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Abstract This study is a part of the project maintained by Tarlabaşı 

Community Center (TTM). The aim is to focus on adolescents’ 

perception of violence in home, school, and neighborhood contexts. 

13 participants attended to focus group; 10 participants attended to 

photo elicit sessions and presented 75 photographs.  The data were 

evaluated by content analysis and thematic analysis methods. 

Environmental violence (%51) is the highest, violence is 

experienced mostly at schools (%37,1) and the neighborhood 

(%38,7), violence between friends is %28,57.  The inventive 

finding is negative experiences, which affect adolescents’ life 

negatively. These are higher than violence rates. Sexism  (%26,49), 

negative experiences at school (%43,51), parent-child relationship 

is the most mentioned relational context in negative experience 

manner. %77 of photographs were coded as negative. 91% of them 

were in neighborhood, 79% of them were in the category of 

environmental violence. The study showed that the children cannot 

socialize and play safely, feel neglected in their neighborhood.  

 

Tezin/Projenin Başlığı Ergenlerde Şiddet Algısı 

Türkçe Özet Bu çalışma Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) tarafından 

yürütülen kapsamlı bir  projenin bir ayağını oluşturmaktadır. 

Araştırmanın amacı  13-15 yaş grubundaki ergenlerin şiddeti farklı 

bağlamlarda  (okul, ev, mahalle) nasıl algıladığını anlamaktır. 

Tarlabaşı’nda yaşayan katılımcılar ilki odak grup çalışması, ikincisi 



fotoğrafla tanımlama (photo elicitation) olmak üzere toplam iki 

oturuma katılmıştır. Odak grup çalışmasında 13 (12 kız, 1 erkek) 

katılımcı, fotoğrafla tanımlama oturumunda toplam 10 katılımcı 75 

fotoğraf ile yer almıştır. Her iki oturumdan elde edilen verilen 

içerik analizi ve tematik analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. 

Sonuçlara göre en fazla algılanan (%51) şiddet türü çevresel 

şiddettir. En fazla okulda (%37,1) ve mahallede (%38,7), en yoğun 

olarak da arkadaşlar arasında (%28,57) şiddet deneyimden 

bahsedilmiştir. Bu çalışmanın özgün bulgularından “olumsuz 

deneyimler” olmuştur. Olumsuz deneyimler, şiddet tanımına 

girmeyen ancak ergenlerin hayatında belirgin olarak olumsuz bir 

yeri olan deneyimlerdir. Öyle ki, olumsuz deneyimlerden, şiddetten 

daha fazla oranda bahsedilmiştir. Cinsiyetçilik (%26,49) en yaygın 

olumsuz deneyim ,  okul (%43,51) yoğun bağlam, ebeveyn-çocuk  

ilişkisi (%39) en fazla olumsuz deneyim yaşanan ilişki olarak 

belirtilmiştir. Fotoğrafların %77si olumsuz deneyim ya da şiddet 

kategorisinde kodlanabilecek içeriktedir. %91’i mahalleyi 

görüntülemekte %79’u çevresel şiddet içermektedir. Bu çalışma 

çocukların mahallerinde güvenli ve iyi bir şekilde oynayamadığı ve 

sosyalleşemediğini, katılımcıların mahallelerinin ihmal edildiğini 

düşündüklerini göstermektedir. Ayrıca okulda bir çok farklı alanda 

olumsuz deneyim yaşadıkları görülmektedir. 

 


