okulun di¤er okullar-
dan ay›rt edilmesini sa¤layan kiflili¤idir. 

Okul iklimine iliflkin yukar›daki tan›mlamalar›n ortak yönü iklimin bireysel
alg›lara dayal› olmas›d›r. Bu nedenle okul iklimi psikolojik yönü a¤›r basan bir kav-
ram olarak nitelendirilebilir Okul iklimi, daha çok deneysel ve d›fl gözlemlere dayan-
maktad›r. Örne¤in okul d›fl›ndan bir kimse bir okulu ziyaret etti¤inde, o okulun ikli-
mi hakk›nda, gözledi¤i baz› durumlara ba¤l› olarak bir fikir sahibi olabilir.

‹klim, okulun hem fiziksel özelliklerini hem de okuldaki düzen, doyum ve ve-
rimlilik düzeyini kapsar. Okul iklimi, ayn› zamanda okuldaki problemlerin çözümün-
de hangi yaklafl›mlar›n izlendi¤ini ve ö¤rencilerin, ö¤retmenlerin, di¤er personelin ve
toplumun birbirlerini nas›l etkiledi¤ini de kapsar. Ayr›ca iklim, ö¤rencinin okula ba¤-
l›l›k hissedip hissetmedi¤ini ve okul kurallar›n›n nas›l belirlendi¤ini, nas›l ifade edil-
di¤ini, nas›l anlafl›ld›¤›n› ve uyguland›¤›n› da yans›t›r (National School Safety Center,
1990). Perone (1998) okul ikliminin ö¤renci davran›fllar› ve okul güvenli¤i üzerinde
önemli bir etkisi oldu¤unu ifade etmektedir. Welsh, Stokes ve Greene’e (2000) göre
okul iklimi; ö¤renciler, ö¤retmenler ve yöneticiler aras›nda istendik davran›fla iliflkin
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normlar›n belirlenmesine yard›m eder ve okul güvenli¤i için kurumsal sorumluluk-
lar›n belirlenmesini sa¤lar. Bu ba¤lamda olumlu bir okul iklimi, okulda güvenli¤in
sa¤lanmas›na ve artt›r›lmas›na katk›da bulunabilece¤i söylenebilir. Çünkü okulun ör-
gütsel iklimi, okuldaki bireylerin davran›fllar›n› etkiledi¤i gibi onlar›n davran›fllar›n-
dan da etkilenen, göreli olarak süreklilik gösteren bir niteliktir (Dönmez, 1992). 

Okul müdürünün liderlik özellikleri, okul iklimini etkileyebilen önemli bir et-
mendir (Stephens, 1995). Çünkü liderin, okul yönetimine iliflkin tutum ve davran›flla-
r›, okul iklimini etkileyebilmektedir. Bu nedenle, olumlu bir okul iklimi yarat›lmas›n-
da, okul yöneticilerine önemli görevler düflmektedir (Stephens, 1995). Okul yönetici-
leri, okul güvenli¤i aç›s›ndan tehdit oluflturan durumlar›n saptanmas›ndan, önlemle-
rin planlanmas› ve uygulanmas›na kadar her aflamada merkezi bir rol oynamaktad›r-
lar. Bu durum da, okul yöneticilerinin yöneticilikten çok liderlik davran›fllar› göster-
melerini zorunlu hale getirmektedir (Dönmez, 2001).

Ö¤rencileri önemseyen, önemsedi¤ini gösteren ve ö¤retmenlere ve okul per-
soneline bu aç›dan model oluflturan bir yöneticinin, okulda olumlu bir iklim yarat›l-
mas›na katk›da bulunaca¤› söylenebilir. Güvenli bir okul ikliminde, her bir ö¤renci
önemsenir. Böyle bir iklime sahip e¤itim ortamlar›nda, istendik davran›fllara iliflkin
beklentiler ve kurallar aç›kça belirtilir, tutarl› ve adil bir flekilde uygulan›r (Stephens,
1995).  

Ö¤rencilerin ve personelin, okula ba¤l›l›klar› ve adanm›fll›klar›, okul iklimini
ve ayn› zamanda okul güvenli¤ini etkileyen bir di¤er önemli etkendir. Gerçekten gü-
venli bir okulda, herkesçe paylafl›lan bir ba¤l›l›k ve kimlik duygusu vard›r (Stephens,
1995). Okula ba¤l›l›k; ö¤rencilerin okulu, ö¤retmenleri ve ö¤retmenlerinin düflüncele-
rini ne düzeyde önemsediklerinin göstergesidir. Okula ba¤l›l›k gösteren ö¤renciler,
okul etkinliklerine daha fazla kat›l›rlar, okul normlar›n› daha üst düzeylerde içsellefl-
tirirler ve kendilerini daha de¤erli ve kabul edilmifl hissederler. Bu nedenle okula
ba¤l› ö¤rencilerin, okul kurallar› d›fl›nda davranma olas›l›klar› düflüktür (Payne,
Gottfredson ve Gottfredson, 2003). 

Okula ba¤l› olan ö¤rencilerin okula az ba¤l› olan ö¤rencilere oranla daha az
suç ifllediklerini saptayan çok say›da araflt›rma vard›r (K›zmaz, 2004).  Bu durum, suç
ile okula ba¤l›l›k aras›nda negatif bir iliflkinin varl›¤›n› ortaya koymaktad›r. Yani ö¤-
rencilerin ve personelin okula ba¤l›l›klar›n›n artmas›, okulda yaflanabilecek fliddet ve
suç olaylar›n› azaltabilmektedir. 

Okula ba¤l›l›¤› etkileyen önemli faktörlerden biri okul büyüklü¤üdür. McNe-
ely, Nonnemaker ve Blum (2002),  ö¤rencilerin, okula ba¤l›l›klar›n› artt›racak yollar›
belirlemek amac›yla, okula ba¤l›l›k ve okul çevresi aras›ndaki iliflkiyi inceleyen bir ça-
l›flma yürütmüfllerdir. Çal›flma sonucunda ortalama olarak küçük okullardaki ö¤ren-
cilerin, okula daha fazla ba¤l› olduklar› bulunmufltur. Büyük okullardaki ö¤retmen-
ler, bütün ö¤rencilerle s›cak ve olumlu iliflkiler kuramamaktad›rlar (McNeely, Nonne-
maker ve Blum, 2002). Bu durum, okullarda bir kimliksizlik ve güçsüzlük kültürünün
oluflmas›na neden olabilmektedir (Welsh, Stokes ve Grene, 2000). Bu da, okullardaki
ba¤l›l›¤› olumsuz yönde etkilemektedir.

Warner ve di¤erleri (1999), ö¤renci say›s›n›n h›zla artt›¤›, büyük s›n›flar› olan
ve ö¤renci-ö¤retmen oranlar›n›n yetersiz oldu¤u büyük okullarda, ö¤rencilerin daha
fazla yabanc›laflt›¤›n› bulmufllard›r. Büyük okullardaki ö¤rencilerin, müfredat içi ve
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d›fl› etkinliklere daha az kat›ld›klar› söylenmektedir. Okul etkinliklerine kat›lma dü-
zeyinin düflük olmas›, sosyal bütünleflme düzeyinin de düflmesine ve daha fazla
olumsuz ö¤renci davran›fl›n›n ortaya ç›kmas›na yol açmaktad›r. ABD’deki okullarda,
son dönemlerde meydana gelen 7 ölüm olay›n›n 5’i 1.000 veya daha fazla ö¤rencisi
olan okullarda meydana gelmifltir(“Another Take,” 1999). Okul büyüklü¤ü, güvenlik
aç›s›ndan bir risk etkeni olarak görülse de, küçük okullar›n her koflulda güvenli ola-
ca¤› ya da büyük okullar›n her koflulda güvensiz olaca¤› da düflünülmemelidir.

SSoossyyaall  EEttkkeennlleerr  ((OOkkuull  KKüüllttüürrüü))

Okul kültürü; ö¤renciler, ö¤retmenler, yöneticiler ve di¤er okul personeli ara-
s›ndaki iliflkileri temsil eden inançlar, de¤erler ve tutumlar› kapsar. Okul kültürü; ile-
tiflim modellerini, uygun davran›fllara iliflkin normlar›, rol iliflkilerini, rol alg›lar›n›, et-
kileflim ve uyum gösterme örüntülerini, ödülleri ve yapt›r›mlar› da içeren birçok ko-
nuyu kapsar (Welsh, 2003). Özetle okul kültürü, okuldaki bireylerin günlük davran›fl-
lar›n› yönlendiren inançlar ve de¤erlerden oluflur ve okulda kabul gören davran›flla-
r› tan›mlar (Stephens, 1995).

Bir okulda yönetim kültürü, ö¤retmen kültürü ve ö¤renci kültürü gibi baz› alt
kültürler bulunabilir. Ancak okul kültürünün okuldaki bütün bireyler taraf›ndan
paylafl›lan ortak kültür olmas› beklenir (fiiflman, 2004). Yap›lan araflt›rmalar, ortak bir
kültüre sahip olmayan okullarda, fliddet olaylar›n›n yaflanma ihtimalinin daha fazla
oldu¤unu göstermektedir (Bass, 2004).

Okul kültürü, okuldaki bireylerin davran›fllar›n›, mesajlar›, sembolleri içerme-
si nedeniyle daha çok sosyolojik bir kavram olarak nitelendirilebilir (Dönmez, 2004a,:
101). Okul kültürü, daha çok okul örgütünün görünen ö¤elerini ortaya koyar (Güçlü,
2003). Okul iklimi ile ilgili çal›flmalar genellikle davran›fla iliflkin alg›lar› incelerken,
okul kültürü ile ilgili çal›flmalar varsay›mlar, de¤erler ve normlar› inceler (Hoy, Tar-
ter ve Kottkamp, 1991)

Bu ba¤lamda en önemli konulardan biri okulda istendik davran›fllara iliflkin
normlard›r. Çünkü en iyi flekilde düzenlenmifl çevrede bile, istenmeyen davran›fllar›n
ortaya ç›kmas›, okul kurallar›n›n uygulanmas›n› gerektirir (National School Safety
Center, 1990). Okullar, kurallar taraf›ndan yönetilen örgütler olmal›d›rlar. Ancak bir-
çok ö¤renci, okul ve s›n›f kurallar›n›n neler oldu¤una dair çok az deneyimle okullara
gelmektedirler. Benzer biçimde, birçok ö¤renci de, okul ve s›n›f kurallar›n›n olufltu-
rulmamas›ndan dolay› baflar›s›zl›¤a düflmektedir (Arslan, 2004). 

Bu nedenle okul kurallar› aç›kça tan›mlanmal›d›r. Aç›k, adil ve tutarl› disiplin
kurallar› oluflturmak, olumlu bir okul iklimi ve kültürü oluflturmak için gerekli bir
unsurdur (National School Safety Center, 1990; Kitsantas ve di¤erleri, 2004). Okul ku-
rallar› ile okul güvenli¤i iliflkisi üzerine yap›lm›fl önemli çal›flmalardan biri National
Institute of Education’s–NIE  [Ulusal E¤itim Enstitüsü] (1978) taraf›ndan, Amerikan
Kongresine rapor olarak sunulmak üzere haz›rlanan “Güvenli Okul Çal›flmas›”d›r.
Bu çal›flma sonunda haz›rlanan raporda; en kötü disiplin problemlerinin yafland›¤›
okullarda; okul kurallar›n›n aç›k, adil ve tutarl› olmad›¤›, kurallar›n zorlama yoluyla
uyguland›¤› sonucu ortaya ç›km›flt›r.

Okuldaki bütün bireylerin ortaklafla inand›¤› temel de¤erler, okul kültürünün
önemli bir ö¤esidir (Güçlü, 2003). Bu ortak de¤erler, ayn› zamanda okuldaki alt kül-
türlerin birlefltirilmesi görevini de üstlenebilmektedir. Okul güvenli¤ini de etkileyebi-

u NNiiyyaazzii  ÖÖzzeerr  //  BBuurrhhaanneettttiinn DDöönnmmeezz

uMMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007 330077



len ortak de¤erlerden baz›lar› flöyle s›ralanabilir (Stephens, 1995; Dwyer ve Osher,
2000; Hernandez ve Seem, 2004 )

• Ö¤rencilerin ve okul personelinin birbirlerini önemsemesi,

• Okulda akademik baflar›ya odaklan›lmas›, ö¤renciler aras›nda ayr›m yap›l-
maks›z›n, herkesten üst düzeyde akademik performans ve baflar› beklenme-
si,

• Ailelerin ve toplumun çeflitli yollarla e¤itime ve okula ilgilerinin ve kat›l›m-
lar›n›n sa¤lanmas›,

• Okuldaki bireyler aras›ndaki iflbirli¤i

• Önemli konularda (örn., okul güvenli¤i) okul personeli, aileler ve ö¤renci-
lerle birlikte karar al›nmas›

Okul kültürü ve iklimi aras›nda baz› farkl›l›klar olsa da, bu kavramlar› ve kav-
ramlar›n içeriklerini birbirinden kesin bir flekilde ay›rmak güçtür. Çünkü okul iklimi
ve okul kültürünün ö¤eleri aras›nda bir etkileflim olabilmektedir. Örne¤in okul yöne-
ticisinin tutum ve davran›fllar›n› içeren liderlik özelliklerinin, hem psikolojik hem de
sosyal boyutu bulunmaktad›r. Bu özelli¤inden dolay› liderlik, okulun hem psikolojik
(iklimsel), hem de sosyal (kültürel) bir özelli¤i olarak nitelendirilebilir. 

Okul iklimi ve okul kültürü aras›nda kesin s›n›rlar› olan bir ayr›m yap›lamasa
da, okul iklimi ve okul kültürünün okuldaki bireylerin davran›fl›n› etkiledi¤i bilinen
bir gerçektir. Özetle, okul iklimi ve okul kültürü, okul güvenli¤i ile iliflkilidir ve okul
güvenli¤ini etkilemektedir.

SSoonnuuçç

Okullarda e¤itsel amaçlara ulafl›lmas›n› sa¤lamak için; ö¤rencilerin ve ö¤ret-
menlerin, fiziksel ve psikolojik korku yaflamadan, özgürce ö¤renebilecekleri ve ö¤re-
tebilecekleri, güvenli bir okul ortam› yarat›lmal›d›r. Ancak fiziksel ve psikolojik aç›-
dan güvenli bir okul ortam› oluflturulurken, bu ortam› etkileyen ö¤elerin göz önünde
bulundurulmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda, okulda güvenli¤in sa¤lanmas›n›
olumsuz olarak etkileyebilecek fiziksel, psikolojik ve sosyal bütün kurumsal etkenler,
göz önünde bulundurulmal› ve bu etkenlerin olumsuz etkilerini azaltmaya ve önle-
meye yönelik önlemler al›nmal›d›r. 

Okuldaki bireylerin kendilerini fiziksel aç›dan güvende hissetmelerini sa¤la-
yacak unsurlardan biri, okul binas›d›r. Ayr›ca bütün kamu binalar› gibi okul binala-
r› da ola¤anüstü hallerde insanlar›n yararlanacaklar› ve s›¤›nacaklar› binalard›r. Bu
nedenle, bu binalar›n tasar›m›, yap›m› ve kullan›lmas› konusunda çok titiz olunma-
l›d›r. Bu ba¤lamda MEB’in yürütmüfl oldu¤u tip proje okullar› gelifltirme çal›flmala-
r› büyük öneme sahiptir. Çünkü tip proje okullar›n›n tasar›m ve yap›m aflamalar›n-
da deprem güvenli¤i göz önünde bulundurulmufl, yang›n merdivenleri standart ha-
le getirilmifltir. Ancak e¤itim binalar›n›n yap›m›nda tip projelerinin uygulanmas› zo-
runlu de¤ildir. Yap›lacak yeni okul binalar›n›n tasar›m› ve yap›m›nda bu uygulama-
n›n zorunlu hale getirilmesi okullarda fiziksel güvenli¤in artt›r›lmas›na katk› sa¤la-
yacakt›r.
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Okul binalar›n›n ve eklerinin tasar›m ve yap›m› kadar etkili kullan›lmas› da
önemlidir. Bu nedenle, okullarda fliddet ve sald›rganl›k olaylar›n›n daha çok yaflan-
d›¤› yerler belirlenmeli ve bu yerlerdeki denetimler artt›r›lmal›d›r.  K›saca her bir
okul binas›, fiziksel güvenlik aç›s›ndan de¤erlendirilmeli, eksik ve sorun yaratan
noktalarda gerekli önlemler al›nmal›d›r. Bu noktada, her bir okulun özgün koflulla-
r›n› göz önünde bulundurmal›, gerekti¤i takdirde okulda fiziksel güvenli¤i sa¤lama-
ya yönelik ça¤dafl teknolojik olanaklardan (kamera, detektör vb.) da yararlan›lmal›-
d›r.

Okulun fiziksel çevresi gibi, okulun iklimi ve kültürü de okul güvenli¤ini et-
kileyebilmektedir. Okulda güvenli¤i artt›rmay› amaçlayan fiziksel önlemler ve dü-
zenlemeler, ö¤rencilerin ve personelin kendilerini tamamen güvende hissetmelerini
sa¤lamayabilir. Çünkü güvenlik, hem fiziksel hem de psikolojik boyutlar› olan bir
kavramd›r. Fiziksel aç›dan güvenli bir okulda bile ö¤renciler ve okul personeli kendi-
lerini psikolojik aç›dan güvende hissetmeyebilir. Bu ba¤lamda okulda olumlu ve s›-
cak bir iklimin ve güçlü bir kültürün oluflturulmas›, güvenlik sorunlar›n›n yaflanma
olas›l›¤›n› azaltabilir. 

Okulda olumlu bir iklimin ve kültürün oluflturulmas›nda tüm, okul persone-
line önemli görevler düflmektedir. Özellikle okul yöneticileri, okul güvenli¤i açs›s›n-
dan tehlike oluflturabilecek durumlar›n saptanmas›, gerekli önlemlerin planlanmas›
ve uygulanmas› aflamalar›nda merkezi bir rol oynamaktad›rlar. Bu nedenle okul ikli-
minin belirleyicisi olarak nitelendirebilece¤imiz okul yöneticileri, güvenli bir ortam
yaratmaya çal›flmal›d›rlar. 

Bu noktada, ö¤renci-ö¤renci, okul personeli-ö¤renci ve personel-personel
iliflkilerine önem verilmeli, ö¤rencilerin ve personelin okula ba¤l›l›klar›n› artt›racak
çal›flmalar yürütülmelidir. Örne¤in, okulda ders d›fl› kültürel ve sportif etkinlikler
düzenlenmeli, bu etkinliklere sadece ö¤renci ve personelin de¤il aileler ve toplumun
da kat›l›m› sa¤lanmal›d›r. Okul kurallar› belirlenirken, okul personeli ve ö¤rencile-
rinde görüflü al›nmal›, kurallar uygulan›rken adil ve tutarl› olunmal›d›r. Benzer bi-
çimde okuldaki bütün bireyler taraf›ndan paylafl›lan ortak bir okul kültürü olufltu-
rulmal›, oluflturulan bu kültürü korunmal› ve gerekti¤inde baz› de¤ifliklikler yap›l-
mal›d›r.
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INSTITUTIONAL FACTORS RELATED TO SCHOOL
SAFETY AND SOME PRECAUTIONS

Niyazi ÖZER*
Burhanettin DÖNMEZ**

AAbbssttrraacctt

An educational environment that students and school personel feel safe
and free of intimidation, is one of the basic conditions in order to realize tea-
ching in schools and to reach educational aims. However sometimes there are
some inappropriate issues for teaching that may arise from students, teacher,
administrator, school buildings or community.

It is diffucult to consider all of the individual, familial, social and insti-
tutional factors that may prevent school safety and also to take precautions to
reduce their negative effects. But at least, institutional factors  affecting school
safety and its negative effects on teaching activities should be minimized.The
purpose of this article is to define institutional factors in literature that affect
school safety. 

KKeeyy  WWoorrddss:: School safety, institutional (internal) factors, external factors
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