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OKUL REHBERLİK SERVİSİ 

SUNAR… 

SUNAR… 
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SEVMEK DOKUNMAKTIR… 
ÇOCUKLARIMIZ BİZDEN SEVGİ 

ÖĞRENSİN. SEVGİYLE 
YAŞASINLAR. 
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BU RESİMLER SİZE NEYİ İFADE EDİYOR ? 
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ŞİDDET… 

 Güç ve baskı uygulayarak insanların 

bedensel veya ruhsal açıdan zarar 

görmesine neden olan bireysel veya toplu 

hareketlerin tümüdür. 
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Kişilerin bedenine yönelik olan 

ve bedensel zarar görmesine 

yol açan şiddet 

FİZİKSEL ŞİDDET. 
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Kişilik özellikleri kullanılarak, 

baskı kurularak,duyguları 

kullanılarak istemediği şeylere 

maruz bırakılmasıdır 

PSİKOLOJİK ŞİDDET 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.bizimradyo.com/resimler/haberler/iii.jpg&imgrefurl=http://www.bizimradyo.com/haber_detay.php%3Fid%3D572&h=76&w=103&sz=3&tbnid=j_gItQ1WfIH1mM:&tbnh=57&tbnw=78&hl=tr&start=48&prev=/images%3Fq%3Daile%2Bi%25C3%25A7i%2B%25C5%259Fiddet%26start%3D40%26svnum%3D10%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DN
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Kişilerin istekleri dışında ve 

istemedikleri biçimde cinsel 

eyleme zorlanması  

ve istismara zorlanması 

CİNSEL ŞİDDET 
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Ekonomik gücün kullanılarak 

kişilerin yaşamını devam 

ettirebilecek maddi gücünün 

elinden alınması 

EKONOMİK ŞİDDET 
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Neden şiddete başvuruyoruz? 

 Yanlış arkadaşlık ve özenti  

 Ekonomik ve sosyal nedenler  

 Aile içi iletişim eksikliği  

 Boşanma, ölüm, geçimsizlik ve aile içi şiddet  

 Kazanç elde etmek için organize suç grupları ve 
ailelerin suça yönlendirilmesi  

 Köyden kente göç ve kentlileşememe olgusu  

 Şiddet içeren benzer programlar  

 Öğrenme problemi olan çocuklar  

 Düşük motivasyon  

 Düşük eğitim düzeyi, kültürel eksiklik 
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ŞİDDET DAVRANIŞININ NEDENLERİ. 

Birey Aile Toplum  Çevre 
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BİREYSEL ÖZELLİKLER 

 Zorbaca davranan çocuklar 
engellenmişlerdir, 

 Kendilerine şiddet uygulanmıştır, 

 Örnek alacak rol modelleri yoktur yada 
zayıftır, 

 Aile içinde ihmal edilmektedirler, 

 Davranış problemleri vardır, 

 Genelde fiziksel olarak güçlüdürler, 

 Koordinasyonu yüksektir, 

 Acıya dayanma eşikleri yüksektir, 

 Evde az zaman geçirir, eve geliş gidiş 
saatleri denetlenmez, 

 Güvenli, hazır cevap, dalgacı ve 
alaycıdır. 
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KENDİMİZE GÜVENSİZLİĞİMİZDİR! 
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ŞİDDET ÖĞRENİLMİŞ BİR DAVRANIŞTIR 
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NEREDEN  ÖĞRENİRİZ? 
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BİLGİSAYAR 



16 

AİLE ORTAMI Aile içinde empati düzeyinin düşük 

olması 

Sevgi ve şefkat yoksunluğu, 

Aile içinde saldırgan davranışlara göz 

yumulması, 

Anne-baba arasında tartışma ortamı 

olması, 

Aile içerisinde tutarsız yaklaşımlar 

olması, 

Anne-baba madde kullanımı ve 

olumsuz etkileri. 

Mesaj: Çocuğunuz aileye ait olduğunu hissetmezse o çocuk bir 

yerlere ait olacaktır. Ait olunacak ikinci seçenekler de OLUMSUZ 

SEÇENEKLER OLACAKTIR… 
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YAŞADIĞIMIZ SOSYAL ÇEVREMİZ 
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AKRAN GRUBLARI 
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Şiddet EVRENSEL bir sorundur 

Öğrenilmiş davranış 
olan şiddet 
günümüzde tüm 
dünyayı ekonomik, 
sosyal, psikolojik 
açıdan tehdit 
etmektedir. Şuan salt 
ülkemizde değil tüm 
dünyada önlemler 
konusunda çalışma 
başlatılmıştır. 
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 TOPLUMDA 

ŞİDDETİN HOŞ 

GÖRÜLMESİ VE 

PAYLAŞILAN BİR 

DEĞER OLMASI… 
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CİNSİYET ROLLERİ 

Toplumsal kültürde erkek 

saldırganlığa özendirilir. 
Toplumsal kültürde kadınlar 

duygusal zeka destekli 

yetiştirilir 
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ŞİDDETİN SONUÇLARI 

DUYGUSAL TEPKİLER 

-Şok  kaygı  

Terör  Depresyon 

Suçluluk  Kabadayılık 

Aşırı uyarılmışlık 

 

BİLİŞSEL TEPKİLER 

-Konsantrasyon zayıflıkları 

Karmaşa 

Kendini suçlama 

Düşük benlik algısı 

Kontrolü kaybetme duygusu 

BİYOLOJİK TEMELLİ TEPKİLER 

Uyku bozuklukları 

Kabuslar 

Abartılı şaşkınlık tepkisi 

Psikosomatik semptomlar 

DAVRANIŞSAL TEPKİLER 

Kaçınma 

Sosyal açıdan içine kapanma 

Güven azalması 

Madde kullanımı 
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AİLE İÇİNDE ÖNLEMLER 

SEVGİYLE 

PAYLAŞIN. 

YANINDA OLUN VE 

HİSSETTİRİN.  

AİLE SOHBETLERİ 

YAPIN. HAFTADA 

BİRGÜN AİLE 

TOPLANTISI YAPIN 

Eleştirmeden –

Yargılamadan 

Dinleyin. İletişim 

Becerilerini yapın. 

Duyguları Paylaşın 

Öfke Kontrolü ve 

Çatışma çözme 

becerileri hakkında 

bilgi alın. 
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AİLELERE ÖNERİLER 

Evdeki Şiddeti azaltın 

Evi güvenli hale getirin 

Çocuklarınıza yardım edin 

Madde kullanımından uzak tutun 

Çevrenin güvenliğini sağlayın 

Medyadaki şiddete sınır getirin 

Psikolojik rahatsızlık olasılığını düşünün 
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Göz teması kurun, 

çocuğunuzun yüzüne bakarak 

ve onunda sizin gözlerinize 

bakmasını sağlayarak konuşun. 

Dinlediğinizi belirten mesajlar 

verin. 

Onun yerine karar vermeyin 

karar vermesi için seçenekler 

sunun. 

Günlük yaşamda kelime 

dağarcığınızı arttırın. OKUYUN. 
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ÖFKE KONTROLÜ BECERİSİ 
Sizi öfkelendiren bir olayla karşılaştığınızda; 

 Hemen durun ve içinizden 10’a kadar sayın. Bunu yaparken bir kaç kez 
derin nefes alın ve yavaş yavaş verin. 

 Çocuğunuza çok öfkeli olduğunuzu ve sakinleşene kadar bu konuyu 
konuşmak istemediğinizi söyleyin. 

 Kendi kendinize ‘sakin ol’ deyin. 

 Kendinize sevdiğiniz bir yiyecek ya da içecek hazırlayın. 

 Telefonla bir arkadaşınızı ya da akrabanızı arayın ve başka konulardan 
konuşun. 

 Sizi sakinleştirebilecek bir etkinlikle uğraşın; örneğin çiçeklerinizi sulayın. 

 Çocuğunuzun yanından uzaklaşın; mümkünse odanıza gidin ve sakinleşene 
kadar orada kalın. Hâlâ sakinleşemediyseniz gidin bir yastığı yumruklayın. 

 Sakinleşince çocuğunuzun yanına dönün ve sorun davranışa çözüm 
bulmaya çalışın. 

 Unutmayın tüm bunları yapmakla, bir yandan onu ve kendinizi incitmekten 
kaçınırken diğer yandan da ona öfkenin nasıl kontrol edilebileceğini 
öğretmiş olursunuz 
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Şiddeti Önlemeye Yönelik Sosyal 

Politikalar 

 Evlenmek isteyen çiftler, aile danışma merkezlerinin 
kurslarına tabi tutulmalıdır. 

 Aile danışma merkezleri, aile krizlerinin çözümünde aktif 
rol almalıdır. 

 Fakir ve parçalanmış çocuklu ailelere sosyal yardım 
yapılmaktadır. 

 Aile yükünü hafifleten kurumsal çocuk bakım ve eğitim 
hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. 

 Medya,şiddet içren yayınlardan kaçınmalıdır. 

 Kentlerde aile ve çocuk dostu çevre oluşturulmalıdır. 
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Okul Şiddet Tutum Ölçeği Değerlendirme  
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Örnek Uygulama 

sonuçları:          

Şiddet Tutum Ölçeğimizde 24 ifade maddesi yer 
almaktadır. 

İfadelerde öğrencilerin öfke kontrolü-Aile içi 
şiddet davranışı- şiddete yönelik tutum- 
Arkadaşa yönelik şiddet tutumu-Medyanın 
gençler üzerindeki etkisi tespit edilmeye 
çalışılmıştır. 

Değerlendirmede cinsiyet rolleri-Anne-baba 
eğitim düzeyi- ekonomik düzeyi- parçalanmış 

aile hakkında bilgi alınmıştır. 
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Uygulanan Öğrenci sayısı:888 

Kız :481 

Erkek :407 

 

BABA EĞİTİM DÜZEYİ 

İlk-orta: 678 

Yüksek okul:  183 

İlk-orta:%76,78 

Yüksek okul:%20.60 

ANNE EĞİTİM DÜZEYİ 

İLK-ORTA:707 

Yüksek okul:74 

İlk-orta:%79.61 

Yüksek okul:%8.3 
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ANNE EKONOMİK DÜZEYİ 

ÇALIŞAN:145 

ÇALIŞMAYAN:743 

ÇALIŞAN:%16.32 

ÇALIŞMAYAN:%  8 3.67 

BABA EKONOMİK DÜZEYİ 

ÇALIŞAN:852 

ÇALIŞMAYAN:36 

ÇALIŞAN:%95.94 

ÇALIŞMAYAN:%4.05 

AİLE 

ANNE-BABA AYRI:68 

ANNE-BABA BİRLİKTE:820 

AYRI:%7.65 

BİRLİKTE:%92.34 
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ŞİDDET TUTUMU ÖLÇEĞİ İFADE 

SONUÇLARI; 

Öfkemi genellikle belli 

ederim. 

  

    

  %37.27 %25.45 

%11.93       

%4.72   %19.54     

Bana hiç bana uygun kararsızım bana uygun bana tam 

uygun değil değil uygun 
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 Öfkelendiğim zaman sonradan pişman 

olacağım şeyler yaparım. 

    

  %22.52   

%18.01 %22.86   %17.90 

%15.65         

Bana hiç bana uygun kararsızım bana uygun bana tam 

uygun değil değil uygun 

Sonuç olarak öğrencilerimizin öfke kontrolü becerisinin düşük olduğu 

belirlenmiştir. 



21.03.2018 Mersin Rehberlik ve Araştırma Merkezi 33 

  

  

  

    

    

      

          

          

          

%72.40 %15.31 %4.39 %3.15 %2.13 

Bana hiç bana uygun kararsızım bana uygun bana tam 

uygun değil değil uygun 

Annem öfkelendiği zaman bana vurur. 
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Babam öfkelendiği zaman bana vurur. 

  

  

  

    

    

      

          

          

          

%71.62 %16.66 %4.39 %2.36 %1.35 

Bana hiç bana uygun kararsızım bana uygun bana tam 

uygun değil değil uygun 

Sonuç olarak öğrencilerimiz Anne ve 

Babadan fiziksel şiddeti düşük oranda 

görmektedir. 
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Annem ve babam uyumludur. Aralarında tartışma olmaz 

      

      

          

          

          

%12.27 %11.26 %17.56 %26.68 %19.36 

Bana hiç bana uygun kararsızım bana uygun bana tam 

uygun değil değil uygun 

Sonuç olarak; öğrencilerimiz tartışma ortamında büyüyor. Unutmayın 

çocuklarımız şiddeti öğrenirler. 



36 

Şiddet içerikli filmlerden hoşlanırım. 

        

          

          

          

%21.46 %19.25 %17.11 %17.79 %21.83 

Bana hiç bana uygun kararsızım bana uygun bana tam 

uygun değil değil uygun 

Sonuç olarak, şiddet içeren filmlere ilginin yüksek olması 

öğrenilmiş davranış olan şiddetin medya etkisini bize 

kanıtlamıştır. Öğrencilerimiz yüksek oranda şiddet filmlerine ilgi 

duymaktadır.  
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Evde şiddet içeren program ve filmler izlenir 

        

          

          

          

%16.79 %19.93 %23.98 %19.59 %15.20 

Bana hiç bana uygun kararsızım bana uygun bana tam 

uygun değil değil uygun 

Sonuç olarak, öğrencilerimiz şiddet içeren program ve filmleri ev 

ortamında seyrediyor.  
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Arkadaşımla kavga ettiğimde zaman ona vurabilirim 

        

          

          

          

%32.20 %18.35 %21.62 %14.18 %7.77 

Bana hiç bana uygun kararsızım bana uygun bana tam 

uygun değil değil uygun 

Sonuç olarak öğrencilerimiz akran gruplarında fiziksel şiddet 

davranışı gösterebiliyor. Öfke kontrolü beceresi düşük olduğu 

güvenilir anlamda tespit edilmiştir. 
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Kardeşimle kavga ettiğimde ona vururum. 

    

      

        

          

          

          

%37.16 %16.77 %10.81 %14.86 %9.57 

Bana hiç bana uygun kararsızım bana uygun bana tam 

uygun değil değil uygun 

Sonuç olarak aile içinde kardeşe yönelik fiziksel şiddet hafife 

alınmayacak boyuttadır. 
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YASAL DÜZENLEMELER  

Şiddet : 

Medeni Kanun ile, 

Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile, 

Çocuk Koruma Kanunu ile, 

Türk Ceza Kanunu İle  

önlenmeye çalışılmaktadır. 
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 4320 sayılı  

AİLENİN KORUNMASINA              

    DAİR YASA 

YASA; Şiddete maruz kalan kişiye  

Karakola,Cumhuriyet Başsavcılığına 

yada Aile Mahkemesine şikayet etme 

hakkı tanımaktadır. 

Şikayetinizi istediğiniz yerde 

yapabilirsiniz. Yasadan 

yararlanabilirsiniz. 

Şiddeti kanıtlamak gerekmiyor. 

Tedbir kararıdır. 
Yasa aile içi şiddetten korunma amacı 

taşır. Bu yasaya göre şiddet 

uygulayan kişi evden uzaklaştırılır. 
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 TEDBİR KARARI NELERİ KAPSAR? 

Evden uzaklaştırılması 

Şiddete yönelik davranışlarda 

bulunmaması. 

Telefon vs. ile rahatsız 

etmemesi. 

Evdeki eşyalara zarar 

vermemesi. 

Varsa silah ve benzeri 

araçlarını zabıtaya teslim 

etmesi. Gibi tedbir kararları 

aldırabilir. 

Tedbir kararına uyulmadığı durumda hapis 

cezası ile . 
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TÜRK CEZA KANUNU İLE ÇOCUĞUN KORUNMASI 

434 MADDE: ‘kaçırma, alıkoyma, 

ırza geçme cezalandırılır.’ 

431. MADDE: ‘Kaçırılan küçük 

12 yaşını doldurmamış ise; fail, 

cebir, şiddet ,tehdit ile hile 

kullanmamış olsa bile 

cezalandırılır.’ 

Kanunda 

419.430.478.235.530. 

maddeleri şiddet karşısında 

korumaya yöneliktir. 
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DANIŞMA ve YARDIM 

MERKEZLERİ 

 OKUL İDARESİ VE REHBERLİK SERVİSİ 

 MERSİN VALİLİĞİ 0324 2374282 

 MERSİN SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ 

0324 3364103 

 BAĞIMSIZ KADIN DERNEĞİ ve KADIN DAYANIŞMA 

MERKEZİ  0324 3365092-3372021 

 KADIN DAYANIŞMA VAKFI  0312 4350070/430 40 05 

 MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI 0212 2925231 -

2925232-33 
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TEMEL HEDEFİMİZ… 

BAŞARACAKSINIZ……. 
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TEŞEKKÜR EDERİZ… 


