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ÖNSÖZ 

Gençlik, hangi tarihsel dönemde olunursa olunsun, insanların üzerinde 

konuşması gereken en önemli konular arasında yer almaktan hiçbir 

vakit uzak kalmayacağını düşündüğümüz bir konudur. Toplumlara 

dinamizm kazandıran genç nesiller ancak kaliteli bir eğitim sürecinden 

geçerek ve mutlu hayatlara sahip olarak en üst toplumsal faydayı 

sağlayabilirler. Bu nedenledir ki her toplum gençlerin iyi yetişmeleri 

için gençlere yönelik çalışmalar yürütmektedir. Gençlik çalışmaları 

disiplinler arası bir ilgiyi cezbetmektedir. Bu kitap da disiplinler arası 

bir çalışma şeklinde gençliği farklı açılardan ele alma gereksiniminin 

bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.  

Doğaldır ki çok boyutlu ele alınıp incelenebilecek bir konu olarak 

gençlik konusunun sadece sosyal bilimler alanında bile olsa tüm 

boyutlarıyla tek bir kitaba sığdırılabilmesi mümkün değildir. Bu 

nedenle bu kitapta gençlik konusu en güncel konularla ilişkilendirilerek 

ele alınmıştır. Yaşadığımız çağda her şeyin dijitalleşmesinden hareketle 

dijital çağda genç olmanın anlamı kitabın ilk bölümünde ele alınmıştır. 

Kitabın ikinci bölümünde çağımızın toplumsal yarası olan şiddet 

konusu, aile içi şiddet ve okuldaki akran zorbalığı ilişkisi çerçevesinde 

ele alınmıştır. Kitabın üçüncü bölümünde kuramlar çerçevesinde flört 

şiddeti ve okul sosyal hizmeti için öneriler ele alınmıştır. Çağımızda 

flört şiddeti açısından gençlik döneminin risklerinin değerlendirildiği 

bu bölümde flört şiddetini önleme eğitimlerinde okul sosyal hizmetinin 

öneminin kuramsal temeller çerçevesinde tartışılması bu alana yeni 

ufuklar açması bakımından değerli bir çaba olarak değerlendirilebilir. 
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Dördüncü bölümde gençlik dönemi sorunları içerisinde yer alan fakat 

çok ele alınmayan bir konu olan gençlerde cinsel sağlık/üreme sağlığı 

ve eğitimin önemi konusu değerlendirilmiştir. Gençlerin cinsel 

sağlık/üreme sağlığının geliştirilmesinde akran eğitim yaklaşımı 

üzerinde de değerlendirmelerde bulunulmuştur. Beşinci bölümde 

ergenlik döneminde aileden algılanan sosyal destek konusu ele 

alınmıştır. Ergenlik dönemiyle birlikte ailede değişen ilişkilerin aile 

yaşam döngüsü ve sosyal destek açısından incelenmesi yapılarak sosyal 

desteğin sosyal hizmet açısından önemi de değerlendirilmiştir. Altıncı 

bölümde 2020 yılının Mart ayından itibaren küresel ölçekte salgınlara 

yol açan Kovid-19/ koronavirüs pandemisinin eğitim alanındaki etkileri 

incelenmiştir. Bu doğrultuda koronavirüs salgın hastalık döneminde 

yükseköğretim gençleri ve eğitimciler açısından uzaktan eğitimde olası 

sorunlar ele alınmıştır. Yedinci bölümde sonuç odaklı eğitimin gençlere 

sosyolojik ve psikolojik açılardan yansımaları ele alınmıştır. Sekizinci 

bölümde göçmen çocukların ve gençlerin akademik başarılarını 

etkileyen faktörler ve mevcut uygulamalar ele alınmıştır.  

Her bir bölüm farklı disiplinlerden bakışla bu kitaba bir zenginlik 

katmıştır. Değerli katkıları için bölüm yazarlarımıza teşekkürlerimi 

sunuyorum.  

Bu kitaptaki her bir bölüm kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. 

Hakemlik sürecinde kitabın hazırlanmasında katkı sunan hakem 

kuruluna şükranlarımı sunarım. Her bir hakemin metne yönelik 

eleştirisi, metinlerin gelişimi ve olgunlaşması için önemli katkılar 
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sağlamıştır. Değerlendirmeleriyle kitaba değer ve güzellik katan hakem 

kurulunun isimleri1 şu şekildedir: 

 

*Prof. Dr. İbrahim Mazman 

* Prof. Dr. Nurşen Adak 
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*Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Firdevs Adamkarduz 

*Dr. Öğr. Üyesi Hatice Acar Bektaş 
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*Dr. Öğr. Üyesi Nalan Bostan Akmeşe 
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1 Hakem isimleri unvana ve isim baş harfine göre sıralanmıştır. 
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Bu kitap; pandemi şartları altında kimi zaman yazarların, hakemlerin ve 

editörün de sağlığıyla imtihan olduğu bir dönemde filizlendi ve bütün 

talihsizlikleri atlatarak kaleme alınmanın gururunu taşımaktadır. 

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen her isim bizim için büyük değer 

taşımaktadır. İyi ki varsınız ve iyi ki bu kitabın hazırlanması 

aşamasında yollarımız kesişti… Tüm emeği geçenlere sevgilerimi ve 

saygılarımı sunarım. Kitabın eğitim sevdalısı tüm eğitimcilere, eğitimci 

ruhlulara, akademisyenlere, gençlere ve tüm okuyuculara faydalı 

olmasını temenni ederim.  

Dr. Öğr. Üyesi Sadiye Kayaarslan 

Aralık 2021 

Kırıkkale  

 

 

 

 

 



GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

DİJİTAL ÇAĞDA GENÇ OLMAK 
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1 Dr. Öğr. Üyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 

fikrikelesoglu@gmail.com  
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Giriş 

21. yüzyılda rutin denebilecek birçok eylemin (günlük yaşam, eğlence, 

suç vb.) dönüştüğü bir çağ yaşanmaktadır. Teknolojinin her geçen gün 

kültürü dönüştürdüğü ve yeni kavramlar ürettiği (e-devlet, e-nabız, e-

yönetim, dijital gençlik, dijital demokrasi vb.) çağımızda bu kültürün 

asıl öznesini gençler oluşturmaktadır. Dijitalin hayatın her alanında 

görülür olması ve genç nüfusun bu alanda yoğun olarak bulunması 

gençlik ve dijitalleşme üzerine olan ilgiyi her geçen gün artırmaktadır. 

Potansiyel bir değer olarak da görülebilecek gençlik için dijitalin 

etkilerinin anlaşılması, değişim, dönüşüm ve düşüncedeki dijitalin 

rolünün tartışılması çağın sanal parametrelerini daha fark edilir 

kılacaktır.  

Çalışmada sanal dünyanın gençlere sunduğu yaşantı pratikleri dijital 

okuryazarlık üzerinden ele alınarak teknoloji kullanımındaki yetkinlik 

tartışılmaktadır. 

Çalışmada bunun yanı sıra dijital çağı diğer çağlardan ayıran 

farklılıklar, dijital çağda genç olmanın temel dinamikleri, çağın 

düşünme pratiklerine ve iletişim süreçlerine etkisini ortaya koymak 

hedeflenmiştir. 

1. Dijital Çağ ve Farkı 

2000’li yıllar, dijital ortamın öne çıktığı, internet ve Web 2.0’ın geliştiği 

yıllar olup dijital çağa alan açıldığı zaman dilimleridir. Artık iletişim 

interaktif olarak değil ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden 
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gerçekleştirilmektedir. İnternetin yaygınlaşması sosyo-kültürel, 

ekonomik ve siyasi olarak karşılıklı birçok etkileşimin belirleyicisi 

olurken, ülkelerarası sınırların yanında kültürlerarası sınırların da 

kalkmasına aracılık etmektedir (Demirtaş, 2013). Etkileşimin 

farklılaşan bu yönü, çağı aynı zamanda diğer çağlardan ayıran 

belirleyici noktayı oluşturmaktadır. Belirleyici olan diğer bir nokta ise 

gençler ile yetişkinler arasında bilgiye maruz kalma kanallarının hiçbir 

dönemde olmadığı kadar bu çağda çeşitlenmesidir. Ancak bu kanallar 

gençlerin erişimine kendi ebeveyni ve yetişkin popülasyona oranla çok 

daha açıktır. Bu durumu Tablo 1 ve “Son Üç Ay İçinde Bireylerin Yaş 

Grubuna ve Cinsiyetine Göre Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı, 

2004-2021” tablosu2 incelendiğinde görmek mümkündür.  

2021 yılı internet kullanım oranları yaşa göre incelendiğinde 16-24 yaş 

aralığındaki internet kullanım oranı %95.7, 25-34 yaş aralığında %95.8, 

35-44 yaş aralığında %90.9, 45-54 yaş aralığında %80.1, 55-64 yaş 

aralığında %58.6, 65-74 yaş aralığında ise %32.5’tir (TÜİK, 2021, 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması). 

 

 

 

 
2Tablonun tamamına ilgili linkten ulaşılabilir (https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p= 

Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437). 
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Tablo 1: Son Üç Ay İçinde İnternet Kullanan Bireylerin İnterneti Özel Kullanma 

Amaçları, 20213 

 Toplam4 Erkek Kadın 

e-posta gönderme/ alma 44,5 49,8 38,5 

İnternet üzerinden sesli veya görüntülü arama 
yapma (WhatsApp, Facetime,Viber, Messenger, 
Skype, Snapchat vb. kullanarak) 

90,0 88,0 92,4 

Sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat vb.) üzerinde profil oluşturma, mesaj 
gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşma 

73,8 76,2 71,2 

Mesajlaşma (WhatsApp, Messenger, Skype, 
BİP, Viber, Snapchat vb.) 

93,0 93,0 92,9 

Çevrimiçi haber sitelerini / gazeteleri / haber 
dergilerini okuma 

65,9 70,0 61,3 

Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanmalar, 
hastalıklar, beslenme, sağlığın iyileştirilmesi 
gibi) 

69,6 67,7 71,7 

Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama 59,2 63,1 54,7 

Web siteleri veya sosyal medya aracılığıyla 
(bloglar, facebook, twitter, intagram, YouTube 
vb.) toplumsal veya siyasal konular ile ilgili 
görüşleri paylaşma 

12,4 14,9 9,7 

Toplumsal veya siyasal bir konuda online 
tartışma/ oylamaya katılma  

3,5 4,2 2,7 

İş arama ya da iş başvurusu yapma 11,0 12,1 9,8 

Mal veya hizmet satışı (Facebook Marketplace, 
Gittigidiyor, Sahibinden, Letgo, Sahaf, Dolap, 
BebeCruz, Tarz2 vb.) 

11,1 13,5 8,3 

İnternet bankacılığı (web sitesi veya mobil 
bankacılık uygulamaları)  

56,5 69,0 42,4 

Kaynak: TÜİK, 2021, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. 

 
3 Tablo başlığında bulunan bireyler ifadesi 16-74 yaş grubundaki bireyleri ifade etmektedir; 

tablo başlığında bulunan son üç ay ifadesi Ocak ile Mart ayları arasını ifade etmektedir.  
4 Birden fazla seçenek işaretlenebildiği için toplam 100 olmayabilir. 
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Yaş grubuna göre internet kullanımında görülen azalma ve Tablo 1’de 

verilen internetin özel kullanım amaçları, gençlik ile hem yetişkin hem 

de yaşlı nüfus arasındaki dijitalin kullanım farkını ve hayatlarındaki 

yerini ortaya koymaktadır. Bu fark daha önceki çağlarda 

deneyimlenmiş bir fark değildir. Bunun yanında genç ile diğer yaş 

gruplarındaki hayata ve günlük yaşama dair pratiklerin deneyimlenmesi 

bu çağda önceki çağlara göre tersine bir yön izleyerek gençlerde 

yetişkin ve yaşlı gruba nispeten daha erken olmaktadır. Oysa geçtiğimiz 

dönemlerde üst yaş gruplarının “hayat tecrübesi” olarak edindiği ve 

gençlere rehberlik sürecinde katkı sunduğu birçok yaşamsal deneyim 

dijital alanda arzu edildiği gibi bir karşılık bulmamaktadır. Bu karşılığın 

beklenen şekilde olmaması, gençler ile üst yaş gruplarının birbirlerine 

yönelik paylaşımlarını azaltırken ortak zeminlerini de daraltmaktadır. 

Bu bağlamda dijital çağın bu döneme ait farklı bir sorunsalı 

doğmaktadır. 

2. Dijital Okuryazarlık  

Bilgi toplumu, ağ toplumu, teknoloji toplumu gibi farklı 

isimlendirmelerin (Webster, 2004; Castells, 2004) yapıldığı bu çağ 

insanının internet ve teknoloji kullanımındaki yeterlilik ve yetkinliği 

gençler lehine farklılık göstermektedir (Efımova ve Grudin, 2008; 

Onursoy, 2018).  Bu farklılığın neden olduğunu anlamak için dijital 

okuryazarlığın ne olduğu, göstergesi, çerçevesi ve amacının açık 

şekilde ortaya konulması önem arz eder. 
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Dijital okuryazarlık kavramı ilk olarak Paul Gilster tarafından ortaya 

atılmıştır. Gilster’e (1997) göre dijital okur yazarlık sadece tuşlara 

basmak değil, fikirlere de hâkim olmayı içine alan özel zihni bir 

faaliyettir ve üç ilkeye dayanır: 

• Birincisi, donanım ve yazılımlarda gerek erişim gerekse kullanım 

adına yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak, 

• İkincisi, dijital içerik ve uygulamaları anlamak, eleştirel olarak 

analiz edebilmek,  

• Üçüncüsü, dijital teknolojiyi kullanarak içerik 

oluşturabilmek/yeniden üretim yapabilmek.  

Eshet-Alkalai (2004) ise dijital okuryazarlığı, birey için hayatta kalma 

becerisi olarak tanımlar ve beş tür okuryazarlığı bu tanım içine alır: 1. 

Görsel düşünme becerisini içine alan görsel okuryazarlık, 2. Ses, video, 

metin ve resim gibi farklı materyalleri kullanarak yeniden üretmeyi 

kapsayan çoğaltma okuryazarlığı, 3. Doğrusal olmayan bilgi 

ortamlarının oluşturulmasına hipermetinlerin kullanımı ve bu bilgiler 

arasında serbest gezinme yeteneği olan çoklu okuryazarlık, 4. Eleştirel 

düşünme, bilgiyi etkin arama ve değerlendirmeyi mümkün kılan bilgi 

okuryazarlığı, 5. Dijital alanda çevrimiçi sosyalleşme sürecinin 

duygusal ve sosyal yönlerini yönetirken risklerden de uzak kalabilmeyi 

sağlayan sosyo-duygusal okuryazarlık. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerine olan adaptasyonun bu okuryazarlığın 

göstergesi olduğu söylenebilir (Ng, 2012).  Adaptasyon süreci, 
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geleneksel anlamda metin üzerindeki yazıların algılanıp 

çözümlenmesinden oluşan okuma yazma davranışından çok farklı olup 

anlam, yorum, sentez gibi bilişsel süreçlerin ağırlıkta olduğu çağın 

dijital gereksinimlerini de içine alan yetkinlikleri kapsar (Onursoy, 

2018).  

Dijital gereksinimlerin giderilmesi noktasında yetkinlik becerisi olarak 

öne çıkan dijital okuryazarlığın yaş gruplarına göre literatürde farklı 

tasnifleri mevcuttur. Prensky’e (2001) göre 1980 yılından sonra 

doğanlar dijital yerlileri oluştururken, 1980 öncesinde doğanlar ise 

dijital göçmenleri oluşturmaktadır. Dijital yerliler, kendinden önceki 

yaş gruplarına göre çevrimiçi içerik oluşturmak ve paylaşmak gibi bir 

ağ kültürüne sahiptir. Daha önce hiç tanışmadıkları kişilerle dijital 

platformlarda bir arada olmaktan ve paylaşımda bulunmaktan rahatsız 

olmazlar. İnternet ortamında bilgiye ulaşabilen, oyun oynayan, müzik 

dinleyen, çevrimiçi alışveriş yapabilen, bu platformlarda etkileşimde 

bulundukları ile sosyalleşebilen diğer bir ifade ile yaşamlarını e-yaşam 

olarak sürdürebilen nesildir. Bazı araştırmacılar (Ng, 2012) yaş 

üzerinden yapılan bu ayrımın doğru olmadığını esas belirleyicinin 

teknolojinin kullanılabilirliği, yeterlilik, eğitim, zihin yapısı gibi 

faktörler olduğunu savunmaktadır. Kakırman Yıldız’a (2012) göre yaş 

ayrımının 1980 ile başlatılması sağlıklı olmamıştır. Zira ona göre 1970-

1979 arasında doğan bireyler de teknolojiyi etkin ve faydalı şekilde 

kullanmaktadır. Literatürde dijital göçmenler için bilgi edinme 

davranışında öncelikli olarak basılı kaynakların tercih edildiği sonra 

internetin kullanıldığı vurgulanmaktadır (Palfrey & Gasser, 2010). 
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Ancak yapılan birçok araştırmada bilgi edinmek için farklı yaş 

gruplarının da ilk olarak Google gibi arama motorları kullandığı 

görülmektedir (Núñez-Gómez, García-Guardia & Hermida-Ayala, 

2012). Yeni nesil teknolojiye hâkim olması, bu teknolojiyi hayatının 

birçok alanında etkin olarak kullanması ve öncelikli olarak bu 

teknolojiyi tercih etmesi yönüyle Prensky’in vurguladığı nesil daha 

ziyade 2000 yılından sonra doğmuş olan milenyum neslidir. Bu sebeple 

1970-1999 yaş grubu aralığında olanların bilgi edinme sürecinde hem 

interneti hem de basılı kaynakları birlikte tercih etmesi, birini diğerine 

göre öncelememesi, ikisinden de vazgeçmemesi kendilerinin dijital 

melezler olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur (Kakırman Yıldız, 

2012). Dijital melezler, dijital yerliler ve göçmenler arasında bir grup 

olup dijital imkânlardan faydalanıyor olsalar da dijital yerliler kadar bu 

imkânları iyi ve aktif kullanamayanlardır. Dijital göçmenler kadar da 

teknolojiye direnç göstermezler. Bunun yanı sıra dijital yerliler ile 

dijital göçmenler arasındaki uçurumun büyüklüğü dijital melezlerde 

görülmez. Zira dijital melezler kendilerini yeni nesil teknolojiye 

hazırlamakta veya hazırlamaya çalışmaktadırlar (Karabulut, 2015).  

Kirschner ve Bruyckere (2017)’a göre, dijital yerli ayrımı tamamen bir 

mitten ibarettir ve bu varsayım öğrenmeye yardımcı olmaktan çok 

engelleyici bir misyon üstlenir. Kirschner ve Bruyckere böyle bir 

eleştiri sunuyor olsa da genç nesil olarak tanımlanabilecek dijital 

yerlilerin internet ve medya kullanımıyla yetişkin olarak 

tanımlanabilecek dijital melezler ve ileri yetişkin veya yaşlı grupta 

anılabilecek dijital göçmenlerin internet ve medya kullanımı arasındaki 
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farklılıklar görmezden gelinemez. Dijital yerliler, teknolojiyi beş farklı 

sebeple tercih ederler. Bunlar; eğlence veya kişisel ilgi, sosyal iletişim, 

bilgiye erişim veya bilet alma gibi günlük kullanım, mesleki çalışma, 

ders çalışmadır (Waycott & ark., 2010). Dijital göçmenler ise 

teknolojiyi bir dereceye kadar sohbet, oyun ve eğlence için kullanıyor 

olsa da birincil kullanım amacı bilgiye ulaşmaktır (Karabulut, 2015). 

Teknolojinin tercih sebeplerindeki bu farklılık genç, yetişkin ve yaşlılar 

arasında dijital okuryazarlığı da aynı şekilde çeşitlendirmektedir. 

Teknolojinin doğrudan içinde doğan ve yaşamı o dinamiklere göre 

şekillenen gençler ile bu teknolojiye direnen veya ayak uydurmaya 

çalışan yaş gruplarının kültürel ve sosyolojik yaşantıları aynı değildir. 

Dijital okuryazarlık bu perspektiften kişilere ayrı dünyaların inşasını 

sunar. Yetişkin ve ebeveynlerin gençlerinkinden farklı olan bu 

dünyaları yaşanan pratiklerin dijital okuryazarlık bağlamında nasıl 

çeşitlenebileceğini ortaya koyar.  

Dijital yerli olan gençler için şu noktayı hatırlatmakta fayda var ki 

dijital çağın imkân ve fırsatları içinde doğsa ve büyüseler de bu gençler, 

yapılan araştırmalara göre dijital mecralarda doğru ve yalanı ayırt 

etmekte zorlanmaktadır (Kirschner ve Bruyckere, 2017). Bu açıdan 

dijital melez ve göçmenlerin yaşama dair deneyimleri onları avantajlı 

kılabilmektedir. O halde bu tasnifler içinde yer alan tüm bireylerin 

birbirine olan ihtiyaçları ve destekleri hala anlamını korumaktadır. 

Birbirine sunacakları katkılar farklılaşsa da risk yönetiminde 

birbirlerini anlamaları ve beraber olabilmeleri dijital okuryazarlığı, 

yaşam sürecinde daha değerli ve anlamlı kılmaktadır. 
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3. Dijital Çağda Genç Olmak Neden Farklı? 

Dijital çağ, gençlere fırsat ve riskleriyle birlikte bir varoluş 

sunmaktadır. Bilgiye erişim adına hız, görsellik ve eğlencenin öne 

çıktığı dijital dünya (Karabulut, 2015) gençlere kültürel ve yapısal 

birçok değişikliğin yanında yeni toplumsal oluşumlar ve ilişkiler 

sunmaktadır. Bunlar (Parsa & Aytaş, 2014) şu başlıklarla ele alınabilir: 

Dijital Kimlik: Bireyin politik inançlarının haricinde kişisel duygu, 

düşünce ve deneyimlerinin inşa edilmesidir. Dijital alan, birey için 

kendini gösterdiği ve var olduğu alandır. 

Dijital Güvenlik: Dijital dünyada gençler, cinsel avcılık ve sanal 

zorbalık gibi yeni tehlikelere karşı daha savunmasız ve kolay 

etkilenebilmektedir. Bu yeni medya formlarıyla gençlerin zarar 

görmeden ve gelişimleri engellenmeden tanışması ve korunması için 

yeni stratejilere ihtiyaç vardır. 

Dijital Mahrumiyet: Dijital alanda yaşam adına her şey 

paylaşılabilmekte ve kayıt altına alınabilmektedir. Tüm bu kayıtlar 

dijital yerliler için, gelecek nesle kendini ifade etmenin kayıtlanmış hali 

gibi okunabilse de dijital göçmenler için gizlilik politikalarının değişimi 

ve bu alanda yaşanan bir mahrumiyet olarak da okunabilir. 

Dijital Yaratıcılık: Gençlerin bir bakıma kendi doğal habitatları olan 

dijital alan aynı zamanda ellerindeki dijital malzemeler (medya 

manzaraları, resimler, sesler, videolar vb. içerikler) ile sanat icra 

ettikleri bazen bu kaynağı ticarete dönüştürdükleri bir alandır. Kendini 
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ifade etmenin ve sahiplenmenin bu şekli çağa has olup ileride yapılacak 

yasal tartışmalara zemin hazırlamaktadır. 

Dijital Fırsatlar: Her geçen gün internet kullanıcı sayısının artması ve 

internetin hayatın içine girmesi onu toplumsal kültür adına çok daha 

etkili kılmıştır. Siyaset, ekonomi, eğitim gibi birçok unsurun yanında 

insan etkileşimlerinin de odağı bu süreçte değişmiş ve kendine has yeni 

fırsatlar doğurmuştur. 

Dijital Bilgi Fazlalığı: İçeriklerin her geçen gün çoğaldığı dijital dünya 

aşırı bilgi yükleme sebebiyle karar verme becerilerini etkilerken kafa 

karışıklığı, düşük üretim ve strese sebep olmaktadır. Bu içerik fazlalığı 

zayıf kararlar vermeyi beraberinde getirmiştir. 

Dijital Bilgi Kalitesi: Kitap ve dergi okumanın yerini daha çok internet 

kullanımının aldığı bu dönemde internet bağlantısının olduğu her 

zaman ve zemin gençlere bilgiye erişim olanağı sunar. Ancak bilginin 

yanlış, tutarsız veya eskimiş olabilme durumları her zaman için söz 

konusudur. Bilinçli kullanım bilginin üretilmesi, dağıtılması ve 

erişilebilirliği için bilgi üzerine kurulu toplumda daha işlevsel bir boyut 

kazanmaktadır. 

Dijital Korsanlık: Hırsızlığın yeni bir form üzerine inşa edildiği dijital 

platformlar yetişkin gruplar üzerinde etkin sonuçlar alamazken genç 

gruplarda daha etkili olabilmektedir. Marketten ücreti ödenmemiş bir 

ürünle çıkmakla illegal şekilde indirilen bir filmin değer karşılıkları 

farklı değildir ancak gençlerin dijital alandaki günlük pratikleri 

incelendiğinde yetişkinlere kıyasla dijital korsanlığa daha rahat göz 
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yumabildikleri gözlenmektedir. Bu konuda yeterli olmayan farkındalık 

düzeyi farklı sektörlere alan açtığı gibi riskli kullanımı da 

çoğaltmaktadır. 

Dijital Eğitim: Teknoloji bugüne kadar eğitim alanında sürekli 

kullanılmış ancak günümüzde dijital teknolojilerin hızlı gelişimi hem 

eğitimi hem eğitim alan bireyleri dönüştürmüştür5. İnternetin varlığı 

öğrenme biçimlerinden okul davranışlarına kadar birçok noktayı 

etkilemiş ve hızla değiştirmiştir. 

Tüm bu başlıklar yetişkin veya yaşlı bireylerin daha önce belirgin 

şekilde deneyimledikleri fırsat veya riskler değildir. Tekniğin ve insan 

figürünün birlikte tasarlandığı, yeni insan ilişkilerinin hâkim olduğu bir 

zaman dilimi deneyimlenmektedir (Karabulut, 2015). Bu deneyimlenen 

zaman yine kendine has olarak kendi içinde dijital bölünmeleri 

barındırmaktadır. Kavram, bilgi teknolojilerine erişim olanağının 

toplumsal dağılımı üzerinden hane halkı, coğrafi alanlar veya iş dünyası 

gibi alanlardaki eşitsizlikleri veya farklılık gösteren sosyo-ekonomik 

düzeyleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu eşitsizlikler dijital 

okuryazarlıkta da kendini gösterir. Teknolojiden yoksun olan ve her 

geçen gün artan bilgiye ve yeni kültürlere erişim olanağı olmayanların 

dijital okuryazarlığı yüksek olanlara göre sosyal bir denge veya 

üstünlük elde edemeyeceği açıktır. Bu eşitsizliğin ise diğer 

eşitsizliklerden en temel farkı çağın gereksinimlerinden hareketle daha 

 
5 Dijitalleşmenin eğitime yansımaları için uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin karşılaştırıldığı 

Kayaarslan’ın (2021a) uzaktan eğitim konulu eserine bakılabilir.  
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derin ve daha geniş bir alanı etkilemesidir. Dijital göçmenler ile dijital 

yerliler arasında görülen dijital uçurum, bu eşitsizlikler sebebiyle aynı 

nesil arasında da dijital bölünmelere sebep olabilmektedir (Önür, 2007).  

Kargbo’ya (2002) göre homojen dağılmayan ve her geçen gün 

derinleşerek görece aşılmaz hale gelen eşitsizliğin temelde sebepleri 

şöyledir: 

• Dijital okuryazarlık sorunlarını çözecek endüstrilerin yokluğu 

veya zayıf oluşu, 

• İleri düzey yoksulluk, 

• Düşünce ve ifade özgürlüğü adına problemlerin mevcut oluşu, 

• Dış etkilere açık ve siyasi baskı altındaki basın, 

• Dijital iletişim araçlarının büyük ölçüde kamu kontrolünde 

olması, 

• Kitap basımında zayıf endüstri ve ticaret, 

• Donanım olarak yetersiz ve kötü yönetilen kütüphane, müze, 

arşiv ve belgelendirme merkezleri, 

• Teknolojik olarak bağımlılığa sebep olan ve yenilik üretemeyen 

eski bilimsel birikim. 

Dijital çağda ulusal ve yerel kültür alanında Anglosakson baskı 

denebilecek giderek çeşitlenen ve anlam bulanıklaşmasına neden olan 
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bir hâkimiyet dikkat çekmektedir. Ara oluşumların da eşlik ettiği ancak 

temelde Batı lehine tek kültürlü bir oluşa hizmet eden süreç 

yaşanmaktadır (Grantham & Tsekouras, 2004). Bu sürecin etkisi ise 

dijital bölünmelerin yaşandığı genç ve yetişkin nesil arasında daha çok 

söz konusudur. Tüketim kültüründe yetişen ve hâkim kültürün aracı 

olarak sanal medyanın etkisine daha açık olan gençler yeni iletişim 

teknolojileriyle tanıştıkları Batılı akranları üzerinden tercihleri ve 

kültürleri değişmekte ve yeniden şekillenmektedir. Dijital çağın 

kendine has olan bu elektronik kültür, küresel değerlerin yerel 

kültürlere nüfuzu ile aslında tüm kültürleri yerel ve özgün olmaktan 

uzaklaştırırken bir yandan da tektipleştirmektedir. Ancak popüler 

gençlik kültürü üzerinden rasyonaliteye uygun şekilde sunulan bu 

süreçte bulanıklaşan ve anlam yitimine uğrayan değerler fark 

edilememektedir (Gedik, 2021; Önür, 2007). Buradan hareketle gençlik 

kültürü olarak sunulan kültürü, esasında dünyanın egemen kültürü 

olarak da okumak mümkündür. Dijital imkânlarla kaynağını küresel 

kültürlerden alan fakat kendi yerelinden de tamamen kopamayan genç 

bireylerin, kendi yerelindeki ulusal kültürü içinde toplumsallaşması 

sebebiyle melez bir kültür edindikleri de söylenebilir (Besley, 2003). 

Yetişkin gruplar ise ergenlik ve gençlik dönemlerinde bu dijital kültüre 

çok maruz ve mecbur kalmadıklarından kimlik edinme süreçlerinde 

medyanın sunduğu alternatif rol modellerin kendi üzerlerinde etkisi 

sınırlıdır. Bu sebeple genç neslin hâkim dijital kültüre karşı, 

yetişkinlere kıyasla daha “evcil” oldukları söylenebilir (Önür, 2007). 

Tüm bu parametreler birlikte değerlendirildiğinde dijital çağda genç 

olmak diğer dönemlere göre farklılık arz eder. Bu farklılığın ise fark 
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edilir olması gerek kimlik gerekse kültür inşasında toplumlar için 

belirleyici olacaktır.   

4. Dijital Çağın Düşünme Süreçlerine Etkisi 

2021 yılı Ocak ayına ait küresel ölçekte dijitalleşmeye dair yapılan 

kapsamlı bir araştırma raporunda (WeAreSocial/Dijital, 2021) 7.83 

milyarlık dünyada 4.66 milyar insanın internet, 4.20 milyar insanın 

sosyal medya, 8.02 milyar insanın ise mobil kullanıcısı olduğu 

görülmektedir. Yine aynı araştırmanın yerel raporlarında Türkiye’nin 

kullanıcı sayıları şöyledir: 84.69 milyonluk ülkede 65.80 milyon insan 

internet, 60.00 milyon insan sosyal medya, 76.89 milyon insan ise 

mobil kullanıcısıdır. 2020 yılı oranları incelendiğinde önemli artışlar 

görülecektir. Nüfusa oranla oldukça yüksek seyreden bu kullanıcıların 

düşünme etkinliğini dijital unsurlardan bağımsız olarak görmek 

gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. İletişim teknolojileri ile 

günümüzde bilginin edinme sürecinin yanında içeriği de değişime 

uğramakta, sosyal medya ile geleneksel medyadan farklı birçok 

seçenek oluşmaktadır. Tüm bunlar özellikle de gençlerin siyasi, sosyo-

kültürel, ekonomik ve sanatsal bilgilerini daha hızlı ve kolay bir şekilde 

güncellemelerini olanaklı kılmaktadır. Edinilen bilgilerin ise hayata 

dair yapılandırılmış ve organize edilmiş şekli bu süreçte hayata bakış 

açısı ve dünya görüşü olarak kendini göstermektedir (Kamiloğlu ve 

Yurttaş, 2014). Sosyal medyanın yönlendirici ve harekete geçirebilen 

etkisi (Cantürk & Yüksel, 2020) birlikte düşünüldüğünde bireyin dünya 

görüşü ve hayata bakış açısında dijital alandaki manipülatif boşluklar 

dikkat çekmektedir. Bir anlamda yeni nesil bir öğrenme kültürünün 
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yerleştiği bu çağ, bu platformlar aracılığıyla düşünce ve davranışı 

şekillendirebilme etkisine ve gücüne sahiptir. Mobil iletişim imkânları 

ise her geçen gün bu etkiyi ve gücü artırmaktadır (Asığbulmuş, 2017).  

Günümüzde yeni yaşamsal pratiklerin olduğu ve her geçen gün 

çeşitlendiği bir çağ deneyimlenmektedir (Karabulut, 2015). Bu 

deneyimin günlük yaşamda düşüncenin etkisiyle şekillenen birçok 

eğilimi etkilediği söylenebilir. Bu eğilimin en görünür/somut şeklini 

pazarlama alanında tüketici satın alma davranışlarında sosyal medyanın 

etkisi üzerinden görmek mümkündür (Şener & Yücel, 2020; Olgun, 

2015). Satın alma davranışı, düşünme eyleminden bağımsız 

değerlendiremeyeceğine göre bireylerin bilgi edinme ve analiz etme 

süreçlerinin sosyal medya gibi ağlar üzerinden rahatlıkla 

yapılandırıldığı söylenebilir. Dünyada çeşitlenen meslekler ve çalışma 

biçimleri de yine fiziksel dünya ile sanal bilgi işlem dünyasını 

birleştiren dijital dönüşüm süreci ile izah edilebilir. İşsizliğin artması, 

sendikaların rolünün toplumsal yaşamda daha etkisiz olması, iş ve 

sosyal güvenlik bağlamında çeşitli yeni düzenlemelerin hepsi 

dijitalleşen düşünce pratiğinin hayata yansımaları olarak değerlendirile-

bilir (Yankın, 2019). 

Düşünme süreçleri adına bu değişimin etkisi dil kullanımında da 

görülmektedir. Ekşi Sözlük örneği, dijital platformların kendi 

terminolojisini oluşturduğu ilginç örneklerdendir. Teknik terimlerden 

argoya birçok kavramın karşılık bulduğu, herhangi bir konuda, durum 

veya kişi hakkında konsept ve kavram sınırlaması olmaksızın haber, 

bilgi veya yorum içeren bir platformdur. Metin içinde verilen farklı 
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bağlantılar ile sınırsız çağrışım imkânı sunan ve adeta canlı bir 

organizma gibi her an gelişmekte olan katılımcı bir sözlüktür. Bu 

katılımın bir yansıması olarak başlangıçta bir blog sayfası olsa da 

ilerleyen süreçte arama motoru, alt kültür formu, tartışma platformu, 

sosyalizasyon aracı, reklam mecrası gibi kullanılan postmodern 

oluşumlara hizmet eden bir noktaya ulaşmaktadır (Gürel &Yakın, 

2007). İnternet ortamında paylaşımların olduğu birçok platformda 

klasik bir dilbilgisinin olmadığı, kelimelerin tmm (tamam), dimi (değil 

mi), cıkıcass (çıkacağız), bişi (bir şey), dio (diyor) vb. şekilde kendi 

anlamlı işaretleri üzerinden kurulan değerler sisteminden uzaklaştığı ve 

yazım diline bu şekilde aktarıldığı görülmektedir (Yaman & Erdoğan, 

2007). Ekşi Sözlük örneğini, postmodern kültürün hayata geçmesi 

adına düşünceye dair elverişli ve özgür bir ortam sunan kapsamlı bir 

söylem alanı olarak okumak mümkün olduğu gibi sözlük kurucularının 

girişlerdeki (enrtyler) yetki güçleri üzerinden Sözlük’e yazar dâhil etme 

ve çıkarma konularında katı bir iktidar hiyerarşisi olan totaliter bir yapı 

olarak okumak mümkündür (Gürel &Yakın, 2007).  

Dil ve düşünce birlikte ele alındığında, düşünceyi geliştiren ve 

bireysellikten ziyade toplumsal bir olgu olan dil, sosyal medyada 

oldukça kısır kalmaktadır. Ağırlıklı olarak sınırlı kelimelerle ve 

kısaltmalarla karşılık bulan ifadenin bu şekli, yazım dili açısından 

aslında zayıflayan düşüncenin bir erozyonudur. Zira bir kültürün 

devamını sağlayacak olan dil, aksine güçlü ve zengin olmalıdır. Dilin 

bu bağlamda dijitalleşmesinin etkileri zaman içinde dijital alanın dışına 

çıkarak toplumun tüm kurumlarına yansımaktadır (Karahisar, 2013). 
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Dijital çağın düşünce pratiklerine olan bu etkileri düşünüldüğünde, 

bireysel söylemlerin aslında kolektif söylemden ne kadar ayrıldığı ne 

kadar özgün ve bireysel olduğu tartışmaya açık bir alandır. 

5. Dijital Gençlik ve İletişim 

Dijital çağın genç kuşaklara sunduğu en temel farklılıkların başında 

etkileşim olanakları gelmektedir. Özellikle geleneksel olandan, çok 

belirgin şekilde ayrılan ve farklı etkileşim imkânlarıyla tercih sebebi 

olan sosyal medya gibi platformlar gençlerde oldukça karşılık 

bulmaktadır. Eğlence, sohbet, bilgi edinme, güncel olayları takip etme 

vb. gibi birçok seçeneği bir arada sunan ve her geçen gün daha da 

çeşitlenen bu platformlar gençlerin dünyasında görece etkili sosyal bir 

faktör olarak değerlendirilebilir (Solmaz & ark., 2013). İnternet, 

günümüzde gençlere kendilerini yeniden tanımlama ve toplumsal 

ilişkilere farklı seçenekler üzerinden katılma gibi alternatifler 

sunmaktadır (Güzel, 2016).  Bu yeni etkileşim olanakları ve çeşitliliği 

ise genç bireylerin kimlik gelişimleri ve değer algıları üzerinde oldukça 

etkilidir. Zira yaşları ve gelişim dönemleri itibariyle gençler yeni bilgi, 

davranış ve tutum geliştirmeye daha hazırlıklıdırlar (Kulaksızoğlu, 

1990). Yetişkinlere kıyasla daha hızlı edinilen bu bilgi ve deneyimlerle 

şekillenen tutumlar genç bireylerin zaman zaman gerek ebeveynleri 

gerekse yetişkinlerle çatışma yaşamasına sebep olabilmektedir. Kimlik 

gelişimi, sembolik bir etkileşim süreci ve zaman içinde yeniden 

şekillenen bir anlatı olarak düşünüldüğünde dijital alandaki iletişim 

araçlarının kimlik gelişimi üzerindeki etkisi daha açık fark edilecektir 

(Güzel, 2006).  
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İletişimi kolaylaştıran ve etki gücünü artıran diğer bir etkileşim olanağı 

da sosyal medya gibi alanlarda gençlerin sadece tüketici olmamasıdır. 

Genç artık bu platformlarda sürekli tüketen değil aynı zamanda üreten 

pozisyondadır. Resimler, şiirler, espriler ve videolar gibi birçok içerik 

üretme imkânına sahiptir. Kendisinin ürettiği bu içeriklerin dijital 

ortamda paylaşılabilir olması kendisine alternatif bir alan açmaktadır. 

Bu alanda mahremiyetin görece sınırı özel yaşam alanlarının ifşasına 

kadar etkileşimleri götürebilmektedir. Buradan hareketle dijital 

alandaki iletişim olanaklarının avantaj ve dezavantajlarıyla birlikte 

doğru okunması gerektiği söylenebilir (Çakmak, 2018; Kırboğa, 2020; 

Kayaarslan, 2021b). 

Tablo 2. Genç ve Yetişkin Nüfus İle Toplam Nüfus İçindeki Oranı, 

2020-2080 

Yıl  Toplam nüfus  Genç nüfus 

(15-24 yaş) 

Genç 

nüfusun 

toplam 

nüfus 

içindeki 

oranı 

(%) 

Yetişkin nüfus 

(25+ yaş) 

Yetişkin 

nüfusun 

toplam 

nüfus 

içindeki 

oranı 

(%) 

2020 

 

 83 614 362  12 893 750 15,4  51 652 375 61,8 

2025  88 844 934  12 702 848 14,3  56 384 777 63,5 

2030  93 328 574  13 068 509 14,0  60 415 852 64,7 

2040  100 331 233  13 404 251 13,4  67 593 089 67,4 

2060  107 095 998  12 603 733 11,8  76 366 180 71,3 

2080  107 100 904  11 925 953 11,1  78 361 167 73,2 

Kaynak: TÜİK, 2020, İstatistiklerle Gençlik 



GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 25 

 

TÜİK’in genç ve yetişkin nüfus ile toplam nüfus içindeki oranları 

gösteren son gençlik araştırmasının yer aldığı Tablo 26 incelendiğinde 

görülecektir ki, yetişkin nüfusun toplam nüfusa oranı 2020 ve sonrası 

için %61,8 ile %73,2 arasında değişmektedir. Genç bireylerle yetişkin 

bireylerin bu oranları yaş bağlamında ele alındığında iki yaş grubunun 

dünyalarının da ne oranda çeşitlenebileceği öngörülebilir.  

Yeni medya üzerinden sunulan olanaklar gençlerin bireyselleşmesine 

ve toplumsallaşmasına birlikte hizmet etmektedir. Gerçek yaşamda 

deneyimlenmiş toplumsal ilişkiler sanal ortamla yeniden şekillenmekte 

ve geliştirilmektedir (Binark, 2007). Bireysel zevklerin ve yaşam 

tarzlarının dijital medya aracılığıyla paylaşılarak bu pratikler üzerinden 

kurulan bağlantılarla grup kimliklerinin inşası yeni medyanın 

olanakları arasındadır (Van Dijck, 2009). Tüm bu olanaklar esasında 

çağı birlikte deneyimleyen yetişkin ve yaşlılar için teorik olarak aynı 

kabul edilse de pratik kullanım ve sosyal ilişkilerin dijital alanda 

yeniden yapılandırılması gibi konularda gençler ile yetişkin ve yaşlılar 

arasında belirgin farklar gözlenmektedir. İlişkilerin yapılandırılmasında 

bilgiye erişim, bu bilginin davranış ve tutuma dönüşmesi gençte çok 

daha hızlı seyretmektedir. Genç bireylerin duygu ve heyecanlarının 

yetişkin ve yaşlı bireylere göre daha hızlı değişim göstermesi 

(Kulaksızoğlu, 1990) etkileşimlerini de farklı kılmaktadır. Hatta duygu 

ve heyecan gelişimindeki bu farklılık iletişim süreçlerinde de kaygı ve 

sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Yetişkin bireyler tarafından 

 
6 Bu çalışmaya yazarın kendisi tarafından sadece 2020 ve sonrası alınmıştır. Geçmiş yılları 

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2020-37242 linkinden Tablo 

1’den inceleyebilirsiniz. 
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tenkit edilmek veya girişiminin engellenmesi gibi durumlarda 

yaşayabileceği öfke kontrolü zorluğu bunlardan biridir (Varış, 1963). 

Genç için arkadaş gruplarında bulunmak, oluşan ortak değerlerden 

dolayı arzu edilen bir durumdur (Kulaksızoğlu, 1990). Dijital 

platformlar günümüzde bu grupların sayısını çeşitlendirmiştir. Yetişkin 

bireyin gencin bu gelişim dönemini dikkate almadan göstereceği 

herhangi bir sosyal tavır genç için çok daha örseleyici olabileceği gibi 

çevresindeki yetişkin bireylerle arasındaki sosyal mesafeyi açmasına da 

sebep olabilmektedir. 

Gencin bağımsızlık arayışları içinde olduğu ve birçok farklı yaşantının 

deneyimlendiği bu dönemde genç özellikle etkileşim kurabileceği rol 

model yetişkinlere ihtiyaç duyar. Anne-babalar veya diğer yetişkinlerin 

kendi mevcut davranış kalıpları, tutum ve tavırları ile genç bireyi 

anlaması, gencin değer atfettiği grupları kabullenmesi mümkün 

görünmemektedir. Zira gençlik döneminde akran grupları bireyin 

hayatında önemli roller oynar (Cole & Hall, 1970). Oysa genç, neyin 

doğru neyin yanlış olduğunu sorguladığı, bazen çelişkili ve tutarsız 

ilişkileri deneyimlediği bu dönemde en temelde sağlıklı bir yardıma 

ihtiyaç duyar. Bu düşünce ve tutum farklılıklarının fark edilemediği 

birçok ilişki, genç ve yetişkin arasında çatışma ve sorunun temel 

sebebini oluşturabilmektedir (Yavuzer, 1982). 

Dijital platformlarda bireyi tutan tek neden eğlenmek değildir. Bu 

platformlar aynı zamanda birey için kendini ifade etmek ve kendini 

gerçekleştirmek gibi temel ihtiyaçlara karşılık arandığı mecralardır. 

Gençlerin internet ve sosyal medya kullanımı dikkate alındığında genç 
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için bu ihtiyacın karşılık bulduğu söylenebilir. Dolayısıyla gençlerin 

psiko-sosyal gereksinimlerini doğru okuyan medya endüstrisi bunu 

medya platformları ve içerikleri üzerinden şekillendirmeye ve farklı 

medya seçenekleri üretmeye devam etmektedir (Shao, 2009). En temel 

ihtiyaçlardan olan sevgi ve ait olma (Maslow, 1969) yine görünür ve 

hissedilir şekliyle iletişimde kendini gösterir. Çevresindeki yetişkin 

dünyalarda sevgi ve ait olma gibi temel ihtiyaçlarını tatmin edemeyen 

genç için dijital dünyada kendi akran grupları içinde farklı medya 

seçenekleriyle etkileşim kurması ve iletişimini bu pencereler üzerinden 

sürdürmesi kaçınılmazdır. Burada dile getirilmeye çalışılan sorun, 

gencin kendi akran gruplarıyla dijital platformlarda etkileşime geçmesi 

değil, tam aksine kendi ebeveyninin veya yetişkin grupların genç birey 

ile etkileşime geçememesi sorunudur. Problemin bu perspektiften 

okunması yetişkin bireylerin gençlerle iletişim kurmak adına 

sorumluluk almalarını sağlayacağı gibi çözüm adına da sadece genç 

bireylerin eleştirilmesi gibi tek taraflı yargılamayı sonlandıracaktır. 

Sonuç 

21. yüzyıl bilgi teknolojilerinin çok yönlü kullanımıyla toplumsal 

katılım biçiminin değiştiği ve çeşitlendiği bir çağdır. Hayatın içine hızlı 

ve dinamik bir şekilde eklemlenen teknolojiyle birlikte bilgi her geçen 

gün yenilenmekte ve yeni kültürel sermayelere alan açmaktadır. Dijital 

teknoloji hiçbir çağda bu kadar hızlı güncellenmediği gibi sosyal 

yaşama da bu kadar müdahil olup ilişkileri yapılandırmamıştır. Bu 

çağın bir çıktısı olarak teknolojiyi aktif ve etkin kullananlar kendi ağları 

içinde birbirlerine yaklaşırken, onu aktif ve etkin kullanamayanlar ise 
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zamanla bu ağlardan uzaklaşmaktadır. Dijital platformlarda görece 

beraberlik ve etkileşim söz konusu olsa da temelde fiziksel olarak bir 

temasın olmayışı sosyal izolasyonu doğurmaktadır. Bu izolasyon ise 

geleneksel mekâna meydan okuyan dijital çağın sanal platformlarınca 

sürekli olarak beslenmekte ve bu zemin çekici kılınmaktadır. Dijital 

zeminin ağırlıklı kullanıcıları olan gençler ile bu zeminde sürekli 

kayabilme endişesini taşıyan yetişkin ve/veya yaşlı grupların ortak 

alanları her geçen gün azalmaktadır. Bu bağlamda dijital çağda genç 

olmak kadar genç kalmak da önem kazanmaktadır. Aksi takdirde genç 

olan, genç kalamayana kendi ağlarında yer açmamaktadır. Dijitalleşen 

mekânın dışında kalan yetişkinlerle genç bireylerin arasında yaşanan 

dijital bölünme, her geçen gün genci daha da atomize hale getirerek 

sanal dünyanın egemen kültürüne itmektedir.  

Buradan hareketle dijital yerli olarak tanımlanabilecek gençlerin dijital 

dünyanın risk ve fırsatlarını birlikte fark edebilmeleri, dijital melez ve 

göçmen olarak tanımlanabilecek yetişkin ve yaşlıların ise çağın gereği 

olan bilgi ve becerilerin edinimi ancak dijital okuryazarlık ile mümkün 

görünmektedir. Aksi takdirde aradaki dijital uçuruma dair farkındalık 

oluşmayacağı gibi herhangi yapıcı bir çözüm de geliştirilemeyecektir. 

Dijital göçmen ve melezlerin, dijital yerlileri sürekli yargılamaları, 

dijital yerlilerin ise hâkim sanal kültürün etkisiyle kendi özgünlük ve 

özgürlüklerini dijital dünyanın derinliklerinde aramaları her iki tarafı da 

toplumsal olarak bir çıkmaza götürmektedir. Bu bağlamda dijital 

okuryazarlık hem genç olan hem de genç kalmayı önemseyen iki taraf 

için de çağın temel bir gereksinimi olarak değerlendirilmektedir. 
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Giriş 

Geçtiğimiz son birkaç on yılda gerek Türkiye gerekse de dünya çapında 

okullarda gençler arasında yaygınlaşan zorbalık konusu, öğrencinin 

psikososyal gelişimi, refahı ve akademik başarısı üzerindeki etkisinin 

yanında öğrenilmiş davranış olarak normalleştirilmesi durumunda tüm 

yaşamına sirayet edebilecek etkisinden dolayı artan bir önem 

kazanmıştır. Aynı zamanda sonsuz bir şiddet döngüsüne sebep olan aile 

içi şiddet konusu da bu düzlemde diğer toplumsal kurumlarla olan 

bağlantısına ilişkin bilinçli bir farkındalık da söz konusudur.  

Varlığını devam ettirmek isteyen toplumlar, türünü biyolojik manada 

üreme işlevini üstlenen aileler üzerinden gerçekleştirmektedir. Sonsuz 

bir döngü halinde devam eden yeni-eski kuşak arasındaki ilişkisellik ve 

bütünlük gerek sosyal pratiklerin gerekse de kültürün aktarımına olanak 

tanımaktadır. İlk sosyalleşilen yer olan aile, günümüzün teknolojik 

gelişmeleri ve küresel süreçlerle derinden etkilense de topluma yeni 

bireyler kazandırılması mevzusunda kişinin habitusunun oluşmasında 

önemli bir etkendir. Bu bağlamda aile, sosyalizasyon sürecinin ilk 

başladığı yer olmakla birlikte, bireyin kişilik inşasında öncü role 

sahiptir. Gençlik ise toplumların ‘geleceği’ olma beklentisi ile özel bir 

değer olarak kabul edilebilir. Toplumların gelişmişlik ve kalkınma 

potansiyelinde en önemli unsur olan gençliği, nitelikli eğitim, toplum 

norm ve değerlerine uygun davranışlarla donanmış olması, sağlıklı bir 

çevrede yetişmesi, kendini geliştirmesi ve olumlu bir birey olması hem 

devletin hem de ailenin toplumsal sorumluluğudur. Gençlik, kimi 

zaman dinamik, yenilikçi, güçlü niteliklerle tanımlanabilirken; kimi 
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zaman problematik, isyankâr, eleştirel ve uyumsuz yönleriyle 

vurgulanmakta kimi zaman da toplumun ekonomik manada 

büyümesinin teminatı olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla; toplumun 

geleceği olan gençliğin aile içinde bireyler arasında ve okullarda akran 

grupları içindeki geliştirdiği toplumsal pratikler, döngüsel olarak 

olumlu ve olumsuz davranışın oluşmasına, normalleşmesine ve 

sürdürülmesine yol açmaktadır.  

Bu çalışma, aile içi şiddet ve gençler arasında yaygınlaşan akran 

zorbalığı arasındaki döngüsel bağın nasıl oluştuğunu ele alarak, ilk 

sosyalleşilen yer olan ailenin önemine yönelik farkındalığı arttırmayı 

amaçlamakta ve tartışmaktadır.  

1. Aile ve Aile İçi Şiddet 

İlkel tarihsel süreçlerden günümüze tüm toplumlarda var olan aile 

oluşumu, din, siyaset, eğitim, ekonomi gibi paradigmalar çerçevesinde 

özünde aynı kalmak suretiyle toplumdan topluma değişmektedir. 

Murdock 250 farklı toplum ile gerçekleştirdiği araştırmalar neticesinde, 

tarih boyunca var olan ailenin akrabalık ilişkileri ile iletişim ağını 

kuvvetlendirdiği, neslin devamı, cinsel düzenleme ve ekonomik 

fonksiyonları ile evrensel bir kurum olduğunu açıklamıştır 

(Haralombos ve Holborn, 1985: 19).  

Zaman ve mekândan bağımsız olarak düşünülemeyen ailenin (Öztan, 

2004: 375) evrensel bir tanımını yapmanın imkansızlığını beraberinde 

getirmektedir.  Amerikan Aile Araştırma Merkezine göre aile, kan bağı, 

evlilik sözleşmesi, birlikte aynı çatı altında yaşama gibi iki veya daha 

fazla üyenin bir araya gelmesi olarak (Newman, 1999: 6) 
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tanımlanırken; Türk Aile Yapısı Özel İhtisas Komisyonu (1989) 

tarafından ise, kan bağı ve belirli rol ve sorumluluklar çerçevesinde aynı 

çatı altında yaşayan bir birim olarak tanımlanmaktadır. Mübeccel Belik 

Kıray (1998) aileyi bir tampon kurum; Kandiyoti (1984: 16-17), 

fizyolojik ihtiyaçların giderildiği yapı; Giddens (2000: 246-247) ve 

(Sezal, 2002: 172) sosyalizasyon sürecinin gerçekleştiği yer; Ünal 

(2013: 589-590) ise devletin huzur ve güveni için elzem bir kurum 

olarak tanımlamaktadır. Kasapoğlu’na göre aile ise; (1990:51) 

paylaşma ve sorumluluk duygusu ile sevginin karşılıksız yaşandığı 

birimdir. Aileye dair genel tanımlamalara bakıldığında iki paradigma 

çevresinde toplandığı görülmektedir: bireyin fizyolojik ve duygusal 

gereksinimlerinin doyurulduğu yer ve toplumun devamını sağlayan 

normların ve kültürün aktarımının yani sosyalizasyon sürecinin 

gerçekleştiği yerdir. Bireyler, toplumsal bir varlık olmanın sonucu 

olarak gündelik yaşam pratiklerini öğrenir, roller üstlenir ve bu roller 

çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirirler.  

Sosyolojik olarak incelendiğinde aileler yalnızca bireyleri değil aynı 

zamanda karı-koca, ebeveyn-çocuk, kardeşler arasındaki ilişkileri de 

içerir. Bu ilişkiler insanlar arasındaki bağlantıları, bağlılıkları ve 

yükümlülükleri ifade eder ve bir tür sosyal grup oluşturmak için 

birleşirler. Fakat aile denilen bu gruplar arkadaş gruplarından, dini 

gruplardan, sosyal gruplardan farklı bir kurum olarak kabul edilir. Bir 

aile grubunun üyesi olmak, diğer bireylere bağlı olmaktan daha 

fazlasını ifade eder. Aynı zamanda, devletin resmi yasalarında ve 

gelenek ve görenek normlarında dile getirilen, belirli yasal ve kültürel 
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olarak tanınabilir hak ve sorumluluklara sahip olmak anlamına gelir 

(Newman, 1999: 7).  

Aile, bireyin olumlu ve aynı zamanda kapalı kapıların ardında olumsuz 

davranış kalıplarının da geliştiği (Özmen, 2004) bir kurum olma 

özelliği ile toplumda meydana çıkan birçok problemin de merkezini 

oluşturmaktadır. İnsanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkan şiddet olgusu 

zaman ve mekâna göre değişiklik göstermekle birlikte, temelinde yatan 

saldırganlık dürtüsünün toplumsallaşma süreciyle ilintili olduğu 

söylenebilir (Kızmaz, 2006b: 65). Günümüzde toplumda yaşanan temel 

problemlerin kaynağını oluşturan şiddet olgusu, hane içinde, okullarda, 

iş yerlerinde, dijital ortamlarda, sokaklarda bireyler tarafından gündelik 

yaşamın bir pratiği haline getirilerek özel ve kamusal ortamlarda 

iletişimin bir parçasıymış gibi uygulanmaktadır (Kızmaz, 2006: 247). 

Bireylerin ruhsal ve fiziksel gelişiminin sağlandığı aile ortamı çoğu kez 

şiddetin beslendiği ve uygulandığı merkez haline gelmektedir. Aile içi 

şiddet, geçmişte ve günümüzde çekirdek aile ya da diğer aile içi ilişkiler 

yoluyla birbirini tanıyan kişiler arasında meydana gelir (Ünal, 2000: 

29). Ağırlıklı olarak cinsel partnerlere ya da çocukların istismarına 

yönelik, aile bireylerinin birbirlerine uyguladığı aile içi şiddet (Poole, 

2005: 200); aşağılama, cezalandırma, güç gösterme gibi aile içi 

olumsuz iletişime örnek gösterilebilir.  

Hiyerarşik ilişkilerin var olduğu birçok alanda karşımıza çıkan şiddet, 

aile içinde yaşanan egemenlik ilişkileri sebebiyle kendisini 

göstermektedir. Ataerkil aile düzenin hâkim olduğu dünyada, evin reisi 

olarak kabul edilen erkek, aile içindeki diğer bireylerinin kontrolünü 
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kendisinde görmektedir. Eril denetim, sosyalizasyon süreci boyunca 

erkeğe hâkimiyet kurmayı kadına da boynunu eğmeyi maruz bir kabul 

olarak sunmaktadır (Baygal, 2016: 181). Eril toplumsal düzenin 

bireylere biçtiği roller neticesinde kimi zaman bireysel kimi zaman da 

toplumsal patlamalara sebep olmaktadır. Dolayısıyla; ailede eşler 

arasında, ebeveyn ve çocuk arasında ve çocuklar arasında yaşanan 

şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri gibi meşrulaşmaktadır. Kamusal 

alanda yaşanan her türlü şiddette sorumlu olarak bireysel ve toplumsal 

etkenler tutulurken; aile içinde yaşanan şiddet ise mahrem olarak kabul 

edilmektedir (Ünal, 2005: 85-87). Aile içi şiddetin bu denli toplumsal 

bir sorun haline getirilmesinin altında yatan temel neden, şiddetin 

devamlılık esası göstermesidir. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen 

birçok araştırma göstermiştir ki, aile içinde şiddet görenlerde sorunların 

şiddet ile çözüldüğüne olan inanç neticesinde yaygınlık kazanmaktadır 

(Vatandaş, 2003: 19-20; Kağıtçıbaşı, 1999; Çelik, 2002; Stewart ve 

Robinson, 1998: 83; Counts, Brown ve Campbell, 1999). 

1970’lerde ikinci dalga feministler tarafından ‘kadına yönelik şiddet’, 

‘eş saldırısı’ ve ‘aile içi şiddet’ gibi terimler, kamuoyunun dikkatini 

kadına yönelik erkek saldırısına çekmek için kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu da feministlerin ataerkillik kavramlarına ve evdeki şiddetin 

cinsiyetçi doğasına dayanıyordu (Newman, 1999: 341-342).  Görülüyor 

ki, aile; şiddeti hiyerarşik düzen içerisinde üreten, meşrulaştıran ve 

toplumsal boyuta taşınmasına sebep olan bir kurumdur. Ailevi 

ilişkilerin mahremiyeti, aile içinde yaşanan şiddetin açığa 

çıkarılmasında güçsüzlüklere sebep oluyorken; aynı zamanda yaşanan 

şiddet olaylarını da meşrulaştırmaktadır. Şiddetin bu düzlemde tekrar 
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tekrar üretilmesi ve problem çözme aygıtı olarak görülmesi de nesilden 

nesile aktarılmaktadır. Ancak tüm bu terimler aile içinde meydana 

gelen şiddetin çoğunu dışarıda bırakmaktadır. Aile üyeleri arasındaki 

şiddet o kadar çeşitli ve geniş ki; daha kapsamlı bir terime ihtiyaç vardı. 

Birçoğu bu terimleri birbirinin yerine kullansa da dünya genelinde ‘aile 

içi şiddet’ (family violence) daha yaygın olarak tercih edilmektedir 

(Tomison, 2002).  

1.1. Kamusal Bir Problem Olarak Aile İçi Şiddet 

Aile içi şiddet mevzusu, dünyada gerek akademik gerekse de siyaset 

alanında 1960’lara değin ‘kol kırılır, yen içinde kalır’ düsturuyla 

kamusal alana çok taşınmayan, taşınsa dahi genellikle psikolojik 

çıkıntılar ya da yoksunlukla ilişkilendirilirken; 1970’lerle birlikte 

literatüre kazandırılan çalışmalarla farkındalığı arttırılmıştır. Birleşmiş 

Milletler Örgütünün verilerine göre, dünyada kadına yönelik aile içi 

şiddet oranları Covid-19 pandemisiyle birlikte %25 oranında artış 

göstermiştir (UN, 2020: 17). 

Çocuklara karşı gerçekleşen kötü muamele ancak son zamanlarda ‘aile 

içi şiddet’ terimi altına dahil edilmiştir. Çocuklara kötü muamele ve 

istismar ile ne kastedildiğinin tam olarak tanımlanmasında da bazı 

zorluklar vardır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren ‘çocuk 

istismarı’ terimi dört ana istismar biçimi olan fiziksel, cinsel, duygusal 

ve ihmali kapsamaktaydı (Tomison, 2002: 46). Ancak, çocuklara 

fiziksel ceza verilmesi ve neyin kötü muamele veya istismar teşkil ettiği 

gibi konularda toplumda çok az fikir birliği bulunmaktadır. Birçok 

ebeveyn, çocuklara fiziksel olarak ceza verilmesi ile istismar arasındaki 



GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 41 

 

çizginin oldukça açık olduğunu iddia etmekte ve çocukların fiziksel 

olarak disipline edilmesinin ebeveynliğin uygun ve meşru bir parçası 

olduğuna inanmaktadır. Diğerleri ise çocuğun fiziksel olarak disipline 

edilmemesi gerçekliğini tartışmaktadır (Poole, 2005: 202).  

Aile içi şiddet söz konusu olduğunda çocuğa yönelik şiddetin 

görünürlüğü Henry Kempe ve arkadaşlarının 1962 yılında ‘American 

Medical Association’da yayınladıkları ‘The Battered Child Syndrome’ 

ile keşfedilmiş ve kamuoyu farkındalığı oluşmaya başlamıştır (Poole, 

2005: 202). Kempe ve arkadaşları akademik çalışmalarında çocukluk 

kazalarıyla açıklanamayan kırık kemik kanıtlarıyla hastanelere ve 

kliniklere getirilen çocukların tedavi edilmemiş yaralanmalarını 

bildirdi. Yapılan bu akademik çalışma, sağlık ve sosyal hizmet 

yetkililerini çocuk istismarı ve kötü muamelelerin ciddi bir sorun 

olduğu gerçeğini uyandırdı (James vd. 1998: 54).   

Uzak geçmişte Roma Hukuku, ebeveynlere, ebeveynlerine karşı yasal 

koruma hakkı olmayan çocukları üzerinde sınırsız yetki hakkı vermişti. 

18. ve 19. yüzyıllarda Amerikan aileleri çocuklarını yetiştirirken her 

türlü ceza verme hakkına sahiplerdi. Çocuk istismarı, çocuğa karşı 

şiddet ve çocuk ihmali gibi terimler ise ancak yaklaşık son 60 yılda 

ortaya çıkmıştır (Newman, 1999, 358). Doktorlar, 1962 yılında Kempe 

ve arkadaşlarının çocuklara yönelik aile içi şiddete yönelik yazdıkları 

akademik makaleye dek mesleki nedenlerle çocuklara yönelik şiddet 

mevzusunu görmemişlerdi. Bir çocuğun yaralanmasının sebebi olarak 

kasıtlı istismarı resmi olarak teşhis etmek tıbbi hukuk mesleğinin 

çıkarlarına ters düşmekte idi. Ebeveynleri gerçek müşterileri olarak 
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algılayan doktorlar, çocuk istismarının teşhis edilmesi durumunda 

müşteri-doktor ilişkilerinin zedeleneceğini düşünmekte idi. Dahası, 

1960lara dek, doktorlar çocuk istismarı konusunda eğitilmiş de 

değillerdi. Doktorların teşhislerine bu denli sessiz kalmaları, 

görmezden gelmeleri profesyonel çıkarlarıyla çatışmaya girmekten 

alıkoyuyor; aynı zamanda bu mevzuda toplumsal olarak örgütlenmiş bir 

algı eksikliğini de gözler önüne seriyordu. İlk olarak çocuk radyologları 

doktorlara nazaran bu engeli aştılar; zira onların doktorlara göre 

kaybedeceği değil durumu tespit etmeleri durumunda kazanç 

sağlayacakları bir durum olduğunu kabul ettiler. 1976 yılına 

gelindiğinde, doktorlar, hemşireler, hukukçular, medya, öğretmenler, 

sosyal çalışmacılar bu durumun çocukların hem fiziksel hem de zihinsel 

gelişime olumsuz etki ettiğini sıkça kamusal alanda seslendirmeye 

başladılar (Newman, 1999: 360). Dolayısıyla çocuğa karşı şiddet ve 

istismar sağlık çalışanlarının çıkar mücadeleleri yüzünden yıllarca 

görmezden gelinerek normalleştirilmiş ve meşrulaştırılmıştır. 

Kullanılan tanımlamaların ve kelimelerin kullanılma biçimleri önemli 

olmakla birlikte, neyin şiddeti oluşturduğu konusunda herhangi bir 

toplumsal uzlaşma sağlamak zor olabilir. Hala mahrem olan ev 

hayatının her yönüyle özel olduğuna ve insanların bu özel alanda 

istedikleri gibi davranma hakkına sahip olmaları gerektiğine inanma 

eğilimi vardır. Feminist aktivizm erkeklerin kadına yönelik şiddetine 

ilişkin yasal ve sosyal kısıtlamalara duyulan ihtiyacın geniş çapta 

anlaşılmasını sağlamada başarılı olmasına rağmen, yine de ailelerde 

meydana gelen şiddet, nadiren diğer kamusal şiddet biçimiyle aynı 

şekilde ele alınmaktadır.  
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1.2. Aile İçi Şiddete Kuramsal Yaklaşımlar 

Aile üyeleri arasındaki şiddeti açıklamaya yönelik teoriler disiplinler 

arası kategorilendirilebilir. Hearn bu sınıflandırmayı 3 şekilde yapar:  

bireye ve onun psikolojisine odaklanan, sosyal öğrenmeye odaklanan 

ve daha geniş anlamda sosyo-kültürel güç ilişkilerine odaklanan (akt. 

Poole, 2005: 213).  

Psikolojik bakış açısına göre aile içi şiddet kişilik problemlerine, failin 

psikolojik yapısı ya da mağdurun öğrenilmiş çaresizliğine 

odaklanmıştır. Aile içinde şiddet döngüsü 3 aşamalıdır: ilk olarak 

gerilimin inşaası, ikinci olarak şiddet uygulama ve son olarak ise şiddet 

uygulayanın pişmanlık ifadeleri ve sevgi sözcükleri. Bu tür teorilere 

göre, böyle bir şiddet döngüsüne yakalanmış bir kadın, öğrenilmiş 

çaresizlik durumundadır. Aile içi şiddetin psikolojik açıklaması 

yapılırken dikkatten kaçan en önemli nokta ailenin yapısal 

özellikleridir. Bu tür açıklamalar yoksulluk, işsizlik veya yetersiz 

barınma gibi yapısal faktörleri ve sosyal çevrenin aile hayatını nasıl 

etkilediğini göz ardı etmektedir. 

Aile içi şiddeti mevzu haline getiren en baskın açıklamalarından birisi 

olan feminist teori, şiddeti hem evde hem de daha geniş toplumda 

erkeklere kadınlar üzerinde güç veren ataerkilliğin bir ifadesi ve sonucu 

olarak görmektedir. Feminist yazarlar, aile içi şiddetin cinsiyete dayalı 

olduğunu ve bu durumun erkeklerin toplumdaki egemenliğini 

yansıttığını savunmaktadırlar. Erkekler, kadınlar ve aileleri üzerinde 

güçlerini ve kontrollerini kullanmanın bir aracı olarak şiddeti kullanma 

eğilimindedirler. Böylece şiddeti kurumsallaştırmışlardır. Connell, 
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Masculunities (Erkeklikler) (1995) adlı kitabında ‘hegemonik 

erkekliği’, farklı toplumlardaki çeşitli tarihsel ve toplumsal pratiklerin 

ürünü olarak tanımlar; bu, aynı zamanda meşru bir erkek egemenliğidir. 

Ana akım sosyoloji ve sosyolojik teoriler, sosyal çatışmayı geniş çapta 

analiz ederken, bireylerarası şiddet ve aile içi şiddeti çoğu zaman 

görmezden gelmiştir (Ray, 2011). Dolayısıyla, toplumsal hayatın kalıcı 

bir ögesi haline gelen şiddet, sosyolojik kaygıların dışında kalmış ve 

çoğu zaman iktidarın bir göstergesi olarak ‘şiddetle toplumsal uyum’ 

eğiliminde olmuştur (Ray, 2011: 48-54). Bu iddia şiddet noktasında 

abartılı bulunabilmekle birlikte aile içi şiddetin göreli olarak ihmal 

edilmesiyle savunulabilir. Kısacası ne klasikler ne de çağdaşlar aile içi 

şiddeti merkezi bir endişe haline getirmediler. Sosyolojinin kurucu 

babaları, kendi tarihsel zamanlarının erkekleri olarak şiddeti ön plana 

çıkarmadılar. Marks, Engels ve Lenin (2014), sınıf baskısının 

kökenlerini erkeklerin kadınlar üzerindeki kontrol mekanizmasında 

görse de ana konusu aile içi şiddet değildi. Weber, şiddetin tek sahibi 

olarak meşru fiziksel güç kullanımını devlette görmekte idi. Durkheim 

ise şiddet ile yalnızca intihar özelinde ilgilendi; çalışmaları savaş ve 

işkencelere dayanırken nadiren aile içi şiddete değinmiştir. Yirminci 

yüzyılın sosyoloji ekolleri, Parsons ve sembolik etkileşimciler ve 

Frankfurt okulu kurumsal, kolektif ve devrimci şiddeti teorileştirmekle 

birlikte aile içi şiddeti pas geçmişlerdir. Çağdaş sosyologlardan 

Bourdieu, Eril Tahakküm’de (2015), erkeklerin kadınlara yönelik 

şiddetinin yapısal ilişkilerine yoğunlaşırken, sembolik şiddet üzerinde 

durmuştur.    
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Sosyolojik çerçeveden bakıldığında, işsizlik, yoksulluk, düşük eğitim 

seviyeleri ve yetersiz konut gibi yapısal eksiklikler, hem ailelerde hem 

de topluluklarda şiddetin tırmanmasına katkıda bulunan faktörlerdir. 

İnsanların öfkesi, hayal kırıklığı ve yabancılaşması genellikle sosyal 

çevrelerine bir tepkidir. Bir diğer şiddet sebebi alkol hiç şüphesiz aile 

içi şiddette önemli bir faktördür ve araştırmalarda katılımcılar 

tarafından evdeki şiddetin bir nedeni olarak sıklıkla belirtilmektedir 

(Poole, 2005: 215). Aşırı alkol tüketimi ile şiddet arasında kültürel bir 

ilişki olduğu, yani öğrenilmiş davranış olduğu yönünde bir önerme de 

vardır. Ancak alkol kullanımının olmadığı durumlarda da aile içi 

şiddetin ortaya çıktığı belirtilmelidir.  

Şiddet konusunda en popüler teorilerden olan sosyal öğrenme teorisine 

göre şiddet, ya diğer insanları izleyerek ve davranışlarımızı onlarınki-

lere göre modelleyerek ya da belirli eylemler için ödüllendirilerek ya da 

cezalandırılarak gerçekleşir. Saldırgan davranışların ve şiddetin 

genellikle normal görüldüğü ve hatta kutlandığı bir toplumda; savaştan 

futbol sahasındaki fiziki çatışmalara kadar değişen şiddet içerikli 

görüntüler haber medyasında sıklıkla yer almaktadır. Bandura’ya göre 

(1986), şiddetin kökeninde, insanların geçmiş tecrübeleri sonucunda 

kazandıkları saldırganlık, saldırganlık sonrası çevreden gördükleri 

taktir ve ödüllendirilme ve son olarak da toplum tarafından şiddete 

doğrudan teşvik edilmeleri yatmaktadır.  

Tek bir teorinin aile içi şiddetin tüm biçimlerini tam olarak 

açıklayamayacağı oldukça açıktır; daha ziyade, bazı yönler 
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anlayışımıza katkıda bulunur ve aile içi şiddete karşı koyma veya 

önleme stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. 

2. Zorbalık ve Okul/Akran Zorbalığı 

İlkel toplumlardan günümüze süregelen saldırganlık, insan 

psikolojisinin en temel dürtülerinden birisidir. Saldırganlığın bir sonucu 

olan şiddet özellikle son dönemlerde toplumsal bir sorun olmakla 

birlikte, çoğu zaman birbirinin yerine sıkça kullanılmaktadır. Temel bir 

dürtü olan saldırganlık, ‘eylem’ ve ‘niyet’e bağlı olarak şekillenir. 

Saldırganlıkta amaç ’eylem’ açısından değerlendirildiğinde başka bir 

kişiye zarar vermek olarak tanımlanırken ‘niyet’ açısından ise hedefi 

fiziksel açıdan yaralamak olarak tanımlanmaktadır (Öğülmüş, 1995). 

Şiddet, Olweus’a göre (1999) kişinin fiziksel ya da bir nesnenin gücünü 

kullanarak karşısındaki kişiyi yaralaması ya da zarar vermesidir. 

Zorbalık ise taraflar arasındaki eşitlik ya da güç ilişkisi ve uygulanan 

rahatsızlığın sürekliliği ile birlikte kasıtlı olmasıdır. Zorbalık yalnızca 

fiziksel olarak ortaya çıkmaz, dalga geçme, alay etme, lakap takma, 

iftira etme, vb gibi psikolojik etkileri olan eylemler de yadsınamaz 

öneme sahiptir (Gökler, 2009: 514).  

Okul zorbalığı tanımı, konuda ilk akademik çalışmaları yapan Olweus 

(1999: 3) tarafından yapılmıştır. Olweus, bunu ilk olarak ‘mobbing’ 

terimi ile ifade ederek işe başlamış, fakat 1970’lerde bu terimin okul 

zorbalığını tam olarak ifade etmemesi sebebiyle 1980’lerde ‘bullying’ 

terimini kullanmıştır. Olweus’a (1999) göre okul zorbalığı öğrenci ya 

da öğrencilerin kendilerinden daha zayıf gördükleri başka bir öğrenciye 

düzenli olarak fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulamasıdır. Zorbalık, 
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küçük düşürücü lakap takma, toplumsal olarak dışlama, asılsız 

dedikodular çıkarma, fiziksel acı verici eylemlerde bulunma biçiminde 

gerçekleşmektedir (Rigby, 2002; Pellegrini, 1998; Salmivalli, 2002). 

Olweus’un ardından okul zorbalığına dair çalışmalar ABD, Kanada, 

İskandinav ülkeleri, İngiltere, Japonya gibi ülkelerde artarak devam 

etmekle birlikte (Berger, 2007); Türkiye’de ise son dönemlerde okul 

zorbalıklarının ölümlerle sonuçlanması gerek MEB gerekse de 

medyanın odaklandığı konulardan birisi olmuştur (Gültekin, 2003). 

Dünya genelinde zorbalığa ilişkin yapılan çalışmalarda zorba öğrenci 

oranları Yunanistan’da %6, İtalya’da %5-20, İngiltere’de %30, 

Kanada’da %12 ve Norveç’te %7 (Pişkin, 2005, 2010), Türkiye’de ise 

%26,9 olarak tespit edilmiştir (Atli, vd. 2010).  

Zorbalığa şahit olanlar, maruz kalanlar ve bizzat uygulayıcısı olanlar 

üzerinde uzun süre olumsuz etki bırakan bu olumsuz davranışın, 

öğrenciler üzerindeki etkisi zorbalık türü ve maruz kalma süresine göre 

değişmektedir. Adolesan çağındakilerin uzun vakit geçirdikleri 

okullarda bu tür şiddet ve saldırganlık eylemlerine şahit olmaları 

akranları ile olan iletişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir.  

2.1. Okul/Akran Zorbalığı –Türleri-Özellikleri 

Okul zorbalığı, genç şiddetinin yaygın bir habercisi olarak kabul edilir 

ve ulusal yaygınlığı bugün %26,9 (Atli, vd., 2010) olarak tespit edilen, 

silah taşıma, sık kavga etme ve kavgaya bağlı yaralanma gibi daha ciddi 

şiddet davranışlarının bir bütünüdür (Olweus, 1993: 18-45). Zorbalık, 

saldırgan veya zarar verme amaçlı, tekrar tekrar ve zaman içinde 

gerçekleştirilen ve güç dengesizliğinin olduğu kişiler arası ilişkilerde 
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ortaya çıkan davranışlar olarak nitelendirilebilir (Olweus, 1996: 225; 

Olweus, 1999: 7-27). Zorbalık davranışı fiziksel (vurma, itme, 

tekmeleme) ya da sözlü olabilir (lakap takma, kışkırtma, tehdit etme, 

surat asma veya sosyal dışlanma gibi). Olweus’un tanımında okul 

zorbalığını şekillendiren 3 önemli bileşen mevcuttur. İlk olarak 

öğrencilere odaklanmaktadır. Çoğu araştırma, mevzuat ve müdahale, 

hem failin hem de hedefin öğrenciler olduğu okul temelli öğrenci 

zorbalığını ele alır (Rigby, 2002). İkinci olarak; davranışların zorbalık 

olarak değerlendirilebilmesi için tekrarlanması gerekliliğidir. Bir 

öğrencinin okulda akranlarına karşı tek bir şiddet olayı, okulda yaşanan 

şiddet olarak kabul edilir; fakat zorbalık sayılmaz. Üçüncü olarak ise 

olumsuz eylemlerdir. Neyin ‘olumsuz eyleme’ dahil olduğuna dair 

anlaşmazlıklar da araştırmacıların zorbalığı neyin oluşturduğu 

konusunda anlaşmasını zorlaştırmaktadır.  

Okul zorbalığı ilk başlarda sözel ve fiziksel zorbalık olarak 

sınıflandırmakla birlikte, sonrasında Macklem (2003), fiziksel, sözel, 

ilişkisel, duygusal ve seksüel zorbalık olarak; Maynard ve Joseph 

(1997), fiziksel, sözel, ilişkisel zorbalık ve kişisel eşyalara saldırı 

şeklinde ve Olweus (1993) tarafından ise doğrudan ya da dolaylı akran 

zorbalığı olarak sınıflandırılmıştır.  

Doğrudan zorbalık, fiziksel ve sözel saldırganlık formlarıyla açık 

olarak bir öğrencinin diğer öğrenci üzerinde kurduğu hâkimiyet olarak 

tanımlanabilir. Mağdur ve zorbanın, bizzat yüz yüze olduğu bu süreçte 

fiziksel olarak zarar verme söz konusudur (Salmivalli, 1999). Dolaylı 

zorbalık ise; mağdurun zorba tarafından sosyal olarak dışlanması, 
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yalnızlaştırılmasıdır. Doğrudan saldırıların aksine sözel ifadelerle ya da 

asılsız söylemlerle gruptan dışlanma ve sessizleştirme vardır (Olweus, 

1993).  

Son yıllarda bilim adamları, Olweus’un tanımına, tekrarlanan olumsuz 

eylemlerin sebepsiz olduğu fikri de dahil olmak üzere şunları eklediler: 

fiziksel boyut, güç, yaş ve sosyal statüye bağlı olarak zorba ve kurban 

arasında bir güç dengesizliği olduğunu, mağdurun mağduriyetten 

kaçınamaması veya onu durduramamasıdır (Dupper, 2013).  

Okulda zorbalık olaylarına ilişkin yapılan çalışmalarda, zorba, mağdur 

ve zorba-mağdur gibi 3 ayrı grup üzerinden incelemeler yapılmaktadır. 

Zorbaların fiziksel olarak güçlü, enerjili, öz güvenleri yüksek, dışa 

dönük olmakla birlikte, akademik başarıları düşük, alkol ve sigara 

kullanımlarının yüksek olduğu görülmüştür (Olweus, 2003). 

Mağdurların ise, kendini savunmakta zorlanan, endişeli, güvensiz, 

sakin, yalnız ve sosyal ilişkileri zayıftır. Bu özellikleri sebebiyle çoğu 

zaman kurban olarak seçilebilirler (Olweus, 1999); fakat Banks’ın 

(1997) yaptığı çalışmaya göre fiziksel farklılıklar, okuldaki popülerlik 

ya da akademik başarı da onların zorbalar tarafından mağdur edilmesine 

sebep olabilir. Olweus tarafından ‘tepkisel zorba’ olarak tanımlanan 

zorba/mağdurlar (1999) ise endişeli ve saldırgan kişilik özelliği 

sergileyerek çevrelerinde sık sık gerginliğe sebep olurken hem mağdur 

hem de zorba olabilirler.  

Son dönem yapılan araştırmalarda okul zorbalığına psikososyal etkiler 

ve aile problemlerinin sebep olduğuna yönelik sonuçlar tespit edilmiştir 

(Salmivalli, 2002; Pellegrini, 1998: 171). Empati yoksunluğu, IQ 
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geriliği, zayıf iletişim becerileri ve dürtü kontrolleri okul zorbalığının 

psikososyal nedenleri olarak sıralanabilirken; çocuk ve gençlerin 

ailelerinde çocuk istismarına maruz kalmaları, düşük ebeveyn kontrolü, 

ilgisiz ebeveyn, ebeveynlerin şiddet içeren tavırları ve aile içi şiddet de 

zorbalığın ailevi nedenlerine ışık tutmaktadır. Dolayısıyla görülüyor ki; 

kişilik özelliklerinin yanı sıra aile ortamı ve ebeveyn tutumları, 

okullarda yaşanan zorbalık davranışını açıklamada ve nedenlerini 

anlamada önemli bir perspektif sunmaktadır.  

3. Aile İçi Şiddet ve Okul/Akran Zorbalığı Arasındaki İlişkisellik 

İnsan benliğinin inşasında yalnızca sahip olduğu içsel, kişisel 

özellikleri değil, makro düzeyde sosyal çevre, mikro düzeyde ise aile 

ortamı yadsınmaz öneme sahiptir. Bu kapsamda insani gelişmenin ilk 

düzeyi olarak aile ortamı, çocukların kültürel ve sosyal değerleri 

aldıkları ilk özel alanlardır. Aile dışında ise, çocukların yetişkinliğe 

kadar geçen süreçte aile dışı bağların kurulduğu kreş, okul, üniversite 

kişiliğin oluşmasında ve toplumsal varlık becerilerinin kazanıldığı 

kamusal alanlardır (Ünal, 2000: 34, Ünal ve Çukur, 2009: 803). Bireyin 

ilk sosyalleştiği yer olan aile ve kamusal alana çıktığı okullarda yaşanan 

güç ilişkilerinin dengesizliğinden kaynaklanan şiddet olayları da bugün 

Bandura’nın ‘sosyal öğrenme’ kuramında dediği gibi geçmiş 

deneyimleri ve sosyal çevreleri tarafından taktir edilmeleri sebebiyle 

(Adak, 2004) öğrenilen bir davranış olarak sonsuz şiddet döngüsüne 

örnek gösterilebilir.   

Baldry’ye göre (2003) okulda zorbalık ve aile içi şiddet arasında 

ayrılmaz bir ilişkisellik vardır. Zorbalık; genellikle zorbanın ev içinde 
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ebeveynler arası fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığı ve 

öğrencinin bu deneyimleri normalleştirdiği ve okul ortamında pratiğe 

geçirdiği durumlardan kaynaklanmaktadır.  

Gerek zorbalık gerekse de aile içi şiddet davranışları yaşamın erken 

döneminde öğrenilir. Aile içi şiddete maruz kalan veya ebeveynleri, 

kardeşleri veya geniş aile üyeleri tarafından herhangi bir müdahale 

olmaksızın zorbalığa maruz kalan çocukların psikolojik zarar görme ve 

bu şiddeti ev dışında sürdürmeye devam etme olasılıkları çok daha 

yüksektir. Coleman (2011), zorbalığa uğrayan gençlerin sonraki 

yıllarında istismara uğrama olasılıklarının yüksek olacağına ilişkin 

açıklamalarda bulunmaktadır. Bu, aile içi şiddete tanık olan veya 

mağdur olan çocuk ve gençlerin, bu tür davranışları normalleştirme ve 

okul ortamında sürdürme olasılıklarının da yüksek olduğu anlamına 

geldiğini vurgulamaktadır. Bahsi geçen normalleştirilmiş davranışlar 

psikolojik gelişim üzerinde de etkili olmakta; zorbaların 

normalleştirdiği bu davranış kalıpları ebeveynler tarafından sıradan 

görülerek ödüllendirilen ve istenilen bir şey olarak çocuk ve gençlerin 

gündelik pratiklerine eklemlenmektedir.  

Çocukluktan yetişkinliğe kadar geçen sürede bireyler hayati yaşam 

becerilerini ebeveynlerinin etkileşimlerini gözlemleyerek öğrenirler, 

dolayısıyla ebeveynler çocuklar için çok güçlü bir rol modeldir ve 

onların davranışlarını taklit ederler. Gerek geleneksel gerekse de 

modern aile oluşumlarında, meydana gelen aile içi şiddetin büyük bir 

kısmına çocuklar ve gençler tanık olmaktadır. Aile içi şiddet bir hane 

içinde yaşam biçimi haline geldiğinde çocuk ve gençlerin evde ve okul 
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ortamında birbirlerine karşı şiddet kullanma olasılığı da yükselmektedir 

(Alkhalayleh ve Newlyn, 2015: 150). Böylece sonsuz bir şiddet 

döngüsü gelişir. Müdahale etmemek bir zorbanın okul ortamında 

hareket etmesine izin vermek, zorbanın meydan okuma ve hiyerarşik 

düzen kurma yaklaşımını artırır ve ebeveyn olduklarında yeni 

ailelerinde aynı döngüyü devam ettirerek başka suç işleme potansiyeli 

de oluşur.  

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru yapılan bir araştırma, zorbalık yapan 

ve zorbalığa uğrayan çocukların aile içi şiddetin yaşandığı veya 

normalleştiği aile ortamlarından gelme olasılığının yüksek olduğunu 

tespit etmiştir (Bowers, Smith, Binney, 1994).  

Aile içi şiddet, bedensel ceza ve fiziksel çocuk istismarının etkisine 

ilişkin araştırmalar dikkat çekicidir. Herman (1997: 121-138) istismara 

uğramış çocukların daha sonra yaşadıkları deneyimler sonucunda 

duygusal, davranışsal, fiziksel ve öğrenme gibi çeşitli boyutlarda 

zorluklar yaşadıklarını belirtmiştir. Fiziksel istismara uğrayan çocuklar, 

insan ilişkilerinin iki tür etrafında toplandığını öğrenirler. Birincisi, güç 

ilişkilerinde bazı kişiler diğerine hükmetmeye çalışırlar ve güç, öfke ve 

saldırganlık ifade etme eğilimindedirler; bu bir şiddet döngüsüne teşvik 

eder. İkincisi, kırılgan ilişkilerde yalnızlık, sosyal izolasyon, çaresizlik, 

güçsüzlük ve düşük özgüven belirtisi gösterirler. Bu bulgular, 

yetişkinler arası şiddet riskini arttıran kök ailedeki şiddet üzerine 

yapılan araştırmalarla desteklenmektedir (Herman, 1997: 141). Erken 

yaşta gerek aile gerekse de okulda zorbalarca uygulanan şiddete maruz 

kalanlarda fiziksel zarar görenler, görmemiş çocuklara kıyasla 
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akranlarına karşı daha saldırgandırlar (Dodge, vd. 1990: 1679). 

Dolayısıyla; çocukluklarında aile içi şiddete maruz kalmış kişiler 

muhtemelen hem kendi çocuklarına şiddet uygulayan hem de yetişkin 

istismarcıları haline gelebilirler. 

Sonuç ve Öneriler 

İnsanoğlunun doğuştan getirdiği güdülerinden birisi olan saldırganlık 

güç ilişkileri eşliğinde süreklilik arz eden ve kasıtlı gerçekleşen 

olumsuz davranış kalıbı olarak dünya çapında kabul görmektedir. 

Şiddetin, aile içinde aile bireyleri arasında egemenlik kurma yöntemi 

olarak kabul görmesi aile içi şiddet olarak; okullarda akranlar arasında 

gerçekleşen güç ilişkileri ise akran zorbalığı olarak adlandırılmaktadır. 

Şüphesiz aile içi şiddet ve okullarda gençler arasında yaşanan akran 

zorbalığı birbirine bağlı, birbirinden etkilenen toplumsal problem 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Aile içi şiddet, paradoksal bir fenomen olarak adlandırılmasında, 

çerçevelenmesinde ve açıklanmasında hegemonik toplumsal 

oluşumların içinde yer alması bakımından sosyolojik öneme sahiptir. 

Aile içi şiddeti analiz ederken, genel yapılan hataların başında şiddet 

olgusunun başka bir sebebin sonucu olarak meşrulaştırılması 

mevzusudur. Dolayısıyla bu açıklamalar şiddetin kendisini yeniden 

üreten doğasını tam olarak yansıtmaz. Şiddet, hiçbir zaman başka bir 

toplumsal ya da bireysel bir oluşumun basit alt kümesi değildir; her 

zaman başka bir şeyin ‘nedeni’ olmaktan ziyade gücü ve kontrolü 

zorlamanın aracıdır.  
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Günümüzde basit bir tamlama gibi kullanılan ‘aile içi şiddet’ toplumun 

çekirdeğini oluşturan ailenin bireyleri arasında iletişim eksikliği 

sebebiyle sorun çözme yöntemi olarak kullanılan ve toplumun diğer 

kurumlarını da etkileyen bir problemdir. Aile içi şiddet, aile bireyleri 

arasında genellikle güçlünün güçsüz üzerinde uyguladığı fiziksel, 

duygusal, cinsel ve sosyal olumsuz davranış örnekleridir. Genellikle 

aile içinde zayıf halka olarak görülen kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik 

kapalı kapılar ardında gerçekleşmektedir. Aile içi şiddet, yüzyıllardır 

‘kol kırılır, yen içinde kalır’ düsturuyla mahrem bir bilgi olarak 

saklanmakta, kabullenilmekte, kabullenildikçe de normalleşmektedir. 

Normalleştikçe de günlük bir aile pratiği olarak hegemonik üstünlüğe 

sahip özellikle de erkeklerin sorun çözme, kendini ispatlama, 

egemenlik kurma metodu olarak kullanılmaktadır.  

İlk sosyalleşilen, bireylerin ruhsal ve fiziksel inşa süreçlerinin 

sağlandığı aile ortamı, bu noktada şiddetin de beslendiği mekan 

olmaktadır (Ünal, 2010: 118-123). Bu noktada egemenlik ilişkileri 

içerisinde şiddetin üretildiği, meşrulaştırıldığı ve kamusal alana 

çıkarıldığı ilk yer olan ailede dört duvar ardında yaşanan hayatın her 

yöneyle mahrem olduğuna dair genel kabul aile içinde bitmeyen 

şiddetin merkezidir. 

Aile, bireyin topluma adaptasyonu bağlamında ilk rolleri, 

sorumlulukları aşılarken, bireyleri ‘sosyal öğrenme’ ile hayata 

hazırlamakta, olumlu davranış kalıpları yanında olumsuz pratikleri de 

bireye aktarmaktadır. Ailenin ardından bireyin sosyalleştiği ilk kamusal 

alan olan okullar da mahrem olan ev hayatında yaşananlara ayna tutan 
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bir yapıya sahiptir. Dünyanın birçok noktasında toplumsal bir mesele 

olmaya başlayan akran zorbalığı, toplumun geleceği yeni nesillerin 

yetiştirilmesi noktasında amacının dışında çıktılara sebep olmaktadır. 

Taraflar üzerinde olumsuz etkiler bırakan akran zorbalığı, hem zorba 

hem de mağdur üzerinde çevreden soyutlanma, özgüvensizlik, 

değersizlik hissi gibi sonraki hayatlarına da sirayet eden davranışsal ve 

ruhsal bozukluklara neden olabilmektedir. Toplumların devamı için 

büyük öneme sahip genç nesillerin, aile içinde yaşadıkları olumsuz 

davranış örüntülerini okullarda hiyerarşik düzen içinde kendi 

akranlarına pratik etmeleri ve bunu normalleştirmeleri toplumsal 

düzeni sarsan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumların 

geleceği olan ‘gençliğin’ önce sağlıklı bir aile ortamında ardından da 

kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesi için tasarlanan okullarda 

yetişmeleri devlet, aile ve toplumun karşılıklı sorumluluğudur. 

Dolayısıyla; öncelikle aile içi şiddetin politika yapıcılar tarafından 

mahrem durum olmaktan çıkarılıp, ardından tüm kamusal alanlar 

özellikle de okullarda şiddet davranışına müsaade etmeme ve 

engellemeye yönelik önlemlerin alınması büyük önem arz etmektedir. 

Aile içinde meşruluk kazanmadan ve normalleşmeden söndürülen 

şiddet davranışı, okullarda da idareciler, kural koyucular ve 

eğitimcilerin şiddeti önleme çalışmaları ile eğitim merkezleri gerçek 

kimliğine kavuşacaktır.  
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Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü’nün şiddet tanımı incelendiğinde kişinin 

kendisine/başka bir kişiye/gruba/ topluluğa karşı yaralanmayla 

sonuçlanan veya sonuçlanma olasılığı yüksek olan, tehdit altında veya 

fiili olarak fiziksel güç veya gücün kasıtlı kullanımı ifadelerinin yer 

aldığı görülmektedir (WHO, 2002). Flört ilişkisi içinde gerçekleşen 

herhangi bir fiziksel, sözel, psikolojik, cinsel şiddet ve kötü muamele 

flört şiddeti olarak kabul edilebilir. Flört şiddeti genel olarak 

değerlendirildiğinde, ilk olarak flört şiddetinin fiziksel şiddet, 

psikolojik şiddet ve cinsel şiddet olarak sınıflandırıldığı, ancak son 

yıllarda ekonomik şiddet, dijital şiddet ve ısrarlı takibin de flört 

şiddetinin diğer türleri olarak literatürde yer aldığı görülmektedir 

(Shorey & ark., 2008a). Flört şiddeti gibi gençlerin sağlıklarını olumsuz 

yönde etkileyebilecek durumlarda müdahale programlarında okullarda 

verilecek danışmanlık hizmetlerinin yalnızca öğrenci odaklı değil 

öğrencinin çevresini saran diğer sistemleri (aile, arkadaş ve toplum) de 

kapsaması gerektiğini savunan araştırmalar bulunmaktadır (Johnston, 

& Zemitzsch, 1988). Hinkle (1992), okullarda flört şiddetini önlemeye 

yönelik başarılı müdahaleler yapabilmek için öğrenciyi ve aileyi içinde 

bulunulan sosyal çevre içerisinde değerlendirmenin önemine vurgu 

yapmıştır. Clark’a (2009) göre, okul sosyal hizmet uzmanlarının doğru 

tespit ve destekleyici faaliyetleri ile ilgili doğru yer, doğru zaman ve 

doğru kişilerle gerekli müdahaleleri yapmaları ve diğer 

kurum/kuruluşlarla eşgüdümlü çalışmaları okul sağlığı açısından çok 

önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin flört şiddeti uygulayan ya da flört 
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şiddetine maruz kalan gençlerin tanımlanması süreci, görüşmelerin 

yapılması, psikolojik sorun yaşayan veya davranış problemi olan 

öğrenciyle ilgili planlamaların yapılması hem öğrenci ve ailesi hem de 

okul sisteminin sağlığı, sonuçta da sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi 

açısından stratejik öneme sahip müdahalelerdendir.  

Bu bölümde flört şiddetinin tanımı ve çeşitleri, flört şiddeti ve risk 

faktörlerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar, flört şiddetinin 

önlenmesinde kuramsal temeller ile flört şiddetini önleme eğitimlerinde 

okul sosyal hizmetinin öneminin kuramsal temeller çerçevesinde 

tartışılması başlıkları yer almaktadır.  

1. Flört Şiddeti 

Flört etmeyi bir partnerle uzun veya kısa süreli romantik ve/veya cinsel 

ilişki olarak tanımlayabiliriz. Flört şiddeti ise partnerin kontrolünü ele 

geçirmeyi ve/veya partnere fiziksel, cinsel veya psikolojik bir şekilde 

zarar vermeyi (Wekerle & Wolfe, 1999) ve partnerin bütünlüğünü ve 

gelişimini engellemeyi veya tehdit etmeyi amaçlayan herhangi bir 

davranış olarak tanımlanmaktadır (Cornelius & Resseguie, 2007). 

Murray ve Kardatzke (2007), iki partner arasındaki karşılıklı bağlılık 

duygusunun ve paylaşılan duygusal ve cinsel yakınlık hissinin, flört 

etmeyi arkadaşlıklar gibi diğer yakın ilişkilerden farklılaştırdığını öne 

sürmektedir.  

 Flört şiddeti, çok çeşitli davranışları içerir ve farklı biçimleri vardır. 

Fiziksel flört şiddeti, şiddetin en görünür ve en kolay tanımlanabilen 

biçimi olarak kabul edilir ve flört ilişkisinde partneri korkutmak, acı 
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çektirmek veya yaralamak için itme, silahla saldırma gibi fiziksel güç 

kullanımını ifade eder (Shorey, Cornelius & Bell, 2008b). Kişinin 

bedensel bütünlüğüne ve sağlığına yönelik gerçekleşen saldırılar her 

zaman yasa dışıdır ve suç olarak değerlendirilir (Özkan, 2017).  

Ekonomik şiddet, para ve ekonomik kaynakların, partner üzerinde 

tehdit, yaptırım ve kontrol aracı olarak kullanılmasıdır (Sezgin, 2007). 

Ekonomik flört şiddetinde ise bir meslek sahibi olmak ve çalışmak 

isteyen partnerin engellenmesi veya istemediği bir işi yapmaya 

zorlanması, iş hayatında ilerleyerek kıdem atlamasına engel olunması, 

para veya malına el konulması, yapılan harcamaların sürekli 

sorgulanması gibi davranışlarla gücün erkekte olduğunun 

hissettirilmesi ve kadının erkeğe bağımlı hale getirilmeye çalışılması 

yer almaktadır (Öztürk, 2011; Sezgin, 2007). 

Cinsel flört şiddeti, flört partneri ile cinsellik alanında fiziksel güç, 

tehdit, manipülasyon ve psikolojik zorlama kullanımını (partnerin rızası 

olmadan cinsel ilişkiye zorlama veya tecavüz etme, doğum kontrolüne 

erişimini kısıtlama, partnerin istemediği cinsel eylemlerde bulunmaya 

zorlama) ifade eder (Murray & Kardatzke, 2007).  

Duygusal/psikolojik şiddet; partnerlerden birinin diğerini şiddet 

uygulamak veya tehdit etmek yoluyla kontrol altına almak istemesi, 

duygusal ihtiyaçların sindirme, korkutma, kontrol etme ve 

cezalandırma gibi amaçlarla baskı altına alınması ya da istismar 

edilmesi olarak tanımlanır (Cansunar, 2001). Daha az görünür ve 

tanımlanabilir bir form olan psikolojik flört şiddeti, partnerin nerede 
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olduğunu sürekli olarak izlemek, partnerini aşağılamak, sözlü taciz 

edici dil kullanmak, partnerini cezalandırmak, ilişkileri hakkında 

söylentiler yaymak, partnerini kısıtlamak gibi partnerin kişisel 

bütünlüğüne, psikolojik iyi oluşuna ve benlik saygısına saldıran, 

kontrol edici, zorlayıcı ve manipülatif davranışları ifade eder (Murphy 

& Hoover, 1999). Hakaret, küçük düşürme, eleştirme, davranışlarını 

kısıtlama, azarlama şeklinde görülmekte olup bunlarla sınırlı değildir. 

İntiharla veya terk etmekle tehdit etmek, partneri görmezden gelmek 

gibi duygusal manipülasyonlar da psikolojik şiddete dâhildir. Psikolojik 

şiddet; sosyal flört şiddeti, dijital flört şiddeti, ısrarlı takip vb. şekillerde 

de görülebilmektedir. 

Partneri korkutmak, kontrol etmek veya duygusal olarak zarar vermek 

için elektronik iletişim teknolojilerinin kullanılmasına atıfta bulunan 

dijital flört şiddeti (Reed, Tolman & Ward, 2016) ile istenmeyen telefon 

aramaları ve çağrıları yapmak, mağdura isteği dışında çiçek veya 

hediye göndermek, mağduru takip etmek ve gözetlemek, istenmeyen 

mesaj ve e-postalar göndermek, mağduru değişik yerlerde beklemek ve 

sürekli karşısına çıkmak, mağdur hakkında asılsız dedikodular yaymak 

gibi davranışları içeren ve bir bireyin başka bir bireyi belirli bir süre ve 

ısrarla tekrarlanan takip davranışlarıyla hukuka aykırı olarak taciz 

etmesi” olarak tanımlanan ısrarlı takip de yeni bir şiddet biçimleri 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Türkmen, 2009). 
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1.1. Flört Şiddetinin Nedenleri ve Sonuçları 

Flört şiddetinin nedenlerine baktığımızda pek çok parametre (biyolojik, 

psikolojik, toplumsal) karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin biyolojik 

nedenleri arasında; dürtüsellik seviyesinin yüksek olması (Chapple & 

Johnson, 2007), erkeklik hormonu (Gustavson, 2009), vücuttaki 

serotonin azlığı (Erten ve Ardalı, 2007), kullanılan ilaçlar ile bağımlılık 

yaratan maddeler (Gök, 2009) ile beyinde oluşan nörokimyasal 

bozukluklar (Subaşı ve Akın, 2003) bulunmaktadır. Şiddetin psikolojik 

nedenleri arasında; dürtü ve ihtiyaçların yeterli ve sağlıklı 

karşılanmamasından kaynaklı meydana gelen engellenme hali 

(Vatandaş, 2003), ruh sağlığı hastalıkları (Subaşi ve Akın, 2003), 

geçmişte şiddet mağduru olmak (Willis & ark., 2010) ve küçük yaşlarda 

sosyal öğrenme yoluyla şiddete tanık olarak, şiddet içerikli 

davranışların öğrenilmesi (Straus, 1999), şiddetin toplumsal nedenleri 

arasında; şiddetin toplumda normal bir tepki olarak karşılanması ve 

destek görmesi (Balcıoğlu, 2001), eğitimsizlik, ataerkil sistem, 

yoksulluk, göçler, savaşlar (Çivi ve ark, 2008) ve şiddeti meşrulaştıran, 

normalleştiren ve hatta olumlu tutum geliştirmesine neden olan medya 

yayınları (Durmuş, 2013) yer almaktadır.   

Flört şiddetinin sonuçları ise psikolojik ve fiziksel etkiler olarak 

sınıflandırılabilir (Tuz,2015). Travma sonrası stres bozukluğu, 

alkol/madde kullanımı, yeme/uyku bozukluğu, istem dışı olan 

gebelikler ve hatta bu gebeliklerin sağlıksız koşullarda sonlandırılması 

nedeniyle oluşabilecek bedensel ve psikolojik rahatsızlıklar, bireylerin 

öz benlik ev öz saygılarının azalması (Carlson,1987), okul ve diğer tüm 
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sosyal aktivitelerden uzaklaşma (Brown & Prinstein, 2011), depresyon 

(Exner-Cortens, Eckenrode & Rothman, 2013), suçluluk ve utanç 

duygusuna ek olarak intihara eğilim (Holt & Espelage, 2005) flört 

şiddetinin en önemli olumsuz sonuçlarındandır.  

1.2. Flört Şiddeti ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik 

Yapılan Çalışmalar  

Bilindiği üzere tarih boyunca hem patriyarkal (ataterkil) uygarlıkların 

etkisi hem de devam eden geleneksel ideolojiler sonucu şiddet, gelecek 

kuşaklara aktarılmıştır. Bu aktarım, edebi eserlere dahi yansımıştır. 

Kate Millett “Cinsel Politika” adlı eserinde, şiddetin toplumun 

belleğine yerleştiğini ifade etmiştir (Millett, 1938). Toplumun belleğine 

yer eden ve ailelerinde şiddete tanık olarak büyüyen çocuklar, kendi 

ilişkilerinde de öfkeli davranışlar sergilemekte, sorunları karşısında 

şiddetsiz iletişime dair yaklaşımlara daha az başvurmaktadırlar (Reyes 

& ark, 2012). Aile ilişkilerinin bu şekilde devam ettiği bir ortamda birer 

genç haline gelen bireyler, flört ilişkilerinde de sıkıntılar 

yaşayabilmektedirler. Bu gençlerin hem agresif özellikte partnerler 

seçtikleri hem de kendilerinin de partnerlerine karşı agresif tutum 

sergiledikleri görülmektedir. Bu örüntü, çocukluk dönemlerinde 

reddedilme yaşantılarının bir sonucu olan güvensiz bağlanma stili ile 

flört ilişkilerinde reddedilmeye karşı hassasiyeti beraberinde 

getirmektedir. Şiddetin nesiller arası aktarılma modelini destekler 

nitelikte yapılan bir çalışmada, çocukluk dönemlerinde şiddete maruz 

kalan bireylerin, flört ilişkilerinde de şiddete maruz kaldıkları ve 

çalışmanın yeniden mağduriyeti yüksek düzeyde yordadığı 
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belirtilmektedir (Jirapramukpitak &Harpham, 2011). Aile ilişkilerinin 

güçlü olmaması, maddi imkansızlıklar, ebevenlerin alkol/madde 

bağımlısı olmaları ve çocukların istismara maruz kalmaları da 

yetişkinlik dönemlerinde bu şiddet döngüsünü beslemektedir (Jennings 

& ark., 2014).  

Ergenlik dönemindeki flört şiddetinin yetişkinlikte fiziksel yakın 

partner şiddeti mağduriyeti ile ilişkili olup olmadığının araştırıldığı bir 

çalışmada, ergen ilişkilerinde yaşanan şiddetin kronikleşebileceği ve 

ergenlik döneminde flört şiddetinin yetişkin eş şiddeti için de önemli 

bir risk faktörü oluşturabileceği bildirilmektedir (Exner-Cortens & ark., 

2017). Aynı zamanda ergenlikte genel olarak şiddete maruz kalmak, 

yetişkinlik döneminde hem şiddet mağduru olmayı hem de şiddet 

uygulayıcısı olmayı etkilemektedir (Menard & ark., 2014).  

Problem çözme ve iletişim becerileri eksikliklerinin de flört şiddetine 

maruz kalma riskini artırabilecek faktörler arasında yer aldığı 

görülmektedir (Lewis & Fremouw, 2001). Sosyal yaşamlarında, flört 

şiddetinin yaşandığı arkadaşları ile ilişki içinde olmak da bireylerin 

kendi flört ilişkilerinde şiddete başvurabildiklerini göstermektedir 

(Ehrensaft & Cohen, 2012; Reyes & ark., 2012). Yakın ilişkilerde 

çiftlerin birbirini karşılıklı olarak etkileyerek şiddet düzeyi ve 

eğiliminin değişebileceğini gösteren bir çalışmada, erkeklerin aynı 

partnerle kaldıklarında agresyon (saldırgan veya vahşi davranış biçimi 

şeklinde sonuçlanan sinir veya antipati) düzeylerinin sabit kaldığı, 

erkeğin partnerinin önceki partnerinden daha sakin yapıda olduğunda 
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ise erkeğin şiddet gösterme eğiliminin düştüğü görülmüştür (Shortt & 

ark., 2012).  

Sağlıklı flört ilişkilerinde bireyler kendilerini iyi hissedebilirlerken, 

sağlıksız flört ilişkisi içinde olan bireylerin ruh ve beden sağlıkları 

olumsuz yönde etkilenebilmektedir (Hatipoğlu, 2010). Bu kişilerde 

depresyon, yalnızlık, sosyal fobi, madde kullanımı gibi belirtiler daha 

sık görülebilir (Davies &Windle, 2000). Öfkenin fiziksel saldırganlığa 

dönüşmesi, tehdit, terörize etme, zamanla artan sahiplenme ve kontrol 

davranışlarının giderek yaygınlaşması flört ilişkilerinde yaşanan 

şiddetin dinamiklerinden bazılarıdır (DSÖ, 2002).  

Flört şiddetine maruz kalmanın cinsiyetle ilişkisine bakıldığında, 

kadınların daha fazla şiddete maruz kaldıkları görülmektedir (Açıkgöz, 

2018). Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada da flört 

şiddeti davranışıyla karşılaşma oranının kadınlarda daha fazla olduğu 

görülmüştür (Vagi & ark., 2015). 

 Flört şiddeti ile yaş değişkeni incelendiğinde; yapılan çalışmalar flört 

şiddetinin 16-24 yaş arası bireylerde daha sık görüldüğünü 

göstermektedir (Turan, 2018). Bir çalışmada 12-21 yaş aralığındaki 

bireylerin %32’sinin flört şiddeti yaşadıkları (Halpern & ark., 2001), 

yalnızca kadın üniversite öğrencileri ile yapılan yaş ortalamaları 21,5±2 

olan bir başka çalışmada, yaş arttıkça flört şiddetinin de arttığı, birinci 

sınıf öğrencilerinin %18’inin, dördüncü sınıf öğrencilerinin ise % 

40,1’inin önceki ilişkilerinde flört şiddeti yaşadıkları; %21,6’sının ise 

şu an yaşadıkları flört ilişkilerinde şiddete maruz kaldıkları 
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bildirilmiştir (Aslan & ark., 2008).  Başka bir araştırmada da yaşı daha 

büyük olan öğrencilerin ve ilişki süresi daha uzun olanların flört 

ilişkilerinde daha çok istismar algıladıkları (Kılınçer & Tuzgöl Dost, 

2014) ifade edilmiştir. Ybarra & ark. (2016) da bu çalışmalarla benzer 

şekilde flört şiddetinin yaşla beraber arttığını, bunun sebebinin de yaşla 

birlikte istismar davranışlarında bulunma olasılığının artması 

olabileceğini belirtmişlerdir. 

Flört şiddetinin sıklığı ve flört şiddetini etkileyen faktörlerin incelendiği 

diğer çalışmalara bakıldığında; 16 ülkenin farklı üniversitelerinde 

gerçekleştirilen bir çalışmada, flört ilişkisi içindeki üniversite 

öğrencileri arasında görülen fiziksel şiddet oranının %29 olduğu 

(Straus, 2004); Brezilya’da yaşayan üniversite öğrencileri ile yapılan 

bir çalışmada ise öğrencilerin %76’sının flört ilişkilerinde duygusal ya 

da sözel şiddete maruz kaldıkları ifade edilmiştir (Flake & ark., 2013). 

16 araştırma çalışmasından elde edilen Amerika Birleşik Devletleri, 

Güney Afrika, İspanya ve İtalya'da yürütülen çalışma sonuçlarına göre; 

hiyerarşik ve marjinalleştirici eril normların, geleneksel cinsiyet 

rollerinin, erkek üstünlüğüne uyumlu tutum ve inançlarla yetişen, 

istismara uğrayan, gözlemleyen ve/veya başlatan erkek ergenlerde flört 

şiddeti uygulama riskinin arttığı vurgulanmıştır (Malhi, Oliffe, Bungay 

& ark. 2020). 

Üniversite öğrencilerinin yaşamış oldukları flört şiddetine; şiddet 

uygulayan kişinin aşırı sahiplenme anlayışı ile farklı beklentilerin sebep 

olduğu görülmüştür (Jennings & ark., 2017). Öğrencilerin flört 

ilişkilerinin incelendiği bir çalışmada, öğrenciler flört ilişkilerinde takip 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1557988320963600
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1557988320963600
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1557988320963600
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edilmek (%14,3), önemli kararlarda ortak fikir almamak (%23,8), 

kontrol edilme davranışı (%26,2), alay edilmek (%28,6), saç çekme 

davranışı (%31), azarlanmak (%33,3), sosyal yaşamın sınırlanması 

(%42,9), suçlanmak (%45,2), sesini yükselterek konuşmak (%47,6), 

ihmal edilmek (%47,6), kıskanmak (%76,2) davranışlarına maruz 

kaldıklarını belirtmişlerdir (Aslan ve ark, 2008). Bireylerden bağımsız 

olarak flört şiddetini etkileyebilecek diğer faktörlerin ise sosyo-kültürel 

ve sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması, kırsal bölgede yaşama 

olduğu ifade edilmiştir (Lewis & Fremouw, 2001). Bu faktörlerin 

dışında özellikle anne-baba tutumları, şiddet deneyimleri, geçmişe ait 

öğrenmeler de flört şiddetinin oluşmasında yer alan risk faktörleri 

arasında (Pflieger & Vazsonyi, 2006) belirtilmektedir. 

1.3. Çağımızda Flört Şiddeti Açısından Gençlik Döneminin 

Riskleri 

Yetişkinliğe adım atmakta olan gençler bir taraftan bir takım fizyolojik, 

anatomik ve psikolojik değişimler yaşarken, diğer taraftan da değişen 

beden imajı ve cinsellikle baş etmek zorunda kalmaktadır. Bunların 

yanı sıra zihinsel süreçlerinde yaşanan değişiklikle beraber soyut 

düşünme yeteneği kazanmakta, ancak aynı zamanda da zarar 

görmeyeceğine dair bir inanışa (bana bir şey olmaz) da sahip 

olmaktadırlar. Bu dönemde genç, ailesinden bağımsızlaşma, 

bireyselleşme ve bağımsız bir kimlik oluşturma sürecine de adım 

atmaktadır. Kim olduğuna, normal ve yeterli bir birey olup olmadığına 

dair sorularla kafasını meşgul ederken, narsizm ve arkadaşları 

tarafından kabul edilme ve arkadaşları ile uyum içinde olmaya dair 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pflieger+JC&cauthor_id=16297976
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vazsonyi+AT&cauthor_id=16297976
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güçlü duygular yaşamaktadır. Ergenlik ve erken yetişkinlik dönemleri 

yoğun sevgi, tutku, bağlılık duygularının yanı sıra korku, endişe gibi 

olumsuz duyguların da yoğun bir şekilde yaşandığı bir dönemdir 

(Godpout, Daspe, Lussier & ark., 2017). Bu dönemin temel tehlikesi 

gencin tutarlı bir benlik oluşturamamasıdır (Knox, Lomonaco, & 

Alpert, 2009). Bu nedenlerden dolayı gençlik döneminde yaşanan flört 

şiddeti, karşımıza sıklıkla çıkan bir problemdir. 

Ergenlik döneminde flört şiddetinin ilişkinin ilk başladığı dönemlerde 

daha sık yaşandığı ve daha çok kadınlara yönelik olduğu görülmüştür 

(Rennison, 2000). Dünya Sağlık Örgütü (2002) flört şiddetinin ilişkiyi 

bitirmediğini, saldırgan davranışların bireylerin yaşamlarının ileri 

evrelerinde de devam ettiğini ve bu durumun kalıcı bir şiddet örüntüsü 

meydana getirdiğini bildirmektedir. Gençlerde flört şiddeti ile ilgili 

yapılan bir çalışmada romantik ilişkilerde en sık görülen şiddet türü, 

fiziksel şiddettir. Erken yaşta romantik ilişkiye başlama, alkol ve madde 

bağımlılığı, toplumsal cinsiyet rolleri, aile içinde şiddete uğrama gibi 

nedenlerin flört şiddetinin oluşmasında etkili olduğu görülmektedir 

(Parlak, 2019). 

Yetişkinler gibi gençler de maruz kaldıkları şiddeti ifade etmekten 

dolayı çekinir ve çoğu zaman da bu durumu ailesi ve arkadaşlarından 

gizlemektedir. Gençler yaşadıkları durumun ortaya çıkması 

durumunda, şiddet uygulayan partneri tarafından öç alınacağına dair 

kaygı ve korku yaşamakta ve yaşanan şiddetten dolayı da kendilerini 

suçlayabilmektedir. Polise gidilmesinden korkma ve sonucunda 

yaşadığı şiddetten belki de daha yoğun bir şekilde aile şiddetine maruz 
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kalma ihtimali gencin yaşadığı flört şiddetini ifade etmesini 

engellemektedir (Knox, Lomonaco, & Alpert, 2009) 

Gençlerin öncelikle bu korku ve kaygılarının farkında olarak bireylerin 

flört şiddetine ilişkin bilgi ve farkındalığını artırarak, yaşam 

kalitelerinin yükseltilmesini sağlayan, gençlerin, partnerleriyle olumlu 

etkileşimini güçlendirmeyi, güç ve şiddet içeren davranış gösterme 

olasılığını azaltmayı amaçlayan ve gençlerin, sorunlarını şiddet 

davranışları göstermeden çözebilmelerini sağlayacak duygusal, 

davranışsal ve bilişsel faktörler üzerine odaklanan önleme 

programlarına yasalar, politikalar ve eğitim kurumlarında yer verilmesi 

gerekmektedir.  

2. Flört Şiddetini Önleme Çalışmaları 

Flört şiddetini önleme çalışmaları, bireylerin gelişimini destekleyici 

ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olabilmek adına, olası risklerin 

azaltılması ve sağlığı koruyucu etkenlerin artırılması amacıyla 

düzenlenen müdahaleleri içermektedir. Sorun ortaya çıktıktan sonra 

oluşan fiziksel/ruhsal/sosyal sağlık sorunları ile baş etmenin oldukça 

maliyetli olması, psikolojik danışma alanındaki birinci düzey önleme 

çalışmalarını gerekli kılmıştır. Bu konuda Renzetti, Follingstad & 

Coker (2017) flört şiddeti için birbiriyle ilişkili olan ve alana önemli 

katkı sunan altı önleme düzeyi içeren bir yaklaşım önermişlerdir (Şekil 

1). 
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Şekil 1. Flört Şiddetini Önlemeye Yönelik Müdahaleler (Renzetti, 

Follingstad & Coker, 2017). 

Flört şiddetinin çok geniş bir kavram olması, alan yazın çalışanlarını 

flört şiddetini önlemeyi holistik (bütüncül) bir bakış açısıyla ele almaya 

yöneltmiştir. Bu açıdan Şekil 1’de birinci düzeyde bireysel bilgi ve 

becerilerin geliştirilmesi, ikinci düzeyde toplum eğitimini destekleme, 

üçüncü düzeyde eğitimci yetiştirme, dördüncü düzeyde birleşme ve 

iletişim ağını genişletme, beşinci düzeyde örgütsel uygulamaları 

değiştirme ve son düzeyde politika ve yasaları düzenleme gibi 

müdahalelerden oluşan altı düzey tanımlandığı görülmektedir.  

Flört şiddeti önleme programlarına başlamadan önce ilk yapılması 

gereken, sorunun tanımlanması ve kimi/kimleri etkilediğinin ortaya 

1. Düzey

Bireysel bilgi ve 
becerilerin 

geliştirilmesi

-Flört şiddetini önleme 
programları

2. Düzey

Toplum eğitimini 
desteklemek

-Medya kampanyaları, 
broşür dağıtma, 
bilboard tanıtımı

3. Düzey

Eğitimci yetiştirmek

-Öğrencileri, aileleri, 
danışanları, mağdurları 
bilgilendirecek kişilerin 

yetiştirilmesi

4. Düzey

Birleşme ve iletişim 
ağını genişletme

-Mağdurlar için 
avukatlar, gönüllüler, 

tedavi sağlayıcılar

5. Düzey

Örgütsel uygulamaları 
değiştirmek

-Polis memuru, savcı, 
hakim vb. gibi 

personeli flört şiddeti 
konusunda 

bilgilendirmek

6. Düzey

Politika ve yasalar

-Onarıcı adalet 
modelinin geliştirilmesi
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konulmasıdır. Sorun tespitinden sonra riskler ve koruyucu faktörler 

belirlenir. Daha sonra bireylerin önleme konusunda gerekli bilgileri ve 

becerileri edinmelerine yardımcı olan flört şiddetini önleme 

programları uygulama çalışmalarına başlanır. 

İkinci düzeyde medya kampanyaları aracılığıyla toplumda farkındalık 

oluşturma çalışmaları yer almaktadır. Uzmanlar tarafından hazırlanan 

eğitimler, broşür, el kitapçıkları medya aracılığı ile desteklenir. 

Üçüncü düzeyde flört şiddeti konusunda öğrencileri, aileleri, 

danışanları, hastaları bilgilendirecek kişilere eğitici eğitimleri verilir. 

Dördüncü düzeyde flört şiddetine maruz kalan bireyler için tedavi 

sağlayıcılar (psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist) ile avukat, 

sosyolog, sosyal hizmet uzmanları, gönüllüler gibi destek sağlayıcıların 

da bulunduğu iletişim ağlarının oluşturulması çalışmalarına yer verilir.  

Beşinci düzeyde ise örgütsel uygulamalara bir fark yaratarak, flört 

şiddetine maruz kalan bireylerle temasa geçen personellerin (bekçi, 

polis memuru, savcı, hâkim vb.) flört şiddeti konusunda 

bilgilendirilmeleri yer almaktadır.  

Son düzey olan altıncı düzey, politika ve yasaların flört şiddetini 

önlemeye yardımcı olacak onarıcı adalet modelinin geliştirilmesi ve 

güncel stratejilerin oluşturulması çalışmalarını içermektedir.  

Bu bağlamda Renzetti & ark. (2017) tarafından önerilen modelde 

holistik bakış açısından flört şiddetini önleme programlarının, önleme 
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çalışmalarının önemli bir öğesini oluşturduğu anlaşılmaktadır (Edwards 

& Hinsz, 2014; Wekerle & Wolfe, 1999).  

Flört Şiddetinin Önlenmesinde Kuramsal Temeller 

Feminist kuram, sosyal öğrenme kuramı, bağlanma kuramı ve güç 

kuramı gibi aile içi şiddeti açıklayan kuramların, flört şiddetini 

açıklamaya da yardımcı olabileceği öne sürülmekte (Offenhauer & 

Buchalter, 2011) ve bu kuramların flört şiddetini önleme amacıyla 

şiddete yol açan etkenleri açıklamada ve müdahale geliştirmede etkili 

bakış açıları sağlayabileceği düşünülmektedir (Shorey & ark., 2008a; 

Wekerle & Wolfe, 1999). Son yıllarda ilişkisel kültürel kuram, 

diyalektik davranış terapisi, davranışçı çift terapisi, bilinçli farkındalık 

(mindfulness) müdahaleleri, kısa motivasyonel müdahaleler gibi güncel 

yaklaşımların da flört şiddetini önleme programlarının oluşturulmasına 

yön verebileceği belirtilmektedir (Shorey & ark., 2012). Aşağıda 

feminist kuram, sosyal öğrenme kuramı, bağlanma kuramı, güç kuramı 

ve ilişkisel kültürel kuramın önleme programlarına nasıl yön verdiği 

kısaca özetlenmiştir.  

Feminist Kuram 

Feminist kuram; annelik, gebelik, eşit işe eşit ücret, evlenme-boşanma 

ile ilgili haklar, şiddet, kadınların yaşam deneyimleri ve hakları, kadının 

toplum içerisindeki yeri, güç ilişkileri ve eşitsizliği, ataerkilliğe karşı 

yöntemler, cinsiyet eşitsizliği ve bu eşitsizliğin nasıl giderileceğine dair 

çalışmalarda bulunur. Tüm bu çalışmaları, kadın bakış açısı ile, 

toplumsal yapıyı eleştiren bir gözle yaparak “feminist bir metodoloji” 
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oluşturmaya çalışırlar. Kuram savunucuları, tarih boyunca temelde aynı 

şeyleri savunur ve kadınların toplum içerisinde yer alan konumlarını 

iyileştirmek, erkeklerle eşit haklara sahip olmak ve toplumda kadınlar 

üzerindeki baskıyı ortadan kaldırabilmek adına bilimsel, eylemsel ve 

hukuksal mücadelelerini sürdürürler (Şahin, 2009; Wekerle &Wolfe, 

1999).  

Flört şiddetini açıklamada feminist kuram, eril toplumsal güç ve kontrol 

dinamikleri üzerine odaklanır (Giordano & ark., 2010). Kuramdaki esas 

vurgu, ataerkil yapı yani “erkeğin üstün bir güce ve ekonomik 

ayrıcalığa sahip olduğu bir cinsel güç sistemi”dir (Eisenstein, 1980). Bu 

bağlamda bu sistemde ayrıcalıklı ve yetkili kişinin erkek, ancak 

ilişkinin sürmesinden sorumlu olan kişinin kadın olduğu, cinsel güç 

sistemi içinde erkeğin güç ve kontrol sağlamak adına şiddet 

uygulayabildiği, kadının ise şiddeti yalnızca kendini savunmak için 

kullanabildiği belirtilmektedir (Wekerle & Wolfe, 1999; Yıldız, 2016). 

Bu yapı içerisinde erkekler, yaşamlarının her alanında güç ve kontrol 

sahibi olarak egemenliklerini sürdürürlerken, kadınlardan da bu sisteme 

itaat etmelerini beklemektedirler. Eşit olmayan böyle bir ortamın 

şiddeti doğurması mümkün olabilmektedir. Kadına yönelik şiddet, 

ataerkil yapının devamını sağlamak üzere kullanılırken, kadınlar 

tarafından erkeklere yöneltilen şiddet, daha çok kadının erkekten 

kurtulmasına yöneliktir (Winstok, 2012). Bu durum, şiddetin ataerkil 

sistemde erkekliğin inşasındaki önemi nedeniyle kadına yönelik şiddet 

ve dolayısıyla flört şiddeti ile de bağlantılıdır (Demirel, 2013). Toplum, 

erkekleri hem birbirleri ile yarıştırmakta hem de kadınlar üzerinde 
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iktidar kurmaya yöneltmektedir. Feminist kuram savunucularına göre, 

flört şiddetinin önlenmesi için öncelikle toplumsal tutum ve inançların, 

güç ve kontrol ilişkilerinin ve toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesi 

gerekmektedir (Kılınçer & Tuzgöl Dost, 2014). 

Sosyal Öğrenme Kuramı 

Flört şiddeti önleme programlarına temel oluşturan kuramlardan bir 

diğeri sosyal öğrenme kuramıdır. Bandura (1977) sosyal öğrenme 

kuramında bireyin sosyal ortamında, başkalarının eylemlerini ve 

eylemlerinin sonuçlarını gözlemleyerek öğrendiğini öne sürmektedir. 

Kuramda şiddetin de diğer öğrenmeler gibi, aile içindeki deneyimler 

sonucunda öğrenildiği ifade edilir. Bireylerin özellikle erken çocukluk 

dönemlerinde şiddete şahit olmalarının ya da şiddete maruz 

kalmalarının sosyal öğrenme yoluyla şiddetin kabul edilebilir bir durum 

olduğunu öğrenmelerine ve şiddeti içselleştirmelerine sebep olabileceği 

belirtilmektedir. Ailede şiddet yaşantısına tanık olan veya şiddete 

maruz kalan ya da ekranda sürekli şiddet içerikli programlar izleyerek 

büyüyen bireyler, flört ilişkilerinde de saldırgan tutum sergileme ya da 

şiddeti kabul etme eğiliminde olabilmektedirler (Boyd & Bee, 2009; 

Foshee & ark., 2008; Lavoie & ark., 2002; Luthra & Gidycz, 2006; 

Wekerle & Wolfe, 1999). Hatta bu kişilerin saldırgan davranışları kabul 

etmelerinin yanı sıra şiddete karşı hoşgörü geliştirebildikleri de 

düşünülmektedir (Bell & Naugle, 2008; Lewis & Fremouw, 2001).  

Şiddet döngüsü çerçevesi, flört şiddetinin çocuklukta yaşanan şiddet 

deneyimlerinden kaynaklandığı varsayımını öne sürer ve dikkatimizi 
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kişinin ailesindeki sosyalleşme süreçlerine ve bunların sonraki ilişkileri 

nasıl etkilediğine çeker (Dardis & ark., 2015). Sosyal öğrenme kuramı 

şiddeti öğrenmede yalnızca aileyi ele almaz, sosyo-kültürel faktörler ile 

medyanın da bireylerin şiddeti öğrenip içselleştirmelerinde önemli 

etkileri olduğunu savunur (Shorey & ark., 2008a; Wekerle & Wolfe, 

1999). Medya şiddeti yalnızca haber, spor ve dizilerdeki şiddeti 

içermez. Çok masum görünen bilgisayar oyunlarında da şiddet öğretimi 

karşımıza çıkmaktadır. Bazı gençleri bu oyunlar rahatlatabilirken, bazı 

gençleri ise şiddete yöneltip, oyunlarındaki şiddeti gerçek hayatın bir 

ön provası olarak görebilmelerine ve sonrasında hayatlarında 

kullanabilmelerine neden olabilmektedir (Güdüm, 2016). İstanbul’da 

sanal oyunlar sonucunda 13 yaşındaki bir çocuğun ölümü üzerine 

uzmanlar ‘siber zorbalık’ adı verilen probleme dikkat çekerek, kendine 

güveni tam gelişmemiş gençlerin medyada yer alan şiddet 

davranışlarından yetişkinlere göre çok daha kolay etkilenebileceği 

uyarısında bulunmuşlardır (Noyan, 2017). 

Sosyal öğrenme kuramına göre saldırgan olmayı öğrenmek, şiddete 

karşı kabullenici tutumlar geliştirilmesine ve şiddetin 

normalleştirilmesine sebep olur. Aynı zamanda bu bireylerde düşük 

benlik saygısı ve değersizlik duygularının hakim olduğu bir benlik 

kavramı gelişir (Cascardi, 2016; Messinger & ark., 2012; Shorey & 

ark., 2008b; Siegel, 2013). 
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Güç Kuramı 

Flört şiddeti önleme programlarına yön veren bir başka kuram ise güç 

kuramıdır. Bu kurama göre şiddet, aile içindeki güç dengesizliklerinin 

bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Güç kuramı, bireyler 

arasındaki güç dengesinin eşit olarak algılanmaması sebebiyle şiddetin 

ortaya çıkma ihtimalini artırdığını ve bu sebeple şiddetin cinsiyet 

farklılıklarından kaynaklanan güç dengesizlikleriyle bağlantılı 

olduğunu savunur. Güç kuramı, cinsiyete vurgu yapması sebebiyle 

feminist kurama da benzemektedir. Ancak Straus (1997)'a göre, güç 

kuramı mikro düzeyde sadece aile sistemi içerisindeki güç 

farklılıklarına odaklanırken, feminist kuram makro düzeyde ataerkil 

sistemden kaynaklanan cinsiyet temelli güç farklılıklarına vurgu yapar.  

Düşünce farklılıkları, cinsiyet eşitsizliği, şiddetin kabulü flört 

şiddetinin ortaya çıkmasına sebep olur ve bu durum ilerde aile içi 

şiddetin devam etmesine yol açabilir (Bell &Naugle, 2008). Sosyo-

ekonomik ve psikososyal faktörlerin de şiddet olasılığını yükselttiği 

düşünülmektedir. (Patel & ark., 2011) Güç kuramcıları, hem flört 

ilişkilerinde hem de evli eşler arasındaki güç dengesizliklerinin her iki 

ilişki türünde de gerginlikleri artırdığını ve şiddet davranışlarının ortaya 

çıkmasına sebep olduğunu savunmaktadır (Straus, 2008). Aile içindeki 

güç dengesizlerinin araştırıldığı bir başka çalışmada, eşinden daha 

eğitimli ya da daha yüksek kazanca sahip kadınların, eşi tarafından 

şiddet mağduru edilme riskinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir 

(Hotaling & Sugarman, 1986). Sosyal öğrenme teorisi ile benzer 

şekilde aile içi anlaşmazlıklarda şiddet kullanımının çocuklukta fiziksel 
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istismara tanıklık ederek ya da deneyimleyerek öğrenildiği 

düşünülmektedir (Bell & Naugle, 2008; Brown & Dutton, 1995; Straus, 

2008). 

Bağlanma Kuramı 

Bağlanma kuramına göre, doğumdan itibaren bebek ve bebeğe bakım 

veren kişi arasında oluşan bağlanma örüntüleri, bireyin gelecek 

ilişkilerinin de temelini oluşturmaktadır. Flört ilişkilerindeki 

örüntülerin de bu örüntüye benzediği söylenmektedir (Hazan & Shaver, 

1987). Kuramda bağlanma örüntüleri güvenli bağlanma, kaçınan 

bağlanma ve kaygılı bağlanma olarak tanımlanmıştır. Sağlıklı ilişkiler 

ile ilişkilendirilen bağlanma türü “güvenli bağlanma” dır. Yapılan 

araştırmalarda güvenli bağlanan bireylerin daha olumlu ilişki 

örüntülerine sahip oldukları, kendilerini rahat bir şekilde ifade 

edebildikleri, daha olumlu iletişim kurup, daha olumlu çatışma çözme 

davranışları sergiledikleri, ilişkilerini güvenli olarak tanımladıkları hem 

kendi benlikleri hem de diğer bireylerle ilişkilerinde olumlu görüşlere 

sahip oldukları belirlenmiştir (Hazan & Shaver, 1987). Bağlanma 

biçimi “güvenli bağlanma” olmayanların ise ilişkilerini daha güvensiz 

tanımladıkları (Hazan & Shaver, 1987),  yakın ilişkilerden rahatsızlık 

duydukları, partnerden destek almayı ya da partnere destek vermeyi 

reddettikleri (Jones & Furman, 2011), reddedilme kaygısı yaşadıkları, 

verdikleri kararlarda karşı taraftan sürekli onay alma ihtiyacında 

oldukları, partnerlerine bağımlı olma eğiliminde oldukları, partner için 

aşırı endişeli ve özverili davranışlar sergileme eğiliminde oldukları 

ifade edilmektedir (Hazan & Shaver, 1987; Jones & Furman, 2011).  
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Araştırmalar bağlanma örüntülerinin şiddetle ilişkili olduğunu, 

özellikle kaygılı ve kaçınan bağlanan bireylerin fiziksel ve psikolojik 

şiddeti yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir 

(Fournier, Brassard & Shaver, 2011; Wekerle & Wolfe, 1999).  

 Juke (2010), çözümlenememiş ödipal dönem çatışmalarının flört 

ilişkilerinde kendisini mutlu etmeyen partnerlere bağlanmaya neden 

olabileceğini ifade etmektedir. Kernberg’e (1995) göre, bu güven 

duyulmayan partnere bağlanma ve ilişkiyi sürdürme eğilimi tepkisel ve 

yansıtılmış düşmanlığa dönüşür. Bu düşmanlık genital dönem öncesi 

anneye karşı duyulan bastırılmış düşmanlık ve suçluluk duygularını 

hatırlatır. Psikanalitik kuram, şiddet oluşumunu ve uygulanmasını 

sadece erkek bakış açısından incelediği için eksik bulunmaktadır 

(Yıldız, 2016). 

İlişkisel Kültürel Kuram  

Son yıllarda flört şiddetini önlenme konusunda farklı yaklaşımlar 

önerilmiştir. Bu yaklaşımlardan biri de ilişkisel kültürel kurama dayalı 

müdahalelerdir. Bu kuram, insan gelişimini ilişkisel bakış açısından ele 

alan psikolojik danışma ve gelişim kuramıdır. Kuramın temel vurgusu, 

gelişimi destekleyici ilişkilerdir (Duffey & Haberstroh, 2012). 

Dolayısıyla kuramda sağlıklı ilişkileri kavramsallaştıran bir model 

sunulmakta ve bireylerin gelişimlerini destekleyici ilişkiler (yakınlık 

arzusu, üretkenlik, canlılık ve enerji, berraklık, değer duygusu) 

geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Kuramda geliştirilmek istenen bilişsel 

model, bağlanma ve kopukluk döngüsüne vurgu yapmıştır (Terzi & 
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Tekinalp, 2013).  Kuramda yer alan kavramlardan biri olan “ilişkisel 

hareket”, bireylerin ilişkide yaşamış oldukları kopukluklarının farkında 

olmalarını ve bunları düzeltmelerini sağlar. Kopukluk, ilişkilerde 

desteklenmiş ilişkilerin tam tersinin yaşanması (enerji düşüklüğü, 

çaresizlik, hareketsizlik, kafa karışıklığı, azalmış benlik değeri, 

ilişkilerden uzaklaşma) ve bireyin yalnızlaşmasıdır. Comstock ve 

Qin’in, “İlişkilerdeki Bağlanma ve Kopukluk Döngüsü”, Şekil 2’de 

gösterilmiştir (Akt. Terzi & Tekinalp, 2013).      

 

Şekil 2. Comstock & Qin’in (2004) İlişkilerdeki Bağlanma ve Kopukluk 

Döngüsü (Akt. Terzi ve Tekinalp, 2013). 
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Bu kurama göre, bireyleri yalnızlığa sürükleyen etmenlerden birisi de 

utançtır. Toplumsal normlar, bireyleri kontrol altında tutarak bir baskı 

unsuru oluşturur ve bireylerde utanç ve yalnızlık duygusunu meydana 

getirir. Bir diğer yalnızlık nedeni de yalnızlığa mahkûmluk durumudur. 

Bireyler ilişkilerinde yaşadıkları kopuklukları düzeltemediklerinde, bir 

genelleme yapar ve kendilerini diğer insanlarla yakınlık kurmada 

başarısız olarak algılarlar. Flört ilişkilerinde de kopukluğun nasıl ele 

alındığı önemlidir. Araştırmalar kişilerarası ilişkiler olmadan bireylerin 

daha çok olumsuz duygular yaşadıklarını göstermektedir. Bu bağlamda 

olumsuz duygulardan korunmanın yolu, flört ilişkilerinde gelişimi 

teşvik edici sağlıklı ilişkiler kurmak ve geliştirmektir (Terzi & 

Tekinalp, 2013). 

3. Flört Şiddetini Önleme Eğitimlerinde Okul Sosyal Hizmetinin 

Öneminin Kuramsal Temeller Çerçevesinde Tartışılması 

Okul sosyal hizmeti, çocuk ya da ergenlerin içinde bulundukları gelişim 

aşamalarına özgü yaşayabilecekleri problem alanlarına yönelik 

değerlendirmeleri, içinde yaşadıkları aile ve çevre koşullarının ele 

alınması, ruhsal ve sosyal alanlarda duyulan gereksinimlerinin 

giderilmesi ve bu doğrultuda eğitsel etkinliklerin istenilen düzeye 

getirilmesi gibi pek çok farklı ve değişken uygulamaları içermektedir 

(Duman, 2000). 

Öğrencilere “sağlıklı bir sosyal destek sistemi” sunup, öğrencileri bu 

yönüyle de korumak, okul sosyal hizmet yaklaşımlarından bir tanesidir. 

Bu yaklaşım; öğrencilerde, ailelerinde ve sosyal çevrelerinde değişim 
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meydana getirerek olanaklı hale gelecektir. Bu değişimin 

sağlanabilmesi için okul, öğrencilerin ve ailelerinin durumlarının 

değerlendirilebilmesi ve gerekli müdahalelerde bulunulabilmesi 

açısından kendiliğinden “doğal bir ortam” sunmaktadır. Okul sosyal 

hizmeti, öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsemiş olsa da öğrenciyi 

etrafına alan diğer yapıları da araştırıp etkileyerek, önemli sosyal 

sorunları önlemenin, çözmenin bir yolu da olabilmektedir. Okul sosyal 

hizmetinin öğrencilere, ailelerine ve çevrelerine yönelik etkin 

müdahaleleri, öğrencilerin kendini gerçekleştirebilmeleri ve topluma 

anlamlı katkılar sunabilmeleri açısından çok önemlidir.  Bireyin 

çevresiyle etkileşiminden doğabilecek sorunların bütüncül bakış 

açısıyla değerlendirilmesi, mesleğin multidisipliner alanlardaki 

müdahalelerini gerekli kılmaktadır (Karataş & ark., 2016).  

Aşağıda okul sosyal hizmetinin önemi ve yapılacak öneriler, kuramsal 

temeller çerçevesinde tartışılmıştır. 

Feminist kurama göre flört şiddetinin önlenmesinde etkili olduğu 

düşünülen toplumsal tutum ve inançların, güç ve kontrol ilişkilerinin ve 

toplumsal cinsiyet rollerindeki değişimin sağlanabilmesi için flört 

şiddeti önleme programlarına ataerkil toplumsal yapı, kadın ve erkeğin 

toplumdaki yeri, toplumsal cinsiyet rolleri konularında farkındalık 

oluşturan eğitimlerin eklenmesi ve okul sosyal hizmetlerinde bu 

programlara hem kadınların hem de erkeklerin dâhil edilmesi 

gerekmektedir.   
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Şiddet döngüsünün, çocuklukta yaşanan şiddete tanıklık ya da şiddet 

mağduriyetlerinden kaynaklanması sebebiyle sosyal öğrenme kuramını 

temel alan flört şiddetini önleme programlarında yer alacak okul sosyal 

hizmeti kapsamında verilecek aile eğitimlerinde aile içi etkili iletişim 

becerileri, toplumsal cinsiyet rolleri, eleştirel medya okur yazarlığı, 

sağlıklı ilişkisel beceriler, şiddetsiz iletişim, akran zorbalığı, flört 

şiddeti ve sonuçları konularına ağırlık verilmesine ve şiddet uygulayan 

gençlere uygun rol modeller ile olumlu deneyimler kazanabilecekleri 

düzeltici öğrenme fırsatları sunulmasına odaklanılması önerilmektedir.  

Güç kuramı bağlamında flört şiddetinin açıklanmasında flört 

ilişkilerindeki güç dengesizliklerine dikkat çekilmesi ve öğrencilerin bu 

konuda farkındalık kazanmalarını sağlayacak seminerlerin 

düzenlenmesi, güç kuramını açıklayan film ve kitapların öğrencilere 

tavsiye edilmesinin öğrencilerin bakış açılarında farklılık oluşturması 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bağlanma ilişkilerini 

dikkate alan eğitsel kurumlar, sosyal hizmet uygulamalarını önemli 

kılmaktadır. Çocuk, aile ve okul sistemleri arasındaki ilişki örüntüleri, 

düşünsel ve psikolojik anlamda etkilenen insan beyninin normal 

işlevlerini gerçekleştirmesinde hayati önem taşımaktadır.  

Bağlanma kuramı temelli şiddet önleme programlarında öğrencilerin 

daha sağlıklı ve dengeli ilişki örüntüleri geliştirmelerine yardım etmek 

amacıyla, bireylerin ilk ilişkilerinde geliştirdikleri olumsuz ilişki ve 

bağlanma örüntüleri ele alınarak öğrencilere sosyal destek 

sağlanmalıdır.  
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Kültür ve sosyal etkileşim, bilişsel gelişimin şekillenmesinde etkindir. 

Yalnızlık, ayrıştırılma ve damgalanmadan korunmanın yolu, bilişsel 

gelişimi teşvik edecek ilişkiler kurmak ve geliştirmektir. İlişkisel 

kültürel kuram temelinde sosyal hizmet uzmanlarının görevi, 

öğrencilerin gelişimlerini destekleyici ilişkiler kurmaları konusunda 

farkındalık kazanmalarına ve bilişsel bir model oluşturmalarına 

yardımcı olmaktır.  

Sonuç ve Öneriler 

Şiddet eskiden beri var olan ve günümüze kadar da devam eden 

toplumsal ve küresel bir sorundur. Çeşitli şekillerde karşımıza çıkan 

şiddet türlerinden biri olan flört şiddeti de gençlerin ve ailelerin 

bedensel, ruhsal ve davranışsal problemler yaşamalarına sebep 

olabilmektedir. Flört şiddetini önleme ve müdahale programlarının 

etkin ve etkili bir biçimde planlanarak hayata geçirilmesi için öncelikle 

yapılması gereken şey, flört şiddetine ilişkin faktörlerin doğru 

anlaşılmasıdır. 

Doğru kaynaklardan alınacak flört şiddetine yönelik farkındalık 

eğitimlerinin sağaltıcı ve koruyucu ve etkisinin olabileceği 

düşüncesiyle toplum genelinde ve şiddet mağduru bireylerde 

farkındalık bilincinin oluşması için bireylerin şiddetsiz iletişim 

konusunda bilgi ve beceri kazanmaları için erken yaşlarda eğitilmeleri 

gerekmektedir. Farkındalık algısı kadar önemli olan bir başka boyut ise, 

şiddet mağdurlarının karşılaştıkları istismar durumlarını hukuksal 

boyutta dile getirilmeleri ve şiddet uygulayan bireylere hukuksal 
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yaptırımların uygulanması, sonrasında da hem şiddet mağdurlarına hem 

de şiddet uygulayıcılarına takipli rehabilitasyon hizmetlerinin 

sunulmasıdır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları temelinde sağlıklı ilişkilerin 

nasıl kurulacağı, flört şiddetinin yalnızca fiziksel şiddetten ibaret 

olmadığı, gençlerin şiddeti hayatlarından nasıl uzak tutacakları, 

şiddetin herhangi bir türü ile karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiği 

konularının çok küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi ve bu sürece 

yetişkinlerin de dahil edilmesiyle flört şiddetine yönelik toplumsal 

farkındalık oluşturularak önlem almak mümkün olabilir. Bu farkındalık 

çalışmalarında medyanın desteğini de almak çok önemlidir. Geleneksel 

ve yeni medyada flört şiddeti fenomenine yönelik bilinç ve 

farkındalığın artırılmasına yönelik eğitici programlar ve kamu spotları 

yapılabilir. 

Okul sosyal hizmet uzmanlarının da okullarda her yaş grubuna özel 

içeriklerle eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına yer vermeleri, 

ergenler ve/veya ailelerle çalışırken terapötik ilişki kurma becerilerini 

geliştirmeleri, ergen/aile için savunuculuk rolünü üstlenebilme 

yeteneğine sahip olmaları, gençlerin gelişimini etkileyen üç sistem 

(aile, okul, toplum) ile diğer profesyonellerle iş birliği içinde aile 

çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir. 

Flört şiddetine maruz kalan bireyler için tedavi sağlayıcılar ile avukat, 

sosyolog, sosyal hizmet uzmanları, gönüllüler gibi destek sağlayıcıların 

bulunduğu iletişim ağlarının oluşturulması, flört şiddetine yönelik 
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bilimsel çalışma ve projelerin artırılması, flört şiddetini önlemeye veya 

minimize etmeye yardımcı olacak güncel ve uygulanabilir politikaların 

yaşama geçirilmesi gerekmektedir.  
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Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 15-24 yaş grubunu genç olarak 

değerlendirmektedir. Gençlik dönemine baktığımızda çocukluk ile 

yetişkinlik dönem arası çok kısa bir dönem değildir. Gencin toplumda 

duracağı yeri belirleyen, fiziksel, psikolojik ve sosyal iyi olma haline 

uzanan uzun bir yoludur (Geçici 2011, Set, Dağdeviren ve Aktürk 2006, 

Akın, Özvarış 2003). Üreme Sağlığı ise: üreme sistemi, üreme 

sisteminin işlevleri ve bu süreçte herhangi bir hastalık ya da sakatlığın 

olmaması hali değil; fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam iyi olma hali 

olarak tanımlanmaktadır (Pınar ve ark 2005, Özbaşaran 1999, Akın 

1998). Bu nedenle üreme sağlığı, insanların tatmin edici ve güvenli bir 

cinsel yaşama, üreme yeteneğine ve bu yeteneği kullanıp 

kullanmamaya karar verme özgürlüğüne, kullanım süresine ve sıklığına 

sahip olması anlamına gelir (Pınar ve ark 2005, WHO 2005, Özbaşaran 

1999). Gençler, bu dönemde düşünce ve eylem olarak cinsel açıdan 

aktiftir. Farklı hayatlara ve davranışlara doğru bir yönelimleri vardır. 

Gençlik döneminde gençler cinsel partnerlerini değiştirme davranışları 

gösterebilmekle birlikte kendilerinden yaşça büyük partnerlere de ilgi 

duyabilmektedir. İlişkilerinde cinsel ilişkiye hayır demede 

zorlanabilmekte ve özellikle erken yaşlarda korunmasız cinsel eylemde 

bulunabilmektedir. Bu nedenle geçler üreme sağlığı/cinsel sağlık 

konularında risk altındadırlar. Aynı zamanda gençler, koruyucu sağlık 

hizmetlerini diğer dönemlere göre en az kullanmakla birlikte birçoğu 

toplumsal ve kültürel farlılıklar nedeniyle CSÜS hizmetlerine erişmede 

ve haklarını kullanmada yetersiz kalmaktadır (Geçici 2011, Pınar ve ark 
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2005, Koçoğlu 2000). Cinsel açıdan aktif birçok genç, ilk cinsel 

ilişkisini daha genç yaşta ve genellikle yetersiz cinsel bilgiyle 

yaşamaktadır (Türkiye Üreme Sağlığı Programı 2016, Geçici 2011, 

Kutlu 2005, Koçoğlu 2000). Üreme sağlığı sorunları aslında sadece 

gençler için değil bireylerin tüm yaşamlarındaki en önemli sağlık 

konularından biridir. Özellikle Türkiye’de genç nüfusun fazla olması 

nedeniyle cinsel sağlık üreme sağlığı (CSÜS) konusu büyük önem 

kazanmıştır. CSÜS içerisine Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ 

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Hepatit B ve Cinsel 

Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) gibi konuları da içerisinde 

bulundurması üreme sağlığını daha da önemli kılmaktadır. Evlilik 

öncesi cinsel ilişki yaşının düşmesi ile birlikte CYBH, planlanmamış 

gebelikler, genç annelik, töre cinayetleri gibi sorunları da beraberinde 

getirebilmektedir. Bu sorunların önlenmesinde gençlere üreme sağlığı 

hizmetlerine kolay erişilebilir ve ücretsiz olarak sunulması 

gerekmektedir. Gençlerin doğru adımlarla hayatlarını kontrol 

edebilmeleri için seçim özgürlüklerini kullanabilmeleri, yaptıkları 

seçimlerin sorumluluğunu alabilmeleri, uygun, doğru ve kaliteli cinsel 

sağlık eğitimi almaları gerekmektedir. Cinsel kimliğinden memnun, 

cinselliğe karşı olumlu tutuma sahip, bedeninin ve duygularının 

farkında olan yetişkinler olabilirler (Özcan e ark.2012, Geçici 2011, 

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 2007c, WHO 

2002). 
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1. Üreme Sağlığı 

1990'lara kadar üreme sağlığı kavramı geleneksel olarak ele alındı ve 

her zaman doğurganlık ile ilişkilendirildi. Bu geleneksel bakış açısı 

yıllar içinde değişmeye ve dönüşmeye başlamıştır. CSÜS kavramı ilk 

kez 1994 yılında Kahire'de düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma 

Konferansı'nda (ICPD) bir kavram olarak tanımlandı. ICPD' nin yaptığı 

tanıma göre üreme sağlığı; üreme sistemi, sadece hastalık ve sakatlığın 

olmayışı değil, işlevleri ve süreçleriyle ilgili olarak fiziksel, ruhsal ve 

sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Ancak cinsel 

sağlık ve üreme sağlığı; aynı zamanda, insanların tatmin edici ve 

güvenli bir cinsel yaşam, sağlıklı üreme yeteneklerine sahip olma ve 

üreme yeteneklerinin kullanımı hakkında karar verme özgürlüğüne 

sahip olmaları anlamına gelir (United Nations, 1995). 

Üreme sağlığı tüm bireyler için doğuştan gelen bir haktır. Yaşamı ve 

kişisel ilişkileri zenginleştiren bir cinsel yaşamı içermelidir. Cinsel 

sağlık; cinsel yaşamı fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal yönleriyle bir 

bütün olarak ele alır. Aynı zamanda kişiliğin ve iletişimin olumlu 

şekilde zenginleşmesi ve güçlenmesi olarak da düşünülmelidir 

(Gölbaşı, 2002). CSÜS danışmanlığı; CSÜS sorunlarının en aza 

indirilmesi ve oluşabilecek riskleri azaltarak üreme sağlığına ve sağlıklı 

cinsel yaşama katkıda bulunan yöntem, eğitim ve danışmanlıklar 

bütünüdür (United Nations, 1995). 
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Özellikle gençlik döneminden başlayarak geriatrik dönemlerin üreme 

sağlığı hizmetleri içerisinde değerlendirilmesi gerektiği 

savunulmaktadır (Şahin ve Güngör, 2008). 

Cinsel Haklar ve Üreme Hakları 

Cinsel haklar ve üreme hakları, insan haklarından ayrı düşünülemez. 

Cinsel haklar ve üreme haklarının amacı tüm bireylerin risksiz ve 

doyumlu bir cinsel hayata sahip olmasıdır. Dünya Cinsel Sağlık Birliği 

(WAS) 1999 tarihinde Hong Kong’da düzenlenen 14. Dünya Seksoloji 

Kongre’sinde “evrensel cinsel haklar’ deklarasyonunu yayınlamış olup 

sonrasında kabul edilmiştir (Tap Vakfı 2012, Cetad 2006a). Bu 

deklarasyon’ a göre cinsel haklar;  

Yaşam hakkı: Tüm insanlar yaşama hakkına sahiptir. Dünyada hiçbir 

kadın hamilelik yüzünden yaşamı tehlike altında olmamalıdır. 

Adölesan gebelik ve erken (prematüre) doğumlar, kadınlarda erken 

evliliklerin sonuçlarından bazılarıdır. “Erken yaştaki gebelik ve 

doğumlar anne ve bebek ölüm oranlarının artması oldukça yüksek 

hastalık yüküne sahiptir (Geçici 2011, Anne-Çocuk Sağlığı ve Aile 

Planlaması Genel Müdürlüğü 2007a, Genel Anne-Çocuk Sağlığı ve 

Aile Planlaması Müdürlüğü 2007b, Anne-Çocuk Sağlığı ve Aile 

Planlaması Genel Müdürlüğü 2005). Adölesan gebelikler yüksek riskli 

gebeliklerdir ve adölesan dönemde planlanmayan gebeliklerin 

önlenmesi anne ve bebek ölüm oranını da en aza indirecektir. 

HIV/AIDS cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) önlenmesinde 

dünya aktif rol almazsa gençleri etkileyebilecek ve ölümle 
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sonuçlanabilecek ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkması 

kaçınılmazdır. Hiçbir genç, ne sağlık hizmetlerine, nede CSÜS 

hizmetlerine erişimden yoksun olması nedeniyle hayatı tehlikede 

olmamalıdır (Geçici 2011, Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 

Genel Müdürlüğü 2007a, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel 

Müdürlüğü 2007b, Anne ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel 

Müdürlüğü Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 2005). 

Özgürlük hakkı: Bütün insanlar özgür yaşama ve güvenli bir ortamda 

yaşama hakkı ile doğarlar. Tüm insanlar, başkalarının haklarına saygı 

duyarak cinsel ve üreme hayatlarını sürdürme hakkına sahiptir. 

Gençlerin tam, özgür ve bilinçli rızaları dışında üreme ve cinsel 

sağlıklarıyla ilgili her türlü tıbbi müdahaleden korunma hakkı vardır. 

Ayrıca gençlerin cinsel istismardan korunma hakları vardır. Başta 

gençler olmak üzere tüm insanların, cinsel isteklerini engelleyen veya 

cinsel hayatlarını zorlaştıran korku, utanç, suçluluk, yanlış inançlar 

veya diğer psikolojik faktörlerin dayatılmasından korunma hakkı vardır 

(Tap Vakfı 2007). 

Eşitlik hakkı: Tüm bireyler, eşit koşullar altında özgür ve onurlu bir 

şekilde yaşama hakkına sahiptir. Kadınlar, anayasal ve sosyal ve 

kültürel davranışlar açısından erkeklerle eşit haklara sahiptirler. 

Gençlerin toplumda kutsal sayılan ataerkil erkek-kadın rolleri 

temelinde ayrımcılığa uğramama hakları vardır (Geçici 2011, Ana 

Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 2007, Tap Vakfı 

2007, Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi 2007). Gençler cinsel 

hayatlarında ırk, renk, cinsel yönelim, medeni durum, yaş, dil, din, 
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siyasi veya farklı görüşler, sosyal köken nedeniyle herhangi bir 

ayrımcılığa uğrayamazlar (Geçici 2011, Anne-Çocuk Sağlığı ve Aile 

Planlaması Genel Müdürlüğü 2007, Ulusal Aile Planlaması Hizmet 

Rehberi 2007). Gençler, ırkları, ekonomik durumları, cinsiyet 

özellikleri, cinsel yönelimleri, medeni durumları, yaşları, anadili, dini 

ve siyasi kökenleri veya toplumdaki yerleri ne olursa olsun CSÜS 

hakları hakkında bilgiye ulaşmaya ve bu konu hakkında danışmanlık 

alma hakkına sahiptir (Geçici 2011, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 

Planlaması Genel Müdürlüğü 2007, Ulusal Aile Planlaması Hizmet 

Rehberi 2007). Gençlerin yaş grubu nedeniyle üreme sağlığı haklarına 

erişimleri engellenmemeli, aksine bu haklara ulaşmalarını kolaylaştırıcı 

unsurlar sağlanmalıdır. Tüm gençlerin yaşamları boyunca temiz 

beslenme ve sağlık hizmeti alma hakkı vardır (Geçici 2011, Anne-

Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 2007, Ulusal Aile 

Planlaması Hizmet Rehberi 2007). Hiçbir kadının bir başkasının 

iradesiyle gelişmesi, cinsel sağlık ve üreme yoluyla doğurganlığını 

düzenlemesi ve sağlık hizmetlerine erişmesi engellenemez. Sadece 

gençler değil, tüm insanlar ve canlılar; her türlü şiddetten korunma 

hakkına sahiptir (Geçici 2011, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 

Genel Müdürlüğü 2007, Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi 2007). 

Mahremiyet hakkı: CSÜS hizmetlerinde verilen danışmanlık 

eğitimlerinde bireylerin bilgilerinin gizli kalması son derece önemlidir. 

Tüm insanlar; başta kendi bedenleri hakkında aldıkları kararlar olmak 

üzere üreme ile ilgili tüm konularda baskı altında kalmadan istedikleri 

seçimleri yapma özgürlüğüne sahiptirler (Geçici 2011, Anne-Çocuk 



GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 105 

Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 2007, Anne-Çocuk Genel 

Müdürlüğü Sağlık ve Aile Planlaması 2007). Tüm bireyler, sadece 

kendi haklarına değil, başkalarının haklarına da saygılı olma, güvenli 

ve tatmin edici bir cinsel yaşam sürme, cinsel yönelimini kolayca ifade 

etme ve yaşama hakkına sahip olmalıdır (Anne Çocuk Sağlığı ve Aile 

Planlaması Genel Müdürlüğü 2007a, Anne Çocuk Sağlığı ve Aile 

Planlaması Genel Müdürlüğü 2007b). CSÜS danışmanlığı bireylere 

özgü ya da çiftlere özel olmalıdır. Danışmanlık sırasında bireyin ya da 

çiftlerin mahremiyet ve gizlilik haklarına saygı gösterilmelidir (Anne 

Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 2007, Tap Vakfı 

2007). Ülkeler, gençlerin üreme sağlığı konusunda bilgi ve bakım 

almasını engelleyen yasal ve sosyal engelleri kaldırmalıdır (Geçici 

2011, Anne-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 2007). 

Fikirleri özgürce ifade etme hakkı: Tüm İnsanlar cinsel hayatlarını 

ifade etme ve bu konu hakkında görüşlerini dile getirme hak ve 

özgürlüğüne sahiptir. Gençlerin CSÜS konularında eğitim ve bilgiye 

erişimi düşünce, vicdan ve inançları sebebiyle her türlü ayrımcılığa ve 

kısıtlamaya karşı koruma hakkına sahiptir (Tap Vakfı 2007). 

Bilgilenme ve eğitim hakkı: Gençler, CSÜS ile ilgili hakları ilgili, 

cinsiyete duyarlı, önyargısız, tarafsız bir verilen eğitime ulaşma 

hakkına sahiptir. Gençler; cinsel ve üreme yaşamlarına ait aldıkları 

kararları özgür ve kendi iradesinde vermeleri sağlanmalıdır. Eğitim ve 

bilgiye ulaşabilme, aile planlaması yöntemlerine ulaşabilme ve bu 

yöntemlerin riskleri hakkında tam olarak bilgi edinme hakları 
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bulunmaktadır (Geçici 2011, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 

Genel Müdürlüğü 2007, Tap Vakfı 2007).  

Evlenme ve aile kurma konularında seçim yapma hakkı: Tüm gençler 

kendi kararları dışında bir başkasını isteği ile evlendirilmekten korunma 

hakkına sahiptir. Evlenme veya beraber yaşama kararı bireylerin 

birlikte alacakları özgür bir karadır (Geçici 2011, Ana Çocuk Sağlığı ve 

Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 2007, Cetad, 2006a, Tap Vakfı 2007, 

Özvarış & Ertan 2003).   

Çocuk sahibi olmaya karar verme/karar vermeme hakkı: Sadece 

gençler için değil tüm kadın ve erkeklerin sahip olacakları çocuk 

sayısını, bakabilecekleri çocuk sayısını, iki doğum arasındaki zaman 

aralığını bireylerin özgürce karar verebilme ve kararın sorumluluğunun 

bilincinde ihtiyacı olan bilgi, eğitim ve aile planlaması yöntemlerini 

öğrenme bu yöntemlere ulaşma hakkına sahiptir (Tap Vakfı 2007).  

Sağlık bakımı alma hakkı: Gençler cinsel sağlık ve üreme sağlığını 

kapsayan bütüncül bir sağlık bakım hizmeti almaya ve bu hizmeti en 

yüksek kalitede alma hakkına sahiptir (Geçici 2011, Ana Çocuk Sağlığı 

ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 2007). Bütüncül bir sağlık bakım 

hizmeti, gebeliğin güvenli koşullarda bitirilmesi, aile planlaması 

yöntemleri ve AIDS gibi CYBE’ın tanı ve tedavisini de içermelidir 

(Geçici 2011, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 

2007, Tap Vakfı 2007, Cetad, 2006a, Özvarış &Ertan 2003). 

Toplanma özgürlüğü ve siyasete katılma hakkı: Sadece gençler değil, 

tüm erkekler ve kadınlar barışçıl bir ortamda toplanma özgürlüğüne 
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sahiptir. Tüm bireyler bir araya toplanma; CSÜS ve haklarını, CSÜS’nı 

savunmak amacıyla birlik kurma hakkına sahiptir (Tap Vakfı 2007). 

İşkence ve kötü muameleden uzak kalma hakkı: Tüm insanlar, işkence 

veya insanlık dışı muamele ve cezalardan ve özgür iradesi dışında 

uygulanan tıbbi tedavi ve uygulamalardan korunma haklarına sahiptir. 

Tüm çocukların, özellikle cinsel sömürü, cinsel istismar ve taciz, yasa 

dışı cinsel faaliyetler, seks işçiliğine katılım veya yasa dışı cinsel 

sömürü uygulamaları ve pornografik gösteriler veya yayınlar için 

sömürü olmak üzere her türlü sömürüden korunma hakkı vardır (Geçici 

2011, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 2007, 

Cetad, 2006b, Tap Vakfı 2007, Özvarış & Ertan 2003). 

2. Gençlik Döneminde Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığının Önemi 

Ergenlik, bireylerin gözle görülür fiziksel değişimler, büyüme ve 

gelişme hızlı olması, cinsel olgunlaşma ve psiko-sosyal gelişme 

yaşadığı dönem olarak tanımlanmaktadır (Pınar, Taşkın & Eroğlu 2008, 

Shoveller ve ark. 2004, Creel & Perry, 2002). Gençlik dönemi cinsel 

gelişimin başladığı ve cinsel konulara eğilimin arttığı, ilk cinsel duygu 

ve deneyimlerin yaşandığı bir dönem olması nedeniyle son derece 

önemlidir. Bu nedenle gençlere CSÜS ile ilgili konularda doğru 

zamanda doğru bilgiye sahip olmaları önemlidir (Bulut & Gölbaşı, 20 

09). Gençler, toplumların sosyo-kültürel yapısının dinamik 

unsurlarından biridir. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı, sağlık 

alışkanlıklarının ve cinsel davranışların belirlenmeye başladığı bir 

dönemdir. Gençliğin merak ve fantezileri ilerleyen dönemlerde yerini 
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cinsel deneyimlere bırakmaya başlar (Aslan ve ark. 2014). Aynı 

zamanda gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinden düşük 

oranda yararlanan dezavantajlı grup olmaları, yaşadıkları nüfusa 

bakıldığında sayılarının yüksek olması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

sorunlarının sık görülmesi gibi nedenlerle bu konunun vurgulanması ve 

ele alınması son derece önemlidir (Başar, Yeşildere Sağlam 2016, 

Karabulutlu & Kılıç, 2011). Aynı zamanda gençlik döneminin cinsel 

sağlık ve üreme sağlığı konularında öncelikli konulardan olmasının 

nedenlerinden biri de geçiş sürecinde sağlık alışkanlıklarıyla birlikte 

cinsel davranışların da belirlenmeye başladığı hassas bir dönem 

olmasıdır (Aslan ve ark. 2014, Koluaçık ve ark. 2010, Siyez, 2009) 

3. Gençlik Dönemi Cinsel Sağlık Sorunları  

Gençlik döneminde yaşanan birçok fiziksel değişimin yanında cinsel 

davranışlarda da birçok değişimler yaşanmaktadır. Sağlık alışkanlıkları 

ve cinsel davranışlar gençlik döneminde şekillenmeye başlar. Gençler 

bu dönemde riskli davranışlara daha çok yatkındırlar ve cinsel yaşamda 

merak duygusu daha ağır bastığı için okşama, öpüşme gibi sınırlı cinsel 

davranışları daha ileriye götürme eğilimindedirler (Evren, 2008). 

Gençlerin üreme ve cinsel sağlık sorunları çok önemsenmemekte 

birlikte göz ardı edilmektedir (Gölbaşı, 2003). Gençlerin, sosyal stigma 

(damgalanma), aile planlaması yöntemlerine ulaşmayı önleyen yasa ve 

politikalar, evli olmayan kadınların kürtaj yaptıramaması, sağlık 

personelinin yargılayıcı tutumları ve sağlık personelin bilgi eksikliği 

cinsel ve üreme sağlığı önündeki engellerdir (Salam ve ark. 2016). 

Gençlerin riskli cinsel davranışları incelendiğinde; herhangi bir aile 
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planlaması yöntemi kullanmadan cinsel ilişkiye girme, birden fazla 

cinsel partnere sahip olma, erken yaşta cinsel ilişkiye başlama, CYBE 

sahip bir kişiyle korunmasız cinsel ilişkiye girme, erken yaşta plansız 

gebelik yaşama, sağlıksız ortamlarda isteyerek düşük ve kürtaj 

yaptırma, para karşılığı cinsel ilişki yaşamaya zorlanma sayılabilir 

(Evren, 2008, Ögel ve ark.  2005). 2009 yılında yayınlanan Evrensel 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü raporunda, Doğu Avrupa 

ülkelerinde yaşayan gençlerin daha fazla kapsamlı cinsel sağlık ve 

üreme sağlığı eğitimine ihtiyaç duyduğu bulunmuştur. Bu raporda 

olumlu sağlık davranışları geliştirmede erken yaşta alınan cinsel sağlık 

ve üreme sağlığı eğitiminin ileri ki yaşlarda alınan eğitime oranla daha 

etkin olduğu bulunmuştur. Erken yaşta, daha cinsel olarak aktif 

olunmayan bir dönemde, verilen cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitimin 

güvenli cinsel yaşamın sağlanmasında son derece etkili olduğu 

belirtilmektedir (Durex 2009). Gençlik döneminde en sık görülen cinsel 

sağlık ve üreme sağlığı sorunları bakıldığında;  

• Cinselliğin erken yaşta başlanması sonucu erken yaş gebelik ve 

bunlara ait istenmeyen sonuçlar  

• Cinselliğin erken yaşta başlanması sonucu sağlıksız ortamlarda 

gerçekleşen isteyerek düşük ve kürtaj, 

• Korumasız cinsel ilişki ile birlikte CYBE ve HIV/AIDS ile bulaş 

riskinin yüksek olması ve cinsel şiddete maruz kalma şeklinde 

sıralanabilir. 
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Cinselliğin Erken Yaşta Başlaması 

Dünyaya baktığımızda genç nüfus oranının artması ve bu artış ile 

birlikte gençler cinsel yönden daha aktif olma eğilimindedirler. Sahra 

altı olarak tanımlanan Afrika da evli olmayan 10 genç kadından 3’ü ve 

Güney Amerika da ise genç kadınların yaklaşık %25’i cinsel deneyim 

yaşamaya başladıklarını belirtilmişlerdir (Salam ve ark. 2016). 

Uluslararası Sağlık ve Sosyal Bilimler Forumu’nun yaptığı çalışma 

raporunda, Dünya da ilk cinsel ilişkiye girme yaşının düştüğü 

bildirilmektedir. Gençler arasında aile planlaması yöntem kullanım 

oranının oldukça düşük olması ve bir yöntem kullanılıyorsa da bu 

yöntemin genellikle etkili olmayan geleneksel yöntemler olduğu ifade 

edilmiştir (Özakar, 2013). Dünyaya baktığımıza gelişmekte olan diğer 

ülkelerde cinsel ilişkiye başlama yaşının düştüğü görülmekle beraber 

ülkemiz için de durum aynıdır. Ülkemizde de gençlik döneminde erken 

yaşta evlilikler ve bunun sonucu gebelikler halen önemli bir halk sağlığı 

sorunudur. Türkiye’de gençlik döneminde CSÜS çalışmaları 

incelendiğinde, gençlerin özelikle de CSÜS alanında bilgi düzeylerinin 

yetersiz olduğu, CSÜS hakkında doğru bilgiye ulaşmak istediklerini 

fakat doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilemediklerini, bu 

bilgi açığını aile, arkadaş ve yazılı ve görsel medyadan sağladıklarını 

ifade etmişlerdir (Akın ve ark. 2003). Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 

(UNFPA) 2007 yılında Türkiye’de gençlerle yapmış olduğu çalışmada, 

gençler cinsel sağlık ve üreme sağlığı çerçevesinde yaşadıkları 

değişimleri endişe verici olarak ifade etmekte ve bu değişimlerle nasıl 

başa çıkılacağı konusunda yeterli donanıma sahip olmadıklarını ifade 
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etmektedirler. Gençler CYBE’dan haberdar olduklarını fakat 

CYBE’dan nasıl korunacaklarını ve tedavi yöntemleri ve süreçleri 

hakkında bilgi eksiklikleri olduğu ifade etmişlerdir (UNFPA 2007). 

Türkiye’de gençler üzerinde yapılmış diğer bir çalışmaya göre, 

gençlerin ilk cinsel ilişkiye girme yaşının 14-15 yaşlar arasında olduğu 

bildirilmektedir (Ögel ve ark. 2005). Gençlerin CYBE ile ilgili bilgi 

düzeylerinin araştırıldığı bir çalışmada, gençlerin ilk cinsel ilişkiye 

girme yaşı kızlarda ortalama 16 yaş bulunurken erkeklerde ilk cinsel 

ilişkiye girme yaşı 17,6 yaş olarak bulunmuştur (Kırmızıtoprak & 

Şimşek, 2011). Türkiye’de üniversite öğrencilerinin cinsel bilgi, tutum 

ve davranışlarının araştırıldığı bir çalışmalar incelendiğinde ilk cinsel 

ilişkiye girme yaşı genç kadınlarda ortalama 17,8 yaş iken erke3.klerde 

16,7 yaştır (Saraçoğlu ve ark. 2014).  

Erken Yaşta Gebelik 

Her yıl dünya çapında 15-19 yaşları arasındaki 15 milyon genç kadın 

doğum yapmakta ve bu doğumların büyük çoğunluğunun az gelişmiş 

ya da gelişmekte olan ülkelerde olduğu bildirilmektedir. Gelişmekte 

olan ülkelerde ise toplam genç kadın nüfusunun sadece %19’u daha 

henüz 18 yaşına gelmeden hamile kalmaktadır (UNESCO, 2015). 

Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki erken yaş gebeliklerin oranı yüksek 

gelirli ülkelere göre iki kat daha fazladır (Salam ve ark. 2016). 

Birleşmiş milletler 2015 yılı küresel ergen doğum oranının binde 44 

olduğunu bildirmiştir (WHO 2018). Dünya genelinde 15-19 yaş arası 

gençlerin yaklaşık 4’te 1’inin evli olduğu bildirilmektedir. Asya ve 

Afrika’daki 20-24 yaş arasındaki kadınların neredeyse yarısının 18 



112 | GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

yaşına kadar evlendiği bildirilmektedir (Salam ve ark. 2016). Dünya 

genelinde 15-19 yaş arası kadınlarda gebelikle ilgili ölümlerin, 

intiharlardan sonra 2. ölüm nedeni olduğu bildirilmektedir. Ayrıca 

gelişmekte olan düşük gelirli ülkelerde, genç kadınlarda önde gelen 

ölüm nedenlerinden biri erken yaş gebelik ve doğumdur (Salam ve ark. 

2016, UNESCO 2015). Erken yaş gebelik ve doğumlar annenin 

sağlığını etkilemesinin yanı sıra kızların okula gitmesini engeller ve 

yoksulluk döngüsünün sürmesine neden olur. Düşük ve orta gelirli 

ülkelerde ki erken yaş gebelikler gelişime ciddi bir engeldir. Eşlerin evi 

terk etmesi, okuldan ayrılma gibi durumlar genç kadınların gelecekteki 

sosyal ve ekonomik fırsatlara erişimine engel olarak verimliliğin 

kaybolmasına neden olmaktadır (Salam ve ark. 2016). Erken yaş 

hamilelik ve doğum nedeniyle bu dönemde ki annelerde ciddi fiziksel 

ve psikolojik sorunlar yaşanmakta ve genç anneler okula devam 

etmemektedirler. Genç annelerin sadece %50'si lise diplomasına 

sahipken, gençlik döneminde doğum yapmayan kadınların yaklaşık % 

90'ı lise mezunudur.  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 3’sü 2030'a kadar, CSÜS 

hizmetlerine tam erişimin sağlanmasıdır. Kadınların, çocukların ve 

ergenlerin sağlığı için Küresel stratejinin önemli bir göstergesi, ergen 

doğum oranıdır (WHO 2018). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 

raporunda ülkemizde ilk defa evlenen gençlerin oranı erkeklerde 

%27,9, kadınlarda ise %25,1’dir. Aynı raporda 15-24 yaş arasındaki 

genç nüfusun medeni durumu incelendiğinde genç erken nüfusun 

%3,8’i resmi nikâhla evliyken genç kadın nüfusun %15,5 resmi nikâhla 
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evlidir (TÜİK 2020). Türkiye’de gençlik döneminde evlilikler yüksek 

olduğu için bu dönem ayrı bir öneme sahiptir. Bu durum erken 

gebeliklere zemin hazırlamaktadır. Gençler, cinsel sağlık bilgisinin en 

az olduğu ve gelişme çağında bulundukları bir dönemde erken gebelik 

yaşadığı için gebeliğe bağlı birçok cinsel sağlık sorunu 

yaşamaktadırlar. Ayrıca gençlerin gelişimi ve eğitimi de yarıda 

kalabilmektedir (Özaydın, 2015). Erken yaş cinsel ilişki ile ilgili bir 

başka sorunda aile planlaması yöntemi kullanma durumudur. 

Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün 

yayınladığı raporunda, 15-19 yaş arası kadınların sadece %3,4’ü 

herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanmaktadır (TNSA 2018).  

Cinsel Şiddet ve Taciz 

DSÖ’nün tanımına göre; cinsel şiddet, kurbanla ilişkisi olup 

olmamasına bakılmaksızın, kişinin rızası dışında ve baskı yapılarak 

herhangi bir ortamda gerçekleştirilen ve kişiye fiziksel, sosyal ve ruhsal 

olarak zarar veren cinsel eylem ya da cinsel bir davranış elde etme 

girişimidir. Cinsel şiddetin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerinde derin 

etkileri vardır. Cinsel şiddet, fiziksel yaralanma dışında cinsel ve üreme 

sağlığı ile ilişkili bir dizi sağlık sorununa da neden olmaktadır. Cinsel 

şiddet devamında meydana gelen ölümler, HIV enfeksiyonu, intihar ve 

cinsel saldırı sırasında olan ya da şeref cinayeti olarak adlandırılan 

cinayetler nedeniyle olabilmektedir. Şiddet mağduru olan bireyler 

ayrıca aileleri ve diğerleri tarafından dışlandığı ve damgalandığı için bu 

kişilerin sosyal yaşamı da olumsuz etkilenmektedir (WHO 2002). 

WHO’nun bildirdiğine göre, cinsel şiddetin üreme ve cinsel sağlık 
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üzerine olumsuz etkileri şunlardır; istenmeyen gebelikler, doğum 

komplikasyonları, kronik pelvik ağrı, güvenli olmayan düşükler, 

jinekolojik hastalıklar, HIV ve diğer cinsel yolla geçen enfeksiyonlar 

(WHO 2014). Kadına yönelik şiddet, kadınların gelişimini ve sağlığını 

olumsuz etkileyen küresel bir salgın olarak ifade edilmektedir. 

WHO’nun bildirdiğine göre, dünyada her 3 kadından 1’i partneri veya 

partneri olmayan kişiler tarafından fiziksel ya da cinsel şiddet 

yaşamaktadır. Partneri tarafından şiddete uğrayan kadınların oranı 15-

19 yaş arası için %29, 20-24 yaş arası için ise %32’dir. Fiziksel ya da 

cinsel şiddete maruz kalan kadınlarda, CYBE ve HIV bulaşma riski 1,5 

kat daha fazladır (Mathur ve ark. 2018). Dünya geneline bakıldığında, 

kadınların cinsel şiddet yaşama olasılığının %25 olduğu 

bildirilmektedir. Yani her 4 kadından 1’i hayatı boyunca cinsel şiddete 

maruz kalmaktadır. Genellikle 12-34 yaş arasında kadınların daha 

korunmasız olduğu için şiddete daha fazla maruz kaldığı 

belirtilmektedir (Millon, Chang ve Shors, 2018). Küresel olarak, 20 

yaşın altındaki on kadından 1'inin cinsel şiddete maruz kaldığı 

bildirilmektedir (WHO 2018). Erken yaş gebelikler genellikle erken 

yaşta yapılan evlilikler içerisinde olmakta ve önemli bir bölümü de 

tecavüz sonucu gerçekleşmektedir. UNESCO’nun verilerine göre, 

dünya genelinde tahminen 3 kadın ve kız çocuğundan 1’inin cinsel 

ve/veya fiziksel şiddet yaşadıkları bildirilmektedir (UNESCO 2015). 

Genital mutilasyon yani kadın sünnetinin, dünyada yaşanan en önemli 

cinsel şiddet suçlarından biri olduğu bilinmektedir. Dünya genelinde 

otuz ülkede en az 2 yüz milyon kadın ya da kızın kadın sünnetine maruz 

kaldığı bildirilmektedir. Genellikle kadın sünneti kız çocuklarına 5 



GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 115 

yaşından önce yapılmaktadır (UNESCO 2018). Üniversitede okuyan 

öğrenciler üzerine yapılan bir çalışmada, partneri tarafından cinsel 

şiddete uğrayan kadın oranı %7,2 bulunmuştur. Yine bu çalışmadaki 

kadın öğrencilerin %88’i duygusal olarak, %22,2’si sözel olarak, 

%21,4’ü ekonomik olarak, %16,4’ü fiziksel olarak şiddete uğradıklarını 

ifade etmişlerdir. Cinsel şiddet olarak kadınlar, en çok partnerlerinin 

cinsel sınırlarını ihlal ettiğini ve onları cinsel ilişkiye zorladıklarını 

belirtmişlerdir. Şiddete maruz kalan kadınların anksiyete yaşama 

durumları bu çalışmada yüksek bulunmuştur (Dikmen, Özaydın 

&Yılmaz, 2018). 

CYBE ve HIV/AIDS 

CYBE cinsel ilişki sırasında bir kişiden diğerine cinsel temas yoluyla 

bulaşan bir enfeksiyondur. Bunlar arasında klamidya, gonore, genital 

herpes, insan papilloma virüsü (HPV), sifiliz ve HIV bulunur. Cinsel 

yolla bulaşan enfeksiyonların çoğu, uzun süre semptom 

göstermemektedir. Semptomlar olmasa bile zararlı olabilir ve cinsel 

ilişki sırasında geçebilirler. Gençler, farklı nedenlerden dolayı cinsel 

yolla geçen enfeksiyonlar açısından büyük risk altındadırlar. Bu 

nedenler:  

• Genç kadınların biyolojik olarak CYBE'a daha yatkın olması,  

• Bazı gençlerin önerilen CYBE testlerini yaptırmaması,  

• Birçok gencin cinsel yaşamları hakkında bir doktor veya hemşire 

ile açıkça ve dürüstçe konuşmaktan çekinmesi,  
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• Sosyal güvence veya sağlık kuruluşuna kolay ulaşımın olmaması 

nedeniyle gençlerin CYBE testlerine erişiminin zorlaşması,  

• Bazı gençlerin birden fazla seks partnerinin olmasıdır (CDC 2018).  

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar her yaştan bireyi etkilerken, gençlerde 

özellikle daha fazla görülmektedir. Sahra altı Afrika’da, HIV ile 

yaşayan genç kadınlar, HIV ile yaşayan genç erkeklerin hemen hemen 

2 katıdır. Dünya genelinde gençlerin yalnızca %34’ü HIV’in bulaşması 

ve önlenmesi açısından doğru ve güvenilir bilgiye sahiptirler 

(UNESCO, 2015). European Centre for Disease Prevention and Control 

(CDC)’nin tahminlerine göre, 15-24 yaş arasındaki gençler cinsel 

olarak aktif nüfusun 4’te 1’ini oluşturmaktadır. Her yıl Amerika 

Birleşik Devletleri'nde meydana gelen yirmi milyon yeni cinsel yolla 

bulaşan enfeksiyonun yarısının bu yaş grubunda meydana geldiği 

tahmin edilmektedir (CDC, 2018). HIV ve AIDS bu yaş grubunda 

ölümlerin en önemli 5 nedeninden biridir. Cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonlar infertilite ve kansere yol açabilir. HIV enfeksiyonu sağlık 

sistemlerinde kronik bakım yüküne yol açar ve yenidoğan bebeklere 

bulaşabilir (WHO, 2011). CSÜS, Sağlık Sektörü için Ulusal Stratejik 

Eylem Planı 2005-2015’de belirtildiğine göre, ülkemizde CSÜS 

açısından öncelikli konular arasında, gençlerin CSÜS düzeyinin 

istenilen düzeyde değildir. (Sağlık Bakanlığı, 2005). Aile planlaması 

yöntemlerine toplumsal yapı nedeniyle ülkemizde gençler ulaşmada 

sıkıntı yaşamaktadırlar. Gençler cinsel istismar ve tacize daha çok 

maruz kalmaktadırlar. CYBE oranı gençlerde daha fazladır. İstenmeyen 

gebelikler çoğunlukla düşükle sonuçlanmaktadır (Özaydın, 2015). 
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Gençlerin özellikle cinsel sağlık ihtiyaçları yetişkinlerden farklıdır ve 

bu ihtiyaçları dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de 

ihmal edilmektedir. Bu durum gençlerin sonraki yaşamlarında önemli 

sorunlara neden olabilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2005). Türkiye’de 

HIV ve AIDS ile ilgili yeterli vaka bildirimi yapılmadığı için veriler 

yetersizdir. HIV taşıyıcısı birçok kişinin bunun farkında bile olmadığı 

söylenmektedir. HIV/AIDS ile ilgili farkındalık olmasına rağmen HIV 

ile bulaş olmaması için ya da olduğunda neler yapılacağı ile ilgili bilgi 

yetersizdir. Türkiye’de genç nüfusun fazla olması nedeniyle gençlik 

dönemi HIV ve AIDS açısından risk altındadır. Özellikle çalışmayan ve 

okula devam etmeyen gençlerin kondoma ulaşamamasından dolayı 

HIV tehlikesinin arttığı düşünülmektedir.  

4. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Konularında Yürütülen Sağlık 

Hizmetleri  

Gençlik döneminde yaşanan fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimler bu 

yaştaki gençlere özel sağlık hizmetlerinin verilmesi gerekliliğini de 

beraberinde getirmektedir. Çocukluk ve yetişkinlik arasındaki gelişim 

döneminde ergenler genellikle vücutlarındaki değişikliklerden rahatsız 

olurlar. Evde açık iletişimi teşvik etmek önemlidir (Nasbaum 2007, 

Yıldırım 2008). Evde cinsellik konuşulmuyorsa birinci basamak en 

önemli kaynaktır (Yıldırım 2008, Nasbaum 2007).  

Uygun çevre oluşturma: Ergene gizliliğin sağlanması güven ortamı 

yaratır. Kendisi ve ailesi ile ayrı ayrı görüşmeler yapılarak ergenin 

bireyselleşmesi desteklenmelidir. 
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 Öncü yaklaşım: Ergenlik öncesi çocuğu yaklaşan fiziksel değişiklikler 

hakkında bilgilendirin ve aileye evde cinsel konuları tartışmasını önerin 

(Yıldırım 2008, Cedat 2006). Aile hekimleri rutin sağlık kontrolleri 

sırasında ergenlerle cinsellik hakkında konuşmaya başlayabilir. 

Anamnez spesifik ve yönlendirici olmalıdır. Verilen bilgiler anlaşılır 

olmalı, cevaplar basit ve eksiksiz düzeltilmelidir (Yıldırım 2008, 

Nasbaum 2007).  

Türkiye üreme sağlığı programı raporunda belirtilen gençlere yönelik 

girişimler ve periyodik sağlık muayeneleri aşağıdaki şekilde 

yürütülmektedir: 

• 11-21 yaş arası gençlere yönelik müdahaleler ve yılda bir kez ve 

döneme özel periyodik sağlık muayeneleri yapılmalıdır. 

• Koruyucu sağlık hizmetleri bireye özgü, yaşa ve gelişim düzeyine 

uygun olmalıdır.  

• Sağlık çalışanları gençlerle yapılan görüşmelerin gizliliğini 

mutlaka sağlamalı.  

• Aileler gençlerin erken, orta ve geç erişkin dönemlerinde en az 

bir kez gençlere yönelik danışmanlık almalıdır.  

• Gençler fizik büyüme, psiko-sosyal ve psiko-seksüel gelişme, 

cinsel sağlık ve üreme sağlığının önemi hakkında profesyonel bir 

danışmanlık almalıdır. 

• Gençler zararlı madde kullanımının zararları ve bu 

alışkanlıklardan kaçınma, şiddetten kaçınma, sağlıklı yaşam ve 

egzersiz konularında profesyonel bir danışmanlık almalıdır. 
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• Gençler sağlıklı ve temiz beslenme, sağlıklı ve temiz beslenmenin 

faydaları, sağlıklı ve güvenli beslenme alışkanlıkları ve güvenli 

kilo yönetimi konusunda profesyonel tavsiye almalıdır. 

• Gençlere egzersizin yararları hakkında bilgi verilmeli ve düzenli 

egzersiz yapmaları için tavsiye ve teşvik edilmelidir. 

• Gençler CYBE’ una karşı bariyer bir yöntem olan prezervatif 

kullanımı ve gebelikten korunma için modern doğum kontrol 

yöntemlerini içeren konularda profesyonel cinsel danışmanlık 

almalıdır. 

• Yeme içme bozuklukları ve obezite gibi vücut imajı ve yeme 

davranışlarını içerecek şekilde danışmanlık almalıdır. 

•  Zararlı madde kullanma alışkanlığı olan gençlere profesyonel 

danışmanlık hizmet verilmeli ve takibi sağlanmalıdır. 

• Cinsel yönden aktif gençlere güvenli cinsellik bilgisi ve gebelik 

ve CYBE açısından risk altındaki gençlere danışmanlık 

sağlanmalıdır. 

• Cinsel yönden aktif gençlerin CYBH açısından taranması 

sağlanmalıdır. 

• HIV taraması yapılırken HIV riski taşıyan gençlerin kişisel 

onamları alınmalı, test öncesi ve sonrasında mahremiyetleri 

korunmalıdır.  

• Cinsel yönden aktif olan genç kadınların servikal kanser ve aşı 

açısından “smear” taraması yapılması ve izlenmesi 

gerekmektedir. 
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• Depresyon ya da intihar riskine karşı gençler mutlaka 

değerlendirmeli ve uygun sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır. 

Türkiye’ de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri içerinde uzun yıllardır 

gençlere yönelik CSÜS ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık 

hizmetleri bulunmasına rağmen gençlerin gereksinimlerine yönelik 

istenilen düzeyde sunulamamaktadır. CSÜS hizmetlerinin Birinci 

Basamak Sağlık Hizmetlerine entegre etmek amacıyla 2005-2015 

Ulusal Stratejik Eylem Planı oluşturulmuştur. Eylem planında, 

gençlerin CSÜS sorunlarının çözümüne yönelik uygulamalar yer 

almaktadır. CSÜS eğitim ihtiyacını karşılamak için Millî Eğitim 

Bakanlığı ve birçok sivil toplum kuruluşları ile birtakım projeler ve 

eğitimler başlatılmıştır. Fakat bu eğitimler daha çok üreme sağlığı, 

CYBE ve aile planlaması konulardan oluşmakta ve daha çok proje 

kapsamında olduğu için süreklilik arz etmemektedir. CSÜS 

geliştirilmesi için özellikle gelişmekte olan ülkelerde CSÜS eğitiminin 

örgün eğitimin içerisinde verilmesi süreklilik, farkındalık yaratmak ve 

literatür oluşturma açısından büyük önem taşımaktadır (Değer &  Balçı 

2018). 

5. Gençlerin Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığının Geliştirilmesinde 

Akran Eğitim Yaklaşımı  

Akran Temelli Eğitim Programları 

Akran Bilgilendirme: Akran bilgilendirme genel anlamıyla, özel bir 

eğitim gerektirmeyen, birçok insanın bilgi edinmesi ya da sağlıkla 
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ilişkili çeşitli konularda materyal sağlamak (broşür, kondom) gibi 

herhangi bir aktiviteyi içeren, herkesin katılabileceği bir etkinliktir 

(FHI 2010, UNFPA 2004).  

Akran Eğitimi: Akran eğitimi ise, belirli başlı konularda eğitilmiş ve 

istekli gençlerin, akranları ile birlikte akranların, bilgi, tutum, inanç ve 

beceri yönünden gelişmesi ve akranların kendi sağlıklarını koruma 

bilincini kazanmalarını sağlayan etkinlikler bütünüdür (FHI 2010, 

UNFPA ve Y-PEER, 2004). Akran eğitimi etkinlikleri, akranların 

belirli bir süre boyunca katılımını gerekmekte olup, birbirinden farklı 

mekânlarda (okul, park, kafe, işyeri, gibi.) gerçekleştirilen etkinliklerdir 

(Adamchak, 2006, UNFPA ve FHI, 2005, UNFPA ve Y-PEER, 2004, 

IPPF ve WHR, 2004).  

Akran Danışmanlığı: Akran danışmanlığı, akran eğitiminin daha 

ötesinde bir durumdur. Akran danışmanlığı yüksek düzeyde eğitim 

almayı gerektiren bir durumdur. Akran danışmanlarının akranlarıyla 

çalışma, bireysel sorunlarıyla ilgili olarak onlara destek olma ve 

akranların sorunlarını çözmede onlara yol göstermeleri esasına dayanır 

(UNFPA ve FHI, 2005; IPPF ve WHR, 2004). 

Akran Eğitimi Modeli 

Eğitim temelinde, bir öğrenme süreci olarak tanımlanmakta aynı 

zamanda bilgi, tutum ve davranış yönünden gelişmeyi de beraberinde 

getirmektedir. Akran eğitimi modeli incelendiğinde, gençlerin 

akranlarıyla iyi etkileşim halinde oldukları ve akranlarıyla kendilerini 

özdeşleştirmeleri sebebiyle sosyal öğrenme kuramına bağlı olarak 



122 | GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

geliştirilmiş bir eğitim etkinliği bütünüdür (Stakic ve ark., 2003). Akran 

eğitimi, akranların birbiriyle sosyal etkileşim halinde olan ve eşit 

statüde bulunan, çoğunlukla benzer tutum ve davranışa sahip olan 

akranlarda gönüllük esasına dayanan, akranların bilgi, davranış ve 

tutumlarını iyi yönde değiştirmeyi hedefleyen planlı bir eğitim sürecidir 

(Yan ve ark., 2014). Akran eğitim modeli, genç akranların ailelerinden, 

okuldan ya da çevrelerinden elde edemedikleri cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı konularındaki bilgiye rahat ulaşmalarını sağlayan, gençlerin 

kendi baş etme becerilerini geliştiren, gençleri dinleyici rolünden 

çıkartıp kendi yaşamının sorumluluğunu alan bireyler olmasını 

sağlamaktadır (Adamchak, 2006, UNFPA ve FHI, 2005, UNFPA ve Y-

PEER, 2004, IPPF ve WHR, 2004). Yapılan araştırmalar bize 

göstermektedir ki, akran eğitimi modelinin kullanılması cinsel sağlık ve 

üreme sağlığı bilgisini artırmada etkili son derece etkili olduğu, ilk 

cinsel ilişkiye başlama yaşını ertelendiğini, aile planlaması yöntem 

kullanımını artırdığını, riskli cinsel davranışlardan kaçınıldığını bize 

göstermiştir (Yan ve ark. 2014, Adeomi ve ark. 2014, Bulduk & 

Erdoğan, 2012, Dağ ve ark. 2012, Kırmızıtoprak & Şimşek, 2011, 

Mahat ve ark., 2008 Kadıoğlu & Yıldız, 2007 Borgia ve ark., 2005). 

Akran Eğitimi Modelinin Yararları 

Akran eğitimi etkili bir yöntemdir: Özellikle cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı gibi özel konularda geleneksel eğitim yöntemlerine oranla akran 

eğitimi daha etkili ve başarılı olabilmektedir. Klasik eğitimde eğitici ile 

öğrenci arasında buluna hiyerarşik ilişki akran eğitimin modelinde 

yoktur. Bu nedenle akran grupları, akranların rahat bir ortamda, 
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otoriteden uzak konuşabildikleri, tartışabildikleri ve öğrenebildikleri, 

yaşamlarını etkileyebilecek birçok davranışı kazanmalarına yardımcı 

bir eğitim modelidir (Yan ve ark., 2014, Tolli, 2012). Bireylerin kendi 

kararlarını almalarını destekleyen, bilgiye dayalı karar verebilen ve 

kendini daha iyi ifade etme becerisi geliştiren akran eğitim programları 

gençlere ulaşmak için ideal bir eğitim modeli olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Tolli 2012, Abass, 2010, FHI, 2010, UNFPA 2005, 

UNFPA ve FHI 2005).  

Akran eğitimi ile gençler arasındaki iletişim kolaylaştırılmaktadır: 

Akran eğitimi etkili bir iletişim kanalı, metodoloji, felsefe, strateji, 

gençler arasında diyalog için eşit fırsatlar sağlayan çok yönlü ve 

popüler bir yaklaşımdır. Gençler, kendine güvenen, donanımlı, liderlik 

becerileri gelişmiş, genç olmanın anlamını ve zorluklarını bilen, bazı 

konularda daha bilgili ve dolayısıyla tavsiye veren akran eğitimcilerle 

daha kolay iletişim kurabilmektedir (FHI, 2010, UNFPA, 2005, 

UNFPA ve FHI 2005).  

Akran eğitimi, maliyeti düşüktür ve bu yüzden ekonomiktir: Akran 

eğitimi farklı disiplinlerde (matematik, kimya, ekonometri, tıp ve 

hemşirelik gibi) yaygın olarak kullanılmaktadır. Akran eğitimi, 

gençlerin cinsel ve üreme sağlığını değerlendirmede profesyoneller 

tarafından yürütülen çoğu eğitimden daha ekonomiktir. Kaynakların 

kısıtlı olduğu durumlarda bu şekilde daha az maliyetle daha büyük 

gruplara ulaşmak mümkündür (UNFPA 2005, Stakic ve ark., 2003).  
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Akran eğitimi, toplum sağlığını ve gençlerin sağlığını iyileştirir: 

Gençler, toplumun dinamik unsurları ve geleceğin yetişkinleridir. 

Gençlerin sağlığı, toplumun sağlığını iyileştirmenin en temel yoludur. 

İyi tasarlanmış ve iyi uygulanan akran eğitimi programları, gençlerin 

sağlıklarıyla ilgili bilgi, davranış ve becerilerine katkı sağlarken, sağlık 

hizmetlerinden yararlanma sıklığını da artırmaktadır (Yan ve ark., 

2014, Tolli, 2012). Akran eğitimi genellikle bir grup içinden seçilen 

belirli bireyler aracılığıyla aynı grubun diğer üyelerinde bilgi, tutum, 

inanç veya davranış değişikliği sağlamak için kullanılır. Bu açıdan 

bireysel değişimleri sağlayarak grup ya da toplumsal düzeyde bir 

değişime zemin hazırlar (FHI, 2010, Abass, 2010, UNFPA, 2005, 

UNFPA ve FHI, 2005).  

Akran Eğitimi Modelinin Sınırlılıkları 

Literatürde akran eğitimi modelinin bazı sınırlılıklarının olduğu 

belirtilmektedir. Akran eğitimi modelinin bu sınırlılıklarına aşağıda 

kısaca değinilmiştir: 

1. Akran eğitimi programlarının etkinliği ve kalitesi çeşitli faktörlere 

bağlıdır. Eğitim programının içeriği, amaçları, akran eğitimcilerin 

seçimi, hedef kitlenin özellikleri (yaş, cinsiyet gibi) bu faktörler 

arasındadır. Örneğin, akran eğitimi kısa süreli cinsel ilişkiyi ertelemede 

faydalı olurken, uzun süreli davranış değişikliğinde başarısız olabilir 

(FHI, 2010, (UNFPA ve FHI, 2005).  
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2. Akran eğitimci olacak gençleri içeren eğitim programları ve izleme 

faaliyetleri bazı durumlarda pahalı ve zaman alıcı olabilir (FHI, 2010, 

UNFPA 2005, UNFPA ve FHI, 2005).  

3. Akran eğitimcilerin akranları üzerinde baskı ve otorite kurma çabası, 

eğitim faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesini ve eğitim hedeflerine 

ulaşmasını engelleyebilmektedir (Yan ve ark., 2014, Tolli, 2012, Abass, 

2010).  

4. Akran eğitimciler arasında belli bir yaş sınırı vardır. Eski akran 

eğitimcilerin yerine yeni akranlar yetiştirmek gerekir (FHI, 2010).  

5. Uzun süreli programlarda akran eğitimcilerin motivasyonunun 

kaybolması eğitimin amaçlarına ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Eğitim 

programları için gerçekçi hedefler oluşturulması, akran eğitimcilerin 

motivasyonlarının yüksek tutulması ve bu eğitim organizasyonunun 

değerli üyeleri olduklarını hissettirmeleri önerilir (FHI, 2010, UNFPA 

2005, UNFPA ve FHI, 2005).  

6. Akran eğitimi çok sektörlü bir iş birliği gerektirir. Sosyal normlar, 

sosyal kurallar, medyadan iletilen mesajlar, aileler, öğretmenler, sağlık 

çalışanları ve dini liderler gençlerin hayatında önemli bir yere sahiptir. 

Bu faktörlerden bağımsız olarak akran eğitimi programlarının 

oluşturulması, hedeflere ulaşma çabalarını olumsuz etkileyebilir (FHI 

2010, Adamchack, 2006).  

 



126 | GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

Sonuç 

Gençlik döneminde CSÜS konularında yeterli eğitim ve bilgi almamış 

olan gençleri riske açık haline getirmektedir. Gençler, CSÜS 

sorunlarını daha fazla yaşamaktadır. Nedeni ise gençlerin CSÜS 

hizmetlerine erişimlerinin yeterli olmaması dolayısıyla hizmetlerden 

yararlanamamaları, bazı ülkelerde genç nüfusun fazla olması gibi 

nedenler gençleri öncelikli ve üzerinde özellikle durulması gereken bir 

grup haline getirmektedir. Gençlerin CSÜS konularındaki 

gereksinimlerinin göz ardı edilmesi, gelecekte sorunlara neden olabilir. 

Yenilik ve değişime en açık dönem olan gençlik dönemi doğru yerde, 

doğru zamanda, doğru profesyonel kişiler ile birlikte uygun eğitim 

verilmesiyle CSÜS  gelişimine katkı sağlanacaktır.  

Ülkeler içinde yaşadıkları genç nüfusun özelliklerini ve 

gereksinimlerini belirleyip ona uygun hizmetler geliştirmelidirler.  

Gençler özel bir gruptur ve özel CSÜS gereksinimine sahiptirler. CSÜS 

konularını yeteri kadar önemsemeyen ülkelerde gençler; doğru bilgi 

alamamakta, modern aile planlaması yöntemlerine ulaşamamakta ve 

yöntemlere ulaşmayı engelleyen yasa ve politikalar nedeniyle CSÜS 

gereksinimleri tam olarak karşılamamaktadır. CSÜS devam ettirilmesi 

için gençler doğru bilgiye ulaşabilmeli, modern aile planlaması 

yöntemlerine ulaşmada sıkıntı yaşamamalı ve cinsel konularda 

tercihlerine saygı duyulması gerekmektedir. 

Gençler üzerine yapılan CSÜS ile ilgili çalışma literatürleri 

incelendiğinde gençlerde riskli cinsel davranışların önlenmesi için 
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CSÜS eğitimi, danışmanlık ve sürekli erişilebilen modern aile 

planlaması hizmetlerinin olması önermektedir.  Ayrıca gençlerin CSÜS 

eğitimlerine katılımın artırılması için gençlerin yaş gruplarına göre 

eğitim programlarının oluşturulması, özellikle yükseköğretim 

kurumunda eğitim gören gençler için müfredat programlarına uygun 

dersler eklenmesi, kampüs içinde sürekli eğitim verilmesi ve bu 

eğitimlerin tekrarlanması, eğitimlerde farkı öğretim tekniklerinin 

kullanılması ve akademisyenlerin gençlerin CSÜS bilgi düzeyleri ve 

gereksinimlerini sürekli belirlemesi yararlı olacaktır.  
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Giriş 

Bireylerin fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel yönden bir değişim ve 

dönüşüm içine girdiği ergenlik döneminde, ergenlerin aileleriyle 

kurduğu etkileşimlerin niteliği, bireylerin sağlıklı kişilik gelişimi 

sağlaması, sosyal yaşam becerileri kazanması ile doğrudan ilgilidir. 

Aile içi ilişkiler ve aile desteği bireylerin ileriki yaşantılarında 

gelecekteki kişiliklerini, hayata bakış açılarını, davranışlarını, 

mesleklerini şekillendiren etkiler bırakabilmektedir. Ergenlik 

döneminde ailesinden yeterli sosyal desteği alan ergenin, ailesi 

tarafından dinlenildiğini, cesaretlendirildiğini, takdir edildiğini, 

duygusal olarak desteklendiğini ve zor zamanlarında ailesinden yardım 

alabileceğini hissetmesi aile sisteminin yapılanmasında ve 

sürdürülmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal hizmet bu noktada 

ergeni içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olarak ele alarak, ailesine ve 

diğer bireylere karşı olan sorumluluklarını hatırlatır. Aynı zamanda, 

kendi yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi açısından gerekli 

olan destekleri sunmayı ve hayatta karşılaşabileceği risklere karşı genci 

korumayı sağlamayı amaç edinir. Bu nedende sosyal hizmet özellikle 

günümüz şartlarında daha da önem kazanmaktadır. Bu çerçevede bu 

bölümde sosyal destek, sosyal destek kaynakları, sosyal desteğin 

boyutları, sosyal destek modelleri, sosyal destek türleri, algılanan 

sosyal destek, aileden algılanan sosyal destek, ergenlik dönemiyle 

birlikte ailede değişen ilişkilerin aile yaşam döngüsü ve sosyal destek 

açısından incelenmesi, sosyal hizmet açısından sosyal desteğin önemi 

başlıklarına yer verilmiştir.  
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1. Sosyal Destek  

Sosyal destek genel tanımına bakıldığında; bireyin stresli bir 

ortamdayken yaşamında önemli yeri olan arkadaşları, ailesi ve 

komşuları gibi yakın çevresiyle sosyal ilişkiler kurarak sağlamış olduğu 

maddi ve manevi yardımlardır (Yaman, 2019; Ateş, 2012; Doğan, 

2011; Dhar, 2001). Cohen ve Wills (1985)’e göre sosyal destek; bireyin 

çevresindeki kişiler tarafından değer verilme, güvenilme, saygı 

duyulma gibi ihtiyaçlarının olduğunu ve bireyin bu destek sayesinde 

kendini özel ve iyi hissetme durumudur. Schwarzer ve ark. (2003)’a 

göre sosyal destek, herhangi bir sorun ortaya çıktığı zaman kişiye güven 

verme, tavsiyede bulunma ve yardımcı bir araç olarak görülür aynı 

zamanda sosyal destek bireyin olumsuz bazı olaylar sonucu 

iyileşmesini, olumsuz etkileri azaltmasını ve yanında birilerinin 

olduğunu bilmesidir. Sosyal destek, kişinin ihtiyaç duyduğunda maddi, 

duygusal ve sosyal yardım alarak kişiler arası etkileşim kurmasıdır. 

Sosyal iletişim ve etkileşim sonucu ortaya çıktığı için kesin ve net bir 

tanım yapmak çoğunlukla zordur (Yüzer & ark., 2006; Özdevecioğlu, 

2004).  

Sosyal destek, sağlanan sosyal destek (SSD) ve algılanan sosyal destek 

(ASD) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. SSD, destek sağlayanlar 

tarafından bireye verilmiş olan destek miktarı şeklinde tanımlanırken; 

ASD ise bireyin destek sağlayanların varlığına, yeterliliğine ve güçlü 

ilişkilerinin var olduğuna güvenmesidir (Park, 2007; Baştürk, 2002). 

ASD’de bireyin bakış açısı son derece önemlidir (Mackinnon, 2012). 

Burada asıl önemli olan konu SSD’den çok ASD’dir (Wethington & 

Kessler, 1986). ASD bireyin hayatında önemli yeri olan kişiler 
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tarafından değer verilmesi sonucu bireyin kendini özel ve iyi 

hissetmesidir (Cohen & Will, 1985). ASD, kişinin mevcut bir sosyal 

desteği olduğuna, ihtiyaç duyulan gereksinimlerin karşılandığına olan 

inancıdır (Mattson & Hall, 2011). 

ASD’de iki farklı değişkenin olduğu kabul edilebilir. Bunlardan ilki 

ihtiyaç anında çevremizde olan kişilerin varlığı iken diğeri sağlanan bu 

destek sonucu bireyin tatmin olması durumudur. Bu iki değişken 

üzerinde bireyin kişilik özellikleri, çevresel faktörler ve benlik 

saygısının etkisi de son derece büyüktür. Kimi birey için çok fazla kişi 

kimi birey içinse tek kişi sosyal destek sağlayıcıdır (Kurt, 2019). 

“Sosyal ağ” ASD’de üzerinde durulması gereken önemli kavramlardan 

biridir. Sosyal ağ, sosyal desteği bireylere iletirken kullanılan önemli 

bir araçlardan biridir. Sosyal ağ terimi bireyin eşi, arkadaşları, annesi 

veya babası gibi sürekli etkileşimde bulunduğu önemli kişilerden 

oluşmaktadır. Çevreden alınan destek ile birey kendini her zaman daha 

başarılı hissedecektir (Taysi, 2000). ASD ne kadar yüksek olursa birey 

problemlerle kolay başa çıkabilmekte, ruhsal açıdan kendilerini daha 

sağlıklı ve iyi hissetmektedir. ASD düşük olduğu durumlarda birey 

sosyal izolasyon yaşayıp psikolojik ve fiziksel açıdan olumsuz 

etkilenmektedir (Haskan Avcı & Yıldırım 2014). Tüm bu yapılan 

tanımların ortak noktası şudur ki birey herhangi bir sorunla karşılaştığı 

zaman çevresindeki kişilerden aldığı sosyal destekle ortadaki sorunu 

yok edebilmekte veya en aza indirgeyebilmektedir. Sosyal destek 

sayesinde bireyler fiziksel veya psikolojik sorunları oldukça kolay 

çözebilmektedir. Sosyal destekle birlikte birey olumsuz durumlara karşı 

kendini koruyarak stres düzeyi azalacaktır (Khorshid & Arslan 2006). 
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1.1. Sosyal Destek Kaynakları  

Yapılan araştırmalar bize göstermektedir ki birçok sosyal destek 

kaynağı bulunmaktadır. Kişinin ailesi, komşuları, arkadaşları, 

ideolojik, dinsel/etnik gruplar; profesyonel yardım kaynakları olan 

psikologlar, terapistler, psikolojik danışmanlar ile bireyin içinde 

yaşadığı toplumdaki çeşitli kurum ve kuruluşlar vb. gibi etkenler o 

kişinin sosyal destek kaynaklarının bütününü oluşturmaktadır. Sosyal 

destek durağan bir süreç olmadığı için hayat boyu sürekli değişkenlik 

gösterir. Kişinin sosyal destek seviyesi ve sosyal desteğin niteliği, 

kendisinde ya da destek kaynaklarında meydana gelen değişmeler 

sebebiyle değişkenlik gösterir. Aile fertleri ya da eşler arasındaki 

çatışmalar, eşlerden birinin ölümü, baba veya annenin işini kaybetmesi, 

sosyal beceri yetersizliği veya cinsel olarak sapmalar, bireyin 

formal/informal yardım kaynakları hakkındaki bilgisizliği, göçler, 

hastalık, ailenin istemediği bir dinden veya etnik kökenden biriyle 

evlenme gibi benzer durumlar kişinin sosyal destek sistemini 

zayıflatabilmektedir. Özellikle aile kurumu, kriz dönemlerinde 

neredeyse tüm toplumlarda en yaygın ve en önemli sosyal destek 

kaynağıdır. Aile bireyleri bireyin en önemli destekçileridir (Yıldırım, 

2010). Yıldırım (1998), çocuk ve ergenlerin en önemli sosyal destek 

kaynaklarının ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri olduğunu, ergenlik 

döneminde doğrudan ve dolaylı sosyal destek kaynaklarından 

faydalanıldığını vurgulamıştır. Ergenlik dönemi gibi zorlu bir 

dönemde, diğer kişilerle kurulan iletişim ve destek; problem çözme, 

gelecekte sağlıklı ilişkiler kurma, doğru karar verebilen bireyler 
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olmalarında ve olumlu bakış açısına sahip olmalarında çok etkili 

olmaktadır. 

Akdoğan (2012)’ın araştırmasında, ebeveynden ve akranlarından 

algılanan sosyal destek düzeyi arttıkça problem çözme becerilerinin 

arttığı ortaya çıkmıştır. Sivrikaya, Kaya ve Özmutlu (2013)’ nun yaptığı 

çalışmada da ebeveyn ve akrandan algılanan sosyal destek ile problem 

çözme becerileri arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Arslan 

(2009)’ın yapmış olduğu çalışmaya bakıldığında ise lise öğrencilerinin 

algılanan sosyal desteği ile sosyal problem çözme becerileri arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 15-18 yaşındaki lise 

öğrencilerinin çok yönlü algılanan sosyal destek benlik saygısı ve 

problem çözme becerilerine etkisinin incelendiği çalışmada ise ebeveyn 

ve akranlardan algılanan sosyal destek düzeyi arttıkça problem çözme 

becerilerinin de olumlu yönde arttığı bulunmuştur (Ünüvar, 2003).  

Lamborn ve Stainberg (1993)’e göre ergenin duygusal özerkliğini 

arttırmanın bir yolu da ailesiyle destekleyici ilişkiler içerisinde 

olmasıdır. Çocuklarına karşı toleranslı ve hassas olan ailelerin, 

çocuklarının güven duygusunu ve okuldaki pozitif davranışlarının 

gelişmesini sağladıklarını ifade etmektedirler. Ergenlik döneminde 

kadın ve erkeklerin aileden algıladıkları sosyal destek düzeyleri üzerine 

yapılan araştırmada, kadınların aileden aldıkları sosyal destek önemli 

görülmekte, bu nedenle ailedeki ilişkilerinden büyük ölçüde 

etkilendikleri bulunmuştur (Sürücü, 2005). Sağlam (2007)’ın yaptığı 

ergenlerin ebeveynleriyle iletişimi, ebeveyn tutumu ve sosyal destek 

arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, cinsiyete göre farklılık 

oluşmadığı fakat aileden demokratik tutum algılayan ergenlerin 
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ebeveyn iletişimi ve sosyal destek düzeyinin daha yüksek olduğu 

sonucu bulunmuştur. Newman ve arkadaşlarına (2007) göre, ergenlik 

döneminde arkadaş ilişkileri ve arkadaş grup yapıları değişim 

gösterebilmektedir ancak aile ilişkilerine kıyasla kısa ömürlüdür. Fakat 

yakın akran ilişkileri benlik duygusunu olumlu olarak geliştirmekte ve 

depresyonun azaltılmasına neden olabilmektedir. Arkadaşlık kurmakta 

zorluk çeken ergenlik dönemindeki birey, yalnız hissetme, sinirlilik, 

kendini suçlu hissetme, okulu bırakmayı isteme, madde bağımlılığı gibi 

olumsuz neticeler yaşayabilmektedir (Dülger, 2009; Hussong, 2000).  

1.2. Sosyal Desteğin Boyutları 

Sosyal desteğin niteliksel ve niceliksel olmak üzere iki boyutu vardır. 

Niteliksel sosyal destek, ilişkilerin değerini ve önemini vurgularken 

birincil ilişkilerle ilgilenir. İlişkilerin süresi, karmaşıklığı, yoğunluğu, 

ulaşılabilirliği ve sayısı ise niceliksel boyutunu göstermektedir (Kaner, 

2003; Ailen & ark.; 2000, Pearson, 1986).  

Jou (1994)’ya göre sosyal desteğin 4 ana boyutu bulunmaktadır. 

Bunlar: 

1. Bireyin gereksinimi olan destek, 

2. Alınan desteğin birey tarafından nasıl algılandığı, 

3. Bireyin ulaştığı ve gerçekleşen destek, 

4. Bireyin sosyal çevresinde bulunan sosyal destekleyicilerinin 

sayısı ve niteliği.   

Jou, ilk üç maddede sosyal desteği fonksiyonel destek olarak 

nitelendirmektedir. Yapısal destek adını verdiği dördüncü maddede 

kişinin kimlerden destek aldığını, bireye destek veren insanların 
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sayısını ve niteliğini ifade etmektedir. Jou’nun fonksiyonel destek ile 

anlatmak istediği; bireyin gerçekten gereksinimi olan konularda destek 

gördüğü veya görmediği ve gereksinimi olan desteğe ne derecede sahip 

olduğu ya da olmadığı, alınan desteğin bireye göre ne derece önemi 

olduğu gibi sorularla ilgilenmektedir (Yıldırım, 2006). ASD’ nin 

yapısının çok boyutlu olmasının göz ardı edilmemesi gerektiğini 

belirten Zimet ve ark. (1988), bu nedenle çok boyutlu algılanan sosyal 

destek ölçeğini geliştirmişlerdir. Bu ölçme aracı ile aile, özel bir insan 

ve arkadaş alt boyutlarından faydalanarak daha geniş bir perspektifle 

ASD’yi incelemişlerdir. ASD kaynağı olarak diğer destek kaynaklarına 

göre edindiği rol daha önemlidir. Çünkü çocukluk dönemi ile beraber 

aile, ilk sosyal ilişkilerin başlaması ile birlikte bireye ilk desteği 

sağlayan kurumdur. Ailenin bireyi takdir etmesi ve ona davranış ve 

tutumları neticesinde pozitif yönlü geri bildirim vermesi, onaylaması, 

problemler karşısında çözüm geliştirmesini ve çevresi ile daha kolay 

iletişim kurmasını sağlar (Çivilidağ, 2003). Cheng ve arkadaşlarının 

(2009) yaptıkları çalışmada; ergenlikle birlikte aileden alınan sosyal 

desteğin azaldığını, akranları ile olan ilişkilerinin arttığına dikkat 

çekmiştir.  Bununla birlikte bir başka çalışmada aile içi iletişim 

çatışmalarının artması, arkadaş ilişkilerinde pozitif paylaşımların ve 

akran ilişkilerinde ortak ilgi alanlarının fazlalaşması, akran ilişkisi 

geliştirmenin kişilik gelişimindeki önemi vurgulanmıştır (Kozaklı, 

2006). 
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1.3. Sosyal Destek Modelleri  

Literatürde sosyal destek modeli olarak iki temel model ele alınmıştır. 

Bunlar Tampon Etkisi ve Temel Etki Modelidir.   

Tampon Etkisi Modeli 

Bireyin stresli bir ortamdayken fiziksel veya ruhsal hastalığının sosyal 

destek aracılığıyla ortadan kaldırılmasıdır (Cohen, 1998). Bu modelin 

temel mantığı günlük yaşamda herhangi bir zorlukla karşılaşan 

bireylerin sosyal destek sayesinde bir başa çıkma stratejisi 

geliştirmesidir (Duru, 2008). Birey hayatında boşanma veya birinin 

vefatı gibi olumsuz olaylar karşısında strese girdiği zaman sosyal 

desteğin tampon bir etki yaratarak bireyi koruduğu düşünülmektedir 

(Alemi & ark., 2003). Yapılan çalışmalara sosyal desteğin sağlık 

üzerindeki etkisine yoğunlaşılmış ve sosyal desteğin duygusal iyi oluş 

ve bireysel sağlık üzerinde olumlu etkisi olduğu ifade edilmektedir 

(Pugliesi & Shook, 1998).   

Temel Etki Modeli 

Birey ne kadar çok sosyal ilişki içerisine girerse göreceği sosyal 

desteğin de o derece artacağını ve bu edinilen sosyal desteğin bireyin 

sağlığı üzerinde olumlu etki yaratacağını söyler. Birey çevresiyle ilişki 

kurdukça kendine değer verilmiş olarak hissetmesini sağlayarak sağlık 

üzerinde olumlu etki yaratacaktır (Cohen, 2004).    

Perrier ve ark. (2010) üniversite öğrencileriyle yapmış oldukları 

çalışmaları incelendiğinde kaygı ve sosyal destek arasında genellikle 

negatif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Cohen ve Wills (1985)’in 

sosyal destek ve pozitif ilişkiler kurmanın stresli yaşam olayları ile 
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mücadele etme üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmalarında, geniş 

bir sosyal kitleye sahip bireylerin stresli yaşam olaylarına karşı daha iyi 

direnç gösterdiklerini ayrıca, sosyal desteğin stresi azalttığı ve pozitif 

bir desteğin psikolojik iyi olmaya yardımcı olduğu sonucuna 

varmışlardır. Sosyal destek ile fiziksel ve psikolojik iyilik hali, stresi 

durdurma arasındaki ilişkilerin ele alındığı çalışma incelendiğinde 

algılanan sosyal desteğin, benlik saygısı, duygu kontrolü, stresi kontrol 

altında tutma, sorunlarla etkin başa çıkma, empati kurma, fiziksel ve 

duygusal stresi hafifletmede pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu 

görülmüştür (Thoits, 2011). Ullman (1996) ise sosyal desteğe farklı bir 

model uyarlaması getirmiştir. Bunun için üç destek bileşeni önermiştir. 

Bunlardan ilki pozitif destek, maddi, bilgilendirme ve duygusal yardım 

olarak çeşitli faktörleri içermektedir. Diğeri negatif destek, suçlama, 

güvensizlik, destek alacak bireyin seçimleri konusunda kontrol, 

oyalama ve geri çekilme gibi faktörleri içermektedir. Diğer destek 

bileşeni ise hiç desteğin olmaması durumudur yani pozitif ya da negatif 

bir desteğin olmaması durumudur (Soylu, 2002). 

1.4. Sosyal Destek Türleri 

Sosyal desteğin boyutları birbiriyle bağlantılı olarak ele alınmasına 

rağmen çeşitli yazarlar tarafından farklı şekillerde incelenmiştir. Bu 

nedenle belli başlı sosyal destek türleri ele alınmıştır. Sosyal desteği 

Cohen ve Wills (1985) dört kategoride ele almışlardır.   

Duygusal Destek: Literatürde bu destek türü değerlilik desteği, yakın 

destek veya edici destek olarak çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Bireyin 

çevresindekiler tarafından anlaşılması, kabul görülmesi, sevilmesi, 

değer verilmesi ve özen görmesi olarak ifade edilmektedir 
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Araçsal Destek: Bireyin ihtiyaç duyduğunda araç-gereç, para ve maddi 

kaynaklar yönünden destek görmesidir.  

Bilgisel Destek: Literatürde bilişsel rehberlik veya değerlendirme 

desteği şeklinde de ifade edilmekte olup herhangi bir sorun ortaya 

çıktığında sorunun tanımlanması ve anlaşılması için verilen öneriler ve 

bilgilerdir.  

Eşlik Etme-Beraberlik Desteği: Yaygın veya sosyal destek şeklinde 

de incelenmektedir. Bireyin boş zamanlarında kendine eşlik edecek 

başka kişilerle sosyal ilişkiler kurması, eğlenmesi ve rahatlamasıdır.  

Jacobson (1986) ise sosyal desteği üç ana başlık altında incelemiştir.  

Bilişsel Destek: Çevreden bireye verilen bilgi ve önerileri dikkate 

almaktır.  

Fayda Desteği: Maddi ve araçsal destekleri çevreden sağlanmasıdır. 

Duygusal Destek: Kişinin sevildiğine, saygı gördüğüne, 

önemsendiğine kendisinin inanmasıdır. 

Barrera (1986)’da üç ana başlık altında ele almıştır.  

Sosyal Bağlılık: Bireyin çevresindekilerle kurmuş olduğu ilişkileri ve 

çevresindekileri anlamlı bulması durumudur. 

Eylemlenmiş Sosyal Destek: İhtiyacı olan bireye ihtiyaç durumunda 

gösterilen eylemlerdir.  

Algılanan Sosyal Destek: Bilişsel değerlendirme yaparak çevredeki 

kişilerle güvenilir ilişkilerin olduğuna inanılmasıdır.  

Cutrona ve Suhr (1992) ise sosyal desteği beş ana başlık altında 

toplamıştır.  
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Bilgilendirici Destek: Olaylar hakkında geri bildirim ve tavsiye içeren 

bilgidir. Duygusal Destek: Sempati, güven, empati, şefkat ve endişe 

gibi kavramları içinde barındırır. Saygı Desteği: Bireyin özsel değerini, 

yeteneğini, becerisini ilerletmeye yardımcı olan araçtır. Sosyal Ağ 

Desteği: Kişinin benzer duygu, düşünce, fikirlere sahip gruba dâhil 

olma duygusunu ilerletmeye yardımcı olan araçları kapsamaktadır. 

Somut Destek: İhtiyaç olan fiziksel araç gereçleri, maddi yardımları 

sağlamaktır.  

Sonuç olarak sosyal destek türlerini farklı yazarlar farklı şekilde 

kategorilere ayırmış olsa da genel olarak bakıldığında maddi, sosyal, 

bilgisel, duygusal paylaşım türlerinin olduğunu söylenebilir. 

2. Algılanan Sosyal Destek  

Sosyal destek ile algılanan sosyal desteğin aralarındaki ayrımın ortaya 

konması son derece önemlidir. Algılanan sosyal destek (ASD) kişiler 

arası ilişkilerde görünüyor olsa da esasen görünen, asıl desteği tamamen 

ifade etmediğidir (Ross & ark., 1999). Araştırma yapanlar tarafından 

ASD, kişinin sosyal açıdan geçmişinde almış olduğu destek verici 

eylemleri almasına dayanır. Beklenti ve destek görmesi üzerine bilişsel 

çıkarım şeklinde kavramsallaştırılmıştır (Baştürk, 2002). ASD kavramı 

genellikle bireyin sosyal çevresiyle ilgili sağladığı doyumdur (Karadağ, 

2007). ASD, sosyal destek görevlerinin yeterliliği hakkında bireyin 

kişisel yargısı şeklinde ifade edilmiştir (Dülger, 2009). ASD, bireyler 

arasındaki ilişkilerin var olmasının ve niteliğinin bilişsel şekilde 

değerlendirilmesidir. Bireyin destek verici iletişimlerine yorum yapma, 

bağ kurduğu bireylere kişisel anlam yüklemeye dayalı öznel 

değerlendirmesidir (Arman, 2009). Cohen ve Will (1985)’e göre 
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bireylerin kendileri için değerli olan bireyler ve onların 

değerlendirmelerine önem vermeleriyle beraber kişisel olarak önem 

verdikleri bireylerce sevilmeleri ve değerli bulunmaları yönündeki 

algıları olarak ifade edilmektedir (Esenay, 2002). ASD; destek, 

korunma durumu, bir toplumsal düzenin içinde olma manasındaki 

eylemlerin gereksinim duyulduğunda meydana çıkacağına dair inançtır 

(Başer, 2006). Kişilerin önemli saydıkları ve fikirlerini değerli 

saydıkları bireylerce sevilme ve değerli bulunma yönündeki algıları, 

ASD şeklinde ifade edilmiştir (Güngör, 1996). ASD; kişilerin 

yaşamlarındaki toplumsal görevlerini geliştirme, özüne değer verilme, 

itina edilme, gereksinimlerinde yardım isteyebilecek bireylerin 

bulunması, kendi ilişkilerinde doyum sağlanması inancını gösteren 

genel bir düşüncedir (Baştürk, 2002). ASD’in, hayatın türlü 

boyutlarında sevilme, aranma, değer verilme ve gerekli olduğunda 

gereksinim duyduğu yardıma sahip olan yani sosyal destek alan bireyin, 

yakın ilişkilerinden oldukça tatmin olduğu ve diğer bireylerce destek 

verildiği hissini arttırdığı ifade edilmiştir (Ünüvar, 2003). 

ASD, toplumsal ilişkileri algılama şekliyle ve sosyal ağın bireyde 

bırakmış olduğu etkiyle yakından ilişkilidir. Sosyal ağ, birey ile 

yaşamındaki diğer kişilerle oluşan bağı ve bu kişilerin birbirleriyle olan 

ilişkilerini ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.  Sosyal ağın yeterli 

düzeyde destek verip vermediği hakkında bireylerin genel görüşleri de 

ASD kavramını tanımlamaktadır (Arman, 2009). Arslan (2009), 

ergenler üzerinde öfke, benlik saygısı ve algılanan sosyal desteğin 

ilişkisini incelediği araştırmasında, öfke ifadesiyle öğretmenler ve 

ebeveynden ASD arasında negatif yönde anlamlı ilişkinin olduğunu, 
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benlik saygısı ve aile ve öğretmenlerden alınan sosyal destek arasında 

anlamlı pozitif ilişkinin olduğunu belirtmiştir. 

2.1. Aileden Algılanan Sosyal Destek 

ASD, aile açısından ele alındığında; bireylerin yaşamış oldukları 

sorunların anlaşılıp çözümlenmesinde araştırmacıların daha geniş bir 

perspektiften bakmalarını gerekli kılmaktadır. Çünkü toplumsal 

sistemin en küçük birimi olarak kabul edilen aile, bireylerin tutum ve 

davranışlarının şekillendiği en önemli sosyal kurumlardan biridir.   

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de yer alan ait olma gereksinimiyle 

dünyaya gözlerini açan her birey, duygu/düşüncelerini ifade edebilme 

ve değer verdiği gruplar tarafından kabul görme beklentisi 

içerisindedir. Bireye bir gruba üye olduğu bilincini aşılayan aile 

kurumu, aynı zamanda sosyal açıdan kabul edilmiş davranış biçimlerini 

geliştirmesi için bireye rehberlik de etmektedir (Kızmaz, 2006).  

İstenilen davranışların kazandırılması ve kültür aktarımı açısından aile 

desteği çok önemli bir yere sahiptir. Doğduğu an itibari ile aileden 

edinilen değerler bireylerin gelecekteki kişiliklerini, hayata bakış 

açılarını, davranışlarını, mesleklerini şekillendirecek etkenlerdir.  

Kişiliğin temel taşlarının oluşturulduğu aile kurumunda algılanan 

sosyal desteğin, bireylerin kişiliklerinin gelişmesinin yanı sıra, mesleki 

başarılar ve iletişim becerilerinin de gelişmesine katkı sağlayarak 

bireylerin kendini kabul düzeylerine olumlu bir etki yapacağı 

düşünülmektedir. Başer (2006)’in üniversite öğrencileri ile yaptığı bir 

çalışmasında da öğrencilerin kendini kabul düzeyleri ile aileden 

algılanan sosyal destek düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 
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bulunmuştur. Bu sonuç, aile desteğinin bireylerin kendini kabul 

düzeylerine olan önemine işaret etmektedir. 

Aileden algıladıkları sosyal destek düzeyinin cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına yönelik literatür taraması yapıldığında daha çok kız 

öğrencilerin aileden algıladıkları sosyal destek puanlarının yüksek 

olduğu görülmektedir (Baran & ark., Küçükakça & Ayran, 2014; 

Yılmazel, 2013). Bu durum kültürel olarak kız öğrencilerin erkeklere 

nazaran sosyal ortamlarda çok fazla bulunamayıp, daha çok aileleri ile 

zaman geçirmeleri ve ailelerin kızlara daha çok korumacı yaklaşmaları 

sebebiyle kız öğrencilerin aile paylaşım ve desteğini daha fazla 

algılayabilmelerini düşündürmektedir.  

Aileden algılanan sosyal destek, bireyleri aynı zamanda strese neden 

olan yaşam olaylarının olumsuz etkilerinden korurken aynı zamanda da 

bireylerin akademik yaşamlarını da olumlu yönde etkileyebilmektedir 

(Connell, Spenser & Aber, 1994). Karadağ’ın (2007) yapmış olduğu bir 

çalışmada da akademik yönden başarılı öğrencilerin, diğerlerine göre 

ailelerinden daha fazla olumlu destek aldıkları bulunmuştur.  

Aile desteği, bireylerin madde kullanımı ve internet bağımlılığı ile de 

ilişkilidir. Aile sosyal destek puanları düşük olan bireylerin madde 

kullanım oranlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (Koca & 

Oğuzöncül, 2015). Aileden algılanan sosyal destek düzeyi arttıkça, 

benlik saygısı artmakta, internet bağımlılığı ise düşmektedir (Lin & 

ark., 2018). Bu sonuçlar bize aile sosyal destek sisteminin benlik 

saygısı, madde ve internet bağımlılığı üzerinde doğrudan ve dolaylı 

etkilerinin anlamlı olduğunu göstermektedir.  
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Ebeveynlerin sosyal yeterlilikleri, duygusal kararlılıkları ve birbirleri 

ile olan ilişkilerinin niteliği de bireylerin sosyal destek düzeyini olumlu 

yönde etkilemektedir (Mallinckrodt, 1992). Blazer (1995) da, sosyal 

desteğin büyük bölümünün günümüz batı toplumlarında çekirdek aile 

tarafından verildiğini ifade eder. Çekirdek aile desteği alamayan eşini 

kaybeden, bekâr veya boşanmış bireylerde depresyon görülme 

sıklığının evli bireylere göre daha fazla olması da sosyal desteğe ilişkin 

bu görüşü desteklemektedir (Akt. Cimilli, 2001). 

Öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerileri ile algılanan sosyal 

destek düzeyi (Elcik, 2015), aile desteği (Candan & Yalçın, 2018) ve 

ebeveyn tutumları (Öztürk, 2017) arasında da olumlu ilişkiler 

bulunmuştur. Son zamanlarda komşuluk özelliklerinin de sosyal destek 

ve ana baba davranışları arasında aracı bir işlevi olduğu ortaya 

çıkmıştır. Özellikle, maddi ve manevi sosyal destek ile daha iyi ana 

baba olmak arasında pozitif bir ilişkinin iyi komşuluk 

ilişkilerinin olduğu yerlerde daha yüksek olduğu görülmüştür (Ceballo 

& McLoyd, 2002). 

Ebeveyn tutumlarının yanı sıra aile bağlarının sekteye uğraması ya da 

ekonomik sıkıntılar, ebeveynlerin çocuklarına karşı davranışları 

üzerinde olumsuz etkiler yaparak, bireylerin sosyo-duygusal 

dünyalarını engeller. Ailelere verilen sosyal destek ağı ve bilgiye dayalı 

desteğin, daha iyi çocuklar yetiştirmedeki olumlu rolü yapılan 

araştırmalar tarafından rapor edilmiştir (Coll,1990; Taylor & Roberts, 

1995).  

Bireylerin akademik başarıları ile ailelerinin sosyo-ekonomik 

durumları arasındaki ilişkiye dikkat çeken Gladwell (2009), sosyo-
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ekonomik düzeyi iyi olan ailelerin çocuklarının tatil dönüşü okuma 

becerilerini artırmış olarak ve çeşitli aktivitelere (yaz okulu, yaz kampı, 

sportif ve kültürel faaliyetler) katılmış olarak okula döndüklerini, düşük 

sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin çocuklarının ise okuma 

becerilerinde kayıp yaşayarak okula döndüklerini belirtmiştir. Sosyo-

ekonomik açıdan avantajlı ailelerin çocuklarına sağlanan ekonomik 

destek, öğrencilerin ailelerinden algıladıkları sosyal desteği de 

artırmaktadır.  

Aileden algılanan sosyal destek anne-baba eğitim düzeyi etkileşiminde 

de farklılık göstermektedir. Anne-babasının eğitim düzeyi yüksek 

olanların ailelerinden algıladıkları sosyal destek düzeyinin diğer 

bireylere nazaran daha yüksek olduğu, eğitim düzeyi düştükçe 

algılanan sosyal desteğin de düştüğü bulunmuştur (Soylu, 2002). Hem 

gelir hem de öğrenim düzeyinin yüksekliği, algılanan sosyal desteği de 

artırdığı yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir (Bayram, 1999; Banaz, 

1992). 

Aile desteği ruh sağlığı arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalara 

baktığımızda, algılanan aile desteği ile depresyon arasında negatif 

yönde (Eldeleklioğlu, 2006), aileden algılanan sosyal destek ile 

bireylerin stres düzeyleri arasında negatif yönde (Warren & ark., 1997), 

algılanan sosyal destek ile sosyal kaygı arasında negatif yönde (Öztürk, 

2014; Jackson & ark., 2002) ilişkiler olduğu bulunmuştur. Düşük sosyal 

destek ile ve öğrencilerin somatizasyon, anksiyete ve toplam psikolojik 

belirti düzeylerinin yükseldiği görülmüştür (Soylu, 2002). 

Aileden algılanan sosyal destek, bireylerin olumlu benlik saygısı 

kazanarak, öz farkındalık bilinci geliştirmelerini, kendilerine güvenen 



GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR | 153 

 

bireyler olmalarını, kendilerini ruhsal açıdan iyi hissetmelerini 

sağlamaktadır.  Aynı zamanda Budak (1999), aileden algılanan sosyal 

destek arttıkça, bireylerin problem çözme becerilerinin de arttığını ifade 

etmiştir. Duru (2008), ailelerinden yeterli sosyal desteği gören 

bireylerin, kendilerini daha çok beğendiklerini ve kendisine değer 

verilmiş duygusuna sahip olduklarını belirtmiştir. Bu duyguların 

bireylerin ruhsal durumları üzerine olumlu etkiler bırakabildiğini, aynı 

zamanda sosyal desteğin, stresli yaşam durumlarında da stere karşı 

koyma ve stresin etkilerini azaltma yönünde işlevler üstlendiğini de 

ifade etmiştir (Duru, 2008).  

Aileden algılanan sosyal desteğin, bireylerin ruh sağlığı üzerinde 

koruyucu ve önleyici bir etkisinin olduğu, araştırmalarda sosyal 

desteğin tampon etki özelliğinin olduğu vurgulamıştır. Aileden 

algılanan sosyal desteğin fiziksel sağlık üzerindeki etkilerine yönelik 

araştırmalara bakıldığında; aileden algılanan sosyal desteği yüksek olan 

bireylerin ölüm oranlarının, desteği olmayanlardan daha düşük olduğu 

(Berkman & Syme, 1979), sosyal desteğin fiziksel sağlık 

yakınmalarının en önemli yordayıcısı olduğu (Güngör, 1996), zihinsel 

engelli çocukların anneleriyle yapılan bir çalışmada da sosyal desteği 

az olan annelerin daha fazla duygusal tükenmişlik yaşadıkları (Duygun 

& Sezgin, 2003) sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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2.2. Ergenlik Dönemiyle Birlikte Ailede Değişen İlişkilerin Aile 

Yaşam Döngüsü ve Sosyal Destek Açısından İncelenmesi 

Ailenin, gelişim sürecindeki bireyin fiziksel, ruhsal, sosyal ve kültürel 

anlamda desteklenerek sağlıklı bir kimlik ve kişilik kazanıp, toplum 

içinde yer edinebilmesi konusunda önemli bir rolü vardır. Çocuğun 

ergenlik dönemine girmesi yalnızca çocuk için değil, aynı zamanda aile 

için de yeni bir döneme geçişin başlangıcıdır. Aile yaşam döngüsü, aile 

özelliklerini aşamalar halinde ele alan, aile yaşantılarının ve işlevlerinin 

açıklanmasını amaçlayan çok önemli kuramsallaştırmalardan bir 

tanesidir. Literatürde bu döngüyü ele alan önemli çalışmalardan biri 

Duvall (1971) tarafından yapılmıştır. Duvall (1971) aile yaşam 

döngüsünde ailenin öngörülebilir sekiz yaşam aşamasından geçerek 

geliştiğini ifade eder. Aşamalar kısmı ailenin hangi yaşam döngüsü 

içerinde yer aldığını, aile niteliği, ailede kimlerin yaşadığını, aile rolleri 

ise ailenin toplumdaki konumunu ifade eder (Bkz. Tablo 1).    

Tablo 1: Aile Yaşam Döngüsü  

 

Kaynak: Duvall, 1971. 
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Aile yaşam döngüsünün beşinci aşamasında yer alan “ergen çocuklu 

ailelerin” özellikleri incelendiğinde bu dönemde ebeveyn-çocuk 

ilişkilerinde önemli değişmeler yaşanır. Bu dönemim ilk dikkat çeken 

konusu ergenin kişiliğini belirlemeye yönelik çabası ve bireyselleşme 

ve ailesinden bağımsız olabilme yönündeki talepleridir. Ergenlik 

döneminden önce genellikle ailesiyle uyumlu olan ve çok fazla çatışma 

yaşamayan çocuklar bu dönemde kendi istek, zevk ve inançlarından söz 

etmeye, ailesine itaatten uzaklaşmaya başlarlar. Bu döneme bir de 

gencin cinsel istek ve arzuları dahil olduğunda bu durum aileler için 

kaygı nedeni haline gelir.  Arkadaşları ve romantik ilişkileriyle daha 

fazla zaman geçirme isteği ön plandadır ve aile yerine sosyal ortamlarda 

bulunmak daha cazip hale gelir (Yavuz, 2015; Onur, 2014).  

Yörükoğlu (1998) ailede yaşanan iniş çıkışlar, arkadaş ilişkilerinin ön 

plana çıkması ve yaşanan dalgalanmaların ergenlik döneminin 

karakteristik özellikleri olduğunu belirtmiştir. Bu dönemde ailesi 

tarafından desteklenen ergenlerin, yüksek benlik saygısına sahip 

oldukları (Çevik & Atıcı, 2009; Ross & ark., 1999), daha az fiziksel 

anksiyete ve depresyon yaşadıkları, bağışıklık sistemlerinin ise daha 

güçlü olduğu görülmüştür (Ross & ark., 1999).  

Aileden algılanan sosyal destek, ergenlerin psikolojik ve sosyolojik 

sorunlarının önlenmesinde, bu sorunlarına çözüm bulunmasında, ruh 

sağlıklarını koruyabilmelerinde (Cutrona & ark., 1994) ve akademik 

başarılarının yükseltilmesinde (Kapıkıran & Özgüngör, 2009; Cutrona 

ve ark.,1994), çok önemli ve çok güçlü bir yer tutmaktadır (Cutrona & 

ark., 1994). Lise son sınıf öğrencileri ile yapılan bir çalışmada da boyun 

eğici davranışlar, aile desteği ve sınav kaygısı değişkenlerinin 
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akademik başarıyı anlamlı olarak yordadığı görülmüştür (Yıldırım & 

Ergene, 2003). 

Ergenlik döneminde ergenlerin meslek ve flört seçimi gibi geleceklerini 

ilgilendiren önemli konular masaya yatırılır, buna kuşak çatışmaları da 

eklenir. Ailede çatışmalar yaşanırken bir de ergenlerin sigara, alkol ya 

da madde kullanmaya başlaması zaten zor olan bu süreci daha da 

zorlaştırır (Duvall, 1971).  Madde bağımlılığı dışında son zamanlarda 

gündeme gelen internet bağımlılığı da aslında ailelerinden yeterli sosyal 

desteği bulamayan ve aileleriyle sağlıklı ilişkiler kuramayan ergenlerde 

karşımıza çıkan bir sorundur (Lei & Wu, 2007). Bu sonuçlar 

ebeveynleriyle etkili iletişim kuramayan ergenlerin sanal dünyayı bir 

kaçış olarak gördüğünü bize anlatır. Ergenlerle yürütülen terapilerde 

aile desteğini güçlendirmeye yönelik yapılacak çalışmaların internet 

bağımlılık durumlarını düzeltmeye katkı sağlayabileceği ifade 

edilmektedir (Young, 1999). 

Aileden algılanan sosyal destek düzeyinin ergenlerle çalışıldığı 

araştırmalar incelendiğinde öğrencilerin ailelerinden algıladıkları 

sosyal desteğin istenilen düzeyde olmadığı (Köküsoy, 2008), ekonomik 

düzeyi yüksek olan ergenlerin aileden algılanan sosyal destek 

düzeylerinin de yüksek olduğu (Kahriman & Polat, 2003; Elbir, 2000) 

bildirilmiştir. Ergenlerin flört ilişkilerinde yaşayabilecekleri olumsuz 

deneyimleri karşısında yaşanabilecek ruhsal sıkıntılara karşı aileden 

algılanan sosyal desteğin koruyucu bir faktör olarak karşımıza çıktığı 

(Holt & Espelage, 2005), cinsel zorbalığa maruz kalmış ancak yeterli 

aile desteğine sahip olan bireylerin diğer ergenlere göre daha az 

psikolojik stres yaşadıkları görülmüştür (Luster & Small, 1997). 
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Aileden algılanan sosyal desteğin incelendiği 975 ergen ile çalışılan bir 

araştırmada da suçluluk, depresif belirtiler ile düşük aile desteği algısı 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Aileden algılanan sosyal ve 

duygusal desteğin azalması ergenlerin suça yönelik davranış gösterme 

sıklığını ve ergenlerde depresyon görülme riskini artırmaktadır 

(Windle, 1991). 

Ergenlik döneminde, aileden algılanan sosyal desteğin ergenlerin 

benlik saygılarının gelişiminden depresif belirtiler göstermelerine kadar 

bireylerin gelişimleri ve fiziksel/ruhsal sağlıkları açısından önemli rol 

oynadığı araştırma sonuçları ile tartışılmıştır. Şimdi de sosyal hizmet 

açısından sosyal destek konusuna değinilecektir.  

3. Sosyal Hizmet Açısından Sosyal Desteğin Önemi 

Tüm bireyler için olduğu kadar, sosyal destek özellikle ergen bireyler 

için fazlasıyla önemlidir. Ergenliğin hem duygusal hem de bilişsel 

açıdan zahmetli bir dönem olması sebebiyle ergenlerin bu dönemde 

kimlerden destek aldığı, en çok kimlerle zaman geçirdiği ve en çok ne 

ile ilgilendikleri, davranışlarının ve kişiliklerinin şekillenmesi 

açısından önem arz etmektedir (Yıldırım, 1998). 

Ekolojik sistem kuramı (Bronfenbrenner, 1986) da bireyin 

davranışlarıyla çevresini etkilediği gibi aynı zamanda içinde bulunduğu 

çevresel sistemlerden de etkilenebildiğini ifade eder. Ergenlik 

dönemindeki bireylerin gelişimsel kazanımlarında içinde yaşanılan 

bireysel, sosyal ve siyasal sistemlerin etkisi büyüktür (Şekil 1).  

Gencin çevresini oluşturan mikrosistem, bireyin doğrudan ilişki içinde 

olduğu unsurlardır. Daha sonraki mezosistem, ekzosistem, 
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makrosistem ve kronosistem ise bireyin yaşamına doğrudan/ dolaylı 

olarak müdahale edebilir. Bu sistemlerden, mikrosistem bireyin günlük 

yaşantıda karşılıklı olarak etkileşim içinde olduğu bireyleri (aileyi, 

öğretmenleri ve arkadaş gruplarını) ve bu bireylerle olan ilişki 

biçimlerini içerir (Bronfenbrenner, 1986). Ergenlik döneminde 

istenmeyen davranışlar, zihinsel sorunlar gibi durumların olmamasında 

anahtar rol, ergenin çevreye bakış açısının olumlu olması ile 

gerçekleşir. İnsan gelişimi açısından incelendiğinde bireylerin ilk önce 

sosyal desteği aldığı yer, kendi ailesidir. Bu desteğin yeterli olmaması 

ergenlerin kendilerini önemsiz, sevilmeye ve saygı gösterilmeye layık 

görülmeyen bir birey olarak algılamalarına sebep olabilir (Çay, 2015). 

Birey bu durumda desteğe ihtiyacı olduğunda bu desteği bulabileceğini 

düşündüğü başka yerler ve kişilerin peşine düşebilir. Ergenlerin evden 

kaçma davranışı göstermesi de bu arayışın bir sonucu olarak 

düşünülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Ekolojik Sistem Kuramı (Bronfenbrenner, 1986) 
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Mikrosistem içerisinde bulunan öğretmen, arkadaşlar ve idareciler ise 

bireylerin hayatlarında bir şekilde etkilendiği ya da etkilediği kişilerdir 

(Bronfenbrenner, 1986). Sosyal destek, ergenlik döneminde hem 

zararları önlemek hem de istenen başarıya ulaşmada yardımcı bir etken 

görevi yerine getirmektedir. Ergenlik dönemindeki birey, ailesi ile daha 

az zaman geçirmekte ve ailesinden uzaklaşmaya çalışmaktadır 

(Steinberg, 2007). Ergenin arkadaş çevresinden aldığı ve algıladığı 

sosyal destek ile ergen bazı duygusal ve sosyal beceriler (sosyal-

duygusal uyum, sosyal yakınlık, iyi oluş ve kendini yetkin hissetme) 

kazanarak bireysel gelişimine katkı sağlamış olur (Buhrmester, 1990). 

Ergene, akran grubu yalnızca sosyal destek sağlamakla kalmaz, aynı 

zamanda bu dönemde ihtiyaç duyulan kimlik gelişimi, sosyal statü 

sağlama ve yetişkinliğe geçişi kolaylaştırma görevlerini de yerine 

getirir (Nawaz & Gilani, 2011). Ergenlik dönemi akran ilişkilerinin 

büyük ölçüde somutlaştığı, bunun yanında ergenin akran grubu içinde, 

sosyalleşme, ait olma, sosyal uyum, kendini kanıtlama gibi olanaklar da 

yakaladığı bir dönemdir (Lee & ark., 2001).  Dolayısıyla ergenlik 

döneminde aileden algılanan sosyal destek kadar arkadaş ve 

öğretmenlerden algılanan sosyal destek de çok önemlidir. 

Sosyal hizmet uygulamaları ile formüle edilen okul-aile desteği sağlıklı 

insan modelini desteklemek amacıyla tam da bu durumlarda devreye 

girer. Okul sosyal hizmeti uygulamalarında aileden algılanan sosyal 

destek kavramına vurgu yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Okul sosyal hizmeti yalnızca okuldaki problemlerle ilgilenmez, aynı 

zamanda öğrencilerin içinde bulundukları; aile ve yaşam koşulları ile 

de ilgilenir. Öncelikle öğrencileri sıkıntıya düşüren sorunların nedenini 
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bulur, sorunların çözümü için öğrenci ile birlikte iş birliği yapar, 

gereksinim duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve böylece eğitim 

etkinliklerini başarı ile sürdürmelerini sağlama gibi psiko-sosyal 

hizmetleri, eğitim ekibi ile ekip çalışması anlayışında yürütmektedir 

(Özbesler & Duyan, 2009).  

Büyüktopçu’ya göre (1989) okul sosyal hizmetini gerekli kılan 

durumlar (Bkz. Tablo 2) şunlardır (Akt. Aykara, 2010):   

Tablo 2: Okul Sosyal Hizmetini Gerekli Kılan Durumlar  

Kaynak: Büyüktopçu, 1989; Akt. Aykara, 2010.  

 

Okul sosyal hizmetini gerekli kılan durumlar tüm boyutlarıyla ele 

alınarak ergenleri desteklemenin ve onların yanında olmanın ne kadar 

önemli olduğu ailelere anlatılmalı ve ailelerin çocuklarına bu 

doğrultuda yaklaşmaları önerilmelidir.  
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Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde sosyal destek, sosyal destek kaynakları, sosyal desteğin 

boyutları, sosyal destek modelleri, sosyal destek türleri, algılanan 

sosyal destek, aileden algılanan sosyal destek, ergenlik dönemiyle 

birlikte ailede değişen ilişkilerin aile yaşam döngüsü konularına 

değinilmiş ve bu konuların sosyal destek ve sosyal hizmet açısından 

önemi tartışılmıştır. 

Özetle, diğer destek mekanizmalarıyla birlikte aileden algılanan sosyal 

desteğin, ergenin pek çok gelişimsel görevini yerine getirmesinde, 

kendisini bir birey olarak kabul etmesinde, öz benlik ve öz saygının 

oluşumunda etkisi büyüktür. Sağlıklı ve pozitif yönlü sağlanacak sosyal 

desteğin, ergenin kendini ifade etmesinde, duygusal uyum 

sağlamasında, psikolojik iyi oluş düzeyindeki artışa, sosyal beceriler 

edinerek stresle baş edebilmesine olumlu katkılarının olduğu 

değerlendirilmesi yapılabilir. 

Geniş perspektifte değerlendirildiğinde ise ailelerin sosyal hizmete 

ihtiyaç duymaları muhtemeldir. Bu bağlamda bakıldığında aileler ile 

yapılacak çalışmalar çok önemlidir. Aileleri bilgilendirmek amacıyla 

konferansların düzenlenmesi, interaktif seminerlerle eğitimlerin 

desteklenmesi ve ev ziyaretlerinin yapılması gibi çalışmalar sosyal 

desteğin sağlanması bağlamında faydalı olabilir. Ev ziyaretleri dışında 

yapılan bireysel görüşmeler ile ailenin yaşantısı derinlemesine 

irdelenebilir ve gerekli müdahalelerin yol haritası oluşturulabilir. 

Ailelere yönelik çeşitli eğitim/seminer çalışmalarının düzenlenmesinin 

aile bireylerinin birbirlerine karşı daha çok zaman ayırmaları 

konusunda teşvik edilmesinin, kurum/kuruluşlar tarafından belirli 
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aralıklarla söz konusu personel ve ailelerine yönelik eğlenme ve 

dinlenme etkinlikleri planlanmasının meslek elemanlarının 

sağaltımında etkili olabileceği düşünülmektedir.  

Aile içi iletişim, deneyim ve yaşantılar çocuk ve ergenlerin yaşantılarını 

doğrudan etkiler. Bu sebeple, ailelerin okul yaşantısına olan katkı ve 

destekleri de öğrencilerin eğitim yaşamlarını geliştirmede kritik bir 

öneme sahiptir. Bu doğrultuda aile ve okul arasındaki bağı 

güçlendirmede ve öğrencilere sunulacak hizmetlerde ailelerin de sürece 

dahil edilmesinde okul sosyal hizmetine ciddi rol ve sorumluluklar 

düşmektedir. Okul sosyal hizmeti ile ailelerin eğitim hayatına 

çocuklarıyla birlikte bilinçli katılımları hem ergenlerin hem de toplum 

sağlığının gelişmesine pozitif anlamda katkı sağlayabilir. 

Son olarak, okulları, toplum refahının artırılmasında rol oynayan kurum 

ve kuruluşlarla ilişkili bir konuma getirerek, eğitim-öğretim hizmeti 

sunan okulların bünyesinde yer alan öğrenciler ve aileleri için sivil 

toplum örgütleri, sosyal refah kurumları, yerel yönetimler, 

üniversiteleri içine alan bir ağ oluşturulması oldukça önemlidir. Bu 

sayede okullar ile bu kurum ve kuruluşların sağladıkları hizmetler bir 

araya gelerek okullar, bir toplum merkezi haline gelebilir. 
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Giriş    

Sağlıklı olmak; bedensel, zihinsel, ruhsal, kültürel ve toplumsal iyilik 

hallerinin hepsini kapsayan bir durumu ifade etmektedir. Nihayetinde 

bütün bu iyilik hallerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. 

Nitekim insanların bedensel ve ruhsal sağlıkları onların sosyal hayata 

katılımlarını olumlu veya olumsuz açılardan etkileme gücüne sahiptir. 

Tıpkı bunun gibi insanların toplum tarafından kabulleri ya da dışlanma 

durumları, toplumsal aidiyetlikleri, yaşama sevinçleri gibi durumların 

bedensel ve ruhsal sağlık durumlarını etkileyebileceği (Alptekin, 2015: 

3) ifade edilmektedir. 

Hastalıkların sosyal boyutu, üzerinde durulması gereken bir özellik 

taşımaktadır. Çünkü bu boyut, hastalık nedeniyle kişilerin toplumsal 

ilişkilerinin bozulmasını ve sosyal rollerin aksamasını içine alan önemli 

bir boyut olma özelliğini taşımaktadır. Tüm dünyada 2019 yılı sonu 

itibariyle yaşanmaya başlayan ve sonrasında pandemi ilan edilen 

korona virüs salgın hastalığı insanların karantinaya girmesine neden 

olmuştur. Karantinaya giren yükseköğretim gençleri ve eğitimciler, 

eğitim sisteminin önemli bileşenleri olarak sistemin salgın sürecindeki 

yavaşlamasına şahit olmuşlardır. Salgın döneminde tüm toplumsal 

alanlarda olduğu gibi eğitim ortamlarında da toplumsal ilişkilerde yüz 

yüze ilişkilerin azalması gözlemlenmiştir (Kayaarslan, 2021b: 297-

299). Bu dönemde eğitimde, uzaktan eğitim yöntemine geçilmesi 

beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Dolayısıyla salgın hastalık 

dönemlerinin çeşitli bakımlardan dezavantajlı durumlara yol açabilen 

bir dönem olduğu ifade edilebilir. Bu araştırma uzaktan eğitime dair 
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sorunların yükseköğretim gençliğine ve eğitimcilerine yansıyan tarafını 

değerlendirmektedir. 

Üniversite gençleri ülkelerin geleceklerinin üst sosyal tabakalarını 

oluşturacak bir toplumsal kategori olması bakımından (Bayhan, 2015: 

369) üzerinde bilimsel çalışmaların yapılması gereken bir durumdadır. 

Gençliği açıklayıp anlamak amacında olan çalışmalarda temeldeki odak 

konu doğaldır ki genç nesilleri sağlıklı yetiştirebilmek için veri 

sağlanmasıdır (Bayhan, 2015: 385). Ayrıca gençleri sağlıklı yetiştirme 

amacına hizmet ederken gençlerin karşılaştığı dezavantajlılık 

durumlarının giderilmesi noktasında da gençlik alanındaki sosyal 

hizmetlerin önemli bir işleve sahip olduğu ifade edilebilir. Gençlerin 

sağlıklarını koruyarak yaşamaları için gerekenlerin neler olduğu 

üzerinde düşünürken ise sağlık alanındaki veriler, konunun 

açıklanmasında işlevsellik taşımaktadır. 

Ülkemizde salgın hastalık döneminde, eğitim sisteminde hızlı şekilde 

uzaktan eğitime geçilmesi gibi bir durum yaşanmıştır. Bu noktada 

uzaktan eğitimin yararları ve zararlarının neler olduğu konusu merak 

uyandıran bir konu olmaya başlamıştır. Uzaktan eğitimin yararları 

olduğu kadar uzaktan eğitime hızlı geçiş süreçlerinde özellikle süreçle 

ilgili yeterli bilgiye sahip olunmadığında pek çok soruna da yol açtığı 

(Akbal & Akbal, 2020: 535) ifade edilmektedir. İşte tam da bu noktada 

bu çalışmanın amacı, salgın hastalık öncesi dönemde ve hastalık 

süresince uzaktan eğitim konusunda yükseköğretimde gençler ve 

eğitimciler bakımından yaşanılan sorunları ortaya koymak ve bazı 

çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda uzaktan eğitim 
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sürecinde hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin yaşadıkları sorunlar 

alanyazından destek alınarak tartışılıp değerlendirilmektedir. 

Dolayısıyla bu çalışmada salgın hastalığın yayılmasıyla birlikte önem 

kazanan bir eğitim yöntemi haline gelen uzaktan eğitimin 

yükseköğretim gençlerini ve eğitimcilerini hangi sorunlar etrafında 

etkilediğinin analizi sosyal politika yapıcılara fayda sağlayabilirse 

araştırmanın amacına ulaşabileceğini ifade etmemiz mümkün 

olabilecektir. 

1.Salgın Hastalıklar ve Dezavantajlılık  

Günümüzün küreselleşen dünyasında bilgi gibi hastalıkların da yerel 

sınırları aşarak küresel bir boyuta kısa sürede ulaşabildiği (Yelboğa ve 

Aslan, 2020: 44) ifade edilmektedir. Bunu takiben uluslararası tedavi 

ve sağlık politikaları daha fazla gündem oluşturmaya başlamıştır. 

Küresel düzeyde yaşanan salgın hastalıklar, birçok disiplinin çalışma 

alanına girmekte ve küresel bir sosyal sorun olarak ele alınma ihtiyacını 

doğurmaktadır. Küresel toplumsal sorunların çözümünde ise tüm 

toplumların birlikte hareket etmesi gerekmektedir.  

Salgın hastalıkların tarihi, insanoğlunun yaşam sahnesine çıkmasına 

kadar geriye götürülebilir. Kısa zaman süresi içinde milyonlarca 

insanın yok olmasına yol açan salgın hastalıklar toplumları birçok 

yönden olumsuz etkilemiştir ve günümüzde koronavirüs pandemi 

sürecinde de etkilemeye devam etmektedir.   

Sosyal sorunlar beraberinde; dengelerin alt üst olarak sosyal 

düzensizliğe yol açmayı ve yeniden dengeye ulaşmanın çabasının 

verdiği stresi, gündelik yaşantının aksamasını getirmektedir. Bu temel 
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olumsuzluklar tüm insanları etkisi altına aldığında toplumsal kargaşa 

boyutuna ulaşabilmektedir. Sosyal sorunlar sosyal hastalık olarak 

kavramlaştırıldığında sosyal hastalığın olmaması durumunu da sosyal 

sağlık olarak tanımlamak mümkün olmaktadır. Pandemiler de sosyal 

boyutta sorunlara yol açabilen küresel sorunlar olarak başta insan 

sağlığı olmak üzere toplumsal sağlığı etkilemektedir. Örneğin eğitim 

sektörü açısından bakılırsa, salgın hastalık sürecinde uluslararası 

ulaşımda, seyahat özgürlüğü konusunda sınırlamaların yaşanması ve 

uluslararası öğrenci hareketlilikleri gibi alanların olumsuz etkilenmesi 

eğitim alanında yaygın aksamalara yol açabilmektedir.  

Salgın hastalık dönemleri, etkilerinin genişliği bakımından toplumsal 

kriz olarak değerlendirilebilir. Nitekim bu tür kriz durumlarında sosyal 

sağlık ve sosyal güvenliğin risk altına girmesi de söz konusu 

olabilmektedir. Salgın hastalıkların dünya çapında etkileri söz konusu 

olduğunda bu riskler küresel riski ifade ettiğinden, sürece müdahalede 

de mikrodan makro müdahaleye doğru çok yönlü müdahalelerin 

yapılması sorunun çözümlenmesinde ancak işlevsel olabilmektedir. 

Dezavantajlı olmak genel anlamda, olumlu durumların imkân verdiği 

güzelliklerden, iyiliklerden mahrum kalmak şeklinde tanımlanabilir. 

Salgın hastalıkların tüm dünyayı etkilediği durumlarda, dünya 

üzerindeki insanların çoğunun daha önceki yaşantılarında sahip 

oldukları olumlu durumların güzelliklerinden ve iyiliklerinden mahrum 

kaldıklarını ifade etmemiz mümkündür. Sağlık sorunları ortalamadan 

yüksek olan nüfus grupları (Necipoğlu, Bebiş & Seviğ, 2019), 

dezavantajlı gruplar içinde değerlendirilmektedir. Koronavirüs salgın 
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hastalığının en ağır şekilde etkilediği grupların yaşlılar ve kronik 

rahatsızlığa sahip kişiler olduğu (Karaağaç, 2020: 114) belirtilmektedir. 

Salgın hastalıklar, etkilediği tüm birimlerin durumlarının eskiye göre 

daha kötü olmasına yol açtıklarından doğal olarak dezavantajlılığı 

beraberinde getirirler. Bu noktada salgından en ağır şekilde olumsuz 

etkilenen yaşlılar, kronik hastalıklara sahip olanlar, çocuklar, evsizler, 

göçmenler kadar toplumda eğitim çağındaki çocuk ve genç nüfus da 

süreçten olumsuz etkilenmektedir. Toplum içinde bu grupların önemli 

yer tutması söz konusu ise; bu grupların salgın hastalıktan olumsuz 

etkilenmesi, beraberinde tüm toplumsal alanlardaki aksamaları 

getirebilmektedir. Dolayısıyla sosyal devletlerin salgın hastalıklar 

karşısında her daim hazırlıklı olması gerekmektedir. Nitekim kapsamı 

ve etki alanı geniş olan salgın hastalık durumları gibi süreçlerde devlet, 

sosyal devlet olmanın gereklerini ne kadar güçlü şekilde ortaya 

koyabilirse salgın hastalıkların ortaya çıkardığı dezavantajlı durumların 

o kadar hızlı ve etkili biçimde üstesinden gelinmesi mümkün 

olabilmektedir. 

2.Salgın Hastalığın Zorunlu Kıldığı Bir Eğitim Yöntemi: Uzaktan 

Eğitim 

2019 yılı Aralık ayından itibaren dünyanın birçok ülkesinde yayılan 

koronavirüs, insanlar arası fiziksel mesafe uygulamasını hastalığın 

yayılımını durdurmak açısından mecburi kılmıştır. Salgın hastalığın 

hızla yayılması beraberinde fiziksel mesafenin etkilediği sosyal 

ilişkilere kapı aralamıştır. Sağlık ve hastalık ikilemi arasında sıkışan 

insanlık bir seçim yapmak zorunda hissetmiştir. Sonuçta önceki 
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sosyallik durumlarının yerini mecburi olarak eve kapanma, karantinada 

kalma ve daha az sosyal iletişim ortamlarında bulunma durumu almaya 

başlamıştır. Doğal olarak bunun yansıması eğitimin yapılış şeklini de 

etkilemiştir. Klasik ve alışıldık eğitim yöntemi olan yüz yüze eğitim 

yerini uzaktan eğitime bırakmaya başlamıştır. Yüz yüze eğitimde 

eğitimci ve öğrencilerin aynı sınıf ortamında birebir eğitim-öğretim 

süreçleri gerçekleşmekteyken zaman ve mekânın birlikteliğiyle yoğun 

etkileşimlerin yaşanma olasılığı daha yüksekti. Oysaki uzaktan eğitimle 

birlikte zaman ve mekândan bağımsız duruma gelen eğitim-öğretimle, 

etkileşimlerin yoğunluğunun da kısmen azaldığını gözlemlemek 

mümkün duruma gelmiştir. 

Bilgiye aç olduğu düşünülen gençlik açısından, azalan etkileşimle 

birlikte toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da 

değişimlerin yaşandığını ifade etmek çok da zor görünmemektedir. 

Ayrıca teknoloji ve bilgide meydana gelen gelişmelerin, üniversiteleri 

ve dolayısıyla gençlerin eğitim sistemlerini etkileyen iki ana etken  

(Üstün & Demirbağ, 2003) olduğu düşünülürse, alternatif eğitim şekli 

ya da yüz yüze eğitimi destekleyen bir eğitim (Yenal, 2009) olarak da 

ifade edilen uzaktan eğitime olan ihtiyaç koronavirüsün ortaya 

çıkmasıyla eskiye nazaran daha görünür duruma gelmiştir. 

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitimin durumunu 

sayısal veriler ışığında 2010-2016 yılları arası için inceleyen bir 

araştırmada (Cabı & Ersoy, 2017), ülkemizde uzaktan eğitim yapılan 

yükseköğretim kurumu sayısının örgün eğitim yapanlara göre sayıca 

daha az olduğu tespit edilirken ayrıca 2017 yılında yapılan bu 
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araştırmada dünyada e-öğrenim/uzaktan eğitim pazarının üç yıl içinde 

hızlı ve önemli büyüme göstereceği konusundaki genel görüşün altı 

çizilmiştir. Bu hızlı büyümenin 2019 yılı sonu itibariyle bir pandemi 

yoluyla başlayabileceğini sanırım kimse tahmin edemezdi. 

Özellikle gençler açısından yıllardır alışık oldukları bir eğitim öğretim 

yöntemi olan yüz yüze eğitim şeklinden alışık olmadıkları bir yöntem 

olan uzaktan eğitime geçişin beraberinde bazı uyum zorluklarını da 

getirmiş olabileceğini düşünebiliriz. Bunun yanında bu zorlukların bir 

kısmının ilgili eğitim yönteminin özellikleriyle ilişkili olduğunu ifade 

edebiliriz. Yapılan güncel çalışmalarda uzaktan eğitime geçişin 

araştırmacılar tarafından nasıl algılandığını gözlemlemek mümkün 

olmaktadır. 2020 yılının Haziran-Temmuz ayları arasında Hindistan’da 

Batı Bengal’de 500 lisans ve yüksek lisans öğrencisi üzerinde yapılan 

bir araştırmada, araştırmacılar uzaktan eğitimin pandemi sürecinde bir 

seçenek değil gereklilik olduğunu ifade etmişlerdir (Mahapatra, 

Chowdhury & Bhattacharyya, 2020). Bu araştırmanın sonucuna göre 

üniversite öğrencilerinin çoğu (%56’sı) pandemi sürecinde çevrimiçi 

uzaktan eğitimin doğru tercih olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Buna ek olarak Nepal’deki 5 üniversitede 280 eğitimci ve öğrenci 

üzerinde yapılan bir araştırmada da (Paudel, 2021) pandemi nedeniyle 

Nepal üniversitelerindeki eğitimin zorunlu olarak çevrimiçi eğitime 

evrildiği üzerinde durulmuştur. Ülkemizde de pandemi döneminin 

zorunlu kıldığı bir durum olarak ülkedeki tüm eğitim sisteminde olduğu 

gibi yükseköğretimde de zorunlu olarak uzaktan eğitim yapılmaya 

başlanmıştır. Uzaktan eğitimin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi 
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amacıyla ilgili kurumlar tarafından bir takım tedbirlerin alınması 

pandemi şartlarının olağan bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

3.Salgın Hastalık Başlangıcında Yükseköğretimde Alınan 

Tedbirler 

Salgın hastalığın Türkiye gündemine girmesiyle birlikte ilk aşamada 

yaşanılan bazı gelişmeler şu şekildedir: 10 Ocak 2020’de Türkiye’de 

“Koronavirüs Bilim Kurulu” kurularak ilk toplantısını gerçekleş-

tirmiştir. 30 Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü 

pandemi ilan etmiştir. Türkiye, Çin ile arasındaki havayolu ulaşımının 

yapılmamasına dair kararını almıştır. 1 Şubat 2020’de Türk 

vatandaşları Türkiye’ye getirilerek 14 gün karantinada tutulmuş ve 

koronavirüse yakalananların tedavisi yapılmıştır. 10 Mart 2020’de ilk 

koronavirüs vakası Türkiye’de görülmüştür. 3 Nisan 2020’de 20 yaş altı 

gençler için sokağa çıkma kısıtlamasına karar verilmiştir. 9 Nisan 

2020’de sağlık ve güvenlik çalışanları dışındaki vatandaşlar için hafta 

sonları dışarı çıkma kısıtlaması getirilmiştir (Koçak Tufan & 

Kayaaslan, 2020: 501). Henüz virüs Türkiye’de görülmeden önce 4 

Şubat 2020’de Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından, 

yükseköğretim kurumları gereken tedbirlerin alınması ve duyurulması 

konusunda uyarılmıştır. 6 Mart 2020’de ise seyahat ve yurtdışı/ 

uluslararası toplantılar konularında alınması gereken önlemler 

duyurulmuştur. Bu süreçte bilimsel toplantıların uzaktan çevrimiçi 

imkânlarla yürütülmesi teşvik edilmiş, yurtdışı toplantılara bizzat 

katılımlar çok önemli durumlar dışında sınırlandırılmıştır. 
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Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk gün YÖK’te konuyla ilgili bir toplantı 

yapılarak üniversitelerde Koronavirüs Komisyonu’nun kurulması 

kararı alınmıştır. Bu komisyon YÖK ile üniversiteler arasında virüs 

yayılımıyla ilgili bilgilerin, tedbirlerin, akıllardaki soruların 

cevaplandırılmasına hizmet etmiştir. 

Yükseköğretim kurumlarındaki çalışanlardan sadece kronik rahatsızlığı 

olanlar ile 65 yaşın üzerindeki üniversite çalışanları (öğretim elemanları 

ve idari personel) idari izinli sayılmış ve çalışmalarını evden 

yürütmeleri sağlanmıştır. Sonrasında Kovid-19 için risk teşkil eden 

kronik rahatsızlıkların kapsamı daraltılmış, ayrıca hamile çalışanlar da 

bu idari izinden faydalandırılmışlardır. 

Koronavirüs salgınının başladığı dönemde Türkiye’de 207 üniversitede 

7.5 milyon yükseköğretim öğrencisinin eğitim aldığı bilinmektedir. 

Salgınla birlikte ilk olarak 16 Mart 2020’den başlayarak yükseköğretim 

kurumlarındaki eğitime bir hafta süreyle ara verilmiştir. Bu bir haftalık 

süreçte Türkiye’deki üniversitelerin uzaktan öğretim imkân ve 

kapasitelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

Ülkemizde olduğu gibi dünyadaki çoğu ülkede de eğitim kurumları 

yapmakta oldukları yüz yüze eğitimlere ara vermişlerdir. Pandeminin 

başladığı dönemde diğer ülkelerde 2020 yılında okulların 

kapatılmasıyla ilgili tarihler sırasıyla şu şekildedir: Çin’de 26 Ocak, 

Güney Kore’de 3 Şubat, İtalya’da 23 Şubat, Amerika Birleşik 

Devletleri'nde 5 Mart, İspanya’da 9 Mart, Fransa ve Almanya’da 16 

Mart, İngiltere’de 23 Mart, Singapur’da 8 Nisan (Koçak Tufan & 

Kayaaslan, 2020: 499).  
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Pandeminin getirdiği olumsuz şartlar, bu süreçte eğitimin nasıl 

yapılabileceğine dair önemli bir soruyu gündeme taşımıştır. 

Yükseköğretim kurumu yetkilileri kısa sürede bu sorunun cevabını 

bularak uygulama alanına girmesini sağlamışlardır. Nitekim 

Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde olan uzaktan eğitim 

merkezlerinin sayıca 120’yi aşıyor olmasının uzaktan eğitim sürecini 

kolaylaştıran bir yapı sunduğu ifade edilmiştir. Sonrasında ise 

üniversitelerde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemindeki 

teorik dersler uzaktan eğitimle yapılmıştır. Uygulamalı dersler ve 

laboratuvar dersleri ise üniversitelerin akademik takvimi uzatarak bu 

derslerin uygun bir zamanda yapılmasına yönelik esnekliğe 

kavuşturulmuştur. Bahar dönemiyle sınırlı olarak stajların ödev ve 

proje çalışması şeklinde gerçekleştirilebileceği benimsenmiştir. Yine 

2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemiyle kısıtlı olmak üzere, 

isteyen öğrencilere kayıt dondurma imkânı verilmiştir. Sınavlar da ileri 

tarihlere ertelenerek yapılmıştır (YÖK, 2020). Tüm bu uygulamalarla 

öğrenci merkezli anlayışın benimsendiği YÖK tarafından 

vurgulanmıştır. 

23 Mart 2020’den itibaren –öncesinde uzaktan eğitim ve açıköğretim 

deneyimine sahip olan- Anadolu, Atatürk ve İstanbul 

Üniversiteleri’ndeki dijital ders kitapları Yükseköğretim Kurumları 

Dersleri (YÖK Dersleri) ara yüzüyle eğitimcilerin ve öğrencilerin açık 

erişimine açılmıştır. Öğrenme materyallerinin uzaktan eğitim için 

erişime açılması, öğrencilerin derslere motive olmalarında önemli bir 

gelişme olarak değerlendirilebilir. Ders kitaplarının çevrimiçi erişime 

açılmasıyla birlikte öğrencilerin akıllarındaki kargaşa ve belirsizlik de 
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bir nebze olsun azalma imkânına kavuşmuştur. Böylelikle basılı 

bilimsel kitapların elektronik ortama aktarımının ve bunlara 

öğrencilerin ve eğitimcilerin kolaylıkla ücretsiz olarak 

erişebilmelerinin uzaktan eğitimde önemli bir gelişme olduğu ifade 

edilebilir. 

Sonuç olarak pandemi sürecinin eğitim sistemi bakımından 

yönetilişindeki yeterlilikle birlikte ülke genelinde uzaktan eğitimdeki 

standartların hızla oluşmaya başlamasının, süreç yönetimindeki 

şeffaflık ve çalışmalardaki özverililik özelliklerinin alınan tedbirlerin 

uygulanmasını kolaylaştırdığını ifade edebiliriz.  

4.Salgın Hastalık Döneminde Uzaktan Eğitimde Öğrenciler 

Açısından Yaşanması Olası Sorunlar 

Uzaktan eğitim internete ve bu internetin kullanılabileceği teknolojik 

donanımların (bilgisayar, internete uyumlu çalışabilen telefon, yeterli 

kotaya sahip ya da sınırsız internet hizmetine sahip olunabilmesi vb.) 

varlığına gereksinim duyduğundan bunlardaki herhangi bir eksiklik 

uzaktan eğitimin ve dolayısıyla e-öğrenmenin sağlıksız olmasına neden 

olabilecektir.  

Teknolojik gelişmeyle birlikte bir dijital ayrım sürecinin yaşandığını 

belirten Kubilay (2021), söz konusu dijital ayrımda dijital yeterliklerin 

ve dijital araçlara ulaşmanın belirleyici olduğunun; bu ayrımla birlikte 

bilgiye ulaşma konusunda bireyler ve toplumlar arasında farklılıklar 

yaşandığının altını çizmektedir. Ayrıca eğitim kurumlarının kapanması 

sonucunda eğitimin dijitalleşmesinin, dijital eğitim araçlarına ve dijital 
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alandaki yeterliliklere olan ihtiyacı artırdığını da vurgulamıştır 

(Kubilay, 2021: 71). 

Slovenya’daki 606 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir 

araştırmada (Ploj Virtič, Dolenc  & Šorgo, 2021), araştırmaya 

katılanların %78,6’sı kadın, %21,2’si erkek öğrencilerden oluşmuş ve 

bu öğrencilerin pandemi dönemindeki uzaktan eğitimlerinde kullanım 

yönünden en çok artış gösteren eğitim şeklinin internet üzerinden canlı-

eşzamanlı ders şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 

üniversiteli öğrencilerin çoğunluğu (%60,2’si) hem asenkron hem de 

senkron eğitim aldıklarını ifade ederken bunu %33,2 ile senkron/gerçek 

zamanlı internet üzerinden eğitim alanlar takip etmiştir. Sadece 

asenkron (e-mail vb. ile) eğitim alan öğrencilerin oranı ise %6,6 olarak 

belirlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarından da görülebileceği gibi canlı 

eğitimlerin oransal fazlalığı internet gereksinimine işaret etmektedir. 

Dolayısıyla internet bağlantılarındaki herhangi bir aksamanın uzaktan 

eğitimde büyük sorulara yol açabileceği ifade edilebilir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı verilerine göre 2019 ile 

kıyasladığımızda; ülkemizdeki hanelerin %88,3’ü evden internete 

ulaşılabilirken bu oran 2020’de %90,7’ye yükselmiştir (TÜİK, 2020). 

Ayrıca yapılan bir araştırmada bazı öğrencilerde bilgisayar, tablet, akıllı 

telefon ve internet bağlantısı gibi teknolojilerin bulunmaması nedeniyle 

bu durumun bu öğrenciler için dezavantaj oluşturduğu ve onların 

öğrenme sürecinden mahrum kaldıkları (Akbal & Akbal, 2020: 544) 

belirtilmektedir. Ülkemizde özellikle üniversite eğitimi düzeyi 

altındaki öğrenciler açısından düşündüğümüzde bu görüşe yüksek 
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oranda katılmakla birlikte üniversiteli gençlerde özellikle akıllı telefon 

sahipliği konusunda daha fazla öğrencinin bu imkâna sahip olduğunu 

ifade edebiliriz. Ülkemizde özellikle yükseköğretim öğrencileri 

arasında, bazı öğrencilerin bilgisayara sahip olduğu buna karşın bazı 

öğrencilerin internet bağlantılı telefonlara sahip olduğunu rahatlıkla 

gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla günümüzde ülkemiz açısından gençler 

arasında, özellikle de üniversiteli gençler arasında, internetin 

kullanılabileceği dokunmatik akıllı telefonlara sahip olunma 

bakımından çok fazla bir sıkıntının olmadığı söylenilebilir. Fakat 

özellikle kırsal alanlarda yaşayanlar ve kasabada, ilçede ya da şehir 

merkezinde olsa dahi internet erişiminin olmadığı bölgelerde ya da 

konutlarda oturanlarda internet erişiminin sıkıntılarla dolu olduğu, 

çoğunlukla internete erişim olmadığı ya da kesintisiz erişim olmadığı 

için e-öğrenmenin gerçekleşemeyeceğini öngörebiliriz. Yıldırım Şahin 

(2021: 3262) de araştırması sonucunda üniversiteli genç kadın 

öğrencilerin çoğunlukla akıllı cep telefonlarıyla uzaktan eğitime 

katıldıklarını, telefonun bilgisayar kadar işlevsel olmadığından uzaktan 

eğitimin niteliğini düşürdüğünü ve sürecin öğrenciler açısından zor 

geçtiğini ortaya koymuştur. 

Çoğu öğrencinin ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle bilgisayarının 

olmayışı sadece mobil telefondan ders takibini yapmaya çalışmasının 

sağlıklı bir öğrenmenin önündeki engeller arasında olduğunu ifade 

edebiliriz. Çünkü bilgisayarın akıllı cep telefonlarıyla kıyaslandığında 

daha geniş ekrana sahip olmasından dolayı gençler aynı anda hem 

eğitimcinin görüntüsünü görebilmekte hem sorularını karşı tarafa 

yazarak ya da sözel olarak ifade edebilmekte hem de eğiticinin 
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paylaştığı dokümanı görebilmektedir. Fakat akıllı cep telefonlarında 

öncelikle ekran küçüklüğü nedeniyle tüm bu işlemlere aynı anda 

odaklanabilmek mümkün değildir. Örneğin doküman okunurken 

öğrencilerin sorularını yazarak eğiticiye ilettiği kısım aynı anda 

görülememektedir. Sayfalar arasında sürekli geçiş yapma durumunda 

kalınması ise gençlerde dersi takibi bırakma ya da dersi olması gerektiği 

gibi takip edememe sıkıntılarını doğurabilmektedir. Yapılan bir 

araştırmada (Yavuzer & Kahraman, 2013: 146) uzaktan eğitim alan 

üniversite öğrencilerinden %82,8’inin dersleri cep telefonlarından takip 

edemediklerini belirttikleri ifade edilmiştir. Dolayısıyla akıllı cep 

telefonları ve bilgisayar ortamından ders takibini karşılaştırdığımızda 

gençlerin ders takibi için kendilerine ait bir bilgisayara sahip 

olabilmelerinin gençlerin derse katılımları ve dersi zevkli 

işleyebilmeleri için önemi ortadadır. Bununla birlikte kablosuz internet 

erişimi sağlayan akıllı cep telefonlarının dinamik olan genç öğrenciler 

açısından eğitim alırken mekânda hareketli olma özgürlüğünü 

kazandırması gençlerin dinamik ruhuna da uygun olması bakımından 

gençleri eğitim konusunda motive edici bir unsur olarak da 

değerlendirilebilir. 

Hindistan’daki üniversite gençleri üzerinde 2020 yılında yapılmış bir 

araştırmada (Mahapatra, Chowdhury & Bhattacharyya, 2020) çevrimiçi 

uzaktan eğitimde öğrencilerin çoğunun (%66’sının) bazen eğitim 

sürecinde teknik sorunlarla karşılaştığı, sadece %10’unun ise bu tür 

sorunlarla karşılaşmadığı ifade edilmiştir. Teknik sorunlar içinde ise 

öğrencilerin % 79’unun ağ bağlantılarıyla ilgili, % 4’ünün elektrik 

kesintisiyle ilgili, %3’ünün dijital araç gereçlere sahip olmamakla ilgili 
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ve % 3’ünün ekonomik gücünün yetmediği, %11’inin ise başka 

nedenlerden dolayı sorunlar yaşadığı belirtilmiştir. Eğitim kalitesiyle 

ilgili olarak öğrencilerin sadece %8’inin uzaktan eğitimin sınıf 

ortamındaki yüz yüze eğitimden daha kaliteli olduğunu düşündüğü; 

%44’ünün uzaktan ve yüz yüze eğitimin kalitesinin aynı olduğunu 

düşündüğü; %48’inin ise uzaktan eğitimin kalitesinin yüz yüze 

eğitimden daha düşük olduğunu düşündüğü ortaya konulmuştur. 

Öğrencilerin %82’si uzaktan eğitimde öğrenme kaybının olduğunu 

düşündüklerini ifade etmiştir. Öğrencilerin %72’si evlerinde uzaktan 

eğitim için yeterli mekânın olduğunu, %38’i ise böyle bir ortamın 

olmadığını söylemiştir. Öğrencilerin %75’i pandeminin ekonomik 

açıdan ailelerini vurduğunu, %51’i ise ağır ekonomik şartların 

eğitimlerini olumsuz etkileyebileceğini hissettiklerini ifade etmiştir. 

Ülkemizde pandemi döneminde önlisans öğrencileri üzerinde yapılan 

bir araştırmada (Akbal & Akbal, 2020), uzaktan eğitimde yaşanılan 

öncelikli sorunlar sınıflandırılmıştır. Söz konusu çalışma doğrultusunda 

yükseköğretimde uygulanan uzaktan eğitimle ilgili şu sorunlara işaret 

edebiliriz: Çalışma ortamlarının uygun olmayışı/kısıtlılığı, 

iletişim/teknolojik araç donanımındaki yetersizlikler, öğrencilerin kitap 

vb. eğitim kaynaklarına yeterince ulaşamayışı. Öğretim elemanlarıyla 

ilgili olarak da iletişim zorlukları, ders materyallerinin yetersiz kalması 

ve ölçme ve değerlendirmenin sağlıklı yapılmasında karşılaşılan zorluk 

ve yetersizlikler. Ayrıca yükseköğretim gençleriyle ilgili uzaktan 

eğitimdeki diğer sorunlar arasında idari personele ve öğrenci işleriyle 

ilgili alandaki personele ulaşmadaki zorluklar, destek hizmetlerindeki 

yetersizlikler de gösterilmiştir. 
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Ülkemizdeki öğrenciler açısından öğrencilerin uzaktan eğitimindeki ev 

ortamları değerlendirildiğinde, özellikle geniş aileye sahip gençlerin 

evde uzaktan eğitim alırken uygun sessiz/gürültüsüz ortam bulmakta 

zorlanabileceklerini ifade edebiliriz. Bunun yanında çekirdek ailelerde 

de eğitim çağında olan çocuk sayısının artmasıyla birlikte uzaktan 

eğitim için evde uygun ortam bulma konusunda daha da zor bir durumla 

karşılaşmanın mümkün olabileceğini ifade edebiliriz. Pandemi 

döneminde ekonomik bakımdan alt sosyo-ekonomik tabakada yer alan 

aileler kadar çalıştıkları işten ayrılmak zorunda kalanlar için de ağır 

ekonomik zorluklarla birlikte yaşantıda değişimlerin görülmesi 

mümkün olabilmektedir.  

Eğitime erişim ve eğitime devam edebilme koşullarının pandemiyle 

gittikçe zorlaştığı, yaşanılan krizin en çok etkilediği grupların ortak 

özelliğinin düşük gelir olarak karşımıza çıktığı (Kubilay, 2021: 71) 

ifade edilmektedir. Ekonomik zorlukların gençlerin eğitim 

harcamalarına olumsuz yönde yansıması olasılığı da göz ardı 

edilemeyecek önemli bir konudur. Nitekim pandemi döneminde 

uzaktan eğitim sürecindeki her öğrenci sınırsız internet paketine sahip 

olamamıştır. Uzaktan eğitimle birlikte, öğrencilerin çoğu eğitim 

kurumlarına gidip gelirken harcamak zorunda oldukları ulaşım 

ücretlerinin belki de daha fazlasını internet paketi ve teknolojik ürünlere 

harcamak durumunda kalmışlardır. Yeterli ekonomik güce sahip 

olamayan, bu nedenle tüm dersleri takip edebilecek kadar yeterli 

internet satın alamayan öğrencilerin uzaktan eğitimden hedeflenildiği 

kadar faydalanamamış olma ihtimallerinin bulunduğu ifade edilebilir.  
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Uzaktan eğitim sürecinde ekonomik zorluklar yaşamayan ve 

dolayısıyla sınırsız internet imkânına sahip olan bazı gençlerin ise bu 

imkânları daha çok internette sosyal medya kullanarak harcama 

olasılıkları onların bir takım sağlık sorunlarıyla karşı karşıya 

kalmalarında önemli role sahip olabilir. Uzun süreli bilgisayar ve akıllı 

cep telefonu gibi araçların kullanılmasıyla bireylerin bunlara bağlı bazı 

sağlık sorunları yaşamaları, özellikle teknoloji bağımlılığı (Karataş, 

2008) ve sosyal medya bağımlılığı geliştirebilecekleri göz önüne 

alınmalıdır. Ayrıca günün büyük oranının sanal dünyada geçirilmesiyle 

aile içi iletişimin sekteye uğramasının gündeme gelebileceği ifade 

edilmelidir.  Nitekim gençler üzerinde yapılan bir araştırmada (Taylan, 

2016) aile içindeki en temel sorunlar arasında ilk sırada aile içi 

iletişimsizlik sorununun geldiği (%42,3 ile) tespit edilmiştir. Ayrıca 

başka bir araştırmada (Barış & Taylan, 2020: 26) pandemi öncesiyle 

kıyaslandığında pandemi döneminde üniversiteli gençler arasında en 

çok artış gösteren gündelik yaşam faaliyetleri arasında şunlar 

sıralanmıştır: İnternet kullanımı %89,7; cep telefonu kullanımı %81,3; 

sosyal medya kullanımı %79,9 artmıştır. Aynı araştırmanın sonucuna 

göre; aile içi iletişimin arttığı ailelerde pandemi öncesine göre aile içi 

sorunların azaldığı tespit edilmiştir. Aynı araştırmada şu tespitleri de 

zikretmemiz araştırmamız için önemli veriler sağlamaktadır. Barış ve 

Taylan’ın (2020) araştırmasında üniversiteli gençlerin ailelerinin üçte 

ikisinde pandemi sürecinde aile içi ilişkiler artmıştır. Pandemi 

öncesiyle kıyaslandığında aile ilişkileri iyileşen ailelerin oranı ilişkileri 

kötüleşen ailelerin oranından üç kat fazladır. Yine gençlerin ailenin 

yaşadığı sorunlarla ilgili gözlemlerine göre; pandemi öncesiyle 
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kıyaslandığında pandemide en çok artış gösteren sorunların sıralaması 

şöyledir: Ev içi sorumluluklarla ilgili yaşanılan tartışmalar, aile 

üyelerinin birbirini eleştirmesi, tartışma ve kavga, ev ekonomisiyle 

ilgili tartışmalar (Barış & Taylan, 2020: 29). Tüm bu veriler ışığında bu 

sorunlarla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması ihtiyacının altını 

çizmemiz gerekmektedir. Bu noktada öncelikli olarak sağlığın ve aile 

iletişiminin korunması konularında önlemler alınması gerekli 

olmaktadır (Kayaarslan, 2021a).  Ayrıca eğitimin dijital ortamlara 

taşınmasının düşük denetimli ortamdaki öğrencilerin kontrolsüz şekilde 

sanal gezinti yapması ve gereksiz olduğu kadar zararlı da olabilecek 

bilgilere ulaşabilmelerinin fırsatını verdiğine dair görüşler 

bulunmaktadır. Bu tür durumların gençlerin zaman kaybı yaşamasına 

ve bilgi kirliliğine muhatap olmasına yol açtığı da (Cırık, 2016: 177) 

belirtilmektedir. Dolayısıyla bu noktada uzaktan eğitimin bu tür 

olumsuzluklarının giderilebilmesi için bazı çalışmalar yapılabileceğini 

ifade edebiliriz. Dijital ortamın gençlere yönelik olumsuzluklarının 

önlenmesinde öncelikli olarak ebeveyn rollerinin önemli olduğu ifade 

edilebilir. Bu noktada dijital çağda anne babalara yeni sorumlulukların 

yüklenmiş olması nedeniyle (Keleşoğlu ve Adam Karduz, 2020: 74) 

çocuk ve gençlerde olduğu kadar anne babalarda da dijitalleşmenin 

olumsuzluklarını önleyici tedbirler almaya ihtiyaç bulunduğu ifade 

edilebilir. Aile üyelerinin birlikte planlayarak kaliteli zaman 

geçirmeleri ve birbirleriyle olan iletişimlerini artırmaları; özellikle 

babaların bilişim araçlarının kullanımını yasaklamayı değil de bunların 

bilinçli kullanımı konusunda çocuklarına örnek olması (Adam Karduz 
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& Keleşoğlu, 2020: 3633) ilk akla gelen çözüm önerileri olarak 

karşımızda durmaktadır.  

Uzaktan eğitim sürecinde internet erişiminin bilinçli kullanımı kadar 

erişimin nasıl olduğu-hızı da önemli olmaktadır. Uzaktan eğitim 

sürecinde internete sınırlı ya da sınırsız sahip olma durumu birtakım 

zorlukları ya da kolaylıkları beraberinde getirmektedir. Ülkemizde her 

ne kadar sınırsız internet imkânı eğitim kurumları tarafından sağlanmış 

olunmasa da bu imkânın devlet tarafından sınırlı şekilde bir kısım 

öğrenciye verilmiş olması öğrencileri pandemi dönemindeki uzaktan 

eğitim sürecinde kısmen rahatlatmıştır. Türkiye’de öğrencilere 

pandemi döneminde ders takibi amacıyla devlet tarafından sağlanan 6-

8 gb’lık bedava internet paketi normalde sınırlı interneti olan ya da hiç 

internet paketi olmayan öğrencilerin e-öğrenme deneyiminde fayda 

sağlayan önemli bir adım olmuştur. Bu noktada internete erişimin hangi 

yolla olduğu (wi-fi, telefon operatörlerinin sağladığı erişim ya da 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun/ üniversitelerin sağladığı erişim) ve bu 

yolun sınırlı mı sınırsız mı olduğu, erişimde kopuklukların olup 

olmadığı ve erişimin ekonomik olup olmadığı uzaktan eğitimde hem 

eğitimciler hem de öğrenciler bakımından belirleyici olmaktadır. 

İnternete erişimi sağlayacak bir bilgisayara sahip olmak kadar internet 

paketinin sınırsız erişimli olmasının uzaktan eğitimdeki donanımdan 

kaynaklanan çoğu engeli ortadan kaldırabileceğini düşünmekteyiz. 

Nitekim uzaktan eğitim sürecindeki gözlemlerimize dayanarak, kırsal 

alanda ikamet ettiği için telefonu çekim alanında olmayan öğrencilerin 

uzaktan eğitim derslerine katılamadıklarını düşünmekteyiz. 
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 Ayrıca aile ortamında ders dinlemek durumunda kalan öğrencilerin bir 

kısmının ailesi yanında olmasından dolayı ders takiplerinde aksamalar 

olabilmiştir (Yıldırım Şahin, 2021). Nitekim öğrenciler okul ortamında 

değil de evde olduklarından, ailelerinin de eğitime bakış açıları 

ekseninde, bazı öğrencilerin ev işleriyle uğraşmak zorunda 

kalabildiğinden ders takibine yeterli sağlıklı vakti ayıramayabildiklerini 

ifade edebiliriz. Bazı öğrencilerin dersleri evden takip ederken 

kendilerine ait bir odaya sahip olmayışlarının da evlerindeki sesli 

ortamdan dolayı derslere olan motivasyonlarının azalmasına neden 

olduğu düşünülebilir. Nitekim kalabalık aile ortamlarının öğrenme 

kayıplarına dolaylı olarak katkı sağladığına (Kubilay, 2021: 67) dair 

tespitler bulunmaktadır. Yine öğrencilerin yüz yüze eğitimde sınıf 

ortamında kendi yaşıtlarıyla birlikte olduklarından dersle ilgili 

güdülenme süreçlerini daha sağlıklı yaşayabildikleri ve daha yüksek 

motivasyona sahip oldukları; uzaktan eğitimde ise bunların yerini 

güdülenmede zorlanmaya bırakabileceği de ifade edilebilir.  

Teknolojik araç kullanımı konusunda yetkinliğe sahip olmak ve olası 

basit teknik sorunları kısa sürede giderebilmek uzaktan eğitim 

sürecinde hem öğrenciler hem de eğitimciler açısından önemli konular 

haline gelmiştir. Bu tür bir yetkinliğin aynı zamanda eğitim ve 

öğretimin kalitesini de etkilemesi olasıdır. Bu durumun uzaktan eğitim 

alan öğrencilerin başarısına da yansıdığını belirten bir araştırmada 

(Altıparmak, Kurt & Kapıdere, 2011), bilgisayar ve interneti kullanmak 

konusunda kaygı yaşayan, teknolojik bilgi altyapısına sahip olmayan ve 

öğrenme konusunda öz disiplinleri bulunmayan öğrencilerin uzaktan 

eğitimde başarısız olmalarının olası olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla 
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bilgisayara ve internet kullanmaya dair bilgisi olmayanların, bunların 

kullanımına yönelik becerilerine de daha az güvenmeleri daha olasıdır. 

Bu nedenle uzaktan eğitim süreci başlamadan önce öğrencilerin 

bilgisayar ve internet kullanımına yönelik beceri ve yetkinlikleri tespit 

edilip bu yöndeki eksikliklerinin tamamlanması onların uzaktan 

eğitime yönelik kaygılarını azaltmaya yardımcı olabilecektir. Gençlerin 

bilgisayar ve internet kullanımı becerileri konusunda yeterli düzeyde öz 

yeterliğe sahip olmalarıyla uzaktan eğitimde başarısız olmaları 

engellenebilir (Yıldız & Seferoğlu, 2020: 36) bir durum olarak 

değerlendirilebilir. Ayrıca teknolojiyi kullanabilme konusunda 

gençlerin bu teknolojileri başarılı şekilde kullanabileceklerine yönelik 

inançlarının olumlu olması ve bu konudaki cesaretleri (teknoloji 

kullanımına yönelik öz yeterlik algısının yüksekliği) onların 

karşılaşabilecekleri birçok uzaktan eğitim sorununu çözmek için çaba 

sergilemelerinde fayda sağlayabilir (Akkoyunlu & Orhan, 2003). 

Bunun yanında teknoloji kullanımına dayanan önlisans programlarında 

(İnternet ve Ağ Teknolojileri, Mekatronik ve Elektrik bölümleri vb.) 

eğitim görenlerin uzaktan eğitimde öz yeterlik algılarının diğer 

bölümlere göre daha yüksek (Yıldız & Seferoğlu, 2020: 42) olduğunun 

tespit edilmiş olması, bilgisayar ve internet eğitimi almanın uzaktan 

eğitim için önemli olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

756 üniversiteli gençle yapılan bir araştırmada (Etlioğlu & Tekin, 2020) 

gençlerin uzaktan eğitime dair olumlu tutuma sahip olmalarının onların 

bu derslerdeki başarısını artırdığı, uzaktan eğitime yönelik merakın 

uzaktan eğitime dair olumlu tutumu ve ders başarısını olumlu etkilediği, 

uzaktan eğitime yönelik kaygının düşük olmasının gençlerin 
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başarılarını artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca gençlerin uzaktan eğitime 

dair olan kaygılarının azaltılabilmesi, gerekli danışmanlıkların 

üniversite rehberlik servisleri ve danışman akademisyenlerce 

sağlanması önerilmiştir. 

Ürdün’de Kovid-19 salgını döneminde üniversite sınavına girecek 

yaştaki 384 lise son sınıf öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmanın 

(AlAzzam & ark., 2021) eğitimlerin uzaktan çevrimiçi yapılmasından 

dolayı gençlerin bazı ruhsal sorunlar yaşamasına neden olduğuna dair 

sonuçlara ulaşması dikkate değerdir. Araştırmada çevrimiçi eğitimde 

yaşanılan zorlukların gençlerdeki depresyon puanlarının daha yüksek 

çıkmasına neden olduğu ifade edilmiştir. Buradan hareketle salgın 

hastalık dönemini deneyimleyen gençlerin kaygı ve depresyon 

düzeylerinin artmasının onların bu durumlarının üniversite dönemine 

de aktarılmasının ve belli süre bu etkileri yaşayabileceklerinin göz 

önüne alınması gerektiğinin altını çizmekte fayda görüyoruz. 

Uzaktan eğitimde öğrencilerin karşılaştığı birtakım sorunların olması 

bu sorunların çözüm yollarının araştırılmasının gerektiğini 

göstermektedir. Uzaktan eğitimde öğrencilerin karşılaşabilecekleri 

sorunları ortadan kaldırabilmek için, öğrenciler açısından bazı konulara 

özellikle dikkat edilmesinin faydalı olduğunu düşünmekteyiz: 

- Öğrencilerin eğitimcilerin süreçle ilgili bilgilendirmelerine 

uygun davranmaları, 

- öğrencilerin yeterli teknolojik araca (bilgisayar, internet 

bağlantısı vb.) ve teknolojiyi kullanabilme becerisine sahip 

olması, 
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- öğrencilerin dersle ilgili materyalleri ders öncesi 

okuyarak/inceleyerek derse katılmaları, 

- öğrencilerin uzaktan eğitimde dersten sorumlu eğitimciye soru 

sormaktan çekinmemesi ve derse kendi görüşleriyle katılımları, 

- öğrencilerin uzaktan eğitimde kendilerine dersle ilgili soru 

sorulduğunda derse mikrofonla katılıp düşüncelerini sunabilme 

konusunda çekingen olmaması, 

- uzaktan eğitimdeki canlı derslerde eğitimciyle sağlıklı iletişim 

içerisine girebilme isteği ve becerisine sahip olunması, 

- ders dinleme sürecindeyken sosyal medya vb. dikkat dağıtan 

konulara ilginin kaydırılmamasının sağlanması, 

- öğrencilerin ders süresince anlatılanları dikkatle dinleyebilmeleri, 

- dersle ilgili verilen ödevleri internetten kopyalayıp yapıştırmak 

yerine konunun özünü kendi cümleleriyle anlatabilip kendi 

yorumlarıyla sunabilmeleri ve konuya yeni bir bakış açısı 

getirebilmeleri, 

- öğrencilerin ödev hazırlarken nasıl hazırlayabileceklerini ve 

doğru bilgiye hızlı şekilde nasıl ulaşabileceklerini 

öğrenebilmeleri, 

- öğrencilerin ödevleri zamanında teslim edebilmeleri. 

 

5.Uzaktan Eğitimde Eğitimci Sorunları Çerçevesinde 

Eğitimcilerden Beklentiler 

Eğitim, eğitimci ile öğrencinin çift taraflı etkileşimi üzerine 

yapılandırıldığından eğitim sürecinde öğrencilerin dikkat etmesi 
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gereken durumlar olduğu gibi eğitimcilerin de dikkat etmesi gereken 

bazı durumların bulunduğunu ifade edebiliriz. 

Uzaktan eğitimde derslerin sanal ortamda öğrenciye iletilmesi, ders 

materyallerinin dijital ortama aktarılarak öğrenciye sağlıklı ve hızlı 

şekilde ulaştırılması, sınavların dijital ortamda yapılıp değerlendirilerek 

sonuçların tekrar dijital ortamda öğrenciye iletilmesi ve eğitimcilerin 

sanal ortamda daha aktif olmalarının gerekmesi gibi durumlar 

eğitimcilere hem yeni roller yüklemekte hem de eğitimciler için yeni 

deneyimler sunmaktadır. Dolayısıyla salgın hastalık sürecinde önem 

kazanan uzaktan eğitim ve öğretimin nasıl yapılacağına, uzaktan 

öğretim araçlarının kullanımına ve uzaktan öğretme yöntemlerine dair 

bilgilerin eğitimcilerin işini kolaylaştıracağı düşünülmekte ve bu 

imkânların kendilerine sağlanabilmesi önem kazanmaktadır. 

Eğitimciler uzaktan eğitim yapmaya başlamadan önce mutlaka 

teknolojik alt yapı ve donanımların kullanılmasıyla ve olası çıkabilecek 

teknik sıkıntıların çözümüyle ilgili eğitimler almalıdırlar. Eğitimci; 

dersi videoya kaydederek bir öğretim materyali hazırlayacaksa bunun 

için gereken ekipmanlara, çalışılan kurumun güvencesiyle kolayca 

ulaşabilmeli ve onları kullanabilmelidir. Eğitimci, ekipman 

kullanımıyla ilgili kurumundan teknik desteği her an kaliteli şekilde 

alabiliyor olmalıdır. Nitekim bazı teknoloji kullanımlarıyla ilgili 

eğitimcinin öğrencilerinden gelen sorulara da cevap verebilmesi, çoğu 

zaman bunları işin uzmanı bir teknik elemandan öğrenmesiyle doğru 

orantılı olarak gelişebilecektir. Uzaktan eğitimde yeni rollere sahip olan 

eğitimcilerin bu doğrultuda öğrencilerinden gelebilecek olan uzaktan 

eğitim donanımları ve araçlarıyla ilgili yaşanabilecek sorunların 
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çözümlerine dair bilgiler sunması da önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Uzaktan eğitimin verimliliği açısından eğitimcinin durumunun 

değerlendirilmesi önemli bir konu olarak önümüzde durmaktadır. 

Kurumları tarafından eğitimcinin tüm teorik derslerini tamamıyla canlı 

(senkron) şekilde yürütmek zorunda hissettirilmemesi önemlidir. 

Nitekim bazı derslerin ya da ders içinde bazı konuların videolu anlatımı 

ya da eğitimcinin öğretim materyalini öğrenciyle paylaşması daha 

faydalı olabilir. Zaten bu yöntemlerin birlikte kullanılmasının daha 

verimli olacağını ifade eden çalışmalar da mevcuttur. Bu konudaki 

seçimin dersteki her bir konu içeriğine göre eğitimciye bırakılmasının 

daha uygun olacağı ifade edilebilir. Ayrıca dijital ortamda paylaşılan 

öğretim materyallerinin yüz yüze eğitimde olduğu kadar öğretici 

olmasının sağlanması da gerekmektedir. 

Leung ve Keing (2003), Çin’de 2003 yılındaki SARS salgınında 

üniversitelerdeki uzaktan eğitimde, önceden öğretim elemanlarının 

uzaktan eğitime aşina oluşlarının salgın dönemindeki uzaktan eğitimi 

kolaylaştırıcı bir unsur olduğunu ifade etmişlerdir. O dönemde Hong 

Kong Çin Üniversitesi’nde uzaktan eğitim sisteminden yararlanan 5000 

personel ile 17.000 üniversite öğrencisinin uzaktan eğitimle adeta 

canlılık kazandığını belirtmişlerdir. Ayrıca bu salgının uzaktan eğitim 

yapan öğretim elemanlarının uzaktan eğitim teknikleri ve sunumları 

konusundaki becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğunu ifade 

etmişlerdir. Dolayısıyla ülkemizde yaşanılan pandemi sürecine bu 

yönden bakıldığında, pandeminin zorunlu kıldığı uzaktan eğitimin 



200 | GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

Türkiye’deki eğitim kadrolarının uzaktan eğitim becerilerini de 

geliştirmeye hizmet edebileceği ifade edilebilir. Salgın hastalığın yol 

açtığı böyle bir toplumsal kriz döneminden farklı yetilerle ve becerilerle 

donanarak çıkma fırsatı elde edilebilirse ülkemiz açısından da bu zorlu 

süreç olumlu kazanımlarla geride bırakılmış olabilecektir. 

Pakistan’da 2020 Bahar tatilinde 5 özel ve 2 devlet üniversitesinde 129 

öğretim elemanıyla gerçekleştirilen nicel araştırmanın sonucuna göre 

(Tabassum & ark., 2020), uzaktan eğitimde yaşanılan sorunlar 

içerisinde şu sorunlar dikkat çekmektedir: İnternet bağlantısındaki 

sorunlar, internet için yapılan harcamaların artması, elektrik arızaları, 

kısa sınavlarda (Quizlerde) öğrencilerin birbiriyle sohbet etmesi ve 

derslerde öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasının önüne geçilememesi. 

Uzaktan eğitimde eğitimcilerin durumlarıyla ilgili yapılan araştırmaları 

değerlendirdiğimizde eğitimcilerden beklenilen temel ve öncelikli 

davranışların çerçevesini çizebilmenin mümkün olabileceğini ifade 

edebiliriz. Dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinde eğitimcilerin özellikle 

bazı konularda yeterli becerilere sahip olmasının gerekli olduğunu ifade 

edebiliriz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Öğretim materyallerinin öğrenciye zamanında ve hızlı şekilde 

ulaştırılması ve öğrencilerin bunları zamanında okuması için 

teşvik edilmesi,  

- öğrencilerin ders materyallerini ilgili ders öncesinde 

inceleyerek/okuyarak derslere katılımının teşvik edilmesi, 

- eğitimcilerin öğrencileri eğitim süreciyle ilgili sürekli 

bilgilendirmesi, 
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- öğrencilerin eğitimcilerin süreçle ilgili bilgilendirmelerine uygun 

davranmalarının sağlanabilmesi için motive edilmeleri, 

- öğrencilerin uzaktan eğitimde dersle ilgili eğitimciye soru 

sormaktan çekinmemesinin ve derse kendi görüşleriyle 

katılımlarının teşvik edilmesi, 

- gerektiğinde eğitimcilerin ders süresi dışında öğrencilere sanal 

ortamda (internet, e-mail, telefon vb. yollardan) danışmanlık 

yapabilmesi, 

- uzaktan eğitim sürecinde her öğretim elemanının danışmanlığını 

yaptığı öğrencilere yönelik, öğrencilerle işbirliği içinde yıl 

içerisinde en az bir “e-etkinlik” düzenleyebilmesi, 

- herhangi bir öğrenci grubuna danışmanlık vermeyen öğretim 

elemanlarının da seçtiği bir sınıfa, öğrencilerle işbirliği içinde yıl 

içerisinde en az bir “e-etkinlik” düzenleyebilmesi, 

- e-öğrenme materyallerini ve bilgisayar donanımlarını yeterli 

kullanabilme konusunda eğitimcinin kendisini sürekli 

güncelleyebilmesi ve teknoloji kullanımıyla ilgili teknik bilgiyi 

öğrencileriyle paylaşabilmesi. 

Uzaktan eğitimde temel ve öncelikli eğitimci davranışlarıyla ilgili 

olarak özellikle öğrenci-eğitimci iletişimi konusunu vurgulamakta 

fayda görüyoruz. Öğrencilerle eğitim danışmanlarının pandemi 

dönemindeki iletişimlerinin aksamaması için eğitimcilerin danışmanlık 

hizmetlerini yürütürken daha esnek bir tutum içinde olmaları iletişim 

verimini artırabilecektir. Uzaktan eğitimde öğrenciler mesai günlerinde 

ve saatlerinde ilgili dersin eğitimcisine dersle ilgili belirlenen 

danışmanlık saatlerine uygun olarak sadece e-mail yoluyla ve kurumsal 
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telefonu arayarak değil eğitimcinin cep telefonunu arayarak da 

ulaşabilmelidir. Eğitimcinin ulaşılabilir olması, öğrencilerin derse 

ilgisini de zinde tutabilecek bir uygulama olarak görülebilir. 

Sonuç 

Üniversiteli gençlerin uzaktan eğitimde yaşaması olası sorunları, 

uzaktan eğitim yönteminin geliştirilmesi konusunda fırsatlar 

sunmaktadır. Uzaktan eğitime başlanmadan önce hem öğrencilere hem 

de eğitimcilere uzaktan eğitime uyum ile ilgili eğitimler verilebilirse bu 

süreçten daha fazla verim alınabilmesi sağlanabilir. Ayrıca üniversite 

eğitim sistemi içindeki eğitimciler ve öğrencilerin uzaktan eğitim için 

gereken teknolojik donanımlara sahip olması (bilgisayar, sınırsız 

internet, bilginin aktarılabileceği güvenli ağ ortamları, öğretim 

materyali hazırlamakta kullanılan teknolojik aletler vb.) ve onları 

kullanabilme becerilerinin (gerektiğinde eğitimler verilerek) 

geliştirilmesi sağlanabilmelidir. Bu konuda eğitimcilere ve öğrencilere 

kısmi maddi destekler de sağlanabilir.  

Pandemi süreci göstermiştir ki küresel salgın hastalık yaşanılan 

dönemlerde, yükseköğretim alanında yüz yüze eğitimin yerine uzaktan 

eğitim yapılması eğitim sisteminin aksamasını en aza 

indirgeyebilmektedir. Dolayısıyla geniş etki alanına sahip olan afet gibi 

kriz dönemleri için de uzaktan eğitim birçok avantajı barındırıyor 

görünmektedir. Bunun yanında küresel ya da bölgesel krizlerin 

olmadığı dönemlerde de yüz yüze eğitimi destekleyici olarak uzaktan 

eğitim kullanımının faydaları üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. Bu 

noktada üniversiteli gençliğin özellikle teknolojiyi takip noktasında 
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hızlı davranabilme yeteneğine sahip olduğu düşünülen bir kesim olması 

bakımından uzaktan eğitime daha kolay uyum sağlayabileceğini ifade 

edebiliriz. 

Uzaktan eğitim sürecinin üniversite eğitimi alan gençleri tembelliğe 

düşürmemesi için de birtakım önlemler alınmalıdır. Gençler aradıkları 

akademik bilgiye internet aracılığıyla ulaşabildikleri gibi bu bilgileri 

mutlaka basımı yapılmış yazılı kaynaklardan da destekleyerek, bu 

verilere yorum güçlerini katarak bu bilgileri kullanabilmelidirler. 

Bilgiye hızlı şekilde doğru kaynaklardan ulaşmanın yolları gençlere 

öğretilmelidir. Gençler uzaktan eğitim sürecinde hazırladıkları 

ödevlerde bu tür konulara dikkat edebilirlerse eğitim sürecinin kalitesi 

de artırılabilmiş olunur.  

Uzaktan eğitim yapılan küresel kriz dönemlerinde, akademik ders 

anlatımlarının yanında sosyalleşmeye hizmet eden etkinlik ve 

konferansların çevrimiçi düzenlenebilmesi bu konudaki eksiklikleri 

tamamlayacağından önemlidir. Ayrıca basılı bilimsel kitap ve 

dergilerin aynı zamanda elektronik ortama aktarılıp öğrencilere ve 

eğitimcilere ücretsiz ulaştırılabilmesi uzaktan eğitimde kaynak erişimi 

konusunda yaşanılan sorunlara çözüm olabilecektir. Hem üniversiteli 

gençlerin hem de eğitimcilerinin uzaktan eğitim sürecinde birbirlerini 

anlayarak karşı taraftan beklenilen davranışları gösterebilmeleri 

uzaktan eğitimdeki kalitenin artırılabilmesine yardımcı olacaktır. 
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Giriş 

Eğitim; insanların geleceği şekillendirmek için yol, yöntem ve usul 

aradıkları bir öğrenme sürecidir. İnsan onuruna saygı duymanın 

amaçlandığı bu süreçte eğitim alanında gerçekleşen hızlı gelişime ayak 

uydurabilmek ve kaliteyi yakalamak için eğitime yeterli yatırımı 

yapmak günümüz dünyasında önem arz etmektedir. Bu sebeple 

bireylerin sahip oldukları kabiliyetlerin ortaya çıkarıldığı ve 

geliştirilerek onların hayata hazırlanıldığı eğitim sürecinin merkezinde 

çocuklar ve gençler olmalıdır. Eğitim politikaları ise kapsayıcı, 

geliştirilebilir, bilime dayalı, değişim ve yeniliklere açık olmak gibi 

özelliklerle desteklenmelidir. 

Bu doğrultuda ülkeler, uluslararası düzeyde eğitim anlayışı ve evrensel 

ölçüleri yakalamak uğraşısı içine girmiş durumdadırlar. Ancak henüz 

okul mezunlarının öğrenmeleri gerekenleri öğrenmedikleri, öğrenci 

performanslarının azaldığı veya davranışsal hedeflere ulaşılmadığı gibi 

her zaman dile getirilen neredeyse gelenek haline gelmiş 

memnuniyetsizliğin üstesinden gelmeyi başaramamışlardır. Ayrıca 

bilgi ve teknoloji çağı hayatımıza getirdiği değişimler ile birlikte çağın 

gereksinim duyulan insan profilini de değiştirmiştir. Günümüz eğitim 

hayatının arzuladığı insan tipinde bilgiyi araştırma, sorgulama, eleştirel 

yaklaşma, içselleştirme, yapılandırmanın yanı sıra muhakeme edebilme 

ve problem çözme becerisine sahip olma gibi özelliklere sahip olma 

koşulu aranmaktadır.  

Günümüzde geçmişten gelen sorunlar ve hızlı teknolojinin sonucu 

ortaya çıkan yenilikler eğitim kavramına yüklenen anlamı değiştirmiş, 
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eğitim sistemi ve eğitim politikaları alanında reformların 

gerçekleştirilmesini artık zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda son 

zamanlarda uluslararası boyutta sonuç odaklı eğitimden süreç odaklı 

eğitime geçiş çok fazla üzerinde durulan bir konu olmaya başlamıştır. 

Bu çalışmada söz konusu geçiş sürecini psikolojik ve sosyolojik 

boyutta olmak üzere her iki açıdan da ele alan araştırmalar taranmıştır.  

Bu çalışmanın temel amacı; hayat döngüsünde yer alan çocukluk ve 

gençlik aşamalarının büyük bölümünü eğitim hayatı içinde geçiren 

bireylerin sonuç odaklı eğitim politikalarının onların yaşamlarına 

yansımasını irdeleyerek, olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya çıkarmak 

ve genç bireylerin hayatlarını nasıl şekillendirdiği gerçeğini 

göstermektir. Bunun için sonuç odaklı eğitim ile ona karşı alternatif 

olarak sunulan süreç odaklı eğitimin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu 

bağlamda nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz tekniğinin 

kullanıldığı bu çalışmada; “Sonuç Odaklı Eğitim Nedir?  Sonuç Odaklı 

Eğitimin gençlerin hayatına yansıması nasıl olmaktadır?” sorularına 

cevap aranmıştır. 

Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda ezbercilik 

anlayışına dayanan sonuç odaklı eğitim ile öğrencilerin performansı 

sadece bir sınav ile ölçülmekte olup, sınava gelene kadar geçen sürede 

ortaya koyulan çabaların yok sayıldığı görülmektedir. Bu durum eğitim 

hayatı içinde bulunan gençlerin psikolojik ve sosyolojik olarak gergin 

ve huzursuz bir yaşama sürüklenmesine neden olmaktadır. Hâlbuki 

kendini gerçekleştirmiş, kendine güvenen ve sağlıklı bireyler 

yetiştirmek bir toplumun en önemli görevidir. Toplumlar bu görevi de 
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eğitim kurumları aracılığıyla yerine getirmektedirler. Dolayısıyla 

toplumsal ilerlemenin şüphesiz bireysel kişiliğin gelişimine bağlı ve 

bilinç düzeyi yüksek vatandaşların modern ve demokratik bir toplum 

olmanın vazgeçilmez ön koşulu olduğu gerçeğini göz ardı eden eğitim 

sistemi, eğitim politikaları ve eğitim yaklaşımlarının yeniden ele 

alınarak, detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekmektedir. 

Zira eğitim alanında yapılan her bir reform ve değişim aslında insan 

hayatında ve toplum geleceğinde yapılmış demektir.  

1. Eğitim  

Eğitim; bir ülkenin, bir toplumun ve bir milletin şekillenmesinde en 

aktif rolü üstlenen etkenlerden biridir. Bu nedenle dünya genelinde tüm 

ülkeler eğitim sistemlerini iyileştirmek için çok sayıda eğitim 

uygulamaları veya yaklaşımlarını hayata geçirmişlerdir. Ancak 

eğitimin aksayan yönlerini ortadan kaldırma ve zayıf yönlerini ise 

güçlendirmek için yapılan tüm bu çözüm arama girişimleri henüz 

nihayete ulaşamamıştır. Hatta hızlı gerçekleşen teknolojik gelişmeler 

ve bilişim çağı ile birlikte eğitim konusunda beklentilerin de değişmesi 

sonucunda ortaya çıkan nitelik sorunları da mevcut eksiklere eklenmiş 

durumdadır. Dolayısıyla eğitimin bu problemlerine hızlı çözüm bulmak 

için çabalar son zamanlarda daha da bir artırılmıştır. 

Demirel (2014: 3), Taba ve Tyler tarafından kabul edilen istendik amaç 

ve davranışların kazandırılması için yöntemlerin belirlendiği yazılı 

doküman ya da eylem planı olarak tanımlanan eğitim programı 

görüşüne günümüzde pek çok davranışçı ekol ve sistem felsefesini 

benimseyen eğitimcilerin de destek verdiğini öne sürmektedir.   
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Eğitimi gerçekleştirme noktasında ise okul, okul çağına gelmiş ve 

öğrenme yeteneğine sahip bireylerden oluşan büyük ve potansiyel bir 

güce sahiptir. Okul, bireylerin kabiliyetlerini keşfetmek, geliştirmek ve 

ilerletmek konusunda aracılık etmektedir. Okul sadece öğretim hedef 

ve kazanımlarından ibaret bir ortam değildir. Çünkü bireylere 

kazandırılmak istenen bilgi, beceri ve davranış değişikliği gibi tüm 

eğitimsel etkinlikler de eğitim öğretim süreci içerisinde okul ortamında 

hayata geçirilmektedir. Bu bağlamda okul, topluma giden yolda 

gençlere eşlik edip, onları şekillendirmekte ve toplumla uyumlu hale 

getirmektedir. Bunun yanı sıra gelecek neslin gelişimini teşvik etme, 

destekleme, yönlendirme ve güçlendirme yoluyla doğrudan veya 

dolaylı olarak gelecekteki toplumu da şekillendirmektedir (Schratz, 

2020: 135). 

Aynı zamanda eğitim hayatı bireyler için mevcut ve gelecekteki 

sorumlulukları ile yüzleşmeye hazırlandıkları süreci ifade etmektedir. 

Dolayısıyla bu süreçte gelişimleri için bir fırsat niteliğinde olan sosyal 

hayatta karşılaşabilecekleri görüş ayrılıkları, çatışmalar ve çelişkilerin 

üstesinden gelmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra 

değişen çağ karşısında tüm güçlerini öğrenme konusuna vermeleri 

gereken öğretmenlerin, değişen öğrenme koşullarına uyum sağlamak ve 

öğrencileri de öğrenme sürecinde desteklemek için geniş metodik bir 

repertuara ihtiyaçları vardır. Çünkü sağlıklı okul gerçeğine ulaşmak 

ancak öğrencilerin bağımsız öğrenmelerine yardımcı olmanın yanı sıra 

onları değişim dinamikleri önceki yıllara göre büyük ölçüde artış 

gösteren 21. yüzyılda sosyal görevlerle başa çıkmanın her zamankinden 

daha zor (Rosa, 2013) olduğu sosyal alanda işbirliği yapmaları 
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konusunda desteklemeleri ile mümkün olabilecektir. Bu sebeple eğitim, 

sürekli değişen ve gelişen dünya ile uyumlu hareket edebilmek için 

kendini yenileyen ve çağa ayak uydurabilen dinamik bir yapıya sahip 

olmalıdır. Bunu sağlamanın koşulu ise eğitim ve öğretim programlarını 

yeniden yapılandırmaktan geçmektedir. Çünkü son zamanlarda hızla 

gelişen teknoloji, eğitim alanında toplumların çağın gereksinimleri ile 

donatılmış ve kendi ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklere sahip 

bireyler yetiştirmeyi amaç edinmelerine, bireylerin ise toplumların bu 

isteklerini karşılayabilecek düzeyde bir eğitime sahip olmayı 

arzulamalarına yol açmıştır. 

Bu şekilde her geçen gün eğitimden beklenenlerin arttığı bir sürecin 

içerisine girmiş bulunmak, dünya ülkelerini, çağın gerekleri ve 

beklentileri doğrultusunda öğretim programlarında düzenlemeler 

yapmak ve öğretim sistemlerindeki aksayan ve eksik yönleri giderme 

yönünde harekete geçirmiştir. Ancak çağın şartları ulusal düzeyde 

yürüttükleri çalışmaların tek başına yeterli olmadığını, kendilerini 

uluslararası düzeyde hangi seviyeye taşıdığını görmek ve göstermenin 

gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Ülkelerin yapmış oldukları bu çalışmaları uluslararası düzeyde 

karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirme konusunda ise önceleri sadece 

bireysel kültürel bağlamlarda edinilen başarılı eğitim süreçlerinin 

koşulları hakkında bilgileri kültürlerarası geçerlilikleri açısından test 

etmeye ve farklı yapılandırılmış eğitim sistemlerinin etkilerini 

karşılaştırmaya yönelik PISA (Programme for International Student 

Assessment) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 
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kullanılmaktadır. Aslında çok daha eski eğitim araştırmaları geleneğine 

dayanan bu araştırma programı 1997 yılında OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) İktisadi İşbirliği ve Gelişme 

Teşkilatı üyesi ülkeler tarafından başlatılmış olup, ilk kez 2000 yılında 

uygulanmıştır.  Her üç yılda bir yetkinlik alanının test edildiği PISA 

Programı döngüler halinde inşa edilmiş olup, döngü önceliği 

değişmektedir. 2000 yılında okuryazarlık döngüde öne çıkarken, 2003 

yılında matematik ve 2006 yılında fen bilimleri odak noktası olarak 

önceliği almıştır. PISA, öğrencilerin zorunlu eğitimin sonuna 

gelindiğinde yani ortalama on beş yaşında, temel yetkinliklere sahip 

olma düzeylerini incelemektedir. Elde edilen veriler bu öğrencilerin 

beceri profillerini ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte göstergeler ve 

yetkinliklerle ilişkili olabilecek ev ve okul ortamı gibi demografik 

özellikleri hakkında bilgi vermekte ve zaman içindeki değişikliklerin 

analizine de izin vermektedir (Jude & Klieme, 2010: 11- 14).   

Bu PISA çalışması ile ülkeler uluslararası düzeyde hangi seviyede 

olduklarını görebilmektedirler. Bununla birlikte dünya ülkeleri arasında 

eğitimde izlenen politikalar, öğretim metotları, öğretmen yeterliliği, 

eğitim sisteminin güçlü ve aksayan yönleri gibi daha pek çok alanda 

karşılaştırma yapılabilmektedir. Böylelikle başarıyı artırmak için 

eğitim sistemi, eğitim politikaları, öğretim programları, öğretim yöntem 

ve teknikleri gibi konular sürekli ele alınarak gerekli düzenlemeler 

yapılmaktadır.  Ancak öğretim ve okul kalitesinin artırılması ya da 

karşılaştırılabilirliği ile ilgili çabalar kendi içinde bir son değil, aksine 

hep olması gereken itici güçlerdir. Bu sebeple okulların, çocuklara ve 

gençlere yönelik sorumluluklarını yerine getirme konusunda ilgili 
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taraflara ve halka karşı aktif olarak sorumlu (Fauser, Prenzel & Schratz, 

2008: 27) olma durumları her daim akıllarda tutulmalıdır. Diğer önemli 

konu ise okulların tüm çocukların modern topluma katılmalarını 

sağlayan temel eğitim vermek için tasarlanmış olduğunun akıllardan 

çıkarılmamasıdır.  Bu nedenle de okul içeriği itibariyle arzuladığı pek 

çok hedefler olsa da gerçekçi ve ulaşılabilir hedeflerin olması 

önemlidir.  Ancak ulaşılabilen, doğrulanabilen ve gerçekçi eğitim 

standartları öğretimi değiştirebilir. 

Çağımızda eğitim alanında yapılabilecek en kıymetli şey, Senge (1996: 

11)’nin ifadesiyle insanların gerçek hedeflerine ulaşma becerilerini 

sürekli olarak geliştirdikleri, yeni düşünce biçimlerini teşvik ettikleri ve 

ortak umutları serbest bıraktıkları ve insanların birbirleriyle öğrenmeyi 

öğrendikleri bir okul ortamı ve misyonu oluşturmaktır. Öyle ki bu 

özelliklere sahip olan okullar giderek daha karmaşık, küresel ve 

çoğulcu toplumlarda büyümek ve hayatta kalmak için toplumların 

özellikle ihtiyaç duydukları ortamlar haline gelmiştir. 

2. Sonuç Odaklı Eğitim ve Süreç Odaklı Eğitim 

Eğitimin en önemli özelliği değişim ve yeniliklere açık olmasıdır. Yani 

dış dünyada meydana gelen değişimleri takip ederek, bu doğrultuda 

kendini sürekli güncellemesi gerekmektedir. Nitekim son zamanlarda 

değişen dünya ve toplumsal değişme ile birlikte eğitime bakış ve eğitim 

kavramı, eğitim politikaları ve eğitimde ölçme değerlendirme gibi 

eğitim ile alakalı pek çok husus büyük bir değişim geçirmektedir.  

Önceleri dönemin egemen bilim anlayışı klasik felsefe üzerine 

kurulmuş olan sonuç odaklı geleneksel eğitim yaklaşımı; öğretmen, 
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öğretilecek bilgi ve öğrenciden oluşan üç öğe üzerine inşa edilmiştir. 

Buna göre; öğretmen evrensel doğrulara hâkim, alanında uzman, 

kültürlü ve neyin nasıl öğretileceği ile öğrenci motivasyonu gibi 

konularda stratejik yöntem ve tekniklerle donatılmış olmalıdır. 

Öğretilecek bilgi, disiplin anlayışına dayanan gerçeğin kategorize 

edilmiş bilgisini içermelidir. Öğrenci ise bilgiyi alan ve her zaman 

ikinci planda olan öğe durumundadır (Sönmez, 2020: 81-85). 

Öğretmenin tamamen merkezde olduğu davranışçı öğrenme 

yaklaşımına dayanan geleneksel felsefede öğrenci performansı sayısal 

değerlere dönüştürülerek ölçülmekte ve direk sonucu görmek 

hedeflenmektedir. Bu nedenle hayatta geçilmesi gereken her etap,  yeni 

bir sınav başarısına bağlı hale gelmektedir. Örneğin bireylerin 

üniversiteye gitmek için bir sınav başarması, işe girmek için başka bir 

sınav başarması ve kariyer yapmak için yeni bir sınav başarması 

gerekmektedir. Böylece hayatın her aşaması, aşılması gereken 

sınavlardan oluşan bir rekabet ortamına dönüşmektedir. 

Bilindiği gibi eğitimde öğrenci başarısı ve kaliteyi ortaya koymak için 

öğretimin vazgeçilmez bir parçası olan ölçme ve değerlendirmeye 

başvurulmaktadır. Ölçme değerlendirme çalışmaları her dönemde 

rastlantısal olmayan ve öngörülen hedeflerden oluşan belirli bir 

program dâhilinde yürütülen öğretimin yanı başında yerini almıştır.  

Öğrenci başarısının değerlendirildiği bu kapsamda; kurul kararları, 

öğretmen görüşleri, sınavlar, testler,  portfolyolar ve çeşitli pek çok araç 

kullanılmaktadır (Başol, 2015: 3).  
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Bu bağlamda okul tarafından elde edilecek beceriler ve tutumlar ile 

bunların ne ölçüde elde edildiği (Bonsen & Bos, 2010) konusuyla 

ilgilenen sonuç odaklı eğitimde dönem ortası ve sonu gibi belirli zaman 

aralıklarında sınavlar yapılmaktadır.  Bu sınavlarda öğrencilerin derste 

öğrendiklerini ölçmek için çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve yazılı testler 

gibi geleneksel yöntemler tercih edilerek not verilmektedir. Ancak bu 

yöntem ile sadece düşük seviyede öğrenilen bilgiler ve ezberlenen 

bilgileri ölçmek mümkün olabilmektedir (Shepard,  2005). 

Ezbere dayalı davranışsal öğrenmede test tekniğini öğrenen ve sınav 

mantığını kavrayan öğrenciler sınavda başarı sağlayabilmektedirler. 

Ancak öğrendikleri bilgileri geçmişte öğrendikleri bilgiler ile 

birleştirme ve karşılaştırma gibi konularda sıkıntı yaşamaktadırlar. 

Bunları günlük rutin hayata aktaramamaktadırlar. Oysaki eğitim; 

gençlerin farklı dünya görüşleri edindikleri ve kişiliklerini 

geliştirdikleri bir süreç olmalıdır ve öğrencilerin okulda öğrendikleri 

bilgileri günlük hayatlarında karşılarına çıkabilecek farklı durumlarda 

kullanabilmeleri gerekmektedir. 

Bu şekilde hızla değişen ve gelişen dünya ve çağın gereksinimleri 

karşısında eğitim alanında öğrencinin performansını ölçmede yetersiz 

kalınması, eğitim yaklaşımını ve eğitimde ölçme değerlendirme 

araçlarının yeniden gözden geçirilmesi gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 

Her zaman belirli bir sonuç için çaba gösteren eğitimde ölçme ve 

değerlendirme çalışmaları yerine süreç odaklı değerlendirme 

yönteminin kullanılması ön plana çıkmıştır. 
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Çünkü bilgi çağının dünya çapında meydana getirdiği gelişim ve 

değişimlere uyum sağlamak; çağın gerekleri doğrultusunda insan 

yetiştirmek ve eğitimin yerel, ulusal ve evrensel boyuttaki hedeflerini 

gerçekleştirebilmek için ancak son zamanlarda bilim çağının getirisi 

olan gelişmelerin doğrultusunda eğitim programlarını 

güncelleyebilmek ile mümkündür. 

Belirlenen bu hedeflere ulaşma konusunda ise okul içinde 

öğrenimlerine devam eden öğrenciler, gelişim dönemlerine bağlı olarak 

bütünsel olarak değerlendirilmelidir. Bu noktada da çocuklara ve 

gençlere bilgi vermenin dışında onları teşvik etme, gelecek hayatlarında 

kullanacakları anlamlı bilgi edinmelerine yardımcı olma ve 

karşılaştıkları sorunlar ile başa çıkma becerilerine sahip olma 

donanımları konusunda destekleyen öngörülü öğretmenlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Bunun sonucunda da ülkemizde 2005-2006 eğitim-öğretim yılı 

itibariyle mevcutta davranışçı yaklaşıma dayanan eğitim 

programlarında büyük bir değişikliğe gidilerek öğreneni, öğretme-

öğrenme sürecini merkeze alan yapılandırmacı yaklaşımın tercih 

edildiği bir sürece geçilmiştir (TTKB, 2005). Böylelikle mutlak ve 

kesin doğru kabul edilen evrensel doğrulara ulaşma gayretiyle bireyleri 

belirli bir disiplin içerisine yerleştirme anlayışı yerini bireyi 

önemseyerek beceri ve yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan, 

öğrenmede karşılaştıkları zorlukları belirleyen ve öğrencilerin 

gelişimlerini takip ederek geri bildirimlerde bulunan inşacı eğitim 

anlayışına bırakmıştır. 
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Yapılandırmacılık teorisi Yurdakul’ a (2020: 42) göre; bir öğretim 

kuramından ziyade bilgi ve öğrenme ile ilgili bir yaklaşımdır. Başka bir 

ifade ile dünyayı görme ve algılama felsefesi olan modern eğitim 

yaklaşımında geleneksel eğitim felsefesinin aksine öğretmenden ziyade 

öğrencinin, bilgiden ziyade niteliğin ve ezberden ziyade yaratıcılığın ön 

plana çıktığı bir anlayıştır. Ayrıca artık merkezde olmayan öğretmen 

bilginin tek kaynağı olmaktan ziyade yol gösterici ve destekleyici 

konumunda yer alırken öğrenci de taklitçi ve pasif alıcı olmaktan ziyade 

bilgiyi üreten sıfatıyla konumlanmaktadır. 

Süreç odaklı yaklaşımlar, öğretim süreçlerinin hemen hemen her 

aşamasında öğrencilerin aktif bir şekilde karar verme süreçlerinde yer 

almalarını öngören ilkeler içerir. Bu yaklaşımlar öğrencilerin bireysel 

ve sosyal olarak gelişimlerini önceleyen hümanist ve demokratik eğitim 

anlayışına dayanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme sürecinin planlan-

ması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde aktif olarak katılımını 

öngörür. Bu görüş öğrencinin öğrenmesinden kendisinin sorumluluğu 

olduğunu ve öğrenme sürecinin planlanmasında karar vericilerden 

birisi olması gerektiğini savunur. Süreç odaklı modeller öğrenme 

sürecinin öğrenciler ve öğretmenler arasında müzakere ve diyalog 

yoluyla planlanmasını öngörmektedir (Öztürk & Şahin, 2013). 

Yapılandırmacı eğitimde öğretmenin görevi çocukları pek çok teorik 

bilgi ile doldurmak değil, gelecek için yararlı bilgileri edinmelerine ve 

öğrendikleri bilgileri günlük yaşamları ile bütünleştirerek uygulamala-

rına yardımcı olmaktır. 
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Ayrıca sonuç ve süreç odaklı eğitim anlayışından bağımsız olarak 

öğrenciler ve öğretmenler gibi bireylere odaklanan hedef bakış açısının 

yerini şimdilerde sistem perspektifine bırakmaktadır. Bugün, okulun 

işbirliği ortaklarıyla ağ kurmasını teşvik etmek özellikle yararlı olarak 

kabul edilmektedir (Paulus, 2000: 19). Yani ulusal ve uluslararası 

boyutta öğrenme ağı oluşturmak önemsenmektedir. Böylelikle ağa 

bağlı öğrenmeyi sistemik bir bakış açısı ile ele alan Siebert  (2003) 

sadece öğretmenleri ve okul yönetiminin değil, aynı zamanda 

öğrenciler ve ebeveynlerinde sürece dâhil edilmesinin önemini 

vurgulamaktadır. Ona göre; çok perspektifli bilgi ancak karşılıklı 

destek ile sağlanmaktadır. Böylece daha iyi bir etki, iletişim kurma ve 

ilişki düzeyinde çalışma olanağı ortaya çıkmaktadır. Neticesinde ise 

okulun hedefleri daha katılımcı ve sistemik hale getirilebilir ve iç 

sistemin tüm üyelerine dayanan kolektif bir okul kültürü oluşturulabilir. 

Tüm bu gelişmeler eğitim sisteminin sürekli kendini güncellemesi 

gereken dinamik bir yapıya sahip olmasını desteklemektedir. Eğitim 

reformları gerçekleştirilirken içinde bulunulan zamanın avantajlarından 

faydalanmak eğitim konusunda belirlenen hedeflere ulaşılmasının yanı 

sıra eğitim kalitesini de üst seviyelere taşımaya yardımcı olacaktır. Bu 

şekilde hem okullar kaliteli yaşam alanlarına dönüştürülmüş olacak 

hem de öğrencilerin öğrenme motivasyonları desteklenecektir. 

3. Sonuç Odaklı Eğitim ile Süreç Odaklı Eğitim Anlayışının 

Karşılaştırılması 

Dünya çapında hemen hemen bütün ülkeler kendilerini uluslararası 

alanda ön plana çıkarmak gayesiyle eğitim alanında çalışmalar 
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yapmaktadırlar. Bu çalışmaların kapsamı; eğitim öğretim sistemindeki 

aksaklıkları ortadan kaldırmak, çağın beklentilerini karşılayabilecek 

düzeyde insan yetiştirmek ve başarıyı artırmak gibi hedeflerden 

oluşmaktadır.   

Bu sebeple değişen ve gelişen şartlar bağlamında ele alındığında 

yaşamın diğer alanlarına nazaran en fazla eğitim alanı etkilenmiştir. 

İnsanların hayatlarının merkezinde bulunan eğitim anlayışı da dönemin 

gelişmelerini takip etmek ve bu doğrultuda reformlar yapmak suretiyle 

kendini yenilemek zorunda kalmıştır. Nitekim uzun yıllar kullanılmış 

olan davranışçı, geleneksel ve sonuç odaklı öğrenme yöntemi yerini son 

dönemlerde meydana gelen değişimler yönünde yapılandırmacı, 

modern ve süreç odaklı eğitim anlayışına bırakmıştır. 

Geleneksel eğitim anlayışında eğitimin merkezinde öğretmen vardır. 

Öğretmen bilgiye hâkim olandır, öğrenciye doğru bilginin aktarıldığı 

tek kaynaktır. Ayrıca ders kitapları ile sınırlı bir öğretim söz konusudur.  

Buna karşılık modern eğitim anlayışında ise öğrenci merkezdedir. 

Öğretmen ise yol gösterici bir rehber statüsündedir. Bilgiye her yerden 

ulaşılabilir ve bireyi geliştirecek pek çok farklı kaynak kullanılabilir 

(Başol, 2015: 5). Ayrıca bu yaklaşımın tipik özelliği, bireyin 

öğrenmedeki etkin rolüdür. Bu anlamda bir bilgi ne kadar iyi takdim 

edilirse edilsin, öğrenciler bu bilgileri kişisel yaşantılarında 

kullanmadıkları sürece ve geçmişteki tecrübeleri ile birleştirmedikle-

rinde gerçek manada öğrenmiş kabul edilmemektedirler. Bu özellik ise 

geleneksel davranışsal öğretme ile aralarındaki en belirgin farkı ortaya 

çıkarmaktadır. 
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Buna karşılık geleneksel eğitim anlayışında öğrenci pasif alıcı ve 

ezberci rolünü üstelenmiş durumdadır. Modern eğitim anlayışında ise 

öğrenci tam tersine aktif ve üretici rolüne sahiptir.  

Geleneksel eğitim anlayışı sonuca odaklanırken, modern eğitim 

anlayışı sürece odaklanmaktadır. Bu sebeple de ölçme ve 

değerlendirme araçlarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 

sonuca odaklanan öğrenmede genellikle çoktan seçmeli test, kısa 

cevaplı ya da uzun cevaplı sorulardan oluşan yazılı ve sözlü gibi ölçme 

araçları kullanılırken, süreç odaklı öğrenmede performans ve proje 

ödevleri gibi alternatif ölçme ve değerlendirme araçları 

kullanılmaktadır. 

Yapılandırmacı modern eğitim anlayışı içerisinde eğitim programların-

da ölçme ve değerlendirmenin öğretim sürecinin tamamına yayılması 

onu geleneksel ölçme değerlendirmeden ayıran en belirgin özelliğidir.  

Bu sayede bireyler ölçme ve değerlendirme süreci esnasında hem 

öğrenmeye hem de eksikliklerini tamamlamaya devam etmek şansına 

sahip olmaktadırlar. 

Ayrıca yapılandırmacı modern eğitim anlayışında bireyler sosyal, 

bilişsel ve duyuşsal özellikleri ile gelişim basamakları bütünlüğü içinde 

değerlendirilmektedir. Bireylerin doğuştan itibaren yetenek ve 

kapasiteye sahip oldukları kabul edilmekte olup, bu yetenek ve 

kapasitelerin ortaya çıkarılması önemsenmektedir. Sonuç odaklı 

geleneksel eğitim anlayışında ise insanların doğdukları anda herhangi 

bir bilgi ve beceriye sahip olmadıkları kabul edilmektedir. Bireyler bilgi 

ve becerileri sıkı ve ciddi bir disiplinden oluşan eğitim ile 
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kazanabilmektedirler. Dolayısıyla sadece bilişsel açıdan ortaya çıkan 

sonuç ile ilgilenen geleneksel eğitim anlayışında bireylerin kapasite, 

yetenek ve becerileri göz ardı edilmektedir. 

Geleneksel eğitim anlayışında, öğrenme klasik okul ortamında 

gerçekleştirilirken, modern eğitim anlayışında ise veli, öğretmen ve 

öğrenci sürece dâhil edilmektedir. Ayrıca farklı kurum ve kuruluşlarla 

da ortak projeler yürütülmesi hedeflenmektedir. Böylelikle öğrenme 

geniş bir kapsamda ve işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.  

Görüldüğü gibi sonuç odaklı eğitim anlayışı ile süreç odaklı eğitim 

anlayışı arasında yapılan genel bir karşılaştırmaya göre; gençlerin 

eğitim hayatları ve gelecek planları olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu 

olumsuzlukların gençlerin sosyolojik hayatlarına ve psikolojik 

durumlarına yansımasına ise aşağıdaki başlıklar altında daha detaylı bir 

şekilde yer verilmiştir. 

4. Sonuç Odaklı Eğitim Anlayışının Gençlere Sosyolojik Açıdan 

Yansımaları 

Eğitimi başlı başına toplumun diğer alanlarından bağımsız bir alan 

olarak değerlendirmek söz konusu değildir. Eğitim, gerçekleştiği 

toplumun tarihsel, kültürel, ekonomik ve sosyal alanları başta olmak 

üzere diğer tüm alanlarıyla karşılıklı bir ilişki ve etkileşim içerisindedir. 

Bu sebeple eğitim, toplumları meydana getiren bireylerin hayatlarına 

yön vermelerinde önemli bir role sahiptir. 

Sosyolojik bir perspektif ile ele alındığında aslında bir çocuğun eğitim 

sistemine girmesi, yani okula başlaması ailesi ile sıkı sıkıya bağlı 

olduğu bağların ötesine attığı ilk adım anlamını taşımaktadır.  Böylece 
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çocuk için okul,  ailenin dışında statü edindiği, onu kurumsallaştıran ilk 

sosyalleşme alanıdır. Resmi bir kurum olan okulda övgü ve kınama 

alınması bir bakıma bireysel performansın başlangıcı sayılabilir. 

Böylelikle çocuklar toplum içinde statü edinmeyi ya da kaybetmeyi 

burada öğrenmektedirler (Hurrelmann, 2002). 

Dolayısıyla okullar, özel bir amacı olan organizasyon niteliğindeki 

topluma hizmet veren bürokratik yapılardır.  Toplum içerisinde eğitim 

kurumu ve eğitim kurumu içinde de okul kilit bir konuma sahiptir. Öyle 

ki bireylerin gelecekteki görevleri verimli bir şekilde yerine getirmeleri 

için gerekli donanımı ile farklı değerlerini ve yeteneklerini kullanma 

konusundaki becerilerini ortaya çıkarma ve geliştirmede okula büyük 

sorumluluklar yüklenmektedir. Bu sorumlukları yerine getirmek ise 

ancak ve ancak dönemin gereklerine uygun eğitim anlayışı ile mümkün 

olmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de eğitim tartışmaları ve eğitim 

reformlarını gerçekleştirmek amacına yönelik her ne kadar çaba 

harcansa bile iyi ve kaliteli bir liseye gitmek, üniversiteye başlamak ve 

üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atılmak için sınavlara 

girmek zorunludur. Bu da Türkiye’de son on beş yıldır yapılandırmacı 

eğitim anlayışı benimsenmeye çalışılmasına rağmen pratikte eğitimin 

sonuç odaklı bir şekilde sürecin görmezden gelindiği ve her şeyin sınav 

sonucuna göre yapıldığı bir eğitim sisteminin hâkim olduğu anlamını 

taşımaktadır. Sonucunda bireylerin övgü ve kınama alması ile başarılı 

ve başarısız olma durumlarının sadece sınavlardan alınan not yöntemi 

ile belirlenmesi, performansın doğru değerlendirilememesine ve 

neticesinde ise bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarma konusunda 

problemlere neden olmaktadır. Böylelikle bireyler topluma uyum 
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sağlama, statü edinme ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmede 

sorun yaşamaktadırlar. 

Bunun yanı sıra son zamanlarda okul eğitiminin sosyal ortamı önemli 

ölçüde değişmiş durumdadır. Daha çok modern batı toplumlarında 

görülen “bireyselleşme” olgusunun dünyanın her köşesinde yayıldığı 

hissedilmektedir. Bu durum ise bireylerin yaşamında sosyal köken, 

cinsiyet, din ve etnik köken gibi faktörlerin artık önceden olduğu kadar 

güçlü bir etkiye sahip olmadığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bunun 

yerini birey tarafından gerçekleştirilen eğitim seviyesi gibi yaşam tarzı 

faktörlerinin aldığı görülmektedir. Yani bu sosyal anlayışa göre 

çocuklar ve gençlerin artık okul kariyerlerinde başarı veya başarısızlık 

için bireysel sorumluluk taşıması gerekmektedir. Dolayısıyla kişisel 

performans, bireylerin okul ve iş hayatındaki konumunu yani toplumda 

edindikleri yeri veya hiyerarşiyi belirlemektedir. 

Ayrıca neredeyse tüm sosyal sorunların "şifacısı" olarak kabul edilen 

okullarda alınan eğitim ile her şeyin üstesinden gelinebildiği imajı 

oluşturularak olgunluk, hoşgörü ve çevre bilinci, barış ve eleştiri 

yeteneği gibi eğitim hedeflerini kapsayan sonsuz bir dayatma listesi 

sunulmaktadır (Böttcher, 2004: 102).  Bu durum sonuç odaklı eğitimde, 

eğitim hayatı içerisinde aktif bulunan öğrencilerden gizli müfredata 

dayandırılarak talep edilen toplumsal beklentilerdir. Bu beklentiler 

karşılanmadığında da olgunluk, hoşgörü ve çevre bilinci gibi 

erdemlerden uzak, saygısız ve sevgisiz bir neslin yetiştiği düşüncesi 

oluşmaktadır. Oysa ki okul gelişimi, okul içindeki ve dışındaki 

insanların yani okul, aile ve toplumsal çevrenin ortak çabası sonucunda 
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ve belirli bir sürece bağlı olarak meydana gelmektedir. Bu 

sorumluluğun okula ve öğrencilere yüklenmesi yerine yapılandırmacı 

bir eğitim yaklaşımı ile tüm toplumun bu sorumluluğa dâhil edilmesi 

ve bu konuda güçlü yönleri öne çıkarmak ve zayıf yönleri ise 

güçlendirmek için girişimlerde bulunmak hem okul hem de toplum 

adına olumlu yönde faydalı bir gelişme olacaktır. 

Bilindiği gibi eğitim sistemini değişen dönem koşullarına göre 

güncellemek isteyen ülkeler, eğitim sistemindeki kalitelerini 

uluslararası boyutta diğer ülkelerle karşılaştırmak için PISA 

programına katılmaktadırlar. Ancak PISA programındaki bazı 

durumlar göz önüne alındığında belirleyici bir ölçüt olamayacağı 

aşikârdır. Örneğin; PISA programına katılan ülkelere göre 15 yaşında 

bulunan katılımcı oranı değişmektedir. Bu oran genelde % 90 civarında 

olup, bazı ülkelerde ise daha düşüktür. Mesela; 2009 yılında 

Meksika’dan % 61 oranında katılım olurken Türkiye’ den % 57 

oranında katılım olmuştur. Bunun dışında Prensip olarak, PISA 

bulguları tüm 15 yaşındakilerden ziyade test sırasında bir devlet okulu 

sisteminde öğrenimine devam edenler için geçerlidir. Ayrıca fiziksel, 

duygusal veya zihinsel nedenlerden dolayı testte bağımsız olarak 

çalışamayan veya ana dili test dili olmayan ve bir yıldan az bir süredir 

test dilinde eğitim alan öğrenciler PISA programına 

katılamamaktadırlar (Jude & Klieme, 2010: 15). 

Gerek PISA programına katılım oranının farklılık göstermesi ve 

gerekse programın katılımcı öğrencilerde aradığı özellikler dikkate 

alındığında tüm toplumu ilgilendirecek sonuçların çok da sağlıklı 
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olamayacağı ortadadır. Bunun dışında uluslararası karşılaştırmalı 

eğitim araştırmaları geleneğinde PISA sonuçlarında muhtemelen daha 

önceki yıllara nazaran her geçen yıl daha fazla başarı elde edilmektedir. 

Ancak bu iyiye gidiş çoğunlukla aldatıcı olup, gerçeği 

yansıtmamaktadır. Daha önceki yıllarda testlerin uygulanış şeklinin 

bilinmesi ve o yönde çaba harcanması ile ortaya çıkan sonucu sadece 

test uygulamasının tipik bir etkisi olarak görmek mümkündür. 

Yani süreç odaklı yapılandırılmış eğitime geçildiği algısı oluşturmak 

için PISA programı kullanılmaktadır. Fakat gerçekte sonuç odaklı 

eğitim anlayışıyla hareket edilmektedir. Toplumun üyesi olma ve 

topluma uyum sağlama konusunda uygulama alanı konumundaki 

eğitim hayatının gençlerin sosyalleşmelerine destek sunması gerekirken 

genç bireylerin sosyalleşmelerinde ve sosyal hayata ayak 

uydurmalarının önünde engel teşkil etmektedir. Böylelikle gençlerin 

her geçen gün kendilerinden beklenilen beklentileri karşılayabilmek ve 

toplumda statü edinmek adına bireyselleşmelerine ve toplumdan 

uzaklaşmalarına neden olunmaktadır.  

5. Sonuç Odaklı Eğitim Anlayışının Gençlere Psikolojik Açıdan 

Yansımaları 

Eğitim; hedefleri itibariyle içinde bulunduğu zamanı ve hatta daha da 

ötesine geçerek geleceği de kapsayan bir süreçtir. Toplumun her bir 

üyesi hayatının önemli kısmını bu süreç içerisinde geçirmektedir. Bu 

nedenle bireylerin kişilik oluşumunda, yeteneklerin ortaya 

çıkarılmasında ve toplum yaşantısına ait değerlerin öğretilmesinde 

önemli bir role sahip olan eğitimin bireylerin mutluluğunu temel alması 
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ve öğrenmeye içsel bir değer olarak yaklaşımı ile arzulanan kalite ve 

niteliğe ulaşılabilir. 

Ancak okul pek çok çocuğu ve genci mutsuz ve rahatsız etmektedir. 

Öğrenciler tüm gün okulda sevmedikleri ve belki de hiç ilgi 

duymadıkları dersleri görmek zorunda kalmaktadırlar. Bu sebeple çoğu 

öğrenci okula isteksiz olarak devam etmektedir. Bu isteksizliğin altında 

yatan en önemli sebep; okulda öğrendiği bilginin günlük hayatta işine 

yaramayacağı düşüncesidir.  

Bu konuda pek de haksız olmadıklarını Yager (1991), yapılan 

araştırmalar sonucunda standart testlerde çok başarılı öğrencilerin bile 

öğrendiklerini bütünleştirme ya da karşılaştırmada ve okul dışında 

gündelik yaşama uyarlamada başarılı olamadıklarını gösterdiği 

şeklindeki ifadesiyle desteklemektedir. 

Bunun yanı sıra çocukların okul kariyerlerini mümkün olduğunca 

başarılı bir şekilde şekillendirmeleri konusunda ebeveynler ve yakın 

çevre tarafından oluşturulan yüksek sosyal beklentiler, bilinçaltında 

psikolojik olmakla birlikte ayrıca psikosomatik ve fiziksel gerginlik ve 

strese yol açabilmektedir. Günümüzde birçok ebeveyn veya vasi, 

çocuklarının kariyerinin ilkokul ile başladığına ve daha sonraki sosyal 

başarı noktasında belirleyici bir temel oluşturduğuna inandıklarından 

çocuklar için "anı yaşama" diye bir kavram ortadan kalkmış 

durumdadır. Dolayısıyla onların performans kariyerlerindeki en küçük 

aksaklıklara bile gergin bir şekilde tepki vermekle kalmayıp, 

çocuklarının ilk kötü değerlendirmeleri söz konusu olduğunda ücretli 

özel dersler aldırmaktadırlar (Hurrelmann & Bründel, 2003). 
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Ebeveynlerin konu ile alakalı olarak gergin ve huzursuz olmalarının 

sebebi, her geçen yıl bir önceki yıla göre artış gösteren okul ve öğrenci 

sayısına rağmen azalan iş imkânlarıdır. Bu kapsamda da rekabet arttığı 

için, daha önceki zamanlara kıyasla daha yüksek kaliteli bir eğitim 

kurumundan mezun olmak ve kalifiye olduğunu gösterir sertifikalara 

sahip olmak ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple de anne ve babalar 

çocuklarının iyi bir sosyal statü elde etmeleri adına eğitim konusundaki 

açıklarını haklı olarak kapatmaya çalışmaları sonucunda da farkında 

olmadan çocukların kaygı düzeyini yükseltmekte ve strese neden 

olmaktadırlar. Böylelikle giderek daha fazla öğrenciye yayılan bu stres 

ve kaygı, çocuklar ve gençlere akademik başarıya odaklanmaktan başka 

şans vermemektedir. Nihayetinde tüm uğraşlara rağmen akademik 

başarıyı yakalayamazlarsa hayal kırıklıkları yaşamalarına ve ruhsal 

açıdan sağlık konusunda baskı yaşamalarına neden olunmaktadır. 

Söz konusu stres, okul çağının ilk dönemlerinden itibaren görülmekte-

dir. Ancak bireylerin gençlik çağına denk gelen lise ve üniversite 

mezuniyetine doğru yaklaştıkça durum daha ciddi ve sıkıntılı duruma 

bürünmektedir. İş hayatına atılmak farklı yetenekler ve beceriler 

gerektirmektedir. Okuldan mezun olmak ya da sınavı başarmak bile 

yeterli olmamaktadır. Aynı anda hem değişen dünyaya uyum sağlamak 

hem de beklenen yetenek ve becerilere sahip olmak gençleri zorlayıcı 

bir durumdur. Bu durumu Güleç (2002: 78), gündelik yaşamın bile 

giderek daha karmaşık hale geldiği modern yaşamda stres türlerinin 

sürekli arttığı şeklinde açıklamaktadır. Ona göre bireylerden her geçen 

gün yeni ve farklı performans ve uyum beklenmesi, toplumsal ve 

ekonomik rekabetin oluşturduğu baskılar, başarıya fazlasıyla önem 
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verilmesi ve insanların giderek yalnızlaşması ve bireyselleşme gibi 

çeşitli yaşam gerçekleri ruhsal dengenin bozulmasına yol açmaktadır. 

Bunun dışında geleneksel eğitim anlayışına göre ölçme-değerlendirme, 

öğretim sürecinin dışında ve sadece sonuca odaklanmaktadır. Dönem 

sonunda sınav yapma ve not verme yöntemi aslında öğrencilerin 

başarılarını tam olarak yansıtmamakla birlikte bireysel manada güçlü 

ve zayıf yönlerini ortaya çıkarma konusunda da başarısızdır. Öyleyse 

bireylerin performanslarının ciddi olarak değerlendirilmesinde yetersiz 

kalınmaktadır. Çünkü eğitim, bilişsel boyutun yanı sıra sosyal, 

duygusal ve psikomotor boyutlarda da gerçekleştirilen etkinlikler ile 

birlikte değerlendirilmelidir. Ancak çoğunlukla sosyal ve duygusal 

boyutları ihmal edilerek, sayısal derslerde başarılı olmak zeki olmakla 

eşdeğer tutulmaktadır. Bu durum da diğer alanlardaki becerilerin göz 

ardı edilmesine ve çocukların genellikle zeki ve zeki olmayan şeklinde 

sınıflandırılmasına neden olmaktadır. Sonucunda ise farkında olmadan 

bile olsa duygusal örselenmelere, düşük benlik saygısına ve bireylerin 

kendine güven duygusunun kaybolması gibi sorunların ortaya 

çıkarmasına neden olunmaktadır (Güven, 2005: 6). 

Ayrıca performansı nesnel olarak ölçen testlerden oluşan eğitim sistemi 

sadece öğrencilere değil aynı zamanda öğretmenlere de psikolojik baskı 

oluşturmaktadır. Zira test tabanlı bir yaşamda kendini kanıtlama birincil 

hedef haline gelmektedir. Sonucunda başarısızlık olduğu takdirde 

eğitimin bu başarısızlığının faturası öğretmenlere kesilecektir. Bu 

durumda öğretmenlerin kendilerini yalnız hissetmelerine yol açacaktır. 
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Hâlbuki yetişkinliğe giden yolda öğrencilerin didaktik, psikolojik ve 

pedagojik olarak yetkin bir yardımcısı konumunda olan ve 

öğrencilerinin ruhunu anlama ve onları sosyal olarak gerekli davranış 

ve performans talepleri için motive etme hassasiyetine sahip güçlü bir 

öğretmene (Scharlach, 2015: 2) ihtiyaç duyulmaktadır.  

Sonuç odaklı eğitimin gençlere psikolojik ve sosyolojik yansımalarını 

değerlendirildiğinde; konu ile alakalı çalışmaların daha bir titizlikle ve 

hassasiyetle ele alınmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.  Eğitim 

hayatında gençlerin kaliteli ve donanımlı yetişmesi demek Türkiye’nin 

geleceği güvenle tasarlaması demektir. Bu yolda atılacak her adım 

önemli görülmelidir. 

Sonuç 

Çalışma kapsamında sonuç odaklı geleneksel eğitimin gençlerin 

hayatına yansımaları psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla ele 

alınmıştır. Bununla birlikte sonuç odaklı geleneksel eğitim anlayışı ile 

süreç odaklı modern eğitim anlayışı karşılaştırması yapılmıştır. Bunun 

sonucunda eğitim sistemi ve eğitim programlarının tekrar ele alınarak 

yeniden yapılandırılmasının artık bir zorunluluk haline geldiği gerçeği 

ortaya çıkmıştır. 

Buradan hareketle Türkiye’de 2005/2006 eğitim- öğretim yılından 

itibaren Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının (2005) direktifiyle 

İlköğretim 1-5. Sınıflar öğretim programları yapılandırmacı eğitim 

anlayışıyla oluşturulmuş ve uygulamaya sokulmuştur. Ancak 

uygulamada ortaokuldan sonra kaliteli bir liseye gitmek için sınav 

yapıldığı, üniversiteye sınavla girildiği ve hatta üniversiteden mezun 
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olduktan sonra kamuda işe girmek için yine başka bir sınavın 

başarılması gerekmektedir. Bu durumlar da hâlâ sonuç odaklı eğitimin 

devam ettiğini göstermektedir. 

Öğrenci başarısının bu şekilde sonuca odaklanması ve gençlerin 

geleceğini bir sınav sonucunun belirlemesi durumu gençleri mutsuz ve 

huzursuz etmektedir. Ayrıca aşırı kaygı duymalarına ve strese 

girmelerine yol açmaktadır. Bu sebeple de geleceğin emanet edileceği 

gençler, sosyal yaşantılarında uyum sorunu yaşamaktadırlar ve bireysel 

hayatlarında ise sağlık sıkıntıları ve ruhsal problemlerle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. 

Bununla birlikte eğitim alanında okul, öğrenci ve öğretmen sayıları ile 

okullaşma oranında sürekli bir artış gözlemlenmektedir. Yani eğitim 

camiası dünya genelinde sürekli bir büyüme ve genişleme halinde 

bulunmaktadır.  Buna karşın iş bulma potansiyeli azalmakla birlikte 

eğitimde aranan özellik ve nitelikler de her geçen gün artmaktadır. 

Dolayısıyla sonuç odaklı eğitim ile bu ihtiyaca cevap vermek mümkün 

değildir.  

Çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli insan yetiştirmek için eğitim 

alanında öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini, öğrenmede 

karşılaştıkları zorlukların neler olduğunu, eğitim programlarının başarı 

düzeylerini, öğretimin ve öğretim materyallerinin etkili olup 

olmadıklarını belirlemek mühim ve zorunlu bir gereksinimdir. Bu 

bağlamda ezbere dayalı bir eğitim ve öğrenciyi bilginin pasif alıcısı 

şeklinde nitelendirilen bir öğretim yaklaşımıyla 21. yüzyılın gerekleri 
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doğrultusunda donanımlı insanların yetiştirilmesi mümkün 

görünmemektedir. 

Öyleyse gelinen bu noktada; okul kalitesini artırmak, teknik kapasite ve 

donanımlı özelliklere sahip gençlerin yetiştirilmesi, eğitim ve öğretim 

kalitesinin uluslararası boyutta karşılaştırılabilirliği konusunda 

uluslararası arenada Türkiye’nin varlığını hissettirmek ve kendisini 

kanıtlamak için sahip olunan ulusal değerleri korumak koşulu ile eğitim 

sistemi ve eğitim programlarının yenilenmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmaları gerçekleştirirken ise öncelik gençlerin mutluluğunu esas 

alan ve onların eğitim ve öğretim hayatına bakışını değiştirecek 

evrensel ve ulusal boyutta tutarlı ve ulaşılabilir hedeflerden oluşan bir 

eğitim anlayışı içerisinde hareket etmek olmalıdır. 
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BÖLÜM 8 

GÖÇMEN ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN AKADEMİK 

BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MEVCUT 

UYGULAMALAR 
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Giriş 

21. yüzyılın başından itibaren göç alan ülkelere sığınmacı ve mülteci 

statüsünde başvuran sayısında artış yaşanmaktadır. Bu durum, göç alan 

ülkeler üzerinde sığınmacı ve mültecilerin toplumsal uyum konusunda 

strateji geliştirmesi için yoğun bir baskı yaratmıştır. Geliştirilen 

stratejiler kısa vadede barınma, yeme ve dil kursları gibi temel 

ihtiyaçları kapsıyor olsa da orta ve uzun vadede sosyal ve yapısal 

katılım perspektiflerini içermektedir. Mültecilik ve sığınma 

başvurusunda bulunanlar arasında çocukların ve gençlerin oranı göz 

önüne alındığında, eğitim yapısal entegrasyonun en önemli 

alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim, göçmenler için 

ev sahibi ülkelerde sosyo-ekonomik başarı ve dezavantajların 

üstesinden gelmek için bir anahtar görevi görmektedir. Aynı zamanda 

kaliteli bir eğitim, sosyal içermeyi, ekonomik büyümeyi ve yeniliği 

teşvik etmektedir. Göçmen çocukların ve gençlerin eğitimi, kısa vadede 

göçmen olmayanlara göre daha yüksek maliyetlere sahip olsa da, uzun 

vadede sosyal bir yatırım olarak kabul edilmektedir. Kaliteli ve doğru 

bir eğitim aynı zamanda mültecilerin menşe ülkelerinde barış ve 

istikrarın inşası açısından da önemlidir. Genç göçmenlerin bulundukları 

toplumla bütünleşmesi, yerel dili öğrenmeleri ve yetişkin dünyası için 

ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmelerinde eğitim önemli bir yere 

sahiptir. Ancak göçmenlik geçmişine sahip gençlerin eğitim 

süreçlerinde bazıları başarılı olurken bazıları yaşamları boyunca onları 

engelleyebilecek sorunlarla karşılaşmaktadır. Göçmenlerin yoğun 

şekilde yaşadıkları birçok ülkede göçmen öğrenciler kaliteli bir eğitime 

erişim sağlayamamaktadır. Bu durumun nedenleri; kaliteli eğitimin 
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maliyeti, göçmenlerin gönülsüz göçmenler oluşu, sıklıkla travma 

yaşamış olmaları, okulsuz geçirilen zaman ve eğitime erişimi etkileyen 

yasal kısıtlamalardır. Bu durum göçmen gençlerin okulu erken 

bırakmalarına ve göçmen olmayan yaşıtlarına kıyasla daha düşük 

akademik başarıya sahip olmalarına neden olmaktadır. Bu anlamda 

göçmen nüfusuna sahip ülkelerin göçmen çocuk ve gençlerin eğitimini 

iyileştirmeyi öncelikli politika haline getirmesi önemlidir. Göçmenlerle 

ilgili yapılan çalışmaların çoğunluğunun onların üretime katılımı 

konusunda olduğu görülmektedir. Buna rağmen göçmen gençlerin ve 

çocukların eğitime dâhil olması, elde edilen akademik başarının 

ölçülmesi ve performans artırmaya yönelik politikaların üretilmesi 

notasında uluslararası literatürde çok az çalışma bulunmaktadır. Bu 

bölümde ele alınacak konuların, yukarıda bahsedilen göçmen 

çocukların ve gençlerin eğitimi ile ilgili literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bölüm içerisinde göç ve eğitim ilişkisi, göçmen 

çocukların ve gençlerin akademik başarılarını etkileyen faktörler ve 

mevcut güncel veriler üzerinden ele alınmaktadır. 

1. Göçmenlik ve Eğitim İlişkisi 

Göç; girişimcilik, enerji, genç nüfus ve yeni fikirler gibi avantajları 

içinde barındırıyor olsa da genel olarak göçmenlerin eğitimi, 

yetişkinlerin üretime dâhil olmaları ve kaçak göçmenlik konularıyla 

daha çok bir sorun alanını oluşturmaktadır. Bu sorunlar çoğu zaman 

yerel politika üreticilerini zorlamakta ve ciddi tartışmalara neden 

olmaktadır. Göçmen gençlerin ve çocukların eğitimi ise bu sorunlar 

arasında ön sıralarda gelmektedir (Aydın, Gündoğdu & Akgül, 2019; 
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Akbaş, 2019). Çünkü eğitim, göçmen gençlerin yeni ikametlerinde 

hayatlarını en iyi şekilde sürdürmelerine yardımcı olmada temel role 

sahiptir (İşigüzel ve Baldık, 2019; Eren, 2019; Akarçay ve Kırlıoğlu, 

2020; Brunello, 2021).  Göçmen gençlerin ve çocukların aldıkları 

eğitim, onların yerel dili öğrenmelerinde, ihtiyaç duyacakları beceri ve 

yetkinlikleri edinmelerinde, kültürel ve sosyal olarak bütünleşme-

lerinde etkili olabilmektedir.  

Göçmen gençlerin ve çocukların desteklenmesinde ve topluma 

hazırlanmasında eğitimin üç önemli rolü bulunmaktadır (Schneeweis, 

2015: OECD, 2021). Bunlardan birincisi; ister yerli ister göçmen olsun, 

gelecek neslin şekillenmesine yardımcı olmasıdır. Eğitim bu süreçte, 

tüm dünyada ve tarih boyunca, uzun vadeli sosyal istikrarın inşa 

edilmesinin, paylaşılan kimlik duygularının geliştirilmesinin, temel 

değerlerin ve geleneklerin çocuklara iletilmesinin anahtarı olarak 

görülmektedir (Brunello, 2021). Çokkültürlü toplumlarda eğitimin bu 

rolü farklı değerlerin ve kültürel çeşitliliğin varlığı üzerinden 

tartışılmaktadır ve bu rolü yerine getirmek konusunda zorluklar 

yaşanmaktadır (Uzunaslan ve Tek, 2019).  İkincisi; eğitimin dil 

öğrenimi konusundaki rolüdür. Eğitim, göçmen çocukların dil 

öğreniminde önemli bir role sahiptir. Dil öğrenme sürecinin aynı 

zamanda faydalı sosyal köprüler oluşturmaya da yardımcı olduğu ifade 

edilmektedir (Özdemir, 2017). Üçüncüsü; ihtiyaç duyulacak beceri ve 

yetkinliklerin kazanılması ve geliştirilmesine yardımcı olmaktır. 

Eğitim, ev sahibi çocuklarda olduğu gibi göçmen çocukların ve 

gençlerin daha sonraki yetişkinlik yaşamlarında iş bulma başta olmak 

üzere ihtiyaç duyacakları beceri ve yetkinlikleri kazanmalarına 



244 | GENÇLİK VE EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 

 

yardımcı olmaktadır. Göçmen çocukların ve gençlerin eğitimi onların 

mevcut potansiyellerini ortaya çıkarmaktadır (Gencer, 2017; Seah, 

2021). Eğitim, toplumda uzun vadede oluşabilecek göçmenlerin işsizlik 

sorunu başta olmak üzere sosyal ve ekonomik sorunları engellemekte 

(Brunello, 2021; Nilsson, 2019) toplumsal bütünleşmeyi sağlamakta ve 

göçmenlerin üretime katılabilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

Uluslararası öğrenci değerlendirme çalışmaları PISA (Programme for 

International Student Assessment) sonuçları göçmenlik geçmişine 

sahip öğrencilerin düşük performans gösterdiğini göstermektedir. 

OECD ülkelerinde, göç geçmişi olan ve olmayan öğrenciler arasındaki 

başarı farkının %25 oranında olduğu ve bu oranın özellikle matematik 

ve fen bilimlerinde kendini gösterdiği görülmektedir. Göçmen 

öğrencilerin eğitimlerinde yaşadıkları zorluklar ve bu olumsuz sonuçlar 

okula devam etme oranını düşürmektedir. Okula devam etme 

oranlarındaki düşüş iki önemli tartışma konusunu beraberinde 

getirmektedir. Birincisi; toplumsal bütünleşme, ikincisi; göçmen 

öğrencilerdeki bu başarısızlığın yereldeki öğrencilerin okul başarısına 

etkisidir. Uzmanlar akademik başarının sınıf kompozisyonuyla 

doğrudan ilgili olduğunu ve bu anlamda olumlu veya olumsuz etkisinin 

bulunduğunu savunmaktadır. Göçmen öğrencilerin akademik 

anlamdaki başarısızlığı bu anlamda bir endişe yaratmaktadır. Bununla 

birlikte karma sınıflar, sosyalleşme, etnik ve kültürel çeşitliliği 

öğrenme, dil becerisi kazanma ve ev sahibi ülkenin önemli değerlerini 

öğrenme çıktılarına olumlu yansımaktadır (Çobanoğlu ve Tek; Seah, 

2021). Ancak göçmen çocuk ve gençlerin eğitim almalarına dönük 

hayata geçirilen politika ve kendilerine ayrılan ekonomik bütçeler 
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dünya genelinde önemli bir muhalefetle karşılaşmakta ve bu durum 

önemli tartışmaların merkezinde yer almaktadır (Dryden Peterson, 

2016). Heterojen bir öğrenci topluluğu, öğretmenlere ve diğer 

kaynaklara olan ihtiyacı artırabilmekte ve ek finansmanla telafi 

edilmediğinde eğitimin kalitesini düşürebilmektedir (Conger, 2015). 

Düşen eğitim kalitesi ise birtakım olumsuzluklara neden olmaktadır. 

Özellikle göçmen öğrencilerin akademik başarısı ve okula devam 

yönündeki performansı güçlü bir şekilde etkilenmektedir.  

2. Göçmen Öğrencilerin Akademik Başarısı 

Göçmen çocukların ve gençlerin kaliteli eğitime erişim ve katılımı ev 

sahibi akranlarına kıyasla daha kısıtlıdır ve bu durum onların akademik 

başarıları üzerinde dezavantaj oluşturmaktadır. Uluslararası raporlar ve 

konuyla ilgili yapılan çalışmalar göçmen öğrencilerin kısa ve uzun 

vadeli eğitim hedeflerine ulaşmada eşit eğitim fırsatlarına erişimin 

önemini vurgulamaktadır. OECD ülkeleri genelinde ortalama olarak 

okumada PISA 2 seviyesine ulaşan öğrencilerin yüzdesi, göçmen 

kökenli öğrenciler için göçmen olmayanlara göre yaklaşık % 20 daha 

düşüktür. Göçmen olmayanlar lehine eşitsizlik özellikle Brezilya, 

Kolombiya, Endonezya ve Meksika'da görülmekte olup, PISA 2 

seviyesine ulaşan öğrencilerin payı göçmenler için göçmen 

olmayanlara göre en az % 45 daha düşüktür. Buna karşılık, Arjantin, 

Avustralya, Macaristan, Türkiye ve Suudi Arabistan'da göçmen 

geçmişine sahip öğrenciler en az göçmen olmayanlar kadar puan 

almaktadır (OECD, 2019). Göçmen öğrencilerin aleyhine ortaya çıkan 

bu eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin göçmen çocukların ve gençlerin 
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akademik başarıları, sosyal uyumları ve profesyonel yaşamları üzerinde 

uzun vadeli olumsuz sonuçları olabilmektedir. Örneğin; çoğu ülkede 

göçmen çocuk ve gençler, göçmen olmayan yaşıtlarına göre daha 

yüksek işsizlik oranlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu aynı zamanda 

devam eden sosyo-ekonomik eşitsizlikleri de beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle bir eğitim alanının seçilmesi söz konusu 

olduğunda göçmen çocuklar ve gençler iş bulma endişesiyle daha çok 

mesleki eğitimlere yoğunlaşmaktadır. Bu durum da göçmen 

öğrencilerin sınıf tekrarı yapma ve okumada düşük performans 

gösterme olasılıklarını artmaktadır (OECD, 2021). Göçmen çocuk ve 

gençlerin akademik başarılarını ve eğitimde fırsat eşitliğini 

yakalamalarının önünde birden fazla etken bulunmaktadır. Bir sonraki 

başlık altında bu faktörler kapsamlı şekilde ele alınmakta ve 

tartışılmaktadır.  

3. Göçmen Öğrencilerde Akademik Başarıyı Etkileyen Faktörler 

Göç, çok yönlü nedenleri olan ve genellikle çeşitli faktörleri dikkate 

alan karmaşık bir karar verme sürecini içermektedir. Ancak buna 

rağmen göç sonrası yeni yerleşim yerine yerleşme ve yeni bir yaşam 

biçimi oluşturma süreci tüm geçiş sürecindeki göçmenler için bazı ortak 

unsurları içinde barındırmaktadır. Bu ortak unsurlar; eğitim seviyeleri 

ne olursa olsun birçok göçmenin, özellikle de toplumdaki baskın 

gruptan değişen derecelerde önyargı, ırkçılık, reddedilme veya 

kayıtsızlıkla karşılaşmasıdır (Uzunaslan, 2019). Bu durumdan özellikle 

çocuk ve genç göçmenler risk altındadır. Göçmen çocuk ve gençlerin 

göç ettikleri ev sahibi ülkelerde maruz kaldıkları dışlama ve ayrımcılık 
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onların akademik başarılarını ve eğitime devam süreçlerini olumsuz 

yönde etkilemektedir.  

PISA verilerinden hareketle göçmen öğrencilerin akademik başarıları 

üzerinde sadece ayrımcılık ve dışlanma nedenleri olan aile yapısı, 

göçmenlik geçmişi ve etnisitenin etken olmadığı görülmektedir. 

Göçmen gençlerin ve çocukların akademik başarıları üzerinde yapılan 

araştırmalar dikkate alındığında dil bilme yeteneği, sosyo-ekonomik 

statü ve yerli eğitim sisteminin yerli olmayan öğrencilere destek olma 

kapasitesinin belirleyici olduğu görülmektedir. Ayrıca göçmen 

öğrencilerin yerleştikleri ülkelerin kabul politikaları da önemli 

olabilmektedir.   

3.1. Ülkeye Kabul Politikaları  

Göç alan ülkelerin hayata geçirdiği göç ve iltica kanunları göçmenlerin 

düzenli bir eğitim olanağına kavuşmaları ve çalışma hayatına 

katılımlarında zaman zaman ciddi engeller teşkil edebilmektedir. 

Ülkelerin kabul politikaları kapsamında çocukların veya ailelerinin 

yasal statüleri yetkililer tarafından kontrol edilene kadar beklenmesi 

uzun zaman alabilmektedir. Ancak çocukların eğitim hakkı 

statülerinden, geçmişlerinden ve şu anda ikamet ettikleri ülkeden 

bağımsızdır (Gencer, 2019; Guild, 2020). Çocukların göç edilen ülkeye 

varışından sonra mümkün olan en kısa sürede eğitime erişebilmesi 

gerekmektedir. Eğitime erişim çocukların başarılı olmaları için gereken 

desteği aldıkları ve ayrımcılığa karşı korundukları anlamına gelecektir. 

Öyle ki bu durum, herhangi bir yasal statüsü olmayan çocuklar için de 

eğitime erişimin garanti altına alınmasını ifade edecektir. Kabul 
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politikaları ve yasal çerçeve genellikle entegrasyon çabalarını engellese 

ve temel hizmetlere erişim sorunlu olabilse de, geçiş dönemi 

entegrasyon sürecinin kritik bir parçasıdır. (Lutz, 2017). Bu aşamada 

gençlere boş zaman etkinlikleri yapma fırsatı vererek destek olunması 

gerekmektedir. Ayrıca, örgün eğitim sistemine erişimi kolaylaştırmak 

da dâhil olmak üzere göçmen gençlerin gelecekteki entegrasyonlarını 

kolaylaştıracak dilsel, sosyal, eğitimsel ve mesleki faaliyetlerde onlara 

destek sağlanması önemlidir (Uzunaslan, 2019). Bu kapsamda bazı 

ülkelerin kabul politikaları nedeniyle göçmen aileler diğer ülkelere göre 

ekonomik ve eğitim anlamında daha iyi seviyelerde olmaktadır. Ayrıca 

gittikleri ülkenin yerel dilini daha akıcı konuşabilmektedir. Bu faktörler 

göçmen gençlerin akademik başarısının ülkeler arasında farklılık 

göstermesine neden olmaktadır. Örneğin, Avustralya gibi bazı 

geleneksel kalıcı yerleşim ülkeleri, kimin göç etmesine izin 

verileceğine karar vermek için seçim sistemlerini kullanır, olası 

vatandaşları mesleki beceriler, dil becerileri ve en önemlisi eğitim 

nitelikleri gibi kriterlere göre değerlendirmektedir. Dolayısıyla 

Avustralya'ya giden göçmenler, örneğin Almanya'ya gidenlerden daha 

eğitimli ve daha yüksek gelirli sahip olma eğilimi göstermektedir. 

Doğal olarak Avustralya’da göçmen çocuklar ve gençler PISA 

testlerinde daha başarılı olma eğilimindedir.  

3.2. Mevcut Eğitim Sistemleri 

Göç alan birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere eğitim sistemleri 

oldukça karmaşık yapılara ve kurallara sahiptir ve farklı müfredat ve 

fırsatlar sunmaktadır. Göçmen öğrenciler için mevcut eğitim sistemleri 
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ve okulların koşulları okul başarılarını etkilemektedir (Dryden 

Peterson, 2017). Göçmen öğrenciler eğitim sistemi içerisinde ve 

okullarda kaynak ve fırsatlara erişimde yerli öğrencilere göre farklılık 

yaşayabilmektedir. Bu durum bir eşitsizliğe neden olurken öğrencilerin 

de okul başarılarını etkilemektedir.  

Eğitim sistemlerini anlamak ve uyum sağlamak çoğu zaman ikinci 

kuşak göçmen çocuklar ve gençler için dahi zorlayıcı olabilmektedir. 

Bu nedenle yeni gelen göçmen çocukların ve ailelerinin eğitim 

fırsatlarından ve olanaklarından tam anlamıyla haberdar olmaları ve en 

uygun seçeneklere karar vermeleri için kapsamlı bilgi ve danışmanlık 

gerekmektedir (Aydın, Gündogdu, & Akgul, 2019). Çoğu ülkede, kabul 

merkezleri ve STK'lar ilgili bilgileri sağlamaya çalışmaktadır (Koehler 

& Schneider, 2019). Ayrıca göçmen çocukların ve gençlerin göç 

ettikleri ülkeye gelmeden önce aldıkları eğitim, okulların çeşitliliği, 

geldikleri ülkelerde okulla neredeyse hiç tanışmamış veya savaş 

durumları nedeniyle yıllarca eğitim görmemiş olmaları mevcut eğitim 

sistemlerine katılımlarını ve uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır.  

Okul başarısını etkileyen eğitim sistemleri ile ilgili diğer önemli faktör, 

göçmen öğrencilerin yoksul ailelerden gelen çok sayıda öğrencinin 

bulunduğu okullara yönlendirilmeleridir. Yoksul aile çocukları 

yetenekleri ne olursa olsun, gelir durumu yüksek olan çocuklara kıyasla 

akademik olmayan kurslara yönlendirilme olasılığı daha yüksektir. Bu 

anlamda göç alan ve önemli kültürel çeşitliliğe sahip toplumlar 

eğitimde sorun yaşayan göçmen öğrenciler için politikalar ve 

uygulamalar geliştirmektedir. Özellikle eğitim sistemlerinin bu 
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toplumlarda daha geniş bir bağlamda daha kapsayıcı olması 

istenmektedir (Thompson, Umansky & Porter, 2020). Ancak genel 

olarak toplumların mevcut eğitim sistemleri köklü sosyokültürel 

değerler ve tarihsel geçmiş tarafından şekillendirilmektedir. Hâkim 

kültür ve değerlerin etkisinde olan eğitim sistemleri kültürel çeşitlilik 

kazanan toplumlarda işlerliğini kaybedebilmektedir. Bu nedenle 

kültürel çeşitliliğe sahip toplumlarda göçmenleri de kapsayan bir eğitim 

sistemin desteklenmesi ve oluşturulması için neler yapılabileceğini 

belirlemek önemlidir. Özellikle bu anlamda örnek uygulamalara sahip 

ülkeleri incelemek ve karşılaştırmak faydalı ve bilgilendirici olacaktır. 

3.3. Sosyo-Ekonomik Arka Plan 

Sosyal ve ekonomik statü, göçmenlik durumuna sahip öğrenciler dâhil 

tüm öğrencilerin akademik başarısı üzerinde etkili olan önemli bir 

faktör olarak kabul edilmektedir (Emin, 2019). Göçmen geçmişine 

sahip sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin ve erkek 

çocukların, avantajlı öğrencilere göre sınıf tekrarı yapma olasılıkları 

daha yüksektir ve bu aynı zamanda devam eden sosyo-ekonomik 

eşitsizliklere yol açabilmektedir. Başta PISA sonuçları olmak üzere 

konu ile ilgili yapılan araştırmalar, göçmen öğrencilerin okuldaki 

başarısında ailenin gelir durumunun etkili olduğunu göstermektedir 

(Taştan & Çelik, 2017). Orta sınıf ailelerin çocukları yoksul çocuklara 

kıyasla daha başarılıdır (OECD, 2019). Bu durum göçmenler için de 

geçerlidir. Sosyo-ekonomik statüsü yüksek olan göçmen öğrencilerin 

daha başarılı oldukları görülmektedir. Aynı şekilde daha eğitimli 

ailelere sahip göçmen öğrencilerin yine okuldaki başarılarının yüksek 
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olduğu görülmektedir. Bu ailelerin eğitime verdikleri önem, çocukların 

eğitimi yarıda bırakmalarını engellerken, teşvik ve motivasyon 

sağlamaktadır. Ancak elde edilen sonuçlar neticesinde, sosyal ve 

ekonomik statünün göçmen çocukların akademik başarısını açıklamada 

tek başına yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.  

3.4. Dil ve Kültür 

Yerli halklar gibi, göçmenler de çok çeşitlidir ve göçmen çocukların 

aileleri gelirleri, eğitim seviyeleri, okula karşı tutumları, dil becerileri, 

kültürleri ve çok daha fazlası açısından büyük farklılıklar 

göstermektedir. Göçmen öğrenciler için gittikleri ülkenin ana diline 

(eğitim dili) hâkim olması akademik başarı sağlamada önemli bir role 

sahiptir (Şahin, 2020). Ev ve sosyal ortamlarında kendi ana dillerini 

konuşan ve göç ettikleri ülkenin ana dilini akıcı şekilde konuşamayan 

göçmen öğrencilerin okuldaki başarılarının düşük olduğu 

görülmektedir. Göçmen öğrencilerin eğitim dilini akıcı şekilde 

konuşamıyor oluşu, sınıfta ders takibi, ev ödevlerini tamamlama ve 

bütünleşmede zorluk yaşamalarına neden olmaktadır. Genç 

göçmenlerin, göç ettikleri ülkelerin dilini konuşabilme becerisini 

hızlandırmayı amaçlayan okullar için çok çeşitli potansiyel yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Konu dâhilinde kabul gören en yaygın yaklaşım, 

okuldaki etkileşimlerinin yanı sıra özel dil desteğinin de verilmesi ve 

bunların birleştirilmesidir. Böylelikle öğrenciler, ek dil derslerinin yanı 

sıra normal derslere de katılabilmektedirler. Yaklaşımlar ülkeler 

içindeki farklı bölgeler ve hatta okullar arasında farklılık gösterse de, 
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bu tür öğretim yönteminin OECD bölgesinde yaygın olduğu 

bilinmektedir.  

Dilin nasıl öğretildiği ve çocukların ana dillerini sürdürmeye mi yoksa 

yeni bir dili benimsemeye mi teşvik edildiği hassas bir konudur. Bu 

konu kimliğin özüne ve göçmenlerin yerleştikleri ülkelere uyum 

sağlama ya da kendi kültürlerini koruma tartışmalarına değin 

varmaktadır. Bu konudaki tartışmalar doğrultusunda iki dillilik teşvik 

ediliyor olsa da OECD ülkelerinde göçmenlerin özellikle de çocukların 

yerel dili öncelikli olarak öğrenmelerinin faydaları konusunda yaygın 

bir fikir birliği bulunmaktadır (Schneeweis, 2015).  

Eğitimciler ve okul ortamları, göçmen çocukların sosyalleşmesini ve 

kültürleşmesini kolaylaştırmanın anahtarı olarak kabul edilmektedir. 

Çocuklar için yaşamın merkezi bir parçası haline gelen ev sahibi 

kültürle ilk temas okullar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Corson 

(1998), okulları “bir kültürün baskın söylemlerinin çoğunun değiş tokuş 

edildiği yerler” olarak tanımlamaktadır. Okullarda, günlük geleneksel 

eylemler gözlemlenmekte ve bir şeyler yapmanın yeni yolları 

öğrenilmektedir. Çocukların ve ailelerinin okul sistemine girmeden 

önce yaşadıkları olaylar ve ev sahibi ülkedeki okullaşma deneyimleri, 

çocukların yeni kültürle geliştirecekleri ilişki türünü ve yeni 

yaşamlarını, kimliklerini nasıl şekillendirmeye başlayacaklarını büyük 

ölçüde etkilemektedir. Baskın kültürle olumlu ilişkilere sahip olmak, 

onun unsurlarını kendileriyle birleştirmek veya reddetmek akademik 

başarıyı etkilemektedir. Baskın kültürün reddi, okul terkleri ve da 

önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle farklı kültürel, dilsel, 
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etnik veya inançsal geçmişlerden gelen çocukları eğitmek sorunlu 

olarak algılanmaktadır. Eğitmenlerin önyargıları ve önyargılı 

beklentileriyle karşılaşılmaktadır. Göçmen öğrencilerin bakışı da bir o 

kadar önyargılı ve aynı derecede yanlış olabilmektedir.  

4. Güncel Eğitim Uygulamaları ve Öneriler 

Göçmen gençlerin akademik başarılarını artırmak ve mevcut 

potansiyellerini ortaya çıkarmak için politika yapıcıların ilk olarak 

yapması gereken, eğitimin erken yaşlarda okul öncesi bakım ve 

eğitimle başlatılmasıdır. Böylelikle çocukların kendilerine özgü dil 

öğrenme becerilerinden yararlanılarak dil öğrenmede avantaj elde 

edilmektedir (Schneeweis, 2015). Ayrıca eğitimin ve bakımın bir arada 

yürütüldüğü okul öncesi eğitimle yoksul ailelerden gelen çocukların 

gelişim aşamalarına önemli destek ve yarar sağlanabilmektedir. Okul 

öncesi bakım ve eğitimin öğrencinin demografik durumu ne olursa 

olsun fayda sağladığı bilinmektedir. Ancak göçmen çocuklar özelinde 

okul öncesi bakım ve eğitim daha da önem kazanmaktadır. Çünkü 

göçmen öğrencilerin sosyal, psikolojik ve ekonomik birçok engeli 

aşmasında ve toplumla bütünleşmesinde ilk adım olarak kabul 

edilmektedir. Avrupa Komisyonu, 2016 yılından bu yana, okul öncesi 

eğitim ve çocuk bakımından yüksek öğretime kadar göçmenleri, eğitim 

ve öğretim sistemlerine entegre etme çabalarında Avrupa Birliği üye 

devletleri desteklemektedir.  

Araştırmalar okul öncesi eğitim yaşındaki çocukların bu dönemde dil 

öğrenmeye daha yatkın olduklarını ortaya koymaktadır (Adams ve 

Kirova, 2006). Bu nedenle okul öncesi bakım ve eğitim göçmen 
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çocukların dil öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. Dil öğrenmenin 

yanında göçmen çocukların sosyal ve entelektüel gelişimlerine de katkı 

sağladığı belirlenmiştir. Eğitimi bakımla birleştiren okul öncesi eğitim, 

yoksulluğun etkisini hafifletmesiyle, kalkınmaya destek vermekte ve 

yardımcı olmaktadır (Topaloğlu, 2020). Ayrıca gündüz bakımı 

sağlayan eğitim kurumları annelerin işe gitmesini kolaylaştırmakta ve 

böylelikle aileye dolaylı da olsa ekonomik destek sağlamaktadır. Ancak 

yapılan çalışmaların istenilen düzeyde olmayışı ve konu ile ilgili yeterli 

verilerin yokluğu önemli bir gerçeklik gibi dursa da sadece göçmen 

çocuklar için değil genel olarak okul öncesi bakım ve eğitim dünya 

genelinde yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte okul 

öncesi bakım ve eğitimin devletler tarafında finanse edilmesi nedeniyle 

göçmen statüsündeki ailelerin hak sahibi olmaları için belirli süre 

beklemeleri gerekmektedir. Bu durum da göçmen çocuklar için 

dezavantaj oluşturmaktadır. Göçmen çocuklar için dezavantaj oluşturan 

başka durumlar da söz konusudur. Bunlardan birincisi; kayıt dışı veya 

kaçak göçmenlerin çocuklarını okul öncesi eğitime kayıt ettirip yasal 

statülerini açığa çıkarmak istememeleridir. İkincisi ise okul öncesi 

eğitimin kültürel yetkinliğe sahip olmaması, ailelerin çocuklarını kendi 

kültürleri çerçevesinde yetiştirmek istemeleri ve dolayısıyla okul öncesi 

eğitime gönderme yönünde direnç oluşturmalarıdır (Uzunaslan, 2021). 

Hayata geçirilmesi gereken diğer önemli bir adım göçmen gençlere 

yönelik ön hazırlık sınıflarının oluşturulması ve eğitimin 

desteklenmesidir. Oluşturulan hazırlık sınıflarına devam süresi 

konusundaki tartışmaların giderilmesi için de konuyla ilgili 

paydaşlardan fikrinin alınması gerekmektedir. Bu konuda, bazı 
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ülkelerde (Kanada, Avustralya) göçmen çocuklar genel eğitime 

geçmeden önce görece kısa ve ayrı bir yoğun dil öğrenim programından 

geçirilebilmektedir. Diğer ülkelerde ise çocuklar, normal sınıflara 

paralel olarak ek dil derslerine devam edebilmektedirler.  

Birçok ülke genç göçmenlere, dil becerilerini geliştirmeleri ve 

gerektiğinde diğer konularda destek sağlamak ve onları güçlendirmek 

için özel hazırlık sınıfları açmaktadır. Ancak istenilen verimin 

alınmasında göçmen öğrenciler arasında büyük farklılıkların oluştuğu 

görülmektedir. Çünkü ülkelerdeki bu hazırlık sınıflarının süresi ve 

göçmen öğrencilerin bu süreci deneyimlemelerindeki farklılıklar 

normal eğitime dâhil olma sürelerini uzatmakta ve zorlaştırmaktadır. 

Çoğu eğitimci, hazırlık sınıfları yerine göçmen çocukların doğrudan 

normal eğitime dâhil edilmelerinin daha verimli olacağını 

düşünmektedir. Sorun yaşayan göçmen öğrencilerin eğitim sırasında 

ihtiyaç duyacakları desteklere yönlendirilmesinin daha doğru olduğu 

ifade edilmektedir. Böylelikle sosyal bütünleşmenin gecikmeyeceği 

vurgulanmaktadır. Son olarak yapılması gereken ise göçmen 

öğrencilerin dezavantajlarının yarattığı öğrenme güçlüğünün dışında 

göçmen çocuklarda genel nüfusta olduğu gibi gerçek anlamda 

görülebilen öğrenme güçlükleri alanındadır. Fakat göçmen öğrencilerin 

öğrenme güçlüğü problemi göçmenlik ve azınlık statüleri üzerinden 

teşhis edilmektedir. Bu durumun yerli toplumun üyeleri tarafından 

yanlış yorumlanıyor olması, beraberinde damgalanmayı, ayrımcılığı ve 

dışlanmayı getirmektedir. Sonuç olarak göçmen öğrencilerin okul 

bırakma oranlarını artırmaktadır. Öğrenme güçlüğünün doğrudan 

kültürel farklılık üzerinden teşhis edilip, kültürel farklılıkların eğitimde 
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bir engel olarak görülmemesi gerekmektedir. Çünkü göçmen 

öğrencilerin geçmiş deneyimleri ne olursa olsun eğitim ve öğretimin 

kalitesi onların okul başarıları üzerinde en önemli faktör olarak kabul 

edilmektedir.  

Bazı çocuklar ev sahibi ülkeye çok az eğitim alarak veya hiç eğitim 

almadan göç etmektedirler. Bu anlamda göçmen çocuklar daha önceki 

grup deneyimlerinden yoksun olabilmektedirler veya sağlıklı bir eğitim 

fırsatını engelleyen travma durumları bulunabilmektedir. Bu çocukların 

bilgi ve deneyimleri akademik türden değildir ve mevcut 

standartlaştırılmış değerlendirme araçlarıyla ölçülemez (Ogilvie vd, 

2005). Sonuç olarak, öğretmenler sosyal açıdan duyarlı öğretim ve 

uygulamaya yüksek öncelik verebilirler ancak yeni gelen çocuklara 

yeterli düzeyde içerik sağlama konusunda kendilerini daha az yetkin 

hissedebilirler. Uygun müfredat ve müfredat materyallerinin eksikliği, 

çocuğun önceki eğitim deneyimleri hakkında uygun bilgi eksikliği ve 

genel bilgi ve becerilerin yetersiz değerlendirilmesi ile birleştiğinde, 

eğitimciler için bu süreç zorlayıcı olabilmektedir. Birden fazla kayıp ve 

travma yaşamış bu çocukların okul çalışmalarına tam olarak konsantre 

olabilmeleri için psikolojik danışmanlık sağlanması önemlidir.  

Sonuç 

Göç ve eğitim aslında birçok boyutta iç içe geçmiş kararlardır. Eğitim 

ve beceri kazanımı, bireyin göçünün birçok aşamasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Göçmenlerin hedef ülkedeki ekonomik başarısı, büyük 

ölçüde eğitim geçmişine, bu becerilerin ev sahibi ülkenin işgücü 

piyasasına ne kadar aktarılabilir olduğuna ve geldikten sonra daha fazla 
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beceriye ne kadar yatırım yaptığına bağlıdır. Bu anlamda göçmen 

öğrencilerin eğitimi, göç ettikleri yere uyum sağlamalarında, 

yaşamlarını en iyi şekilde devam ettirebilmelerinde hayati öneme 

sahiptir. Göçmen çocuklar ve gençler aldıkları eğitim ile içinde 

bulundukları topluma hazırlanmakta, o toplum ile bütünleşmekte ve 

nihayetinde o toplumun bir üyesi olmaktadır.  

Son yıllarda ülkelerin çoğunda göçmen kökenli öğrencilerin sayısında 

bir artış görülmektedir. Bu artış okulları, eğitim sistemlerini, göçmen 

öğrencilerin kendilerini ve makro düzeyde tüm toplumu derin bir 

şekilde etkilemektedir. Göç edilen bazı ülkelerde öğrenciler akademik 

olarak yüksek başarı gösterebilmekteyken bazı ülkelerde ise bu 

akademik başarı düşük seyretmektedir. Göçmen öğrencilerin 

performansı çok sayıda faktör tarafından şekillenmektedir. Akademik 

performanslarını etkileyen faktörler incelendiğinde bunların sosyo-

ekonomik koşullar, göç edilen ülkenin dilini öğrenebilme veya 

konuşabilme becerisi, göçmenin kendisiyle birlikte getirdiği kültür ve 

bu kültürün hâkim olan kültür ile çatışması, hedef ülkenin mevcut 

eğitim sistemleri ve göçmenlik kabul politikaları olduğu 

söylenebilmektedir. Her ülke içindeki göçmen öğrenciler, farklı 

ülkelerden, kültürlerden ve sosyo-ekonomik koşullardan gelen ve 

değişik dilleri konuşan farklı bir gruptur. Farklı gruplara mensup olan 

göçmen öğrenciler, özellikle birinci nesil göçmen öğrenciler, PISA’ya 

göre göçmenlik geçmişi olmayan akranlarından daha düşük bir 

akademik performans sergilemektedirler. Ancak bahsedilen performans 

farklılıkları, her ülkenin göçmen öğrenci nüfusu bağlamında 

değerlendirilmektedir.  
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Göç, bazı ülkelerde yeni bir olgu iken, diğer ülkelerin uzun bir göç 

geçmişi bulunabilmektedir. Uzun göç geçmişinin bulunduğu ülkelerde 

birçok öğrenci ikinci ve üçüncü nesil göçmen olabilmekte ve 

göçmenlerin ev sahibi toplumlara uyum sağlamalarına yardımcı olacak 

sosyal ve ekonomik politikalar bulunmaktadır. Göçün yeni bir olgu 

olduğu ülkelerde göçmen öğrenciler, göçmen olmayan akranlarına göre 

daha düşük aidiyet duygusu hissettikleri, daha az yaşam doyumuna 

sahip oldukları ve daha yüksek düzeyde kaygı yaşadıkları için 

akademik performans verimliliği açısından en dezavantajlı konumda 

yer almaktadırlar. Göçmen öğrencilerin akademik başarısında 

belirleyici olan faktörlerden biri de göç alan ülkelerin göçmenleri 

ülkelere kabul etmek için kullandıkları kıstaslardır. Bazı ülkeler yüksek 

eğitimli göçmenleri kabul ederken bazıları ise vasıfsız göçmenleri 

tercih etmektedir. Eğitim seviyesi yüksek olan göçmen ebeveynler 

çocukları için eğitime daha fazla değer vermekte, ders takibine 

yardımcı olmakta ve gerekli materyallerin tedarik edilmesine özen 

göstermektedir. Ayrıca ebeveynlerin eğitimli olmaları ana ülkenin 

dilini öğrenme hususunda kolaylaştırıcı olmaktadır. Göçmenlerin 

coğrafi ve kültürel kökenlerinin zenginliğinin dil çeşitliliğine yansıdığı 

dikkate alındığında ebeveynler tarafından çocukların dil öğrenimi 

noktasında daha bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi ve desteklenmesini 

beraberinde getirmektedir. Göçmen öğrencilerin başarılı olmalarına 

yardımcı olmak için dil ve diğer becerilerin değerlendirmesini yapmak 

önemlidir. Göçmen kökenli öğrencilere dil eğitimi verilmelidir. Dil 

yeterliliği konusunda yapılan değerlendirme, göçmen öğrencilerin 

ihtiyaçları hakkında öğretmenleri, yerel ve bölgesel düzeyde yetkilileri 
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bilgilendirmekte, hangi okulların ek finansman, eğitim ve destek alması 

gerektiğini belirlemeye yardımcı olmak için de kullanılabilmektedir. 

Göçmen öğrencilerin hedef ülkenin dilini bilmesi sosyo-ekonomik, 

kültürel, fiziksel ve psikolojik sağlık gibi pek çok alanda kendisiyle 

bilgi alışverişinde bulunulabilmesinde, toplumla bütünleşmesiyle ilgili 

yaşadığı sorunları aşabilmesinde fayda sağlayacak dolayısıyla 

akademik başarılarını etkileyen zorlukların azaltılması yönünde önemli 

bir işlev görecektir. Ancak göçmen çocukların yaşadıkları topluma 

uyum sağlamalarına ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı 

olmak için daha etkili ve daha iyi hedeflenmiş eğitime, mevcut 

politikaların gözden geçirilmesine ve sosyal politikalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. Göçmen öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, karar 

alıcılar tarafından yürürlüğe konulan, samimi bir şekilde desteklenen 

eğitim politikaları ve sosyal politikalar, göçmen çocukların yaşadıkları 

topluma adapte olabilmelerine ve akademik performanslarını 

artırabilmelerine katkı verecektir. Çocukların eğitimine harcanmayan 

her zaman, daha sonraki aşamalarda daha yüksek maliyetler ve çabalar 

için sonuçlar doğurarak boşa harcanacaktır. Suriye'de barış uzak bir 

ihtimal olsa da, önceki deneyimler bize birçok çocuğun ve ailenin 

sonunda sonsuza kadar kalacağını göstermektedir. Dolayısıyla maliyet 

ve çaba unsuru sadece çocukların kendileri için değil, geldikleri ülkeler 

için de geçerlidir. 
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