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Bu rapor Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği (İMDAT) tarafından hazırlanmıştır.  
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Akranlar arası şiddet, bir çocuğun veya bir grup çocuğun başka bir çocuğu fiziksel, 

sözel, sosyal ve siber olmak üzere olumsuz davranışlarda bulunması olup; günümüzde hem 

ülkemizde hem de dünyada oldukça yaygın olan ve hızla artmakta olan bir şiddet türüdür.  

Aşağıda detayları ile bahsedildiği üzere akranlar arası şiddetin fiziksel, sözel, sosyal 

ve siber olarak türleri bulunmaktadır. Bunlara kısaca örnek verilecek olursa; 

Akranlar arası fiziksel şiddete örnek olarak; bir çocuğun veya bir grup çocuğun başka 

bir çocuğa (Öztuna, 2018); Omuz, dirsek, kafa atma; Başını sıraya veya duvara vurma; 

Tekme veya çelme atma; Kesici aletlerle saldırma veya korkutma gösterilebilir.  

 

Akranlar arası sözel şiddete örnek olarak; bir çocuğun veya bir grup çocuğun başka 

bir çocuğa (Öztuna, 2018); Bedensel özellikleri veya dış görünüşüyle alay etme; Konuşma 

tarzı veya aksanı ile dalga geçme; Lakaplar takarak çocuğu küçük düşürme; Küfür etme; 

Sözel olarak tehdit etme gösterilebilir.  

 

Akranlar arası sosyal şiddete örnek olarak; bir çocuğun veya bir grup çocuğun başka 

bir çocuğa (Öztuna, 2018); Oyun oynamaya ve etkinliklere dahil etmeme; Dışlayarak yalnız 

bırakma; Diğer öğrencilerle arasını bozacak kışkırtıcı davranışlarda bulunma; İftira atma; 

Görmezden gelerek varlığını yok sayma; Dedikodu yapma gösterilebilir.  
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Akranlar arası siber şiddete örnek olarak; bir çocuğun veya bir grup çocuğun başka bir 

çocuğa (Öztuna, 2018); Utandırıcı ve tehdit içerikli mesajlar atma; O çocuğun kişisel 

bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesapları açma ve o kişi gibi davranarak ona 

olumsuz sonuçlar oluşturacak şekilde o hesabı kullanma; Kişisel alanını ihlal edecek şekilde 

sosyal medya hesaplarından o kişinin sırlarını paylaşma veya dalga geçme gösterilebilir. 

Ancak akranlar arası şiddet yeni ortaya çıkan bir şiddet türü olmayıp, okul çağındaki 

çocuklar arasında oluşan çok eski bir olgudur. 1970’lerin başında zorbalığı incelemek için 

sistematik olarak çalışmalar yapılmıştır. Belli bir süre için, bu girişimler büyük ölçüde 

İskandinavya ile sınırlı kalmıştır. 1980’lerde ve 1990’ların başında, ancak okul çocukları 

arasındaki zorbalık Japonya, İngiltere, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 

ülkelerde kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Artık dünyanın çeşitli yerlerinde de zorba/kurban 

sorunlarına yönelik artan toplumsal ve araştırılmasına dair çalışmalar görülmektedir (Olweus, 

1994). 

Dolayısıyla, akranlar arası şiddet önemle üzerinde durulması ve her şiddet türünde 

olduğu gibi normalleştirilmemesi gereken bir olgudur. Bunun için başta akranlar arası 

şiddetin çocuklara, ailelere, öğretmenlere, okul idarecilerine, rehber öğretmenlere ve tüm 

topluma anlatılması, bu konuya ilişkin bilinçlendirme çalışması yapılması gereken bir 

konudur.  
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Okullarda akranlar arası şiddetin normale indirgenmesine sebep olan bazı toplumsal 

düşüncelere ise; büyütülecek kadar ciddi bulunmaması, büyüme ve gelişmenin bir parçası 

olarak görülmesi, yapılan zorbaca davranışların şaka olarak görülmesi, zorbalığın sadece 

erkek çocukları arasında yapılan bir şiddet türü olarak değerlendirilmesi, görmezden gelinirse 

yapılmakta olan şiddetin biteceği, sadece okul dışarısında gerçekleşen bir şiddet olarak 

görülmesi, fiziksel olmadıkça; çocuğun akranı tarafından sözel, sosyal ve siber şiddete maruz 

kalınmasının göz ardı edilmesidir. 

Akranlar arası şiddetin en dikkat çekici boyutu çocuğun erken yaşta şiddet ile 

tanışması ve bunu uygulamayı öğrenmiş olmasıdır (Polat, 2015). Şiddete okulda başlayan 

çocukların bir araya gelmesi sonucu oluşan çeteleşmeyle ileri yaşantılarında suç içerikli 

başka davranışlara katılmaları daha olası olmaktadır (Polat, 2016; Polat, 2015; Köksal Akyol 

ve Bilbay, 2018).  

Çocuklar arasında yaşanan akranlar arası şiddet; tüm toplumu ilgilendiren ve toplum 

açısından güvensiz bir ortam ve çatışmacı iletişim dilinin normalleştirmesine sebep olan ciddi 

bir sorundur (Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, 2017).  
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Ayrıca çocukların hayatlarının büyük bir çoğunluğunu geçirdiği okullarda şiddetin 

olması, çocukların eğitim hakkı da dahil olmak üzere birçok hakka erişimini 

kısıtlayabilmektedir (Türkiye’deki Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017). 

 

Pisa 2015 sonuçlarına göre, OECD Ülkelerinde Okulda Zorbalığa ilişkin olarak ayda 

en az birkaç kez zorbalığa maruz kaldığını bildiren öğrencilerin yüzdesi incelendiği zaman 

Türkiye’de; 

 

● Herhangi bir zorbalığa maruz kalma % 18,6 

● Başka öğrencilerin dalga geçmesi %9,2 

● Başka öğrencilerin vurması ya da itip kakması %4,5  

 

Aynı raporun OECD ortalaması incelendiği zaman ise;  

 

● Herhangi bir zorbalığa maruz kalma % 18,7 

● Başka öğrencilerin dalga geçmesi %10,9 

● Başka öğrencilerin vurması ya da itip kakması %4,3 (Türkiye’deki Çocuğa 

Karşı Şiddet Durum Raporu, 2017). 

 

Akranlar arası şiddete maruz kalmanın oranı OECD ülke ortalaması ile Türkiye’deki 

veriler kıyaslandığı zaman Türkiye’deki akranlar arası şiddetin OECD ülke ortalaması ile 

paralellik gösterdiği görülecektir. 

UNICEF tarafından açıklanan başka bir rapora göre ise; tüm dünyada 13-15 

yaşlarındaki öğrencilerin yarısı (yaklaşık 150 milyon öğrenci) okulda ve okul çevresinde 

akran şiddetine maruz kalmaktadır. 

Rapor, öğrencilerin okullarında ve çevresinde şiddetle hangi şekillerde yüz yüze 

geldiklerini özetlemektedir. UNICEF’in elindeki en son verilere göre: 

• Dünyada, 13-15 yaş grubundan her 3 öğrenci başına 1’den biraz fazlası zorbalıkla 

karşılaşmakta, kabaca aynı oranda öğrenci de fiziksel kavgaya karışmaktadır. 
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BİLKA’nın Akran Zorbalığı Raporu’na göre;  

-Okul yönetimin önem arz ettiği ve okulun otoriter davrandığı zaman ve disiplin kurulunun 

etkili olduğu durumlarda caydırıcı olduğu,    

- Zorbalık yapan çocukla ilgilenip yeterli sevgi ve ilgi gösterildiği zaman, sorumluluk 

verildiği zaman işi zorbalığa dökmediği, 

- Zorbalık yapan çocuğun ilgi ve enerjisini spor ya da sosyal aktiviteye yönlendirilmediği 

zaman enerjisini zorbalıkta harcayarak zorbalık yaptığı, 

- Aile yapısının son derece önem arz ettiği; 

- Bölünmüş, parçalanmış aileye mensup çocukların zorbalığa daha fazla eğilim gösterdiği,                                        

- Ailenin sosyo-kültürel seviyesinin düştükçe zorbalığa eğilimin arttığı, 

- Aile içinde şiddet uygulanan çocuğun zorba olma eğilimin arttığı,  

 - Zorbanın genelde ailenin en büyük çocuğu olduğu, 
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- Gerek zorba gerekse kurban çocukların anne profilinin hemen hemen aynı olduğu 

görülmüştür. (BİLKA, 2015)  

 

UNICEF ve ortakları akranlar arası şiddete ilişkin olarak; okullarda şiddete son verilmesi için 

aşağıdaki alanlarda acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunmaktadır (UNICEF, 2018):  

 

● Öğrencileri okullardaki şiddetten korumaya yönelik politikaların ve yasal 

düzenlemelerin yaşama geçirilmesi. 

 

● Okullardaki önleyici ve karşı tepki verici önlemlerin güçlendirilmesi. 

 

● Toplulukların ve kişilerin, şiddet hakkında görüşlerini dile getiren öğrencilere destek 

olmaları, sınıflardaki ve topluluklardaki kültürü değiştirmeleri için özendirilmeleri. 

 

● Öğrencilerin ve okulların güvende kalmasına yardımcı olan ve etkililiği kanıtlanmış 

çözümlere daha etkili ve hedefli yatırımlar yapılması. 

 

● Okulda ve çevresinde çocuklara yönelik şiddetle ilgili daha iyi ve ayrıştırılmış veriler 

toplanması ve etkili olan uygulamaların paylaşılması. 

Sonuç olarak; akranlar arası şiddete maruz kalma oranı her geçen gün artmakta olup; 

bu konuya ilişkin ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Dolayısıyla akranlar arası şiddeti anlamak 

çok önemli olup; akranlar arası şiddete yönelik başta yapılacak çalışmalar ile hem mağdurun 

hem de zorbanın topluma kazandırılması amaçlanmalıdır. Zira mağdurların ilerleyen 

zamanlarda zorbaya dönüştüğü gözlemlenmektedir.  

Akranlar arası şiddetin hem mağduru hem de uygulayanı çocuktur ve o çocuklar, 

geleceğin yetişkinleridir. Yeterli desteği alamayıp, travma oluşan bu çocuklar, yetişkinlik 

hayatlarında şiddet faili ya da mağduru olmaya devam edebilirler. Bunun önüne geçebilmek 

adına toplum olarak farkındalığı artırma ve şiddeti önleme çalışmaları yapmalıyız.  

 



 

9 

 

GİRİŞ 

 Akranlar arası şiddet (bullying) bir çocuğun veya bir grup çocuğun var olan gücünü 

kullanarak; başka bir çocuğu kontrol etmek için düzenli olarak fiziksel, sözel, sosyal ve siber 

olmak üzere olumsuz davranışlarda bulunmasıdır.  

 Şiddet uygulayan çocuğun temelinde acımasız çocuk yatar ve bu çocuğun uyguladığı 

şiddet sonucunda mağdur çocuk üzerinde travmalar oluşabilir.  

 Literatürde akranlar arası çatışma (Polat, 2016) veya akran zorbalığı (Yıldırım, 2012) 

olarak da tanımlanmaktır. 

Akranlar arası şiddeti yaygın olarak her yaştan kişiler arasında görülmektedir ama adli 

olgu bildirimi az olduğu için akranlar arası şiddetin varlığına dair yeterli kaynak yoktur.  

  Geleneksel akranlar arası şiddetin (traditional bullying) temelinde başkalarına zarar 

verme amacı, belirgin güç dengesizliği ve tek bir saldırganca eylem yerine uzun süreli olarak 

uygulanan her türlü olumsuz davranış vardır (Ey ve Campbell, 2020; Laus, 2017; Karatoprak 

ve ark., 2020). Böyle bir hareketin belirlenmesi sadece mağdurun bakış açısı yerine dışarıdan 

biri tarafından yapılan bir değerlendirmenin de olmasını gerektirir (Leiner ve ark., 2014).  

 Akranlar arası şiddet, okul çağındaki çocuklar arasında oluşan çok eski bir olgudur. 

Birçok yetişkinin kendi okul döneminde zorbalığı uğradığı görülmüştür ve bu olaylar birçok 

edebi esere de konu olmuştur. 1970’lerin başında zorbalığı incelemek için sistematik olarak 

çalışmalar yapılmıştır. Belli bir süre için, bu girişimler büyük ölçüde İskandinavya ile sınırlı 

kalmıştır. 1980’lerde ve 1990’ların başında, ancak okul çocukları arasındaki zorbalık 

Japonya, İngiltere, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kamuoyunun 

dikkatini çekmiştir. Artık dünyanın çeşitli yerlerinde de zorba/kurban sorunlarına yönelik 

artan toplumsal ve araştırılmasına dair çalışmalar görülmektedir (Olweus, 1994). 

 Okullarda zorbalık, genel okul iklimi ve öğrencilerin güvenli bir ortamda korkusuzca 

öğrenme hakkı için olumsuz sonuçları olabilen dünya çapında bir sorundur. Zorbalığın hem 

zorbalık yapan öğrenciler hem de kurbanları için ömür boyu sürecek olumsuz sonuçları 

olabilir. Zorbalıkla ilgili resmi araştırmaların çoğu İskandinav ülkeleri, Büyük Britanya ve 

Japonya'da gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, zorbalıkla ilgili sorunlar resmi eğitim 

ortamlarının olduğu her yerde not edilmiş ve tartışılmıştır (Banks, 1997).  
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Okullarda akranlar arası şiddetin normale indirgenmesine sebep olan bazı toplumsal 

düşünceler vardır: 

⮚ büyütülecek kadar ciddi bulunmaması, 

⮚ büyüme ve gelişmenin bir parçası olarak görülmesi,  

⮚ yapılan zorbaca davranışların masumiyete indirgeyerek şaka olarak görülmesi ve 

mağdur çocukta bıraktığı etkiye bakılmaması,  

⮚ zorbalığın sadece erkek çocukları arasında yapılan bir şiddet türü olarak 

değerlendirilmesi, 

⮚ görmezden gelinirse yapılmakta olan şiddetin biteceği, 

⮚ sadece okul dışarısında gerçekleşen bir şiddet olarak görülmesi, 

⮚ fiziksel olmadıkça; çocuğun akranı tarafından sözel, sosyal ve siber şiddete maruz 

kalınmasının göz ardı edilmesi 

                  

 Lee (2020) araştırmasında küçük çocukların zorbalık davranışlarına yatkınlığı ile 

Pampati ve ark. (2020) araştırmasında toplumun geleceğinin yansıması olan lisedeki 

öğrencilerin şiddeti adli olgu niteliği taşıyacak şekilde -birine kasten zarar verme- okuldaki 

hemşire kayıtlarına geçmesi; akranlar arasındaki şiddetin küçük yaştan itibaren tanındığının 

ve okul düzeyi değiştikçe şiddetin tipi ile birlikte kişi de bıraktığı hasarın boyutunun da 

değiştiğini gözlemlemekteyiz. 
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Akranlar arası şiddet adli olgu olarak faili çocuk olduğu için karşımıza suça 

sürüklenen çocuk olarak çıkmaktadır. Hukuki olarak belli yaptırımları vardır (TCK, Madde 

6/b).  

 Akranlar arası şiddetin saldırgan faili çocuk olduğu için, şiddetti bir davranış biçimi 

olarak öğrenip ileride çevresindeki kişilere uygulaması daha olası olmakta ve yaş ilerledikçe 

şiddetin türü değişmekte ama bitmemektedir (Pepler ve ark., 2008). 

Şiddete okulda başlayan çocukların bir araya gelmesi sonucu oluşan çeteleşmeyle ileri 

yaşantılarında suç içerikli başka davranışlara katılmaları daha olası olmaktadır (Polat, 2016; 

Polat, 2015; Köksal Akyol ve Bilbay, 2018).  

Bu rapor, “İMDAT Derneği Akranlar Arası Şiddet Komisyonu tarafından Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki 19.  Maddesi kapsamında hazırlanmıştır.” 

Madde 19: "Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının ya da onlardan 

yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin 

yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr 

muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; 

yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar." 

 Akranlar Arası Şiddet Türleri: Fiziksel, Sözel, Sosyal ve Siber 

 Akranlar arası şiddet fiziksel, sözel, sosyal ve siber olmak üzere 4 farklı şekilde 

karşımıza çıkmaktadır.  

 Laus (2017) Filipin Orta Okulunda yaptığı araştırmasındaki akranlar arası şiddet 

türlerine göre Filipinler’de en çok sözel şiddetle fiziksel şiddetin yaygın olduğunu 

söylenebilmektedir (bknz Şekil 1). Araştırmasında bir diğer bulgu ise Filipinler’de siber 

şiddetin içeriği, kaba olan mesaj gönderimi şeklinde ve bunu sosyal medya veya e-mail 

aracılığı ile yapılmakta olduğudur.  
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Şekil 1: Laus (2017) Filipin Orta Okulu’nda yaptığı araştırma sonucu akranlar arası 

şiddetin türlerine göre dağılımı 

1. Akranlar Arası Fiziksel Şiddet 

⮚ Bir çocuğun veya bir grup çocuğun başka bir çocuğa (Öztuna, 2018);  

● Omuz, dirsek, kafa atma;  

● Başını sıraya veya duvara vurma;  

● Tekme veya çelme atma;  

● Kesici aletlerle saldırma veya korkutma;  

● Oyun alanını terk etmeye zorlama;  

● Defter veya kitaplarını karalayıp zorla bir şeyler ısmarlatarak çocuğun kişisel 

eşyalarına zarar verme  

gibi olumsuz davranışlarda bulunmasıdır ve vücutta iz bırakan türde bir şiddettir.  

 2018 yılı Adalet Bakanlığı İstatistik “Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Açılan 

Davalardaki Suç Dağılımları” n da Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (TCK 86-93) 

verilerine göre toplam 25587 (%13,6) olmak üzere ceza mahkemelerinde dava görülmüştür:  

Sözel Şiddet 
(doğrudan)

41%

Fiziksel Şiddet 
(doğrudan)

15%

Dolaylı olarak
35%

Siber Şiddet
7%

Diğer
2%

Akranlar Arası Şiddeti Türlerine Göre 
Oranları
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⮚ 12-15 yaş aralığında 7663 Erkek çocuğu ile 1242 Kız çocuğu 

⮚ 15-18 yaş aralığında 15111 Erkek çocuğu ile 1571 Kız çocuğu  

 

 Pampati ve ark. (2020) liselerdeki transseksüel öğrencilerin maruz kaldıkları akranlar 

arası şiddeti incelemiştir. Transseksüel bireylerin akranları tarafından uğradıkları fiziksel 

şiddet ağır ve vücutta iz bırakıcıdır. Buna bağlı olaraktan mağdur çocuğun okula devamlılığı 

azalmaktadır. 

                

2. Akranlar Arası Sözel Şiddet 

⮚ Bir çocuğun veya bir grup çocuğun başka bir çocuğa (Öztuna, 2018); 

● Bedensel özellikleri veya dış görünüşüyle alay etme 

● Konuşma tarzı veya aksanı ile dalga geçme 

● Lakaplar takarak çocuğu küçük düşürme 

● Küfür etme 

● Sözel olarak tehdit etme  

gibi olumsuz davranışta bulunarak psikolojik olarak mağdur çocukta ciddi hasarlar 

bırakabilecek bir şiddet türüdür. 
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Yıldırım (2012) yaptığı araştırmaların verdiği sonuçlara bakılırsa gözden kaçan, birçok irili 

ufaklı zorbalık davranışı öğrencilerin geleceklerini etkilemekte ve toplumun ileri de sahip 

olacağı nitelikli insan sermayesinin yetiştirilmesinin önünde engel teşkil etmektedir. Örneğin 

çok basitmiş gibi görünmesine rağmen devamlı yabancı dil dersinde telaffuzu ile alay edilen 

bir öğrenci, belki yabancı dil alanında çok başarılı olup, gelecekte topluma faydalı 

olabilecekken, arkadaşlarına alay konusu olması sebebiyle bu derse olan ilgisi 

kaybolabilmekte, başarılı olabileceği bir alanda kendisini geliştirememektedir. Yine aynı 

şekilde fen bilgisi dersi ödevi için “kuşların solunum sistemini” incelemiş ve güzel bir şekilde 

ödevini yapmış olduğunu düşünen bir öğrenci, arkadaşları ile ödevini paylaştığında, 

arkadaşları tarafından alay konusu edilirse ve bu sözel zorbalığın devamı gelirse belki de 

ileride bu alanda iyi bir bilim adamı olabilecekken, bu derse olan ilgisi azalabilmekte ve bir 

daha bu alana yönelmemektedir. Beden eğitimi dersinde top tutma, top oynama gibi 

davranışlarda akranlarına göre daha az başarılı olan bir öğrenci, kendi arkadaşları tarafından 

takıma alınmamakta, bunun neticesinde de spordan uzaklaşabilmektedir. Takım başarısını 

olumsuz yönde etkileyebilecek oyuncunun takıma alınmaması diğer takım bireyleri için haklı 

bir gerekçe olsa da en azından bu öğrencinin gerçek maç öncesi hazırlık çalışmalarına 

katılması sağlanarak, neler yapabileceğinin görülmesi, kendisine şans verilmesi uygun 

olacaktır. 
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3. Akranlar Arası Sosyal Şiddet 

⮚ Bir çocuğun veya bir grup çocuğun başka bir çocuğa (Öztuna, 2018); 

● Oyun oynamaya ve etkinliklere dahil etmeme 

● Dışlayarak yalnız bırakma 

● Diğer öğrencilerle arasını bozacak kışkırtıcı davranışlarda bulunma 

● İftira atma 

● Görmezden gelerek varlığını yok sayma 

● Dedikodu yapma 

gibi çocuğu sosyal çevresinden uzaklaştırıp yalnızlaştırarak daima şiddet uygulayabileceği 

birine dönüştürecek olumsuz davranışların tümüdür. 

          

4. Akranlar Arası Siber Şiddet 

 Günümüzde elektronik iletişim aletlerinin kullanımının artması ve sosyal medyanın 

kullanımının belirli bir yaş kısıtlaması olmasına rağmen denetimsiz olması, her yaştan kişinin 

sosyal medya kullanımını olası hale getirmiştir. Bununla birlikte akranlar arası şiddeti başka 

bir platforma taşınmış oldu. 

⮚ Bir çocuğun veya bir grup çocuğun başka bir çocuğa (Öztuna, 2018); 

● Utandırıcı ve tehdit içerikli mesajlar atma  

● O çocuğun kişisel bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesapları açma ve o kişi 

gibi davranarak ona olumsuz sonuçlar oluşturacak şekilde o hesabı kullanma  
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● Kişisel alanını ihlal edecek şekilde sosyal medya hesaplarından o kişinin sırlarını 

paylaşma veya dalga geçme  

 

gibi kasıtlı olarak çocuğu tehdit eden olumsuz faaliyetlerin elektronik iletişim araçları ile 

onur kırıcı, yalan ve sosyal çevresini uzaklaştırıcı amaçlı yapılmasıdır.  

            Çocuklar arasında siber şiddettin olası hale gelmesine dair bazı risk faktörleri 

bulunmaktadır: 

● İnternet kullanım süresi artışı,  

● Çocuğun arkadaşları arasında popüler olma isteği,  

● Online ortamda anonim kalabilmeleri, çocuklara zorbalık yaparken  

yakalanmayacaklarını düşünüyorlar veya sorumlu hissetmemeleri  

● Online oyunlarda çocukların oyunlarında başarılı olmak istemeleri  

● İnternet kullanımında belirli yaş sınırının olmaması  

● Sosyal medya iletişim araçlarının kullanımı  

● Belirli bir mekan tanımının olmaması, zorba çocuğun mağdur çocuğa istediğinde  

ulaşabilmesi  
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● Sosyo-ekonomik durumu yüksek aileler  

● Fiziksel görünür bulgu olmadığı için şiddet olarak düşünülmemesi  

● Ebeveynin eğitim düzeyinin düşük olması ile yeteri kadar internet kullanımına dair az 

bilgi sahibi olmaları  

           

                

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı 10. 

Bölümünde yer alan Bilişim Sistemine Girme (Madde 243), Sistemi Engelleme, Bozma, 

Verileri Yok Etme (Madde 244) ve Yasak Cihaz ve Programlar (Madde 245/A) hükümleri 

kapsamında yargılanmaktadır. Yapılan suçun içeriğine ve sonuçlarına bağlı olarak TCK’nın 

belirli suçlar kapsamında da birden fazla suçtan cezai işlem yapılabilmektedir (Ersoy, 2020).

  

Akranlar Arası Şiddetin Görüldüğü Yerler 

 Zorbalık, özellikle yetişkin gözetimi ve gözetiminin minimum olduğu yerlerde ve 

zamanlarda meydana gelir (Farrington, 1993). En çok sınıf, kantin, yemekhane, servis, okul 

bahçesi, teneffüs, tuvaletlerde görünmektedir (Polat, 2016; Laus, 2017).  

 Sosyal medyanın varlığı ile akranlar arası şiddetin olması için belirli bir mekânda 

olabileceğine dair belli bir tanımlama yapılmamaktadır. Sosyal medya uygulamaları gibi 

elektronik iletişim araçları, saldırgan çocuklara bulundukları yerden sistemli bir şekilde 

mağdur çocuğu kontrol etme amacıyla pişmanlık duymaksızın tehdit edebilmesi için gerekli 

imkânı sağlamaktadır. 
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Normal Akran Çatışması ile Akranlar Arası Şiddet  

 Ebeveynlerin akranlar arası şiddet türlerine tepkilerini anlayabilmek için Avustralyalı 

ebeveynlerle yapılan araştırmada, gösterilen akran zorbalığı şiddeti senaryolarının üzerine 

normal akran çatışması ile akranlar arası şiddet arasındaki farkı ayıramadıkları gözlemlendi 

(Ey ve Campbell, 2020). Akranlar arası şiddet ile normal akran çatışması arasında belirgin 

ayırt edici farklar vardır (Öztuna, 2018; Ey ve Campbell, 2020). 

⮚ Normal akran çatışmasında güç dengesi eşitken akran akranlar arası şiddette güç 

eşitsizliği vardır.  

⮚ Normal akran çatışması arada sırada olur, geçicidir. 

⮚ Akranlar arası şiddette ise ciddi sonuçları olan (mağdur çocukta ağır fiziksel ve 

psikolojik etkiler bırakan) tekrarlı bir şiddet vardır.  

⮚ Normal akran çatışmasında belirli bir kazanç arayışı olmaksızın kurulan bir 

ilişkinin varlığından bahsederken akranlar arası şiddete güç ve kontrol etme amacı 

vardır.  

⮚ Normal bir akran çatışmasında pişmanlık ve sorumluluk alma varken akran 

zorbalığında yoktur.  

⮚ Normal akran çatışmasında var olan problemi çözmeye çalışan iki arkadaş varken 

akranlar arası şiddette yoktur.  

⮚ Normal akran çatışması sonrasında kavga eden bireyler arasında eşit duygusal 

tepki vardır ama akranlar arası şiddette mağdur çocuk ağır duygusal etki altında 

kalır. 

⮚ Akranlar arası ilişkide birliktelik, arkadaşlık, karşılık kendini ifade edebilme, 

ortak ilgi ve fikir birliği vardır ve her iki taraf için de faydalı sonuçlar 

gözlemlenmektedir.  

⮚ Akranlar arası şiddette ise bencillik, yalan söyleme, üstünlük kurma çabası vardır 

ve bu ilişkide belli bir taraf için bariz olumsuz sonuçlar gözlemlenmektedir.  

⮚ Güç eşitliği bariz görülür ve güç eşitsizliğinin tanımının yaşanılan dönemle 

topluma göre değiştiği gözlemlenmektedir. Günümüzde sosyal medya çağında  
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takipçisi bol, popülaritesi var olan çocuk bulunduğu arkadaş çevresinde belirli bir güce sahip 

olmaktadır ve bunu çevresindeki arkadaşlarını kontrol etmek amacı ile kullanmaktadır.  

  

                         

Akranlar Arası Şiddette Bireylerin Üstlendiği Roller 

 Yıldırım (2012) akran zorbalığına dair yaptığı literatür taramasında akranlar arası 

şiddetin olabilmesi için zorbalık faaliyetini gösterebileceği bireylerin olması gerektiğini ve 

bunun için de toplumda insanların rolleri olduğu gibi akranlar arası şiddet döngüsünde de 

bireylerin rolleri olduğunu belirtmiştir. Salmivalli ve ark. (1996) akranlar arası şiddet  
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döngüsündeki bireylerin rollerini tanımlamaya yönelik araştırma yapmışlardır (Yıldırım, 

2012; Topçu ve Dönmez, 2015) (bknz Şekil 2) 

Şekil 2: Salmivalli ve ark. (1996) yaptığı zorbalık süreci ile bireyin üstlendiği rolleri anlatan 

araştırmanın sonuçları (Yıldırım, 2012)  

 Salmivalli ve ark. (1996) yaptıkları araştırma sonucuna göre akranlar arası şiddet 

döngüsünde saldırgan çocuk kendi tercihi doğrultusunda zorbalığa başlar ve saldırgan çocuk 

asistanı da saldırgan çocuk kadar bu döngüye dahil olur. Saldırgan çocuk destekçisi, aktif 

olmamakla birlikte sözel olarak saldırganın yanında bulunur. Mağdur çocuk kendi isteği 

dışında saldırgan çocuk tarafından zorbalığa maruz kalır ve mağdur çocuk savunucu aktif 

olarak müdahil olmaya çalışır. Akranlar arası şiddet rollerinde dışarda kalanlar ve rolü 

olmayanlar da vardır (Yıldırım, 2012). 

 Bu araştırmaya dayalı başka bir bulgu ise, cinsiyete göre bireylerin akranlar arası 

şiddet döngüsünde oranlarının değişmesidir ve akranlar arası şiddette saldırgan çocuk olarak 

kızlara göre erkeklerin oranı daha yüksektir (Yıldırım, 2012; Topçu ve Dönmez, 2015). 

 Akranlar arası şiddet döngüsüne katılanlar, şiddet döngüsüne katılmayanlara göre 

daha depresif ve intiharı düşleyen kişilerdir (Gür ve ark., 2020).                               

Lee (2020) Güney Kore’de genç çocuklarda akranlar arası şiddeti anlamak için 3-5 yaşları 

arasındaki 1325 çocuk ile anaokulunda araştırma yapmıştır. Güney Kore’de eğitim sistemi  

Saldırgan Çocuk; 
8,2; 8%Saldırgan Çocuk 

Asistanı; 6,8; 7%

saldırgan Çocuk 
Destekçisi; 19,5; 

19%

Mağdur Çocuk; 
11,7; 12%

Mağdur Çocuk 
Savunucusu; 17,3; 

17%

Diğerleri; 23,7; 24%

Rolü Olmayan; 12,7; 
13%
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ilkokul 6 yıl, ortaokul 3 yıl ve lise 3 yıl sürmektedir. 

Güney Kore’deki 3-5 yaş arası küçük çocukların %90 ‘ı 

kreşlere veya yaşlarına uygun anaokullarına girmektedir 

ve buna bağlı olarak erken yaşta sosyal ilişkiler içerisine 

girdikleri için küçük yaştan itibaren akranlar arası 

şiddetle karşılaşmaları daha olası olmaktadır. Çocuklara 

akranlar arası şiddet döngüsünde roller vererek ve belli 

düzende bu rolleri değiştirerek, bu rollerin küçük yaştaki çocuklar tarafından nasıl 

karşılandığına bakmışlardır. Araştırma sonucunda akranlar arası şiddetin küçük yaştaki 

çocuklarda da görülebileceğidir.   

 Aynı şekilde bazı araştırmalar gösteriyor ki mağdur çocuğun ileri de saldırgan çocuk 

olması ihtimaller arasındadır (Leiner ve ark., 2014; Choi ve Park, 2018)  

 Çocuklar ve ergenler zorbalığı yapan, zorbalığa maruz kalan ve hem zorba hem de 

mağdur rolünde olabilirler. Zorba-mağdurun yaşadığı problemlerin sadece mağdur ve sadece 

zorbaya göre nispeten daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Roller arası değişim sebebiyle bu 

problemi tanımlamak da güçleşebilir. Aile/koruyucu da çocuk veya ergenin davranışlarına 

farklı şekilde bakabilir. Zorbalık çeşitli formlardaki insanlar arası şiddet ve mağdurlaştırma, 

ihmal, kötü muameleye karşı bir cevap olabilir (Leiner ve ark., 2014). 

DÜNYADAKİ DURUM  

NEW YORK, 6 Eylül 2018 –UNICEF tarafından açıklanan rapora göre tüm dünyada 

13-15 yaşlarındaki öğrencilerin yarısı (yaklaşık 150 milyon öğrenci) okulda ve okul 

çevresinde akran şiddetine maruz kalmaktadır. 

Rapor, öğrencilerin okullarında ve çevresinde şiddetle hangi şekillerde yüz yüze 

geldiklerini özetlemektedir. UNICEF’in elindeki en son verilere göre: 

• Dünyada, 13-15 yaş grubundan her 3 öğrenci başına 1’den biraz fazlası zorbalıkla 

karşılaşmakta, kabaca aynı oranda öğrenci de fiziksel kavgaya karışmaktadır.  
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• Sanayileşmiş 39 ülkede her 10 öğrenciden 3’ü akranlarına zorbalık uyguladığını kabul 

etmektedir. 

• 2017 yılında okullara yönelik belgelenmiş ya da teyit edilmiş saldırıların dağılımı, 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 396, Güney Sudan’da 26, Suriye Arap Cumhuriyeti’nde 

67 ve Yemen’de 20 şeklindedir.          

 

• Okul çağındaki yaklaşık 720 milyon çocuk okullarda fiziksel cezanın tümüyle 

yasaklanmamış olduğu ülkelerde yaşamaktadır. 

• Kız ve erkek çocukların zorbalıkla karşılaşma riskleri aynı olmakla birlikte kızların 

psikolojik zorbalığa, erkeklerini ise fiziksel şiddet ve tehdide maruz kalma olasılıkları daha 

yüksektir. 

• Rapor, okullara getirilen bıçak ve ateşli silahlar gibi aletlerin can almaya devam 

ettiğini belirtmektedir.  

• Giderek dijitalleşen bir dünyada zorbalar bir tuşa basarak şiddet içeren, yaralayıcı ve 

bozucu içerik taşıyan materyalleri yayabilmektedir. 

Honduras, Villanueva'da 16 yaşındaki Darwin, arkadaşı Henry ile paylaştıkları sınıfta 

oturuyor. Henry, 2016'nın Eylül ayında intihar etti. Öğretmenine göre, iki arkadaş 

akranlarının zorbalığına maruz kalıyordu. Darwin, "Çok sert geldi, hala üstesinden 

gelemiyorum" demektedir. 
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Bir başka araştırmaya göre (UNICEF, 2018); 

• Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından paylaşılan rapor, 

küresel olarak 13-15 yaş arasındaki öğrencilerin yarısının, okul içinde ve çevresinde 

akranlarından fiziksel şiddet ya da çeşitli zorbalıklar gördüğünü ortaya koymuştur. 

• Dünya genelinde 13-15 yaşlarındaki öğrencilerin yarısına tekabül eden 150 milyon 

gencin, yaşıtları tarafından zorbalığa uğradığının belirtildiği raporda, aynı yaş aralığındaki 

öğrencilerden üçte birinden fazlasının okullarda dayak veya aşağılayıcı cezalar gibi 

zorbalıklara maruz kaldığına dikkat çekilmiştir. 

      

Veriler (Bir Gün, 2018) 

• 122 ülkeden elde edilen verilere dayanarak hazırlanan raporda,13-15 yaşlarındaki 

öğrencilerin yaklaşık üçte birinin fiziksel kavgalara karıştığı belirtilmiştir. 

• Rapora göre, dünyada okul çağındaki 6-12 yaş arasındaki yaklaşık 720 milyon çocuk, 

okullardaki fiziksel cezanın tam olarak yasaklanmadığı ülkelerde yaşamaktadır. 

• Endüstrileşmiş 39 ülkedeki 10 öğrenciden 3’üne tekabül eden yaklaşık 17 milyon 

genç ergen, diğerlerine okulda zorbalık yaptığını itiraf etmiştir. 
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• Kızlar ve erkekler aynı derecede zorbalık riski taşıyor olsa da kız çocuklarının 

zorbalığın psikolojik biçimlerinden mağdur olma olasılığının daha yüksek, erkeklerin ise 

daha fazla fiziksel şiddet ve tehdit riski altında olduğu vurgulanmıştır. 

• Raporda, okullardaki kesici alet ve silahların kullanıldığı saldırıların can almaya 

devam ettiği belirtilmiştir. 

• 2017’de okullarda kayda alınan ve doğrulanan saldırı sayısının Kongo Demokratik 

Cumhuriyeti’nde 396, Suriye’de 67, Güney Sudan’da 26, Yemen’de 20 olduğu bildirilmiştir. 

Akran Zorbalığı Oranları   

 Akran zorbalığının yaygınlığına bakan araştırma sonuçları, akran zorbalığı yapan 

öğrencilerin oranının % 1 ile %49.5, zorbalığa maruz kalan öğrencilerin oranının % 5.5 ile % 

56.5, hem zorbalık yapan hem de zorbalığa maruz kalan öğrencilerin oranının ise % 1 ile % 

10.34 arasında değiştiğini göstermektedir. Biri dışında incelenen tüm araştırmalarda, akran 

zorbalığına maruz kalan öğrencilerin oranının en yüksek olduğu ve bunu sırasıyla zorba ve 

zorba-kurban oranlarının izlediği görülmektedir (Ergül Topçu, 2018). 

 Wolke ve arkadaşlarının 2001 yılındaki araştırma bulgularına göre akran zorbalığına 

karışan öğrencilerin oranının hem aynı ülke içinde hem de ülkeler arsında büyük oranda 

değişiklik gösterdiğine işaret etmektedir. Bunun bir nedeni akran zorbalığına karışan 

öğrencileri belirlemek amacıyla kullanılan ölçme araçlarında zorba, kurban, ya da zorba-

kurban tanımlarının farklılık göstermesidir (Ergül Topçu, 2108).  

 Araştırmalarda zorba, kurban ya da zorba-kurban öğrencileri tanımlarken uyulan 

kriterler, haftada bir ya da birden fazla zorbalık olaylarına karışmış olmaktan, son bir yıl 

içerisinde en az birkaç kez bu tür olaylara karışmış olmak arasında çeşitlilik göstermektedir. 

Buna bağlı olarak, akran zorbalığına karışma oranları ile ilgili farklı ülkelerde elde edilen 

bulguları değerlendirirken araştırma içeriğinde akran zorbalığı tanımına dikkat ederek 

araştırma bulgularına dair yorum yapılmalıdır (Ergül Topçu, 2018).  
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TÜRKİYE’DEKİ DURUM 

 Akranlar arası şiddette düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip çocuk olmak, ayrılmış ̧

anne-babaya sahip olmak, geleneksel aile yapısı ile büyümek ve annenin eğitim yetersizliği 

saldırgan çocuk olma riskini yükseltmektedir. Bu çalışmada yer alan katılımcıların %34,9'u 6. 

sınıfta, %37,6'sı 13 yaşında, %52,2'si zayıf ve %57,5'i yüksek sosyo-ekonomik statüye 

sahiptir. Öğrencilerin yaklaşık %92'si ebeveynleri ile birlikte yaşıyor, %87,3'ü okulu seviyor 

ve %96,2'si sebepsiz yere devamsızlık yapmıyordu. Katılımcılar arasında %12'si zorbalık 

davranışı gösteren kişiler ve %15,9'u zorbalığa (kurban) maruz kalanlar bulunmaktaydı. 

Zorbalık yaşadıklarında öğrencilerin %23,1'i sakin kalarak zorbalıklarını görmezden geldiler, 

%16,9'u zorbayı uyardılar, %16,8'i olayı okul yönetimi ve öğretmenlerine bildirdi ve %12,1'i 

aynı şekilde yanıt verdi (Çalışkan ve ark., 2019).   

                  

 İnternet bağımlılığı, ADHD (hiperaktivite), depresyon ve yıkıcı davranış̧ 

bozukluğunun akranlar arası şiddette saldırgan çocuğun oluşumunda etkisi vardır. Bu 

çalışmaya çocuk ve ergen psikiyatri kliniklerine herhangi bir psikiyatrik belirti ile başvuran 

12-16 yaş ergenler dahil edilmiştir. Katılımcılar, verdikleri yanıtlara göre akran zorbalığına 

karışmayanlar, mağdurlar ve zorbalar olarak üç gruba ayrıldı. Gruplar yaş, cinsiyet, 

psikiyatrik bozukluklar, YIAS (Young Internet Addiction Scale) puanları açısından 

istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Çalışmaya 130 kız (%60,7) ve 84 erkek (%39,3) olmak 

üzere toplam 214 ergen katılmıştır. Alınan sonuçlara göre, katılımcıların %49'unun bu 

şiddete dahil olduğu gözlemlenmiştir. Veriler sonucu bu oranın %35’inin mağdur, %14’ünün 

zorbalıkta bulunan kişiler olduğu ortaya çıkmıştır (Karatoprak ve ark., 2020).  



 

26 

 

  

 

Topçu ve Dönmez (2015)’in akranlar arası şiddette çocukların üstlendiği rolleri 

anlamak için Salmivalli ve ark. (1996) yaptıkları araştırmasını Türkçeye uyarlanmış̧ halini 

Ankara’daki 11 farklı okuldan 774 öğrenci ile birlikte yapmışlardır. Sosyal statü akranlar 

arasındaki şiddet için bir sebep olduğunu gösteren literatürleri belirterek değişken olarak 

araştırmasına popüler, reddedilmiş̧, ihmal edilmiş ̧ve tartışmalı olmak üzere katmıştır. Sosyal 

olarak reddedilmiş̧ ve ihmal edilmiş ̧çocuklar, arkadaşlarına zorbaca davranmaktadır.  

 Akranlar arası şiddette saldırgan çocuk aile içi şiddetin gözlemlendiği ailelerden 

gelmektedir, ileri yaşantılarında suça yönelim vardır, sosyal becerileri yetersizdir, dürtüseldir 

ve empati kuramazlar. Empati beceri düzeyi yüksek olan çocukların küçük yaşlardan itibaren 

paylaşma, yardımlaşma, iş birliği, fedakârlık gibi prososyal davranışlara sahip olma ve 

duygusal tepkilerini düzenleme, özdenetim kazanma gibi kişisel özellikleri daha yüksektir. 

Akran zorbalığı yapan çocuklar ise saygısız, saldırgan, yıkıcı ve otokontrolleri zayıf 

çocuklardır. Kurbanlarına karşı empati beceri düzeylerinin oldukça düşük olduğu 

gözlemlenmiştir (Köksal Akyol ve Bilbay, 2018).  

 Gür ve ark. (2020) Türkiye’de İlköğretim 6.7. ve 8. Sınıf öğrencileri ile yaptıkları 

araştırma sonucunda saldırgan çocukların duygusal ve davranışsal sorunlarının olduğu 

sonucuna varılmıştır. Akranlar arası şiddette saldırgan çocuk problemli davranışlara sahip, 

okulu sevmeyen, hiperaktive ve dikkat eksikliği olan çocuklardır. Saldırgan çocuğun şiddeti 

bir araç̧ olarak kullandığını belirtmiştir. Sağlıksız aile ortamında büyüyen ve duygusal destek 

yokluğunda olan çocukların akranlar arası şiddette saldırgan olma riski artmaktadır.  

 Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü’nün (OCED) PISA 2015 Sonuçları 

Raporunda zorbalık, öğrencileri tehdit edici bir unsur olarak tanımlanmıştır.  
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Bölgesel Çocuk Hakları Notları Serisi: Marmara Bölgesi “Gel Akran Gibi Anlaşalım!” 

serisindeki (2017) verilerine göre: 

İstanbul’da Liselerde Gençlerin Şiddet Gördüğü Kişiler 

 Sayı Yüzde (%) 

Kendi yaşıtım öğrenciler 785 45,8 

Tanımadığım Bir Öğrenci 152 8,9 

Benden Büyük Öğrenciler 149 8,7 

Çok Arkadaşı Olan Bir 
Öğrenci 

146 8,5 

Popüler Bir Öğrenci 77 4,5 

Güçlü Bir Öğrenci 75 4,4 

 

 

İstanbul’da Liselerde Şiddetin Mekânsal Dağılımı 

 Sayı Yüzde (%) 

Sınıf 724 42,2 

Okuldan sonra, okul dışında 258 15,1 

Okul bahçesi, koridor 222 13,0 

Okuldan önce, okul dışında 160 9,3 

Okul tuvaletinde 76 4,4 

Okul servisinde 44 2,6 

 

 

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencileri Arasında Yaşanan Akran Zorbalığının Farklı 

Değişkenler Açısından İncelenmesi (Tokat Örneği), Avrasya Sosyal ve Ekonomi 

Araştırmaları Dergisi, ASEAD Cilt 6 Sayı 3 Yıl 2019 verilerine göre: 

 

Zorbalıkla Karşılaşan Öğrencilerin Tepkileri 

 

Tepkiler 
 

F Yüzde (%) 

Bir yetişkinden yardım 
isteme 

103 29,26 

Durmalarını söyleme 109 30,96 

Karşılık verme 129 36,64 

Arkadaşlardan yardım 
isteme 

66 18,75 

Karşılık vermeme görmezden 
gelme 

138 39,20 

Ağlama 69 19,60 
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Araştırma Grubundaki Öğrencilerin Uğradıkları Zorbalık Türleri ve Sıklıkları 

 

 

 
Zorbalık Türleri 

  
Her gün 

Haftada 
en az 

bir kez 

Ayda en 
az bir 

kez 

Bu 
dönem 
en az 

bir kez 

Bu yıl 
en az 

bir kez 

 
Toplam 

a. Fiziksel f 72 83 59 39 62 315 

% 22,9 26,3 18,7 12,4 19,7 89,48 

b. Sözel f 149 106 35 23 29 342 

% 43,6 31,0 10,2 6,7 8,5 97,15 

c. Dışlama f 24 32 42 37 125 260 

% 9,2 12,3 16,2 14,2 48,1 73,86 

d. İftira, 
dedikodu vb. 

f 42 38 51 47 96 275 

% 15,3 13,8 18,5 17,1 34,9 78,12 

e. Zorla para 
veya 

eşyalarının 
alınması 

f 15 25 30 42 130 242 

% 6,2 13,8 12,4 17,4 53,7 68,75 

 

 

AKRANLAR ARASI ŞİDDETİN HUKUKSAL DURUMU 

A. Uluslararası Düzenlemeler 

Uluslararası düzenlemeler ışığında akranlar arası şiddet gerek Çocuk Hakları 

Sözleşmesi uyarınca gerekse de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kapsamında koruma altına 

alınmıştır. Ancak söz konusu sözleşmelerdeki maddeler doğrudan akranlar arası şiddete 

ilişkin maddeler olmayıp, çocuğun üstün yararı gözetilmek suretiyle; çocuğun ayrımcılığa ve 

şiddete uğramasının önüne geçilmesi için maddeler düzenlenmiştir. Bu maddeler:   
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Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 

● Madde 2: "Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin 

öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları 

nedeniyle her türlü ayırıma veya cezaya tâbi tutulmasına karşı etkili biçimde 

korunması için gerekli tüm uygun önlemi alırlar." 

 

● Madde 6: "Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul 

ederler.  

Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami 

çabayı gösterirler." 

• Madde 12: "Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini 

ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere 

çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle 

tanırlar." 

• Madde 16: "Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da 

haksız bir biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak 

saldırılamaz. 

Çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı 

vardır." 

• Madde 19: "Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının ya da onlardan 

yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir 

kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da 

ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı 

korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar." 

• Madde 28: "Taraf Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı 

saygınlıkla bağdaşır biçimde ve bu Sözleşme’ye uygun olarak yürütülmesinin 

sağlanması amacıyla gerekli olan tüm önlemleri alırlar." 
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• Madde 29: "Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olmasını 

kabul ederler: Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin 

mümkün olduğunca geliştirilmesi; 

İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Andlaşmasında 

benimsenen ilkelere saygısının geliştirilmesi;  

Çocuğun ana–babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya 

geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara 

saygısının geliştirilmesi; 

Çocuğun, anlayışı, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister 

dini gruplardan, isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, 

özgür bir toplumda, yaşantıyı, sorumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanması..." 

• Madde 31: "Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve 

yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama 

serbestçe katılma hakkını tanırlar." 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

• Madde 26: "Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel öğrenim 

aşamalarında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese 

açıktır. Yüksek öğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır. 

Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere 

saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel 

gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletlerin 

barışı koruma yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir."              
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B. Ulusal Düzenlemeler 

İç hukukumuzdaki düzenlemeler açısından da akranlar arası şiddet incelendiği zaman 

uluslararası düzenlemelerde olduğu gibi doğrudan akranlar arası şiddete ilişkin özel hükümler 

bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre; ayrımcılığın önüne geçecek ve 

çocuğun üstün yararını gözetecek maddeler bulunmak suretiyle çocuklar koruma altına 

alınmıştır. (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası)  

Ayrıca 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile korunma ihtiyacı olan veya suça 

sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına 

ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  

Akranlar arası şiddete ilişkin olarak yapılacak yargılamalarda Türk Ceza Kanunu’na 

göre, işlenen fiilin hukuki tanımına göre ceza verilmektedir. Ancak ilgili maddelere göre 

yargılama yapılırken; fiili işleyen tarafın da çocuk olması sebebiyle Türk Ceza Kanunu’nun 

31. Maddesi uyarınca yaşı küçük çocuğa ilişkin hüküm uygulanmaktadır. Bu maddeye göre;  

“ (1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu 

yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü 

güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 

(2)  Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış 

olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını 

yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması 

hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler 

hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine 

hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını 

algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını 

yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler 

hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 

gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet 

hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir 

yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil 

için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz. 
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         (3)  Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış 

olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 

onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan 

onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu 

hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz.” (Türk Ceza Kanunu)  

AKRANLARARASI ŞİDDET İLE MÜCADELEDE İLGİLİ KURUMLAR 

VE KURUMSAL HİZMETLER 

-Okul: Okulların rehberlik bölümleri, disiplin kurulları. 

-Milli Eğitim Bakanlığı (MEB): Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçmişte akran zorbalığının 

önlenmesi ile ilgili çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. 

2006 ve 2009 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akranlar arası şiddeti engellemek 

için Okullarda Şiddetin Önlenmesi ve Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve 

Azaltılması konulu iki genelge yayımlanmıştır.  

Çeşitli eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları düzenlemiş, raporlar oluşturmuştur. 
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2013-2015 yılları arasında Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi bulunmaktadır. Söz 

konusu çalışmada akran zorbalığının yakından incelenmesi, tolerans gösterilmemesi, okul-

öğretmenler ve rehberlik servisinin ortak çalışmaları olmuştur. (Çocuğa Karşı Şiddeti 

Önlemek İçin Ortaklık Ağı) 

Milli Eğitim Bakanlığı ile bazı valilikler, il milli eğitimler iş birliği yaparak, şiddetin 

önlenmesine ilişkin strateji ve eylem planı oluşturmuşlardır. Örnek olarak; Samsun İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi 

ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı, Sakarya Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve 

Azaltılması Strateji ve Eylem Planı gibi.  

-Sivil Toplum Kuruluşları: Kamuoyunu bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları, anket 

çalışmaları, raporlar, okullarla yapılan iş birlikleri, eğitim çalışmaları.   

                            

Akran Zorbalığının Ortaya Çıkmasına Etki Eden Unsurlar 

-Akademik Unsurlar 

- Sosyal Unsurlar 

a) Dışlama 

b) Çok az arkadaşa sahip olma (Hiç arkadaşa sahip olmama) 
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-Ailesel Unsurlar 

Zorbalığa Uğrayan Öğrencilerin Durumu Paylaştıkları Kişiler 

-Arkadaş 

-Sınıf rehber öğretmen 

-Anne/Baba 

-Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman 

-Başka bir öğretmen 

-Müdür ya da müdür yardımcıları 

-Erkek ya da kız kardeş 

ÖNERİLER 

● Akranlar arası şiddetin önlenmesi için çocuklara, başta aileleri tarafından olmak üzere 

okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği ve her türlü ayrımcılığa karşı eğitim verilmelidir. 

Zira çocuklara önce her bireyin eşit olduğu, farklı olmadığı öğretilmelidir.   

 

● Her yaş grubuna kendi yaşına uygun bir eğitim ile çocuklara, şiddeti anlama ve 

önleme eğitimleri verilerek; akranlar arası şiddet anlatılmak sureti ile akranlar arası 

şiddete maruz kalmaları durumunda yapacakları, nereye başvuracakları ve hakları 

anlatılmalıdır.  

 

● Akranlar arası şiddet için Milli Eğitim, okul yönetimleri, okulların rehberlik servisleri, 

öğretmenler ve aileler iş birliği içinde olarak düzenli olarak eğitimler yapılmalı ve 

bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Özellikle, akran şiddetine maruz kalan 

çocuğun ve zorba profilindeki çocuğun tespiti ile sonraki aşamada ne yapılması 

gerektiğine ilişkin bir eylem planı oluşturulmalıdır.   
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● Akran şiddetinin sadece yüz yüze olmadığı, siber şiddetin de hızla arttığı ailelere 

anlatılmalı ve ailelerin siber şiddeti önlemek için güvenli internet kullanımı 

konusunda aileler bilinçlendirilmelidir. Buna ilişkin kamu spotları düzenlenmelidir.  

 

● Okullarda akran şiddetine ilişkin, akran şiddetine maruz kalan ve zorba profilindeki 

çocukların destek alabilecekleri birimler oluşturulmalıdır.  

 

● Akranlar arası şiddetin iki tarafının da çocuk olduğu unutulmamalı ancak iki taraf da 

çocuk olduğu için hiçbir kurum ya da birey tarafından normalleştirilmemeli ve 

çocuklara normal olarak öğretilmemelidir.  

 

 

UNICEF ve ortakları, okullarda şiddete son verilmesi için aşağıdaki alanlarda acilen harekete 

geçilmesi çağrısında bulunmaktadır (UNICEF, 2018):  

 

● Öğrencileri okullardaki şiddetten korumaya yönelik politikaların ve yasal 

düzenlemelerin yaşama geçirilmesi. 

 

● Okullardaki önleyici ve karşı tepki verici önlemlerin güçlendirilmesi. 

 

● Toplulukların ve kişilerin, şiddet hakkında görüşlerini dile getiren öğrencilere destek 

olmaları, sınıflardaki ve topluluklardaki kültürü değiştirmeleri için özendirilmeleri. 

 

● Öğrencilerin ve okulların güvende kalmasına yardımcı olan ve etkililiği kanıtlanmış 

çözümlere daha etkili ve hedefli yatırımlar yapılması. 

 

● Okulda ve çevresinde çocuklara yönelik şiddetle ilgili daha iyi ve ayrıştırılmış veriler 

toplanması ve etkili olan uygulamaların paylaşılması. 
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SONUÇ  

Akranlar arası şiddet bir çocuk tarafından başka bir çocuğa karşı olup; belli bir amaçta 

bir araya gelmiş çocuklarda güçlerinin yettiği çocuğa karşı zorbalık yapmasıdır. Bunun 

sonucunda gruplaşma veya daha ileri yaşantılarında çete gibi kavramlar ele alınabilir. 

Gruplaşma olduğunda şiddetin düzeyi mağdur çocuk için daha ağır sonuçları olmaktadır.  

Öncelikle çocuklara; toplumsal cinsiyet eşitliği öğretilmek suretiyle, bireylerin sosyo-

ekonomik durumları, etnik köken, dil, din, ırk gibi konularda farklılaştırılmaması ve 

ötekileştirilmemesi öğretilmelidir. Zira bu tip ötekileştirmeler çocuklar arasındaki şiddeti 

artırmaktadır.   

Akranlar arası şiddeti olası yapan şeylerden biri de; yaşadığımız çevrenin zorbalığa 

bakış şeklidir: Akranlar arası şiddetin görmezden gelindiğinde duracağını, çocuklar arasında 

olası çatışma olarak görülüp masumiyete indirgenmesi, büyüme ve gelişimin bir parçası 

olarak bakılmasıdır. Bir çocuk akranı tarafında gördüğü şiddeti annesine veya öğretmenine 

anlattığında “Bana arkadaşını ispiyonlama!” diyerek dinlenmemesi de şiddeti daha olası hale 

getirmektedir. Şiddetin hiçbir türü normalleştirilmemelidir. 

Yapılan araştırmalardan da görüldüğü üzere, akranlar arası şiddete maruz kalma oranı 

her geçen gün artmakta olup; bu konuya ilişkin ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Dolayısıyla 

akranlar arası şiddeti anlamak çok önemli olup; akranlar arası şiddete yönelik başta yapılacak 

çalışmalar ile hem mağdurun hem de zorbanın topluma kazandırılması amaçlanmalıdır. Zira 

mağdurların ilerleyen zamanlarda zorbaya dönüştüğü gözlemlenmektedir.  

Bu sebeple, okuldaki zorbalığın tespiti, anlaşılması ve azaltılması büyük önem arz 

etmekte olup; çocukları zorbalığa karşı korumak gereklidir. Akranlar arası şiddette saldırgan 

çocuğu anlamaya ve onu topluma kazandırmaya yönelik sosyal aktiviteler düzenlenebilir, 

psikiyatrik bir sorun varsa uzman bir kişi tarafından yardım alınılabilir.  

Akranlar arası şiddettin adli olgu olarak faili çocuk olduğu için; şiddeti uygulayan 

çocuk karşımıza suça sürüklenen çocuk olarak çıkmaktadır. Bunun önlenmesi için, buna 

sebep olan risk faktörlerinin belirlenmesine ve önlenmesine yönelik araştırmalar yapılmalı,  
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başarısı kanıtlanmış projeleri ülkemizde uygulayarak veya araştırmalardan elde ettiğimiz 

verilerle destekli projeler düzenlemeliyiz.  

Unutulmamalıdır ki; akranlar arası şiddetin hem mağduru hem de uygulayanı 

çocuktur ve o çocuklar toplumun yapı taşı olup, geleceğin yetişkinleridir. Yeterli desteği 

alamayıp, travma oluşan bu çocuklar, yetişkinlik hayatlarında şiddet faili ya da mağduru 

olmaya devam edebilirler. Bunun önüne geçebilmek adına toplum olarak farkındalığı artırma 

ve şiddeti önleme çalışmaları yapmalıyız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

KAYNAKLAR 

Adalet İstatistikler 2018. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü. Ankara Hizmete Özel. 

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr  Erişim Tarihi: 04.04.2021 

Banks, R. (1997). Bullying in schools. 

BİLKA, Akran Zorbalığı Raporu. (2015). 

Bir Gün (2018, Eylül 8). İki Öğrenciden Birine Okulda Akran 

Şiddeti.(https://www.birgun.net/haber/iki-ogrenciden-birine-okulda-akran-siddeti-

229738). Erişim Tarihi: 9 Nisan 2021 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 

Choi, B., & Park, S. (2018). Who Becomes a Bullying Perpetrator After the Experience of 

Bullying Victimization? The Moderating Role of Self-esteem. Journal of Youth and 

Adolescence, 47(11), 2414–2423. doi: 10.1007/s10964-018-0913-7 

Çalışkan, Z., Evgin, D., Bayat, M., Caner, N., Kaplan, B., Öztürk, A., & Keklik, D. (2019). 

Peer Bullying in the Preadolescent Stage: Frequency and Types of Bullying and the Affecting 

Factors. Journal of Pediatric Research, 6(3), 169–179. doi: 

10.4274/jpr.galenos.2018.26576  

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı, Akran Zorbalığı Konusunda Aile ve Sosyal 

Politikalar ve Milli Eğitim Bakanlığı Neler Yapabilir? 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, Bölgesel Çocuk Hakları Notları Serisi: 

Marmara Bölgesi, Gel Akran Gibi Anlaşalım (2017). 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, Türkiye’deki Çocuğa Karşı Şiddet Durum 

Raporu, 2017. (2017). 

Ergül Topçu, A . (2018). Okullarda Akran Zorbalığının Yaygınlığı ve  Doğası Üzerine Bir 

Derleme. Kriz Dergisi, 26 (2). https://dergipark.org.tr/tr/pub/kriz/issue/41895/505251 

Erişim Tarihi: 05.04.2021 

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/
https://www.birgun.net/haber/iki-ogrenciden-birine-okulda-akran-siddeti-229738
https://www.birgun.net/haber/iki-ogrenciden-birine-okulda-akran-siddeti-229738
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kriz/issue/41895/505251


 

40 

 

 

Ersoy, E.C. (2020). Siber Zorbalık Kavramı ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde 

Hukuki Değerlendirme. Avaible at: https://www.kilinclaw.com.tr/siber-zorbalik-

tanimi-turleri-ve-hukuki-degerlendirmesi/ 

Ey, L., & Campbell, M. (2020). Do Australian parents of young children understand what 

bullying means? Children & Youth Services Review, 116, N.PAG. doi: 

10.1016/j.childyouth.2020.105237 

Farrington, D. P. (1993). Understanding and preventing bullying. Crime and justice, 17, 381-

458. 

Gür, N., Eray, Ş., Makinecioğlu, İ., Sığırlı, D., & VURAL, A. P. (2020). Akran zorbalığı ile 

aile duygu dışa vurumu ve psikopatoloji arasındaki ilişki. Anatolian Journal of 

Psychiatry / Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(1), 77–86. doi: 10.5455/apd.43917.  

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 

Kapak Fotoğrafı: Worldcameras 

Karataş, M. & Ünalmış, A., (2019). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencileri Arasında Yaşanan 

Akran Zorbalığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Tokat Örneği), 

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, ASEAD Cilt 6 Sayı 3 Yıl 2019, s. 

381-396. 

Karatoprak, S., Dönmez, Y. E., & Özel Özcan, Ö. (2020). The predictive effect of internet 

addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying. Anatolian Journal of 

Psychiatry / Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(6), 625–632. doi: 10.5455/apd.86661 

Köksal Akyol, A., & Bilbay, A. (2018). Ergenlerin Akran Zorbalığı Yapmaları, Zorbalığa 

Maruz Kalmaları ve Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 

Examination of the Correlation between Peer Bullying, Exposed to Bullying, and  

Emphatic Tendencies of Adolescent. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 7(2), 667–

675. doi: 10.7596/taksad.v7i2.1379  

 

https://www.kilinclaw.com.tr/siber-zorbalik-tanimi-turleri-ve-hukuki-degerlendirmesi/
https://www.kilinclaw.com.tr/siber-zorbalik-tanimi-turleri-ve-hukuki-degerlendirmesi/


 

41 

 

 

 

Laus, M.A. (2017). A Profile of Bullying, Peer Aggression, and Victimization in Philippine 

Junior High School.  

Lee, S.-H. (2020). Kindergarten Teachers’ Perspectives on Young Children’s Bullying Roles 

in Relation to Dominance and Peer Relationships: A Short-Term Longitudinal 

Approach in South Korea. International Journal of Environmental Research and 

Public Health, 17(5). doi:10.3390/ijerph17051734 

Leiner, M., Dwivedi, A. K., Villanos, M. T., Singh, N., Blunk, D., & Peinado, J. (2014). 

Psychosocial profile of bullies, victims, and bully-victims: a cross-sectional 

study. Frontiers in pediatrics, 2, 1. doi: 10.3389/fped.2014.00001  

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

Okullarda Şiddetin Önlenmesi Genelgesi, 

https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_10/08101631_okullardaiddetinnlen

mesigenelgesi.pdf (2006). 

 Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Genelgesi, 

https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_10/08113955_eitimortamlarndaiddet

innlenmesiveazaltlmasgenelgesi.pdf (2009). 

Olweus D. (1994) Bullying at School. In: Huesmann L.R. (eds) Aggressive Behavior. The 

Plenum Series in Social/Clinical Psychology. Springer, Boston, MA. 

https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9116-7_5  

Öztuna, A. (2018). Dokuzuncu ve Onuncu Sınıf Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Göstermenin 

ve Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Psikolojik Belirtililerle İlişkisi. Sosyal 

Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 

Pampati, S., Andrzejewski, J., Sheremenko, G., Johns, M., Lesesne, C. A., & Rasberry, C. N. 

(2020). School Climate Among Transgender High School Students: An Exploration  

 



 

42 

 

 

of School Connectedness, Perceived Safety, Bullying, and Absenteeism. Journal of School 

Nursing, 36(4), 293–303. doi:10.1177/1059840518818259 

Pepler, D., Jiang, D., Craig, W., & Connolly, J. (2008). Developmental trajectories of 

bullying and associated factors. Child development, 79(2), 325–338. 

Doi:10.1111/j.1467-8624.2007.01128.x 

Polat, O., (2016). Adli Psikolojiye Giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.  

Polat, O., (2015).  Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Polat, O., (2015) Şiddet. İstanbul: Seçkin Yayınları 

Polat, O., (2020). Viktimoloji. Ankara: Seçkin Yayınları 

Sakarya İli “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Ve Azaltılması” Strateji Ve Eylem 

Planı, (2018-2019). 

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Ortamlarında 

Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı, 

https://asarcik.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/17101012_Yiddet_onleme.pdf    

Topçu, A. E., & Dönmez, A. (2015). Bir Grup Süreci Olarak Akran Zorbalığı: Katılımcı 

Rollerinin Cinsiyet ve Sosyal Statü Açısından İncelenmesi. Turk Psikoloji 

Dergisi, 30(75), 1–13. 

Türk Ceza Kanunu (TCK), Madde 6/b, 31 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf Erişim Tarihi: 25.03.2021 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5, 

Erişim Tarihi: 30.03.2021 

UNICEF (2018, Eylül 6). Dünyadaki gençlerin yarısı okulda ve okul çevresinde akran 

şiddetine maruz kalıyor. (https://www.unicefturk.org/yazi/siddeteson). Erişim Tarihi: 

9 Nisan 2021 

https://asarcik.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/17101012_Yiddet_onleme.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf


 

43 

 

 

 

Yıldırım, Ö. G. R. (2012) Akran Zorbalığı. Celal Bayar Üniversitesi. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/45882. ). Erişim Tarihi: 4 Nisan 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/45882


 

44 

 

 

 

 

 

 

 

İmdat Derneği Akranlar Arası Şiddet Komisyonu 

Simge DOĞAN 

Büşra SARIYAR 

Merve Umay AKSU 

 


