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1. KOMİTE GENEL SEKRETERİNDEN MEKTUP 



 

  Değerli Delegeler, 

 Merhabalar, ben İlke Yıkılmaz. Çamlaraltı Koleji’nde 10.sınıf olarak öğrenim 

görmekteyim.  Uğur Okulları Birleşmiş Milletler Modeli’nin 2. resmi oturumunda 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı komitesinin komite genel sekreteri olmak benim 

için büyük bir onur.  

 Bu çalışma rehberinin amacı,sizleri komite ve gündem maddemiz hakkında fazlasıyla 

bilgilendirmek ve içinde bulunacağınız tartışmalara yön vermektir. Sizlerden özellikle 

ülke politikanızı benimsemenizi ve işleyişte buna özen göstermesini diler, 

unutamayacağınız kadar keyifli bir konferans deneyimi yaşamanızı temenni ederim 

                                                                            Saygılarımla, İlke YIKILMAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GÜNDEM MADDESİ BİLGİLENDİRİLMESİ 

2000 yılından bu yana, herkes için ilköğretim hedefinin başarılması yönünde büyük ilerleme 

kaydedilmiştir. Kalkınmakta olan bölgelerde toplam okullaşma oranı 2015 yılında %95’e 

ulaşmış; dünya genelinde de okula gitmeyen çocuk oranı yarı yarıya azalmıştır. Ayrıca, 



okuryazarlık oranlarında da büyük artış olmuş; okula giden kız çocuklarının sayısı en yüksek 

düzeye çıkmıştır. Bunların tümü çok önemli başarılardır. 

 

Gelişmekte olan bazı bölgelerde ise, ağır yoksulluk, silahlı çatışmalar ve diğer acil krizler 

nedeniyle, ilerleme kaydetmek oldukça zor olmuştur. Batı ve Kuzey Afrika’da silahlı 

çatışmaların devam etmesi, okula giden çocuk sayısında azalmaya yol açmıştır. Bu kaygı 

verici bir trenddir. Okullaşma oranları bakımından, Sahraaltı Afrika 1990’da %52 düzeyinden 

2012’de %78 düzeyine çıkarak, tüm gelişmekte olan bölgeler arasında en yüksek ilerlemeyi 

kaydetmiş olmakla birlikte, hala büyük eşitsizlikler vardır. En yoksul ailelerin çocuklarının 

okulu bırakma olasılığı, en varlıklı olanların çocuklarına göre dört misli daha yüksektir. 

Kırsal ve kentsel kesimler arasındaki eşitsizlikler de yüksek olmaya devam ediyor. 

 

Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin başarılması, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için 

en güçlü ve denenmiş araçlardan biri olduğuna dair inancı yeniden vurguluyor. Bu hedef, 

2030 yılına kadar tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz ilköğretim ve ortaöğretimi 

tamamlamasını sağlayacaktır. Ayrıca, uygun maliyetli mesleki eğitime eşit erişim sağlamayı, 

toplumsal cinsiyet ve varlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı, nitelikli yükseköğretime 

herkesin erişmesini sağlamayı da hedefliyor. 

 

 

 

3. HER ALANDA EĞİTİM 

 

A. ENGELLİLERE YÖNELİK EĞİTİM KOŞULLARI 

 

Eğitim, toplumda tam katılımın kapısıdır. Katılım, çoğu durumda dışlanan engelli çocuklar 

açısından özellikle önem taşır. Okula gitmenin sağladığı yararların büyük bölümü uzun 

dönemde ortaya çıkar. Örneğin yetişkinlikte geçimini sağlama gibi; ancak eğitimin kimi 

yararları da, uzun dönemi beklemeden hemen ortaya çıkar. Okula gitme, engelli çocukların 

kapsanmayı engelleyen kimi yanlış yaklaşımları düzeltmelerini sağlayacak önemli bir yoldur. 

Ayrıca, engelli çocuklar okula gittiklerinde bu çocukların ebeveynleri ya da bakıcıları 

geçimlik bir iş bulma ya da dinlenme gibi şeyler için zaman bulurlar. İlkesel olarak tüm 

çocuklar eğitimde aynı hakka sahiptir. Pratikte ise engelli çocuklar bu hak açısından 

diğerlerine göre daha dezavantajlı durumdadır. Sonuçta, engelli çocukların yurttaşlığın 

sağladığı tüm haklardan yararlanmaları, en başta düzenli ve tatmin edici bir işte çalışıp 

geçimlerini sağlamak olmak üzere toplumda değerli roller üstlenmeleri kösteklenmiş olur. 

Orta ve alt gelir düzeyindeki 13 ülkede yapılan hanenalkı araştırmalarından elde edilen 

veriler, 6-17 yaş grubundaki engelli çocukların, engeli olmayan akranlarına göre okula 

kaydolma olasılıklarının önemli ölçüde daha düşük olduğunu göstermektedir.60 Malawi’de 

2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre engelli bir çocuğun hiç okula gitmeme olasılığı 

engeli olmayan bir çocuğa göre iki kat daha azdır. Benzer GÜÇLÜ BİR TEMEL risk 

altındaki çocukların belirlenmesi, kimi çocukların daha ileri değerlendirme ve müdahaleler 

için yönlendirilmesi ve aile üyelerine engellilik durumu ile ilgili önemli bilgilerin 



verilmesidir. Taramalarda çocukların görme ve işitme muayeneleri yapıldığı gibi örneğin 

oturma, kalkma, yürüme, konuşma ve nesneleri elle tutma gibi temel gelişimsel durumları da 

değerlendirmeye tabi tutulur. Yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde sağlık hizmeti sistemleri, 

gelişimsel güçlüklerin çocuğun daha ilk dönemlerinde belirlenmesi ve gerekenlerin yapılması 

açısından çeşitli fırsatlar sunar. Ancak, küçük çocukların gelişimlerini destekleyecek 

müdahaleler artık orta ve alt gelir düzeylerindeki ülkelerde de yaygınlaşmaktadır. Demir 

yetersizliğinin tedavisi, çocuklara bakım sağlayan kişilerin eğitilmesi ve toplum temelli 

rehabilitasyon bu ülkelerde giderek yaygınlaşan müdahaleler arasındadır.57 Yüksek ve düşük 

gelir düzeyindeki ülkelerde son dönemde yapılan araştırmalar, epilepsi teşhisi yeni konulan 

çocukların ve yetişkinlerin yüzde 70’inin antiepileptik ilaçlarla başarılı biçimde tedavi 

edilebileceğini (nöbetlerin tam anlamda kontrol altına alınmasıyla) göstermiştir. İki ila beş yıl 

arasında değişen başarılı bir tedavinin ardından, çocukların yüzde 70’inde ve yetişkinlerin de 

yüzde 60’ında yeniden bir nöbet durumu ortaya çıkmaksızın ilaçlar kesilebilmektedir. 

Gelgelelim, düşük gelir düzeyindeki ülkelerde epilepsisi olan kişilerin yaklaşık dörtte üçü 

ihtiyaç duydukları tedaviyi alamamaktadır.58 Oysa tedavi vardır; genellikle olmayan ise 

bunun yaygın kullanımıdır. Engellilik durumlarının tespiti ve tedavisi tıp biliminin ayrı bir 

alanı olmayıp halk sağlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte, politikaları 

belirleyenler ve araştırmacılar genel olarak bu önlemleri engeli olmayan kişilerin sağlığı için 

ayrılabilecek kaynaklar üzerinde bir rekabet unsuru olarak değerlendirme eğilimindedir.59 

Oysa böyle bir yaklaşım ayrımcılık ve eşitsizliği süreklileştirmekten başka bir sonuç 

vermeyecektir. Kendileriyle sağlık bakım ve hizmetleri arasında duran ayrımcılığı ve diğer 

engelleri aşabilen engelli 28 dünya çocuklarının durumu 2013: Engelli çocuklar biçimde, 

2008 yılında Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nde yapılan bir araştırma da ilkokula giden 

engelli çocukların daha sonraki eğitim kademelerine devam etme olasılıklarının engeli 

olmayan çocukların yarısı kadar olduğunu ortaya koymaktadır.61 Engelli çocukların 

yörelerindeki okullara eşit erişimi sağlanmadıkça, hükümetler herkes için evrensel ilköğretim 

sağlamayı öngören Binyıl Kalkınma Hedefine (BKH 2) ulaşamayacak ve Engelliler 

Sözleşmesi’ne taraf Devletler de bu Sözleşme’nin 24. Maddesinde belirtilen sorumluluklarını 

yerine getiremeyeceklerdir.62 Çocuk Haklarına dair Sözleşme ile ilgili olarak yakınlarda 

yayınlanan bir izleme raporu şu hususu kabul etmiştir: “engelli çocukların eğitim haklarından 

yararlanmada karşılaştıkları güçlükler ciddi düzeydedir ve bu çocuklar eğitim söz konusu 

olduğunda en marjinalleştirilmiş ve dışlanmış kesimi oluşturmaktadır.”63 Sözleşmeler 

eğitimde kapsayıcılık açısından güçlü argümanlar ortaya koysalar bile, zaman zaman 

ayrıştırılmış eğitimin sürdürülmesinin gerekçesi olarak da kullanılabilmektedir. Örneğin, özel 

eğitim kurumlarına devam eden çocukların “eğitim kapsamına alındıkları” 

söylenebilmektedir; oysa bu çocukların aileleri ve çevrelerindeki topluluklarla birlikte 

yaşama hakları kurumlara yerleştirilmiş oldukları için ihlal edilmektedir. Kapsayıcı eğitim, 

normal okul sistemindeki tüm çocuklara anlamlı öğrenme fırsatları sunulmasını öngörür. 

İdeal olanı, gerekli olan, ihtiyaçlara göre uyarlanmış ek destekle birlikte, engelli çocukların 

da diğerleri ile birlikte yaşlarına uygun sınıflara devam etmelerinin sağlanmasıdır. Bu, 

fiziksel birtakım imkan ve uyarlamaları gerektirir. Örneğin, tekerlekli sandalye kullananlar 

için merdivenlerin yanı sıra rampalar ve geçişi sağlayacak genişlikteki kapılar gibi. Bunların 

yanı sıra bir başka gereklilik de, toplumda karşılaşılan her tür insanı (yalnızca engelli kişileri 

değil) temsil eden ve tüm çocukların ihtiyaçlarını yansıtan yeni ve çocuk merkezli bir 



müfredattır. Kapsayıcı bir okulda öğrenciler rekabet yerine birlikte çalışıp birbirlerini 

destekledikleri küçük sınıflarda eğitim görürler. Engelli çocuklar, sınıflarında, öğle  

yemeklerinde ya da oyun alanlarında diğerlerinden ayrıştırılmazlar. Çeşitli ülkelerde yapılan 

araştırmalar, yoksullukla engellilik arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermektedir.64 

Bu ilişkinin kendisi de cinsiyet, sağlık ve istihdamla ilgili konularla ilişkilidir. Engelliler çoğu 

kez bir yoksulluk ve dışlanma döngüsünün içinde yer alırlar. Örneğin kız çocuklar okula 

gitmek yerine evde küçük kardeşlerine bakarlar ya da ailenin tümü damga yiyebilir. Bu da 

aileleri engelli çocuklarını gerekli yerlere bildirmemeye ve engelli çocuğu kamuya açık 

alanlara götürmemeye yöneltebilir.65 Oysa dışlanmış ya da marjinal olanların eğitimi 

yoksullukla mücadeleye katkıda bulunur. 66 Eğitime kapsayıcı yaklaşımlar, 1994 Dünya 

Özel İhtiyaçlar Eğitimi Konferansı dahil olmak üzere çeşitli vesilelerle küresel onay 

görmüştür67 ve 2002 yılından bu yana engelli kişilerin eğitim hakkıyla ilgili Herkes için 

Eğitim girişimi de aynı yaklaşımları desteklemektedir.68 Bu yaklaşımlar, hiçbir şekilde, 

ayrıcalıklı kişilere ya da varlıklı ülkelere özgü bir lüks değildir. Tersine, eğitimde kapsayıcı 

yaklaşım örneklerinde dünyanın her yerinde rastlanabilir. Dışlanmışları kapsama 

potansiyelini optimize etmek için, bu tür tüm çabalar öğrenme sistemlerine ve ortamlarına 

ilişkin evrensel tasarım ilkelerini uygulamak zorundadırlar. Bunun bir örneğini online olarak 

şu adreste bulunabilecek bir enfografik ortaya koymaktadır.   

 

 

 

 

 

 

B. EĞİTİMİ KISITLANAN KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK EĞİTİM 

NEW YORK, 4 Mart 2020 –UNICEF, Plan International ve UN Women tarafından bugün 

açıklanan yeni raporda, günümüzde önceki dönemlere göre daha fazla sayıda kız çocuğunun 

okula kaydolduğu ve devam ettiği, ne var ki eğitim alanında elde edilen kayda değer 

kazanımların kız çocukları için daha eşit, daha az şiddet içeren bir ortam yaratmakta daha az 

etkili olduğu uyarısında bulunuldu. 

Kadının Statüsü Komisyonu’nun 64’üncü oturumu öncesinde yayınlanan rapor okula 

gitmeyen kız çocuk sayısının son yirmi yıl içinde 79 milyon azaldığını kaydediyor. Aslında 

son on yıl içinde kız çocukların ortaöğretimde yer alma olasılıkları erkek çocuklara göre daha 

yüksek. 

Ne var ki kadınlara ve kız çocuklara yönelik şiddet yaygınlığını korumaktadır. Örneğin 2016 

yılında tüm dünyada tespit edilen insan ticareti mağdurlarının yüzde 70’ini çoğunlukla cinsel 

sömürü bağlamında olmak üzere kadınlar ve kız çocuklar oluşturmaktadır. Şaşırtıcı bir gerçek 

de 15-19 yaş gurubundaki her 20 kızdan 1’inin (yaklaşık 13 milyon kız), kadınların ve kız 

çocuklarının maruz kalabilecekleri cinsel sömürünün en ağır biçimlerinden olan tecavüz olayı 

yaşamış olmasıdır. 



UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore: “Yirmi beş yıl önce hükümetler kadınlara ve kız 

çocuklarına bir taahhütte bulunmuşlardı; bu taahhütlerini ancak kısmen yerine getirebildiler. 

Dünya çok sayıda kızı okula gönderecek siyasal iradeyi sergilerken, onları yalnızca kendi 

geleceklerini şekillendirmenin ötesinde güvenlik ve saygınlık içinde yaşamalarını sağlayacak 

becerilerle ve destekle donatma açısından utandırıcı ölçüde yetersiz kalmıştır. Eğitime erişim 

yeterli değildir – ayrıca insanların kız çocuklara yönelik tutum ve davranışlarını da 

değiştirmemiz gerekmektedir. Gerçek eşitlik, tüm kız çocukların şiddete karşı güvende 

olduklarında, haklarını serbestçe kullandıklarında ve yaşamda eşit fırsatlardan 

yararlandıklarında gelecektir.” 

Kız Çocukları için Yeni bir Dönem: 25 yıllık ilerlemenin genel bir değerlendirmesi başlığını 

taşıyan rapor, Kuşak Eşitliği kampanyası çerçevesinde, kadınların ve kız çocuklarının 

haklarını ileriye götürmede tarihsel bir rehber durumunda olan Pekin Bildirgesi ve Eylem 

Platformu’nun 25’inci yılı dolayısıyla yayınlanmıştır. 

Plan International Yürütme Kurulu Başkanı Anne-Birgitte Albrectsen: “Hükümetleri tarihi 

Pekin Bildirgesi’ne bağlılıkları konusunda sorgulamamız kritik önemdedir ve bu rapor 

bildirgenin üzerinden 25 yıl geçtikten sonra dünyanın kız çocuklar için nasıl bir yer olduğuna 

ilişkin bütünlüklü bir tablo sunmaktadır. Özellikle ergen yaşlardaki kızlar yaşları ve 

cinsiyetleri nedeniyle daha fazla ayrımcılığa maruz kalmakta, kendi toplumlarında ve karar 

alma süreçlerinde kıyıda köşede tutulmakta, hükümet politikalarında ise büyük ölçüde 

görmezden gelinmektedir. Oysa bu yaşlardaki kızların güçlendirilmelerinin toplumsal yararı 

üç yönlü olacaktır: Bugünün kızlarına, yarının yetişkinlerine ve bir sonraki kuşağın 

çocuklarına… Eğer bu gerçeği kavrayamazsak ve kız çocuklarının tüm dünyada maruz 

kaldıkları ayrımcılığa son veremezsek Gündem 2023’te belirtilen toplumsal cinsiyet eşitliği 

hedeflerini gerçekleştirme şansımız çok azalacaktır.” 

UN Women Genel Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka: “’Kız çocuğu’ konularına özel 

odaklanmanın ilk kez gerçekleştiği Pekin 1995’ten bu yana kız çocuklarının haklarına sahip 

çıktıklarını ve bizi hesap vermeye çağırdıklarını giderek daha çok duyduk. Ancak dünya, 

gezegenin sorumluluk içinde yönetilmesi, şiddetin olmadığı bir yaşam ve ekonomik 

bağımsızlık gibi alanlardaki beklentileri karşılayamamıştır. Kadınlar ve kız çocukları ev 

işlerine bakmak için erkeklerden üç kat daha fazla zaman ve enerji harcadığı sürece kız 

çocuklarının okullarını bitirip güvenli yerlerde iyi işler bulmalarını sağlayacak eşit fırsatlar da 

yakalanamayacaktır. Herkesin iyiliği için bu durumun değişmesi gerekmektedir; bu arada kız 

çocuklarının öğrendikleri becerilerin yeni teknolojilere ve geleceğin dijital işlerine uygun 

olması ve kendilerine yönelik şiddetin sona ermesi sağlanmalıdır.” 

Günümüzde kız çocukları nerede olurlarsa olsunlar, çevrimiçiyken ve okullardaki 

sınıflarında, evlerinde ve toplumlarında ürkütücü boyutlara varan bir şiddet riski altında 

bulunmaktadır ve bu durum fiziksel, psikolojik ve toplumsal sonuçları da beraberinde 

getirmektedir. Raporda belirtildiğine göre çocuk evliliği ve kadınlarda genital mutilasyon 

(FGM) gibi zararlı uygulamalar halen tüm dünyada milyonlarca kız çocuğunun yaşamına ve 

potansiyeline darbe vurmaktadır. Her yıl 12 milyon kız, çocuk yaşlarda evlenmekte ve 4 

milyon kız da FGM riskiyle karşı karşıyadır kalmaktadır. Tüm dünya ölçeğinde, 15-19 yaş 



grubundan kızların erkeklerin eşlerini dövmelerini haklı bulma eğilimleri aynı yaş grubundan 

erkek çocuklarla aynıdır. 

Rapor ayrıca kız çocuklarının beslenme ve sağlığına ilişkin birçoğu 25 yıl önce akla 

gelmeyecek kaygı verici olumsuz eğilimlere işaret etmektedir. Örneğin, küreselleşme, 

geleneksel besinlerden çeşitli işlemlerden geçirilmiş sağlıksız yiyeceklere yönelme ve 

çocuklara yönelik agresif pazarlama tekniklerinin yaygınlaşması sonucunda sağlıksız besinler 

ve şekerle tatlandırılmış içecekler daha fazla tüketilmektedir. Çocukluk ve ergenlik 

dönemlerinde aşırı kiloluluğun ve obezliğin yaygınlaşmasında bu durumun da payı vardır. 

1995 ile 2016 yılları arasında 5-19 yaş grubundan kızlar arasında aşırı kiloluluğun yaygınlığı 

yüzde 9’dan yüzde 17’ye çıkarak neredeyse iki kat artmış, böylece bugünkü faza kilolu kız 

çocuk sayısı (155 milyon)  1995 yılındakinin (75 milyon) iki katına çıkmıştır. 

Bu arada, kısmen dijital teknolojilerin aşırı kullanımından kaynaklanan zihinsel sağlık 

sorunlarına ilişkin kaygılar da son 25 yıl içinde giderek artmış göstermiştir. Raporda 

belirtildiğine göre intihar halen, 15-19 yaşlarındaki ergen kızlar söz konusu olduğunda 

hamilelik ve doğumla ilgili nedenlerin ardından ikinci ölüm nedeni olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kız çocuklar arasında HIV de dâhil olmak üzere cinsel ilişki yoluyla geçen 

enfeksiyonları kapma riski de yüksek oranlarda görülmektedir. Örneğin 10-19 yaş grubundan 

olup HIV’lı kız sayısı 1995 yılında 740 bin iken bugün 970 bindir. Tüm dünyada ergenler 

arasında ortaya çıkan her 4 yeni enfeksiyondan yaklaşık 3’ü 10-19 yaş grubundan ergen 

kızlarda görülmektedir. 

 

 

C. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMAYA 

YÖNELİK EĞİTİM 

Eğitimde ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, insan hakları gündeminin 

merkezinde yer almakta ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde dönüşüme ulaşmanın 

anahtarıdır.Küresel eğilimler, özellikle kırılganlık ve çatışmadan etkilenen durumlar da dahil 

olmak üzere, özellikle ergen kızlar için kız çocuklarının eğitimine yatırım yapmak için içsel 

ve dışsal ihtiyaçları giderek daha fazla fark etmektedir.Kız çocuklarının eğitilmesi sadece 

kızların kendilerine fayda sağlayan değil, aynı zamanda ailelerini, topluluklarını ve ülkelerini 

daha sağlıklı, daha güvenli ve daha müreffeh hale getiren bir dalgalanma etkisi sağlar. 

 

Eğitimin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası ve Stratejisi 2016-2020 (GEPS) için Küresel 

Ortaklık'a göre, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, "kadın, erkek, kız ve erkek çocukların eşit 

haklar, sorumluluklar ve fırsatları ve onların kendi yaşamları ve topluma katkıda bulunmak." 

1 Eğitimde ve eğitim de cinsiyet eşitliğinin sağlanması, hiç kimsenin geride bırakılmamasını 

sağlamak için politikaların ve planların geliştirilme şeklinde sistem çapında kurumsal değişim 

gerektirir 

 



Cinsiyet eşitliği, eğitim hedefinde (SDG 4) dile getirilen ve yoksulluğun sona erdirilmesi 

(SDG 1), sağlık ve refahı nartırılması (SDG 3), diğer SDG'lerin başarısının merkezinde yer 

alan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde (SDG) önemli bir çapraz kesme temasıdır. 

toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını desteklemek (SDG 5), iyi işler (SDG 8) 

kurmak ve barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek (SDG 16)  

Eğitimde ve eğitim de cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ister erkek ister kadın olarak doğmuş 

olsun, hepsinin başarılı olmasını sağlayan politikalar, bütçeler ve planlar üreten eşitlikçi 

kurumlar geliştirmeyi gerektirir.Bu, eğitimi şekillendiren kurumsal düzenlemelere, yönetim 

yapılarına, sosyal normlara, ilişki dinamiklerine ve politik ekonomi sorunlarına dikkat etmeyi 

ve farklı sonuçlar doğuran cinsiyete bağlı dezavantajları ele almamayı gerektirir. Kızlar ve 

erkekler, kadınlar ve erkekler için. 

 

 

4.  EĞİTİM OLANAKLARI 

 

A. FİZİKSEL KOŞULLLAR 

Fiziksel ortam olarak kabul ettiğimiz okul, sınıf ve okulun çevresi hakkındaki tartışmalar 

oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu tartışmalar genelde okul binalarının teknik ve inşası yanında 

okulun iç mekanının düzenlenmesi ile okulun çevresi hakkında ortaya çıkmakta olduğu 

görülmektedir. Okul inşaatlarının tarihsel gelişim çizgisi içinde “yetki” mercileri arasında 

görüş farklılıkları bu konudaki gelişmeleri desteklemiş ve görüşlerin değişmesine neden 

olmuştur. 

Fiziksel ortam dediğimizde karşımıza çıkan bu üç kavram bir taraftan insanın çevresi ile 

uyuşmasını gündeme getirirken diğer taraftan onun kendi iç dünyasında kendisi ile olan 

barışıklığını sağlamakta veya onu kuşatan çevresinden algıladıkları sayesinde kendi iç 

dünyasına kapanmasına uyumsuz veya psikolojik yönden rahatsız, huzursuz bir insan olmasına 

sebep olmaktadır. Bu bakımdan dış görünüş itibariyle çok basit görünmesine rağmen insan 

hayatında oldukça derin izler bırakabilecek bir problem alanı olarak algılanmak zorundadır. 

Öğretmen-öğrenci yaşamının büyük bir bölümünün geçtiği fiziksel mekan yani sınıf öncelikle 

içerisinde bir takım özellikleri barındırmalıdır. Bunlar; öğrenciye çalışma zemini ve ders 

yapma olanağı tanıyan işlevsellik, öğrenme aktivitelerinin arzu edilen duruma gelmesinde 

öğrencide duygu yoğunluğu ortaya çıkarması, farklı amaçlara hizmet edebilecek esnekliğe 

sahip olmalıdır ve öğrencilere sınıfta elde ettiklerini doyasıya yaşatacak estetik bir değer önde 

gelmelidir.. Çünkü fiziki çevre düzenlenmesinden inşasına kadar öğrenci üzerinde psikolojik 

etkilerde bulunacaktır. Bu çevre öğrenmeyi ve devam eden gelişmeyi ya cesaretlendirecek ve 

artıracak ya da önleyecek veya cesaret kıracaktır.. 

Bu bakımdan fiziksel ortamla ilgili olan her değişken, eğitime destek veya engel olabilir. 

Sadece mekanda varolanlar değil, bunların düzenlenişi, görüntüsü (estetiksel durumu) da 

eğitsel açıdan insan üzerinde önemlidir ve etkileyici olmaktadır. Literatürde akademik başarı 

üzerinde fiziksel çevrenin etkisini inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. 

King ve Marans yapılan çalışmaları incelemişler ve renk, ısı, mekan düzeni ve aydınlatmanın 



öğrenme üzerinde önemli etkilerinin bulunduğuna dair araştırma bulgularının olduğunu tespit 

etmişlerdir ve bu konu ile ilgili daha çok çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğunu 

belirtmektedirler.. “Bu konuda yapılan çalışmalarda iyi bir sınıf düzeninin öğrenciyi 

güdülediği, öğrenci başarısını artırarak öğrenilenlerin hatırlanmasına neden olduğu, 

öğrencilerin birlikte çalışma alışkanlığı kazanmalarına ve arkadaş ilişkilerinin gelişmesine 

katkıda bulunduğu ortaya konulmuştur”. Cheng, Hong Kong da altıncı sınıf öğrencisi olan 

21.622 öğrenci üzerinde yapmış olduğu çalışmasında sınıfın fiziksel çevresi ile öğrenci 

performansı arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Elde ettiği bulgulara göre, fiziksel çevrenin 

kalitesinin algılanması ile öğrenci performansı arasında ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Sınıf 

ortamının iyi bir şekilde düzenlenmiş olması, öğrencilerin birlikte çalışma alışkanlıklarının 

gelişmesine, arkadaş ilişkilerinin artmasına, öğrenmelerine ve öğretmenin sınıfta kontrolü 

sağlamasına katkıda bulunabilir. Manning ve Manning de; sınıfın fiziksel çevresinin 

öğrencileri teşvik edici olabileceğini ve onların mutlu ve üretken kalmalarına yardım 

edebileceğini ve de bir öğretmenin sınıfın duvarlarından, tavanından ve zemininden 

yararlanmasının önemli olduğunu çünkü bunlar sayesinde öğretmenin araştırmacılığı ve 

üretkenliği cesaretlendirebileceği belirtmektedirler. Eğitimin temel hedeflerinden birisi olan 

öğrenilenlerin davranışa dönüşebilmesi yani alışkanlık halinde kalıcılık kazanması, bir başka 

ifade ile eğitsel davranış olabilmesi için de Maiden ve Foreman aynı unsurlar hakkında yapılan 

çalışmalardan birisi olan okul binaları ile öğrenci başarıları ve eğitsel davranış arasında anlamlı 

bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadırlar. Bucko ise; sağlıklı bir öğrenme atmosferinin; 

arkadaş canlısı sınıf arkadaşları, güzel fiziksel çevre, yumuşak renkler, temizlik, klasik müzik 

ve destekleyici öğretmenlerden oluştuğunu belirtiyor. “Eğitim türü ve düzeyi, dersin amacı gibi 

değişkenlere göre, yapılandırılmış sınıf ortamı, öğrencilerin güdülenmesini kolaylaştırır. 

Yapılandırılmış ortam, sınıfta yer alan fiziksel özelliklerin amaca uygun düzenlenmesini 

tanımlamaktadır. Her durumda eldeki olanaklar ölçüsünde düzenlenebilecek en uygun sınıf 

ortamının sağlanması amaçlanmalıdır. Çünkü fiziksel ortamın uygunluğu, etkili öğrenme-

öğretme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır”. 

Öğrencilerin okula geldikleri ilk günkü sınıfın görünümü, bundan sonraki her gün, öğrencilerin 

ve öğretmenlerin okula gelmelerinde, öğretimde ve öğrenmede önemli bir rol oynar. Sınıf 

mutlaka; hareketli, mutlu, düzenli ve temiz bir yer olmalıdır. Yapılan araştırmalar fiziksel 

çevrenin hem öğrencilerin davranışlarını hem de öğrencilerle aynı ortamda çalışan kişilerin 

davranışlarını doğrudan etkileyebileceğini önemle vurgulamaktadır21. 

Modern eğitim taraftarları son yüzyıllar içinde ortaya çıkan mimarideki gelişmelerle sağlık 

konusundaki araştırmalar ve bilimsel verilerin ışığında sınıftaki fiziksel ortamın öğelerini 

insanın algılama biçimlerini de düşünerek; sınıftaki öğrencilerin sayısı, duvar ve eşya renkleri, 

ışık, ısı, temizlik, gürültü düzeyleri ve görünüm olarak sıralamaktadırlar. Bunlara yerleşim 

düzeni öğesini de eklemek  mümkündür. 

B. MENTAL KOŞULLAR 

Akıl sağlığı genellikle yetişkinlere yönelik bir sorun olarak görülür, ancak aslında Amerika 

Birleşik Devletleri'ndeki ergenlerin neredeyse yarısı zihinsel bozukluklardan etkilenir ve 



bunların yaklaşık% 20'si “ciddi” olarak sınıflandırılır. Ruh sağlığı sorunları, okuldaki 

akademik ve sosyal başarı açısından öğrenciler için büyük bir sorun yaratabilir.Dünya çapında 

eğitim sistemleri bu konuyu hem resmi politikalar aracılığıyla hem de dolaylı olarak zihinsel 

sağlık ve refah üzerine kültürel görüşler aracılığıyla farklı şekilde ele alır. 

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'ne göre, 13-18 yaşlarındaki Amerikalı ergenlerin yaklaşık% 46'sı 

bir tür zihinsel bozukluktan muzdarip olacaktır. Yaklaşık% 21'i “şiddetli” olarak sınıflandırılan 

bir rahatsızlıktan muzdarip olacak, yani rahatsızlığın günlük işleyişini bozduğu, ancak bu 

ergenlerin neredeyse üçte ikisi resmi zihinsel sağlık desteği almayacak. NIMH tarafından 

bildirildiği gibi ergenler arasında en yaygın görülen bozukluk türleri, gençlik çağında yaşam 

boyu yaygınlığı yaklaşık% 25 olan anksiyete bozuklukları (genel anksiyete bozukluğu, fobiler, 

travma sonrası stres bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk ve diğerleri dahil). Bu vakaların% 

13-18'i ve% 6'sı şiddetli olarak kategorize edilmektedir.Sonraki, ergenlerde şiddetli vakalar 

için yaşam boyu yaygınlığı% 14 ve% 4.7 olan duygudurum bozukluklarıdır (majör depresif 

bozukluk, distimik bozukluk ve / veya bipolar bozukluk). Bu yüksek prevalansın etkisi ergenler 

arasında yüksek intihar oranlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde intihar, 10 ila 24 yaş arası 

ergenler için önde gelen ikinci ölüm nedenidir. Genç ve genç yetişkinler, intihardan kanser, 

kalp hastalığı, AIDS, doğum kusurları, felç, zatürree, grip ve kronik akciğer hastalığından daha 

fazla ölmektedir. 9-12. Sınıflar arasında öğrencilerin ortalama 3.470 denemesi vardır. Bu 

intiharların bazıları, okul sırasında maruz kaldıkları stres nedeniyle veya kısmen 

kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde yaygın bir bozukluk, çocukluk çağı bozukluğu olarak 

sınıflandırılan ancak çoğu zaman ergenlik ve yetişkinliğe kadar uzanan Dikkat eksikliği 

hiperaktivite bozukluğudur (DEHB). Amerikalı ergenlerde DEHB prevalansı% 9, ağır 

vakalarda% 1.8'dir. 

APA'ya göre, son yıllarda kolej ruh sağlığı danışmanlığına giden öğrencilerin yüzdesi 

artmaktadır; bu durum en yaygın faktör olarak anksiyete, ikinci olarak depresyon, üçüncü 

olarak stres, dördüncü olarak aile sorunları ve akademik performans ve ilişki sorunları en 

beşinci ve altıncı sıradadır. 

-Okul Yaşamına Etkileri 

Zihinsel bozukluklar, zayıf katılım, akademik zorluklar, zayıf sosyal entegrasyon, okula uyum 

sağlamada sorun, davranış düzenleme sorunları ve dikkat ve konsantrasyon sorunları gibi 

birçok akademik soruna yol açabilir. Psikososyal disfonksiyon için pozitif tarama yapan lise 

öğrencilerinin, disfonksiyonu tanımlamayan öğrencilerden üç kat daha fazla eksik ve gecikmeli 

gün rapor ettikleri ve yüksek düzeyde psikososyal strese sahip olan öğrencilerin kendilerini 

akademik açıdan yetersiz görmeleri daha olasıdır. Bu, çok daha yüksek ayrılma oranlarına ve 

daha düşük genel akademik başarıya ve ayrıca çeşitli bozukluklarla ilişkili belirli akademik ve 

sosyal sorunlara yol açar. 

Kaygı 



Anksiyete bozukluğu olan öğrencilerin üniversiteye gitme olasılıkları olmayanlara göre 

istatistiksel olarak daha azdır ve sosyal fobisi olanların bir notu başarısız olma veya lise 

bitirmeme durumunun hiç olmadığı öğrencilerden iki kat daha fazla olma olasılığı vardır. 

Anksiyete DEHB ile aynı yolların çoğunda kendini gösterir ve bu nedenle anksiyete 

bozuklukları olan öğrenciler genellikle konsantre olma, dikkat dağıtan dış uyaranları filtreleme 

ve çok adımlı veya karmaşık görevleri tamamlama sorunları yaşarlar. Ayrıca, kaygı 

bozuklukları öğrencilerin aidiyet duygusunu olumsuz yönde etkileyen ve okul deneyimlerini 

ve akademik performanslarını etkileyen sosyal bağlantılar aramasını veya oluşturmasını 

engelleyebilir.  Öğrenciler, sosyal kaygıdan muzdarip olabilirler, dışarı çıkmalarını ve yeni 

insanlarla yeni ilişkiler veya karşılaşabilecekleri herhangi bir sosyal tepki yaratmalarını 

engelleyebilirler. 

Alkolizm 

Sürekli alkol tüketimi öğrencinin zihinsel sağlığını etkileyebilir. Çok fazla ve çok sık içmek 

alkolizme yol açabilir. On dört yaşından önce alkol tüketen kişilerin, daha sonra sonuçları 

düşünmeden daha sık içmeleri daha olasıdır. Alkolizm, bağımlı olmak, kendi sınıflarından önce 

içmeyi koymak suretiyle kişilerin zihinsel sağlığını etkileyebilir.  

 

 

Depresyon 

Columbia Üniversitesi Ulusal Ruh Sağlığı Kontrolleri Merkezi'ne göre, "Yüksek depresyon 

puanları düşük akademik başarı, yüksek skolastik kaygı, artan okul askıya alma ve ödevleri 

tamamlama, konsantre olma ve derslere katılma arzusu veya azalması ile ilişkilendirilmiştir." 

Depresyon belirtileri, öğrencilerin ders yüklerine ayak uydurmasını zorlaştırabilir, hatta okul 

gününü tamamlayacak enerjiyi bile bulabilir. Üniversitedeki öğrenciler bunalmış 

hissetmelerine neden olan günlük zorluklarla karşı karşıyadır. İster ev ödevlerinde, ister ev 

hastalıklarında, hatta ilişkilerde boğuluyor olsun, üniversite kesinlikle duyguların çılgın bir 

yolculuğudur. Depresyon, sınıfta, çalışmalarını tamamlamadan, hatta sınıfa katılmaya kadar 

bile problem yaşamalarına neden olabilir. 

 

İntihar 

ABD Yaşam İstatistikleri Bürosu, ABD'deki intiharın yılda 10 ila 19 yaşlarındaki 600 çocuğu 

aştığını göstermektedir. Bazı araştırmalar, ergenlik dönemindeki her başarılı intihar için 50 ila 

100 başarısız girişimin olduğunu tahmin etmektedir. Ohio'da 1963'ten 1965'e kadar bildirilen 

çoğu intihar, sosyal dışlanma eğiliminde olduklarını ortaya koydu (spor yapmadı, hobileri 

yoktu ve kulüplerin bir parçası değildi). Ayrıca, bu öğrencilerin yarısının ölüm anında başarısız 

ya da neredeyse başarısız olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu başarısızlık ve hayal kırıklığı 

dönemleri, bireyin benlik kavramını çok az benlik değeri hissine sahip oldukları bir noktaya 



indirir. [12] Aslında, akademik performanslarını "başarısız" olarak algılayan öğrencilerin 

intihar girişiminde bulunma olasılıklarını, performanslarını kabul edilebilir olarak 

algılayanlara göre üç kat daha fazladır. 

 

 

5.  EĞİTİM ŞARTLARININ İYİLEŞMESİ ADINA ÇALIŞAN 

ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLAR 

 

a. Association for Childhood Education International 

 

 International Association for Childhood Education International (ACEI) eğitimci ve eğitim 

reformunu savunan dünya çapında bir topluluktur.Görevleri "küresel toplumda çocukların en 

uygun eğitimi, gelişimi ve refahını teşvik etmek ve desteklemektir." Bunu başarmak için 

Küresel Çocukluk Zirvesi'ne ve Küresel Eğitim Diplomasisi Enstitüsü'ne ev sahipliği 

yapmaktadırlar.Zirve, profesyonelleri eğitimden sağlığa ve refaha kadar çocukların karşı 

karşıya olduğu sorunları ve çocukluğun durumunu tartışmaya davet ediyor.ACEI, 2015 

yılında geçici olarak planlanan Enstitü aracılığıyla, çocukların uygun bir eğitim almasını 

engelleyen sorunlara çözüm bulmak için eğitim alanında diplomatları ve profesyonelleri bir 

araya getiriyor 

 

b. Education International  

170 ülke ve bölgede 400 kuruluşu temsil eden 30 milyon profesyonelden oluşan bir koalisyon 

Education International'dan oluşmaktadır.Amaçları kaliteli eğitimi, toplumda eşitliği ve diğer 

eğitim çalışanlarının çıkarlarını teşvik etmektir.Kampanyalarının bir parçası olarak, 

çocukların kaliteli bir eğitim almasını engelleyen ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele 

ediyorlar.Cinsiyet, cinsel yönelim, sosyo-ekonomik durum, ırk ve etnik köken temelinde 

dışlanma da dahil olmak üzere çeşitli ayrımcılığa karşı çıkıyorlar.Ayrıca, çıkarları arasında 

küresel eğitimin ilerletilmesi de bulunan diğer sendikalara ve küresel federasyonlara da 

ulaşabiliyorlar. 

 

 

c. The Global Partnership for Education 

 

 Eğitim için Küresel Ortaklık (GPE), bağışçı hükümetleri, uluslararası kuruluşları ve 

öğretmenleri içeren çok taraflı bir ortaklık aracılığıyla yaklaşık 60 gelişmekte olan ülkede 

çalışmaktadır.Onlar "galvaniz ve tüm kız ve erkek çocuklar için iyi, kaliteli bir eğitim 

sunmak için küresel bir çaba koordine etmek, en yoksul ve en savunmasız öncelik 

umuyoruz." Ortaklarıyla birlikte eğitim stratejileri geliştirirler, eğitimde işbirliğini teşvik 

ederler, eğitimcilerin karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler paylaşırlar, programların 



uygulanmasını finanse ederler ve ilerlemeyi değerlendirmek için sonuçları ve verileri 

izlerler.GPE, 2002 yılında kuruluşundan bu yana 22 milyon daha fazla çocuğun okula 

yerleştirilmeye yardımcı olduğunu, 2010 yılında dünya genelinde okuryazarlık oranlarını 

yüzde 81'e yükselttiklerini ve 2011'de ilkokul eğitimini yüzde 75'e yükselttiklerini 

belirtiyor.2004 yılından bu yana 300.000 öğretmen yetiştirdiler, 53.000 derslik inşa ettiler ve 

donatıldılar ve 50 milyon ders kitabı satın aldılar ve dağıttılar. 

 

 

ç. Plan International  

 

75 yıldan uzun bir süre önce kurulan Plan International, dünyanın en eski ve en büyük çocuk 

geliştirme kuruluşlarından biridir.Plan'ın ideal dünyası, "tüm çocukların, insanların hak ve 

haysiyetine saygı gösteren toplumlarda tam potansiyellerini fark ettikleri" dünyadır. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşam kalitesinde, kültürler arasında insanları 

birleştirerek kalıcı iyileştirmeler kazanmayı umuyorlar.Yoksun çocuklara, ailelerine ve 

toplumlarına, farklı kültürlerden insanlar arasındaki anlayışı artırmak için temel ihtiyaçlarını 

karşılamalarını sağlayarak ve ilişkiler kurarak yardım ederler.Tüm çabalarında, dünya 

çocuklarının hakları önceliklidir. 

 

d. Save the Children 

 

Save the Children'ın amacı, küresel eğitimi ve dünya çapındaki çocuk haklarını teşvik 

etmektir.Öğretim kalitesini artırmak ve kalıcı eğitimin sağlanmasına yardımcı olmak için 

Save the Children, eğitmenlere etkili öğretim stratejileri öğretir ve onları öğrencileri meşgul 

etmeleri için eğitir.Erken öğrenmeyi teşvik etmek için ebeveynlere ve bakıcılara koçluk 

yaparlar ve velilere okul eğitimini teşvik etme ve sınıf dışında sürekli öğrenme yolları 

sunar.Ayrıca çocukları sanatsal ifadeyle tanıştırmayı, kriz sırasında ve sonrasında öğrenmeyi 

teşvik etmeyi ve geride kalmamalarını sağlamak için çocukların sağlığına yatırım yapmayı 

umuyorlar.2012 yılında Save the Children 9 milyon çocuğa ulaştı. 

 

e. UNESCO 

 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 1945 yılında başladı ve "dünya çapında 

kaliteli eğitim bütüncül ve hümanist bir vizyona, herkesin eğitim hakkının gerçekleştirilmesi 

ve eğitim inanışına insan, sosyal ve ekonomik kalkınmada temel rol." Görevleri barışın 

inşasına, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ve kalıcı kalkınmaya yardım etmektir.Bu 

hedeflere ulaşmak ve küresel eğitim yoluyla kültürlerarası bir diyalog oluşturmak 

istiyorlar.Üyelikleri, 9'u ortak üye olmak üzere 204 ülkeyi kapsıyor. 

 



f. UNICEF  

1946 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Acil Yardım Fonu, her çocuğun 

haklarının tanındığı bir dünya hayal ediyor.Hedefleri arasında eşitsizliklerin ve ayrımcılığın 

azaltılması, eğitime odaklanan 2 Binyıl Hedefi gibi küresel eğitim hedeflerinin yerine 

getirilmesi, eğitimde cinsiyet eşitliği ve eşitliğinin sağlanması, her çocuğun öğrenme ve 

öğrenme fırsatına sahip olması ve kriz sırasında ve sonrasında eğitime devam etmesini 

sağlamaktadır. 

 

  9. CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN EĞİTİM KONUSUNDAKİ ÖNEMİ 

Cinsiyet eşitliği UNESCO için küresel bir önceliktir ve eğitim hakkını destekleme ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) başarıyı destekleme çabalarıyla ayrılmaz bir 

şekilde bağlantılıdır.SDG 4, Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi aracılığıyla 'Kapsayıcı ve adil 

kaliteli eğitim sağlamayı ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmeyi' ve 

SDG 5'i 'cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadın ve kızları güçlendirmek' hedeflemektedir. 

Eğitim 2030 gündemi, cinsiyet eşitliğinin 'kız ve erkek, kadın ve erkeklerin sadece eğitim 

döngülerine erişmesini ve tamamlamasını değil, aynı zamanda eğitim içinde ve eğitim 

yoluyla eşit derecede güçlenmesini sağlayan' bir yaklaşım gerektirdiğini kabul eder. 

Bazı bölgelerde erkekler dezavantajlı olsa da, erişim, öğrenme başarısı ve eğitimde süreklilik 

gibi birçok ortamda, çoğu zaman kız çocuklarının pahasına büyük cinsiyet boşlukları 

bulunmaktadır.İlerlemeye rağmen, erkeklerden daha fazla kız hala okul dışında kalır - 16 

milyon kız bir sınıf (UNESCO İstatistik Enstitüsü) ayak asla - ve kadınlar temel okuryazarlık 

becerileri olmadan 750 milyon yetişkin üçte ikisini oluşturur.Yoksulluk, coğrafi izolasyon, 

azınlık durumu, engellilik, erken evlilik ve hamilelik, cinsiyete dayalı şiddet ve kadınların 

durumu ve rolü ne kadar geleneksel tutumlar, kadın ve kızların tam olarak önünde duran pek 

çok engel arasında yer alıyor. eğitime katılma, tamamlama ve eğitimden yararlanma haklarını 

kullanmak. 

 

 

 

  6. EĞİTİMDE GÜVENLİK  

 

A. EĞİTİM ALANLARININ GÜVENLİĞİ 

 



  UNESCO, okulları ve toplumlarını en çok maruz kalan tehlike ve risklerin, güvenlik 

açıklarının ve onları yönetme kapasitelerinin belirlenmesinde güçlendirme konusunda 

gerçekten faaliyettedir.Afetler çocuklar, gençler ve eğitim sistemleri üzerinde büyük bir 

etkiye sahiptir.Afet eğilimleri ve iklim değişikliğinin olası sonuçları çalışmaları, her yıl 175 

milyon çocuğun sadece doğal afetlerden etkilenme olasılığının yüksek olduğunu 

göstermektedir. Ocak 2010'da Haiti'de yaklaşık 38.000 öğrenci ve 1.300 öğretmen ve eğitim 

personeli hayatını kaybetti.Milli Eğitim Bakanlığı ofisleri 4.000 okul ile birlikte yıkıldı - 

Port-au-Prince bölgesindeki eğitim kurumlarının yaklaşık% 80'i.Mayıs 2008'deki Sichuan 

depremi sırasında, yaklaşık 10.000 öğrenci sınıflarında ezildi ve 7.000'den fazla okul odası 

çöktü.18 Mart 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Konferansı'nda kabul 

edilen Sendai Afet Riski Azaltma Çerçevesi 2015-2030 , özellikle yapısal, yapısal olmayan 

ve fonksiyonel afet riskinin önlenmesi ve kritik tesislerde, özellikle okul ve hastanelerde 

azaltıcı önlemler yoluyla afete dayanıklı kamu ve özel yatırımların güçlendirilmesi çağrısında 

bulunur. ve fiziksel altyapı.Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 25 Eylül 2015 tarihinde 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni kabul etti.Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 

hedeflerinden oluşan Gündem, Üye Devletleri ve Uluslararası Örgütü kapsayıcı bir eğitim 

ortamı sağlamak için "eğitim tesislerini yükseltmeye" (Hedef 4.a) kapsayıcı bir şekilde çağırır 

ve adil kaliteli eğitim ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmektedir.   

  Ayrıca, Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNISDR), küresel olarak okul 

güvenliği konusunda tutarlı ve eşgüdümlü eylemi teşvik etmek için GADRRES üyeleriyle 

eylemi kolaylaştırmaktadır. Bu ruhla, UNISDR, dayanıklı eğitim tesislerini, okul afet 

yönetimini ve afet riskini azaltmayı destekleyen kilit güvenli okul girişimlerini kapsayan okul 

güvenliği uygulaması için küresel bir şemsiye ortaklık programı olarak Dünya Çapında 

Güvenli Okullar Girişimi'nin (WISS) geliştirilmesini koordine etmiştir. ve dayanıklılık 

eğitimi. Sendai Konferansı çerçevesinde başlatılan WISS; GADRRRES üyeleri tarafından 

onaylanmıştır ve 21 “Güvenli Okul Lideri” ülkesinin okul güvenliğini yerinde uygulama 

konusundaki siyasi taahhüdü ile sonuçlanmıştır. Önümüzdeki aylarda daha fazla ülkenin 

WISS'e bağlı kalması bekleniyor. WISS, Hükümetleri ulusal stratejiler geliştirmeye ve okul 

güvenliğini uygulamaya motive etmeye ve desteklemeye odaklanmaktadır. Girişim, daha 

önce bahsedilen Kapsamlı Okul Güvenliği Çerçevesi üzerine kuruludur. 

 Şu anda, 37 milyon çocuk ve gencin krizler ve çatışmalar nedeniyle eğitime erişimi yoktur. 

Norveç, çatışma alanlarında çocukların eğitiminin korunmasına büyük önem vermektedir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi herkesin eğitim hakkına sahip olduğunu belirtir. BM 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni kabul ederek, BM üye ülkeleri tüm çocukların ve 

gençlerin kaliteli bir eğitim almasını sağlamak için çalışmayı taahhüt etmişlerdir. 



Uluslararası insancıl hukuk uyarınca, okullar sivil nesneler olarak görülmelidir ve bu nedenle 

askeri hedefler değildir ve silahlı çatışma durumlarında saldırıya uğramazlar. 

Buna rağmen, dünyanın her yerindeki öğrenciler, öğretmenler ve okullara çok sayıda saldırı 

var. Saldırı altındaki eğitimin 2014 raporuna göre, bu tür saldırılar 2009-2013 yıllarında en az 

70 ülkede gerçekleşti. Okul binaları bir çatışmanın tarafları tarafından askeri amaçlarla 

kullanıldığında, öğretmenler ve öğrenciler saldırılara karşı daha savunmasız hale gelirler. 

Eğitim kurumlarının askeri kullanımı 25 silahlı çatışmada belgelenmiştir. Okullara yapılan 

saldırıların en yaygın olduğu ülkeler Afganistan, Suriye, Pakistan, Kolombiya, Somali ve 

Sudan'dır.  

  Mayıs 2015'te Norveç, silahlı çatışma sırasında çocukların ve eğitimin korunması konulu 

uluslararası bir konferans olan Oslo Güvenli Okullar Konferansı'na ev sahipliği yaptı. 

Norveç, Arjantin, diğer bazı ülkeler ve bir dizi sivil toplum kuruluşu ile birlikte silahlı 

çatışma alanlarında eğitimin korunması hakkında bir bildiri geliştirilmesine yol açtı. 

Güvenli Okullar Bildirgesi'nin amacı eğitim tesislerine yönelik saldırıları önlemektir. 

Deklarasyonu onaylayan ülkeler, okulları ve üniversiteleri silahlı çatışmalar sırasında askeri 

kullanımdan korumak için Kılavuz İlkeleri kullanma taahhüdünde bulunurlar. Daha genel 

olarak, bildiri bugün silahlı çatışmaların milyonlarca çocuk için güvenli okullara erişimi 

engellediği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 

  Eylül 2017 itibarıyla 69 ülke Güvenli Okullar Beyanını onaylamıştır. Bunlar arasında eğitim 

kurumlarına yönelik saldırıların en yaygın olduğu ülkelerden bazıları da vardır. Hükümet, 

Güvenli Okullar Beyannamesi için destek alma ve Kılavuz İlkelerin uygulamada 

uygulanmasını sağlamak amacıyla onaylayan ülkeleri izleme çabalarını sürdürecektir. 

  Norveç, Mart 2017'de ikinci Güvenli Okullar Konferansı'na ev sahipliği yapan Arjantin ile 

yakın işbirliği yapıyor. 

  Güvenli okul girişimi, Hükümetin Norveç'i herkes için eğitimi sağlamak için uluslararası 

çalışmalarda lider bir aktör haline getiren kalkınma eğitimini geliştirme çabalarının bir 

parçasıdır. Hükümet 2017 yılında eğitime yardım için yaklaşık 3,4 milyar NOK ayırmaktadır. 

 

 

 

 

 

B. AKRANLARARASI GÜVENLİK VE AKRAN ZORBALIĞI 

 

Öğrenciler okul ortamında çeşitli sorunlarla karşılaşır ve bunlardan bazıları arkadaşlar 

arasında yaşanır. Arkadaşlar arasında karşılaşılan sorunlardan biri olan “zorbalık” olarak 

adlandırılan vakalar, şiddet olaylarından farklı özelliklere sahiptir. Bu kavram “bir öğrenci / 

öğrenciler tekrar tekrar başka bir öğrenciyi / öğrenciyi defalarca olumsuz etkilere maruz 

bırakma” olarak tanımlanır. Bu “olumsuz etki” rahatsızlıktan gerçek yaralanmaya kadar 

değişebilir ve bir başkasına zarar vermek veya kasıtlı olarak zarar vermek için sözlü veya 



fiziksel olarak yapılabilir. Zorbalık davranışında, taraflar arasında “eşit olmayan bir güç 

ilişkisi”, “sürekli” bir karakteristiğe sahip olan durum ve “kasıtlı olarak” gerçekleştirilen 

fiiller gibi bazı özellikler bulunmalıdır. 

 

Araştırmalar, tüm öğrencilerin yaklaşık% 15-20'sinin okuldaki akran zorbalığından 

etkilendiğini göstermiştir. Akran zorbalığı doğrudan veya dolaylı olarak yapılabilir. Zorbalık 

yapan öğrenciye karşı doğrudan zorbalık açıkça yapılırken, dolaylı zorbalık, ayrımcılık 

nedeniyle sosyal gruptan kasıtlı olarak dışlanma alanına da uzanabilir. Genellikle, akran 

zorbalığı fiziksel zorbalık, sözel zorbalık ve sosyal dışlanma olarak gruplandırılmıştır. 

Fiziksel ve sözel zorbalık doğrudan zorbalığın unsurları olsa da, sosyal dışlanma dolaylı 

zorbalık kapsamındadır. Fiziksel zorbalık, vurma, itme, tükürme, tekme atma, saç çekme ve 

açma gibi davranışları içerirken, sözel zorbalık, faul dil kullanımı, takma adlar ve hakaret gibi 

davranışları kapsar. Sosyal dışlanma öğrencilerin dedikodu, arkadaş grubundan dışlanma, 

görmezden gelme ve öğrenciyi oyunlara kabul etmeme gibi sosyal ilişkilerine zarar vermeyi 

amaçlayan davranışları kapsar. Akran zorbalığının şekli yıllar boyunca değişmiştir. Son 

yıllarda, gelişen İnternet ve iletişim teknolojileri siber zorbalık kavramını yarattı. İnternet 

üzerinden sosyal ağ sitelerinde arkadaşlarının fotoğraflarının altına çeşitli şeyler yazmak, 

asılsız söylentileri yaymak, telefon mesajlarını ve e-postaları rahatsız etmek, kameralar 

aracılığıyla uygunsuz fotoğraflar çekmek ve internet üzerinden yaymak siber zorbalık olarak 

tanımlanır. Ayrıca, bu davranışlar okul dışındaki ortamlarda yürütülmesine rağmen, etkileri 

okulda daha belirgindir. Cinsel taciz / rahatsızlık davranışı da farklı bir motivasyonla bir tür 

akran zorbalığı olarak tartışılmıştır. Bu nedenle, cinsel davranışı (etek kaldırma, etek altında 

fotoğraf çekme, pantolonunu çekme vb.) Kapsayan cinsel zorbalık ayrı bir kategori olarak 

tanımlanmıştır.   

  Akran zorbalığını tartışırken, öğrenciler genellikle zorbalar, mağdurlar, zorba mağdurlar ve 

seyirciler olarak gruplandırılır. Okulda zorbalık, zorbalık davranışlarına farklı boyutlarda 

tanık olan zorbaları, kurbanları ve seyircileri etkiler. Zorbalık kurbanları, kaygı, öfke ve 

çaresizlik, mutsuzluk, dışlama ve yalnızlık gibi sorunlarla karşılaşır. Disiplin cezası ve 

akademik yaşamdan dışlanma gibi olanakların yanı sıra, okul yıllarında zorbalık davranışı 

sergileyen çocukların deneyimlerinin yetişkin yaşamlarını olumsuz yönde etkileme ve 

davranışlarını yetişkinliğe taşıma riskleri yüksektir. Boylamsal çalışmalar, okulda zorbalık 

davranışı sergileyen çocukların ve ergenlerin yetişkinlikte şiddet eylemlerinde karıştıklarını, 

dürtüsel davranışlara sahip olduklarını, iş pozisyonlarında başarısız yaşamlara yol açtıklarını 

ve madde bağımlılığı sorunları yaşadıklarını göstermiştir. Bu bulgular zorbalığı önlemek ve 

azaltmak için müdahaleler yapmıştır. 



  Birçok ülkede (Avustralya, Finlandiya, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Norveç), akran 

zorbalığını önlemeye yönelik programların yıllarca uygulandığı ve bu konuda ülke çapında 

çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Okulda zorbalık davranışının durdurulması önleme veya 

müdahale programları ile gerçekleştirilebilir. Okulda zorbalık davranışının nedenlerini 

araştıran çalışmalar, öğrencilerin kişisel özelliklerinin, ebeveyn tutumlarının, aile ilişkilerinin, 

okul atmosferinin, öğretmen tutumlarının, arkadaşlık ilişkilerinin ve kültürel faktörlerin 

konuyu etkileyebileceğini göstermiştir. Bu nedenle okullarda zorbalığı azaltmaya yönelik 

çalışmaların farklı odak noktalarına sahip olduğu söylenebilir. Bazı çalışmalar tüm okul 

sistemine yönelik müdahaleleri kapsamakla birlikte, bazı gruplar ayrı gruplar belirlenerek ve 

bunlar üzerinde çalışılarak yürütülmüştür. 

 

 

 

 

 

 


