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dönemlerinin hiçbirinde olmadığından daha hızlı bir şekilde yaşanmaktadır. Bilgi
ışığında ise /'bilgi". ve "bilim"in kendisi. yer almaktadır. Bilgb\ıeı~lo:+o!@j:h.odaldı
gelişmeler toplumsal yapılarela dönüşümlere.de neden·~hmıktadıır.;:Bügiti@plıımıına
dönüşüm süreçleri sıkıntılarıyla birlikte sürüp gitmektedir~
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programlarına.kadar her·alanda sürekli arayış ve,değişiuı oi1nıakm.dıı~N eni.yüzyılın
gereksinimleri "herkes için yaşam boyu, öğremn~'t ymd•~rla eptim sistemleri
her.imana değer veren, bilgiye ulaşma yol ve yöntemlermi. öjııeten;~tkiı11riıf\l7h/~etlik
~

hizmeti içeren; yatay ve dikey geçişlere olan~ veıenrpq•a.•~•as.~ttı~lamna
uygun, bilgisayar teknolojisini. hay~

bir parçası @l:tıınık,,ı;a•rir~t;.1di.11iük

eğitime ağırlık veren, fırsat eşitliğini gözeten.bir.yap~yaıırlllJ;l'i•e~r,.
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Bu değişim ve gelişmeler doğrultusunda; iilk~t:.k.aıliıtıeföejitime olwıt talep
her geçen gün artmaktadır.. Kıbns-. Türk topb.mıtmıuıı.:dpku$Bllda, demoırcaıfik
yapısında, ailenin niteliğinde, tüketim anlayışında, ins~ k4illdMınôl,Jı,siyas?J;bıılaııda,
bilim ve teknolojide önemli hareketlilikler gözleımııekteıfir.:.Buçerçey.edeıi~ğirunin
kendisinden; her çocuğun gelişimini sürdürmesini, toplumsallaşmasını, deın,okrasiyi
düşü.n.nie ve:'.ya:~içimine dönüştürmesini, fırsat eşitliği yoluyla toplum.dadikey
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alabilmesi, ancak, insan kaynaklarına yapılan y~~~~ ~ sosyal alt yapı hizmet
sunumlarının. iyileştiriknesi . ile olabihtıelidir,·.··Btıüi$ş,;ı~\ltıs,,13:tir~ı~luhtııiınunı,:h.er
biıreyme
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yaklaşımla; uluslararası piyasalardaki rekabet or~

;tıyum. sııı:jayabileceldeti,

zeka . işlevlerini geliştiren; araştırmacılığı ve yaratımığı ,. eğitim ·>Vtı::t!'.ilmesiyle
mümkün olacaktır(DPÖ).

Kıbrıs Türk eğitim sistemi, denıti,,k:ratın;. so$yal katmambu:arası eşitliği, cinsiyet

eşitliği, bireysel ve yöresel farklılıkları dil katılımcılık ve açıklık ilkelerine uygun
bir

yönetim

anlayışının

sağlayacağı,

her

dönemin

şarlıl~mda

uzlaşım

platfôtumundan doğacak yapıcı Öll\\ll'il~lesağlıklıbir gelişme gösterecektir.,
Bu nedenle araşWma~ı9.j~~la Birliği

gençlik eğitim -programları

çerçe\resiride KKTC'dekr gençl~:ri:ii' sôtunlarrilın yeri ve önemi vtırgıilaurriaya
. çalışılmıştır. Gençlik dönemi, hayatın en iorludönemlerinden hiı'idir. Çotııklüktan
y~tişlfipliğı;geçişin
ilk adımı olan. bu dönem, gence beıaberiııde
birçok mrluılf.
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sıkıntı getirir. Fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel geli;imle birlikte birçok şey
ergen için yenidir. Ailesinde, okulunda veya yakın çevresinde kimi zaman bir
çocuk gibi görünürken, kimi

zaman ise çok olgun

bir yetişkin olnıası beklenir.

Ergenlik dönemi aynı zamanda, ciddi ve kritik denebilecek kararl$.'$ verildiği bir
dönemdir. ,Yanlış verecekleri kararlar gelecek döneml~rdeki,,yaışa~l~m:~!im~:ıız
bir şeloJ<;i~, ~tWJ~y~bilj:r~en,
ğQffl1!,Y~r,ecelderi kararlar i~ JtıŞ:~Tm~ı·,ııtı~~~~lµ
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ve mutlu geçirmelerini siğlayabilir. Yurt dışında ve
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T-~~~ie.• ~~111;lil.< d:~neıni,

bilimsel çalışmal~ içinde en çok ele alınan, birçok yöJJmi ile ıiattıtıı.. ve

en merak

uyandıraackemılardan. biridir. Ergenliği» evrensetyanlarııaııın olmasının yanı sıra
kültürel ,Jarkltbldarının . da. olduğu bilinmektedir. Bu araştırma ile . elde)edilen
bilgiler 4;<>ğrultusunda, KKTC'deki ergenlerin ve gençlerin ilgili araştrrmalar
,

"

doğrultusunda risk yaratan sorunları karşısında önlemler almamız gerekliliği. de
ortaya çıkmaktadır.
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Yaşam boyu öğrenme kavramı 1800' Ii yıllarda ortaya aıtılmış,bir kavramdır. Bu
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kavramı bilginin, belgenin ve teknolojinin hl~tı~az bir hızla arttığı günümüzde
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Yaşamları boyunca insanlar ya . resmi eğitilıll l<.ummları bağ~ında

ya da

yaşadıkları çevre, iş ve günlük yaşa~arı~~;bilgi,~inmeye yani~ğr~~;~:iliµyaç
:"" :" '. :··_.

.' ~

i ~·

,:__ ,.. ; ·, > ::.

:''';

- ,_· '

''i' '. ~ :•c. ·:: ;·; -·- ·-- ""

duyarlar. Öğrenme zorunlu eğitimin tamamlanmasıyla biten bir süreç değildir ve
tüm bireyler için yaşamlarının sonuna kadar devam etmesi gereken bir etkinliktir.
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sa.ğlayiııbilmek~ ··brr ,,meslek,edimnek-,-ya. da•·,edinilen- ffi$JJ:elm:kic ;eli,şnıel~ti.l~e
d'e~işirlıleti .izleyebii:m.ek,:,birey olabilmek·ve toplumdıeı,aı.ıtif:bir.;1ıı-0l oynamak için:
insanlar, yaşamlarının her döneminde yeni bilgi ve beceriler edinme ya da.var olan
bilgi::Ve becerilerini2ğeliştirnı.e,mrlyaeıduyaca.ldardtt.
s.....
1

Avrüp'a :Birliğifüin Gen~fflt,qitili1::Pıtogııat:$lfflpsaı:moaS@ikım.~i; ,J:ıe~n~dorda

Vinci, Yotuh eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeyi · topluma yaymayı amaçlayan
uyğttım:rıalatabir ömekteşkil'~m.ektedir~'

keı;~ramıııı~;l ,ol~ak

· ' ·Bu çalışmada · gençlik eğitimi ve yaşam, boyu· -ö~e

· açıldatiniış;:.tanımları'verilmiş, Avrupa•- Birliği~nin eğitiaıiP~i..-ııı,mıiı~~c$~lwJ:1;~s,
Leonardo'f>1i1Vinci, · Votub programları ,irdelenmiş - ve- ıı•~kı.,~jititıliJti!~t J~şkl.m
böyu öğrenme·· sürecinde , ğe:nçlerin üstlendiği,·.. ya ,da<ct\t\deit~tii,ı,!~~~l~1ıltııljtı

,.,t,,,i,lııtı.,1sıtır.

Prôgrahlı:ri KKTC' de: · nasıl uygulanabil~ceğine .ıŞJk·. · ,~ ••
·teôıuitdo

da Vinci Progranıımn .amaeı, :.her- .sevi,.jek1ı cl-,.@l~iL1t@jitim.in
0

· başlanğtcındaki insanların, ·özellikle gençlerin beceri, ~cıye:tfatlilkılıer~it:s;eliŞ;t~nı~lc.
··sö.reldi· mesleki eğitim ve yaşam boyu edinilen beceri ve. yetJıliklet~;gtllişt.iltilmesi
ve · artırılmasından hareketle, özellikle teknolojik ve.. ~'tlmlaıl;ı.:de,ğ;:şiklil<~ri
. bütüıileştirmekiçinmesleki eğitimegirişi ve mesleki.~ıı.,kal.ittiimt~fİf:l;U')-i;lkye
• mesleki eğitimi, yeterlilik ve girişimcilik açısmdaı\gltçılad,itmek• 'M"eıtifi$ti~~mek,
istihdam imkanlarını desteklemek, mesleiti - eğitim, ,~ar;t,4,~'{~l~~,ttJ:1,ılıil),
· işlet:m.~T~i;'veı1'.~ink··-···--ve· orta •. ;bü~ld:sr;,it·, :..t!.., ' · ·kti'·
D · .. ··-. - 'd.....;,.1 · .· · ;1;,;17,;nıır,..,,.ıJ:ııJfe',; >tı:ik·:·l ·
guç enuume
r~ .uu·-ne ~e, . :,1c'Sl,ı.'liı.,;ı,~µi:,~1i.I~ılz'i,ii!l(~l.ıl(f

..· ·., '}

Programları kapsamında eğitim vemıu~iiir"l'
Bu

araştırmada,

ergenlik: r.ve.:r,t_J_l_:_·_~:lilltJt,rt,d~••ltki, bireyl~ri:ll ,jç~de
.,.-'.·_·.'•,,,· ,._.·,-',.:'·.

.

.

bıtlunduğu:muz çağda, gelişmeJ, oı~~~şııf~jı:•,
öj-re1e1
toplumsallaşma süreçleri içerisındeki{:f,@\Ş~wşı,ı;fi~ı

,,

~ıl!k'r);)jr~y:leşla;le-

sorunları incelenmiş ve

literatüre dayalı araştırmalar sonucu yurt dışı ve yurt içi varolan sorunların
irdelenmesi yapılmıştır.

<

J~u çabşm~da, .ymt. dışı,. :V(;t yurt, içi.ergenlik dönemm:dıeki;.biıreyle:tin($lld;d~i

yaşay~l:ıilecel{leri,sol1llll~ı: ortaylih k-0yma"· .tanıml@ma,. an~ ,l;.}tme . . tpbi;1t~kıııil<ler

l~ll~ıJmış,olmaWa;bid~e b~n~rlik.ve farldıbldar 9rta,,~'1~tmmııuŞıtur.,,
,'L:,I:lJt,a:raştıtıll;la;·;g~e~i.-v~ıil:~:ri toplamak ve tanımlsrı yapabilmek amacıyla
belgesel tarama gerçekleştirilmiş ve konunun işleyişinde betiuılemtr yöntenıj
kullaıı!lP11ş,}1µ,n~~e11;l~.fxa.şt~~;:~l~an kaynaldımta :~~ralt

. /,i~saı,1.dotınmm4aıı":9lmnüne;:d:ek.'.,befü:li çağlar .içiı!de· ı•ir;

. ftimtüluıüştür ..·.
,,ıı!ıwaldarı ve .çöker,

Ç0,cµldqk,,,geltlJ!ik,. y<çtişkinlik;···.. yaşlılık olarak. bilm~ c:lı>u;:.9ajI•uıbirbirindetr

a¥ftl~az,:,lllı: ç,.uceki, ,çağın>e~kisii.altında ..<>luşux;.. bjr,. so•akiı 9şıjı,,e;tlijler. .iiju
çağlarııı,hiriıadep~iğetine geçiş;Jade~~
bireyinclıe:dense!,dıııırımıu-jle.iil•lii.olmlla;Y1Jp:;

rtthsal, tQp}lJllls.al; .ekon~kk&t~elsi.~tk~ede.

de o:,m~adır~.

:f!ir~y. önce

yaşad1,ğ1;,dpğal ·çevr:esinin e$kisinde.kalır, To.plum ve doğ~Jli;şkilffli:¥@\tbUnlmı:n
bireye.. yl!U1şımasr kişiliğin ilk çizgilerini ortaya çıkarır. Ailenin temel ıutuınu, anne
babanın ayrı ayrı tutumları, çocuğun cinsiyeti, ailenin ciwıtl'l konular~

tutınn.uve

bilgisi, gelend<.ve gö1enekler, din, dil; gibi remeL~lumıaı.. ,aprıl";\,biıeyin,lqşfük

gel~şi11;linin.~içitnlt~sinde
,büyük rol eynar~Toplw.ıns~l ~ıan.ipıııd~.ı:ıilenin,
ekon~

diizeyinin belirlediği besletılllei konıu.t, üretim ve eğbkJro;rnijan ,gencin,

4awan~.şlatına.', , değişikJıik·

getirir.. Kişiliğin gelişmesim ~kileY•:itle.ğişken.!l:er

arasında,·arkadaşlık :ilişkileri,.yaşa,mlan· ve öğreaim., göııülem;fewren~::lliteliksel,ın:n

zamanları., .değerlendirme olatmklarım içermektedir.
Kısaca genç 'i~ini~;JJlş.adığı. kültürel çevreden d~ğru.dal~j~,t •1A .d~lıııylı
. k ·.ki
.l~ • .
. ,.
ı.•.. ·. ,;ı..,;ı.
> . ' .' .. .
.:-.::c;ce;. :
oıarak ,et"'kile
9 enere
.· şı'li~".
gtJl!l,ge4?;lşt.ı•~Yi\Ja~~tıı~,~~$,ıJ:f,i:<·r JttJ2,tM::trı

niceliksel., .w;ellilderi; . , boş

;J;·

...

.

~.. ft

Aile .içesisiadeki.. ortam ve . ai}ffl.rt~~!J~pıi•ı•~;,;~tiı.;· · e1;;pnin.· içinde
bulunduğu yaşamın etkisiyle, kişilil(>Jlllıİ)~~~~, ~içiınl~mmde

çok büyük. etkisi

vardır. Özdeşleşme içine girerek · ' :ai}~,-,·~~tfıt~rme,

kişilere, gencin

h~lliu:ı~ediği,,~üşünce,
davranış,

~tveı':~,lt~l~i;-li!Şur

Ergenlik dönemindeki genç; anne.•baba .kontrolüne karş;ı. direnç gösterir ayni
zamanda otorite desteğine olan gereksinim, duygusal gerginliğe neden olabilir.
Ergene karşı yetişkinin baskı ve yasaklara dayanan disiplin tutumu çatışmalarla
dolu olumsuz bir dönemi oluşturabilir. İkna .ederek. denetlemeyi. seçen 'anne-

babanın çocuğu, onların duygu, düşünce, değer ve beklıelltileri . hakkında bilgi
sahibidir. Anlaşılır ve tutarlı tepkilerin.bi:rikimi, hangi davrwışın

sonuçlarının ne

olaeağıni belirler. Dolayısıyla genç, hem davranış seçimlerinde kendini özgün
görebilir ,l'hein',deI seçimleri etıakkmda ·kısıtıanaoağılil.dan.: 9e1kwnlıedt}n, m¥ı:ıt;babaya

dlıınşwbi1ecek·bir dm'fflnda.olabilir,
· Er-~:n,yaşa,bğıtôJ:)lutnda;k-entU.görev ve statü~ü hakkıııda. ııeı: bir fıkre 1sahiı,
tleğildit. Her,kişi·• yaşantısı • hôyunea····.belirli. dij,nemlerde. ~ıkııntılarır_::yfırşamıştır.·İtk

defa ôlrula giden çöcttğuıi? yaşadığı ,uyum sörtJnları gibi~ta.tikfi<i~i:de,~ö~le
bir·bunalımçağıdıt~·.·Budön@:lideolan ergen; çocuk veya erişkin değildir. •Kişiliği
için kimlik geliştirmeye çalışan ergen, bu dönemde çoculdıılcta öğrenmiş olduğu
kurallarla iy~ yetişkinin. geliştirmesi. ğereken değer, yargılaııııı lı'lta~:ı.nd::m.: kl\l~~ktaıdııi' ·.
Uyurİl'·sağlayamayarı've problemlerle başa,çıkamayan geıııçl•4~;·.$llli~.~
uyuşturucu· · bağımlılığı vtf ·«t'lMOO!lŞ bozuldulda,ıylt
çıkmabi1mektedir.
.... ~. · 'd'· e; · , 'Kenuı
1.c · ;;ı• ı,··-,ı·ı-1 · · · · :ıt;• ı..~,·,~·al,,.M·'}'i'f,.. .·.
Ounumftz:
, , eı.eı:ıl\J:erıne,,\wı11,f~ı:,J \t:ııç!'a:,~i.ıı~ ·~.!Si· •

ı.,.,,.,J-ı-:t,,ı. ··m,ı,t,···
1~~11*1t~;puUJ
5:.ııi.ıiaı'l,

,,,,,,

y,aşayan; kim · olduklarını 'ya da ııasııt :yaş,m~kl ''is'lıidiklıırmi i~ilfflt,-ııjg(tıaçıeritı
sayısı,giderek· artmaktadır. Her değişim,' bir ~d•

,,ö•Imıı~üpfi,t·,ile \eski
.

alışkanlıklardan· 'sıyrılıp· yeni· ktlJşullara· ··Uyma •. z(:)!11mlulup>~tiıtı!tifiınd~;,kendine
göre bir zorluk taşımakta~ ··dolayısıyla· ergenlik:dönemi biır,,kıriz ~udıV>@urıalım
dönemi olarak da adlandırılabilmektedir.
Gençliğin; · davranışlarına ·-·teh1'erlik ·····edecek; •. dfe;ğerıııt;111J;t••~sıı•. ,v.e:

S(1$yaıl

yönden sorumluluklarını öğrelltn,si konusunda yardım.2ı11~eksinimi vardır. Bu·
gereksinimini okul, aile ve çevre'tifg~ııi içerisinde karşıI.ıtıı gerekmıektedir.

Apahtar .Kelimeler: Avrupaı < Birlılf:: (J.e1J.çlik·:Eğitim~•/dl~!lf.lf!r•!•J,~T€J:,dekf
:oençlerin'Sonınları 've Ergeri.Mk'Dmıe•Kımı:tnsal'T~jtl*6ı,.,e::1I{d.li,Aı.ıaştumalar:

,
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Qf1tifel011g• leru:mngttirst appeltl:red ·dınrwg;l80QI!i!: It gradı.mly

chang~ü. and enhaneetii\lını(ll~tt' •$~ciaıl, ec~nomi~ amıt,techfto;!trğical · e:fiects>A.ılthough
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.,, .,,._ ,ıli,t,.: • : . ·•. .U'!lctf.cU"'
:~,,ı,:t..,i,. UV·
,:::r.• S -llı.ılı
..,.,...ıı · '"1A'
' tıo!l.'ı,ı~,;~ ,a,11.iı.{(t;lıt C.ı:._.,.,.e:ı:ıı;t:; l$$Ue
l•fıi' ,s,
itciliJı.ıo,\,w.ue
90?s;:when
learning,

it'bet~~{1ıııı\ı;b!i•portant
which· has

nl'Y,·'•111 th. e

;;,,,, \\)";tffl•· .
lfA.'• >'¥"'1<:g":()

p~iutfor;ooci:ety. The concept of lifelong

·ıo .be .implemented

in our rapid dffl!eloping· world, where

infotmati~, ·.do~el\1~ and,ı,chnolögy ,change, ;:imme4.i,ııtıdJy:;::ıım:ılıerliın,srt1ıhe:,,fact

that1e~g., is -a neveNending process., .
Inall parts of life such as formal education, work life oır daily.life; people need
infotınati.oo, co:ntinuouslJ\Wliclı

means ,that they.,neeck11Dı.J. ~leatwr ~tııglı.tl~t:ı-,tJır•ıır

lifetwne. IJeam.mgis.:not-.:a process that is completed with c~ul~öff ~(#1ıı1ıııiiılı;ti-~ı:ı.,:in
-,

.

_;_._

,.-.,·'

... -_

,.--·.-c,o--·

__ •·:·.,

the contrary it is an activity which should last for a life~.
:. ·. Irr ordet'c.to adapt, oneself/to, the, ~;.vı@ıll1ous.;.0;h~e'S\,iııt~•1Ijtfıllıt11Iti-'/dOcum@l-l:ts

and technology world;t-0°have,an,oe0'.upa1Jiion,; t0 ~e,i~iiııfa.~111u:ıııUU$1ly,1in.order
1

to keep up with the developments in one's professional afelll, to be an individual or
to be.inf active member,ôf.society-,,,people

need in everystıejpFOfi•iarsfjfeıaccessrto

new information and skills or they .need to. develop.their:..-is-tuııaowiledıgerantl
skills...

The,MO~i.':~OU•

pr.amme'Ot•the

Europeoo Um•ıi"S itıhıı):1~ts•ma.tio1l'(;Jf

Soktates and Leonardo Da Vin~iaııd Y:t)l!l}tb.,~ıımeatiıtıJ!rl tıllllı't4iliI~1l~il\l:lt~ııgtamong
society.
r;/J'.'.

. "Y:·,ouı.u.
, +:t. eur'.1/t<liiill!fı~il!Jl.
. ;ı, . . ;ın, . , ,:ıı. .,.,.,;ı ''1' .ı::: ,l-· . ·,·,{i,,ıi,;.,. . • , . "
. . ..
1 • . . ,;ı
In. . ·thi
• . s wor k · +L
ı.u.e · terms,
•iııııtru 'ıtld~mııııı;rı.ıı~~,,.:are expıaıneu
lexically, thek definitions are.given, thJı,~.tıııjtı~f.th:e:Sokrmtıf/Pt(J)~and Leonardo

Da·Vinci and Youth. programs.
youııg people may. assume.the

İlil

the -~e>:peaw:Edumıtiq11l!l· Pıo~

processtof

role . .as~0d hy; 'bt ref~d .m 'lıhe,~gram ;ça1ı1rbe

applied to ·KKTC.

The aim.of the Leonardo Da .Vinci prograes.is bigining,@f trailliı.mıı,peopl.e at,;all
levels, especially .. the development· of yourıgc · i{):@'ctple'ı, ·•. ikili".: -.d.,,abiiity;r"aıııd

',

pçııı;tiç.ly,jınp:rQving;;the.

technological . and, theoretical dıımğes in

movement tö

~,(~if~~. ACC¢ss.Jo;vecitional tıraining .and.increase ca~ity of,.veoat.ioPl~l training
®<tc ·•· ,sıtppQrt . , "~nd , suen.gth.en · to • .vocatio:nal , education,

adequacy

~

and

entrepreneurship, support to the employment opport nmities and vocational
trainiµg mstitutions ,. (ip.çlı.u;liııg ,:~f university) and me~then

to•·. :Cooperation

Qetw~~n,hıışim;.sscJ,ıpd .sııa.~umtl• ll').~dium, business;•So · this Stırı0r,ean "Unior.f
~~lQQ~,i9h,prog;rç11µı:;sbtiiitld:b.egiv:ea,toyouth in T.R.~LC.
···.İbe·aim of the study is to quide the youths for their problemş in the process of
individualization ..socialization that based on development, maturation and learning
in this. c~ntµriug •.

. · Ih~ ;qı:ıantit8ıtive. resarch desing was used in this .sınoly m'• tkaıt. tı:i~~·~
lijj'»lfiı)

'~*'ı:

basçd,911these references.

Tk~ st,ı,ıdy. thatı is done diızect to ti~,

tlııt.ı,ı.(j)l~l~-~IIJ ~,ı1i,~tf•

c~ping str~gje,s. and, their efforts . to. pre"'enitJifeı::p~¢>ıble•~J~~::·cthıı:$tlt~'(;,t:t)f.c,iı:'1?1~i!tr
perıŞ9»;;ı.Ji,ıytraits, intellectu@l'; capacities; creativities;c~pahiititlıand•udes.
:flµman.. beiııgs .· develop, ;hesitate .and. collapse, in · spe~ıile· ,j)'eııi$dı<:fuöın birth
through death. The periods known as child hood, adolescence,. adulthood,
elderh.ood co.uld ııe>t be &epe:rate .frou one another, Oııe peıi@d <.1:c~·~ tl\ıe·.eff~et of
p:r.evious:ımqit.~~tJiriU

eıf~t,the. ne~period. ,'ffhe ,ttansmooris,:not~nly,frôm.~ne

pe:ı;i0,d.tc> ı:mo:ther is ngt \only ı:fl~-d1°'~h:jı,attdividua1.B:phyatli;k:ıtiOılılditi@hJbut:rusı01 ·
mental, sc<,>ci4ill, · ~conoınical,·c,c~ltwraıltı$:f;ı:ı~Q:~ :play ·. role, ..fifı$ıt · ,t)f ııH , in(ıiividualsı ·
affected,by .envir-0mn.e:nt whenMıh~Yilıi,j.ıiillhle:tefation ship tıııırıırıııi soei~ty:andınıııı1iıne ·
and.the,;projection of these revealsd~l\~ firS+tilines of per~ty.>1'be·-bısic-

sôdial ·

bµilclings like, Attitu{tes of -family, a~tu®~~fmother and-fıımhet<ilt);J.-.ıY?ğehdet ,
of. the child · tlıe attitudes and kn~w!~dgj:of
:the. childs. porents-: about lsexuruity~ ;;
traditicns and customs, religion> lı:m~ge, playsimpmıtont role ıin thıe,6V:elôpınent<
of'personalitj.

İn social buldings, the nourishment .whieb is' deteımhıe· by 'ffie

families ..€\CQnornic conelition, .. shelter; prodection and lıeıltıır :condition , madi
chenges in the behaviors of a,dQlescence. The .v.aria'h:les that effect th€} dettelô)9tne11t

··•

of persoııality .include friend relations, t;he quantitative aıııd·{ı:Jılftaiiıntiw feature of
XV'<'

environment where they live and take education, the pos$iibilities that they do in
their; spare· .time •. B:rie:tly .· the adeleseece

.1

try to · develop perıoıı(ı1,U~:srby, effeeted

dire.ctly ordrıdirectly {rom.his/her cultmalenvir-0nment...
The condition inside of the. family and the relationship bturn famly members;

by2 t-hecie:fıfect•. of ,tlıe ,envi:ıı0:ı.ınıent'11ave Jarge cintlueııı,e • ~fra.doJleşıeenc~;sh.of;)ing
ptocess··.of ;-personaılity
.. smıctmes< The adolescence

01wıııi'-

thoughts, behaviors,

attitudes and occur by the identification of family members and perens who are
arrounde.

İn the adolescence period, he/she resist to control by his/her parents at the same
time he/she need the support of outherity this cause enotionaly tension. The parents
constraint and prohibited discipline attitudes, cause conflicts and make ~ ;ıge.riı;,d:
negative.

The child whose parent· choose the way to contır9'1 t:Jltti~ ~!\lı:it!fjt JılıJ t:ıe:rsuasion,
could understand his/her .• parents emetions, theaghts, v~mes and expectations.
Understanable

and

•.

consistent

respenses,

deterµıine

the

specific

action

consequences. Consequently adolescence feeloriginal abouth his/her chose and also
consult whit his/her family to not reluctont to get restrict by his/her parents.

Adolescence do not have any exit idea about their statue and dtıty. Each person
experieırce ğôm~~ble

in specific periods through tb.ar

period is eris period like the adaptation problem of the
period adolescence is neigbter a· clıj;lj,J:l.~a adult.

Jıt,.. 'f.hte adolescence

,~Cıı~~it fihool day.İn this

Tlılttll~lescence who

develop identity is in btwn the rules ı~ji;_~~/shehas l•;jdming•

tryto

the·.childhood

and the values that should be develQf {~tl,ııiüthood. İn llti(;jescence who could not
adapt and cope with problems, may exı~rience, crime, cigarette, alcohel use,
substance dependency and conduct ··disatders. Recently, the .number _of ·the
adolescence increase who experience problem about their personality confused
about that and adolescence who do not know who they are or. How they want to
live. Each change brings obligations to transfering to one condition to onother with
learing the old habit and adaptiy to new conditions. For that reason the period is
difficult and consequently adolescence period is called the period of crisis.

The youth need to help about learning their social responsibilities, gaining
values and to need· quidance far their actions. This need should be fulfill in the
triangle of school, family and environment.

Keywords==European Union educı:ı~onprogrammes;
Problems of young people in
, .., ··-;<_:.,;
T.R.N.C; Theoretical foundations ofadolesence and reseerea .
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·~Jıtfüll', dı.:ırı~emeter: ölatak
ö~şle•t
etbir f'i!t1ıtliyit:<; şeklf.rı'aıe

Sğitimrin:sanın.,. fı.ljr,, halden>dah.ı:ı iyi! bir.· hale·: gelmesi için·
,.ıJo@iliı\· Bu.'< mılain. itibariyle

s,

,eğitim;·,.,·· insanla

•öğrendiğiveietkileştmı~ujt!Jı,ırıdtifiya'dııı,ı:Y:itm

~elidir."İnsafun;.hareketifıin.geç:tiği;

~Jbo.şluk1;~ . düşünmek müılıküniolmad:rğı·gibi···•insa~·,he1,yöl!lı•si9iımli"~fı!ıi6ğ4tl'iı~k~ıtaı:

reye,veya4çinde yaşa~ığufizikselorl~ bağmıb.dır.. ·
. ukarıda:.·ifade edildiği,:~bi insaıı, eğitimi de l,u• fmıliy~İe:tde:tıt~iNijt~~$/·sğ~rer~ı,e!fte'

Cdabiır::mekam.olacaktır.ıMekan msarur sağladığlimkaııbıııila,~I'iıtiıııtı"~'ki)i'aşanıliii'bir
olaeaktrrt İşte o mekan.bttt.~daki,anlamıyla giivenin-k~ağmôlfflli\aiieitt~ ve '¢ewesi{lit; . '
OAvrupa Birliği, bilgitoplumu olabilmek ve ekonomik hüyüıneyi sağlayabilmek için eğitim
iıda .öµemli politikalarbelirle111iş· ve;;eğitim ile öğrenme• kaı\1/'~hwinfi/fS)if &4\BıJıiy,elerine:r
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,~ .:aynı:ğelışıınş:ı~:«a:zeyınıı.ı.;ya.k~ııı,ıııı.ır{$Klf,tôf>lmnla,.bütünletıııt1tBJt~"1,,tler,Jııı,-top.tlıl!l!.ala

leşmesini .: sağlamtil;k:gençliki.1~ıı~~,1tolif

·komııSooda'-ıllrtiıiıJtl1iitf-,yaraı~k1 ve·

yararlarmı·anlatmakiçincpröj¢;;ri,yi~-~.arınaağwltk.v•i{irrübi,.

vau: değişim ve gelişmeler karşish'ltıla~,ııııııı,•ı~<ıtt
.·

sürekli d~~~l1ij~iıimir1:.tl:ikkate alatEtlt
SL·. Türk Toplumunun ulııslar•a~t )ıı;i;ırı.hlı~l@flediği•.·. yet¥ atibilmesf l~ficalf'' iıisWf

,aklarına:, yapılan yatırmıla iolabi1eıek;titııJ1$iViJt-ise··.·•Türk. toplumunun her bireyine eğitim
larında sürekli öğrenmeyi esas alan bir yaklaşımla; gelişmiş eğitim sistemlerine sahip
:elere ,aya~,uydurahilen, •zeka:işlevlermi geUştken,. araştıırmacıhğı tejaıraıtıiı~ıifsağlayibile:tf
·. eğitmıimverilmesiyle
.utası, 2005:.12).

·.•mümkittf :c;)labileceği dördüncü···•MEB\·~:slıııdtt;,bmim~ştiif(~B\

2

,MEB ~nıniLefkoşatde; (3001),dMe-•Ş!\;f)l~uğıt,J)ötd~ü.

Milli:ij~jm:$.trasuıcl.a.ıKıbı~s

·ht~:pıltttnıuıuı,;gelec:e~:ttaşı~~aro.ı~$aıı~ . ulaştı.ah~si; ama,eııykliHyeı.ııi;~ğitjJlı:iist~miude

Jtpfo:filmi .';düşmmııe;ı •algı.laın~:.,~e..pt~ijl~qı..çö~me,sY~ııeği.,g~işmişıı. &lii,Lgiyh.ya11at1c1J1.bir
de,.kullaJUfu~:bilgi,,~,e.,.,tekııl,ı-0ji::~tın:ııma·,yat~~·ı;t,ilgiye·•', a~s;ı,l,,uı~~lı)*ceğ~.ı:b.ilt;ıu.,.
-layıp: yaratabileı!ı,:düııy~,W:teyA,e:ı-i;ile,rel<abet·,edebilen;.. . s(!)~J®ii

ô~tle~ipl,.9ıı~ı;ç,,e

relıliıletıı, • enıı;)a1;i,duygusu•· ~elişmif,vlıeıbtürlfr.s,lrultw:~tfadd.dıW~r.~, itıo;ıöıü (ve · şa.yğıt~l~
,·. ede:nt,ıinsaııal' ·. iıısan ,fü:1,kılaın:na,,;,doğaya;saygılı.·,. olan1< bireJ~ı.)r ;J•tiş,~~1;,şe.~~~qı:r:
dirtlmiştit.;,'1\ıfE,B0 4:Şw:ası;.lOOS.:56~$7).B:u ·• ,araşıtınn•; <ÖJJ.ı~ntithtl4:llinı .·. t~,Q~-{ıl
ğin eıttırıJfua.sı,için ,öıwelilderin;,uygulama ıtak¥in.u.:nin ve,·ltıdıdfflıiıı·:bı•ı~-JsJht~~k:

. ve 1ılamşmanbki• ,.hiııınetlerinin. .csağl,anması; ..refomıı. ~liy•I•r,h 1!~ ~~~~ek~:'.',9~~
iğininc:ve..·ko0ittdi:qasy0ınmgüçlendirilmesi v~ ııeform .için•·.ydlık işı,~m:JWle~i,.il?~t~ıini;ı,ı
)

mnası gerekıpektediri

··Orta öğretinmi orta '\fe UZ1;Ul NJaded~:.;@iişijri-fıt.;;ıiıfİJ3'!~~x~~tll~

lemneli:.ve,kali!eye y:atırırp. .yap.avak öğrenci~ mesl€!ki ıetiti!ııl;-~fltı»ıltıttfıtl<thek1:edir.
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5ğretim basamağına rastlayan ve ergenlik olarak adlandırılan ~:ııenı, ·.iı~:tıh~yatımn en
iın~lıt,dönemidir.y Bu, döneµıde,,ıergenleriıı kişisel, mes,lekseJ.:,:yft.,e,ğ~t\tfJi'fO:~\~ıfU~f~,iill
'

.

.

-

-·

..

..

.

r:ıaştığı bilinmek.tef.lir~. Bu dönemde;·bir,eyınbedensel·.~ıdlilıl!lıı<iı,jif~t~•i<ltielişi~,m,l~Jiı,j

,,.mayasbaşlaması, mesleğe, :yönelmesi,.•.yaşı:ı.ra,c·feb~fesW t.ııl~~~8HYtıfı~i~
!l¢ınesi gibi önemli süreçleri,yaş~adır
1tllgar; 2:QQ3)•.
.
·,,

"rta öğretiıiıdöneınindel<i bireyler ergenlik döneminiıı.g~liştiji!:~tiJi,triaüı~1.9'l~uğg1,iÇ,il!l
:ırınaınızdtt-~rğei:ıı~aneı:ninin·

açıklamalarına da yer ve~ektir. Ergenlik, bilimsel

ışmalar içinde en çok ele alınan, bir\lOl< . yöı-ıü ile jl'~~~•~ . ve en merak· uya:o.dıran
ilar-dan .biridir; •·Bu nedenle· K&TÇ14~1:i~~ı~~~t~t.~11ii~.ltth,l~•~r~ijf-s1.
~şşjzlik
;9~Yi\k ,:~aJ~r:a,Jc

,ıleınlerinin · yapılan · araştırm~larda-d\)~Jı,t~til(~t:ıııııt~;/~pıt•;,Jtiltri•.

lerimizin gek;ıcekyıllarda problfmi:v:~tili~~1~ıiit;,
.

. ·-: ., '';: ·..·.,:·.\',,'t·'-''·'·,···,,-.-.·:'· . ·,'. .... ,.

hangi,~bir!~·~J$~a&lf.~iG~nçlik
.
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... , 1m:Prograrnları'nıııı yaklaşımlaııile tjlttti,Jl{ıııatıl,t~aı: .ç~;ıı~etı;,~iff pi~~.iifi~ik
• • · ;t
•
· ·.
·
•
l
Ir
l
tnıll'ynemı,
araştırmanın
ınce.ı:eme
~onu~\lioilui~Uş•~,
,.

Hızla değişen Kıbrıs Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı; toplııı:n:u tehdit eden, var olan
•e. 'Var olması tnuhtemel sosyal risIDeri belirlemek,.önletyici tedbıitr1- ~~ık, :Ji.a,\;wltr:m&9~ü
mheıtürfü girişimde bulunm~k gerekınektedir• .Gençlerde gQ~l•ibil@~k{i,ls;Ji~vr~~l~U\lfl
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'~,bağıtttb:lık~:sttf ve şiddet eğilimirıev ve iökuldaıı kaçma;eiıtJSJ:ityoflııı:buiaşııın;h~$:talildıur
·'S, krsök:akta ,,çtl1ışına , ı¥\?,}" ö~esiıie)yönelik;

>eğitim.., il)il'Q~r:aıml•,:Ihazırlanıımı:ab,

·1.a:lı}{ve 1 ,kampımyalar,, ·diizenleyerek9 fa:rkındalık· :düııeyiııııi, cartm11f$i ,geııekın,ektedir:
c:K.ıb:rıs Türk \Qumhuriyet::indee(200IJ/Yılmda:
•,Barış~Başel;;.vakfmiHuprojesinin

ktlıtuiffll ··~~fflil

.•Jüıldtrti,:,ı.ÖmemerıVaki

(2009) uyuşturucu konustında olacağım açıklaması

lumu tehdit eden uyuşturucu sorunu ile kapsamlı, etkili ve kalıcı bi:r çöZÜln programı
mııılitk.için:9alııştu4~,.söyledtc., Bnştrl;tbu, . konuda Türk:iye'*ıfialiyet.c lt5ite,rewt~J\'ieılıiden
·e,. ·B,'-·;ı;·
· ·. · .n, .·. · 6iT'"'
., •· ·. ·. ·K~yı,ıagını
·· · ~ · · 'I":!
~ · , .. V ,aııı.ııı.:
, 1~.ı;:.,,.,, · il&e,,Q1·.1ı~cwı.,,re
·ı ' """"1*·ı...:-·. ··h·avı
ı. ·,ı·t
'
gxı..ımu,erne
ı,,.,ve"· '~1· nsaı1.
"'e ı·ış,~ırme
u asron

;t,, içiıı: 9:alrşmalara • başladıklarını: da bildirdi. · Bu çabtmııtda:, ıilime'li~e\@rgenijğin
~rına:ıdejmileeek; etğe:ıruik c.iöıııemi ile ilgiihkuram ve yaldai§ııınlar•ei~aıhıtaeak~:ardın.~an
ı'ii döneminde

gelişimin tüm boyutları ile nasıl olduğu ve buıü•ı . gerçekleştirip

leştirememenin yetişkinliğe geçişte ergenliği nasıl etkiledij incelenecek, .dalıa sonra da
ik ve psikolojik problemler arasındaki ilişki değerlendir•~~~~

X~ıltlf at~ştırmalar

de durularak (yurt içi ve yurt dışı) ilgili araşttrmalltlrm.jl'~,,ğtfı)!:t!~~'1~J£ttr.
anlar iç içe yaşadığı için birbirleriyle iletişim· hal~de @iııı.ıııtlc ı:oruıııd~'dır. Bu iletişim
her al::ınmda ·görülebilmektedir.·. Ailede,. sos~al. •iJ~lcl.\iertıte~ iiy~I•ı•ıtet,'1f~n[ajlaı11da.
·"sur~ı
••.•.ı~ı. • :ı'l e· ti. şım
• ·, cmuın.
ı,.,,.r d diri
n · ·ı ,ı,.• • , · · · ·
·.l,,.. ı. · · • "" · · · · ı,,· · ,,,'.I!, • • .c. A.·· .. "' ·
e . · er.·· .ou;
ı eı.ışım sırasmıım.>HeJr•.
. ım:.ııallJ.D,;~~m:~ınyııatııt~deıme

ıtm

\ ,vtL· birb:i;r.lerine.

·verdikleri tepkileri.• gözlemlenebilir:..· i~im

kurdıığuınuz . gençler;
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kendini hiç düşünmeden riske atabilmektedir. Bu çalışmada; gençlerin aileleri ile yaşadıkları
sorunları, gelişime bağlı iç değişimlerini, zıtlık.lan- çatışmayı, hayatlarını şekillendirmeye
çalışırken yaşadıkları kimlik sorununu, ruhsal açıdan yaşanan sorunları, toplumsal- çevresel
sorunları ve risk faktörü yaratan. sorunların neler olabileceğini

göstermek ve ergenlik

döneminin önemini yansıtmaktır.

Gençlerin sağlıklı gelişmesi için onlarla sürekli iletişim içerisinde olmak, özelliklerini
bilmek,

kişiliklerine sevgi ve saygı göstermek, ergenlik dönemindeki gencin sorunlarını

kolaylıkla çözebilmesi ve bu sorunlu evresini zorluğa uğramadan aşabilmesi. için geçmişten
bugüne kadar sosyal ve kültürel gelişiminde ergenin eğitim ve öğrenme kavramlarının büyük
bir önemi vardır.

1.2. Araştırmanın Amacı ve Hipotez

Eğitim ve öğrenme kavramlarında ortaya çıkan değişmeler ve gelişmeler doğrultusunda
eğitim ve öğrenme kişilerin yaşamları boyunca devam etmektedir ve yaşam boyu. öğrenme
çerçevesinde biz yetişkinlere büyük ve önemli görevler düşmektedir.

Bu çalışmanın amacı; Avrupa Birliği'nin
KKTC'de

Gençlik Eğitim Programları Çerçevesinde

de ğençlefe-"'fo\_ellikle koşullar dikkate alındığında) _yaratılması için (Socrates,

Leonardo Da Vinci, Youth) Programı iyi bir yol olarak düşünülebilir. Dolayısıyla: (Socrates,
Leonardo Da Vinci, Youth) Programı bu iş için bir araç.olarak knllanılabilir, Yurt dışında-ve
Türkiyede

ergenlik dönemi, bilimsel çalışmalar içinde en çok ele .alınan, birçok.yönü- ile

araştınlan ve en merak uyandıran konulardan biridir. Ergenliğin evrensel yanlarının olmasının
yanı sıra kültürel farklılıklarının da olduğu bilinmektedir. Bu nedenle araştırmada, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde yapılan ilgili araştırmalara, dayah kalarak yurt dışındaki ve
Türkiyedeki

ergenlerin ve gençlerin var olan ve var olması muhtemel olan sorunları

irdelenecektir. Ergenlik dönemindeki süreç esnasında yaşanan.sıkıntıların tes:pit edilmesi ve bu
sorunların ortadan kaldırılması için neler yapılması gerektiğini ortaya koymak amaçlanmıştır.

"
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Bu araştırma, genel tarama modeli çerçevesinde gerçekleştirilmi:

Araştırmanın verileri,

literatür taraması sonucuyla elde edilmiştir.
Geleceğe yön verebilecek gençlerin yaşlarına özgü gelişimsel görevlerini (fiziksel,
psikolojik, cinsel ve sosyal değişiklikleri) bu süreç içerisinde oluşabilecek sorunlara dikkat
çekmek, ailelere önerilerle yol göstermek ve sorıırılar karşısında teorik açıdan çözüm önerileri
sunmak amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada:
1. Avrupa Birliği Gençlik Eğitim Programları'nın (Socrates, Leonardo Da· Vinci,
Youth) KKTC'deki gençlere katkıları neler olabilir?
2. Ergenlik dönemi ile ilgili kuramsal tanımlamalar nelerdir? Ergenlik dönemi ile
ilgili farklı görüşlerdeki kuramcılar kimlerdir?
3. Ergenlik ve gençlik dönemine gelişim görevlerinin önemi ve bireyleri nasıl
etkilediği?

., : • · · ., ;:: .

4. Ailenin önemi ve anne-baba tutumları, anne-baba örnek davranışları, okul aile. iş
birliği ile ilgili kuramsal açıklamalarnelerdir?
5. KKTC'de eğitim, gençlik ve ilgili sorunlar nelerdir?
6. Ergenlik döneminde ruh sağlığı ve ergenlik döneminde risk yaratan (madde
bağımlılığı, intihar ) sorunlar nelerdir? KKTC'de benzer çalışmalar hangi
boyuttadır? gibi sorulara yanıt ararımıştır.
,Bu noktadan~yola?çıkarak-çalışmanın hipotezi: "Avrupa Birliği'nin '' .Gençlik Eğitimi ve
Ya-şanı Boyu Öğrenme: Leonardo Davinci;Youth.: 6en9liR' Prcgrarm't-işbirliği, çerçevesinde
~TC'deki gençlere de anılan işlevlerin .yerine. getirmesine imkan verecek örnek
uygulamaların gerçekleştirilmesini ve daha . sonraki. uygulamaların yaygınlaştırılmasını
sağlayacakönemli bir araç olabilir." şeklinde olmuştur.
Qalışmada hipotezi destekleyen varsayımlar şöyle oluşturulmuştur:

1.

KKTC'deki

gençlerin, gerekli

tüm girişimleri

yapılarak AB

Eğitim

Programlan 'na (Socrates; Leonardo Da Vinci, Yoııth) dahil olması için

"
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kurulması

gereken

"Ulusal

Ajans"

hayata

geçirilmelidir.Gençlik

eğitimi

KKTC'nin geleceğini yansıtması açısından önemli bir işleve sahiptir.
2. Avrupa Birliği Eğitim Programları 'na (Socrates, Leonardo Da Vinci, Youth)
dahil olması için kurulması gereken ''Ulusal Ajans" işlevlerini yerine getirmek
için derme, personel,

personelin

hizmetiçi eğitimi ve mali açıdan desteğe

ihtiyacı vardır. Diğer ilgili kuruluşlarla da işbirliği yapılmalıdır.
3.

AB Eğitim Programları'na (Socrates, Leonardo Da Vinci, Youth) dahil olması
için kurulması gereken "Ulusal Ajans"ın geleneksel misyon ile yeni toplumsal
yapının

oluşumu

ve işleyişindeki

yeni rolünün

toplum

ve yöneticilerce

kavranabilmesi, bu konudaki bilincin yaratılabilmesi ve bu doğrultuda AB
Eğitim, Programlan

ile bütünleşerek toplumsal yaşamla bütünleşik, yaşayan

işlevsel kurumlar haline getirilebilmesinde uygulama programlarının önemli
katkıları vardır.
4.

KKTC'de

AB Eğitim .Programları

çerçevesinde

gençlik

eğitim

(Socrates, Leonardo Da .Vinci, Youth)

programlan ·~ ve

yaşam

boyu

öğrenmeyi

bütünleştiren bir pilot uygulama henüz gerçekleştirilmemiştir.

1.3. Çalışmanın Kapsamı

Araştırmanın kavramsal çerçevesi, "Avrupa Birliği 'nin " Gençlik Eğitimi ve Yaşanı Boyu
Öğrenme: Socrates, Lebn'\ı,ao Davinci, Youth Prograrnı"nın

ne olduğu, neleri kapsadığı,

eğitime nasıl bir boyut kazandırdığı bu program çerçevesinde ergenlik dönemindeki gençlerin
öneminin

ve

sınırlıdır.Tarihsel

yerinin

belirlenerek

böyle

bir

ptoj'ehih

nasıl

uygulananabileceği · ile

yaklaşımlarla ergenlik döneminin açıklanması ile kuramsal çerçevede nasıl

olduğu, ergen problemlerinin neleri kapsadığı, aile tutumlarının ergen eğitimine nasıl bir boyut
kazandırdığı, ergenlik döneminin gelişimsel özelliklerini kazanma aşamasında gencin değişen
davranışlarının önemi ve bu dönemde ergenin risk yaratan konuların sorunlara yol açmadan
nasıl önlenebileceği ile ilgili konularla sınırlıdır. Ergenlik dönemindeki bireyin, problem ve
çatışmalar yaşaması başka bir karakteristik

özellik içerir. Ergenlik dönemindeki. birey,

fizyolojik anlamda cinsel özelliklerinde, -vücut hatlarında ve cinsel ilgilerinde; sosy.olojik
anlamda toplumsal rollerinde bağımsızlık isteklerinde; bilişsel anlamda zihinsel gelişmelerinde

"
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ve· öz/benlik kavramlarında önemli ve çoğu kez de kendilerini rahatsız edici değişikliklerinin
gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Ergenlik ve gençlik döneminin önemi, araştırmanın
inceleme konusu olmuştur.

1.4tYöntem
Çalışma esnasında, gerekli verileri toplamak ve tanımları yapabilmek amacıyla belgesel
tarama gerçekleştirilmiş ve konunun işleyişinde betimleme yöntemi kullanılmıştır. Belgesel
tarama:

ile, araştırma sırasında yararlanılan kaynaklar tespit edilmiştir. Varolan kayıt ve

belgeleri inceleyerek veri toplamaya belgesel tarama denir (Karasar,1986:199.).
Betimleme, olayların, objelerin varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne
olduğunu betimleyen incelemelerdir, -Bu tip incelemeler, mevcut durumları, şartları ve

.

özellikleri
aynen ortaya koymaya çalışır. Betimleme yönteminde, ilişkiler; inanışlar, görüşler,
.
dav.tanışlar; uygulanmaktaki süreçler; etkiler.. ve gelişmekte olan yön 've eğilimler üzerinde
dılhılur. Betimleme araştırmaları mevcut olayların daha önceki olay ve şartlarla ilişkilerini de

"
dikkate
alarak, durumlar arasındaki etkileşimi açıklamaya çalışır. Konunun kavramsal boyutu
ileuygulama için gerekli unsurların, birbiriyle olan ilişkileriyle ortaya konmasında betimleme
yöntemi kullanılmıştır (Kaptan, 1973:175).
,. <.:.,~

ı.s. Araştırmanın Düzeni
Aföştırma 6 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla şunlardır:
I.RÖLÜM: · Konunun önemi, terminolojik . yaklaşım, araştırmanın amacı ve hipotezi,
araştırmanınkapsamı, yöntem, terminoloji ve-kullanılan kaynakları kapsamaktadır.

'•
IL:BÖLÜM:

Terminolojik yaklaşımla eğitim, öğrenme, gençlik eğitimi, ergenlik dönemi ve

kavramlarının açıklanması, söz konusu kavramların tanıtılması, anlatılması, Avrupa Birliği 'nin
'\Gençlik Eğitimi ve· Yaşanı Boyu Öğrenme: Leonardo Davinci, Youtb, Gençlik Programı"nın
nasıl oluşturulduğu ve açıklamalara yer verilmiştir.
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III. BÖLÜM: Ergenlik dönemi ve gençlik tanımları ve ergenlik kuramları ile ilgili terimlerle
aynı anlama gelen ya da benzer özellikler gösteren terimler açıklanmıştır. ErgenJik
dönemindeki değişiklik ve süreçlerin ne olduğu, neden ortaya çıktığı ve nasıl geliştiğini
inceleyen birçok yaklaşım, kuram ve araştırma bulunmaktadır. Ergenlik dönemi tarihsel
tanımlamanın amacı,. karşılaşılan sorunların geçmişten günümüze kadar ne · gibi değişimler
göstermişolduğu ve konu ile ilgili araştırmalarla etken ve faktörlerin yurt içi-yurt dışı bulguları
aktarılmıştır. Bunu izleyen alt bölümlerde KKTC'de ve yurtdışında yapılan ilgili programlara
ve araştırmalara değinilmiştir.
IV. ·BÖLÜM: Bu bölümde ergenlik dönemindeki. gençlerin aile içi ilişkileri, aile tutumları ve
sorunları üzerinde durulmuştur. İnsan yaşamının üzerinde, doğumdan önce başlayan ve ilk
gerişim yıllarından ömrünün sonuna dek etkisini sürdüren bir kurum olarak aile, fizyolojik
olduğu kadar ekonomik ve toplumsal yönleriyle de, kişiyi, ruhsal gelişimi, oluşumu ve
davranışları açısından biçimlendirip yönlendirir. Toplumun kültür değerlerinin bir kuşaktan
diğerine aktrılması biçimindeki temel eğitimsel işlevinin yanında, ailenin ne gibi roller
üstleneceği ve önemi vurgulanmıştır. Türkiye'deki ve KKTG'deki aile tutumlarının durumu
ortaya konmaya çalışım ve ergenin aile içi ilişkilerinin çerçevesinde sorunların nasıl

.

çözümlenebilmesi örneklerle ilgili araştırmalara bağlı kalarak açıklanmıştır. Ergenin okul, aile
işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine etkileri incelenmiştir. Ergenin kişilik gelişimi, kimlik
oluşumu, anne-babanın ergenin kimlik kazanmasındaki etkileri ile ilgili araştırmalar
yapılmıştır.
•.
,. _::/A_

V.BÖLÜM: Bu bölümde genel olarak ergen rub sağlığı ve ergenlik döneminde risk yaratan

sorunlar konusu başlığı adı altında; ruh sağlığı terimlerinin tanımlanması yapılarak, oku.llardaki
ruh sağlığı hizmetlerine, programlarına ve bu hizmetler içinde okul psikolojik danışmanlarının
rollerine ve önemine değinilecektirtir Ergenlerde madde bağımlılığı ile ilgili dünyada ve
KKTC'de sorunların var olduğunu gösteren araştırmalar irdelenmiştir.
Bu bölümde ergenlerde
I
intihar sorunuyla ilgili yapılan araştırmalar irdelenmiştir.ErgenJik döneminde Problem çözme
becerisi ve önleme programları ile ilgili yapılmış araştırmalar üZerinde durularak önleme
programları ile ilgili AB araştırmaların ergenlerin sorunlarının nasıl çözümlenebileceği
örneklerle ilgili araştırmalara bağlı kalarak açıklanmıştır.
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VJ. BÖLÜM: Tartışma, Sonuç ve öneriler bu bölümde yer almıştır.

1.6. TERMİNOLOJİ

Araştırma metrıinin yazılmasında, Atatürk Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tez Yazım
KıIavuzu kullanılmıştır.
l.__7~ KAYNAKLAR
Konumuzla ilgili birçok .basımı olan kaynak saptayabilmek için kapsamlı bir literatür taraması
yapılmıştır, Kaynak taramaları, araştırma sırasında gerek duyuldukça tekrarlanmıştır. Basılı
kaynakları saptamak için tarama; · makale, kitap, yüksek Ii

tez araştırmalarından

olüşmaktadır.

~ -.::?'- --~.:- i
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BÖLÜM II

2. Terminolojik Yaklaşım

Hızlı bir değişim ve yenileşme yaşadığımız günümüz dünyasında, toplumsal yapılar büyük
bir değişim göstermekte; .işsizlik, ekonomik sontnlar, kültürel çatışmalar ve gündelik yaşamın
getirdiği diğer sorunlar, bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. .Tüm bu zorluklar
içerisinde hayatını daha kaliteli, .daha anlamlı ve yaşanır hale getirmeye çalışan insanoğlu
sü~ekli bir mücadele içindedir.
.Sosyal bir varlık olan insan, yaşam mücadelesini verirken, aynı zamanda çevresindeki
insanlarla etkileşime girerek, fizyolojik ihtiyaçlar başta olmak üzere sevgi, saygı, ve güvenlik
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu sayededir ki, birey, toplumla kurduğu ilişkiler sonucu kişilik
özellikleribaşta olmak üzere her yönüyle gelişmektedir.
İçinde yer aldığı toplumun tarihsel biçimlenişi, üretim biçimi, kültürel yapısı, psikolojik
boyutu bireyin hem kalıtımında, hem fiziksel çevresinde hem de psiko-sosyal gelişiminde son
derece belirleyicidir Osen ve Batmaz, 2002).
, ·,..:_:A_

Sosyal yaşamdaki söz konusu gelişim, değişim ve çelişkileri

yal ilişkileri aracılığıyla

yaşayan birey bir çok problemle de karşı karşıya kalmaktadır. Kerrtleşmenirı.getirdiği'yaşam
biçimi, bireyselliğin öne çıkması, paylaşma-ve dayanışmanınıazalrnası.sonucubireyler sosyal
ilişkilerini daha soyutlanmış ve yalıtılmış olarak yaşamaktadır.>,
Fromm'a (1941) göre insan çevresiyle ilişki.kurma ihtiyacındadır. İnsan, ilişkilerini kendi
çabasıyla .kurmak zorundadır ve bu ilişkilerin en güçlüsü diğerleriyle kurabileceği.yakınlıkla
gerçekleşir.

"
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Eğitim, oldukça geniş. bir terimdir. Bireye. bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen bir
süreci ifade eder. Ne var ki uzmanların üzerinde görüş birliğine vardığı tek bir eğitim tanımı
bulunmamaktadır.

Tanımlardaki

çeşitlilik

farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

genellikle.' eğitim

terimine

yüklenen

anlam

Eğitim ile· ilgili yapılmış tanımlara örnekler vermek

gerekirse " Eğitim: Yeni .kuşaklann.ıtoplum

yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken,

gerekli-bilgi, beceri ve anlayışlar elde·etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme
etkinliğidir; önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranışlarında belli · gelişm~ler
sağlamaya yarayan· planlı etkiler dizgesidir" (Oğuzkan,1974:57).

"Eğitim: Yaşamın herhangi

bir aşamasında, o ana kadar ki davranış değişikliklerinin tümü ya da birikimi anlamına gelir"
(Öncul,2000:392).

Bir başka ifadeyle insanı sosyal, siyasal, ekonomik. ve bireysel yönden

çözümleme ve geliştirme- sürecidir. Bu amaçla eğitim insanda (bireyde) istendik davranış
meydana getirme sürecidir. "The Facts on File Dictionary of Education" başlıklı eserde ise
eğitiin; şöyle tanımlanmıştır: "Geniş anlamıyla eğitim, kişilerin bilgi, fikir ve deneyimleri hem
resmi hem de gayri resmi yollardan yaşam boyu elde etme sürecidir" (Shafritz, Koeppe ve
Soper, 1988:273)

Kısaca eğitim, toplumun moral ve etik değerlerinin; bilgi ve beceri birikimlerinin .gelecek
kuşaklara aktarılması ve gelişmelere paralel, olarak bireylerin geleceğe hazırlanması ile
ilgilidir.

Eğitim; bir toplumun varlığını sürdürebilmesi, bireyin yaşadığı çevre ve topluma

uyum· sağlayabilmesi için bilgi, beceri, anlayış, tutum-ve. davranışları elde etmesine yarayan
önceden planlanmış, amaçlı düzenli, örgütlü bir süreçtir. Bu süreç "öğretme ilkesi"·temelinde
işler-

-·

·, , ,:~ ,ıı;;.. ..•...

'

'te..

"Öğrenme ise, gerçek dünyayı anlamak ve.kavramak için bilgiyi yorumlamaktır. Birşeyi
bilmekle nasıl'ı bilmek farklı şeylerdir. Bu bağlamda öğrenmeyi hem bir süreç hem de bu
sürecin bir ürünü olarak değerlendiren yaklaşımlar vardır. Öğrenme bilinçli (formal) ya da
bilinçsiz (informal) bir şekilde gerçekleşebilir. Bilinçsiz öğrenme daha çok .durum odaklı,
rastlantısal ve ani olan bir süreç-tir. Formal ya da bilinçli öğrenme, öğrenmeyi kolaylaştırma
sürecinden doğar. Kişi, işinin öğrenme olduğunun farkındadır. Böyle yaklaşınca öğrenme, hem
okulda hem ailede gerçekleşebilir.
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Öğrenme, "tümü ya da bir bölümü ile yaşantı sonucu olan tepki ya ·da davranış değişmesi
olayı ya da bu tür değişmelerin yol açtığı süreçtir. Bireyin o ana kadar sahip olamadığı bir
yeterlilik (bilgi ya da beceri) elde etmesi, özellikle belli bir alanda bilgi ve eleştirici yargı
edinmesi, kısacası

çevresine uyum sağlamasıdır. Bu da, öğrenilenlerin (bilgi.. beceri ve

tutumların) bir birikimi, toplamı demektir" (Öncül,2000:856-857).

Yine farklı bir kaynakta

öğrenme şöyle tanımlanmıştır: "Olgunlaşmadan çok.tecrübenin sonucu olan bilgi, beceri veya
davranışta sürekli vey.a kalıcı -bir değişim (Lawton ve Gordo~1996:135)."

Dolayısıyla

öğrenme, gelişim ve vücutta değişik etkilerle (alkol, hastalık, ilaç vb.) oluşan davranışları
Iii.

içermeyen, bireyin yaşadığı çevre ve topluma uyum sağlayabilmesi için,' bireyin yaşantısı
sonucu oluşan o ana kadar sahip·olmadığı bilgi, beceri, tutum ve davranışlardaki.nispeten kalıcı
değişiklikler elde etme sürecidir.

Temelde her iki olgu da bireyin yaşadığı çevre ve. topluma uyum sağlayabilmesi için
gerçekleştirilir, bireye· bilgi ve beceri kazandırır, davranış vetutum değişikliğ] yaratır. Ancak
oluş biçimleri, süreçleri, özellikleri, amaçları ve yaklaşımları açısından birbirlerinden ayrılırlar.

Eğitim sistemi tüm boyutları ile ele alındığında Ertürk (1997)'in deyişi ile insan yetiştiren
büyük bir işletme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemde öğretim gereksiniminden
yararlanılarak insanlara istendik davranışlar kazandırma temel amaçtır. Bu nedenle eğitim
sistemini oluşturan bütün etkinliklerin bu amacı gerçekleştirebilecek-şekilde

düzenlenmesi

gerekir. Yirmibirinci yüzyıla adım atarken eğitimin temel unsurlarından olan öğrencilerin nasıl
yetiştirilmesi

gerektiğ[ .• Jion\ısu; tüm dünyada önemle üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla

yapıları araştırmalarda öğrencilerin yetiştirilmesiyle ilgili .çeşitli

modeller ortaya atılmış ve

Tuzcu (2000) öğrencilerin değişen toplumlardaki- 'yeni ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte
~

olması gerektiği ifade etmiştir.

Eğitim, genele yönelik olarak yapılan bir etkinlikken; öğrenme bireye özel gerçekleşen bir
etkinliktir. Eğitim geniş kitleleri içine alırken, öğrenme-bireye odaklıdır. Öğrenme kavramında,
eğitimsel gelişimle ilgili sorumluluk bireye aittir, birey kendi insiyatifırıi kullanarak, ihtiyacı
doğrultusunda,

kendisine

yaşantılarında

karşılaştıkları

uygun

bilgiyi

ve onların

seçer.

Bir başka

gereksinimlerinin

deyişle

öğrenme,

kişilerin

ifadesi oları özgün problem
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durumlarını çözmek için gerçekleştirdikleri bir eylemdir. O nedenle öğrenme, birey odaklı ve
bireye özgüdür. Eğitim ise öğrenmeyi de içine alan bir süreçtir.

Eğitimin amaçlarından biri de öğrenmeyi öğretmektir. Fakat bu iki terim arasındaki en
öneınli fark, eğitim sürecindeki davranış değişimleri olumlu bir şekilde; bir takım kurumlarca,
önceden tasarlatınıış,
davranış değişimini

planlı,

örgütlü bir etkinlikken, - öğrenme olumlu olumsuz her türlü

kapsar (yaşanılan çevre olumlu ise olumlu davranış, yaşanılan çevre

olumsuz ise olumsuz davranış elde edilebilir) ve planlı olabileceği gibi sıradan, rastlantısal da
olabilir. Birey örgün (resmi, formal) ya da örgün olmayan (resmi olmayan.Tnformal)
öğrenebilir.

şekilde

Birey yaşadığı doğal ve toplumsal çevreden bilgi edinebilir, bu yolla yapılan

öğrenim resmi olmayan eğitimin içinde yer alır,

Bireyin belli bir çaba sarfetmeden gerçekleştirdiği- bu öğrenmeye,« kişinin-. televizyon
izlerken, radyo dinlerken ya da iş yaşamında, arkadaşlanylar ilerişim kurarken edindiği
örnek olarak verilebilir.
yoludur.

bilgi

Bu yolla öğrenme rasgele, sıradan ve düzenli olmayan bir öğrenme

Formal eğitimde

ise, düzenli,

örgütlü rastlantıya

bırakılmayan

bir eğitim söz

konusudur.

.

Yukarıda da değinildiği gibi yeni kuşak, gençlik eğitimi kavramını yansıtan kimi terimlerde
anlamdaşlık olmasına rağmen kimi zaman eğitim kimi zaman da öğrenme sözcükleri
kullanılmıştır. Eğitim ve öğrenme terimlerinin farklı yanlarım vurgulamak için yapılan
açıklamalar doğrultus1mda~am boyu eğitim, sürekli eğitim vb. terimlerine eğitimsel
öğrenmeyi önplana çıkaran süreçleri ifade ettiği söylenebilir. Bir başka deyişle öğrenme
sürecine amaçlı, planlı ve sürekli kılma.vurgusu yapılmaktadır.
Eğitim ve öğrenme toplumun üretkenliği ile doğru orantılıdır, bilgiye dayalı ekonominin
hakim olduğu, bilginin yönettiği, teknolojinin hızla geliştiği ve yaygınlaştığı günümüzde, işler
ve işlerin nitelikleri de değişmektedir. Problem daha çok yeni nitelikler gerektiren işlere uygun
insan gücünün yetiştirilmesidir.

~.
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.6ünümüzd:e-belirli niteliklere sahip olmayan ve yeni becerilerle donatılmayan bireyler
varolan işlerini kaybetme ya da hiç- iş bulamama riski ile karşı. karşıyadırlar. Gençlik eğitimi
tartımına geçmeden önce ergenlik dönemi kavramını açıklamak yerinde olacaktır.
Henüz ergenlik döneminde olan gencin yaşamı, bir yetişkine göre daha fazla belirsizlik ve
karmaşayla doludur. Bu dönemde ergende, fizyolojik, bilişsel, duygusal ve toplumsal
değişiklikler kendini göstermekte; büyüme.. sosyal rol taruını, bilişsel değişim, cinselliğin
;:
aynimna.. varılması, bireyselleşme çabaları, kimlik arayışları, anne-bahadan .ayrılma ve·
psikolojik
olarak. bağımsızlaşma düşüncesi ve' kişiler arası ilişkilere duyulan yoğun
';•
gereksinimler ortaya çıkmaktadır (Ostrov ve Offer, 1980). Bu durumda ergen hem değişen
bedenine .ve. psikolojik olgunluğuna, hem de değişen toplumsal ve sosyal yapıya uyum
sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca geleceğe ilişkin planlarının sorumluluğunu da üstlenen ergen,
bu süfeçte.ebeyenlerinin kendisinin yanında olduğunu bilmek ister. Eğer ergen ailesinin onun
yanında olmadığını hissederse bu durum ergenin aile ilişkil7rinden kaynaklananbir duygusal
yalnızlık yaşamasına neden olabilir.
bir ülkenin geleceği .için son- derece önemli- · bir. ·kav.ram olduğu gerçeğinden
hareketle bu faaliyetin büyük bir· bölümünün .okullarda :v:_eriiıneye· çalışıldığı ülkemizde

.

ckullann önemi bir kat daha artmaktadır. Bu noktada okulun tek başınaişlevselliğinin yanı.sıra
aile •°ye çevresinin de bu faaliyete katkıda bulunması ·gerekl.füği ortaya çıkmaktadır.. Bu tezin
kon;sunu "Avtupa gençlik eğitim Programı -ve yaşam boyu öğrenme sürecinde Kls.TC'deki
gençUk sorunlarinınJet:r--~nemiolduğu için çalışmada gençlik eğitimi terimi-ileyaşam. boyu
öğrenme terimi kullanılacaktır. Yaşam. boyu öğrenme· şemslye-~terim.:·olarak- .diğer bütün
terimleri kapsamaktadır, gençlik eğitimi ve.diğer terimler Jaşa.oı poyu :öğ(.enınehiııi~inde~_yer
alması gereken etkinliklerdir. Bu arada çok. sık karışünlansyaşam, boyu öğrenme ve .yaşam
w··

.

boyu.eğitim kavramları da birbirinden farklıdır. Yaşam/-b-oy_u;~ğitlm:varolan eğitim.sistemini
yeniden düzenlemeyi ve eğitimle ilgili olup.da eğitim.şisteminindışında kalan tüm potansiyeli
ıt"·

geliştirmeyi hedefleyen genel bir düzenlemedir. Yaşam boyu öğrenmede ise eğitimsel gelişim
bire~e. aittir. Birey kendi isteği dahilinde, kendi ihtiyaçlarına uygun eğitimi · kişisel
sorumluluğunu kullanarak seçer. Yaşanı boyu öğrenme terimi ikinci bölümde dahaayrıntılı bir
~.

şekilde ele alınacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ergenlerin sorunlarına yönelik
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yapıları ilgili araştırmalara
sosyal etkileşimih

dayalı kalarak tüm ergenlerin

eğitsel ve sosyal yaşantılarına

aile, çevre ve okul -ortamında

katkısının incelenmesi

oluşan

değerli görülmektedir.

Sorunlar
Gençlik eğitiminde sorunları politik engeller, gençlik eğitimine yön verecek araştırmanın
eksikliği, mali kaynak yetersizliği, gençlik eğitimi alanında çalışan yetişmiş insan gücünün
azlığı, planlama ve koordinasyon eksikliği gibi başlıklar altında toplayabiliriz:

2.1. Yaşam Boyu Öğrenme

2.1.LÖnemi ve Gerekliliği

Enformasyon teknolojilerinde görülen hızlı değişim ve gelişim, bilgiye erişimde fiziksel
mırlan yıkmıştır. Bilgi ve giderek hayatımıza yerleşen-iletişim araçları ile intemet'in sağladığı
hız, kolaylık ve yenilikler pek çok değişimin de öncüsü olmuştur. Bilgisayar ve iletişim
f

araçlarının hızla ilerlemesi sonucunda basılı bilgilerin yam sıra; elektronik ortamda bilgi' erişim
ııı··

sistemlerinden ve modellerinden haberdar olmak gerekmektedir. İnternet ile bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler okur-yazarlık kavramının içeriğinin değişmesini ve çeşitlenmesini
de beraberinde getirmiştir. Eskiden okur-yazarlık kavramıyla sadece okuyup yazan kimse
anlaşılırken, şimdi' oktir-ydar-kavramıyla, metin okur-yazan, bilimsel okuryazarlık, sayısal
okur-yazarlık,

enformasyon

okur-yazarlığı

gibi kavramlar· anlaşılmaktadır.

Sayısal .okur

yazarlıkla; teknolojiningetirmiş olduğu teknolojik,araç ve gereçleri kullanabilmek anlaşılırken,
~

enformasyon okur- yazarlığı ile, enformasyonun bir 'ihtiyaç olduğunun farkına varılarak, aktif
bir şekilde onun varlığını, yerini, enformasyona. .erişimi, enformasyonu organize etmeyi,
enformasyonu değerlendirerek analiz etmenin gerekliliği-anlaşılmaktadır.

Yaşanı boyu öğrenme sürecinde, öğrenmenin bitmeyen ve her an geliştirilmesi gereken bir
olgu/süreç olduğu düşünülerek,· enformasyon okur-yazarı olan birey enformasyonu nerede,
nasıl bulacağını ve kendi yararına nasıl kullanacağını bilir.
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Yaşam boyu öğrenme ·süreciyle birlikte, birey daha bilinçli, kendini tanıyan ve edindiği
bilgi birikimi ya da bilgi deneyimlerini kendi yaşamına nasıl uygulayacağını bilen, nasıl
öğrenmesi gerektiğini öğrenmiş ve sağlam adımlarla ilerleyen kişidir.
Hayatımızın belirli dönemlerinde alıruş olduğumuz eğitim ve öğretim hayatımızın geri
kalanında geçerliliğini yitirebilmekte ya da bu bilgilerden yarar sağlanamamaktadır. Bilgi o
'adat hızlı artmakta. ve değişmektedir ki, sürekli yenilenen bu bilgileri yakalayabilmek için
ireyler de kendilerini ve aldıkları eğitimi hayatlarının her aşamasında yenilemek
zorundadırlar. Bu nedenle eğitim artık yaşam boyu sürekli devam eden· bir süreç olarak
anımlanmaktave eğitimin ana amacı da herkese öğrenme olgusunun öğretilmesi olmaktadır.

2. 1.2. Amaç ve İşlevi

Yaşam boyu öğrenmenin amacı, ekonomiyi daha rekabetçi bir hale getirerek, toplumsal

.

ütünle.şmeyi sağlamak ve aktif yurttaşlığı teşvik etmektir. Öğrenme ve eğitimin bütün
alanlarında işbirliğine gidilmesini sağlayarak öğrenmenin süreklilik ifade eden bir kavram
olduğu: bilincini bireylerde yaratarak, kendini yenileyen ve geli ··

bireylerden aktif ve

tatılımcı vatandaşlar yaratmaktır.
Yaşam boyu öğrenme kavraırunın işlevlerini artırabilmesi için örgün ·eğitim ve yaygın
ğitim bir bütünlük oluştl'l:ta~ -şekilde yeniden düzenlenmelidir. Yüzyüze eğitimin yanı sıra
anal ortamda da öğrenim geliştirilmelidir. Aktif -öğrenme bayata geçirilerek hem öğrenme
.avramı hem de öğrenen, aktif bir şekilde bütünleştirilmelidir. Yaşanı boyu öğrenme kavramı
uluslararası bir hak olarak ele alınmalı, bireyler bilinçlendirilerek önemi vurgulanmalıdır.
Yaşam boyu öğrenme kavramı ile oluşan sorumluluk bireyler, hükümetler, bakanlıklar ve iş
dünyası arasında paylaştırılmalıdır. Gereken mali giderler ayarlanmalı ve yapılan, yatırımlar
masraf olarak düşünülmemeli, ekonomiyi canlandıracak, ülkeyi geliştirecek bir yatırını olarak
düşünülmelidir.
Yaşam boyu öğrenme kavramının, eğitimde Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde temel.ilke
olarak sürekli dikkate alınması gerektiği açıktır. Yaşam boyu öğrenme kavramını hayatımıza

)
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yerleştirebilmemiz için insan. yaşamında eğitim ve öğrenme'nin hayatlarının sonuna kadar
devam eden bir süreç olduğunu, bu kavramın tüm eğitim öğretim kurumlarını ve öğrenme ile
eğitim alanlarının her türlü biçimini kapsamakta olup tüm bunları tek bir çatı altında
birleştirdtğini unutmamız gerekmektedir. - .

2.1.3. Avrupa' da Yaşam Boyu Öğrenme ve Yap dan Çalışmalar
Yaşanı boyu öğrenme kavramı, AB'nin eğitim alanındaki temel prensiplerinden birini
oluşturmaktadır. Yaşam boyu öğrenmeyi bir amaç olarak benimseyen AB, yaşam boyu
öğrenme kavramının önemini anlatmak ve tüm üye ülkelere bu kavramı yaymak amacıyla
belirli bir bütünlük içinde çalışmalarını-yürütmektedir.
;,·

~ ':Üye ülkeler, kendi eğitim ve öğretim sistemlerininiçeriğinden tümüyle sorumludur. Üye
ülkelerin eğitim ve öğretim sistemlerini düzenleme ve sistemlerin yeni düzenlemelere uyum
sağlamasında Avrupa Birliği'nin herhangi bir rolü yoktur. Bununla birlikte, yaşam boyu
öğrenme ile ilgili kurallar Avrupa Birliği tarafından üye ülkelere ulaştırılmaktadır. Ayrıca
Avlliıpa Birliği tarafından, eğitim kalitesini artırmak amacıyla belirlenen .mesleki eğitim
politikası, yaşam boyu öğrenme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Avrupa. Birliği, bazı
kavramlar dahilinde özel rollere de sahiptir. Bunlar: Vatandaşlık, örgütlenme özgürlüğü,
öğrenme ve çalışma yaşamının amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı, Avrupa iş pazarının gelişimi ve iş
koordinasyonu ile sos-yal~

politikalarıdır. Örneğin: Çoklu eğitim ve öğretim bazı üyeler

tarafından tam olarak uygulanabilmesine rağmen, bazı üye ülkelerdehala bu konuda aşılması
gereken bazı engeller bulunmaktadır. Avrupa birliği tarafından, üye ülkeler arasında, yaşam
f.

boyu öğrenmenin uygulanabilmesi ve canlandırılması için koordinasyon sağlanmaktadır.
Burada

amaç,

her

üye

ülkenin

aynı

gelişmişlik

düzeyini

yakalayabilmesidir"

(European... ,2002c:16). Zaten Avrupa Birliği'nin ana amaçlarından biri de tüm üye ülkeler
arasında aynı standartları yakalayarak, Avrupalı vatandaşlar yaratmak.dır. Nitekim yine Avrupa
Birliği ile ilgili olan bir kaynakta yaşam boyu öğrenmenin tanımı şu şekilde verilmektedir.

"Bireysel ve toplumsal davranışlar için ihtiyaç duyulan, toplumun günlük öğrenme.ihtiyaçlarını
harekete geçiren, Avrupalı vatandaş yaratma çabalarının bir parçası olan sistematik ve aktif
öğrenme" (Economic... ,2000). Avrupa Birliği yaşam boyu öğrenme ile ilgili yasa koyma

18

yetkisine. sahip değildir, ancak üye ülkeler arasında eşgüdümlü standartlaşmayı sağlamak
amacıyla, anlaşmaya dayalı kurallar koymaktadır. Bu amaçla kullanılan yôntemlerşunlardır:
1) . Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması yoluyla, problem, fikir ve önceliklerin
belirlenmesi ve üye ülkeler arasında bilgi ve belge paylaşımı;
2) Sistemin ve politikaların şeffaf olmasını sağlayarak, vatandaşların, yönetimin tüm
hizmet ve sektörlerine tam olarak erişimini sağlamak;
3) Yaşam boyu öğrenmenin uygulanabilmesi için çeşitli işlemler arasında bir sinerji

oluşturmak;
4) Yaşanı boyu öğrenme alanında üye ülkeler arasında sinerjiyi geliştirmek."
(European... ,2002c:45).
Görüldüğü gibi Avrupa'da yaşam boyu öğrenme, işbirliği gerektiren bir çalışmadır. Fakat
daha planlı bir şekilde gelişebilmesi için planlı davranışlar gerekmektedir.Bu bağlamda yaşam
boyu

öğrenme ile ilgili yapılan işbirliği projeleri , -belli

görüş açılarıyla sürekli

değerlendirilmektedir.
e

Qençlik İçin Beyaz Bülten (White Paper on Youth), -gerıçlerin<katılımı ve gençlik
poljtikalarıdosyası ile topluluğun çalışmaları arasındaki iletişimi sağlamaktadır,
Yaşanı boyu öğrenmenin Avrupa sahasındaki amaçları, hem bilgi tabanlı toplum
yaratabilmek, hem de öğrenmenin serbest paylaşımını sağlamaktır. Avrupa Birliği'nde yer alan
üye.ülkeler arasında ı:neslekf"ve bilimsel bilginin paylaşımı yanında, aday ülkeler arasında da
,'

daha demokratik, daha katılımcı ve uzun süreli çalışmalar yaratma· amacı taşınmaktadır.
Burada kasdedilen, üye ülkelerin mutlak-gelişimi ve çok yönlü eğitime· uygun uygulamaları
gejiştirmesidir" (European... , 2002c:16).
Avrupa'da yaşam boyu öğrenme ile ilgili belgelerde, öğrenme bağlamında aktif
vatandaşlık, sosyal katılım, kişisel tatmin ve istihdamla ilgili konulara dikkat çekilmiştir.
Yaşam boyu öğrenmenin etkili bir şekilde uygulanmasına rehberlik eden ilkeler, öğrenmenin
öğrenen odaklı olmasını, fırsat eşitliğinin önemini, kaliteyi ve öğrenme ile ilgili fırsatları
vurgulamaktadır (Commission... ,2001)".
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Avrupa Birliği yaşam boyu öğrenme kavramını rekabet, iş ve büyüme problemlerinin
üstesinden' gelme fırsatları için bir araç olarak görmeye başlamış v.e 1970'1i yıllarda başlattığı
çalışmalarına 1990' lı yılların ortalarından itibaren hız vermiştir .1993 yılında yaşam · boyu

öğrenme ile

ilgili Yeşil Bülten hazırlanmıştır. Bu metinde işsizlerin tekrar emek piy_asasında .iş

bulmalarını sağlamak amaçıyla yaşam boyu mesleki eğitim sisteminin sistematik bir yapıya
kavuşturulması öngörülmüştür (Akbaş ve Özdemir,2002:3).

_ 1995 yılma .gelindiğinde, Avrupa Komisyonu'mın Beyaz Bülten 'i yaşam boyu öğrenme
alanında Birlik politikasını yansıtan temel bir kaynak olarak yayımladığı görülür. Eğitim ve

Öğrenim-Öğrenen topluma, doğru başlığını taşıyan bu bültende yaşam boyu öğrenme
konusunda birliğin amaçları ve yapılması gerekenler belirlenmiştir. Yine söz konusu bültende,
kişilerin yeni bilgi ve beceriler kazanmasını cesaretlendirme, bireyiere-seruıaluluk yükleyerek
ne -istediklerini kavramalarını sağlama, eğitim. sektöründeki

kurumla;

aras!;ttcl~ işbirliğini

sağlayarak yeni iş alanları açma. v~ toplumda dışlaamış <ol,anli-JüşHerin;is:tiJ:tda_medilmeleri ve
toplumla bütünleşmelerini

sağlanması- gibi konulan ön, plana_.;ç1kat1lnnştif

-e-

Hiçlfü .aynrn

gözetilmeksizin toplumun her kesimine .yer verilmiş ve öğre~en bir topluma dönüşme amacı
vurgulanmıştır (Commission ... ,1995). (Ayrıntılı bilgi için Bkz- White Paper on Education and
Training "Teaching and Learning-Towards the Learning Society"Com(95), 590 Final).

'Avrupa Parlementosu ve Avrupa Birliği Komisyonu 1996-yılını yaşam boyu öğrenme yılı
olarak kabul etmiştir. Yaşam Boyu Öğrenme Yılı 1993 yılında Avrupa Komisyonu Beyaz
Bülteni, Büyüme, '"Rekabei,;..fş-adlıbültendeki bir tekliften ortaya çıkmıştır. J.R. Gass'e göre
önceleri bu eğitsel değerlerin endüstriyel kar için beklentileeirıe tabii -olduğunu. gösteriyordu,
.r

fakat yazar "Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, Komisyonun teklifini onaylayarak, yaşam boyu

öğrenmenin ekonomik hedeflere ulaşmanın ötesinde kişisel oluşum ve vatandaşlık haklarının
uygulanmasına katılma fırsatı olduğunu kabul etti" (EUR.yPl'CE;ZOOO). Avrupa'da yaşam
boyu öğrenme yılını teşvik ederek ilerlemesini sağlamanın.amaçları şnnlardır..

• Kişisel gelişim;
• Bireyleri,
iş yaşamı ve toplumJa entegre (bütünleştirmek) etmek;
~-

'

• Bireylerin demokratik kararlar alma işlemlerine katılımını sağlamak;
"
• Bireylerin ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimlere uyum sağlamasını artırmak.
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Görüldüğü gibi yaşam boyu öğrenme ile birlikte kişi hem kendi gelişimini sağlarken hem
de iş. yaşamındaki gelişmeleri, yaşadığı toplumun değişim ve gelişimini izleme ve bu
değişikliklere katılım imkanı bulur.. Birey toplumda, ekonomide ya da teknolojide olan
değişimlere çok daha kolay alışacak ve yeni şeyler öğrenmeye...daha istekli bir hale gelecektir.
Yaşam boyu öğrenme yılının ilkeleri ise şu şekilde belirtilmiştir:
1) Genel eğitim seviyesi, kişiler arasında ayrım yapılmaksızın herkese açık
olmalıdır;
2) Genç insanların nitelikli olmaları için mesleki eğitimi teşvik etmelidir;
3) Sürekli eğitim ve öğretim teşvik edilmelidir;
4) Özellikle eğitim ve öğrenim.den daha önce hiç yararlanmamış bireylerin yaşam
boyu öğrenmeye katılımları sağlanmalıdır; ,
5) Avrupa' da

ekonomik · büyüme,

iş . ,yoğu~~ğu, - ve·

gf;t~-cel(' · rekabetin

yükseltilebilmesi için yaşam boyu öğrenme- de katılımın önetninin-bilincinde
olunmasının gerekliliği vurgulanmalıdır;
6) Genç insanlar ve çocukların eğitimi ve öğretiminin önemi için ailelerin
bilinçlerini artırmak gerekmektedir,
7) Sürekli eğitim, öğretim ve dil eğitimini teşvik ederek Avrupa'nın gelişimine
katkıda bulunmalıdır.
Yıl boyunca-yapıİan~am boyu öğrenme ile ilgili aktiviteler, iletişim materyallerinin
yayılması ve hazırlığı, inceleme ve çalışmaların sona erdirilmesini içerir. Bu aktivitelerde yer
alacak olan önemli hususlar, şunlardır:
1) Eğitim ve öğretim avantajlarının.pratik isbatmın kabul edilmesi gerekmektedir;
2) Yaşam boyu öğrenme yaklaşımının bir-bölümü eğitim ve öğrenme projeleri de
ilgi çekici olmalıdır;
3) Ulusal hukuklarla ilgili toplu eğitimi teşvik etmelidir;
4) İletişimin sebep olduğu sonuçların yaygın hale getirilebilmesi için, bu alanda,
uluslararası işbirliği yapılarak yardım ilgi çekici hale getirilmelidir· (European
Parlement... ,1995b).

..ı
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Yaşam boyu öğrenme konusunda odaklanma Avrupa Birliği 'nin eğitim programlarıyla
desteklenmektedir. Sokrates, Leonardo da Vinci ve Youth programlan yaşam boyu öğrenme
konusunda önemli bir role sahiptir. Bu çalışmaların ana amacını üye ülkeler arasında başarı
paylaşımı ve işbirliği oluşturmaktadır. 1996 Avrupa'da Yaşam Boyu Öğrenme Yılı Hükümleri,
eğitim ve öğretim alanındaki programlardan Sokrates ve Leonardo da Vinci programlarıyla
aynı zamanda başlamıştır.

1997 de, Komisyon, "ProgramlarNeler Başardı: Bilgi Avrupa'stna doğru", yaşam boyu
öğrenme hedefi doğrultusunda 2000-2006 dönemleri için eğitim ve öğretim program
tekliflerini birleştirdi. Bu hedef aynı zamanda özel olarak desteklenen l Ocak 2000 de
yürürlüğe

giren Sokrates II'nin

içindeki Grundtvig olarak bilinen yeni bir eylemle

desteklenmektedir. Amsterdam Antlaşması, resmi olarak tanım verm~se- de,« yaşam boyu
öğrenmenin eğitim ve öğretim sahasında Topluluğun pulitisasrrnn.arkasındaki yönlendirict.tlke
-

·r-

-

olduğunu ve Avrupa politikalarındaki diğer alanlar için, örneğin: İş- gibi, destekleyici olduğunu
belirtti. Topluluğun İş Yönergesinde, yaşam boyu öğrenmenin rolüne gelince, yetenekli
işgücünün derhal geliştirilmesine dayalı ve her üye ülkenin özel durumlarını göz önünde tutan
bir bakış açısı tanımına dayanmaktadır. Bu bağlamda, yaşam boyu öğrenme ifadesi "bilgi,
beceri ve yetenekleri geliştirme hedefi ile daimi temellere dayalı, resmi veya gayri resmi, hedef
içeren her türlü eğitsel aktivite," olarak tammlanmıştır. Ancak, her ülkenin karşılaştığı yaşam
koşulları farklı olduğundan ülkelerin yaşam boyu öğrenme kavramını uygulamaları farklılık
göstermektedir. Y'aşanı boytı..öğrenme kavramını uygulayabilmek için kesin politik çözümler
üretilmelidir (EURYDICE,2000).
2000 yılına gelindiğinde ise, eğitim programlarının yam sıra bir de e-Öğrenme Geleceğin
Eğitiminin Tasarlanması (e-Learning -Design Tomorrow's Education) isimli bir çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmanın amaçları; bilgi ve, iletişim ağlarının ilerlemesini sağlamak, herkes
için eğitim kalitesini artırmak ve herkesin eğitime kolayca ulaşmasını sağlamak, eğitim
sektöründe çalışan kişiler arasında işbirliğini geliştirerek Avrupa eğitim alanını kurmak,
öğrenmede bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım becerilerini artırarak bilgileri paylaşmak,
kişilerin becerilerini
(European... ,2000a).

nasıl

geliştireceğini

bilerek

yeniliklere

ayak

uydurabilmektir

1
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Bu amaçları yerine getirerek eğitim merkezleri ve eğitimde çalışan kişilerin bilgi temelli
topluma uyumunu kolaylaştırmak ve elektronik öğrenmenin ve internet kaynaklarının yaşam
boyu öğrenme sürecinde ne kadar önemli olduğu vurgulanmak istenmektedir.

Yaşam

boyu

öğrenme

sürecinde

daha önce bahsettiğimiz

tüm amaçların

yerme

getirilebilmesi için sağlam bir-bütçenin bulunması gerekıri.ektedir. Avrupa Sosyal Fonu, yaşam
boyu öğrenme bütçesi için ana araçtır. Avrupa Bölgesel Gelişim Fonu da fon sağlayan diğer bir
kuruluştur.

Komisyon,

üye ülkelerle

beraber

çalışarak,

şu anki

durumu,

önceliklerin

karşılanması için gerekli bütçeyi saptayarak kaynakların yaşam boyu öğrenmeye akışını
artırmayı hedeflemektedir.

EQUAL topluluğu, yaşam boyu öğrenme çahşmalarına yeni bir

yaklaşım getirirken, yaşam boyu öğrenmenin gelişiminde can alıcı bir rol oynamaktadır.
ô.çerceve Programı da yaşam boyu öğrenme alamndakiaraştırmalan güçlendirecek ve yeni
fırsatlar yaratıp,

önceki

programlarda· yer ı· alap)•.çalışm'!larıı: güçlendlrecektlr: (European

... ;2002c:47).

"· •.. ,

ı.

2.1.4-., Gözlem ve Yenilikler (Observation and Innovation) -

Gözlem ve yenilikler Programı, eğitim sektörünün toplumun bütün kademelerince ele
alınıp irdelenmesini sağlayarak, sorunların çözümü yönünde çaba harcamakta ve busüreçte
gerekli yardım ve desteği sağlamaktadır (AvrupaParlementosu ... ,2003) .

., ·~!ABu eylemin amacı, bilgi ve deneyim -alışverişini

sağlayarak, bu -alandaki sistem ve

politikaların karşılaştırmalı analizinin-yapılması, Avrupa'da eğitimle ilgili yenileşme sürecinin
ilerletilmesi, eğitim sistemlerinin kalite ve esnekliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Yani program Avrupa'daki çeşitli zenginlikleri ve farklı uygulamaları ortaya koyarak, ülkeler
arası etkileşim ve yardımlaşmayı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu programa eğitim kurumlarının müdürleri, müfettişler, eğitim danışmanları, yerel ve
ulusal düzeyde eğitim alanında çalışan uzmanlar· ve idari personel (Bakanlıklar ve resmi
forumlar dahilj.öğretmen yetiştiren kişiler katılabilir.

.ı
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Bu eylem yürütülürken, özellikle, Avrupa Topluluklarının İstatistik Bürosu (Eurostat),
AvrupaMesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (Cedefop), Avrupa Eğitim Örgütü (ETF) ve diğer
ilgili.örgütlerle, özellikle, Avrupa Konseyi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
ve Birleşmiş .Milletler Eğitim, Sağlık ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi kuruluşlarla yakın
işbirliği kurulması planlanmaktadır.
Gözlemve yenilikler iki alt eylem alanından oluşmaktadır.Bunlar:
f

1) Eğitim Sistemlerinin, Politikalarınınve Yeniliklerinin Gözlenmesi,
2) Acil İhtiyaçlara Yönelik Yenilikçi Girişimlerdir.

1-) Eğitim Sistemlerinin, Politikalarının ve Yeniliklerinin Gözlenmesi: · Bu eylem, üye

ülkelerdeki sistem ve politikaların karşılaştırmalı analizini, istatistiksel verilerin toplanmasını,
eğitimin kalitesini değerlendirmek için yöntem geliştirilmesini, yeni deneylerden elde edilen
,erileTu. doğrultusunda veri tabanlarının ve diğer bilgi kaynaklarının geliştirilmesi ve
güncelleştirilmesini, Topluluk ve üye ülke düzeyinde· desteklenen ilgili faaliyetlerden elde
edilen ıdeneyimlerin paylaşımını,
diplomaların,

derecelerin ve

diğer üye ülkeler'deki

bütün eğitim düzeylerinde

öğrenim dönemlerinin tanınmasının kolaylaştırılmasını

arnaçlamaktadırtfiuropean... ,2003 ğ). .

2-)

Acil . İhtiyaçlara Yönelik Yenilikçi Girişimler: Topluluk, yürürlükteki Programın diğer

eylemlerinde belirtilen işbirliği faaliyetlerine ek olarak, eğitimin belirli .bir ya. da daha fazla
ektöründe yenilikleri geliştirmeyi hedefleyen uluslar ötesi çalışma ve projeleri destekleyebilir.
Öncelik verilecek kontı.l~'.OOSeytarafından belirlenecektir ve bu Programın süresi boyunca
ortaya-çıkarı .yeni ihtiyaçlara adaptasyonu sağlamak için 'düzenli olarak gözden geçirilecektir
(Eufopean ... ,2003ğ).(daha fazla bilgi için, Bkz: www.socleoyoutb.be;

www.europa.eu.int;

www.eurodesk.org ).

2.1.6:·0rtak Eylemler

Eğitimle ilgili programlar olan Sokrates, Youth, Leonardo da Vinci ve diğer Avrupa
Programları yakın bir işbirliği içinde çalışır. Ortak eylemler, eğitim, öğretim ve gençlik
programlarına bütünleşik bir yaklaşım sağlamak amacıyla düzenlenmişlerdir. Bu eylemin

).\

.~j
•l
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amacı, topluluk içinde eğitim, öğretim ve gençlik politikalarının bütüncül bir şekilde ele alınıp
değerlendirilmesini sağlayabilmektir (European Commission,2003g) Topluluk'un desteğini, bu
Programın yap!sı içinde, bilgi Avrupa'sı hedefine hizmet eden diğer Topluluk eylem ve
programlarıyla (özellikle Leonardo da Vinci ve Youth programları)

yapılan. Ortak Eylem

'

projeleri alabilir. Bu programa genel olarak Sokrates çerçevesi içinde uygun bütün kurum ve
kuruluşlar,

araştırma

merkezleri,

uzmanlar

vb.

kişi

ve

kurumlar.

katılabilir

(Eııjopean ... ,2003g,). Ortak faaliyetler iki şekilde:
1) Farklı programlar arasında ortaklaşa yapılacak proje teklifleri aracılığıyla· (üç
programdan en az ikisinin katılımıyla),
2) Bir program tarafından yapılan bununla birlike diğer program amaçlarıyla-örtüşen
konularla ilgili projeler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Türkiye'nin

Avrupa Birliği bünyesindeki eğitim, ve ıgençllk prograrrrlanrıa.flseonerdo,

Sokrates, Gençlik) katılımına yönelik girişirnlet:.:19,95 yılın9a_:başlatılrnış
Bkz:http://atlas.cc.itü.edu.tr/-agee/ecg/turkiye~html)

(ayrıntılı bilgi için

ve 1999 yılında AB bünyesinde alınan

kararlarla, programlar Türkiye'ye açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 29 Aralık 1999 tarihinde,
Türkiye'nin

söz konusu üç programa katılımı için resmi başvuruda bulunulmuştur. Bundan

sonra; Ulusal J>rogramda, "Leonardo, Sokrates ve Gençlik programlarına katılım" ile, "AB'nin
Gençlik ve Eğitim Programlarından Sorumlu Ulusal Ajans'ın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki
Kanun'a" ilişkin çalışmaların sonuçlandırılıp uygulamaya konulmasına kısa vadeli öncelikler
meyanında yer verilmiştir. Söz konusu üç Programın tanıtımından, işleyişinden, izlenmesinden
ve değerlendirilmesrndeiı?sofumlu olacak bir Ulusal Ajans'ın,

Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK

Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, DPT .btınyesinde ayn bir
birim olarak kurulması, 24 Aralık 2001,tarihinde kararlaştırılmış ve keyfiyet AB.Komisyonuna
da bildirilmiştir. Programlardan fiilen f-aydalanabilmemiz için, asgari 18 aylık bir hazırlık
dönemi geçirilmesi gerekmektedir. Hazırlık döneminde, programların tanıtımı ve Ulusal Ajans
personelinirı eğitimi amacıyla yürütülecek faaliyetleri düzenleyen çalışma programları 27
Aralık 2002 tarihinde Türkiye ve Komisyon arasında imzalanmıştır.

:eBunu takiben, hazırlık döneminin finansmanı amacıyla AB tarafından taahhüt .edilen 3.8
milyon Euro'nun serbest bırakılmasına dair sözleşme de imzalannnştır.r Türkiye 2004.,.2005

,...
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.aderiıik yılından itibaren programlardan fiilen faydalanmaya başlaması hedeflenmektedir
.C Dışişleri Bakanlığı,2003).

Türkiye'de, Ocak 2002 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Planlama Teşkilatı
DPT)· bünyesinde Ulusal Ajans görevini

yerine getirmek üzere bir daire başkanlığı

ulmu~tur (AB Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi - ABEGPPB). Diğer taraftan,
- .,.
.
.. rkiye;IJin AB programlarından yararlanmasını sağlayacak olan ve daha önce taraflarca 26
"

bat 2Q02 tarihinde imzalanmış bulunan Çerçeve Anlaşmayı onaylayan·4763

sayılı J<anun da

~

.

.

B\ı1.M tarafından görüşülerek uygun b_ulunmuş ve 28 Haziran 2002 tarihli ResmiGazetede

. yınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın içeriği ve dayandığı Bakanlar Kurulu Kararı ise
zaların tamamlanmasından sonra 1 Eylül 2002 tarihli ''Resmi Gazetede yayınlanmıştır
Avrupa Birliği Eğitim ... ,2003f). (Ayrıca Bkz. "504 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş
~

e Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik, Yapılması Hakkında
.
.
..•. "·anun)::- T.C. Resmi Gazete (25191,6
Ağustos
2003}
.
....
'

~

,;

,

r

2.2. AVRUPA
BİRLİGİ'NİN
YÜRÜTTÜGÜ EGİTİM~ONULU TOPLULUK
,,·.
.
PROGRAMLARI
2.2.1. Sokrates Programı

"Sokrates ((Ö.47b.:3-9°9}-0att felsefesinin ~urucularmdan sayılan, dogmatizmi ı:ed1ederek
dünyada ki hümanist yaklaşıma -,inanan Yunanlı bir filozoftur. Öğretimde soru-cevap yöntemini
.ullanarak öğrencilerinin neleri bilmediklerini

keşfetmelerine

yardımcı olmuştur, Avrupa

eğitim Programına onun adının verilrµ~~ipm, nedeni "kendine ve diğer kişilere saygılı olarak,
.t

;;

.••. -

~··.

•

bilginin temeli kişinin kendisini bilmesidir"
... ,2002h: 3).
. sözü. olmuştur" (European
.
{

Sokrates Programı Sokrates I ve SokraJ~s

H

olmak üzere iki dönemi kapsayan bir

programdır. Sokrates Programı ilk olarak _199,5-1999 dönemini kapsamak üzere tasarlanmış,
ancak elde edilen yarar ve geri bildirimler doğrultusunda Programın sürdürülmesine karar
verilmiştir. Bu karar sonucunda da Sokrates IIProgramı doğmuştur. Sokrates I Programı 14
mart 1995 tarihli 819/95/EC nolu karara istinaden, Avrupa Birliği kuruluş antlaşmasının 126.

26

ve l27.

* maddeleri temel alınarak oluşturulmuş 1995 ve 1999 yıllarını kapsayıp sona ermiş

ir programdır (European Parlement...,1995a). Topluluk eylem Programının 2. aşaması olan
okrates II ise, Avrupa Parlementosu ve konseyinin 253/2000/EC sayılı 24 ocak 2000 tarihli
.ararı gereğince kurulan ve 1 Ocak 2000-31 Aralık 2006 dönemini kapsayan bir programdır.
Sokrates II Programı Avrupa Birliği Antlaşmasının 149 ve 150. maddelerine dayarıılarak
hayata geçirilmiştir. Söz konusu maddelere göre, Birlik üye devletlerle yakın işbirliği içinde,
bir diii ·eylemi uygulamaya koyarak eğitimde kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
.

Antlaşma, aynı zamanda, Bi rliğin bütün vatandaşlarının yaşam boyu öğrenme imkanlarım
geliştirme taahhüdünü de içermektedir (Avrupa Parlementosu... ,2003).
Sokrates Programlarının amacı, Avrupa Birliği 'ne üye ülkeler arasında bilgi transferi ve
•~

"'lıf'

•

,·

.•

ortak bilgiler sağlayarak, 21.yüzyılın gelişim ve zorluklarına
daha
iyitepkive
cevap vermek,
. .
,~
yaşam boyu öğrenme kavramını uygulayabilmek, herkesin qilgfve becerileriiıi geliştirmesini
ağlamak, hayatlarının herhangi bir döneminde eğitim almamış ya da devam ettikleri eğitim

alanında bilgi sahibi olmak isteyen kişilere imkanlar sunabilmek, öğrenen kimselerin mübadele
ve gelişimini sağlayarak toplumlar arası kültür bütünleşmesini yaymak, bu hareketlilik
esnasında dil öğrenimini özendirerek kişilerin dil becerilerini artırmak, üye ülkelerde eğitimin
her düzeyindeki kuruluşlar arasındaki işbirliğini,

aralarındaki entelektüel ve öğretim

potansiyellerini geliştirmek üzere desteklemek, eğitim sistemlerindeki bilgi değişimine yardım
etmek ve üye ülkelerdeki eğitim politikalarını yönlendirenler arasındaki deneyim değişimini
~

;':_-,_A.

. .

desteklemek, çahşmalarda Aôrupa boyutunu desteklemek amacıyla öğretmen değişimini teşvik
etmek ve niteliklerini geliştirmektir (Duman,2001).
r"

.:,.

Sokrates Programlarının ana amaçlarını ş~ şekilde özetleyebiliriz: İki program eğitimin tilin
alatılarını kapsamakta, eğitimde Avrupa boyutunu getirmeye çalışmakta ve katılımcı ülkeler
arasındaki işbirliğini güçlendirerek eğitimin kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Her iki
dönemde oluşturulan programlarda dikkati çeken en önemli özellik hareketlilik ve değişim
programlarıdır. Bu amaçlara yönelik olarak yürütülen faaliyetlere paralel olarak, Sokrates
Programı, en fazla eğitimi ihmal edilen ülkelere katkı sağlamaktadır ve her alanda kadın-erkek
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(cinsiyet) eşitliği, özürlüler ve diğer tilin bireyler için fırsat eşitliğini sağlayarak, ayırımcılık,
yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi kavramlarla da savaşmaktadır.
Sokrates Programının hedefleri, 253/2000/EC sayılı kararda şöyle belirtilmiştir:
-

(a) Eğitimin Avrupa boyutunu her düzeyde güçlendirip Avrupa'daki eğitim kaynaklarına
uluslar ötesi .erişirni en geniş düzeyde sağlarken, eğitimin her alanında. eşit fırsatlar sunmak;

(b) Avrupa Birliği ülkelerinde konuşulan dillerin nitel ve nicel olarak geliştirilmesinin
yaygınlaştırılması, özellikle daha az kullanılan ve daha az öğretilen dillerin geliştirilmesiyle
Avrupa Birliği'ndeki insanlar arasındaki anlayış ve dayanışmayı arttırmak ve eğitimin kültürler
arası boyutunu güçlendirmek;

(c) Eğitim alanında işbirliği ve hareketliliği yaygınlaştırmakiçin, eğitimkıırumları arasında
değişimi teşvik

etmek, açık ve uzaktan

öğrenimi desteklemek;

i,

diploma ve- öğrenim

dönemlerinin tanınmasının geliştirilmesini teşvik etmek, bilgi-alışverişinin geliştirilmesi ye bu
konudaki engellerin kaldırılmasına yardımcı olmak;

(d) Eğitim işlerinin ve materyallerinin, uygun olduğu takdirde, yeni teknolojilerin kullanılması
dahil, geliştirilmesinde yenileşmeyi teşvik etmek ve eğitim alanında
ortak çıkar politikalarını ortaya çıkarmaktır (European ... 2000b).

Daha önce ·ae befirt-i-!ffiği gibi Sokrates II Programı, Sokrates I den aldığı geri bildirimler
sonucunda geliştirilmiştir. Sok:rates J,Pwgranu.-üç,.eylem;{alt

program) alanından oluşurken

(Yüksek öğrenim (Erasmus), Okul Eğitimi (Comenius) ve Yatay Eylemler), Sokrates II,
Piogramı, sekiz eylem alanından (Comenius, Erasmus; Grundtvig, Lingua, Minerva, Gözlem
ve Yenilikler

(Observation

and Inno_vation);, .Ortak Eylemler

(Joint Actions);

Destek

Faaliyetleri (Accompanying Measures)) oluşmaktadır. . Sokrates I Programında Yatay Eylemler
başlığı altında, Lingua (Dil Öğrenim), Açık ve Uzaktan Eğitim ve Açık ve Uzaktan Eğitiminin
gelişmelerini

(Minerva),

ya da Sokrates

Programına

katılımcı

ülkelerde . yeni eğitim

tekniklerinin kullanımını çizen projeler yer almıştır. Aynca Sokrates I de yer alan projeler
(gözlem projeleri) arasında Yetişkin eğitim faaliyeti adı altında bir çalışma da yapılmıştır.
Yetişkin eğitimi için sorumlu olanlar arasında Avrupa konularının önemi hakkında Avrupa

-.ıı
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.

ülkelerinin·kültür; .gelenek ve dilleri hakkındaki bilginin yayılması . ve Avrupa Birliğinin
ekonomik, politik ve yönetsel. yapısının anlaşılması yoluyla duyarlılık artırma etkinlikleri,
yetişkin eğitimi kurumları ~ arasındaki Avrupa..işbirliğini, özellikle deneyim aktarımı ve
yenilikleri destekleyen projelere öncelik verilmiştir. Sokrates II Programında ise-, tüm bu
projeler yeni alt alanlarda eklenerek ayn eylem alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin:
Sokrates II Programının içinde yer alan Grundtvig 2 (Öğrenme Ortaklıkları) ve Grundtvig 3
(YetişkinEğitim Personeline Bireysel Destekler) tümüyle yeni bir etkinliktir.
1rt--<

Ayrıca Sokrates I Prograıru'na, 15 Avrupa Birliği üyesi ülke ile Norveç, İzlanda ve
Liechtenstein katılırken, Sokrates II Programında katılan ülke sayısı 3l'e yükselmiştir.
SokratesII Programı'na:
1) 15 üye ülke (Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Holanda, Lüksemburg.rltalya,
İspanya, Portekiz, Yunanistan, İsveç, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İrlanda);
2) EEA Anlaşması'nda kabul edilmiş şartlara uygun olarak EFTAIEEA Ülkeleri,
(Norveç, İzlanda, Liechtenstein);
3) Avrupa anlaşmalarında belirtilmiş şartlara, çeşitli Ortaklık Konseylerinde alınmış
kararlara ve,.kendi farklı protokollerine uygun olarak; Birleşik Doğu ve Orta
Avrupa ülkeleri (CEEC), (Maceristan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Letonya, Polanya, Romanya, Slovakya, Slovenya);
4) Kendisiyle anlaşılacak prosedürlere uygun.olarak, ek kaynaklar tarafından finanse
edilen KibrTh-Rum_Yönetimi;
5) Anlaşma'nın şartlarına uygun olarak ek kaynaklar tarafmdanfinanse edilen-Malta
ve Türkiye katılmaktadır (European... ,2002h:2).

~:.•

Programa açık olan bu ülkelerin Programın yürütülebilmesiiçin bazı sorumluluklarıvardır.
Bunlar, ülke düzeyindeki işletimi sağlamak için Ulusal Ajansların oluşturulması, programa
erişim için yasal ve yönetsel düzenlemelerin hazırlanmasıdır. Avrupa düzeyinde, Programın
kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinden Avrupa Komisyonu sorumludur. Programın
yapılmasıve yürütülmesi için 3 ana yapı oluşturulmuştur.Bunlar: Sokrates Komitesi, Sokrates
veITeknikYardım Ofisi (TAO) ve Ulusal Ajanslardır.
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' ·. Sokrates Komitesi:

Sokrates komitesinde her ~~ir, üye ülkeden iki temsilci bulunur ve

oturum başkanlığı Komisyon tarafından yapılır. Avrupa Ekonomik Bölgesi illkeleri ve AB
aday ülkeleri ise toplantılara gözlemci statüsünde katılmaktadır. Sokrates Komitesi, Sokrates
e$tlemlerinin koordinasyon, kontrol ve yürütülmesinden s orumlu olan Komisyon ile ulusal
yetkililer arasında iletişimi sağlamaktadır-

Sokrates ve Teknik Yardım Ofisi: Komisyona ve başvuru sahiplerine Programın t eknik
idaresi ile ilgili yardım sağlayan yapıdır.
'I

Ulusal Ajanslar: Ulusal Ajanslar, belirli faaliyet projelerinin seçiminden sorumludur. Aynı
zamanda öğrenci ödeneklerinin tahsis edilmesi ve denetlenmesi ve finansal yönetim görevleri
arasındadır. Sokrates Ulusal Ajansları iki şekilde organize olabilir:
J-Tek bir ajans altında : Macaristan, Romanya, Yunanistan, İspanya ve.Portekiz tek bir
Ulusal Ajans .alünda organize olmuşlardır.
2.:Birden fazla ajans altında: İrlanda, İngiltere ve Belçika gibi ülkeler birden fazla ajans
aljinda organize olmuştur (ODTÜ,2004).

ı1Ulusal Ajansların yukarda belirtilenlerin dışında başka görevleri de bulunmaktadır- Bunlar;
prôje seçimi aşamasında ulusal karar organına ve AB Komisyonuna destek.sağleaması, seçilen
pröjelerin idari, mali ve yasal işlemlerinin yürütülmesi, bütün ~ojelere iliş'kiJ:ı.,;bilgiferin
derlenmesi, raporlanması ve ilgili makamlara sunulması, proje lmtcamı:ılatttnnıü'*penetiİfii;
.

,•

'*·

izlenmesi, ve ayrtlaıi':furua1ta-etkin yönetimi, proje sonuçlarımnwe özellikle -iylfı.ix$iiamaların
~

r··

ürke içinde ve dışında yayımına katkı sağlanması, Programf
gelişimine ve farklı programlar arasında 'işbirliğinin artırılmasın
s1ralanabilir (Yaman,2002).

ası-olarak

~,:,fo!•(itt, "':

Daha önce belirttiğimiz gibi Sokrates II Programı Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua,
Minerva, Gözlem ve Yenilikler, Ortak Eylemler ve Destek Faaliyetleri gibi sekiz eylem

~·

alanından

(alt

program)

oluşmaktadır.

Bu

eylemler,

çeşitli

önlemleri

bünyesinde

birleştirebilecek olan uluslar ötesi etkinlikler şeklinde ortaya çıkan; aşağıda belirtilmiş' önlem
tipleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir:
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(arAvrupa'da eğitim alanındaki insanların uluslar ötesi hareketliliğini destekleme;
(6). Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) kullarumını destekleme;
(c}, • Deneyim

ve . yararlı

iş . değişimini

kolaylaştıran

uluslar

ötesi

işbirliği

ağlarının

g~liştirilmesini destekleme;
(a) .Dil becerilerinin ve farklı kültürleri anlamanın geliştirilmesi;
r

t·

(e) Eğitimde yenilik ve kaliteyi geliştirmeye yönelik uluslar ötesi ortaklık temelinde yenilikçi
•
pikıt projelerin desteklenmesi;
(f)1Ulusal eğitim politikalarının gözlenmesi ve analiz edilmesi, yenilikçi ve yararlı işlerin
gözlenmesi
ve yayılması ve geniş bilgi değişimi, yollarıyla geliştirilmesi gibi konulara dikkat
,.
edilerek bu program yürürlüğe girmiştir (Yaman,2002).

2.2:Z.Comenhis (Okul Eğitimi)

28 Mart 1592 Moravya da (şu anda Çek Cumhuriyeti) doğmuş olan Jan Amos Çomeniııs
(1'§5)2-1670) Almanya'da Heidelberg Üniversitesinde eğitim görmüş bir din adamıdır. Okul
müdürlüğü de yapan Comenius'u

30 yıllık süren savaş Polonya'ya

göç etmek zorunda

'

bırakmıştır. Polonya'da iken Polonya'nın eğitim sisteminin reformu için kitaplar yazmıştır. Bu
Kftaplar sayesinde ünlü olup, okul sistemlerinin reformunu yapmak.üzere İngiltere, İsveç ve
Macaristan'ı

ziyaret etmiştir. En çok öğretim teknikleri konusanda

katkılarından dolayı

tanınmıştır. Comenius tüm çocukların, sosyo-ekonomik durum ve -cinsiyeı gözetmeksizin,
okula gitmelerini ve yaşadıkları medeniyeti anlamaları ve kabul etmeleri 'için aynı; eğitimi
görmelerinin gerektiğin~ -iaanmıştır. Com enius 'un kitabı "Resiılıle:rd&i:r .G:"ôriliıefü -Dünya"
(Visible World in Pictures )'run çocuklar için .ilk.resimli kitap oldUğQ"VaJ°S~yı:Iittaktadır. Ayrıca,
uluslararası eğitim kavramını öne. süren ilk.eğitancidir.Evrensel
"Milletlerin

Öğretmeni"

e·ğtf,im,ijJ~n~

çabalan ona

(Teacher of· Nations), iinvanını kaz.andn:mı,şttr (Avrupa Birliği

Eğitim ... ,2003d:11 ).

İsmini Jari Amos Comenius'dan

alan Comenius Programının amacı, okul eğitiminde

kaliteyi artırmak, eğitimin Avrupa boyutunu, özellikle okullar arasında uluslar arası işbirliğini
teşvik etmek,

-~

gelişimlerinin

okul eğitim
arttırılmasına

sektörünün

içinde doğrudan

katkıda bulunarak

bulunan

güçlendirmek

çalışanların

mesleki

ve dillerin kültürler arası

birlikteliğini geliştirmektir (Kadırga,2002). Bunun dışında program, Avrupa vatandaşlığının
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temelini oluşturan çok .kültürlülük bağlamında öğrenme engelli grupların .desteklenmesi,
j:!l,,r

.

••

•

okullardakibaşarısızlık, toplumdan dışlanma ve eğitimde fırsat eşitliği gibi önemli.konulan da
v~gulamaktadır. Comenius Programı 3 ana eylemden (faaliyetten) oluşmaktadır.

'
Bunlar:
t~

1- ©kul Ortaklıkları (School Partnership),
2-WOkul Eğitim Kadrosunun Eğitimi (Training of School Education Staff),
3- ComeniusUzmanlık Ağları (CorneniusNetworks) (Avrupa Birliği
Eğitim... ,2003d:11).
Okul, Ortaklığı: Okul ortaklığı ile, okullar arasında çok yönlü ortaklık yaratılması teşvik
edilmektedir. Fakat bu tür ortaklıklar eğitimle ilgili başka kuruluşları örneğin; Öğretmen
yetiştiren kuruluşları, yerel kurum ve otoriteleri, kültürel ve ekonoesikalaada faaliyet gösteren
kuruluşları, ~ytıca aileler ve öğrencileri kapsamaktadır.' Bu ·eylemin .amacı; kültürler arası
eğitimi sağlamak, sosyo-ekonomik ve bölgesel ofarak dezavantajlı okullar ve öğrencilere
fırsatlar vermek, kadın erkek eşitliğini sağlamak, yabacı düşmanlığı ile savaşmak, özel
gereksinimiolan veya özürlü kişilere fırsat eşitliği sağlamaktır (European ... ,2002b).
Bu eyleme katılmak isteyen okullar, bu Programın (Comenius Planı) yapısı içindegelecek

okut yılı boyunca yapmayı planladıkları etkinlikleri tanımlayan kısa bir taslak sunacaklardır.
Comenius Plariı, Sokrates Ulusal Ajanslarının, bu eylem altında seçim faaliyetini yürütürken,

her okulun Avrupa ile ilgili etkinliklerinin ayrıntılı gelişimini göz ,önl:i.:ııı.deii:tu.tmasım
sağlayacaktır (Avrupa, Pfflemen.tosu... ,2003). Okullar, seçtikler:ji.pn>jetürü .n~dlursaii'olsun}
kendilerininülkeler arası proje çalışmalarmıizlemek ve değeıJ~ndir1ne\t¢htözendi\riılirJ:er.
Bu,
hedeflerin belirlenmesini, başarıların değetıJem{irilınesini,pı;@jenjrı {l(tğişengereksinimler ve
fırsatlara uyarlanabilmesini kolaylaştıracak, sonuç olarak da proje kalitesinin ve yararlarının
artmasını getirecektir. Proje, okulun yerel halka>ı$Jlıiıa.sını"s~ğJayan:ak,·bC'.>yleliklede toplumun
okula
duyduğu iligiyi artırarak gelecek içini yem ifusaıtla"& oluşturacaktır (Avrupa Birliği
;
Eğitim... ,2004a:3 5).
Okul Eğitim Kadrosunun Eğ.itimi: Okul eğitiminde yer alan bütün personeli kapsar. Okul
e@timindeçalışan personelin profesyonel gelişimlerinin farklı yönleri ve aşamaları ile ilgili
kaynaştırıcı bir rol üstlenir. Bu eylemin amacı, eğitimde Avrupa boyutunun gelişmesine katkı
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sağlamak;

okul eğitim. kalitesinin

artmasını

"If'
düzeydeki aktivitelerin tamamlanmasını

sağlayarak

yeniliklere

öncü

olmak

ve ulusal

sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda

••

Öğretim

yöntemleri, okul yönetimi, danışmanlık ve rehberlik, bilgi teknolojilerinin pedegojik.kullanımı
ile ~ilgili

yeniliklerin

teşvik

edilmesi,

Avrupa

Birliği

dillerinin

öğretilme

kalitesinin

-

yükseltilmesi ve belli öğrenci gruplarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için, daha iyi
yollann-bulunması gibi konular önceliklidir (European ... ,20021).

Bu-eylem alam da Ulusal Ajans merkezli bir faaliyettir. Yer alan projelerden ve kurslardan
yararlanabilmek

için kişilerin

ya da kurumların

ülkelerinde

bulunan - Ulusal .ıAjans'a

,ı,ı:

başvurmaları gerekmektedir.
'o

Comenius Uzmanlık Ağları: Bu eylemin amacı, okullar arasında işbirliklerini kurmak, iyi
uygulama örneklerinin ve olumlu başarıların yaygınlaştırılmasını sağlamak, kullanmaya uygun
ııı.

fikirlerin ve bulguların yayılmasını temin etmek ve projelere süreklilik ve sürdürebilirlik etkisi
kazandırmaktır (European ... ,2002a).

Avrupa vatandaşlığı veya Avrupa kültür mirası gibi konuları h•f-

alan eğitimin Avrupa

oyutunu teşvik etmek amacıyla tasarlanmış ağlar (iletişim ve teknoloji ağları), enformasyon
ve iletişim teknolojilerinin eğitim amaçlı kullanılması, dil öğrenme, çevre eğitimi sanat eğitimi
ve yaratıcılık, kültürler arası eğitim, fen ve teknoloji gibi disiplinler arası konulara .odaklarıan
veya özel konu alanlarındaki ağlar, okulda kalitenin değerlendirilmesi, okul başarı düzeylerinin
artınlması, okullar ve ifdill:tyası1 okullardaki şiddet, ırkçılık ve drşlaamayla.müeadele edilmesi,
ğitimwe özel hedef grupların bütünleşmesi gibi okul gelişimi ·il~ ilgili ·yöntemler ve -yeni
~

yaklaşımlara odaklanan ağlar önceliklidir (Avrupa. Birliği Eğitim.•.:;2f)03Gl: 15).

Okul eğitiminin yenilikçi ve niteliksel yönlerinin tartışılması ve ortak çıkar konuları,
onuçlarının ve yararlı politikaların yayımlanması üzerinde işbirliği sağlanması için ağlar
__erıişletilecektir ve bu ağlar, uygun görüldüğü yerde Erasmus eyleminde yer, alan tematik
ağlarla yakın işbirliği içinde geliştirilecektir (Avrupa Parlementosu ... j2003) (Örnek .projeler
!'i.

için'Bkz: http://www.global.peda.net/

compact)
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Kısaca-özetlemek gerekirse; Comenius Programı, okullar arası işbirliği ve okullarda eğitim
verem personelin

eğitimini

teşvik

ederek

eğitimin

Avrupalı

boyutunu

geliştirmeyi

amaçlamaktadır. Yaşam boyu öğrenme eğitim ve öğrenmenin her aşamasını kapsamaktadır,
Corfienius Programıyla erken yaşlarda bu bilinç çoçuklara aktarılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca
bu :program, yabancı dil öğrenme amaçlı projelere de ayrı bir .önem .vermektedir. Proje
sonuçları, ·çalışınalaı:ın, yaygınlaştırılmasını

için Comenius ağlarına aktarılır.

sağlamak

Comşaius Programı, riskli ve özel eğitime ihtiyacı olan- çocukların nasıl eğitileceği, kültürler
arasr birlikteliğin geliştirilmesi, okul ortamı ya da okul dışında iJhirliği yoluyla eğitimin
kalitesinin

artırılması;

öğretim

materyallerinin

ve örgün

eğitimin

Avrupa

boyutunun

güôlenmesini sağlar.

2.2;3,Erasmus Programı (Yüksek Öğretim)
esiderius Erasmus (1469-1536) yaşamını insanı ve hıristiyanhğı temel. alan düşünce ve
halldar .arasında karşılıklı anlayışın anahtarı olarak gördüğü evrensel bir bilgelik kavramı
geliştirmeye adamıştır. Din bilimi, eğitim, retorik ve klasik çalışmaların
:~

hepsinde aynı

derecede başarılı olmasının yanı sıra _parlak bir alaycıydı· ve sik sık kurumla ve arkadaşlarıyla
çatışmaya girerdi. Roterdam'Iı olan Erasmus Fransa, İngiltere, İtalya,· İsviçre ve bugünkü
Be\,ika'da eğitim gördü ve ders verdi (Avrupa Birliği Eğitim ... ,2D04a:69). Erasmus- şahıs
olarak kozmopolit entelektüelliğin temsilcisidir: Bu nedenle

hti

program Erasmus başlığı

altında isimlendrrilmiştii~erşite

lisans ve lisans üstü (doktora.dahil). eğitimini, bu alanda

işbirliğini
~

değişiminiorkorıu

ve

karşılıklı

öğrenci

alan

Emsıtms
d?rogramı,
.

Yüksek

öğJ~timkurumlatı arasında Avrupa boyutunııru(~'ş;vilci amaçlı ortak- p:rdjeler, v~, programlar,
üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları için· mübadele bursları ve-akademik uzmanlık
ağ!arı (Thematic Networks) m kapsar.
:~; r·.

Program yüksek öğrenim, yüksek kaliteli insan kaynaklarının oluşturulmasında, bilimsel
buluşlar yoluyla ortaya çıkan gelişmiş bilginin paylaşılmasında, artan ihtiyaçlar karşısında yerli
beceri ve yeterliklerin geliştirilmesinde ve gelecek nesillerin Avrupa içinde yetiştirilmesinde
büyük

önem

taşımaktadır

(Kısakürek,2002). . Erasmus

Programı

ile yüksek

öğretim

(:_I
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kurumlarınınAvrupa etkinlikleri yanında yöneticilerin, öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin
değişimi desteklenmektedir.
:c
\,,1,Erasmus Progr,amınınamacı, Avrupa'da yüksek öğrenimin kalitesini artırmak ve Avrupa
boşutunu güçlendirmektir, Erasmus Programı belirtilen amaçları üniversiteler arasında ülkeler
arası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini
sağlayarak ve Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak
tanınmasıve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır (Avrupa
Bitliği Eğitim... ,2003d:2).
;,.,

Erasmus Programına her düzeyden öğrenciler, eğitimle doğrudan ilgili öğretmenler,
öğretim görevlileri ve diğer personel, her tür eğitim kurumu, eğitim sistem ve politikalarından

ye-:tel, bölgesel ve ulusal düzeyde sorumlu kuruluşlar katılabilirler. Üniversiteler ve· diğer
yüksek eğitim kurumları kendileri tarafından hazırlanan, AB Komisyonu'mm onayladığı
Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter-EUC) ile Program
faaliyetlerinekatılabilmektedirler (European... ,2003a).
Öğrenciler: Erasmus Programı kapsamında öğrencilere yüksek öğrenimin ilk yılındaki
öğrenciler hariç, doktora dahil olmak üzere, Üniversiteler arasında varılan antlaşma
çereevesinde, diğer katılımcı ülkedeki EUC' a sahip bir üniversitede-veya yüksek öğrenim
kurumunda eğitim desteği vermektedir. Katılımcı ülkelerden belfı bir süre için, (3 )t-Y, ile.bir
akademik yıl arasmdaf 'ğ~mayıı: katılmak.isteyen öğrencilerin Uluslataı;,ası~ttişkilet Öfisitie
0

yada üniversitelerinin Sokrates (ya.da Erasmus) ofisinesbaşvürmalangerekfu~kte'öfr~8ıintlsler
hangi ülkeler, üniversiteler ve fakültelesin değişim sB;r,oğtan'lJıla~ daQil ,'.öldn~ ıkcnusunda
g~tekenbilgiyi sağlamaktadır. Her üniversitenin ken.di.~Jbgt;-a_tuı;:~erçe,ye_sfu-debağımsız olarak
organize etmesi nedeniyle öğrenciler için herht;J:p.gifbirJsotµbaŞYWul~iltesi
bulunmamaktadır
(European... ,2003b).

:~~ \ ~_.,,, ı.:_:-r"<;}

l'-

t

Öğretim Elemanları: Başka bir ülkede anlaşmalı birüniversitede belli bir süre için çalışmak
ya:da Sokrates/Erasmus aktivitelerine katılmak· isteyen öğretim elemanlannın. Uluslararası
İlişkiler Ofisine yada üniversitelerinin Sokrates (yada Erasmus) ofisine başvurmaları
gerekmektedir(European... ,2002h:5).

'.at.~~·
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Konusal Ağ Projesine katılmak isteyen öğretim elemanlarının ise, mevcut proje ile ilgili
kcordinatörlerle bağlantıya geçmeleri gerekmektedir. HenÜZprograma alınmamış konularda
çalışma yapmak isteyenlerin ise üniversitelerininkurumsal anlaşmaları çerçevesinde önerilerini
vermeleri gerekmektedir (European... ,2003c).
ErasmusProgramı 3 ana faaliyet alanından oluşmaktadır.Bunlar:
1-AtoYnupaüniversiteleri arası işbirliği;
2-Q)rencilerin ve öğretim üyelerinin hareketliliğive
3-Tematikağlardır.
Avfllpa Üniversiteleri Arası İşbirliği: Topluluk, üniversiteler tarafından, diğer üye
ülkelerdenortaklarla birliktelik:içinde ve uygun-görüldüğüyerde, yürttttile~yenilikçi projelerin
geliştirilmesi de dahil, üniversiteler arası işbirliği faaliyetlerini desteklemektedir (Avrupa
"f

Parlernentosu ... ,2003).

Bu eylemin amacı; öğrenciler ve öğretim üyelerinin hareketliliğini-sağlayarak, eğitimin
A vrtJpaboyutunu güçlendirmek, karşılıklı·etkileşim sonucu ortak müfredat geliştirmek, diğer

ülkelerin dillerinin öğrenilmesini kolaylaştırmak ve farklı kültüı:-leri biraraya getirerek,
kültürler arası birlikteliği oluşturmaktır.
. t

,Ç.

.,.-,

Erasmus Progrhmında--mmpa Kredi Transfer.Sistemi önemli-bir YW ttitırrflktiıihr)Avrupa
Kre&1 Transfer Sistemi (European Credit Transfer System-ECTS) a.kad~nıi:J.ü~~edi'belirlemeve
transfer sistemidir. Akademik çalışma progranı,la:tiinın'iş:~ffaflığma::-v~i5'ğrencilerin_
başarılarına
bağlisolarak
akademik tanımayı organize etmek içiıte'nıiyi
uygutam.aı',Şaıttlaırını.sağlamaktadır.
~
.
ECS'f kendi başına içeriği, yapıyı veya akaderriikrprogramlarıneşitliğini düzenlemez çünkü
unlar eğitim kalitesi ile ilgili konulardır ve üniversitelerin kendi programlarını ve
müfredatlarını belirlerken kendi başlarına .karar verme insiyatifleri bulunmaktadır. ECST
ayesinde misafır olunan ülkede geçirilen zaman ve harcanan emeğin öğrencinin kendi
E

üniversitesitarafından tamamen tanınması sağlanmaktadır (Avrupa Birliği Eğitim... ,2003d:6).
Komisyon, ECST'lerinin daha yaygın kullanımını teşvik ederek, Avrupa'da öğrenci değişimi
ile

36

birlikte, tatmin .edici bir düzeyde karşılıklı kabul oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle,
Erasmus kapsamında destek almak için müracaat eden üniversitelerin ECST'nin kısmen ya da
pilot.eolarak uygulanmakta olduğu yerlerde tüm bölümlere ve fakültelere yaygınlaştırması
yönünde. teşvik· edilirler. ECST'letinin doğru biçimde uygulanmasını sağlamaya yardımcı
-

olmak, amacıyla, ECST danışmanlarının ziyaretleri gibi yan etkinlikler için komisyon.desteği
devam edecektir (Avrupa Birliği Eğitim... ,2004a:83).
Öğrencilerin ve Öğretim Üyelerinin Hareketliliği: Bu eylemle, öğrenciler ile üniversiteler

tarafından verilen derslerin dağılımını genişletmek veya Avrupa boyutunu geliştirmek gibi
öğretimgörevlerini yerine getiren öğretim elemanlarınmmhareketliliği desteklenmektedir.
Bu eylemin amacı; Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin Avrupa'da. karşılıklı değişimini
ağlayarak, Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak
tanınmasını

s~ğlamak

böylece

şeffaflığın

gelişmesine

katkıda

bulunmaktır

(European... ,2003d).
Tematik Ağlar (Akademik Uzmanlık Ağları): Topluluk, her biri bir veya daha fazla branşla
ilgilikonular veya ortak çıkar ile ilgili konular üzerinde işbirliği yapmak için. büyük çaplı bir
üniversite öbekleşmesi sağlayan tematik ağların güçlendirilmesini ve geliştirilmesini
desteklemektedir.Bu eylemin temel amacı, akademik disiplini.sağlamak-için Avrupalı boyutu
geliştirerek tanımlanmasına kaliteli bir şekilde katkıda bulunmaktır. Diğer amaçları ise;
yenilikleri yaymak, ya'.i:~faaliyetlerin

yaygınlaştırmak, yükselcuöğretimiii .niteliksel ve

yeniffkçi yönlerinin tartışılmasını teşvik etmek,' öğretim .rnetodlarmı geliştirmek ve. özel
kursları ve ortak programların gelişimini cesaretleridirmektir, EğttinJ:li toplumların,-mesleki
örgütlerin
ve sosyo-ekonomik çevrelerin temsilcilennin katılımı teşvik edilecektir. Sonuçların
-"!:
yayımlanmasınaözel önem verilecektir (AvrupaParlementosu... ,20.03; European... ,2003e).
Erasmus- tematik ağlarının yararlanıcıları ve koordine eden organizasyon mutlaka bir
üniversite veya Erasmus'ta yer alabilecek, tanınan üniversite olmayan her yüksek öğrenim
kurfilnuveya üniversite sonrası çalışmalar kurumu olmak zorundadır. Tematik ağlar içindeki
işbirliğinin,ilgili alanda Avrupadaki üniversitelerde uzun süren ve yaygın bir etki sağlayacak
sonucagötürmesi beklenmektedir.
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İki tane ağ vardır bunlar:

J-Tematik

Ağ Projeleri: Müfredat

perspektiften değerlendirmek

yeniliklerini

ve Avrupa'da

özel bir

alanda

karşılaştırmalı

bir

daha geniş şekilde yayılmasını temin etmeyi

-

amaçlamaktadır. Ayrıca-bu ağ diğer Sokrates eylemlerine de katkı sağlamakda ve üniversiteler
ve toplumlar arasında diyolog oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Tematik ağ projeleri bir yıllık
:r

anlaşmaya dayalı olmak üzere en fazla üç yıl sürebilir ve her yıl yenilenmek zorundadır.
flt..

2- Tematik Ağ-lan Yaygınlaştırma Projeleri: Yaygınlaştırma ağlar'ı projeden ortaya çıkan
faydaları, özellikle o ana kadar ağlar'la doğrudan irtibatlı olan kurumlar grubunun dışında da
~ ..

yaymayı araştırmalıdır. Bu ağın yaymayı planladığı ürün ve sonuçlar ispat edilmiş kalitenin
nihai-sonucu olmak zorundadır .. Bu tür projeler bir yıllık süre ile sırıırlandınlmıştır (Avrupa
Birliği-Eğitim ... ,2003d:8-9).

Hern tematik ağlar için hem de tematik ağları yaygınlaştırma projeleri için iki aşamalı
eçme, süresi vardır. Öncelikle ön proje teklifi sunulur, (bunun için .son ba;$'VUftL -tarihi 1
Kasiindır). Proje ·teklifi başarılı olursa o zaman tam. proje müracaatını fapmak .üzere-proje
ahibine teklifte bulunulur (son tarih proje teklif tarihini takip eden 1 Mart tarihidir). Hem ön

eçirrr.hem de tam seçim müracaatları Teknik Destek Bürosu'na yapılmalıdır (Avrupa Birliği
Eğitim ... ,2003d:9).

'Erasmus Prôgraını, ·:ıMfıa-öncede belirttiğimiz gibi yüksek öğrenimin kalitesini artırarak
Avrupa

boyutunu

güçlendirmeyi

amaçlamaktadır:

Öğrenci

hareketliliğine ayrı bir önem verilmekıedir.. 1:ill;nı. -Sokrates alt

ve

öğretim

üyelerinin

m· programlarının · ortak

özelliği, hareketlilik ve dil öğrenimine özel önem vermesidir.

2.2'!4. Leonardo Da Vinci Programı

Leonardo da Vinci Programı, bu tezin ana konusunu oluşturmaktadır. Leonardo· Da Vinci

Mona Lisa'nın yaratıcısıdır. Fakat aynı zamanda heykeltraş, mimer, müzisyen, bilimadami,
mühendis ve şehir plancısıydı. Bilgisi inanılmaz derecede geniş bir alanı kapsayan Leonardo da

ru>n •• ul;c,.,

Numaralı Karar ile 2000 - 2006
:'ç'

. eğitimde ve yaşam boyu edirii}rea
suııııw mesleki. rtjume girişin koi~~~~~ii-ll:l'tt•
irokanlat1nıttrgeliştirilm~i.ret;abetçililk
ının. tesis. edilmesi maksadıylfl

.ınc:slel!Iİ

eı~mıııuıı yaa:~h~JJt,Utı~ı:rıım..ıı.ıırnıtııBmtı

ıiltnesi,,(Avrupa Birliği·Eğitim, .,.,,~-~,,,. Lem:ımtfifr
··=·:ı:,,""/ls.,

{süteldi eğitim), LINOUA (dil ~i)

ve
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'

nitelikler) gibi daha sonra geliştirilen ça!ış,ı,,ıılarla.~nleştirilmiştit

.conardo.daVinci Programıyla üye ve aday ülkelerde mesleki eğitim sistemlerinin kalitesi
yeni gelişen met.odların uygulanması ve ulusal mesleki ejloo sistemlwinin gelişmesi,
· eğitim ve meslek danışmanlığında Avrupa boyutunun taşwk edilmesi, yaşam ·boyu
e kavraınmm güçlendirilerek bugünün ve yarının mesleklerine bııı,ııı:!onın ve tek,wl<:ıjik
ıme uyarlamanın teşvik edilmesi, uygun okul eğitimi oima:yaı'hyı,tişkirıler.siı,in özel
· eğitim tedbirlerinin desteklenmesinin sıığlamnıısı, fiziksel "'1J!1,lli gençler ya da
özörlil kişiler ya da başka koşullar nedeniyle ejtimden yararkınmamış,şahıslııı!ve
ve iktisadi dışlamna tehdidi altındflkalan kişiler için ilk mesli>ki,ejjitiıneV~ eğüjıı,lı,re
kolaylaştıı:ılınasmmsağlanması, kadıuların firsıı;. eşitl~i!ıılıVı!lı~1i!ls:;cııı,ni

fa,il!jtpt

ve mesleki olarak tekrar işe girme imkanlaı,ı @l!m,;Yffi\!~-~ll!!~•
·· ve çocuklarının durumunun iyileştir[lıne•iti!ııı•~~~~~~Jı';iü~e
. yeterlilik talepleri, ejtiın ihıiy,ıcı:,v&.,.g.~,m\ıjııı.,ı

~-~i$bliıJ,ğinin

irilmesinin sağlanması, gelişen tekno]tjiler ışılltmlıı eğitirnie ilgili blililn kuruluşlar
. karşılıklı etkileşiminin sağlanması, mesleki eğirim alamm!a dil bilgibırinin teşvikinin
i)Jhması, mesleki danışınanlık sistemlerinin kunılnınsımli temini ve özgör eğitim ve aç.ık
yöntemlerinin gelişiminin slirdürölnresisağlaııacaklır(EUf<lJ'ean. .. ,Ellie);
eardo da .VinciProgralin, Avrupa' de mesleki eğitimle ilgl'teliıııttlıüllinyerel, böJı,eı!o!ve
gruplarafiiçıkıii'.t:c~teki eğitim gören geııçleı-ve.sürekli eğitiıudeki genç İŞsciler~,yam
elar ve firma gruplatr (özellikle küçük ve orta boy işletmeler), dil öğretmenleri ve
kamu kuruluşları pilot projelere, ınlll,a~iaı!e ve diğer yerleştirme uygulamalarına
,ilir!er (Avrupa Birliği Komisyonu., ,;lOO)bı,
·aşvuru sahipleri meslekiçi. eğitimle ilgil;ınıınJ~l, kamu veya yarı kamı, kuro!nşları
r. Özel kişiler başvuru yapamaz. Etkirılik,alaınna,göre başvurıı!ar,AB,Kolnisjcon,qıa
Jlusal Ajans'a iletilir. Her iki durumda da diğer kuruma belgelerim kopyası gönderilir.
ardo da Vinci Programı 7 eylem alanından oluşmaktadır. Bunlar, değişim (mobility) pilot
(pilot prajets), dil öğı'enimi(language competences), ülkeler üstü ağlar (transnational
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yeniliklerle ilişkili nitelikler) gibi daha sonra geliştirilen çalışmalarla zenginleştirilmiştir
(Kısakürek,2002) .
• . Leonardoda Vinci Programıyla üye ve aday ülkelerde mesleki eğitim sistemlerinin kalitesi
ile yeni gelişen metodların uygulanması ve ulusal mesleki eğitim sistemlerinin gelişmesi,
mesleki eğitim ve meslek danışmanlığında Avrupa boyutunun teşvik edilmesi, yaşam boyu
öğrenme kavramının güçlendirilerek bugünün ve yarının mesleklerine hazırlama ve teknolojik
değişime uyarlamanın teşvik edilmesi, uygun okul eğitimi olmayan yetişkinler için özel
mesleki eğitim tedbirlerinin desteklenmesinin sağlanması, fiziksel engelli gençler ya da
zihinsel özürlü kişiler ya da başka koşullar nedeniyle eğitimden yararlanmamış şahıslar ve
sosyal ve iktisadi dışlanma tehdidi altında kalan kişiler için ilk mesleki.eğitime veya eğitimlere
girişin kolaylaştırılmasının sağlanması, kadınların fırsat eşitliğinin teşvik edilerek, yeni faaliyet
alanlan ve mesleki olarak tekrar işe girme imkanları gibi .yeni fırsatlar sunulması, göçmen
işçilerin ve çocuklarının durumunun iyileştirilmesininsağlanması, Avrupa iş piyasası üzerinde
iç pazarın yeterlilik talepleri, eğitim ihtiyacı ve gereksinimleri bakımından işbirliğinin
güçlendirilmesinin sağlanması, gelişen teknolojiler ışığında eğitimle ilgili bütün kuruluşlar
arasında karşılıklı etkileşiminin sağlanması, mesleki eğitim alanında dit bilgilerinin teşvikinin
sağlanması, mesleki danışmanlık sistemlerinin kurulmasının temini

ve

özgür eğitim ve açık

öğretim yöntemlerinin gelişiminin sürdürülmesi sağlanacaktır (European... ,200 le).
Leonardo da Vinci Programı, Avrupa'da mesleki eğitimle ilgilenen bütün yerel, bölgesel ve
ulusal
gruplara açıktır.:M$ileki.eğitim gören
gençler ve sürekli eğitimdeki genç işcilerin yanı
.
I
sıra: fırmalar ve firma grupları (özellikle küçük ve orta boy işletmeler), dil öğretmenleri ve
bütün kamu kuruluşları pilot projelere, mübadelelere ve diğer yerleştirme uygulamalarına
katılabilirler (Avrupa Birliği Komisyonu... ,2003 b).
Başvuru sahipleri meslekiçi eğitimle ilgilenen özel, kamu veya yan kamu kuruluşları
olmahdır. Özel kişiler başvuru yapamaz. Etkinlik alanına göre başvurular AB Komisyonu ya
da. Ulusal Ajans'a iletilir. Her iki durumda da diğer kuruma belgelerin kopyası gönderilir.
Leonardo da Vinci Programı 7 eylem alanından oluşmaktadır. Bunlar, değişim (mobility) pilot
projeler {pilot projets), dil öğrenimi (language competences), ülkeler üstü ağlar (transnational
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networks), başvuru kaynaklan (reference material), ortak eylemler (joint actions) ve eşlik eden
önfem.ler (accompanying measures) dir (European... ,2001a:7).
1. Değişim (Mobility)
-

Uluslararası istihdam projelerini (3 haftadan, 9 aya kadar), Uluslararası değişim projelerini
(2

aydan, 12 aya kadar} ve CEDEFOP tarafından düzenlenen çalışma gezilerini (1 haftadan, 6

haftaya kadar) kapsamaktadır (Avrupa Birliği Eğitim,2003g). Aynca bu program Avrupa'daki
iş-bağlantılı mesleki eğitimde ve çıraklık ağlarındaki sektör ya da bölgeler arasında düzenlenen
programlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini, mesleki eğitim alanlarını, eğiticiler ve eğitim
organizatörlerirıe yönelik yerleştirme ve değişim programlarını da içeren ulus ötesi fiziksel
mobilite faaliyetleri, uzaktan eğitim ağlarını ve tele-çalışmayı da içerecek biçimde gerçek
hareketliliği geliştirmeye yönelik tasarlanan ve yeni bilgi ve iletişim teknolojileriteşvik etmeye
yönelik eylemleri desteklemek ve özellikle işe yönelik hizmetlerdekılavuzluk üzerine Avrupa
düzenlemelerinin geliştirilmesine ilişkin bilgi ve iletişim teknolojllerinin-teşvik edilmesiyle
-

'

ilgili deneyimsel kılavuzlar ve tanıtım faaliyetlerini desteklemektedir (fanntamr,2002:36).
2.Pilot Projeler (Pilot Projects)
Mesleki eğitim ve rehberlik alanında yenilikçi methodlarıiı, ürünlerin vb. dizaynı, gelişimi,
değerlendirmesi üzerine projelerdir. Bu projelerde amaç yenilikçi yaklaşımların ortaya
çıkmasını sağlamak, eğitimin ve mesleki rehberliğin kalitesini sürdürmektir. Mümkünse
bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak ortaya yeni tırünlerin çıkmssı hedeflenir.
Tematik eylemler olafak-tl:iliinenve önem gösterilen konuları hedefleyen az sayıdaki projelere
özel destek verilir (Dokuz Eylül ... ,2003).

/

3. Dil Öğrenimi (Language Competencies)
Mesleki eğitim kapsamında, az kullanılan ve öğrenilen dillerin desteklenmesiniöngören bir
alt 'faaliyettir, Yenilikçi öğretim _ metodlannın yanında, bunların tasarımı, denenmesi,
geçerliliği, değerlendirmesi ve öğretim materyallerinin dağıtımını esas almaktadır (Avrupa
Birliği Eğitim... ,2003g).
4. Ülkeler Üstü Ağlar (Transnational Networks)

••
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Avrupa deneyiminin yaygınlaştırılması için uluslararası ağları destekler. Bu program Uç
fonksiyon üstlenir.Avrupa deneyimi ve yenilikçi yaklaşımların derlenmesi, rafine edilmesi ve
inşası, analizlerin geliştirilmesi ve mesleki beceri gerekliliklerinin tahmini, ağ çıknlannm ve
p'roje sonuçlannın topluma yayılmasını sağlar (Avrupa Birliği Eğitim... ,2003g).
5.Başvuru Kaynakları (Reference Materials)
JAraştırma ve analizlere destek sağlayarak referans materyalin güncelleşirilmesininirı
geliştirilmesi, mesleki eğitim sistemlerine ilişkin karşılaştırabilir verilerin yerleştirilmesi ve iyi
uygulamaların izlenmesi ve yayılması ile kapsamlı bilgi değişimine ilişkin destek sağlar
Cfanntarur,2002:37).
6.0rtak Eylemler
Ortak Eylemler, Genel Eğitim (Sokrates), Mesleki Eğitim. (Leoı:rıırd? da Vinci) ve Gençlik
programlarırun kuruluşu ile ilgili kararları, ortak· projeler uygulayarak programlar arasındaki
ilişkileri teşvik etmek için fırsat tanımaktadır. Genelde, ortak eylemler bilgi Avrupa'sının
gelişmesini hedef alır ve bir bilgi alanına girmeyen, eğitim, mesleki eğitim ve gençlik,
temalarına odaklanır. Bu ortak eylemler, değişik sektörlerden ve bilgi alanlarından gelen
kanhmcılann takviye edilmiş işbirliğini gerektirir (Avrupa Birliği Eğitim..•,2004b).

'

7. ~şlik Eden Önlemler
Üye ülkelerin Koordinasyon ve izleme faaliyetlerine destekvermek ve programa ulaşmayı
olanaklı kılmak için :-e.fuşturıılan önlemlerdir.

Komisyon ve üye ülkelerin yöntemlerin,

ürlinlerin, araçların ve topluluk önlemleri yoluyla elde edilen sonuçların transferini konsolide
etmek amacına yönelik bilgi izleme, organizasyon, değerlendirme ve yayma faaliyetleri yapılır
(Tanrıtarur,2002:37).
Üye ülkelerde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin politikalar desteklenmekte, bilgi ve beceri
geliştirme teşvik edilmekte,

bilgi

ve becerilerini

çalışma

hayatına ve vatandaşlık

uygulamalarına entegre edilmesi amacı güdülmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için Leonardo
da Vinci Programı Sokrates ve Gençlik programları ile işbirliği içinde çalışmaktadır.
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.Görüldüğü

•.

öğrenmenin

gibi

öğrenmeye

gereken

değeri

bir ön şartı olarak görülmektedir

veren bir Avrupa yaklaşımı,

yaşam

boyu

ve Leonardo da Vinci Programı yaşam. boyu

öğrenme politikaları, aktif vatandaşlık, sosyal ve mesleki bütünleşmeyi sağlayabilmek ve bunu
kolaylaştırmak için mesleki eğitimde temel becerilerin geliştirilmesi üzerinde durmaktadır. Bu
programla mesleki alanda kendini geliştirmek isteyen kişilere ve kişisel bilgi ve becerilerini
geliştirmek isteyenlere mesleki rehberlik ve danışmanlık sunmaktadır.(Ay.nntılı bilgi için Bkz:
hnp:f/europa.eujntfcomm/education/leonardo/leonardo2-en.htlm).

2.2.5, Gençlik (Youth) Programı

Avrupa Birliği çatısı altında yaşları 15-25 arasında olan 50 milyon.genç bulunmaktadır.
Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerininde katılımıyla bu sayı dikkate değer bir şekilde artacaktır.
Youth Programı, yaşları l 8 ve üstü olan gençlere ufuklarını genişletmeleri ve girişimcilik
duygularını arttırabilmeleri için imkan vermektedir. Youth, yerel yetkililer, proje liderleri ve
diğer profesyonel ilgililer arasında Avrupa işbirliği yapısını sağlamaktadır. Hepsinin ötesinde,
program değişim ve örgün öğrenim için gençlere imkan vermektedir.

Bu Programın amaçları bilgi Avrupası'run yaratılmasına katkıda bulunmak, resmi eğitim
politikasırun dışında bir gençlik politikasının geliştirilmesinde işbirliğini gerçekleştirecek bir
:\ vrupa yaratmak, yetenek ve yeterliklerin geliştirilmesini ve şaşam boyu öğrenme kavramını
destekleyerek duyarlı bir vatandaşlığı teşvik etmek ve toplumun h!r kesiminde, kişisel gelişim
, c kollektif faaliyetler ·iİrasllidaki dengenin sağlanmasıdır (European... ,2000c ).

Programın yürütülmesinden Avrupa Komisyonu sorumludur. Komisyon, bütçe idaresini,
Programın önceliklerinin ve hedeflerinin belirlenmesini sürekli bir şekilde takip etmekle
~ ükümlüdür.

Program merkezi olmakla birlikte,

Komisyon, üye ülkelerde kurulmuş olan

L lusal Ajanslarla olan koordinasyonu sağlamaktan da sorumludur. AB üyesi olmayan program
ülkelerinde koordinatörler, Ulusal Ajansların yerini almıştır.

Ulusal Ajanslar, Komisyon'a

Programın idaresinde özellikle program ile ilgili bilginin duyurulması, Programın bütününe
.._'

.•.

ilişkin önerilerde bulunmak ve bazı faaliyetlerin doğrudan yönetimi ile yardımcı olmaktadır.
Programın ulusal düzeyde uygulanması ve teşvik edilmesi Ulusal Ajansların birincil görevidir.
Bu ajansların, programlar, ilişkili konular ve .kurumlar hakkında deneyim sahibi olmaları
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nedeniyle Avrupa Komisyonu ile projeleri ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde desteklemek ve

gençler arasında bağlantıyı sağlamakta anahtar rolleri de vardır. Aynca, diğer ülkelerdeki
potansiyel proje ortaklıklarına da ilgili projeleri ileterek iki tarafı bir araya getirmek gibi bir
rolü.de vardır. Finansal destek için yapılan başvuruların

çoğu merkezi olmayıp, başvurular

Ulusal Ajanslara yapılmaktadır.
Bununla birlikte,

projelerin çoğu Komisyon tarafından doğrudan incelenmektedir.

düzeyde, projeler belirlenen seçim tarihlerinde ulusal jüri tarafından değerlendirilir.

Ulusal

Bu heyet,

gençlik faaliyetleri hakkında yeterli bilgiye sahip kişiler, Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslar
ve Youth organizasyon lan üyelerinden oluşmaktadır (ODTÜ,2003).

Gençlik Prograou, öncelikle,.Avrupa

Birliği üye devletlerinin herhangi birinde ya da diğer

Program ülkelerinden birinde yasal olarak ikamet eden ve yastan l 5 ile 25 arasında olan
gençlere yöneliktir.

Aşağıda belirtilen gruplar Gençlik Programına katılabilirler:

•

Gençlik değişim Programı organize etmek ya da kendi yerel topluluklarında bir
girişim başlatmak isteyen genç gruplar;

l

•

Avrupa Gönül! ti Servisine kah lmak isteyen gençler;

•

Edindikleri deneyimi ilerletmek isteyen eski gönüllüler;

•

Gençlik kuruluşları;

•

G;nçlik:li~fteri;

•

Gençlik çahşanları;

•

Gençlik ve yaygın eğitim alanmda faaliyet gösteren proje yöneticileri

•
'>.

Kar amaçlı

olınayan

ya da

"'!

düzenleyicileri;
•

ı...

diğer kuruluş,

demek ya da yapılar (Avrupa Birliği

Eğitim ... ,2003a).

Youth Programına 15 AB üye devleti AB aday Olkeleri EEFJEFTA (Avrupa Ekonomik
Bölgesi) ülkeleri (İzlanda, Norveç, Liechtenstein) katılmaktadır. Youth Programı 5 eylem (alt
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prögramj-alanından

oluşmaktadır. Bunlar, Avrupa İçin Gençlik, Avrupa Gönüllü

Hizmeti,

Gençlik Girişimleri, Ortak Eylemler, Destek Faaliyetleridir (European, .. ,200la:8).
I-Avrupa İçin Gençlik
Gençlik değişimleri ve gençlik buluşmaları gençleri

başka kültiirlerle ve başka

gerçekliklerle tanıştırıp, onlara belirli konuları tartışma olanağı sunar. Böylelikle, gençler,
birbirlerinden

çok şey öğrenebilir ve kültürleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları

keşfedebilirler. Böyle bir deneyim, olumsuz önyargıları ve basmakalıp düşünceleri yıkmaya
yardımcı olabilir. Aynca, bir gençlik değişiminin ya da bir gençlik buluşmasının yerel nüfus
ÜLerindeki etkisi, diğer kültürler baklanda. olumlu bir bilincin oluşumunu sağlayabilir Ve
yalnızca gençler ya da onların kuruluşlarının etkinlikleri üzerinde değil, aynı zamanda yere]
halk üzerinde de bir etki yaratabilir (AvrupaBirliği Eğitim ... ,2003b).
Avrupa için gençlik Programı topluluk içi değişimlerle aynı amaçları taşıyan ve aynı
sürelerde, fakat en az iki Uye ülke ve bir üye olmayan ülkeden katılan gençlerin oluşturduğu
mobilite aktivitelerini içerir (Tanntanır,2002:39).

2- Avrupa Gön_üllü Hizmeti
.Bu Eylem çerçevesinde, yaşlan 18 ile 25 arasında olan gençler, topl~sal, ekolojik, çevre
ilc'jlgili, sanat ve kültür, yeni teknolojiler, spor. .. vb. gibi geniş bir etki.ıı.lik alanındaki yerel
projelere
Avrupa' göiıüllttsİl--elarak katılıp, 12 aya kadar yurtdışında
kalabillrler
(Yüzüncü
~
.
rt:,
.~
Yıl...,2004).
A vrupa Gönilllü Hizmetinin hedefi, üç temel ilke Uzerine kuruludur:

•

Gençlerin topluma entegrasyonunu ve topluma aktif biçimde katılmalarını,
istihdam şanslarını artırmalarını ve başkaları ile dayanışma içine ~ebilmelerini
sağlamak için gençlere kültürler arası nitelikte bir yaygın öğrenme deneyimi
kazandırmak,

•

Yerel toplulukların gelişimini desteklemek,
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· •

Yeni ortaklıkların
edebilecek

iyi

kurulmasını
uygulamaların

ve ortaklar arasında deneyim ve örnek teşkil
alışverişini

teşvik

etmektir

(Avrupa

Birliği

Eğitim ... ,2003c).

•

Gönüllü hizmet etkinlikleri örneğin: Çevre, kültür ve sanat, çocuklarla, gençlerle
ya da yaşlı insanlarla ilgili etkinlik.ler, kültürel miras ya da spor ve boş zaman
etkinlikleri

alanlarında

yer

alabilir.

Gönüllülerin

katılacakları

etkinlikler,

aşağıdaki genel prensiplerle uyum içinde olmalıdır. Bu etkinlikler:
•

Gönüllünün yaşadığı ülke dışında bir ülkede gerçekleştirilmeli,

•

Kar amacı gütmemeli ve ücret karşılığı olmamalı,

•

Gönüllü,

gönderen ve ev sahibi kuruluşlar

tarafından ortaklık

ruhu içinde

müştereken planlanmalı, uygulanmalı ve takibi yapılmalıdır,
•

Ev sahibi kuruluşa ve yerel topluluğa bir ek değer katmalı,

•

İş

•

Sınırlı bir zamanda (en çok 12 ay) gerçekleşmeli,

•

En az bir AB Üye Devleti içermelidir (Avrupa Birliği Eğitim ... ,2003c).

ikamesini veya askerlik hizmeti ya da hizmet şekillerini içermemeli,

3-Gençlik Girişimleri
Avrupa Komisyonu, bu eylem aracılığıyla gençlerin girişimlerini, yaratıcılıklarını ve aktif
atilımlannı desteklemeyi hedefler. Gençlere kendi yerel topli.ıluklannda proje planlanması ve

•

gerçekleştirilmesine doğrudan ve aktif olarak katılım lirsatı sunan girişimler aracılığı ile
iSii

,..-.

~ -r ~-.~

f

fikirlerini deneme şansı verir. Gençlik Girişimlerine katılım önemli I bir yaygın eğitim
deneyimidir. Gençlerin kendilerini Avrupa vatandaşı his~tmeleri' ve"Avrupa'nın inşasına
~

katkıda bulundukJannı hissetmelerini

' ,

.

de sağlayan bir fırsat sunar

{Avrupa Birliği

Eğitim ... ,2003h).

4-0rtak Eylemler
Ortak Eylemler, "Bilgi Avrupası" yaratmayı hedefler ve doğaları itibariyle, mesela eğitim,
öğretim, ya da gençlik politikası gibi tek bir alanla sınırlı değildir. Çeşitli bilgi alanlanndan ve
sektörlerden aktörler arasındaki eşgüdümün sağlamlaştınlmasuu amaçlamaktadır. Sokrates,
Leonardo da Vinci ve Gençlik gibi AB programları tüm yaşlarda öğrenicilerin yaşamak,
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çalışmak ve topluma aktif olarak katılmak için gereksinim duydukları deneyim, bilgi ve
becerileri edinebilecekleri Avrupa düzeyinde koşullar yaratmayı hedefleyen tamamlayıcı
nitelikte araçlardır. Ortak Eylemler, bu üç Programın her birinde vardır ve tek bir. Programın
içeriğini aşan girişimleri uygulamak suretiyle tamamlayıcılık öğesine somut bir biçim
vermektedir, Ortak Eylemler, kültür gibi diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilebilir.
Ortak Eylemler, birden çok alana dabil olan sorunların analiz edilmesine ve çözülmesine ilişkin
yar~tıcı yaklaşımları gelişimini teşvik etmeyi de amaçlar. Bu hedef, esasen, farklı sektörler
arasında farklı düzeylerde eşgüdüm, farklı ak-törtipleri arasında ulus ötesi ağlar kurulması ve
de farklı müdabale biçimleri arasındaki engellerin kaldınlması yoluyla olur (Avrupa Birliği
Eğitim... ,2003ğ).
5-Destek Faaliyetleri
Destek faaliyetleri, gençlik etkinliklerine katılan gençlikle. ilgili konulara ilgi duyan
~:

~·i

•. '

herkesin gençlik Programı kapsanıında proje ve girişimler hazırlamalarına yardımcı olur.
Ariıacı; gençlik Programının üç temel eyleminin (Avrupa için Gençlik, Avrupa Gönüllü
Hizmeti, Gençlik Girişimleri) geliştirilmesini sağlamak ve Gençlik Programının hedeflerinin
gerçekleşmesine,

Avrupa

gençlik

politikasının

güçlenmesine katkıda

bulunmaktır

(Hacettepe... ,2003).
· Değişim, yeni bir yüzyılın eşiğindeki toplumumuzun her alanında, tarih dönemlerinin
hiçbirinde olmadığından daha hızlı bir şek.ilde yaşanmaktadır. ğfnda ise "bilgi" v~. "bilimin
kendisi yer almaktadır; Bilgi...ve teknoloji odaklı gelişmeler toplumsal yapılarda dönüşümlere
de neden olmaktadır. Bilgi toplumuna dönüşüm süreçleri sıkıntılarıyla birlikte sürüp
gitmektedir.

Eğitim sistemlerinde ise eğitim sürelerinden, okul türlerine ve eğitim
'

programlarına kadar her alanda sürekli arayış ve değişim olmaktadır. Yeni yüzyılın
gereksinimleri "herkes için yaşam boyu öğrenme" yaklaşımıyla eğitim sistemleri her insana
değer veren, bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini öğreten, etkin rehberlik hizmeti içeren, yatay
ve dikey geçişlere olanak veren, piyasa meslek standartlanna uygun, bilgisayar teknolojisini
hayatının bir parçası olarak gören, üretime dönük eğitime ağırlık veren, fırsat eşitliğini gözeten
bir yapıya dönüşmektedir(DPÔ).
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2.2.6. KKTC Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi
KKTC Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi (ABKM) Haziran 2003 tarihinde
kurulmuş olup temel görevi Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleştirilen her türlü temasın (gerek
Avrupa

Komisyonu'nun

bünyesindeki

Genişleme

Genel Direktörlüğüne

bağlı Kurumsal

Yapı Birimi

TAIEX (Teknik Yardım ve Bilgi Değişim) Ofisi gerekse AB Kurumlan

onların işbirliği içerisinde diğer kuruluşlar,
için Ortaklık koordinasyonunu,

ve

(UNDP-PFF) BM Kalkınma Programı - Gelecek

organizasyonunu ve izlenmesini sağlama görevini genç ve

dinamik kadrosuyla üstlenmektedir. ABKM'nin başlıca sorumlulukları

şunlardır:

•

Yasal Uyum ve İdari Yapılanma

•

Etkin bir koordinasyon 'ağının kurulabilmesi amaçlı Avrupa Birliği kurumları ile
KKtC'nio

kamu kurum ve kuruluşları arasında yer alacak AB müktesebatına

uyum (yasal ve idari olmak üzere) sürecine ilişkin aktivitelerde köprü görevi
görmek, gerektiğinde yazışma ve resmi temasları yürütmek,
•

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin

yasal mevzuatının AB ile uyumlaştırılması

çalışmalarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü istişarede bulunarak
önceliklerin tesbit edilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasııu sağlamak,
•

Yasal uyum çalışmaları

doğrultusunda,

idari yapılanmanın Kuzey Kıbns'ta
işbirliği

bir

kurulması yönünde ilgili bakanlıklar ile

içerisinde çalışmalarda bulunmak, gerekli' durumlarda öneri ve teklifler

•

-

.

sunmak,
•

AB Müktesebatını ilstelenebilecek

__ .;.;

Yasal uyum ve idari yapılanına yönündeki çalışmaların etkili yürütülmesi amaçlı
' asyonu sağlamak; ve AB
olmazsa olmaz bir koşul olan bakanlıklararası kooltllıi:
müktesebat başlığına

göre çalışan ve f<a'inu· personellerinden oluşan 'Yeniden

Yapılandırma Komiteleri'

ile kamu-kurumları arasındaki işbirliğini sağlamaktır.

•

Yeniden Yapılandırma Komiteleri aracılığıyla;

•

AB'ye

yasal uyum ve idari yapılanmanın

çalışmayı

izlemek,

kurumlara sunmak,

değerlendirmek

geliştirilmesine

ve gerektiğinde

yönelik her türlü

ilgili komitelere

veya
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, •

Özel sektör, sendiklar, sivil

toplum kuruluşları, belediyeler ve akademik

çevrelerin AB mevzuatına uyum çalışmaları ile ilgili önerilerini incelemek. ve
değerlendirmek, gerektiğinde ilgili komite veya kurumlara sunmak.
•

Avrupa Birliğine

uyum için gerekli mevzuat değişikliklerine yönelik

yasal

uyumla ilgili öncelikleri belirleyerek yasama planının hazırlanmasına katkıda
bulunmak. gelişmeler doğrultusunda yasama planını güncellemek.
•

Yürütülen

faaliyetlerin

birbiri

ile

koordineli

olabilmesi

açısından,

Bakanlıklanmızm Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirdiği_ çalışmalarda ,AB'ye
uyumu göz önünde bulundurmalarını sağlamak. Bu doğrultuda, AB Koordinasyon
Merkezi'nin

Türkiye

Cumhuriyeti'nin

katkılarıyla

yürütülen faaliyetler

konusunda bilgilendirilmesini istemek.
•

Planlama ve Programlama

•

259 milyon Avro'ltık mali yardımın planlanıp projelendirilebilmesi için gerekli
olan fizibilite çalışmalarını AB kurumlan ve bakanhklanmız arasında koorclineli
bir şekilde yürütmek.

• . Gerçekleştirilen I gerçekleştirilecek fizibilite çalışmaları sonucunda tesbit
edilecek öncelikli alanları içine alacak AB'ye 'uyumlu bir kalkınma planının
hazırlanmasında Devlet Planlama Örgütü ile işbirliği içerisinde çalışmak.
•

AB ve Kuzey Kıbrıs arasında kurulması beklenen mali işbirliği kapsamında yer
alacak öncelikli projelerin seçilmesi, uygulanması ve izlenmesinden sorumlu
olacak olan Mali Yardım Koordinatöril'nünsekreteryı:sınıyürütmek
-

•

!\.

•

Bilgilendi.rn~~ veEifüiın Calışmalan

•

Avrupa Birliği konularında kamu görevlilerinin eğitilmesini ve bilgilendirilmesini
sağlamak amacıyla bilgi notları hazırlamak. seminerler organize etmek,

•

Gerçekleştirilen mevzuat uyum çalışmalarının olası etkileri konusunda gerek
Kıbrıs Türk halkını, gerekse sivil toplum örgütlerini bilgilendirmek ve görüşlerini
ortaya. koyabiImel erini sağlamak amaçlı konferans, tartışma paneli ve benzeri
etkinlikler düzenlemek.
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Hükümetin
araştırma

kararlan

ve inclemeleri

ve oluşturulcak
yaparak

ilgili

komitelerin
kesimleri

çalışmaları

doğrultusunda

bilgilendinn.ek(KKTC

gerekli

ABKM,2006).

2.2. 7. Kıbrıs - Avrupa Birliği İlişkiler!
I>

Kıbrıs-Avrupa Topluluğu/Birliği İlişkileri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunun hemen
nrasına rastlamaktadır. 1961 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti ile İngiltere wında 'Tercihli
Ticaref Anlaşması' imzalanmıştır. Belirli mallar üzerindeki gümrük vergilerinin indirilmesini
amaçlayan Anlaşma ile İngiltere, Kıbrıs'tan ihraç edilen ürünler için önemli bir Pazar
urumuna gelmiştir.

İngiltere'nin Topluluğa tam üye olmak için l Ağustos 1961 tarihinde

asvuruda bulunması üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti, toplam ihraç ürUnlerinin %72'sini oluşturan
en öneıiıli ihraç pazarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu gerçekler ışığında,
.ıbrıs Cumburiyeti'nin de Topluluğa tam üyelik başvurusunda bulunması gündeme gelmiştir.
'ıbrısTürkleri de bu olaya sıcak bakmıştır. 1962 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti, Topluluğa üyelik
,I

çin başvuruda bulunmuştur. 1963 yılında iki toplum arasında yaşanan sorun nedeniyle, bu
tarihten itibaren Topluluk ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında yapılan müzakerelere Türk
oplumunurı

katılması

olmamıştır.

mümkün

Rumların tek başına Topluluk ile yaptığı müzakereler sonucunda, 'Topluluk ile Kıbrıs

..

\rasında Bir Ortaklık Kuran Arılaşma', 19 Aralık 1972 tarihinde Brüksel'de imzalanmış ve
Anlaşma I Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aıııaşmaile gümrük birliğine ulaşmak için
gümrük tarifeler:in ~e'"aTger sınırlamaların kademeli olarak. kaliiınlııiası öngörülmektedir.
'.

•

.

-

t

,

Yapılan çeşitli yardımlar ve geçilen dönemlerin ardından· I ı:I Eltjni ·t 987' farihinde Kıbrıs ile
Topluluk arasında 'Gümrük Birliği Anlaşması' imzala;arak,. l Ocak 1988 tarihinden itibaren
·' -t -iırl ..!k
~\p..
uygulamaya
"
konmuştur.
:ı

. .

'!

,- .,

-

'

~

~ Temmuz 1990tarihinde Kıbrıs Rum Yönetimi, bütün Kıbns adına Topluluğa tam üyelik için
aşvuruda bulunmuştur. Kıbrıs Türk tarafı, yaptlaot·J;aşvurWJun hukuka uygun olmadığı
. önübde

yoğun itiraz ve eleştiriler getirmiş 'v1 bJşvurunıın reddedilmesi gerektiğini

savunmuştur. Bu itiraz ve eleştirilere rağmen, Avrupa Birliği Komisyonu, Haziran-1993
tarihinde Konsey'e vermiş olduğu görüşte başvuruyu uygun bulmuştur. 24-25 Haziran 1994
ıari!tlerinde Yunanistan'da yapılan Korfu Zirvesi'nde Kıbns'ın başvurusu ile ilgili gelişmelerin
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değerlendirilmesi

ve AB 'ye kabul edilmesi için müzakerelerin hızlandınlması

yönünde karar

alınmıştır. 9 Aralık 1994· tarihinde Almanya' da gerçekleştirilen Essen Zirvesi 'nde ise yapılacak
ilk genişlemenin Kıbrıs'ı da içereceği vurgulanmıştır.

12-13 Aralık l 997 tarihli Lüksemburg

Zirvesi'nde

başlatılması

Alınan

ise Kıbrıs ile tanı üyelik müzakerelerinin

karar

aşlamıştır.

üzerine,

30 Mart· 1998'de

arasında

tam üyelik müzakereleri

Yapılan müzakereler sonucunda 1 Mayıs 2004 tarihi itibarıyla Kıbrıs Rumlar,

Avrupa Birliği'ne tam üye olmuştur.
Avrupa

AB-Kıbrıs

yönünde karar alınmıştır.

Kıbns'ın yeniden birleşerek Avrupa Birliği'ne katılımının

Konseyi'nin tercih ettiği kuvvetli. bir sebep olduğu birçok kez altı çizilerek ifade

edilmişti. Ancak, Kıbrıs'ta her iki tarafta 24 Nisan 2004 tarihinde yapılan eş zamanlı
referandumda Kıbns sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik hazırlanan BM planı
cerekli desteği bulamadı. Kıbrıslı Türkler 2:1 oranla planı kabul ederken, Kıbrıslı Rumlar 3:1
-

o>

oranla planı reddettiler. Dolayısı ile Kıbrıs, de facto bölünmüş ada olarak I Mayıs 2004
tarihinde Avrupa Birliği'ne üye oldu.16 Nisan 2003 tarihinde Atina'da imzalanan ve I Mayıs
:o04 tarihinde yürürlüğe giren Katılım Antlaşması'na ek I O. Protokol ile KKTC AB nezdinde
yeni vbir

statü kazanmıştır.

Protokol'de

KKTC topraklarından,

"Kıbrıs Cumhuriyeti

hükümetinin etkin kontrol uygulamadığı Kıbrıs Cumhuriyeti bölgeleri" olarak sözedilmektedir.
Bu bölgelerde acquis'nin uygulaması askıya alınuııştır. Komisyon'un önerisi ve Konsey'in
işbirliğiyle bu topraklarda acquis'nin uygulanması söz konusu olabilecektir. tlgili 10 Numaralı
Protokol, "Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin etkin kontrol uygulamadığı Kıbrıs Cumhuriyeti
bölgeleri'trıde ekonomik gelişmenin sağlanması için önlemler alınabileceğini ortaya koymuştur.
Bu bağlamda AB Konseyi, verilen yetkiyi kullanarak ~şil Hat 'Tüzüğü" olarak da anılan
KKTC toprakları •ile Ktbris'€ıımhuriyeti arasında mal, hizmet ve kişilerin dolaşımı konusunu
düzenleyen tüzüğü ·29 Nisan 2004 tarihinde kabul etmiştir.Genişlemeden sorumlu Genel
Direktör Günther Verheugen, Kıbrıs'ın gelecekte yeniden birleşmesine yardımcı olması
hedeflenen Kıbrıs Türk toplumunun gelecekteki ''Toplıı.luk Yasası'mn uygulanmasına katkı
.oymak amacıyla TAIEX aracılığı ile bir Kurumsal Yapılaşma Programı uygulama yoluna
gitmiştir. Bu uygulama KKTC üzerinde durdurulan acquis'rıin kaldınhnasına yönelik bir adım
olarak kabul edilebilir. Referandum sonrasında 7 Temmuz 2004 tarihinde AB Komisyonu,
kapsamlı bir yardım ve ticaret önlemleri paketi önerisinde bulunmuştur:
•

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek için hukuki bir
aracın kurulmasına yönelik tüzük (Yardım Tüzüğü) ve KKTC ile ticaret için özel
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durumlarla

ilgili

tüzük. 27 Şubat 2006 tarihinde Konsey yardım tüzüğünü

onayladı. Toplam 259 milyon avro yardımın 120 milyon avroluk kısmı daha önce
geç kabullenildiğinden

ve 2005 ytlının

bütçesinde

bulunduğundan

dolayı

kaybedilmiş ve 2006 yılına yasal eksiklikten dolayı aktanlamarnıştı. Geriye kalan
139 milyon avro yeni kabul edilen yardım tüzüğünün altında harcanacaktı. 27

y

Ekim 2006 tarihinde Komisyon aldığı kararla Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik
kalkınmasını teşvik etmek amacıyla toplam 38, I milyon avroyu serbest bıraktı.
Söz konusu mali yardım 3 hedefe odaklanacaktır:
•

Fiziksel altyapının geliştirilmesi,

•

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın teşvik edilmesi,

•

Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne yakınlaştırılması.

•

Şubat 2006'da, AB üye ülkeleri 259 avroluk Yardım Tüzüğü [l]'i kabul edildi.

ı,

Söz konusu AB mali yardımının hedefi genel olarak, adanın ekonomik
entegrasyonunu, iki toplum arası ve AB ile olan temasların geliştirilmesini ve AB
mevzuatına tedrici bir şekilde uyurrtlaşmayı vurgulayarak Kıbrıs Türk toplumunun
ekonomik kalkınmasını desteklemek ve Kıbns'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmaktır.
Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, "Bize somut projelerle Kıbrıs Türk
toplumunu Avrupa'ya yakınlaştırma imkanı sunan bugünkü kararı memnuniyetle
karşılıyorum.
İzolasyonların kaldınlması ve böylece
Kıbrıs'ın
yeniden birleştirilmesini
~.
~
kolaylaştırma yolunda AB yeni bir adım daha ...a..tınış oldu" dedi. Açıklamasında üye
devletlere çağrı da Y.al><!PRehn, Avrupa Birliği ile Kuzey Kıbrıs arasında doğrudan ticaret
tüziiğününonaylanrrıasıruistedi.
Mali yardım paketinin 38, 1 milyon Euro'luk ilk dilimiyle finanse edilecek 6 proje,
•

Katı atık bölge programı,

•

Lefke maden bölgesininrehabilitasyonu için fizibilite çalışması,

•

Enerji sektörü işletmesinin güçlendirilmesi,

•

Kırsal ve kentsel altyapının güçlendirilmesi,

•

Özel sektörün desteklenmesi ve

•

AB 'nin siyasi ve yasal düzeni hakkında bilgi verilmesini içeriyor.
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20 Ekim 2006 tarihinde Phare Yönetim Komitesi aldığı kararla mali yardımın ikinci
diliminin 2006 yılı bitmeden serbest bırakılacağını açıklamıştı.
· omisyon

hem

sorumlularından
tarihinden

Brüksel'de

hem

de

KKTC'de

Komisyon

oluşan bir Program Ekibi kurmuştur.

Yardımın uygulanması için
yetkililerinden

Bu ekip KKTC'de

ve. proje

15 Eylül

2006

itibaren faaliyet gösteren AB Program Destek Ofisi'ni kullanarak yapılacak olan

mali yardımın uygulanmasını ve projelerin kontrolünü takip ederek toplantılar ve seminerler de
düzenleyecektir.
Komisyon

15

Aralık 2006'da

aldığı

kararla (Komisyon

Kararı C/2006/6533),

mali

yardımın ikinci dilimini onayladı. İkinci dilimde odaklanılacak konular ise şöyle sıralanıyor;
•

Altyapının geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması

•

Sosyal gelişimin desteklenmesi

•

Güven arttırıcı önlemlerin

ve uzlaşmanın

teşvik edilmesi

ve sivil toplumun

desteklenmesi
•

Kıbrıs Türk Toplumu'nun

•

AB müktesebatı'ıun

Avrupa Birliği'ne yakınlaştınlması

Kıbrıs Türk Toplumu'na

tanıtılması

ve uygulanmasına

Bunlara ek olarak program, yukarıdaki projeleri gerçekleştirebilmek

için teknik yardım

yönelik hazırlık

sağlamayı

da hedeflemektedir.

projelere kaynak yaratılacaktır;

Mali yardımın ikinci dilimi kapsamında
•

............. ~

-

aşağıda belirtilen

.

•

Su ve sağlık hizmetlerinin yönetim ve kalitesjgiarttı{m~a, yçı:ı.elik -program

•

Kuzey Kıbrıs'taki olası Naturaı2000 bölgelerinin korunması ve yönetimine ilişkin
destek

•

Eneıj i altyapısmın yeniden yapılandırılınası.ve ~eliştirifınesi

•

Trafik güvenliğinin arttırılması programı .

•

Telekomünikasyon altyapısının yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi

•

Kırsal kalkınma programı

•

Yerel ve kentsel altyapının arttırılması

•

İnsan kaynakları geliştirme programı
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• · Küçük ve orta ölçekli işletmeler için kredi programı
•

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve BT sektöre! programı

•

Güven

arttırıcı

önlemlerin,

uzlaşmanın

teşvik edilmesi

ve sivil

toplumun

desteklenmesi
•

Mayın temizleme çalışmaları

•

Okullardaki tarih öğreniminin,

Kıbrıs'ta istikrarı ve uzlaşmayı arttırmak için,

yeniden düzenlenmesi
•

Toplumsal burs programı

•

Toplumdan topluma iletişimi teşvik

• T AIEX aracı lığıyle AB müktesebatı 'na uyum ve uygulama çalışmalanna teknik
destek
•

Çevre sektöründe kapasite yaratma (KKTC ABKM, 2006).

\lali·yardımm

uygulanması çerçevesinde, komisyon; 2006-2007 yıllılrını kapsayan programın

ygulanmasına yönelik raporunu yayınlamıştır.

4 Ekim 2007 tari.lıV1de Brüksel'de

Kıbrıslı

1 ürklı~e yönelik 2008-2009 Akdemik Yılı Avrupa Birliği Eğitim Buıi, Programı'nın duyurusu
. apıldı -, Program bu yıl genişletilerek lisans üstü eğitime de burs verilmesine olanak tanıyacak
•.••..
'
ckilde., genişletildi. Avrupa Birliği Eğitim Burs Programı iki genel amacı kapsamaktadır.

•·

Birinci ,noktada halen K.K.T.C.'de

bulunan üniversitelerde

eğitim gören Kıbrıslı Türk lisans

.

'ğrencileri ve lisans eğitimini tamamlamış lisans-üstü
eğitim almak isteyen öğrencilere burs
.
mkanı, sağlayarak bir . yıllığına
Avrupa'da tahsil
olanağı tanimaİctadır.
ise
.
.
.
. İkinci amaç
.
.K.T.C.'deki orta, lise·\71!'.Elengi okullarda Kıbrıslı Türk öğretmenler ile K.K.T.C.'dek:i beş
.

'

üniversitedeki

Kıbrıslı

Türk akademisyenleri

r

I

Akademik

Yılı'nda

Avrupa
.

bir

,Şi,liği
.. .

•

üyesi

,~

ülkesinde
.. '

eğitim

almalarını

Burslardan toplam I 1 O lisans. ve lisans üstü öğrenci ile 35 öğretmen ve

'mıörı'ııektedir.
._.. rı
·aderoisyen

herhangi

\.

sözkonusır burs , p\~gra,mı ile 2008-2009

I

yararlanabilmesi

'

..,(' -

'

mümkün olabilecektjr.

rogramı AB burs programı K.K.T.C.'deki
,.·,:-

~

Lisans

öğrencilerine

yönelik

burs

beş üniversitede
lisans eğitimi gören Kıbrıslı Türk
.r ,
f

öğrencilere mobilite sağlayarak bir akademik yıl süresince herhangi bir AB Üye Ülkesinde
eğitim

görmesine olanak tanıyor.

Lisansüstü öğrencilere yönelik burs. programı AB _burs

programı herhangi bir AB Üye Ülkesinde yüksek lisans derecesinin bir akademik yıJ suresini

'

.apsıyor.

Burs

programı

dahilinde

belirli

alanlarla

veya

bölüm/fakülteyle

kısıtlama
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lunmüyor. Ancak, ülke.ihtiyaçları ele alınarak aşağıda belirtilen kbnularda eğitim görmek
in başvuran öğrencilere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göte öncelikli alanlar;
'< ,•

Makroekonomi
Tarını ekonomisi
AB Hukuğu
Rekabet Hukuğu

•
• •
;!';
r:· •

Avrupa Çalışmaları

;a). •

Ekonometri

istatistik

•

Gıda Mühendisliği

•

Çevre Mühendisliği

.~. . •
•

Planlama (şehir ve kırsal)
Bilgi Teknolojileri bölümlerini kapsayacaktır

Bu değişim ve gelişmeler doğrultusunda, ülkemizde kaliteli eğitime olan talep her geçen
~ ın artmaktadır.

Kıbrıs Türk toplınnunun dokusunda,. demografik yapısında, ailenin

teliğinde, tüketim anlayışında, insan haklarında, siyasal alanda, bilim ve teknolojide önemli
·ek~L~likler gözlenmektedir. Bu çerçevede, eğitimin kendisinden; her çocuğun gelişimini
'
ürdürrnesini,
toplumsallaşmasını, demokrasiyi düşünme ve yaşam biçimine dönüştürmesini,
rsat "eşitliği

yoluyla

toplumda

-

dikey hareketliliği ve ekonominin iş gücü talebini

.

rşılayabilmesini sağlaması beklenmektedir. Tüın bu gelişmeler karşısında ve dünyamızda
--·

,. ·" ·,;S._

ırekli değişen etmenieridikkate alarak, Kıbrıs Türk toplumunun ufü~lararası alanda hak ettiği
eri alabilmesi, ancak, insan kaynaklarına · yapıJan yatırım ve · '~~syal alt yapı hizmet
unumlaİ'ının iyileştirilmesi ile olabilrn~lidi~ . Bu ise Kıbns'TOrk bpJumunıın her bireyine
aygın . eğitim kurumlarında "yaşam boyu ö.ğrenıne"yi esas alan yaklaşımla; uluslararası
iyasalardaki

rekabet ortamına uyum sağlayabilecekleri,

zeka işlevlerini

geliştiren,

aştırrrıacılığı ve yaratıcılığı eğitim verilmesiyle mümkün olacaktır(dpô).
K ıbns Türk eğitim sistemi, demokratik; sosyal katmanlar arası eşitliği, cinsiyet eşitliği ,
ireysel ve yöresel farklılıkları dil katılımcılık ve açıldık ilkelerine uygun bir yönetim
nlayışmın sağlayacağı, her dönemin şartlarında uzlaşım platfonlmundan doğacak yapıcı

~:
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ncrilerle sağlıklı bir gelişme gösterecektir. Bu nedenle, eğitim sisteminin her alanında aşağıda
lirtilenler yönünde yeniden yapılanması öngörülınektedir(DPÔ).

KK>TC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı
luşıurduğu

eğitim

sisteminin

yeniden

"Talim Terbiye Dairesi" 2005 yilıda

yapılanına

gerekliliği

"Nasıl

bir

toplum

ongörülüyorsa, ona uygun eğitim sistemiyle insanı eğitmek gerekmektedir."
. Kıbrıs Türk toplumunun bilgi çağında diğer toplunılar arasındaki yerini almasına,
:. Kıbrıs Türk toplumunun sosyal, kültürel, ekonomik alanda gelişmesine,

3. Eğitimde fırsat eşitliğine,

. Yaşam boyu eğitime,
' Değişime açık eğitime,
. Öğrenci merkezli eğitime,
anak sağlamak amacıyla yeniden yapılanma gerekmektedir.

AB

ile eğitim alanda bilgi alış-verişine girerek, bu alandaki işbirliğini oluşturmak ve "AB

ğiıirn Programları"nın ülkemizde uygulanmasını başlatmak gerekmektedir,

Bu araştınnarnız yukarıdaki bölümde verilen; Avrupa Birliği'nin Gençlik Eğitim Programı
·apsamında Sokrates, Leonardo da Vinci, Yotuh eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeyi topluma
. aymayı amaçlayan uygulamalara bir örnek teşkil etmektedir.

-

J3u çalışmada ~gem,ılik·,egitimi ve yaşam boyu öğrenme. kaY.Jt$aL ola.tıık.. açıklanmış,
ıarıımlan verilmiş, Avrupa Birliği'nin

eğitim Programı olan- Sqlt,tıı~s• Leonardo Davinci,

Yoıuhprogramlan irdelenmiş ve gençlik eğitimi ile_yaşam boyu öğrenrnc sürecinde gençlerin
ıstlendiği yada üstleneceği rollerle arulan Programın KKTC'de nasıl Iıygulanabileceğlne ışık

utulmaya çalışı lmıştır,

Orta öğretimin orta ve uzun vadede geliştirilmesi .için bir strateji belirlenmeli ve kaliteye
yatırım yaparak öğrenciyi mesleki eğitime hazırlaması gerekmektedir. KKTC'de de yapılan
araşrırrrıalara dayalı kalarak ergenlik ve gençlik döneminin önemi, araştırmanın inceleme
konusunu oluşturmuştur.

Orta öğretim dönemindeki bireyler ergenlik döneminin geliştiği

süreci içerisine almaktadtr. Bu nedenle araştırmamızda ergenlik döneminin açıklamalarına da
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yer ~erilecektir.Üçilncü,

dördüncü ve beşinci bölümlerinde ergenlik ve gençlik döneminin

tanımları, kuramları, aile tutumları ve sorunları ile ilgili terimlerle aynı anlama gelen ya da

benzer özellikler

gösteren

terimler

açıklanacaktır.

Ergenlik

dönemindeki

değişiklik ve

süreçlerin ne olduğu, neden ortaya çıktığı ve nasıl geliştiğini inceleyen birçok yaklaşım, kuram
ve araştırma bulunmaktadır.

Ergenlik dönemi tarihsel

tanımlamanın amacı, karşılaşılan

soruniann geçmişten günümüze kadar ne gibi değişimler göstermiş olduğuyla ilgilidir.

ID.BÖLÜM:
KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞ,TmMALAR

Bu -bölürnde ergenlik ve gençlik tanımları, ilgili kuramsal açıklamalar, (bedensel, cinsel,
sosyi!l\'bilişsel, duygusal) gelişim görevleri ile ilgili yapılan araştırmalara da yer verilmiştir.
!T

3. F.rgenlik ve Gençlik Dönemi Tanımları İle İlgili Kuramsal Temeller

3.1. Ergenlik ve Gençlik Dönemi Tanımları

·"Büyümek",

"Yetişkinliği'f.r-işmek" anlamına gelen "adolescence", ~aııkergcnlik günümüze

gelinceye kadar değişik şekillerde tanımlanmıştır. Ergenlik; değişim v.ae,,,bilyümck demektir.

A) nı:zaınanda başkalaşım (metamorphose) ve dönüşümü (mutation) :dı:J kapsar (Parman. 199-Z).

Gençlik dönemi olarak da ifade edilebilen ergenlik; c. bireyin biyolojik ve duygusal
sür~çlerindeki değişikliklerle baslar, cinsel ve biyolojik olgunluğa doğru erişmesi ile sürer.
Bireyin

bağımsızlığuıı

ve

sosyal

üretkenliğini

kazandığı

belirlenmemiş

bir zamanda

\

tamamlanır. Kronolojik şekilde süren ergenlik, normal -bir gelişim ve değişim dönemidir
(Özbay ve Öztürk, 1992). Kulaksızoğlu (2002)'nin tanımına göre ise et-genlik; insanda bedence
büyümenin, hormonal, cinsel,

sosyal, duygusal, kişisel ve zihinsel değişme ve gelişmelerin
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olduğu, buluğla

başlayan ve -bedence büyümenin sona ermesiyle sonlandığı düşünülen özel bir

evredir.

C.olvan (2000),

ergenlik

çağının

belirgin

ve hızlı fizyolojik;

psikolojik

ve sosyal

gelişimlerin görüldüğü çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olduğunu ileri sürmektedir. Bu
ürecin başlangıç, süre ve sonlanımı sosyal, kültürel ve bireysel olgunlaşma düzeyi ile ilgilidir.
Psikolojik

açıdan yapılan başka .bir ergenlik

taruını da; kişinin davranışlarında

ve ,bilişsel

) eteneklerinde meydana gelen değişiklikler dönemidir (Papalia, Olds ve Feldman, 1998).

Erken ergenlik (12-14

yaş), diğer bir deyişle erinlik, (buluğ) bedensel gelişimin yaşandığı

evre olup boy uzaması, kilo artışı, iç organlarda gelişme ve bunlariı bağlı fiziksel kapasite
artışı; bilişsel gelişme ve buna bağlı olarak somut düşüncenin yerini soyut düşüncenin alması
, e yetişkinlikteki cinsiyet özelliklerirıin kazanılınası
l.rgenin bu konularda bilgilendirmeye

gereksinimi vardır. Orta ergenlik (15-17 yaş), bedensel

gelişimin

büyük ölçüde

gelişimsel

sorunları çözmek durumundadır.

sos)'Jll alanlarda

tamamlanmış

ortaya koyabilınek,

ayrışma ve bireyleşme

bu evrenin başhea gelişimsel konusudur.

olduğu bu- evrede ergen daha çok rubsal alandaki
Arkadaş ilişkilerinin

önem kazanması.kendisini

anne babanın değersizleştiri.l:mesi,

bu dönemin başlıca gelişimsel

konularıdır.

otorite çatışması,

Grup arkadaşlıkları

önem

kazanır ve karşı cinsle ilişkiler artar, cinsel kimlik gelişimi ilerler. Geç ergenlik (18 yaş ve
üsıü),

ergenliğin bu son evresi kimlik gelişiminin

bütünlüğe

erişildiği

kiıniıtı?"sorusuna
bütünlüğü

aşamadır.

duygusu · ~

şekilde

vd kimlik duygıısunda
tanımlanmaktadır:

her birey.iıı...kendi içinde verdiği yanıt o bireyln.kimliğiui

çocuklukta

edinilmiş olan içseleynılık

toplumsal olarak da kazanılması
biçimin belirlemek,

Kimlik

tamamlandığı

bir
"Ben

tanımlar. Kimlik

ve süreklilik dlıygusunun bu dönemde

ve buna güven duyulmasıyla sağlaııJ. Meslek seçmek, yaşam

karşı cinsle sevgiye dayalı. ilişki]cır.:k:ı;ırina'k,, ~si.- felsefi, dini. görüşler

geliştirmek, grup içinde olabilmek ve bir gruba :alı olabilmek, kı:nıfuıe ait bir değer sistemi
edinmek kimliğin kazanılmasında genel unsurlardır(TÜBA- UNF.PA Raporu, 2004).
Hall, Darwin'in evrim teorisinden etkilenmiştir. -Hall'a göre ergenlik yeniden doğuş
dönemidir ve insarılığın uygarlığa ilk geçişte yaşadığı sıkıntıların, her bir birey için tekrar
yaşanmasını içerir. Ergenlik dönemindeki bireyin bir takım tepkileri ile insani değerlerinin
çatışması sonucu stres yaşanır. Bu nedenle Hall, ergenlik dönemini " fırtına ve stres dönemi
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tarak •1-nitelendirmiştir.

Bu

çatışma

ergenlik

döneminde

a,;anır(Kulaksızoğfu,.1.998;

Özbay ve Öztürk, 1992; Ekşi, 1990).

lier

insanda

yeniden

Ergenliğin stresli ve fırtınalı bir dönem olduğunu destekleyen Rutter da (1976) ergenin
-ssiz bir çalkantı içinde olduğu görüşündedir. Bu görüşe göre; ergen kendi iç dünyasında,
ışarıya yansımayan,

ebeveyn

ya da öğretmenlerin

fark etmediği,

öznel bazı duygusal

rahatsızliklar ve sosyal kuşkular yaşamakta, bununla birlikte sosyal ya da akademik alanlarda
şlev bozukluğu yaşamamaktadır(Akt.,

Çuhadaroğlu

ve ark.., 2004).

Parman (1998), ergenliğin büyümek ve değişmek

olduğunu Wlde ederken, bunun bir

etamorfoz olduğunu savunur ve Fransız psikiyatrisi ve psikanalist Françoise Dolto'nun,
ötüşünden hareketle, ergenliği ikinci doğum olarak tanımlar. Doğum.ıfetüs halinden bebek
aline.geçişi,

ergenlik de çocukluktan .erişkinliğe geçişi ifade. eder. I1olt5>, ergenlerin de tıpkı

. aşamin başlangıcındaki
abuk değiştiren
savunmasızdırlar,

bebekler gibi kırılgan ve dayanıksız. ·oldultlarını belirtir ve. onları

ıstakozlara

benzetir.

Eğer yaralarurlarsa

Istakozlar kabuk. değiŞ,ti.rtnl: döneminde
bu yaranın,

izini. tüm yaşamlan ·boyunca

zayıf ve
taşırlar.

Dolayısıyla ergenlik, bireyin zayıf ve savunmasız olduğu tehlikeli bir dönemdir.

Ergenlik; yüzleşilmesi gereken temel görevler olarak eğitim, olgunlaşma ve beklemeyi
'

.cren bir dönemdir. Bu nedenle ergenlik dönemini yaşla ilişkili bir dönem olarak tanımlamak
ck mümkün değildir. Ergenliğin ne zaman başlayıp-ne zaman sona erdiği çeşitli görüşlere
göre tartışmalı ve-değişik:t~.Anlamlı bir kavram olarak ergenlik, en iyi biçimde, bireyin tüm

~·

gelişimini içeren geniş bir çerçevede ele alınabilir(Onur,.J.995).
,c

Kulaksızoğlu'rıun (1998) tanımına göre, ergenlik; insanda bedence büyümenin, hormonal,
cinsel, sosyal, duygusal, kişisel ve zihinsel değişme ve gelişmelerin olduğu, bııluğla başlayan
c bedence büyümenin sona ermesiyle sonlandığıdüşünülen özel bir evredir.
Ergenlik (Adolescence) "büyüme" ya da "olgunluğa doğru büyüme" adı altında alman bu
çağtbir

arada tanımlanan ama birbirinden farklılıklar gösteren aşıklamalarla karşılaşmak

mümkündür. Tarihsel olarak, ergenlik döneminin geçmişte süre olarak çok kısa olduğu
söylenebilinir. Geçmiş yüzyıllarda ilkel, tarımsal ve kentsel kültürler çok erken yaşlarda
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gençlerin katkısına gereksinim duymuşlardır. Bu kültilrlerde çocuklar çocukluktan, bu gün
ergenlik olarak adlandırdığımız dönem için hemen hemen hiç ata vermeksizin ergenlik
dönemine atlamışlardır. Kısa yaşam süreleri kadar ekonomik ve toplumsal baskılar da
. erişkinlik sorumluluğu yaşını aşağıya doğru çekmiştir (Onur, 1995).

e niversite gençliğt
Örgün bir eğitim kurumu içinde yer alan üniversite gençliği oknl dışı gençliği oluşturan
alışan gençlere ve köydeki gençlere göre gençliğin kolay ıUaşılabilir bir ke~imini
oluşturmaktadır. Eğitim sisteminin en üstünde yer alan ve bireylerin topluma yararlı olmak için
azır!andıkları üniversiteler, ülkenin geleceği için önemli kııruınlardır. Ancak üniversite

ğrerrcisi olmak genelde ülkemizde ve diğer ülkelerde kaygı ve stres -~ffcek bir ortam niteliği
taşımaktadır. Hatta ülkemizdeki gençler, sosyal ve kültürel bakımdan hızla değişen
oplumumuzda biraz daha fazla zorlanmaktadırlar. Üniversite gençliğinin kimlik kazanımı,
. crcrlilik duyguları, sevme ve sevilme gereksinimlerini çeşitli değişimler nedeniyle tam olarak
.özümleyemedikleri literatür de yer almaktadır (Ak.koyun ve Dökmen, i 989; Maşı-abacı, 1989;
Özgüven, 1989; Yeşilyaprak,1986; Sala,1997)
Kimlik gelişiminde önemli bir yeri olan üniversite yaşantısı içinde birey bir yandan kim
olduğunu, yaşamdaki amaçlarını belirleyerek bireyselleşmeye· biryatıdan da toplumsal yerini,
mesleğe ait amaçlanni, yıijam felsefesini, cinsel kimliğini yerine oturtmaya çalışmaktadır. Bu
süreç içinde bireyin ailesine olan bağlılığı da azalmaktadır. Gençlik, ve yetişkin arasında yer
alan bu dönemde kimlik kavramıyla ilgili sorunların çözülerekita

anması beklenmektedir.f

Güven.l 989; Özgüven, 1989)
-

,~

Gençlik dönemi olarak da ifade edilebilen .ergenlik; bireyin biyolojik ve duygusal
süreçlerindeki değişikliklerle başlar, cinsel ve biyolojik olgunluğa doğru erişmesi ile sürer.
Bireyin bağımsızlığını ve sosyal üretkenliğini kazandığı lielitlenmemiş bir zamanda
tamamlanır. Kronolojik

şekilde

dönemidir(Özbay ve Öztürk, 1992).

süren

ergenlik,

normal

bit

gelişim ve

değişim
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A taber'e göre (2002), ergen olmak, çocuk olmaktan, çocuk yapabilir olmaya geçiş

önemidir.
Psikolojik açıdan yapılan başka bir ergenlik tanımı da; kişinin davranışlarında ve bilişsel
eteneklerinde meydana gelen değişiklikler dönemidir(Papalia, Olds Feldman, 1998).
Milli Eğitim Bakanlığı'na göre gençlik, " buluğ çağına girme ile başlayan biyopsiklojik
ıdan çocukluğun, sona erdiği ve toplum hayatında sorumluluk alma dönemi olan, genç
erişkinliğin başladığı dönem olarak nitelendirilen 12-24 yaşlan arasındaki gruptur"(Ünver,
olan, Bulut ve Dağdaş,1986).UNESCO'nun tanımına göre genç, öğrenim yapan ve hayatını
a/anmak için çalışmayan ve evi olmayan insandır. Gençlik çağının başlangıcı ve sonu ileri
ürülenyaş sınırlamaları da biribirinden farklıdır. UNESCO'nw tanımlamasında gençlik çağı,
5-25 yaşları arasında gös.terilmektedir. Birleşmiş MilletlerÖrgütü'ne gö~ ise gençlik çağı 125 yaşları arasındadır(Kulaksızoğlu, 1998).- ·

•
, ..

•

,,

r

Çocuk, ailesinin gözetimine ve korumasına daha az gereksinim lluyuıaya başladığında,
fizyolojik ve hormonla gelişimi yetişkin düzeyine yaklaştığında ve fizyolojik olgıınluk çocuğu
»plumda sorumluluk yüklenmeye zorladığında, ergenlik başlamıştır(Adams,1995).
'

Ergenlik biyolojik, psikolojik, sosyal ve zihinsel açıdan bir gelişme olgunlaşmanın
aşladığı dönemdir(Yürükoğlu,1996).

-

.,

-

.•. .::~-

Ergenlik dönemi gelişimsel özelliklerini konu edinen birçok çalışma olmasına rağmen, bu
dönemin temel özellikleri ve yaş sınırları _gibi konularda çok farklı görüşler bulunmaktadır.
.ormal ergen için birbirinden son derece farklı-tanımlar verilebilmektedir. Bu tanımların bir
cunda ergenin psikolojik problem yaşamasının normal olduğunu savunanlar ile kendisinde bir
rahatsızlık hissetmeyen, çevresiyle ve ailesi· Be ilişkilerinde sorun yaşamayan ergenin anormal
abul edilmesi gerektiğini savunan (Geelard, 1957) görüşler yer aln1aktadır. Diğer uçta ise
Offer ve ark. (1965, 1988, 1990) çeşitli çalışmalarında ortaya koyduğu, ortalama bir ergenin
psikopatolojiden tamamen uzak, gelişimsel görevlerini başarı ile tamamlamış, duygularını
esnek bir biçimde yaşayabilen, çatışmalarına akıllıca çözümler bulabilen, yetişkinlerle iyi

,..__[,
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.

işkiler sürdüren, normlar ve değerlerden haberdar olan kişi olduğu görüşü vaı:dır(Çuhadaroğlu
c ark., 2004).

3.2. R~enlik Kuramları

Ergenlik dönemindeki değişiklik ve süreçlerin ne olduğu, neden ortaya çıktığı ve nasıl
~eliştiğini inceleyen birçok yaklaşım, kuram ve araştırma bulunmaktadtr. Aşağıda ele alınacak
uramların birbirine uygun düşen ve birbirini tamamlayan yönleri-olduğu

gibi tamamen

irbirine zıt düşen yönleri de vardır.

3.2.t:.Öz.ünü

Yineleme Kuramı: G. Stanley Hall

Ô.S. Hall (1844-1942) ergen psikolojisinin babası.olarak, bif
onusundaki

fikirlerinden yola çıkarakrergen

Darwin'in evrim

gelişi,aj üzerine 'bir psikolojik kuram

,;diştirhıiştir(Dacey-Kenny, 1994).
Hall, ergenlik karmaşası kavramını psikolojiye kazandıran bilim adamıdır.

Hall'ın

üşüricesine göre, çocukluğun çeşitli evreleri inşan evriminin çeşitli dönemlerine karşılık
~er(Berkonsky, 2000; Gallatin.1995).

-

-

Her bir irısanıri yaşam-sürecindeki gelişmesi, türün evrim içindeki gelişiminin bir tekrarıdır,
u durum ergenlik için de geçerlidir.: Hall ergenliğin insanın yaşam döngüsünde· önemli bir
'nem olduğu sonucuna varmıştır. O.na göse, ıinsan bencil güdüleri, ·ihtiyaçları.ve

hayatta

alma kaygılarıyla hayvanlar aleminin bir üyesi -olarak doğar. Ergenlik sırasında ise sosyal
.ırumluluklan ve hakları ve başkalarıyla ilgili -endişeleriyle, medeni bir ırkın üyesi olarak
"yeniden doğar". Uygar insanın başkalarını düşünme, adalet, sosfal refah gibi idealleri,
endini düşünmesinin önüne geçerken, yaşanan iç çatışma yani kişisel çıkar ve sosyal iyilik
arasındaki bu içsel mücadele ise fırtına ve strese yol açar(AdamsJOOO; Berk.zonsky,2000Gallatin, 1995).

j
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Hall, ergenlikteki şiddeti ruh hali değişimleri olduğunu vurgulamıştır. Ergenin, enerji ve
coşkuya karşı, kayıtsızlık ve sıkılma; neşe ve kahkahaya karşı, hüzün ve melankoli, kibirlilik
, e övünmeye karşı, aşağılanma ve utangaçlık; duyarlılığa karşı, vurdumduymazlık; şefkatliğe
arşı, acımasızlık gibi çelişkili eğilimler sergilediğini

belirtmiş ve bunun önemi üzerinde

durmuştur. Bahsedilen ergenliğin karakteristik özellikleri duygusal karışıklıklar, yoğun stres ve
ıkıntı·olarak görülrnüştür(Dacey-Kenny,

1994; Adems, 2000).

Hall'ın ergenlik dönemine ilişkin en önemli katkısı, ergenliği bireyselliğin geliştirildiği bit
dönem- olarak görmesiydi. Ona göre yeni yetmelik yıllan, fırtınalı vıı stresli olabilir, ancak
hunlar bireyin yeniden yapılanmasını sağlamaya da yardım eder(Gallatiıi, 1995).

Ancak.Hall'ın

insan gelişimi ile evrimi arasında ilişki kurma konusundaki ısrarı ve bilgi

irikimini organize ederek ortaya koymaması, onun kuramına ciddi eleştiriler getirilmesine
neden olmuştur(Akt. Kulaksızoğlu,

1998). Bugün psikologlarlann ç02.IJ bu kuramda insanın

sosyal gelişiminin; yanlış ama ilginç bir resmi olduğuve.ergenliğirı resminidoğru yansıtmadığı
görüşündedir, Hall sadece Amerikan kültürüne baktığı ve kültür içinde yaşayan bireylerin çoğu
ay ni şekilde geliştiği için bu benzerlik-ten genlerin sorumlu olduğuna dair hatalı bir görüş

geliştirmiştir. Daha sonra başka kültürlerde yapılan çalışmalar; gelişimsel örüntüler arasında

üyük farklar, olduğunu göstermiştir(Dacey-Kenny,

1994).

3.2.2 Psikoanalitik Kuramı: Sıgmun Freud& Anna FF(IUd

.•.ı.._
Psikoanalitik kuram, temel olarak insanın çocukluk dönemini ele alıp ergenliğe. ikinci
derecede önem vermiştir. Klasik psiksanalitik.kuram çocukluğun yetişkin kişiliğinde oynadığı
rolü vurgulamaktadır, çünkü ergenlik sırasında kişilikte çok az değişiklik yaşanır. Sigrnun
Frcud'un kızı Anna ve diğer Neo-Freudcular klasik psikoanalitik kuramın ilkelerini geliştirmiş
ve bunları ergenlik sırasında gerçekleşen gelişim-ve-değişimlere

uyguWnıştır(Ad.ams,2_000).

Ancak bu kuramın sunucusu Sigmun Freud'un (1856--1939) çocukluk dönemine bakışını
bilmeden Freudculanrı ergenlik dönemini ele alışım anlamak mümkün olmaz.
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Psikoanalitik kuramın gelişimsel aşamalarının ilki oral dönem (I• l ,S-yaş) bu dönemi takip
eden. anal dönem (1,5-3

yaş sorunu) ardından fallik dönem (üç yaş -civarı) ve gizil latent

döneındir(5-6 yaşından 12 yaşına kadar)(Kulaksızoğlu, 1998).

Ergenlik .dönemini içine alan gelişimsel dönemlerinin sonuncusu ise genital evredir. Bu
dönem buluğun başladığı 11-13 yaşlarından genç yetişkinlik dönemine kadar sürer. Ergenlik
dönemjnde çocuğun fizyolojik olgunluğa erişmesi ve bazı hormonların etkinliğinin artması ile
insel nitelikli olanlar başta olmak üzere, çeşitli dürtülerin .gücü artar. Bu yoğunlaşma önceki
gelişim dönemlerindeki çatışmanın yeniden yaşanmasına neden olur(Getıçtan, 1995).

Ergenler bu dönemde karşı cinsten

arkadaşlarıyla daha fazla ilgilenmeye

arkadaşlar çoğunlukla fiziksel ya da zihinsel olarak ergenin ebeveynini
ilişkilerin

başlar.

Bu

andırır. Bu yeni

yoğunluğu yüzünden ergenler, görüntü ve düşünceleri dahil.. kendileriyle

yoğun

olarak> ilgilenmeye başlayarak ~' narsist" olmaya eğilim gösterirler. Kdndilerini düşünürler ve
herhangi bir eleştiri karşısında çok savunmacı olurlar. Bunun sebebi, başkalannın gözündeki
ımajlarırun , bu yeni dönemde onlar için çok önemli
söylediği gibi, savunma mekanizmalarının

olmasıdır.Bu yüzden, iki Freud'un

bu süre zarfında artması olasıdır. Ancak kişinin

.endb.içine bakmasının olumlu etkileri de bu dönemde görülür. Ergenler kademeli olarak,
benlik.duygusunu

yeniden düzenlemeye başlarlar, ergenliğin diğer ~amalarına gelindikçe,

daha-fazla özsaygı ve daha net bir kimlik edinmeyi başarular(D.acey& -n_enny, 1994).

Bu dönemin amacı;' er~

-

.ebeveyne.olansbağımhlığrndan,
-

-

,~kurtulupaile

cinsten kişilerle olgun iliş.kilerkurabilmesini öğrenmeye yöneliktir.

dışııidıiki karşr
~

-

Kiır~ı cinse ilginin yam sıra

. ..

toplümsallaşma,

grup etkinliklerine katılma, meslek.seçimine
ilişkin ıatmlar
,
~... ve evlenme isteği

belirir(Gençtan,

1995).
I.:··

:Ergenin bu dönemdeki

en önemli

çabalarından

'

-

biri de· toplaınun:,onıiyladJğı

değer

yargılarına uygun varsayımlar geliştirmektir, Doğru- yanlış kavramlarıj kendini'denetleycbilme
mekanizmaları, kadın ya da erkek rölünü benimseme, seçim yapabilme ve karar. verme gibi
becerileri bu dönemde yaptığı denemelerle kazanmaya. çalışır. Bu döne:ıni. şağlıktr olarak
atlatan ergen yetişkinliğe sağlam bir adım atmış olur(Gençtan, 1995).
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Psikoanalitik kurama göre ergenlik geçici bir rol kararsızlığı dönemidir. Çeşitli roller,
düşünceler, idealler ve değerler denenir, benimsenir, sonra terk edilir ve yenileri aranır. Bazen
~ ıkıcılığa kadar varabilen kararlı bir bağımsızlık diğer bir an bebeksi bir bağımlılık gösteren
ergen sürekli bir ileriye, bir. geriye gider gelir. Bu dönemin çözülemeyen problemleri kimlik
problemi olarak karşımıza çıkar(Gençtan, 1995).
Ergenlik dönemini birinci derecede ele alan, Sigmund Freud'un tızı Anna Freud'dur. A.
Freud, erken çocuklukta geçirilen tecrübelerin ergenlikten çok yetişkih kişiliği üzerinde etken
olduğuna inanmakla birlikte ergenliğin bazı uyum çabalan ile geçirilen birdönem olduğunu
düşütll'i:ıektedir(Kulaksızoğlu, 1998).

. ,.

Bu nedenle, A. Freud da Hall gibi, ergenliği fırtına ve stres dönemi olarak tarurnlarnıştır.
Fırtıha ve stres sürecinin yokluğu her zaman olumlu olduğu aolaıha _gelmez. Uysallık ve
U) uniluluk

ebeveynler için uygun olabilir, ancak bu büyüme ve dz.erklik kurma yönünde

isteksizlik anlamına da gelebilir. Elbette aşırı stres ve karmaşa uyuımı güçleştirecektir, ancak
stresten tamamen arınmış durumlar da uygunsuz olabi1ir(Akt. Adams, 2000).
ı•rgenler son derece egoisttirler, diğer yandan ise kendilerini bir şey ya da bir insan için
feda 'ederler. Seçtikleri bir lidere körü körüne bağlanmakla, otoriteye karşı çıkmak arasında
gidip gelirler. Bazen yorulmak bilmeden çalışır, bazen de ilgisiz ve tembel olurlar. A. Freud,
gencin bocalamalarını normal kabul etmiş ve bu gel-gitlerin normal içsel gelişime ait uyum
işaretleri olarak değeıfeı\ı::lffiruştir.Bu kararasızlık döneminin eıgenlitin kaçınılmaz ve gerekli
bir bölümü olduğuna inanmakta, bu dönemi yaşamadan- gencin olgun bir yetişkin olmayacağını
düşünmektedirtAkt. Ekşi, 1990;K ulaksızoğlu, 1998-; Özbay, 2000).
Bu açıklamalar çerçevesinde Hall'ın ·ergenlik. açıklaması ile Psikoanalitik açıklama
arasında belli

bir benzerlik olduğu düşünülebilir.

Her ikisi de ergenlik döneminin

karmaşıklığını açıklarken özüne yineleme ilkesini kullanmaktadır. Ancak, Hall bunu insan
evrimindeki kritik bir evrenin tekrarı sonucu oluştuğunu düşünürken, Psikoanalitik kuram
ergenlik dönemindeki fırtına ve stresi, erken çocukluk dönemi çatışmalarının yeniden ortaya
çıkışına bağlarnıştır(Ekşi, 1990; Gallatin,1995).
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3.2.3 Antropolojik Yaklaşım: M. Mead, R. Bcocdıcth

Bir antropolog olan Margaret Mead (1901-1978)

de ergenlik gelişim kuramı oluşturma

çalışmaları yapmıştır. Mead'ın, yaptığı araştırmalar sonunda, ergenlikte yaşanan "fırtına ve
tre~''in evrensel bir sorun olmadığından söz ederek, alanda kargaşa yaratmıştır. Mead yaptığı
araştırmada Somoalı kızların ergenlik dönemini sorunsuz ve yumuşak bir şekilde geçirdiklerini
gözlemlemiş bu sonucu, Somoa'da cinsellikle ilgili tabuların olmamasına ve ergenlerin evlilik
öncesi, seksten uzak durmalarının beklenmemesine bağlamıştır, Ancak, diğer yandan ergenlik
dönemini stresli geçiren Amerikan gençlerinin durumunu, toplumun gençlerden cinsellikten
uzakcdurmalannın beklenmesi ile açıklanmıştır. Çünkü Mead'a göre gençlerin uyanan cinsel
istekleri toplumun kurallarıyla çatışınca stres yaşanmaktaydı(Gallatin,

1995).

Özetle Mead'a göre, ergenlerin davranış biçimleri ve sorunları, içinde yaşadıkları ve
geliştikleri kültürel şartlara bağlı olarak göreceli kavramlardır. .D,ı:ıl~ısı)(la ergenlik, üzerine
tek bir kültürel kuram bulunmamaktadır; her kültür için farklı bir mikro- kuram vardır(Adams,
~000).,;ı

MıMead gibi Ruth Benedict (1887-1948) de bireyin davranışlannm yetiştikleri çevreye
Ü) ilk

ölçüde bağlı

olduğunu savunmuştur.

Benedict'in

( 1938)

belirli

ergen davranış

orunlannın kültürden kültüre farklılık gösterdiğini ortaya koymuş; ergenlikte stresin yoğun
yaşandığı kültürlerin ne gibi ortak özelliklerinin olduğunu ve bti kültürlerin daha sakin ve
sorunsuz yaşanaığı ,cfığe~türlerle

ne gibi sistematik farkları olduğunu araştırmıştır.

Çalışmada sosyalleşme, eğitim ve yetiştirme şekli üzerinde odaklanmış; stressiz kültürlerde
eğitim ve sosyalleşmenin diğerlerine nazaran kademeli ve sürekli olduğunu belirlemişjir.
Benedict ergenliğin stresli yaşandığı kültürlerdeki eğitimin, bunun aksine devamsız olma
eğiliminde olduğunu bulmuştur. O da Mead'e benzer şekilde, Amerika ve Bah gibi bazı
.ültürlerde çocuklardan ergenlikleri boyunca çocuk gibi davranmaları istenip, sonra aniden
yetişkin gibi davranmalarının beklendiğini saptamıştır. Ona göre, kişinin çocukken yaptıkları
ve öğrendikleri ile yetişkinlikte üstlenmesi beklenen rol arasında keskin bir kırılma ya'da aynm
vardır. Daha 'ilkel' toplumlarda ise, bu süreç daha kademeli ve kesintisiz yaşanmaktaydıBir
genç kız çocukken annesine yardım ederek yetişkinlikte üstleneceği kadın rolü.içinrkadclneli
bir şekilde Jıazırlanmaktaydı(Dacey & Kenny, 1994; Adams, 2000).

~· ,.,

,

~~..•

J.2.4 Alan Kuramı: K. Lewın

Lewin'e göre davranış, kişinin çevresi ile etkileşimi

sonucu ortaya çıkar. Yaş, zeka,

insiyet, özel yetenek gibi bir dizi kişisel aile, arkadaşlar, yaşanılan çevre gibi çevresel
aktörler davranışa etki edet. Bütün bu faktörler yaşam alanı denilen kavramı oluşturur. Bireyin
. aşanı alanındaki, kişisel ve çevresel faktörler sürekli değişmektedir. Değişimlerin çok hızlı
luştuğu zamanlarda birey yoğun stresli bir dönem geçirir ve Lewin'e göre ergenlik de böyle
ir dönemdir. Ergenlikte

birey birdenbire

hem bir takım fiziksel değişimle başa çıkmak

zorunda kalır, hem de yeni bazı beklenti ve isteklerle karşılaşır; en önemlisi de gelecekle ilgili
azı hedefler belirlemesinin zamanı gelmiştir(Kulaksızoğlu,

1998).

Lewin ergenlik döneminde bu yaşam alanın bozulduğuna.inanmaktadje, Ergenler çocukluk
e yetişkinlik dünyası arasında marjinal bir eleman-ıgibi ,~tınirl~. ~o~ııkfa, öğrendikleri
davranışlar ile yetişkin olarak yapmaları beklenen 'davı-aiı'ışlan aras
ağlantı bulunmamaktadır.

doğrudan ve basit bir

Ergenler yetişkinliğe doğru geçerken çocııkluklanndaki amaç ve

değerlerini bırakmaya zorlanırlar ve bundan dolayı doğacak.olan

kbnumsuzluk, yoğun bir

clişki ve stres yaratır(Gallatin, 1995).

J.2.5 Kişiler Arası Kuram: H.S. Sullivan

Sullivan, kişiler

~I

·-

.füft)ıaçların doyurulması gerekliliği üzerinde tıurarak, yakınlık, sevgi,.

güven, eşit ilişki gibi ihtiyaç örüntülerini tanımlamıştır(Gençtan,

1995). Ayrıca insanların

herşeyderı çok aradıkları şeyin güven olduğunu belirtmiş ve güven ihtiyacını " kaygıdan
.urtulma gereksinimi" olarak tanıınlamıştn:(Gellatin, 1995).

Sullivan 'a göre kaygının oluşumunda, kişilerarası ilişkiler etkilidir. Kaygı insanın bebeklik
döneminde

bağımlılık ve çaresizliğinin

hemen hemen kaçınılmaz olmasından ortaya_ çıkar.

Yani bebek hayatta kalmak için başkaları ile iletişim kurmak zorundadır, Böylece fizyolojik
ihtiyaçlar kolaylıkla, kişiler arası ihtiyaçlara dönüşür ve bebek, davranışlarını diğe_t Insanlardair
gelecek olan tepkilere göre ayarlamayı öğrenir. Bebeğin ilk iletişim kiırduğu kişi, anne olduğu

için, annenin tepkilerindeki

değişiklilder

bebekte kaygı yaratabilir. Bebek de kaygıdan
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.açınmak için . annenin olumsuz tepki verdiği davranışlardan

sakınmayı öğrenir(Gallatin,

995).

SuHivan'a

göre ergenlik

ise bir "cehennemdir".

Bunun

nedeni

kültürel

yapının,

ergenlikteki cinsel ilginin karşı cinse yönelmesi konusunda gençleri yeterince hazırlamaması
alla engellemesidir(Akt.

Özbay, 2000).

Sullivan, ergenlik dönemini kişilerarası

ilişkilerdeki

değişikliklere - göre üç dönemde

ne eler:

Ön ergenlik; kendi cinsinden özel bir kişiye, yakın bir arkadaş-sırdaşa duyulan ilginin
belirginleştiği dönemdir. Bu dönem kısa sürmesine karşın diğer insanlarla gerçek ve yakın
lişkilcrin başlaması anlamında büyük önem taşır. Kişi iç dünyasını paylaşabileceği, karşılaştığı
sorunlar konusunda

destek alabileceği,

kendi cinsinden yakın arkadaşlar

edinir.

Yakın

arkadaşlık, ergenin kendisinin başkalarınca. nasıl .göründüğügo kıırşıı1 ilk ipuçlarını almasını
sağlar, Bu da gence olumsuz yönlerini fark-edebilme
dönemde sosyal beceriler ve organizasyonlara-karşı

ve.değiştirme şansı sağlar. Ergen bu
ilk deneyi.mlı:rini

dönemde yakın ilişkiler kurmayı beceremezse, urnutsuzluğuneşlik
içine düşer(Gençtan,

kazanır. Kişi bu

ettiği yoğun bir yalnızlık

1995; Özbay, 2000).

Erken ergenlik, gerçek cinsel ilginin ortaya çıkışı ile-başlar, ciiısel davranışın şekillenişine
kadar sürer. Cinsel isieğitt~şı cinse. yönelmesine karşın yakın arkadaşlıklar aynı cinsten
kişilerle sUrdürülür. Bu dönemde toplumun cinselliğe bakışı-nedeniyle

genç, hissetiği arzu ile

ne yapacağını bilemez hale gelir. Diğer kişilerle ilişkileri anlamsızlaşır, yakınlık ve güvenlik
gereksinimi

ile bağdaşmayan

bu duyguyu .reddedebilir ya da arzu duyacağı nesnelerle

yalruzlıktan kurtulmak için gereksinim duyacağı .nesneleri ayırabilir, İki ihtiyacın gereğince
ayrılmaması, kişide cinsel sapmalara neden olabilir(Gençtan,

1995; Öıbay ve Öztürk, t992),
C

Geç ergenlik, kişinin üstlendiği görev ve sorumluluklar üstlendiği, cinsel davrarnşına
ilişkin tercihini yaptığı ve bunu yaşamının geri kalan kısmına nasıl yerleştireceğinl Ürk ~ttiği
dönemdir. Bu dönem gencin, diğer insanların yaşama dair görüşlerini ve onlannıkişilerarası
ilişkilerindeki

problemlerini

ele alış biçimlerini fark etmeye ve değerlendirmeye başladığı,
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daha fazla eğitim olanağı bulduğu, yaşamdaki yolunu çizdiği, kendi sııtırlarını diğer insanlarla
.arşılaştırarak
sınırlı

deneme yanılma yoluyla genişletme olanağı bulduğu bir dönemdir. Kısacası

deneyimleri

Jöncındir(Gençtan,

ile ortak değerle sistemini

bütünleştirdiği,

toplumda

yerini

aldığı

1995; Özbay, 2000).

3.2.6'Öğrenme Kuramı: B.R. MC. Candless & A. Bandura
ıMc. Candless sosyal öğrenme kuramının esaslarmı ergenliğe uyarlamaya çalışmıştır.

Mc

Candless insan davranışlarınm dürtüler tarafından yönlendirildiğine inanmakta, hayal kırıklığı,
saldırganlık,

endişe, merak ve bağımlılık gibi öğrenilmiş ve öğrenilmemiş dürtü ve isteklerin

bircy'isharekete geçirdiği düşünülmektedir.

Deneme yanılma yoluyla bitey, hangi davranışının,

hangi dürtüsünün sonucu olarak gerçekleşeceğini ve bu davranışının :ı:dısıl ve ne yönde devam
edeceğini de öğrenmiş olur(Kulaksızoğlu,

1998).

Mc Candless'e göre ergen, daha önce öğrendikleri ile toplumun kendisinden bekledikleri
arasında ortaya çıkan duruın karşısında çelişki yaşar. Çocuklukta anne-baba ya da öğretmenleri
tarafından belli bir düzeyde bağımlılık geliştirmesi desteklenen bireyin; ergenlikte özerk ve

'

bağımsız olması beklenmekted.ir(GaUatin, 1995).

Albert Bandura modellemenin kişilik gelişimine olası etkisi üzerinde durmuştur. Bandura
ve Walters (1959) öğrenmenin, gözlemci modelin yanıtkmnı taklit etniese, herhangi bir destek
almasa dahi, başkalannı götleme yoluyla gerçekleştiğine dair kanıt sunmuşlardır. Onlara göre,
ergenler yetişkinlerin yaptığı şeyi yaparlar. Bandura'nın varsayımları doğruysa, yetişkinler
davranışları

yoluyla ergenlerin davranışlarını şekillendirmede olası bir güç olabilirler. Özetle

Bandura, ergen gelişiminin

öngörülen aşamalarla değil, çevreden gelen sosyal- uyarıcıların

sonucu olarak meydana geldiğini savunmaktadırüöaeey & Kenny, 1994) .

.,
Bandura aynca ergenliğin buhranlı bir dönem. olduğu fikrine karşı çıkmaktadır. 'Dna göre
ergenlikte bubranlık geçirenler, yeterince tolumsallaşmamış
saldırgan davranışlar

sergileyen gençlerin durıunu normal

olanlardır.

Brgenlik.döncnıinde

büyüme sancısı olarak .kabul

edilemez, onlara aileleri tarafından uygun eğitim verilmemiştir.

Bandura istekli.eistikrarh,
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evecen ailelerden

gelen ergenlerin bu dönemi rahat geçirdiklerini belirtmiştir(Kulakfüzoğlu,

998).

Buraya kadar ergenliği

kuramcılar

ele

alınmıştır. Aşağıda ise ergenliği bu kapsam dışında ele alan kurantlara değinilecektir.

Bu

araştırmacılar

ve

ergenliğin

fırtına ve stres dönemi olarak değerlendiren

bir uyum süreci olduğu konusunda

fikir birliği içindedirler

dolayısıyla bu dönemi normal geçiren gençlerin de olduğu varsayılmaktadır,

3.2.7.'Bireysel Farklılıklar Kuramı: E. Spanger

Spranger kişinin birciliği kavramını ergenlik gelişimi kuramına yerleştirmiştir. Bundan
yola çıkarak, ergenlik dönemindeki bireyi üç gruba ayırarak değerlendirmiştir.
Birinci gruptakiler

fırtına ve stresle başı derde girenlerdir; bu ergenler için· çocukluktan

yetişkinliğe geçiş son derece zor ve acı vericidir, Bunun yanı sıra erg_en1lği.hl.ç·zaı:ar görmeden,
akin ve rahat geçiren ergenler de vardın- Üçüncü 'gruptıikjler. ise 4iğ4r iki grup arasında yer
alır. Bu ergenler ise kendi gelişiınlerinedöğrudan.katılırlar.

Bunalım y<aşabilirler ama bununla

bilinçli olarak baş edebilir ve üstesinden· gelmeye.çalışırlar.
ergenin

Ergenlik döneminin niteliği yani

stresli olup olmaması ergenin kişilik yapısına bağlıdır. Offer'in

yıllarında

yapılan.

araştırmalar

bclir1enmektedir(Gallatin,

da

Spranger'i

kuramını

1995; Kulaksızoğlu, 1998).

.

.,.,_

destekler

1974 ve 1975
nitelikte

olduğu

.,

3.2.8. Bilişsel Kuram: J. Pıaget
;_,ı

Çocuk

ve ergenlerde

düşüncenin·

gelişimi

sistematik

olarak

J.

Piaget taraffndan

incelenmiştir. Ergenlerin bilişsel gelişimine ilişkin bilgilerimiz büyük oranda P-iaget teorisine
dayanır. Bu kurama göre bireyler ilk üç evre olan duyu-hareket, işlem öncesi somutişlerrrlcr
evrelerini tamamladıktan

sonra, 11-12 yaşlarında soyut (formel-biçimsel)

işlemler evresine

girerler. Ergenler bu kurama son gelişim evresi olan soyut işlemler döııemindedirler. B"u dönem
çeşitli seçeneklerin değerlendirme

ve düşünme yeteneğinin geliştiği dön~jı'('l'2 yaşave

sonrası). Bu dönemde varsayım kurabilir, mantıksal sonuçlar çıkabilir, istet-somı:ıt;

ister s-:oyut
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larak sunulsun karmaşık problemleri sistematik olarak çözebilirler(Gallatin,

1995; Gander &

Gardiner, ·1993).

Piaget bilişsel ve entelektüel etkinliği ergenlerin günlük yaşantı.Janna uyum sağlamaları

cin 'bir yol olarak görülür. Bilişsel yapılar, insanların dünyayı anlamak için kullandıkları
zihinsel

birimlerin iç düzenidir.

Piaget'eye

arıtılır, gözden geçirilir ve geliştirilir,

göre, bilişsel ergenler geliştikçe sürekli olarak

onun kuramına göre gelişen bilişsel yapılardır. Ergenin

ilişse]' yapısı ne kadar farklılaştırılmış ve bütünleştirilmişse, o kadar etkin ve verimli şekilde
'
sorunları çözüp değişen çevresel taleplere uyum sağlayabiJir(Adams, 2000).

Soyut işlemler gerçek olandan olası olana bir vurgu kayması olarak tanınılanmıştır. Soyut
düşünce ya hep ya hiç durumu değildir. Yani birey bir aşamadan diğer bir aşamaya bir anda
aşka bir aşamaya geçmez, değişim yavaş yavaş olur. Son yıllarda yapfan araştırmalar soyut
düşüncenin J 2-13 yaşlarmda kazanıldığı değerlendirmesini
. apılan araştırmalarda

d?ğrulam~.mal«adır. Bu alanda

ortak görüş 16 yaşından-önce.çok. küçük, bir ~Iı:ğin gelişmiş soyut

düşünce aşamasına ulaşabildiği yönündedir. Bu da bize zekanın soyJ düşünce gelişimi ile
lişkili olduğunu göstermektedir. Bir grup çalışma yetişkinlik döneminde bile önemli sayıda
insanın hala soyut gelişimsel düşünceyi edinemediğini

tespit etmiştir. Bu durum da eğitim

düzeyi ile açıklanabilir(Ôzbay, 2000).

3.2.9. Psikososyal

Kuram: E.Ericson

.- ... .•..•..•
:

·"'

•

.L

~~.

E. Erikson insan gelişimini,

-

genlerle içinde yaşanılan çevre arsındaki etkileşim olarıp,.

görü.r(Dacey

& Kenny, 1994). Eriksona göre insan yaşamında se.kiız evreden söz, etmek

mümkündür,

Ona göre ergenlik, normatif bir kriz dönemidir. Ergenler bu dönemde no

1-'

olduklarını

algılamaya

ve ayni zamanda ne olabileceklerini

deneyimleri

bütünleştirme,

tanımaya başlar. Jle9miş

'ben kimim' sorusuna yanıt arama, sağlam bir kişisel kimlik

duygusuna ulaşma çabası içindedirler. Bu kriz dönemini geçerek kişiliğinde belli bir bütünlüğe
ulaşan ergen, kimlik kazanmıştır. Kendisi, ilişkileri, yaşam biçimi gibi konularda çözümsüz ve
ilgisiz oluş ise Erikson'a

göre kimlik karmaşası belirtisidir(Akt. Ôzbay, 2000). Kimlik

karmaşasında ergen kendini belli roller ve hedefler karşısında yetersiz ve tanımlanmamış
olarak algılar. Kimlik

duygusunun

kazanılması çocukluktaki

sorunların. halledilmesi

biri
ve
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işkinler dünyasının

sorunlanyla

yüz yüze gelmeye hazır olmayı gerektirir. Bu çatışmalann

züıııü kültürden kül tore değişebildiği gibi kişiden kişiye de değişebilıtıektedir(Ekşi,

Her, krizi bir sonraki aşamaya geçmeden
tersiz. bir şekilde

çözülmüş

olması,

yaşamak gerekir. Herhangi bir aşamada krizin

özel bir yardım

aşamalarda gelişimin önünü tıkayacaktıı(Dacey

1990).

alınmadığı

takdirde,

sonraki bütün

& Keny, 1994).

Erikson 'un fırtına ve stres konusundaki konumu Hall' inkinden farklıdır, Erikson Spanger
i bireyin biricik olduğuna ve hatta ayni kültürde biribirne benzer şekilde gelişim gösteren iki
inin.olmadığına inandığı için ergenliğin oldukça bireysel bir konu olduğunu ileri sürer. Her
plumda gençler birçok benzer sorunla karşılaşırlar ama her biri bıl sorunu farklı biçimde
'7erler: Bundan dolayı ergenlik sarsıntılı ve çatışmalı olabilir ama olmayabilir de(Gallatin,
995).

Erikson, ergenin 'sosyal bir geçerliliği olan.birkendlllk" oluşnumasınıd önemini vurgular.
'ani ergen kendisinin nasıl bir insan oldıığuna.ilişkintkuramlar geli_ştirir, bu kuramları dener,
eğişıirir

ya da bu kuramlara uygun davranmaya çalışır. Ergen böylece kendine bakışında

giderek bir bütünlük ve süreklilik kazanır(Ôzbay ve Öztürk, 1992).

Erikson'a göre ergen kimlik kazanma mücadelesinde başkalrının gözündeki kendisi ile
tendi-gözündeki kendisini karşılaştırır. Bu dönemin olUIBlu geçmesi yetişkinliğe de yansıyacak

e bireyin sağlıklı bir ylltişl&ı..olar~ yaşaması söz konusu olacaktır(Kıılaksızoğlu, 1998).

Erikson şu slôganla ergenlik döneminde yaşanılanları özetlemeye qalışmıştır " Ben olmam
ger~en gibi değilim,

olacağını

gibi de değilim

ama daha önce olduğum gibi

değilim' '(Özbay, 2000).

Bu lfuram "Kişilik Gelişimi" bölümünde dedetaylı olarak ele alınacaktır.

3.2.10. "Beomerkezli"lik: L. D. Elkind

.J

de
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Elkind, ergenlikte benmerkezlilik kavramım geliştirmiştir.
ı,

Ona göre ben merkezlilik, diğer

nsanların düşüncelerini dikkate almama yeteneğidir. Kişi kendi düşünceleri ile diğerlerinin ne
düşündüğünü biribirinden ayırt etmede aşırı derecede zorlanır. Ergenin aklına bir soru
akılmışsa diğer insanların da aynı şeye akıllarının takıldığını varsayar. Elkind bu tip ben
merkezliliği "hayali izleyici" kavramı ile adlandırılmaktadır. Bu aşamada ergen, tüm gözlerin
nun davranışların, fiziksel görünümünü ve diğer tavırlarını izlediğine inanır. Bu inanç
ergenlerin bir kısmında huzursuzluk yaratırken bir kısmında kendini kahraman gibi hissetmeye
e abartılı davranışlar sergilemeye neden olabilir. Benmerkezciliğin diğer önemli bir yanı da,
"kişisel efsane" adını verdiği kavramdır. Ergen, ölümsüzlüğü ya da eşsiz bir insan olduğu ya
da diğer insanlardan ·çok özel bir konuda diğer insanlardan farklı olduğuna _ilişkin inançlar
besleyebilir. Genellikle bu inanç biçimi 16 yaş civarında kaybolur(Ôzbay, 2000; Öz.bay ve
Ô7!Ufk, l 992).
Ergenlik. dönemine ilişkin kuram ve görüşlerin, büyük ·bi.ı:,..böli:

erg;nlilç döneminin

orunlu bir dönem olduğu noktasında birleşmektedir. Ancak araştırma sonuçları bu görüşleri
desteklememektedir. Ergenlikte ortaya çıkan değişikliklerle gencin birer birer başa çıktığı
ergenliğin bu yüzden bir kriz dönemi olmadığını savunan görüşler vardır. Ancak deneysel
verilere dayanan araştırma bulguları, ergenlerin yarısı için bu· dönemin potansiyel bir stres
dönemi olduğunu desteklemektedir. Bu durum sosyal ve eğitimsel alanda işlev bozukluğu
yaratmaz, ancak ergenin kendisi için rahatsızlık yaratır. Bu bocalama olmadan ruhsal gelişme
olmayacağı teorisi doğru değildir. Deneysel çahşmalarsa- sonuçları ebeveynleri ile uyumlu
ilişkileri olan akademik'sorefıu..veantisosyal davranışları az olan ergeıilerin ruh sağlığının da
daha iyi olduğıı yönündedir(Özbay, 2000).

3.2.11. Psikososyal Gelişimsel Kuram: RH.avighurts

Psikososyal kuram 1950 ve 60'larda geçmiş bakış açılarına tepki olarak yeni bir knrain
olarak doğınnştur. Chiago Üniversitesinde bir sosyolog olan R. Havighurts bu kura°1Jn önemli
bir temsilcisi olmuştur. Havighurts, hayatın her aşamasında kişinin ihtiyaçları ile ioplumıüı

-

hedefleri ortasında duran belirli gelişimsel görevler olduğunu söylemştir. Bu-görevleri
kişinin
.
.
hayatta başarılı olması için gereken beceri, bilgi, işlev ve tutum olarak taııaj:ıtamışlır. Frcudc.u

o
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uranida olduğu gibi, herhangi bir aşamayı başarılı bir şekildetamamlayamam somaki tüm
aşamıı_lati etkilerrıelctedir(Dacey &-Kenny,.1994).
H.avighurts, ergenlik dönemi için sekiz gelişimsel görev tarumlaJnıştır(Dacey & Kenny,
'l94; Gander & Gardiner, 1993, Adams, 1995).
.•

Fiziksel görünüşünü kabul etmek ve bedenini etkili bir şekilde kullanmak,

••

Kadın ya da erkek olarak toplumsal cinsiyet rolünü başarmak,

•

Her iki cinsten yaşıtlanylayeni ve olgun ilişkiler kurmak,

••

Anne-baba ya da başka yetişkinlerden duygusal olarak bağımsız olmak,

• · Bir meslek seçip bunun için hazırlanmak ve ekonomik özgürlüğekavuşabilmek,
•

Evlilik ve aile yaşantısına hazırlanmak,

e,

Toplumsal olarak sorumlu davranışlar sergilemeyi istemek ve. bunu başarmak,

•

Bir ideoloji edinmek ve davranışlarına yol gösterecek bir takım değerleri ve
ahlaki sistemi oluşturmak.

Elli yıl kadar önce yazılmış olmasına rağmen, Havighurts'ın gelişimsel görev listesi
gün9p.. Batı kültürleri için hala geçerlidir. Araştırmalar Havighurts'ın kuramını önemli
yutta. desteklemiş, eğitimciler ve terapistler başka kültürlerde ılygulanırlıkları çok az
cclcnwiş olsa da fikirlerini kullanışlı b.uJ..ın.uşlardır(Dacey& Kenny, J994).

-

?'

.2.12. Odaksa! Aşama K1lfamı: J. H Colemen
F.rg~ik hakkında yıllardır yazan ~~C{\ŞJ,!11bir ucundaki grupta. ergen yaşamının. çeşitti
anla'f\pda meydana gelen beklenmedik ve. u~ ~e~şmelerden kaynaklananoldukça ö_nemli bir
esinfi, dönemi olduğunu düşünen bir. grup vardır-.
Diğer uçta
ise
ergenliğin bayatın. içinde
! '
.••
.
ı
! •
:
•.

<-

ayet ~~ır:adan bir dönem olduğunu düşünenler yer almaktadır. Her iki ucunda da artıları
malda birlikte, ikiside gerçek olamaz. Psikolog John Coleman ergen gelişimi üzerine Odaksa]
şama ,.Kuramı (1978) adını verdiği bir görüş
& Kenny, 1994).
. önerm,ektedir(Dacey
.
.
Ergenlik döneminde kişi hem psikolojik hem de to~lumsal düzenleme ile ilgil&r,rı:ı.s,.~ıe9it,
rgeıt topI umsa! yaşamın kuralları ile bütünleşirken, bu kurallara uyıJrn sağlamaya _yük(!mlü

•

"
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en aynı zamanda kendi sistemini de oluşturmaktadır. Bu durum başa çıkılması ama zor bir
mdur. Coleman'a göre ergen bu durumla baş etmek için odaklanmayı kullanır, Bu
ada ergen ilgiienmesi gereken şeyleri sıraya koyar. Bu yöntem el-genin belirli bir zaman
mi içinde, belirlenmiş bir konuya yeterli enerji harcamasını sağlar. Ergen önce bir konuyu
sonra da diğerini çözmeye çalışarak uyum sağlama sürecini yıllara yayar(Ô:zbay, 2000).

Colcman'a göre ergenlik bir ya da olgusu değildir. Kanıtlara göre ergenlik insan bayatının
uklar içeren, küçük değil büyük streslerin yaşandığı bir dönemdir.
değil, dünyavi konular· üzerinde

çatışmalar

yaşanır.

Ebeveynle temel
Çoğu genç ·insan

suzluk-hissini yaşar; ancak bütünde bu durum ebeveynler ya da öğretmenler tarafından fark
rnez. Ergenler yaşlan ilerledikçe ilerde sahip olacakları kimlik üzerine endişelenmeye
arlar.ancak bu endişelerin bir kimlik krizine yol açması nadir görülen bir durumdur(Dacey
· cnny~:1994) .

• Ergc1ilik Döneminde Gelişim Görevlerinin Önemi ve Gereklili:
.,

. I. Bedensel ve Cinsel Gelişim
Fiziksel değişiklikler

ergenlik döneminde ortaya çıkan psikolojik ve sosyal değişikliğin

atıcısı ve düzenleyicisi olduğu için büyük önem taşır~
~r· :-~~:.-. -·

Ergenlik dönemi, buluğ çağı belirtileri He başlar. Buluğa ermek kişinin üreme yeteneğini
nması anlamına gelir. Buluğ çağındaki gencin vücudunda boyunu ve yapısını değiştiren
değişiklikler

olur, zihinsel yapısında ve ilgilerinde gelişmeler

. oloj ik olarak cinsel gelişimlerini tamamlarlar(Kulaksızoğlu,
fiziksel değişiklikler

görülür, her iki cinsde

I 998). Buluğ çağında ortaya
'-'·

şu şekilde özetlenebilir"

,·
Buluğ çağı başlangıcı, birbiri ile etkileşimi içinde olan bir dizi genetik ve çevresel faktörce
rlcnirve bu nedenle bireyden bireye ve cinsiyete göre farklılık gösterir. Kızlar içiu.l l-TS,
ekler 'için

13-15 buluğa erme yaşı olarak kabul edilir. Kızlarda fiziksel değJtl<lıklcr
lJ

.

•
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erkeklerden iki yıl önce başlar, ancak her iki cins de, cinsel açıdan fiziksel olgunluğa aşağı
yukarı benzer yaşlarda ulaşırlar(Kulaksızoğlu,

Kız ve erkeklerde cinsel olgunlaşmanın

1998; Özbay ve Öztürk, J992).

başladığını

adlandırılan

cinsiyet özellikleri görülür. Birincil

değişmeleri

içerir.

İkincil cinsiyet

özellikleri

gösteren birincil ve ikincil olarak

cinsiyet özellikleri üreme organlarındaki
ise kız ve erkeklerin

beden yapısındaki

değişikliklerdir.

Bkincil cinsiyet özellikleri: Kızlarda buluğ çağının en önemli göstergesi ilk rulet kanaması
larak kabul edilir. İlk adet kanamasından yaklaşık bir yıl sonra yumurta üretimi başlar. 11-14
. aslannda görülür. Buluğ sırasında dış cinsel organlarda önemli değişiklik gösterir. Majör ve
minör libialar (iç ve dış dudaklar), klitoris, vajinal kanal büyür ve özelJiltle kilitoris uyarılmaya
aha hassas hale gelir(Kulaksızoğlu, 1998; Özbay ve Öztürk).
:I,

1 ••••• ".;\;·

'

Erkeklerde dış cinsel organlar yani pcnis.ve.skortum (testisleri taşıyan torbajbüyür, Bu
cğişiklik erkek buluğ çağının en önenıJi,,göstergesidir(l2-13 yaş). Bunun yanı sıra penise
spcrı~lcrin aktarımını sağlayan prostat bezleri oluşur. Üreme organlarındaki olgunlaşma
sonucu ile ilk, gece boşalmaları yaşanır(Kulaksızoğlu, 1998; Özbay ve Öztürk, 1992).
. incil cinsiyet özellikleri: Kızlarda, buluğun ilk görünür ve en önemli belirtisi, 8-13
. aşl1fl arasında göğüsteki tomurcukların ortaya çıkmasıdıe-Adet kanaması yaklaşık bundan bir
. ıl sonra gerçekleşif. Cınse~-O"Fgall çevresindeki kıllanmalar genellikle memelerin gelişiminden
ısa bir sonra başlar ve bir ya da iki yıl sonra koltukaltı kılları belim. Bu dönemde ayrıca
muzlar daralır ve yuvarlaklaşır, kalça genişleyerek, vücut yapısı şekllleniı;(Gande.ı:·..&ı
Gardiner, 1993; Özbay ve Öztürk, l992).

insan gelişiminin önemli bir parçası cinsellik, evlilik karan alına ve karşı cinsle ,ikriyıı
l~

-~

dönük kalıcı ilişkilere girme dönemi olan genç yetişkinlik döneminin v.t o dönem içıi]!de'Olaıı
üni-.!erS_ite gençliğininönemli bir gelişim özelliğidir.

ıı-,
"

'Ergerılikten genç yetişkinliğe geçişte birçok yeterliliğin

kazanılması

!

-;,·
gerekir.; Bu
!;

yeterliliklerin başında cinsel rollerin öğrenilmesi ve cinsiyete ve toplumsa] beklentilere uygun
.,·.'l
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davranışlar

sergilemektedir. Genç yetişkinlik cinsel yönden güçlükleri

Bireyselleşrne

olan bir dönemdir.

süreci içinde genç, bu süreç içinde cinsel kimliği ile ne yapabileceği sorusuna

bir cevap bulmak zorundadır (Onur, 1995).

dinsellik kelimesi bireyler için farklı anlam taşıyor olsa bile esasen cinsellik, bireyin kendi
inse) kimliğini kabul etmesi, cinsinin gereği olarak karşı cinsle ilgilenmesi, araması, birlikte
olmaktan ve cinsel ilişkiden bedensel olduğu kadar ruhsal bir haz ve doygunluk
~ımesidir(Özgüven,

elde

1997).

3.3.2. "Ergenlikte Cinsel Gelişimin Psikolojik Boyutu

Freud'cu

görüşe göre cinsellik, haz aramasıyla ilgili tüm olguları, fizj_kııel dokunmayı da

,~ret'\, insan ilişkilerini oluşturan tüm davranışlanckapsat (Onur, 19-t7). Doğumdan -ölüme
adar y.aşamın tüın önemli yanlarını oluşturan cinsellik, günlük. cıuştloce ve duyguların bir
rças: . olmakta rüyaların, hayallerin,

korku ve kaygıların temellerinde yer almaktadır.

inselliğifarklı boyutlarda ele alabiliriz.
Bunlar:
I - Biyolojik

Cinsellik

Düzeyi:

Temel işlevi üremeyi sağlamak, insanların çocuk sahibi

malarını sağlamak ve nesilleri devam ettirme imkanı vermektir. Biyolojik düzey, kaslarında
atkılarıyla

bedenin dolaşım sistemleri, sinir sistemleri ve-sermonlan tarafından düzenlenirler.

~:-~~2 - Psikolojik Cinsellik .Düzeyiı cinsel. ilişkiden zevk alma, sevgi, sevme ve sevilme gibi
ircyin temel ihtiyaçlarının doyurulmasını amaçlamakta ve bunlarla ilgili olarak çeşitli bireysel
, ranışlan ve karşılıklı insan ilişkilerini kapsar.

- Toplumsal Cinsellik Düzeyi:

Bu düzey, insan yaşamının pek çok yönü ile ilgilidir.

inscllik, toplumun işleyişi, özelliği, değer yargıları, yasal kuralları, tarihi, insanların yaşam
ekli. farklı cinslere verilen roller, üretim biçimi, eş seçme, evlenme tercihleri vesosyal
atüleri

ile

toplumsallaşma

··killendirmektedir(Özgüven,

sürecinde

J 997 ).

çocukluktan

olgunluğa

insan

yaşamını
"-~:

k4il

r
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Sentilhes'e

(1972)

göre cinsellik kavramının gerçek anlamını

ve aklın birlikte kullamlınası
arşıJhissettiğimiz

gerekir. Duygusallık,

olumlu duygu durumudur.

arasında bağ kurmayı,

seçenekler

bulabilmesi

kendimize ve çevremizdeki diğer insanlara

Zeka ise düşünmeyi,

oluşturmayı,

.için duygulann

neden sonuç

ydrınn

ilişkileriı'ıi

yapmayı,

anlamayı

olaylar

ve uygun

ırcih.yepma özelliklerini güçlendirir.
Kişilik, birbirleriyle
~

paralel gelişen bazı gelişim boyutlarıyla bit bütündür. Bedensel,
.

sy~Y,;.zihinsel ve cinsel gelişim bu boyutları oluşturmaktadır. Bu gelişim alanları içinde,
insel gelişim dışındaki diğer boyutlar ve yapılacak işlemler belli iken, cinsel gelişim göz ardı

'

-

edilmektedir. Çocuklukta başlayan cinsellik kavramı, ergenlik dönemi ile· birlikte son şeklini
hr. Ergenlik döneminden sonra bireyin cinsel özellikleri kolay kolay değişmez, Önemli olan
usus,:.s;ocukluktan itibaren sağlam temeli er oluşturmaktı( Tuzcuoğlu ve tuzcıioğlu,. 2003).

,.

-:p.·1· .:;.·'!

Cibsel gelişim dönemiyle başlayıp ölünceye kadıi(,g~vatı:ı, ejl~

••. ':. ·:..

pj_r ;S'liteçtir,

Özellikle

tişkinlik dönemine kadarki gelişim : bite}lıı.açısm.ilı,ııt;,.olqµk,ça . füıerolidir. Bir çocuğun
sikoİ_ejik.açıdao erkek ya da kadılı ohnası:şJireci¢ .inc.eley:ı;tj>t1k çok bram vardır. Bunlan;
I )Psikanalitik kuram ve· (2)Bilişs.el .kuramlar olarak sımflayabiliriz.

3.3.3. t'sikoanalitik Kuram:

--

P~aoalitik kuramcüısel:,"gclişimi açıklamaya çalışan ilk ve önemli bir kuramdır. insanın
insel gelişimini beş gelişim aşamasında incelemiştir.
imliklerini,

ebeveynleriyle

ilişkilerindeki,

Freud'a göre çocuklar cinse bağlı

çatışmalı ve kıskançlık duygularını çözerek

aranırlar. Psikaoalitik kurama göre cinsel· gelişim aşamaları şöyle özetlenebilir.

A -·oral Dönem ( 0-1 )
:.~--

Doğumdan sonraki birinci yıl, oral dönem olarak anılmaktadır. Bıi evrede haz kaynağı,
'

-

asifsve bağımlı bir davranış olan emmedir, Freud'a göre bebeğin bu evrede anne- tıırat~tıdarı
"

~ırıı... emzirilmesi

.

veya memeden erken kesilmesi, oral evreye tılkılroakla sonüçlamr,
-~

Dolayısıyla ağız yoluyla haz alma davranışı, ilerde başka yaşantılara gehellenmekte ve .kişilik
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oral ;,karakter kazanmaktadır. Altı aydan sonra bebek önce rastlantı ile cinsel organlarına
dokunarak bu organlann farkına varır. Freud'a göre bebeğin cinsel bölgelerden haz alması
yetişkinlerin cinsel yaşamındaki öpme, -koku alma ve dokunma gibi cinsel doyuı:n.larının bir
parçasıdır.
o

B -Anal. Dönem ( 1-3)
İkinci gelişim dönemi olan evre, birinci yılın sonundan, üç yaş bitimine dek sürer. Bu
evrede, gelişimin kritik öğesi, tuvalet eğitimi ile ilgilidir. Tuvalet eğitiminde, anne baban~n
ıuınu önemli bir faktördür. Anne baba veya bakıcının gergin, buyurgan, hoşgörüsüz bir
anla} ışa sahip olma halinde, çocuk idrannı veya dışkısını kontrol etmekte güçlük çeker. Çünkü
ezalandmcı ve baskıcı tutumlar, çocuğun özgüven duygusunu.köreltir,-Rtiylec'.eçocuk suursız
, gi ve kabul gördüğü oral döneme gerileme ve anal evreye takılnıakla'sonuçlanan davranış
ızukluklan

gösterir. Esasen tuvalet eğitimi bir anlamda-, ilk schyalleşnıe sürecinin

auşmalarmın yansımasıdır. Buna göre çocuk bu evrede, çevrenin kendindendeler beklediğini
, bedensel tepkilerini nasıl denetleyebileeeğini öğrenmektedir. Dolayısıyla zorlayıcı yetişkin
turnları, çocuğun bedensel işlevlerine .yabancılaşmasıyla sonuçlanabilli. Birinci yaşından
nra çocuk konuşmaya ve kendi cinsel yapısının farkına varmaya Haşlar. Çocukta anal
ölgcye karşı bir merak görülür. Genellikle 2-3 yaşlarında kız ve erkek olarak cinsiyetlerinin
arkına-varmaya başlarlar.
C-FaUik Dönem (3-6)

-~-

-

Ou dönem 3---6 yaş arasını kapsamaktadır. Bu evrede çocuklar, cinsel organlarını fark eder -·
,, cinsel konulara yoğun ilgi gösterirler. Freud'a göre bu evre, kişilik gelişimi açısından özel
r önem taşımaktadır. Çünkü cinsel kimliğini. ve bu bağlamda sağlıklı kişilik gelişiminin
melleri, fallik dönemde atılır. Bu evrede çocuk, cinsel olarak karşıt cinsiyette olan anne ve
baya yönelir. Kızlar babaya, erkekler anneye ilgi duyarlar. Çocuk cinsel kişiliğini tarunılayan
1 örüntülerini, hemcinsleri olan ebeveyninden öğrenir. Dolayısıyla bu evrede çocuklar, cinsel

irnliklerini oluşturmak için bir arayış içindedirler. Fakat bazı durumlarda model alınan anne
bamn sadece cinsel kimlikle ilgili davranışları değil, kişiliğin tüm karakteristik özellikleridir.
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D-Gizil (Latent) Dönem (6-12)

Yaklaşık olarak erkeklerde 6-.-13, kızlarda 6---1 I yaş sonuna dek stlren bu evrede, çocuk dış
ünya ile ilişkiye geçme gereksinimi içindedir. Erkeklerin kızlara oranla bu evrede daha uzun
re

kalmaları,

ergenlik

olgunlaşmalarına

nispeten

daha:

geç

ulaşmalarından

aynaklanmaktadır. Gizil evredeki çocuklar, fallik dönemin aksine hemcinsleri olan an nebaya· yönelirler.

Dolayısıyla

cinsel

kimliğin oluşmasında

ve

toplumsal

rollerin

ğrenilmesinde de aynı cinsten ebeveyn ile kurulan özdeşim, ayırt edici örtem taşır. Ayrıca bu
rede öğretmenler, diğer yetişkinler ve akranlarla kurulan, iletişim ile kişiliğin toplumsal
kusu oluşur. Bu evreyi olumlu yaşantı deneyimleri ile geçiren çocuklar, ergenlik döneminin
nınları ile daha kolay baş ederler. Öte yandan cinsel kimlikleri ve bedensel yapıları ile
ışık olmaları nedeniyle cinsiyet rollerini başarıyla gerçekleştirirler,
\.

[-Genital Dönem (12-••• )

·r,.ı-.ı1~

ı:••

I

~I

'

1

'·"

J3ıi' evre kızlarda yaklaşık 11-12 erkeklerde 12-'13 yaştan sonra başlar. Fırtınalar dönemi
arak da tanımlanan bu evrede, hızlı fiziksel gelişimin yanı sıra, IWşJt cinse duyulan ilgi,
oruğa çıkar. Doğal olarak bu evrede kazanılması gereken kritik davranış, fizyolojik,
ikolojik ve toplumsal olgunluğa erişmedir. Ancak hem luzlı bedensel değişim, hem de artan
phıınsal beklentiler nedeniyle ergenler, sık sık rol çatışmaları.run yol açtığı gerilimler yaşar.
u tür gerilimler, içsel var oluşta daha çok beğenilme, ait-olma bağlamında yaşanırken, ergenin
tan gözlenen.'ôiıvrafuşl.ıffi-başkaldınniteliğindedir. Gerçekte ergen, her zamankinden çok
erişkinlerin ilgisine gereksinim duymaktadır. Fakat ergenin başat tutumu bunu, otorite
gürlerine ve toplumsal kurallara aykırı. davranışlarla anlatmaktadır, Dolayısıyla ergen.
şıüğü

belirsizlik karmaşasından kurtulmak amacıyla, toplumsal törel değerlere sıkıca

nlmak, hem de varlığını kanıtlamak 'bunlan sorgulamak eğilimindedir. Şu halde bu evreye
zgü çatışına aşılması için, yetişkinlerin eğitsel-rehberliği önemli bir fitktördOr(Ôzbay, 2004).

j
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3.3.4. Ergenlikte Duygusal Gelişim

Duygu, organizmanın

fizyolojik uyaranlar karşısında bütünsel bir tepki olarak yaşadığı

arkındalık

durumu

öneminde

gösterilen

rüntülerin

devamı niteliğindedir.

U)

sonucu,

uyarıcılara

duygusal

tepki

karşı

verdiği

örüntüleri,

içsel ve özı!el

çocuklukta

Ergen bu dönemde

mutluluk,

tepkidir.

yavaşı yavaş

Ergenlik

ortaya çıkan

sevgi, şefkat gibi olumlu

guların yanında korku (somut şeylere, benliğe, toplumsal ilişkilere, bilinmeyene ilişkin),

biler (yükseklik, kan, açık alan, sosyal fobi), kaygı, öfke gibi duygulan sıklıkla yaşarlar
nanç ve ark., 2004); Aynca bu duygu durumlan sıklıkla değişkenlik. gösteren bir yapıdadır
Yörükoğlu, 1993).

Ergcınlik döneminde genç ailesiyle yoğun çatışmalar yaşar. KiııUik gelişimi sürerken
erişkin davranışı ile çocuksu davranışı çoğu kez karıştırır. Genem tlede'n bağımsız olma
abalarında çelişkili duyguları çoğunlukla artar. Hem onlardan uzakla ma ve bağımsızlaşma
eği hem de onların desteğine ve sevgisine ihtiyaç. duyma ililenıi. ~indedir. Genç keneli
~7ünde kendini büyümüş ve değişmiş görmek ister. Daha özerk kahır verebilmek, kendi
çimini yapabilmek ve kendi değer yargılarına sahip olmak isterken ise yeni rollerinden emin
ğildir, Bu nedenle lıem anne babanın kendine destek olmasına ihtiya~ duyar, hem de kendi
inde bu isteğe karşı koymaya çalışır. Ergen kendisi için önemli olıln kişilere gereksinim
) madığını kendi kendine kanıtlamaya çalışırken

şimdiye . kadar yeterli gördüğü anne

basının ve diğer önemli kişilerin bu yeterli yönlerini yadsımaya başlar. Böylece aileye ve
ğer otorite figürlerine ôaha$fazla gereksinim duymasından ileri gelen içsel çatışmayı geçici
arak çözmüş, kendini onların desteğine _gerek duymaz halde görmeye başlamıştır. Bu
atışmalar sırasında çocukluktan itibaren _ kendisine

sevgi vermiş olan anne babadan·

uzaklaşmaya ve aile dışında yeni sevgi kaynakları aramaya başlar. Akr1'} grubu ve arkadaşlık _
•'ııdi~i

için

olağanüstü

önem kaz.anır. Çünkü anne baba egemenliğine, onlarııı değer

argrlanna ve kendi yaşamına karışmalarına .az. veya çok karşı çıkabilmiş olan ge_!:1Ç artık.
plumda birilerine ait olma özlemini duymaktadır (Ekşi, 1999).
3.3.5. Bilişsel Gelişim Kuramı:
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Ru kurama göre çocuklar ilk olarak kendilerini erkek ya da kız olarak etkilemeyi
ğrenirler, sonra kendi cinslerine uygun düşen davranışları kazanmaya başlarlar. Bu süreç
endi kendini toplumsallaştırma'

olarak adlandırılır. Bilişsel

alıplaştırılmış bir erkeklik ve kızlık anlayışı oluştururlar.
evrelerini örgütlemede kullanırlar.

gelişim kuramına göre çocuklar

Daha sonra bu kalıp imgeyi kendi

Kendi cins kavramalarıyla

uyuşan

davranışları seçer ve

eliştirirler, Toplumsal öğrenme ve Bilişsel öğrenme kuramJanrun görüşlerini

şöyle

zetlcyebiliriz: Toplumsal öğrenme kuramına göre çocuk,'ödül istiyorum. Erkeklere özgü işler
apıııım için ödüllendirildim. Dolayısıyla erkek olmak istiyorum' der, Bilişsel kurama göre
ocuk.. 'ben bir erkeğim, dolayısıyla erkeklere özgü davranışlar göstermeliyim' der(Onur,
995). Günümüz gençliğinin karşılaştığı birçok problem onların cinsel sağlığını ciddi boyutta
ehdit etmekıedir. Bu problemler arasında; SİECUS'a göre cinsel eğitim; "kimlik, ilişkiler ve
mahremiyet hakkında yaşam boyu süren bir bilgi edinme; değer, tutum ve inanç oluşturma
ürcci"dir (SIECUS, 1996).
Saito (1998)'nun bildirdiğine göre Martin cinsel eğitimi şu şeklldetanımlamektadır. "Cinsel
ğitirn bir var olma sorusudur, bir öz-bilinç ve değer oluşturma sürecidir, bir değişim, özgürlük
e sevgi eğitimidir. Kısaca cinsel eğitim geçmiş, gelecek ve şu andaki yaşama yönelik bir
eğitimdirl-Küçük

yaşlardan başlayarak kapsamlı bir cinsel eğitim alan çocuklarda ve gençlerde

u özelliklerin geliştiği belirtilmektedir (www.fpq.asn.au, 2001);

•

Kendilerinde

meydana gelen fiziksel ve- duygusal gelişimleri anlama ve

kabuTienme,:·~ - .
•

Bedeni hakkında pozitif duygular taşıma,

•

Bireysel farklılıkları kabullenme,

•

Şu andaki ve gelecekle yaşamlarında cinsel davranışlarıyla ilgili bilinçli ve
sorumlu kararlar ala bilme,

•

Kadın ya da erkek olarak kendi cinsiyeti hakkında olumlu duygular taşıma,

•

Cinsel konular hakkında rahat bir şekilde konuşabilme,

•

Uygun ve uygun olmayan cinsel davranışları anlaya bilme,

•

Cinsel taciz ve suistimale karşı kendini koruyabilme.

:l~~-

rııı

If
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SIECUS

ise,

kapsamlı

cinsel eğitim programlarının dört temel amacı olduğunu

, urgulamaktadır(STECUS, 1996).
I. Bilgi: Geoç insanlara; insan üremesi, büyüme-gelişme, anatomi, fizyoloji, mastürbasyon,
aile yaşamı, gebelik, doğum, ebeveynlik, aile planlaması, abortus, cinsel tepki, cinsel, eğilim,
cinsel suistimal, CYB_H ve AİDS dahil insan cinselliği hakkında doğru bilgi sağlamak.
2. Tutum, değer ve anlayış: Genç insanların; ailelerinin cinselliğe ilişkin değerlerini
anlamaları, kendi değerlerini geliştirmeleri, öz güvenlerini artırmaları, aileleri ve toplumla olan
ilişkileriyle ilgili bir anlayış geliştirmeleri, aileleri ve başkalarına karşı olan sorumluluklarını
anlamaları, kendi cinsel tutumlarını açığa çıkarmaları, sorgulamaları ve değerlendirmeleri için
bir fırsatsağlamak.
J. İJiş!ôler ve kişiler arası. beeeriler; . Genç. İ.\}S~JJ)~rııı~~l;~~jıı:ı~ararı-'?,_erme,.,
atılganlık,

.

baskılara karşı koyma, olumlu ilişkiler oluşturma.gibi
kişiler anısı
lbecetilı.;r geliştirmesine
.
,.
~
yar~¥,Oetmek.
4. Sorumluluk: Genç insanların; cinsel davranışlarıyla ilgili sorumluluklarım kabul etme ve
bunları yerine yetirmelerine yardım etmek. Bu amaçlara ulaşmak için cinsel eğitim
programlarının içeriğinin kapsamlı olması gerektiğini vurgulamaktadır, Buna göre, cinsel
eği~m programlarının içeriğinin oluşturulmasıoda i!8hber olacak altı anahtar kavram
belirlemistir. Bu (avrıınılar}lnsan gelişimi, ilişkiler, kişisel beceriler, cinsel .davranış, cinsel
sağlık, toplum ve kültür olarak sıralanmıştır. Belirlenen bu içeriğin her toplumun kendi kültürel
ve ~osyal yapısına, öğrencilerin yaş ve gelişimsel seviyelerine uygun bir şekilde düzenlenmesi
gerektiği önerilmektedir (SIECUS, 1996).
Literatürde, etkili cinsel sağlık eğitim programlaruıın bazı özellikler taşıdığı belirtilmektedir
I

~

'

(Kirby, D.; 1999:89-93, www.bmaids.demon.co.!,lk;l 997). Buna göre etkili bir cinsel sağlık
eğitim programı;
•

Programa inanan ve eğitimli bireyler tarafından yürütülür,

•

Verilen bilgiyi kişiselleştirrnede öğrenciye yardım eden ve onların karılımım

·'

sağlayan çeşitli eğitim yöntemlerini kullanır,

-

,-.,

.•.

•
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·•

Sağlıkla ilgili diğer riskli davranışlan değiştirmede etkili olduğu gösterilmiş
teorik yaklaşımlaradayalıdır,

•

Öğrencilerin yaş, cinsel deneyim ve kültürel yapılarına uygun olan davranışsa!
amaçlar, eğitim yöntemleri ve araç-gereci bütünleştirir,

•

Katılımcı larm belirlenen amaçlara ulaşmalarını sağlamak için yeterli bir süreye
sahiptir (en az 14 saat),

• isteruneyen gebelik ve CYBH'a yol açan cinsel davranışlarr ualtınada odaklanır,
•

Cinsellik.I~ ilgili sosyal baskıları da ele alan bir kapsamı vardır, ·

•

Korurunasız cinsel ilişkinin riskleri ve korunmasız cinsel ilişkiden uzak durmanın
yöntemleri hakkında temel ve doğru bilgiyi sağlar.

Cinsel Sağlık Eğitimi Türleri: Üreme/cinsel sağlığı kapsayan okul programlan ülkeden
ülkeye ve bir ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük ölçüde farklılıj; gösterebilmektedir.
Pr;ğramların çoğu yalnız bilgi ve eğitime odiıld:iriırk'eö;'bazilan cinsel dağlı!<·alanında hizmet
de sağlamaktadır. Okula dayalı cinsel sağlık programlarının amacı ve içeriklerinde farklılık
olmasına 'karşın, bu amaca yönelik eğitim çabalarının dört önemli tipi bulıınmaktadır. Bunlar
aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Aile'Yaşam Eğitimi: Aile Yaşamı Eğitimi; genç insanların içinde yaşad1kları aile ve toplumun
sosyokültürel çerçevesinde yetişkinlik, evlilik,

ebeveynlik ·ve yaşlrlık gibi dönemlere

haz~~lanına aşamalarında ve sosyal ilişkilerinde fizikset" duygusal ve moral gelişimlerine
yardım etmek için i;Janı;mış~gıtinısel bir süreçtir. Aile Yaşamı Eğitiminin bilgi içeriği kişisel
ağlık ve beslenme gibi konulara ek Olaraknüfusun gelişmesi, yaşamın planlanması; cinsel
lı

;

ilişkiden kaçınma, karar verme ve birey olarak insana saygı duyma gibi konulardan:
oluşmaktadır(İKGV; 2000, www.pathfia.d.org;l997).
Cinsel Eğitim: Aile Yaşamı Eğitim programlarının aksine cinsel eğitim genel olarak bireyde
odaklanır. Cinsel eğitim programlarında biyoloji, kişiler arası ilişkiler, cinsel gelişim, cinsel
yönelim ve cinsel davranış, CYBH, üreme sağlığı, cinsiyet roUeri, çekicilik, mahremiyet,
belen imgesi, cinsellikle ilgili tutumlar ve değerler özel olarak ele alınır. Cinsel eğitim
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progrıunlarırun amacı, genç insanların karar verme ve kendi cinsel sağlıklarının sorumluluğunu
alma becerisi kazanmalarına yardım etmektir (İKCV; 2000, www.pathfınd.org;1997).
Cinsel Sağhk Eğitimlerinin Okul Programlar İçine Yerleştirilmesi
·ağlığın korıınınasında okulların öneminin ön plana çıkması, her ülkenin eğitim müfredatlarına
kendi gereksinimlerine göre programlar eklemesi ile sonuçlanmıştır. bu programların önemli
ir bölümünü üreme sağlığı programları oluşturmaktadır. Programlar ülkelerin· gelişmişlik
düzeyleri kültür özellikleri ve sağlık eğitimi konusundaki deneyimlerine göre farklılık
göstermektedir. Cinsel sağlık programlarının okul programları içine yerleştirilmesi için farklı
yaklaşımlar vardır. Öncelikle ülkede ve okul sistemi içinde

var olan kaynakların

değerlendirilmesi, uygulama alanı için en uygun yaklaşımın belirlenmesinde yararlı olacaktır.

3.3.6. Cinsel Eğitim ile İlgili Yurt Dışı ve Yurtiçi,Ö'rn'e.kJcr"
•.ı,·,.,.,?

.

.,

•.

..

.

'

r

Ciff$C-1 Eğitime İlişkin Yurt dışı Örnekler
Dünyanın birçok

ülkesinde, cinsel eğitim programlarına ilişkin

farklı · örnekler

uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ADD)'nde cinsel sağlık eğitiminin tarihi
oldukça eski olmasına rağmen tartışmalı bir seyir izlemiştir. Jlk kez l-892 ve 1914 de Ulusal
Eğitim Birliği, cinsel eğitimin ulusal eğilim milfredatıntıı. bir parçası olmasını desteklemiştir.
19(i0'1ar, cinsel eğitime karşıt grupların yürüttüğü eylemlerin etkili olduğu yıllar olmuştur.
Ancak 1980'lerin sonlannda, büyük ölçüde halkın HIV tehlikesini fark etmesiyle cinsel eğitime
karşı ilgi tekrar başlamıştır(Haffner,D,W.; 1998),·
ugün cinsel eğitim ülkenin değişik eyaletlerinde ve bölgelerinde farklı şekillerde
uygulanmaktadır. Çünkü cinsel eğitim müfredatlarıyla ilgili

katarlar bölgesel boyutta

alınmaktadır. 22 eyalet okullarda hem cinsel -eğitim hem de CYBHAilV eğitimi verilmesini
isterken, 15 eyalet yalnız CYBH/HIV eğitimini talep etmektedir. 13 eyalet ise cinsel eğitimle

ilgili herhangi bir zorunluluk belirtmemektedir. Çoğu okulda cinsel eğitim 7-9.sınıflarda
yoğunlaşmaktadır (Berne, L And Huberman, B.; 1999).
..; \.

~
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I 990'lı

yıllar,

rtışmalarla
edefleyen

ABD'de

geçmiştir.
yaklaşımdır.

cinsel

eğitimle

Bu yaklaşımlardan
Bu yaklaşımda

ilgili iki farklı yaklaşımı
birincisi,

bireylere

evliliğe

savunanlar

arasındaki

kadar cinsel ilişkiyi

erteletmeyi

cinsel olarak

aktif

olduklarında kendilerini

asıl koruyacakları öğretilmemekte, kondom ve diğer yöntemler aıılatılmamaktadır. CYBH'm
sonuçları, suçluluk ve utanç duygusu gençlerin cinsel ilişkiden uzak durmaları için korku aracı
larak kullanılmaktadır (www.pptc.org,Collins,

C. And Stryker, J.; 1997, Donovan, P.; L998).

kincisi ve daha kapsamlı olan yaklaşım ise öğrencileri, yaşları ilerleyene kadar cinsel Ilişkiyi
ertelemeleri ve cinsel olarak aktif olduklarında güvenli cinsel davranışlarda bulunmalarını
destekleyen yaklaşımdır. Bu yaklaşım sosyal öğrenme teorilerini kullanır, iletişim ve problem
özrne gibi becerilere önem verir. Ayrıca cinsel olarak aktif adölesanlara istenmeyen gebelik
, e HIV enfeksiyonu gibi sonuçlara maruz kalmamaları için gerekli bilgi ve becerileri öğretir
Betile, L. And Huberman, B.; 1999, Collins, Ç. And Stryker, J.; 199?).

Hollanda'da

ise cinsel eğitimin genel felsefesi öğrencilere c}nselli{\i

öğretmek değil,

cinsellik bak.kında konuşmaktır. Standart bir cinsel eğitim.müfredatı: ya da eğitimde kullanılan
ıek-bir

kitap yoktur. 1993'e kadar okul müfredatlarının zorunlu bir parçası olmayan cinsel

eğitim, birçok okul dersi içine entegre edilmiştir. Öğretmenler öğjenciİerin cinsellikle ilgili
öğrenmek

istedikleri bütün konuları anlatmakta özgürdür, Derslerin içeriğini öğrenci terin

soruları belirlemekte,

homoseksüalite ve mastürbasyon dahil tüın konular açık bir şekilde

tartışılmaktadır. Eğitimde iletişimin önemi vurgulanmakta .ancak cinsel davranışların negatif

j

!
i

sonuçlan üzerinde çok az durulmaktadır(Berae, L. And-Huberman, 13.; 1999).
-.'.,:A_

-.,

Diğer bir Avrupa ülkesi olan Almanya'da da cinsel eğitimle ilgili ulusal bir müfredat ya da
özel bir ders bulunmamaktadır.

Cinsel eğitim sorumluluğu okullara ve topluma dayalı

organizasyonlara verilmiştir. Öğretmenler ve öğrenciler istedikleri tarzda kendi programlarını
oluşturmakta

özgürdür.

Sıklıkla

öğretmenler

topluma

dayalı

üreme

sağlığı

organizasyonlarından konuk eğitimci davet ederler. Almanya özgür, pozitif, baskıcı olmayan,
lçarşılıklı iletişime dayalı bir yaklaşımla cinselliği öğreten programlan savunmaktadır(Beme, L
And Huberman, B.; 1999).

Fransa'da cinsel eğitim nispeten yew bir konudur. Dünyadaki Albs tehlikesiyle bir>li_kte, bu
hastalıktan korunmanın bir yolu olarak cinsel eğitime başlanmıştır.

Okullarda cinsellikle

'
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gili konular genellikle 9-13 yaşlarda. anlatılmaya başlanır. Ulusal olarak belirlenmiş olan
insel eğitim müfredatı, çoğunluğu CYBH ve AİDS'le ilgili olan beş üniteden oluşmaktadır.
ğiıimin amacı cinsel ilişkiyi ertelemek değil, öğrencilerin cinsellikle ilgili konularda bilgi ve
beceri, kazanmalarına yardım etmektir. Biyoloji öğretmenleri genellikle üreme anatomisi ve
Izyolojisi «ile ilgili konulan

anlatırlar. Diğer konuları tartışmak

için aile planlaması

aırurtılanndan eğitimci çağmrlar. Bu yaklaşım, okullar ve aile planlaması organizasyonlarının
· şbirliği içinde çalışmasını sağlamıştır. Öğrencilere de sağlıkla ilgili endişelerini tartışrnaları ve
doğru bilgi edinmeleri için bir fırsat sağlanmıştır(Berne,

T ürkiye'de

cinsel sağlık eğitimi

maöğretimdeki

L. And Huberman, B.; 1999).

kapsamına giren konulardan bazıları ilköğretim

değişik derslerin programında birbirinden

.Arıcak bu derslerin

bağımsız

ve

olarak yer almaktadır .

programlarında amaçlanan gençlerin cinsel sağlık konularında sadece

ilgilennıeleridir(Coşkun,

A. ve ark.; 1997, İKGV; 2000). _
u

Cinsel gelişim, ergenlik döneminin

>

!';.,

önemligelişim.alanlanndandir.

Çağdaş yaşamın bir

yansıması olarak eğitim süresinin uzaması, evlenme ve çocuk doğurma yaşını geciktirmiştir.
Dolayısı ile cinsel olgunluğa ulaştığı halde yasal olarak cinsel ilişki hakkını elde edemeyen
ergenlerin cinsel davranışları zaman zaman sorun haline gelebilmektedir. Hemen hemen bütün
ülkelerde

ergenlerin

arllı~ı(Somers,2001;

cinsel

ilişki

yaşırun

gittikçe

düşdüğü,

ergen

hamileliklerinin

Hassan ve Creatsas,2000; Short, 1998) ve bu konuda bir.takım önlemler

almadıkça bu tür sorunların artacağı bildirilmektedir-Erken

cinsel ilişki ve beraberinde

yaşanan sorunlar, -ergıil'ıleEili..eğitimlerinin aksamasına ve toplumsal-ekonomik

sorunlara da

neden olmaktadır(Mobray ve Labouve, -2002). Diğer yandan ergen cinselliği ile ilgili tele sorun
ergen hamilelikleri

değildir. Aynı zamanda.AİDS

ve başka cinsel yalla bulaşan hastalıklar,

erg~nlere yönelik cinsel istismar ve cinsel kimlik yönelimi

ile ilgili

sorunlar, bedensel

değişimlerle ilgili kaygılar, ergenlerin fiziksel ve psikolojik bir takım sorunlar yaşamalarına.
neden olabilmektedir.

Okullarda cinsel eğitim uygulamalaı:ını ilk , başlatan 1930' larda İsveç
Kuzey

Avrupa

uygulamaları
almakta

ülkelerinin

yapılmaktadır.

çekimser

hemen hepsinde

okullarda

ergenlere

olmuştur. Batı ve

yönelik cinsel eğitim

Gelişmekte olan ülkeler ise cinsel eğitimi okul programlarına

kalmışlardır.

Bazı ülkelerde cinsel eğitim okulda ayn bir ders olarak
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, erilirken, bazılarında ilgili dersler içerisinde verilmesi yaklaşımı beılimsenmiştir(Çok,

2003;

EJ..~i.J990).

Gı;genlerin cinsellik ile ilgili bilgi eksikliğinin, karşılaşacakları

riskleri arttırdığı düşüncesi

le birçok ülkede örgün eğitim kurumlarında cinsel eğitim uygulamaları gündeme gelmiştir.
Ergenlere verilecek cinsel eğitim bir yandan büyüme, olgunlaşma ve dinsel kimliğini kazanma
aşamalarında karşılaşabilecekleri

riskleri azaltırken, diğer yandan cinsellikle

ilgili olumlu

dcğcr've tutumlar geliştirme, cinsel davranışlarda daha akılcı ve sorumlu seçimler yapma gibi
ecerilerin gelişimine

de katkıda bulunacaktır.

Ayrıca fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı

ircyler yetiştirmek, sağlıklı bir toplum yapısının oluşumu açısından da önemlidir.

Cinsel.Eğitime İlişkin KKTC'de Yapılan İlgili Araştırmalar

'.
~µzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

,

-~

...•·

ile ,iJgili, Prof.A

literatürü _tarandığında_· dnsel

·elliıni, Prof.S Tellaoğulları ve Dr. Bolayır'ın araşnrmalarsnı göri:iy,

Kuzey Kıbrıs

K. Bolayır'ın

yapılrmştrr.

ilimsel

araştırma

verilerinden
turumlarda
sonuçları

Türk Cumhuriyeti'nde

yapmış olduğu araştırma, cinsellikle ilgili olarak yayınlanan ilk

ürünüdür.

yararlanarak

de cinsel eğitime yönelllc bilimsel araştırmalar

Bu araştırmada

toplumumuz.da;

1000 üniversiteli

evlilik

aşamasındaki

gence uygulanan- anket
gençlerin

bulundukları

cinsel eğitimin yetersizliği vurgulanmaktadır. Bu araştırmaya dayalı verilerin
ve sonuçlarur~maalar

l:lolayır'm değerlendirmeleri
.uşaklannı

cinsellik

tarafından Prof.A Kelami, ProflS Tellaoğullan

ve Dr.

ile ortaya konulan anlamlı, bulgular vardır. Toplumumuzun genç

konusunda

bilgilendirilmesi

konusu

yapılan

araştırma

sonucu

*

saptanmışhr(Bolayır, 1991 ).

KKTC'de-cinsel eğitimle ilgili yapılan çalışmalar; 1-12 yaş grubuna yönelik "Cinsellik ve
Çocuklarımız"

-12-18 yaş gurubuna yönelik "Cinsellik ve Gençler" isimli kitaplarında yaygın

eğitim vererek bu konu ile ilgili kurumların aile, okul, televizyon ve basının cinsellik yönünde
) etersizlikleri işlenmiştir(Bolayır,

1991).
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KKTC Sağlık Bakanlığı, "sorumluluk al, kendini koru" sloganıyla AİDS ve cinsel yolla
aşan hastalıklar konusunda eğitim programı ile AIDS'ten korunmak için bilgi verilerek; tek
liğe özen gösterilmesi; güvenli

cinsel ilişkiyi tercih edilmesi ve mutlaka kondom

anılması ile ilgili bilgi verilmektedir.
Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Kayırnbaşoğlu, KKTC'de AIDS hastalığından 1990
nda 1, 2002'de 1, 2004'te I ve 2006 yılında 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenlerin 1 tanesi

·re

vatandaşı, 4 tanesi ise çift. uyruklu. Kayımbaşıoğlu, çalışmak maksadıyla KKTC'ye

en 1'2 yabancı uyruklu kişide ise HIV virüsünün pozitif çıkması üzerine ülkelerine geri
derildiklerini belirtti. Gece kulüplerinde çalışmak üzere ülkeye gelen 3 konsomatris
. anda da ınv pozitife rastlandığını, açıklayan Kayımbaşoğlu, bunların ülkeye girdiklerinde
anıina. kapsamındayken tespit edilerek ülkelerine. geri göndeti)dj.ltlerinisavundu, Dr. Kani
lbant, istatiklere bakıldığı zaman dünyada kırk milyon insanın.
lyorı insanın da bu hastalıktan öldüğünün

py h!!~alı.ğı. taşıdığım, yirmi

ea.Bta.qiW-ş oJd~ğuf)"ll "1.1!"g,ıılark~JlAids ile. ilgili

bns'ta bir istatitiki. araştırma yapılmadığı.balde .dqlqµ, kişide gÔrillüp bunlardan üçünün
düğünü belirtmiştir. KKTC Sağlık Bakanlığı per yıl "1 Aralık Dünya AİDS Günü"
r:
layrsıyla eğitim kampanyası başlatmıştır. Etkinlikler çerçevesinde ada genelindeki 35 Lise
,, Meşjek Lisesi ile Üniversite öğrencilerine yönelik AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar
nusunda eğitim programı yapılmaktadır. Amaç gençlerin biliıı91endirilınesi yönündedir.
KTC_'.c!e AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konulu eğitim kampanyasının programı
ençlcrin AIDS konusunda bilgilendirilip daha bilin~ davranmalarının hedeflendiği eğitim
ampanyasının dişında ayfica, medya aracılığı ile tüm topluma ulaşılacak ve AlDS ile cinsel
Ila bulaşan hastalıklar hakkında kosuyucu hekimlik kapsamında bilgi verilip korunma
öntcmleri anlatılmaktadır.
IDS'ten korunmanın yollan:
•

HİV virüsü taşıyıp taşımadığım bilmeyen kişi ile girilen cinsel ilişkide kondom
kullanılmalıdır.

•

Tek eşliliğe dikkat edilmelidir.

•

Kontrol edilmemiş kan ve kan ürünleri kesinlikle kullanılnıamalıdır.

.

,
I

•

Şırınga, iğne, piercing, dövme, jilet, manikür, pedikür aletleri ve her türlü delici

ı·

ve kesici alet başkalarıyla paylaşılmamalıdır.

I
•

J
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•

Çiftler evlilik ve· hamilelik öncesinde AIDS testi yaptınnlllıdırlar.

•

HIV pozitif kişi, test sonucunu öğrendik-ten sonra kesinlikle kan vermemelidir.

•

Açık yaralar, vücuda mikrop/virüs/bakteri girişini

engellemek için bantla

kapatılmalıdır.

3.3. 7.. Cinsel Eğitim ile İlgili Tartışma ve Araştırma Sonuçlan
Dünyanın bütün bölgelerinde. çocukların ve gençlerin cinsel eğitimine ilişkin çabaların
naya çıkması ile birlikte konuya ilişkin farklı bakış açılarını içeren tartışmalar da başlamıştır,
balı insanlar cinsel eğitimin, gençlerin cinsel konulara karşı merakını artırarak daha erken
aslarda cinsel ilişkiye başlamalarına neden olacağını savunurken, blızıları bunun tam tersini
ü,jü~mektedir. Okullarda cinsel eğitim programlarının yürütüldüğü illkelerde ise- tartışmalar
ha çok eğitimin hedefi ve içeriğinde odaklanmaktadır. Farklı ülkelerde cinsel eğitim
rogramlarının

sonuçlarını

değerlendirmek amacıyla

yapılan

araştırma sonuçları

bu

ış!llalara ışık tutmakta ve var olan programların yeniden yapılandınlmasında rehber
lmaktadır.
Q9J yılında DSÖ tarafından organize edilen bir araştırmada cinsel ~tirlı-prograınlarıyla ilgili
Q

araştırma inceleruniş ve şu sonuçlanelde edilmiştir,

.nnv.fpq.asn.au;2001);

•

.

ır

...

.:..;.
. .-

Araştırmalardan hiçbiri

cinsel

I

eğitimin, - 'cinsel _ ilişkinin

erken

yaşlarda

başlanıasına neden olduğunu ve cinsel aktiviteyi rukdiğı.lı.ı"gö:ı.Lerrneıni~Lir.
Bunun aksine bir kaç araştırma, eğitimin cinsel ilişkiyi ge-cildirdiğinigöstermiştir.

•

On araştırmada eğitimle birlikte, cinsel yönden aktif adölesanlann güvenli cinsel
davranışlarda bulunma yüzdelerinin arttığı bulunmuştur.

.ı
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•

ve cinsel ilişki ıfıeydana geldiğinde 'de

Gençlerin cinsel ilişkiyi ertelemelerini
kondom kullanmalarını

destekleyen okul program larının, yalnızca cinsel ilişkiyi

ertelemeyi destekleyen programlardan daha etkili olduğu bulunmuştur.

•

Araştırmalarda

etkili cinsel eğitim programlarının geliştirilmesindeki

faktörün toplum desteği olduğu
ebeveynler,

öğretmenler,

belirtilmektedir.

toplum

liderleri

anahtar

Bundan dolayı programların

ve medya

dahil

toplumun

tüm

kesimlerini içine alması gerektiği vurgulanmaktadır.

DSÖ tarafından yürütülen daha geniş kapsamlı bir gözden geçirme çalışmasında ise
.lişmiş ülkelere ait binden fazla araştırma raporu inceleruniştir.

Bu raporlarda da, eğitimin

nscl aktiviteye başlamayı teşvik ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmamıştır. Aynca raporların
bazılannda, cinsel eğitim ve HIV/AIDS programlarının birlikte yüı;Util.tdüğü yaklaşımların ilk
nsclilişkiyi geciktirdiği, cinsel aktiviteyi azalttığı. vti:güv.enli'. dns~J-~gul,!u_nQtırrın kabulünü
~

ırdığı buluninuştur(www.patbfind.org;J99ı).'

Song

ve arkadaşları

(2000)

1960-97

.

•,

yılları

,:.

: '"'

arasında

·I

ı

dkullardaki

cinsel

eğitim

rogramlarının etkinliğini araştırmak amacıyla yapılmış makale, nipol- ve tezden oluşan 21 I
ilimsel yayını incelemişlerdir.

Bu çalışmanın

sonuçları,

cinsel eğitim programlarının,

ğrerıcilerin cinsellikle ilgili bilgilerinde bir artış sağladığını göstermiştir. Görüldüğü gibi, bir
lkcde cinsel sağlık eğitimlerini başlatmanın yanı sıra, bir-programları bilimsel ilkelere uygun
ir şekilde yapılanetirmlk;·s&uçlarım
geliştirilmesinde

kullanmak

önemli

değerlendirmek ve bu sonuçlan programların niteliğinin
aşamalardır.

•'ğcrlendiımeler, gençlerin cinsel sağhğım-geliştirmeye
kili olduklarını göstermesi açısından önemlidir.
ğitimlerinin

uygulanmadığı,

Bilimsel
yönelik

ilkelere

uygun

yapıları

rarkıı yaklaşımların

ne derece

Bu durum, henüz okullarda cinsel sağlık'

ancak buna yönelik çabaların giderek arttığı ülkemiz için <!e-

geçerlidir.

ukanda sayılan problemler gençlik döneminde

bulunan bireylerin sağlıklı bir cinsellik

çin Ginsel konularda bilgilendirmelerinin nedenli önemli olduğunu drtaya koymaktadır.
• 'I~

t}rlif

;;_,~
,_.,, ~,..
.-;::.~,· i:
,.4...,.,,,
:or••• .,.;.. --
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· onu· ile ilgili

çalışmalar incelendiğinde

cinsellik konusunda TOrkiye'de araştırmaların

kça yakın bir zamana dayandığı görülmektedir. Türkiye Aile Planiaması Derneğinin 1975
oda ergenlerin cinsellik konusunda bilgilerini ölçme ve ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlayan
şrnasında üniversite öğrencilerinin

cinsel bilgilerinin oldukça

düşük olduğu sonucuna

ışlardır, Benzer bir çalışma 1989 yılında yine üniversite öğrencileri üzerinde yapılmış ve

çlerin %84'ünün cinsel bilgiye ihtiyaç duyduklarını bulmuşlardır,
rlanmış ve bu oranın % lO düştüğü görülmüştür.(Koral,

10 yıl sonra araştırma

199$), lstanbul'da

özel bir

versite öğrencilerinin sağlık eğitimi gereksininılerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada
, ersite öğrencilerinin % I O'unun Özbakım ve cinsel bilgi konustında bilgialmak istedikleri
unmı1ştur( Tanyeli, 2001 ).

Ankara'da kızlar üzerinde yapılan bir çalışmada kızlardan sayıları azda olsa erkeklerinde
et gördüklerini sanan öğrenciler olduğu,

İstanbul'da

ortaöğreti.$

~(lzeyinde bir başka

lışmada, her iki cinsiyetten öğrencilerin kendi' üreme fuıyolojilertild ilgili sınırlı bilgi sahibi
duklarr, bu konuda erkeklerin kızlara göre daha.bilgisiz oldukları, ·

düşük bilgi düzeyinin

ne baba eğitimlerinin düşük öğrenciler olduğu saptanmıştır (Bulut v. diğerleri 2002).

Özgüven ve Bilge ( 1998 )'nin lise öğrencilerinin

cinsel kdnulara. bakışı ile

ilgili

ştırmalarında bu öğrencilerin; o/o47'sinin cinsellik konusunda bilgilerinin yeterli olduğunu,
52 'si aile ortamında cinsel konuların konuşulmadığını,

o/o41

•l

clıısellikle ilgili bilgileri

"adaşlarından aldıkları, bunu sırasıyla TV, Radyo ve-sasın yayın <İn son sırada ise ailenin
zlediği,

% 63'il cinseh$"roblenıleri

arkadaşlarıyla

konuştuklatı ite % l 7'sinin

bu tür

roblernleri kimseye söylemedikleri; %67'sinin cinsel ilişki yaşamadıkları, % 33 'ünün bir
işki geçirdikleri, % 41 "inin cinsel yolla-bulaşan hastahklar konusunda bilgi sahibi olınaclı.klan
e bu öğrencilerin

ancak % 47'. sinin .gcbolikten korunma yollanm bildikleri sonucuna

arrnışlardır. Gordon, Schroeder ve Abrams (1990) 2-7 yaş grubu çocuklar üzerinde yaptıkları
alışmada alt sosyoekonomik
düzeyde olan çocukların cinsel bilgi düzeyler.inin orta ve üst düzey çocuklara oranla daba
düşük olduklarım bulmuşlardır.

Synovite ve arkadaşlarının (2002) üniversite öğrencilerinin cirlsel bilgi düzeyleri ile.ilgili
calışmasında genel olarak öğrencilerin cinsel bilgi düzeylerinin eksik olduğu, daha önceçeşitli
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aklardan. cinsel eğitim alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre daha üst cinsel bilgi
eyine sahip olduklarını ortaya koymuşlardır.

Young Song, Pruitt, Mc. Namara ve Col well (2000) yaptıkları çalışmada, cinsel eğitim 'alan
almavan bireyler arasında anlamlı fark olduğu, cinsel eğitim alan bireylerin cinsel bilgi
e~ lerinin daha fazla olduğunu bulmuşlardır.

Cinsel sağlık eğitim programlarırun,

gençlerin cinsel sağlığını koruma ve geliştirmede

mli ve etkili bir yol olduğu göıillmektedir. Her ülkede kendi koşulları doğrultusunda cinsel

ğlık eğitim programlarını hayata geçirmelidir .

.3.8. Ergenlikte Sosyal Gelişim

çocuğun

diğer

insanlarla

larındaki öğrenmelerine

lacağı, hayatının

olan sosyal : ilişkilerinin

ilk

bağlıdır. Bu bakımdan anne baba ve di4:er yetişkinlerin sosyal

, ranışları çok önemlidir.

Aile içi ilişkilerde çocuklar ... bul undtıkları yaşlara göre farklı

, raruşlar görebilirler. Anne-babalar çocuklarının tutum ve davranışlanru, kişilik özelliklerini
nların-fiziksel

yapısına ya .da alışkanlıklarına

bağlayarak önyargı.1:ı: davranabilirler (erkek

ıukların yaramaz, şişman çocukların tembel oldukları gibi).

E;_r,~on ergenliği, kimlik duygusunun

kazanılması-doğrultusımda

önemli bir arayış ve

unahm dönemi oTaraJttanıfüJar. Son yıllarda ergenlik döneminde değişen ana baba ve çocuk
işkileri üzerinde

durulmaktadır.

Bu dönemde ana- baba· ve çocuk arasında daha önce

j,

urulmuş olan dengeler değişir. Ergenlikle birlikte çocuk artık evde "Herhangi
..~işi\;, olarak görülmeyi

biri" yerine bir

talep eder. Ana-baba ise. çocuklarında ortaya çıkan fiziksel ve

psikolojik değişikliklere uyum sağlamak zorunda kalırlar .
•
Ergenin ana-babadan ayrılma, bağımsızhğını -ortaya koyarak bireyselliğini kazanma ve
gelişimsel görevini yerine getirebilmesi için ailenin önemli işlevleri vardır (Minuchin, 1974).

Yaşamın bu döneminde ergen, bir yandan kimlik gelişimine önem verirken öte yandan da
dış görünümüne odaklanır. Görünümüne gösterdiği ilgi benliğin oluşmasına yardımcı olur.

:t,.
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.irnlik arayışı için kahramanlaraöğretilere ve karşı cinsten kişilere başvurulur. Kararsızlık ve
şaşkınlık bu yaştaki gençlerin dayanışma gruptan oluşturmasına neden olur. Bu dönemde ergen
·ocuklukta öğrenmiş olduğu kurallarla, yetişkinin geliştirmesi gereken değer yargıları arasında
ocalar (Geçıan, 1993). Pek çok anne-baba, ergen çocuklarıyla iyi geçinememektedir.Bununla
irlikte yaşanan çatışmaların genellikle ahlaklı davranış, aile üyeleriyle ilişkiler, akademik
aşarı, sorumluluklarını yerine getirme, toplumsal etkileşimler (giyim tarzı, saç stili vs.)
onularla ilgilidir (Galambos ve Almeida, 1992).

Ailelerin % I O ile %20 arasındaki bir bölümünde ebeveynler ve ergenler duygusal bir
.. oğulduk ve sürekli bir öfke ve çatışma cereyanı olarak tanımlanabilecekproblemli ilişkiler
içine girerler (Lingren, 200 l ).
Ergenlik döneminde ergen, anne babanın normal olmayan davranışlanrıdanolumsuz olarak
etkilenmekte ya da anne babanın bozuk ilişkilerinden zarar gvrmekie4lı.
~

'

(}rgenliğin başlarında kızlar ve erkekler.. bedenlerindeki değişmeleri tartışabilecekleri,
duygusal durumlarını paylaşabilecekleri az sayıda arkadaşa ihtiyaç duyarlar. Böylelikle
kendilerini tanıyabilir ve başkalarının dünyalarını anlayabilirler. Buluğ çağını izleyen yıllarda
ergenin arkadaş çevresi genişler, böylelikle insan ilişkileri ile ilgili deneyimleri oluşur. Bu
sıralarda annenin, babanın ve diğer yetişkinlerin dünya görüşleri reddedilir. İçinde bulunduğu
arkadaş çevresinin değerleri ve dünya görüşü esgen için önem kazanmaya başlar
(Kulaksızoğlu, 2002).:·· · '-'·'-

.

Ergenlerin sosyalleşmesinde aile ve okulun yanı sıra akranların da büyük etkisi vardır.
Çünkü sosyal gelişim için ergenlerin akranlanyla.birli:kte olmaya ihtiyaçları vardır. Ergenlik
döneminde gençler, akranları tarafından oqa.y .görmek için onların ilgi, değer ve tutumlarını
benimsemektedirler. Akranlarıyla kurduğu ilişkide genç, eşit ilişki ldırmayı, güvenli davranış
göstermeyi, kendi düşüncesini ifade etmeyi, başkalarının fikirlerini hoşgörü ile karşılamayı

•

öğrenmektedir. Grup tarafından kabul görme, gencin kendisine olan güvenini pekiştirmekte ve
arkadaşları arasında duygu ve düşüncelerini rahatça .dile getirmesine katkıda bulunmaktadır
( Kulaksızoğlu, 2002).
~
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F.rgenlerin
araştırmaya

yakın arkadaşlarına .duydukları

gereksinim

çocuklarinkinden farklıdır. Bir

göre dördüncü sınıf öğrencilerinin· en çok destek gördctkleri kişiler anne-baba

aralesortaya -çıkrntşnr.
grubundaki arkadaşlarını

Yedinci

sınıf öğrencileri anne-babanın

yanı sıra aynı cinsiyet

yakın bulurlarken onuncu sınıf öğrencileri

ise arkadaşlannı en sık

esıekaldıkları kişiler olarak belirtmişlerdir (Furman ve Buhrmester, 1992).

Ergenlikte arkadaşlığın

stratejik bir işlevi vardır. Arkadaşlık, hem ergenin toplumsal

cerpeı-i öğrenmesi, kendini tanımak için yaptığı araştırmada tnerkezi bir rol oynaması
nsından hem 'de yine ergenin ana babadan bağımsızlığını kazanması, karşı cinsle ilişkiler
urması ve kimliğinin

onaylanması açısından gencin toplumsallaşmasında

önemli bir etken

larak-yer alır (İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2004). Bundan başka, e~tıin -arkadaşlık

ilişkileri

urama.yışı ya da arkadaşlarla çatışmalı ilişkiler daha sonraki psiko)ojj,k sorunların yordayıcısı
lmaktadır.
,i I

,,;

';:.•

•• ,.,.

•
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Arkadaşlar, birbirine eşlik etme, öneriler ve önemli sorunları! g$'en duyarak paylaşma,
oruyup kollayan sürekli bir birliktelik oluşturma ve stresli durumlara ~yuni sağlamada önemli
işilcrdir (Lempers ve Clark- Lempers, 1993).

Akran gruplannın çocuğun ve gencin yaşantısında ayn bir yeri l'e önemi vardır. Çocuk
aileden çevreye açıldığı zaman kendini akran grupları içinde bulur. ~u grupların en önemli
ızelliği üyelerinin benzer yaşlar ve statüde olmasıdır. Diğer bir ifaJ:leyle grup üyeleri arasında
şitliktsöz

konus'İıdur::Gnıpıa.anne, baba ve diğer büyükler gibi lla*anışlan yönlendirecek,

faaliyetleri kontrol edecek bir yetişkin yoktur (Erden ve Fidan, 1991).

·'
~haffer (1989), okul dönemlerindeyaşıtlanyla-iyl

arkadaşlık ilişkileri kurmaktan hoşlanan

çocuk ve ergenlerin yaşıtlan tarafından dışlanmayanlar,
ayrıldıkları

daha az suç işlediklerini

dışlananlant

göre daha az okuldan

ve, daha az psikolojik sorunla karşılaştıklarını

ortaya

oymuştur (akt. El bir, 2000).
"
..Bireyin

en büyük bilişsel

ve duygusal

gelişme gösterdiği· etgenllk çağında gencin

dayanabileceği en önemli güven kaynağını arkadaş ilişkileri oluşturur, Bu yaşlarda yaşıtlarının
çocuk üzerindeki etkisi çoğu kez ailenin etkisi kadardır. Hatta batı toplumlarda

l '

l

daha da
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üyükrür (Cüceloğlu,

1993). Arkadaşlık insanlar için hayatın lier döneminde sosyal bir

htiyaçtır. Arkadaşlık en büyük değer ve önemini gençlik döneminde .kazamr. Genç için
rkadaşlık bürün sosyal ilişkilerden hatta aile içi ilişkilerden bile daha fazla öncelik
sımaktadır,
Genel olarak arkadaşlık gençlik dönemlerinde diğer yaşam dönemlerine göre daha özel bir
nlam taşımaktadır. Destek ağını oluşturan anne, baba, kardeş, eş, çocuk, arkadaş, komşu,
ğreımen ve din adamı gibi kişilerden en çok arkadaşların gençler için-destek sağladıkları
lirtilmektedir (Temel ve Aksay, 2000).

ı:,
Okul yaşamının heyecanlı yönlerinden biri, yeni arkadaşlıklar kurmaktır. Çocuk başkaları
arafm sevilmek, oyun ve etkinliklere kabul edilmek ve değer verilıtıek ister. Okul çağı çocuğu
urduğu arkadaşlık sayesinde aile bireyleri ötesinde uflfunu, gcu/şl~r,. ıJış dünyaya ilişkin
denetim kazanmaya başlar, benlik imajı oluşturur ye, bir. SQS)'.ıi] i!estck sistemi geliştirir
Yavuzer, 1999).
Çocuğun üyesi olduğu akran grubunun değer yargıları da motivasyonu etkilemektedir.
vkran grubuna kabul edilme ihtiyacı o denli güçlüdür, bu grup oku1 başarısını önemsemiyorsa,
gruba kabul ihtiyacı tüm aile motivasyonundan daha ağır basmaktadır (Yavuzer, 1999).

Arkadaş edinmede en doğal olan yakın çevre ve 11kul çevresidir. Okulda yaşıtları olan
.ocuklarla her gün beraberdklcrve ilk seçimler okulda başlamaktadır (Özgüven, 2000).
Coleman (1961, akt. Onur, 1987), 'genelde ergenin toplumsal onay için aile, öğretmen ye
~eıi_şkin toplumundan çok, kendi yaşıtlarına dayandığını ileri sürmektedir. Yaşıt ilişkileri
ergenin değer, ideal ve tutumlarım oluştunnaktadır. Toplumun daha geniş kesitleri ile ilişkileri
kopuk olan ergenler psikolojik destek ve onay için kendi gruplarına ve birbirlerine
e-

dayanmaktadırlar. Ergenlik sürecinde arkadaş ilişkilerinde farklılıklar görülür. llk yıllarda aynı
iıısteıı olan arkadaşlarla olan ilişkiler yoğunken, sonraki yıllarda karşı cinsten arkadaşlarla
ilişkiler

önem kazanır. Karşı cinsten arkadaşların önem kazanması kültürden kültüre

değişebileceği gibi aynı kültür içinde de zamanla değişebilmektedir(Hortaçsu, 1997) .

.L
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İlk ergenlikte (12-15 yaş ) ilişkiler geniş ölçüde ayoı cinsten, ileti ergenlikte (16-20 yaş)
şkiler artan sayıda karşı cinsten kişileri de içermeye başlamaktadır. Bu gruba yaşıt grubu
nir. En küçük, en kapalı ve en yakın yaşıt grubu arkadaşlığa dayanan gruptur, genellikte iki
a da

üç

kişiden oluşur. Arkadaşlık seçimini çeşitli etkenler belirler. Çocukluk ve ilk gençlikte

· şi arkadaşlarını -çoğu zaman yakınlarında yaşayan ve birbirini uzun zaman tanıyan kişilerden
çrnektedir (Onur, 1995).
<

Başkaları tarafından beğenilmek ve kabul edilmek, herkesçe aranmak gibi durumlar kız ve
erkekrçocuklarm hepsinde duyuları gerçek gereksinmelerdir. Kız ve erkek çocuklar ergenliğin
lk yıllannda ve ortalarında .arkadaşlık kurmaya başlarlar ve kızlar bu alanda önde gelirler
Semin, 1992).

Erçelin (1988,

alet. Kağıtçıbaşı,

1999), yaptığı araştırmasında bireyin ait olduğu grup

'

.

cinden ve bunun dışından kimselere yardım etme ve onlardan yard)tıı beklentileri psikolojik ve
addi kaynaklar için ayrı ayrı incelenmiştir. Bireylerin grup lçindb
e kadar destekleyebileceklerini

vb dışindan

olan kimseleri

ve onlardan ne kadar destek bekleyecekleri saptanmıştır .

Araştırma sonucunda, insanların psikolojik destek alma ve verme konusundaki beklentilerinin
maddi-konulardaki

beklentilerden daha. fazla olduğu bulunmuştur.

Ergen içinde bulunduğu grubu idealleri ve sosyal standartları ile kendi davranışlarını
değerlendirme durumundadır. Yeteneklerini, dürtü ve..i..lgilerini grup istekleri doğrultusunda
yöneltmesi yolu1Ja gıtfçekfeş.ir•.Ancak bu şekilde başarılı ve.kabul edilmiş bir birey olur. Genç
duygu ve düşüncelerini
ihtiyacı

içindedir

akranlarına

(Yavuzer,

1993).

aktarmak, onların sosyal kabulünü ve onayını almak
Öğrenciler,

okulda arkadaşları

tarafından onaylanan

davranışları benimser ve tekrarlarlar. Birçok anıştırma ergenin mensup olduğu sosyal -sınıfın

onun tutum ve değerlerini etkileyebileceğinigöstermiştir

(Kulaksızoğlu, 2002).

3.3.9ı' Ergenlik Döneminde Kişillk ve Kimlik Geliş.imi

Kişilik kavramı, bir insanı başkalarından

ayıran özelliklerin

"'
ağlamak
için geliştirdiği davranış biçimini belirtir (Yörükoğlu,

tümünü, çevresine. uyum

1993). Diğer bir kişilik tanımı
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da: bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, onu diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış
ir ilişki biçimidir (Cüceloglu, 1991 ).

Kişiliğin çekirdekleri yaşamın ilk yıllarında atılır, altı yaşında ana hatları belirir, ancak son
içimini alması ergenlik dönemi sonunadoğru

olur. Kişilik çizgileri uzun sürede biçimlendiği

çin kolay değişmez. Kişilik bireyin çevresiyle sürekli etkileşimi ve uyumu sonucu oluşur

Yörükoğlu, 1993).

·r
Ergen beş belirgin gelişim görevi ile etkin bir şekilde uğraştıkça kişiliği gelişir. Bu gelişim
görevleri bilindiği üzere; fiziksel değişimlere, cinsel olgunlukla ilişkili

yeni duygulara uyum

sağlama, anne babalarla olan ilişkilerde dönüşüm, aynı ve karşı cinsten yaşıtlarla etkili ilişkiler

geliştirme, bir meslek için hazırlık yapma ve en önemlisi kimlik gelişimidir (Grotevant, 1995).

,

.

"
•

Ergenlik Döneminde Kimlik Gelişimi

t:"v .. -~

~

•

"Ben kimin ?" sorusuna her bireyin kendi içinde verdiği yanıt o kişinin kimliğini
1985).

anınj!ar(Öztürk,

Kişilik gelişimi yalnızca, değişen birey ile onun değişen toplamsal çevresi arasındaki
etkileşimin

incelenmesi ile anlaşılabilir.

Ergenin yeşadığı içsel değişiklikler {fıziksel ve

ilişsel) ve topfurnufı ;-b"ek.J.entileri de kimlik oluşum

sürecini

lirgin

düzeyde

etkiler

Grotevant, 1995).

Bu dönem genç için bir arayış dönemidir. Birey, güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirir ve
u ypı:ıleri ile neler yapıp neler yapamayacağını belirler. Genç, nereden geldiği, kim olduğu ve
e yapmak istediği sorularına kendisi yanıt bulıtıak zorundadır, Kimlik, diğer bir deyişle özün
aynılık ve süreklilik

duygusu bu dönemde, araştırılmaktadır. Kimlik ne bireye toplumun

unduğu bir özellik ne de ikincil cinsiyet özellikleri gibi olgunlaşma sonucu ortaya çıkan bir
oluşum değildir. Kimlik, ancak bireyin kişisel çabaları sonucu elde edilebilir, Kimlik arayışı,

j

geçmişin, şimdinin ve geleceğin

j

oluşturulmasını

bir araya gelip bütünleştiği anlamlı bir benlik kavramının

içerir (Muuss, 1988).

l
~

J
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,Her toplumun,

hem birbirinden farklı, hem de kendi içinde farklı olan bir kültürü, düşünme

ve hissetme özelliği, hedefi, tavır alışı vardır. Bu nedenle bireyin davranışlarının çoğunda
yaşadığı çevredeki hakim kültürün yansıması söz konusudur. Yedıek yeme alışkanlıkları,
konuşma biçimi, kalıp yargılar, dini inançlar gibi günlük davranış ötilıltüleri hep kültürün etkisi
altındadır (Tezcan, 1987).
)

Bir çok araştırma, ergenin mensup olduğu sosyal sınıfın, onun tııtumlarını ve değerlerini
etkileyeceğini göstermiştir. Ülkemizde yapılan bir kaç araştırma da bu· sonucu destekler
niteliktedir.
1<.imlik gelişimi içinde meslek seçiminin önemli biryeri olmakla birlikte ülkemiz koşulları
nedeniyle bu grup hangi alanda okuyacağını karar)a,ştıt1).lllmJŞolcl_ı;ı~ı)çJn ya.ebeveynlerinin
isteklerini göz önüne alarak tercih yapmakta; ya .çlıı -puan, sıJlarlı~.llla göre bir bölüme
yerleşmektedir. Meslek eğitiminin 2. ya da

3.

yılında olmasına 4ğınen okuduğu bölümü

sevmediğini belirten öğrencilerin-oldıığu.görülmektedir.f Beyazyutek,1989; Güven, 1989)
'Bireyin

kimlik

gelişimimi

tamamlaması

için

bağımsızlığını

kazanmış

olması

gerekmektedir. Toplumumuzdaki bağımlı ebeveyn ilişkisi bireyin bağımsız olma çabalarını
zorlaştırmakta ve ebeveynle arasında çatışmalara neden olmaktadır, Hatta ebeveyni otoriter
baskıcı, hoşgörüsüz olan gençlerin düşmanlık duygulsn, saldırganlık ve şiddet eğilimleri de
artmaktadır. Toplumiim.U2il~ir meslek sahibi olan bireyler bile ailelerine bağımsızlıklarını
kabul ettirmekte zorlanmaktadırlar. Aslında genç iç ve ·dış baskıların üstesinden gelerek
bireyselleşmeye çalışırken kendi içinde güvensizlik, yetersizlik duyguları da yaşanmaktadır,
Yeni bir sosyal çevreye giren, yeni arkadaşlar edinme.ve kabul görme çabaları içindeki.gencin
yaşadığı duygular onun bu ortama uyum sağlaması da güçleştirmektedir. Gençlerin bazıları, bu
sorunlarla sağlıklı olarak baş edebilirken.ıbazılanrun yalnızlığı seçtifj, .bazılarının ise meydan
okuyarak kimliğini ortaya koymaya çalıştığı görülmektedir(Bayklıra; 1989; Beyazyürek,1989;
Güven, 1989; Özer, 1989)

~
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Görülmektedir
ıplumsal

ki ana ve baba davranışları

çocuğun ve gencin bulunduğu top I ul ukta,

normlara uygun şekilde davranıp davranmamasını

etkilemektedir.

(Kulaksızoğlu,

2006)
Güngör'ün (1989) Ankara'da l 000 öğrenci üzerinde yapmış okluğu araştırmada, ailelerin
gelir düzeyi· yükseldikçe, ergenlerin özsaygı düzeyinin de yükseldiği bulunmuştur. Bu
araştırmadan diğer bir bulgu ise, anne babalarının öğrenim -düzeyi orta ve yüksek olanların
'7say.gılarının, öğrenim durumu düşük olan ana-babaların çocuklarına, göre daha yüksek
lduğudur.

Torucu da (1992) İzmir'de üst ve alt sosyo-ekonomik düzeydeki l3--14 yaşlarındaki kız ve
erkek 300 ortaokul öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada, benzer olarak üst sosyo-ekonomik
düzydeki öğrencilerin benlik saygılarının alt sosyo ekonomik dil:

öğrencilere göre

i

anlamlı derecede yüksek olduğunu bulmuştur (Akı. Klilaksızo~u; t,
•ı-t:

-

Hem gelişmekte olan insan ve çevre· anısında, hem de biyol6jili, psikolojik, fiziksel ve
sosyo-kültürel düzeylerdeki farklı etkileyici etmenler arasında dinamik bir etkileşim vardır
Kağıtçıbaşı, 1998).

Erikson'a göre birey, gelişiminin her evresinde psiko-sosyal bir kriz yaşar. Her krizi bir
sonraki aşamaya geçmeden yaşamış olmak gerekir. Herhangi bir aşamada krizin yetersiz bir
ekilde çözülmüş" olı:ı{ası~ı.e].bir yardım alınmadığı takdirde, sonraki bütün aşamalarda
gelişimin önünü tıkayacaktır. Her krizde, biri olumlu diğeri olumsuz iki olası çözüm vardır.
Bunları hatırlamak gerekirse; bebeklikte güvensizliğe karsı güven duygusu, ilk çocukluk
döneminin ilk yarısında utanç ve kuşkuya karsı özerklik, ikinci yarısında suçluluğa karşı
girişim, orta çocuklukta da çalışkanlığa, karşı aşağılık duygusudur. Erikson'nun kişilik
uralruna göre ergenlik döneminde geçirilen aşama ,ise "Kimliğe karşı rol karnıaşası"dır (1218 yaş).

Bu aşamada ya kimlikle ya da rol kanşıklrğı Ile sonuçlanacak bir dizi kararın alınması
gerektiği ifade etmiştir. (Gander & Gardiner, 1993; Dacey & Kenny, 1994).

100

Kimlik oluşumu, ergenler için kritik görevlerden bir tanesidir.

c;ıwıku bu,

bir genç yetişkin

olarak kendilerini ve dünyayı nasıl göreceklerine ilişkin bakış açısiru şekillendirmektedir.
im!ik oluşumu aslında yasam boyu devam eden, deneyimlerle şekillenen ve genelde bilinçsiz
şekilde

oluşturulan bir yapıdır. Kişinin .tanımı, onun dünyadaki enlsmıru ve kendine olan

güveninin arttırmaktadır, Ayrıca. dünya ile ilişkisini sürdürmesine! yardımcı olan bir bağdır
Josselson, 1987).

Ergenin temel görevi bir kimlik oluşturmaktır.
genek-bakış.

Erikson, kimliği, kişinin kendisine dair

olarak görmenin yanı sıra, kişinin ulaşmak için çabaladığı bir durum olarak
.

adlandırır.

Kişi kimliğini oluşturmuşsa kendi görüntüsünün çeşitli yönleri birbirleriyle uyum

içinde ve özdeş olmalıdır. İdeal olan, kimliğini oluşturmuş bir kişinin, kendisini olduğu gibi
kah~! etmesidir (Dacey & Kenny, 1994).

,.

au

aşamada ergenler,

tutarlı bir kişisel kimlik oluşturmak

lmactyla

deneyimlerini

üıünleştirme girişiminde bulunurlar. Değişimlerle dolu. bir hayata rlığıiıeo, ergenler kendilerini
geçmiş deneyimlerinin

bir ürünü olarak görebilmeye ihtiyaç duyııtıar.Uyumlu

bir kimlik

duygusu elde edebilmek için zamanla ve mekanla birleşmiş bir. devamlılık duygusu yasamaları
gerekir. Önceki krizlerden elde ettikleri olumlu çözümler -güvenilir, özerk, istekli ve üretici
olmak- kimlik oluşturma sürecini koiaylaştmrkenj önceki başarısrzl~lJr da k"i~likçözülmesinc
"'"•

"

- -

ı diffusion) neden olur(Adaıns, 2000). ·
Erikson'un

kuraınindaf:1....diğer

üç aşama

ergenlikte

.,

[

I

ı

-

ka:za*1ıa:n "kimlikten

doğrudan

eıkilcnir(Adams, 2000).

Ergenlik sırasında bir kimlik oluşturmak Erikson'un psikososyal ki'mlik gelişimi. kuramının
anahtarıdır. Erikson, gelişim dönemlerinin kolayca anlaşılabilmesini

sağlayan, dolayısıyla

kimlik oluşumu sürecini ayrıntıları ile açıklayabilen ve farklı bir yönüyle,
açıklayan bir kuram geliştirmiştir,
Marcia (1966)
yetişkin

kimlik

ego gelişimini de

Eriksoncu kimlik üzerine yapılan çalışmelerm çoğu James

tarafından geliştirilmiş
oluşumu sürecinde

kimlik

statüsü modelinden

esinlenmiştir.

bir takım krizlerle karşılaşılması

Marda,

gerektiğinden

süz

etmektedir. Ona göre genç, çeşitli seçenekleri göz önünde bulundurarak, mesleki ve ideolojik
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çimini yapmak durumundadır.

Çünkü, ergenlik döneminin sonunda "öz" kimliği hakkında

ir karara sahip olmak durumundadır (Josselson, 1987; Adams, 2000).

Marcia, Erikson'nun kuramından hareketle, yaşanacak krizlere V1ı verilecek kararlara göre
a da kriz ve kararların varlığım ya da yokluğunu temel lılatak, dört kimlik statüsü
tanımlarmştır, Bu kararlar, mesleki seçim ve ideoloji (felsefi-siyasal dinsel inanç) alanında söz
onusu olmaktadır: (Josselson, 1987; Groteverıt, 1995;Adams)
;

a. Daşıırıh kimlik (identity achievers): Bu gençler, alternatiflerihiincelemiş, buna göre karar

.

ermişlerdir ve kendi yollarında kendilerini var etmeye çalışmaktadırlar. Yoğun bir şekilde bir
hedefe.değere ve yaşam seçimine bağlanmış ergenlerdir.
b. Enjekte kimlik/ erken bağlanmış kimlik I İpotekli kimlik (ide~tY,foreclosurers):
Bu gençler karar verme dönemi veya kriz dönenıi geçirmede~ keıtdilerini keşfetmeden
seçim ·yapanlardır. Bu kişiler çocukluk hayallerini ya da .anne ıb8'ıa!arinı:n kimliklerini, hiç
sorgulamadan benimserler. Genelde ebeveynleri olmak üzereı başkalaruıın bağlantılarını,
kendilerine uyup uymadığını denemeden olduğu gibi alırlar ..
c. Kararsız kimlik I Askıya alınmış kimlik (identity moratdridms): Bu gençler bir kriz
yaşamaktadırlar ve kişisel bağlanma arayışındadırlar. .Kendini -keşfetme çalışmalarına
başlamışlardır, bir karar verebilmek için çabalamaktasırlar, ancak henüz "kendi yollarının" ne
olduğuna kararvereınem~lerdir.
d, Dağınık kimlik (Diffusion): Bu gençler ne kriz, ne de karar ~Ordci yaşarlar. Bu kişilerterk
edilmiş

çocuklar

gibidirler ve

yeni şeyler için

çabalamamaktadırlar, daha çok

sürüklenmektedirler ve kimlik oluşturmak konusunda çekingendirler. Sağlam bağlantılardan
yoksun ve kendini keşfetme aşamasına gelmeaıiş.ergenlcrdirler. Kimlik oluşumunu etkileyen
unsurların önemlerinden biri aile içi etkileşimdir.

3.3.10. Ergenlik Döneminde Aile.İlişkileri
Aı

00

l
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Anne babaların

çocuklarını

değerlendirme

biçimleri,

çocukların

algılarını. ve anne babalan .ile olan ilişkilerini biçimlendirmektedir
Ergenlik

döneminde

oluşan

farklılıkların

yarattığı gerginlik,

dolayısıyla .yalnızlık duygusu yaşamasına neden olmaktadır.
zellikle

içinde

yaşadığı

karamsarlık

kendilerine

yönelik

(Kulaksızoğlu,

2002).

ergenin depresif olmasına

Bu nedenle ergen bu dönemde

ve huzursuzluk. gibi hoşa gitmeyen

duygulardan

ıınalarak kendisine güven verecek anne-babaya ihtiyaç duymaktadır.

Anne babanın,
dinlemesi

ergenin söylediklerini

eleştirmeden,

küçümsemeden

ve kendisini ifade etmesine fırsat vermesi ergenin s~lıldı

sağlamaktadır.

Anne-baba

desteğinden

ve yargılamadan

kişilik geliştirmesini

yoksun olan ergen ise kaygı, korku ve yalnızlık

duygusu yaşayabilmektedir (Kulaksızoğlu, 2002).

,,
Ergenlik dönemi, aile ilişkilerinde değişiklikler yaşanan, hew ergen
ic;ıinhem de anne baba
.
·, .
çin zor bir dönemdir. Bu dönemde, çocuğun büyümesi ile orantılı gerçekleştirmesi gereken
~

gelişimsel

.

görevler nedeniyle aile içi dinamiklerde hareketlenme, denge durumunda

değişiklikler yaşanmaya başlar. Çoğu zaman da. sıkıntı, anne babJ!ndı çocuğunun büyümeye
aşladığını fark etmemesi ya da bu durumu kabul etmekte güçlük yaşaması olabilmektedir.
Ergenin istekleri ve yeni arayışlar içinde olması bir anlamda aile sisteminin değişmesine,
ailedeki güç dengesinin sarsılmasına yol açar. Bu durumda aile içindeki değişmeye karşı anne
abaı eski dengeyi korumak için çaba gösterir ve ergenin isteklerine direnir (Kulaksızoğlu,
20~2). Anne baba ergenc:tliş.kilerinde yaşanan güçlüklerin artışına ilişkin bir başka olası
açıklama, orta yaşlarına girmiş bir çok. ana babanın kendi kimlik bunalımları yaşadığı
biçimindedir. Ergenlerin meslekle ilgili .karar vermeye çalıştıkları sırada çoğu zaman .anne
abalar kendi meslek yaşamlarını- yemden. gözden geçirmektedirler (Gander, Gardiner ve
Harry, 1995). Yani anne babalar yürüdükleri.yola geri.dönüp bakarken, ergen gideceği yolun
heYcecanını yaşamaktadır. Bu nedenle anne baba,_ergenin aileye-olan

bağımhlığını kendi

gerekçeleri doğrultusunda uzatmaya çalışırken, ergen bir alı önce bağımsız olmayı
istemektedir. Çoğu zaman da aile içi çatışmalar bu nedenlerle yaşanmaktadır.
Yapılan çalışmalar, sağlıklı ergenlerin bu dönemde aileleriyle ilişkilerinde çok önemli
kopukluklar yaşamadıklarını, ancak aile ile ilişkilerini sürdürürken kendi bireyselliklerini de
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rtaya. koyma çabası içinde olduklarını göstermiştir, ki bu da ilişki tar.z.lanndaki değişiklikle
ümkün olabilmektedir (Çuhadaroğlu ve ark., 2004).
Shek (1999) yaptığı bir araştırmada, ebeveyn özelliklerinin ergenin yaşam doyumu,
mutsuzluğu,' benlik saygısı ve yaşamdaki amaçlan gibi özelliklerini yakından etkilediğini
rtaya -koymuştor. ·Olumsuz ebeveyn özellikleri ile ergenin ruh sağlığının ve baş etme
becerilerinin sorunlu olması arasında bir ilişki bulmuştur (Akt., Çuhadaroğlu ve ark, 2004).
Ailenin desteği gencin kendini değerli ve yeterli hissetmesine yardımcı olduğu gibi uyaran
luşıurarak entelektüel gelişime katkıda bulunur. Bu katkılar ötne~n, karar verme sürecini
ızlandırmak, motivasyonu artırmak· olabilir.

Öztürk-Kılıç (1994) çalışmasında, ergenlik

öneminde algılanan aile ve arkadaş sosyal desteğinin yaş, citısiyet, çalışan-öğrenci olma
urumuna bağlı olarak değiştiği ortaya konmuştur. Aile, bir sorun kayıııığ:ı olmaktansa, ailesel
işkilerde ergene bir destek unsuru olmuştur.
Ergenin kişilik gelişiminde, eğer aile ergene kendini bir birey olarak geliştirmesine yetecek
adar özgürlük vermişse, ergenin ailesine bağlı olması olumlu bir özelliktir. Eğer aileler,
rgcnin bireyselleşmesine izin veriyorlarsa, o zaman ergenin geçiş dönemi olumlu yönde
lacaktır. Diğer taraftan eğer aileler, çocuklarındaki değişikliklerden endişe ediyorlar, özgürlük
stcklerine cevap veremiyorlarsa o zaman ergenlerin gelişimine etkisi olumsuz olmaktadır
Palnienari, Kirchler & Pombeni, 1991).

-

·~ . _
;..._J:•..•.

Ergenin sosyalleşme süreci onu yetiştiren aile yapısına bağlı olarak yönlenir. Aile ergenin
gelişimini etkileyen tek faktör değildir: Arkadaşlarciçinde yaşadığı toplum ve bireyin doğuştan
getirdiği özellikler de gelişim ve sosyalleşme üzerinde büyük rol oynar. Belirli bir çocuk
yetiştirme yöntemi başarısı kısmen ailenin içinde bulunduğu toplumsal değerler sistemi ve
beklentilerine kısmen de ergenin bireysel.özelliklerine.bağlıdır (Ôzbay ve Öztürk,'] 992).

l
·ı
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3.3.11.

Anne. Baba Davranışlarının

-Ergenin .Kimlik Statüsb- Kazanması ile İlgili

'.Yapılan Araştırmalar: -

İpotekli kimlik statüsüne sahip ergenlerin ,anrıe, babaları ile çecuklan arasında olumlu bir
ilişkinin bulunduğu görillmektedir. Bu aileler çocuk merkezli ve ÇQ'CUİlanna daha fazla zaman
ayıran. aileler olarak değerlendirilmişlerdir. Problem çözmeleri islendiğinde babanın en çok
onuştuğu; ergenin çözüme etkin olarak katıldığı, karşılıklı cesaretlendirici

bir ortamdır.

· ararsız kimlik statüsündeki ergen ile ailesi arasındaki ilişki dengesiz olarak tanımlanmıştır.
Problem çözme durumunda bu aileler, en az çabayı .gösteren, ergenler de en az uyum
gösterenler olmuştur.

Ergenin kişiliği anne.-baba davranışı üzerinde son derece etkilidir.

Dağınık kimlik statüsündeki ergenlerin anne babalan, en farklılaşmış, en reddedici ve en uzak
anne.ıbabalar olarak
olmuşlardır.

değerlendirilmiştir.

Bu aileler en düşük etkileşim gösteren aileler

Başarılı kimlik statüsündeki- ergenlerin anne baba!

değerlendirilseler

dpdici v:c uzak -olarak

de sorunların çözümlerine çocuklam ile ~o)'!iıılTu I katılımda

bulundukları

görülmüştür. Özellikle bu bulgu, ergenin kendini keşfetmesi için anne babadan belirli derecede
ayrılığı gerektirdiğine işaret etmektedir{Grotevent, 1995).

Kimlik oluşumu ergenlik döneminin önemli duraklarından bir blnesi olduğu için seçilen yol
da )'etişkinliğin en önemli belirleyicisidir

denilebilir. Öğrenimlerinin son yıllarını başarılı,

enjekte, dağılmış ya da kararsız şekilde geçirenlerin, yetişkinlik dönemlerine de, büyük oranda
bu şekilde devam ettikleri görülmektedir. Ergenlik döneminde başarılamamış olanın üstesinden
daha ileri dönemlerde -gelnı'e)c..ise genelde daha zor başarılan islerden bir tanesidir. Buna göre
sağllklı bir ergenlik dönemi kişilik gelişimi, yetişkinlik döneminde tie bu sağlıklı gelişimin
devam edeceği anlamına gelmektedir(Josselson, 1987).

Yirmi yıldır

yapılan

konu ile ilgili çalışmalar,

kimlik

statüsü konusunda

yapılan

çalışmalarla ilgili tutarlı sonuçlar vermiştir.Kimhk oluşumu konusunda başarılı olmuş gençler;
sa~lıkh, olgun ve kendine güvenen gençlerdir .. Kimlik konusundaki dağılma, bud önemde
gelişimin de sürekli hale gelmesi anlamırıı taşımaktadır. Ancak bu dağılmanın sıklaşması;
a)'gırıın artması, ego gelişiminin yetersiz olması, cinsiyet rollerinin gelişimi konusunda da

ı etersiz

olunacağı anlamına gelir. İpotekli kimliğe sahip olanlar ve kararsız kimliğe .şahip

olanlar için genel ifadeler geliştirmek

daha da zordur. Bu aşamada cinsiyet farkı de-.v,rcyc
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girmektedir;

çünkü

kadın ve erkekler kimlik oluşumu

konusundaki

basamaklan

farklı

kitlerde denetimlemektedirler (Josselson, 1987).

Kimlik kazanılması bireyin büyük oranda özdeğimleri ve kendi çabaları ile sağlanmaktadır.
Icslek seçmek, yaşam biçimini belirlemek, karşı cinsle sevgiye dayalı ilişkiler kurmak, siyasi,
ini, felsefi görüşler geliştirmek, grup içinde olabilmek, kendine alt bir değer sistemi edinmek
imliğin kazanılmasında gerekli unsurlardır (Dereboy,1993).

Daha yakın zamanda, Arnett (2000) kişinin. gelişiminde onlu yaşların sonundan başlayarak
zellikle

1 S.-25 yaşlarının belirleyici olduğunu ileri sürmüştür.

Elu

«!önem boyunca. kişilikle

gili meseleler son aşamaya gelmekte ve bireyler, son kararlatını vermeden önce birçok
lasılığı

deneyebilmektedirler. Bu deneyimler aşk, iş, dünya g!)ıi!Şü konulanndadır ve bu

önemde hayatlarına yön veren değişiklikleri sık sık yaşama!ç(aq*l~, Bu .da. yetişkinliğe
. aklaşan bireylerin gelişim hedeflerine varma. açısından -ergeni~

aha çok benzediklerini

göstermektedir.

Kişiliği

incelemek

için, insanı bütünü içinde ele almak gerekir. Böylece her birey,

tekinden farklı bir bütün oluşturur. Kişiliği oluşturan öğeler arasında iyi, kötü, güzel-çirkin,
doğru-yanlış

ikilemi vardır. İnsana kişilik kazandıran, bu ikilem arasında ki. çatışma,

ürıüşmelerin yarattığı kaygı ve bu kaygıdan kurtulmak için gösterdiği çaba, seçtiği yöntem ve
. oldnr(Akt; Temel ve Aksoy, 2001: 15;Şemin, !992;Költnel, 1982) .
-~

.. :-..:}i __

Kişiliğin çekirdekleri yaşamın ilk yıllarında. atılır; altıncı yaşta ana çizgileri belirir, ancak
on biçimini alması

gençlik çağının sonuna doğru olur. Kişilik çizgileri uzun sürede

biçimlendiği için kolay değişmez(Yörükoğlu, 1986:71).
Çevremize uyum sağlama sureci ve bu sürecin ürünü olan uyutn eylemlerimiz, kişiliğimizi
oluşturur.

Bu görüşe göre,

çevrenin değişmesi ve başkalartrun eylemlerimize

bakışı,

değerlendirmeleri kişiliğimizi etkiler(Temel ve Aksoy:16).

ı•reud ise, kişilik sistemimizin,
Süperego

olduğunu

ileri

ruhsal yapı .kavramınm temel bölümlerinin İd, ego ve

silrer.(Akt;

Temel ve Aksoy;2001:

16;Özoğlu,l985),

Freug/u

1

1

l

~
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eyenler altbenlik(id), üstbenlik (süperego) üzerinde yoğun olmalarma karşın, Freud bu iki
pıııtn karşısında

üçüncü

yapı olarak

benliği(egoyu) tanımlamiş, fakat yeteri

kadar

cclenmerniştir. Bu konuda ki çalışmalar 1935 yıllarından sonra artmaya başlamıştır.

"'~lılma'?süreci, pek çok değişik rollerin prova edilmesidir; fakat bu meslek seçmekten
klıdır,

Ergenin

aklını

meşgul

eden

"Ben

nasıl

bir

insarl . oluyorum?",

"Nasıl

vranmahyım?", gibi sorulardır. Ve bu sorulara cevap arama süreci içerisinde olan ergen,
vresinden (ebeveyn, akran ya da diğer yetişkinlerden) son derece etkilenir.Çevresindeki
anlatın değer yargılan ve dünya görüşü ile kendisinink.ilerin gözden geçirir: Şayet aralarında
emli derecede farklılık var ise o zaman ergen bir kimlik karışıklığı ile karşı karşıya.kalır,
{

imlik arayışı çok farklı şekillerde çözülebilir. Bazı ergenler, bir arayış dönemi geçirdikten
nra hayatta kendilerine bir hedef tayin ederler ve ona.doğru ilerlerler. Bazı ergenler de kimlik
arışı;lığını

hiç yaşamazlar. Genellikle anne-babaların· değer yM~ın,ı olduğu gibi .kabul

~

erler, . Anne-babanın görüşlerine uy.gun ye~kip, rollenni. beıılın.
.dalıa
- --· st)~P)~ı;in;1tibı]ikled
'
.·

ten belirginleşmektedir. Ailenin veya toplumundeğer ,y.aı:g'.daıiiıJ,ıı.be:ııimsem.ek;istenıeyenler
uzun gir kimlik karışıklığı döneminden geçerek kendilerini bulmakta güçlük

çekerler(

.\tkiıison ve diğerleri, 1990; akt. Kulaksızoğlu, 1998:84).

füiksoo'a göre de sonraki tüm kişilik gelişimi ve uyumu, daha önceki gelişimden
rimleşir ve ilk yaşantılar bir kişinin gelecekteki kimliğini kolaylaştırır ya da tehlikeye sokar.
riksoıı doğumdan ölüme kadar, her birine özel bir psileelojik bunalımın eşlik ettiği 8 evrelik
ir s!F,alama öııeriiıektedib'Kııllanılan "bunalım" artan bir yaralarlabilirlik ve aynı zamanda

gizil ·11,gücün

artması

dönemi

anlamına

gelmektedir(Akt;

Temel

ve

Aksoy;200 I:

7:E~i,l 990;0nur,1993).

3.3.1'2., Ergenlik Döneminde Benlik Kayı,amııve,Gelişiıni

Hamacheck (1995), benlik kavramını, zaman içinde. herhangi bit anda, farkındalığırmz.
akkında sahip olduğumuz fikirlerin ve tutumların özel bir bileşimi olarak tanımlar. Böylece
·işirıiıı kendini nasıl bir varlık olarak değerlendirdiğine ilişkin fikirler ortaya çıkar. Benlik
.avtamına benliğin bilişsel yanıdır denilebilir.

Gander ve Gardiner (1993)

ise benlik
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kavramını; bir bireyin, yalnızca ona özgü tutumlardan, duygulardan, algılardan, değerlerden ve
davranışlardan ibaret, kendisine ilişkin görüsü olarak görmektedir.

"

>'{ıörükoğlu (1993) ise benlik kavramı tçin kısaca, "Kişinin kendini nasıl görüp, nasıl değer

biçtiğini anlatır" der. Ergenlik dönemi, "ben neyim, diğerleri arasında neredeyim, ben nasıl
öyle oldum ve yaşamımla ilgili olarak ne yapacağım" gibi soruların sorulduğu bir dönemdir.
Benlik, yaşamın ilk on iki ya da daha fazla yılını kapsayan dönem içinde oluşur: Ergenlikte
benlik, yaşamın çocukluk döneminde oluşan temeli üzerine yapılanmaktadır. Bu kavram ile
ilgilfaraştırınalar benliğin zaman içindeki durağanlığından söz etse de, benlik kavramının her
zamandeğişebilir olduğuna inanmak için de bir çok neden bulunmaktadır,Benlik kavramı bir
seferde gelişmez; ergenlikte, ilk yetişkinlikte, son derece dinamik ve yasam boyu süren bir
I

süreç: içinde

gelişir.

Diğer insanlarla

etkileşimlerden,

kişinin

kendi duygularından,

düşüncelerinden; disiplin ve sevgi aracılığı ile anne-babadan; sosyal başkı .aracıhğı iJe yaşıt
grubundan; basarı ya da başarısızlıklarla okul yaşantısından ve:
pek
çok olaydan
- baıyı-terızcr
.•.
.

etkilenir. Buna karşılık ruh ve beden sağlığını, diğer insanlarla ilişkileri, akademik başarıyı ve
meslekseçimini etkileyebilir(Hamacheck, 1995) .
Ergenliğin ilk yıllarında benlik kavramı sosyal ilişkiler bağlamında değerlendirilir. Ergenin
fiziksel ve davranışsa) benlik tanımlarında başkalarını etkileyen ve sesyal ilişkilerde önemli
olan .fiziksel görüntü ve kişilik özellikleri öne çıkar.

-

toplumsal berilik ve psir&ılejik benlik tanımlarında ise toplumsal ilişkileri etkileyen kişilik

•

özellikleri, duyarhlık ve iletişim becerilerine önem verilir. Ergenliğin son döneminde benlik
avramı inanç örüntüleri ve planlar çerçevesinde oluşturulmuştur (Hortaçsu, 2003).
Her insanın ulaşmak istediği bi, benlik kavramı vardır. Kişi özlediği, kendine yakıştırdığı
u ideal benlik kavramını geliştirmeye çabalar; ideal bene yaklaştıkça mutlu olur. Aksi
takdirde mutsuz olur. Kişinin kendisinden. beklentisi yüksekse ve bunu karşılayamıyorsa
cndine olan saygısını yitirir. Ayrıca · başkalarının kişiyi algılayışı ile kişinin kendini

'

değerlendirmesi

arasında

belirgin

farklar

varsa ortaya,

uyumsuzluk ve

sorunlar

çıkar(Yörük.oğlu, 1993).
!..,•.'·"':

.•. ,~
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Ergenlik döneminde gelişimsel açıdan önemli olan diğer bit kavram benlik saygısıdır.
enlik saygısı, benliğin duygusal boyutudur. Birey, kim olduğu ile ilgili belirli fikirlere sahip
masının.yanı

sıra kim olduğuna ilişkin belirli duygulara da sahiptir. Yani bireyin benliğini

cğcnme ve değerli bulma derecesine "Benlik Saygısı" denilebilir

(Hamacheck, 1995). Kısaca

fade edilecek olursa·benlik saygısı, kişinin kendisini olduğu gibi kabul edip, değer vermesidir.

Benlik saygısı

özellikle

ergenlikte önem kazanır ve ruh sağlığının bir göstergesi olan

imlik gelişimi ve bu dönemde görülebilen çeşitli sorunların ortaya çıkmasında önemli bir
·isi Olduğu bilinmektedir

(Çuhııdaroğlu ve ark., f004). Sullivan'a göre ergenlik başarılı bir

zlaşma ile sonlanırsa, birey bu dönemden her türlü koşula yetecek benlik saygısına sahip
)arak çıkmaktadır. Bu benlik saygısı, başkalarına saygıyı ve kişisel özellikleri
üzene

toplumsal

uydurarak, kişisel girişimciliği de beraberinde getirir. Ergenlik döneminde geliştirilen
'

nlilesaygısının düşük olması daha sonraki yıllarda bireyin kendi benliğini kabul-etmemesine
. ol açabilecektedir. Bu da içe kapanma y.a -da «saldırganhk ·ğj.bi'. davranışlara. neden
labilmektedir (Akı. Satılmıs ve Seber, 1989).
Ergenliğin temel bir gelişim görevi daha fazla özerklik, bağımsızhk kaıarunaktır. Klinik
ulglılar
, ve görgü! çalışmalar oldukça açık bir şekilde bu görevin başarılmasında anne
abaların çok etkili olduğunu belirtmektedir. Ancak anne babalar çocukları yetişkinliğe doğru
adımatarken bu durumun uzak bir gelecekte gerçekleşecekmiş gibi davranmaktadırlar. Ergen
benliğinin

algılanışında genç ile anne babalar anısında filFklılıklar

sıklıkla kendini

göstermektedir. Bu dıınıı.nü!'liamacheck, (1995) oldukça hoş özetlemiştir: "Yetişkinlik.dönemi
ergenin iddia ettiğinden iki yıl sonra ve anne babanı kabul etmeye hazır olduğundan iki yıJ
önce. gelmektedir." Bilindiği üzere ergenin gelişen benliği üzerine anne babaların güçlü .bir
etkisi vardır. Bu etkinin yoğunluğu, sağlıklı ,ya da sağlıksız olusu büyük ihtimalle ergenin
yetiştirildiği anne baba tutumuna bağlı olmaktadır.
Elder'in 1976 yılında yaptığı 7400?deı:ı;;(azla. ergeni kapsayan çalışmasında belirlediği ve
hala geçerliğini koruyan yedi farklı anne .babalık tutumu bulunmaktadır. Otokratik tutumda,
gencin bir konuda kendi görüşlerini ifade etmesine izin verilmez, Yetkeci tutumda, ergen
sorunların çözümüne katkıda bulunsa da, anne baba her zaman kendi yargılarına göre _k;arar
verir. Kuralları anne baba koyar, çocukların kurallara itaat etmesi beklenir. Demokratik

I
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utunida, ergen kendi davranışına ilişkin konularuı tartışılmasına öı.gllrce kattlııbilnıekte, hatta
.endi <kararlanm verebilmektedir. Bununla birlikte son karar anne babanın onayı ile
, erilrüektedir. Çocuklara farklı olma, kendi davranışının soruhıluluğunu üstlenme olanağı
tanınır. Eşitlikçi tutumda, anne baba ve ergen, ergenin davranışıyla ilgili karara eşit derecede
aıılifuda bulunurlar. İzin verici tutumda, ergen kendisi ile ilgili kararlan oluşturmada anne
abadan daha etkili durumdadır. Bu tip ailelerde kurallar çok az ya da yoktuı:. Bırak yapsıncı
urumda, ergenin durumu güçlülük ve etkinlik açısından anıı6 babanınkinden oldukça
arklılaşmaktadır, Karar vermede ergen anne babanın dilek Ierini kabul etme ya da etmeme
ızgürlüğüne sahiptir. İlgisiz tutumda, karar verme sürecinde anne baba tamamen dışarıdadır
Gander & Gardiner, 1993; Hamacheck,1995).
Bu nıtumların haricinde aşırı koruyucu ve müdahale edici anne baba tutumundan da
ahsedilmektedir.
~-

Bu tutumu sergileyen anne babalar, müdahalecidir ve' çocuğu kontrol altında

tutmaya çalışır. Kararlar çocuğun isteğine rağmen'almır ve an4 b\tbanin buna hakkı olduğu
savunulur (Kulaksızoglu, 1998).
Haktanır ve Baran'm

1998 yılında yaptıkları araştırma sonuçlarına göre; gencin

cinsiyetinin algılanan demokratik ve ilgisiz, sosyo-ekonornik düzeyin demokratik otoriter ve
lgisiz, annenin çalışma durumunun demokratik, doğum sırası ve kardeş sayısının otoriter ve
ilgisiz anne-baba tutumlarında, sosyo-ekonornik düzey ile .doğum sırasının ise gencin benlik
saygısında farklılık yarattığı saptanmıştır. Gencin -eenlik saygısı ile anne baba tutumları
arasında anlamlı bır il~

olduğunu görülmüştür. Birçok çalışmada da görüldüğü gibi;

demôkratik anne-baba tutumu gencin yüksek benlik sayısına sahip olmasına neden olurken,
otoriter ve ilgisiz tulum düşük özsaygıya yol açmaktadır. Algılanan olumlu ebeveyn
ıutunilarının gencin kendisi hakkında-clumtıı duygular geliştirmesine yol açtığı söylenebilir.
itile içi ilişkiler ve iletişimin boyutu ergeni sağlıklı ya da sağlıksız olarak nitelendirilen
.onuçlara götürebilmektedir. Örneğin ebeveynini aşın kontrol edici, otoriter ve baskıcı olarak
algılayan ergenin özde geri ve kendine güveni düşük olmaktadır. Ancak ebeveynden gelen
desteğin ergerılerin bağımsızlık kazanma sürecinde önemini koruduğu bilinmektedir. Aile açık
iletişimin
düşmekte,

ve dayanışmanın olduğu bir ortam olarak algılandığında aile üyelerinin kaygılan
özdeler

artmakta, akademik

başarı yükselmekte '1'e problemli

davranışlar

"'·
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azalniiıktadır. Bu bulgulara dayanarak, aile etkileşiminin sağlıklı bir lwnlik gelişimi açısından,
uygıisal dayanışmayı, açık iletişimi ve esnek kuralları teşvik etlici bir ortam olması
gerektiğine işaret edilmektedir(Berkem-Güvenç, 1996).
i!

Pek çok araştırmacı arkadaş gruplarının ergenlik sırasında benliğin ve diğerlerinin
değerlendirilmesi için önemli bir referans noktası olduğu için gelişime benzersiz bir katkıda
ulunduğu görüsünü tartışmışlardır(Tarrant, MacKenzie & Hewitt, 2005).
Ergen yaşıtlarını kendi hakkında bilgi alma aracı olarak kullanır. Yaşıt grubuaynı zam'.1"da
"'1S}lflL.onay alma yeridir. Yaşıt grubu, kendini başkasının yerine koyabilme, olaylara başka
açılardan.bakabilme becerilerini geliştirmeye aracı olarak ergenin kendini değerlendirme ve
anıma olanağı sağlar(Orvin, 1997; Hortaçsu, 2003).
;t.iı... ..

.ı.- -

,."-;JJ·::~:,

IV.BÖLÜM
KURAMSAL AÇIKLAMALAR,VE İLGİLİ ARAŞ'flkMALAR

Aile ve Aile içi İlişkilerde Kuramsal Açıklamalar

r

•,o-"--
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4. Ailenin Önemi ve Geı·ekliliğt

Bu bölümde aile tanımı, aile sistemi ve ailenin özelliklerine, anne baba tutumlarına,
ailenin çeşitlerine, aile işlevlerine,ve,bunu-etkiteyebilecek etmenlere, tile iletişimi ve önemine
deği ı:\ilm iştir.
Ailenin Tanımı
Reyam'a göre "aile" kelimesi Latince fames (açlık) kelimesinden tfılreıniştir. Bsasındarjıüe,
temel ihtiyaçları karşılayan ve koruma sunan insan topluluğudur. Açlığı ve gereksinimi
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geçiştiren

biyolojik

geliştirmiştir.

ve sosyal bir yapı olarak aile, insanlar arasında kendi özel şekillerini

Aile, edebi bir biyolojik ve psikolojik

birim gibi glirimınesine rağmen, aile

ormları insanlık tarihi boyunca değişmiştir. Ama ailenin bir tek bakış açısı aynı kalmıştır: Aile
ireyin-gelişiminin

ilk çevresidir (Akt., Pesechkian, 1999).

Kavram olarak geniş bir yelpazeye sahip olan ailenin farklı tanımları vardır.Üyeleri
asındaki ilişkiler ve etkileşim yönünden sosyal bir grup; sosyal ve ekonomik yönden bir
irlik; sosyal yaşamın temel göstergelerinden biri olarak bir örgüt; il)'elerinin ihtiyaçlarının

arşılanınası

'
ve yürütülmesinde
sistematik kuralları

bulunan sosyal bir. kw-um olarak

nımlanabilmektedir (Nirun, 1994) .
. ,...

Aile evlenme, kan veya evlat edinme bağları ile birbirine bağlanmış, aynı evde oturan, aynı
geliri paylaşan ve oynadıkları roller çerçevesinde birbirlerini .etkilcs-e.r~ qıeydaı:ıa,getirdikleri
lirli görgüyü nesilden nesle devam ettiren insanların topluluğudur (~aıiinkaya, 1990).
Türk toplumunda aile, evlilik bağıyla başlayan, akrabalık: ve s6syal bağlarla birbirlerine
ağlanan, çeşitli rollere sahip, birbirlerini etkileyen, çoğunlukla aynı evde yaşayan fertlerden
luşan, · üyelerinin cinsel, psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik. ihtiyaçlarını karşılayan,
. aşanılan topluma uyumu sağlayan, toplumun temel bir birimi olarak tanımlanmaktadır
Özgüven, 2001 ).

-

Ailede çoğu kez " -'a.lt,,gruplar" vardır. Bu alt gruplar duruma göre sürekli değişebilir,
zkillenebilir, genişleyebilir veya ortadan kalkabilir, Alt grupların her birinin özel görevleri
vardır, belli kurallara göre işler, öğretici' yanları vardır. Örneğin aynı yaştakiler arasındaki
ilişkiler, ilk olarak "kardeşler" arasrndaki ilişkiden öğrenilir. Aile içinde olan her olay her alt
grupta ve her bireyde farklı biçimde algılanır. Aile sistemi içinde bireyler arası etkileşim çeşitli
faktörlerle yönlendirilmektedir . Buretmenler

arasında, bireyin özelliğinden kaynaklanan

durumlar, aile üyelerinin ve alt grupların.davranışları, bireydeki gelişimsel süreç, aile üzerinde
etkili olan dış etkenler ve güçler olarak ifade edilir (Özgüven, 2000).
İnsan yaşamının
üzerinde, doğumdan önce başlayan ve ilk gelişim yıllarından ömrünün
.
.
sonuna dek etkisini sürdüren bir kurum olarak aile, fizyolojik olduğu kadar ekonomik ve
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luinsal

yönleriyle

imlendirip-yönlendirir.
·imindeki

de,

kişiyi,

ruhsal

gelişimi,

oluşumu

Toplumun kültür değerlerinin

ve

davranışları

açışından

bir kuşaktan diğerine aktrılması

temel..eğitimsel işlevinin yanında, aile, özellikle okul öncesi dönemde çocuğun

anımda etkin bir toplumsallaştırma kurumudur. Ailenin çocuk üzerindeki etkisi çoğu kez
a doğumdan önce başlar. Ailenin o çocuğa karşı istekli ya da isteksiz oluşu, gerek rulısal-

lıürcl, gerekse toplumsal ekonomik yönden bu çocuğun gelişimine hazır olup olmadığı ve
cuktan. beklentileri, o çocuğun yaşantısını, ilk izlenimini

ve çevresiyle duygusal iletişimi

nemlliölçüde etkileyecektir. Bu yüzden insanın yaşamı boyunca seçme özgürlüğüne sahip
lunıı;ı,ıı,dığı tek ve en önemli şey ailesidir. Üstelik ailenin kişi üzerindeki 'etkisinin ne _denli
alıcı Qir biçimlendirici

gücü bulunduğu da düşünülürse, aile k.ıı,vtammm .önemi dalıa da

lirgijıleşir, İnsanın kendi ailesini seçme özgürlüğünün bulunmamasına karşılık, çocuklarını
hsalve toplumsal açıdan sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek için gerekli ortamı kurması ve
ürdürmesi, aile konusunda bilgili ve bilinçli davranmasına bağlıruı(Yavuı.
_e.r, 20.0J: 125,-126).
.
.
~

Ailesiyle olan iletişimi çocuğun dünyasında ,b_µyük önem

ü·

. · A:nne-,baba ve çocuk

geninde, tarafların duygu ve düşüncelerini birbirilerine aktarmalan ve başarılı bir diyalog

urabiljııeleri -halinde sorunlarına çözüm bulmaları mümkündür. İletişimin
U)

guların bastırılması

kurulmaması,

ve sorunların çözümlenememesi anlamına gelir ki, böyle bir aile

rtarrü. psiko-pedagojik açıdan sağlıksızdır(Yavuzer, 2003: 115-116).

Anne-babalar,
kendi fiziksel genlerinin çocuklanna-ektanlmesıaı ltontrol edemezlerıancak,
~
zellikle yaşamınin il~-yıl:fiıtıııda onların kişiliğinin oluşmasında önemli rol oynarlar. Sevgi
olu bir ailede büyüyen bir çocuk ile sevgiden yoksun bir ailede büyüyen bir çocuk arasında
_ÖL

''\lrdı edilemeyecek

oplıtmsallaşrna

farklılıklar

oluşur.

dolu ailede

büyüyen

süreci oldukça çabuk, kalıcı, olumlu ve kabul edilebilirdir.

sürecjjıde çocuk, uyumlu ve özerk.dazranışlar
•,.•

Sevgi

bir

çocuğun

Toplumsallaşma

sergiler. Aksi bir durumda çocuk- hırçınlık,

inirtj)ik, yalancılık, okuldan kaçma, çalına, başkaldırma, geçimsislik,

madde kullanma, alkol

ullanrna, saldırganlık, içe kapanına ·gibi· davranış problemleri sergileyebilmektedir, Diğer bir
deyrşle, çocuklarda görülen uyum sorunlarının, duygusal ve davranışsa! bozuk] uklarm, sapkın
davranışların

temelinde ailenin önemli yeri vardır(Sipalıioğlu, 2002: 2).

j
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Ailenin yapısı ve çocuğa karşı baskıci, otoriter, aşın koruyucu, 1iıta.rsız eğitim, anne-baba
a, gası, ölüm, terk, boşanma, hasta olan anne-babayı model alma, kardeş kıskançlığı,

ters

zdcşimler, karşı cinsle iletişimde düş kırıklıkları gibi psikolojik nedenler gençlerde davranış
zukluğuna yol açabilmektedirler(Ankay, 1998: 95).

Aile üyelerine
ıtumlannın

nesnelere ve tüın yaşama olan

olan ilişkileri, çocuğun diğer bireylere,

temelini

oluşturur .. İçinde büyüdüğü ailenin sosyal yapısı ve· biçimi, çocuğun

elişirnini etkiler. Anne, babanın ve ailenin içindeki diğer bireylerin çocukla olan etkileşimi,
ocuğun

aile içindeki

yerini belirler(Yavuzer,

2001: 126-127). Genellikle

çocuğun

ilk

ğrermeni ana-babasıdır. Ana -babanın tepkileri çocuğun bazı davraıiışlanru pekiştirirken bazı
, ranışlan

için cesaret kırıcı özellik taşır. Bu tepkiler, çeşitli alışkarıhklann,

amaç ve

eğerlerin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır: Kısaca, bireyin lçi.ılde yer aldığı aile yapısı,

ile içi ilişkileri ve ana-baba tutumları çocuğun kişilik yapısının .oluşmasında önemli rol
~ namaktadır. Ailenin etkisi bireyin yaşamında ilk, eiı yakın.ve en w1ın sürell sosyal etkileşim
namı yaratması nedeniyle öne çıkmaktadır(Sipahioğlu,
·/i

ejdemden

ibaret değildir.

insan olarak

2002:9): .ı\..öİi-babanuı rolü, yalnız bir

.nitelikleri

ve özellikleri,

ana-baba olarak

aşarrlannda önemli bir ağırlık taşımaktadır(Jersild, 1979:217).

Ailenin bütünlüğü,

kabul ya da reddediciliği,

sevgi ve denetim yönelimi, gelenekse! ya da

ağdaş yapısı, aile içi iletişim, aile desteği, güç dağılımı; .biyerarşik düzen ve sosyo-ekonomik
üzeyi; gibi daha pek çok aileye. ilişkin kıstas, bireyin gelişimiyle ilişkisi açısından ele
lırımıştır(Sipahioğlır,~002':~J.O).

4.1. Aile Sistemi

Aileler bir sistem olarak düşünüldüğünde,
lı sistemlere ayrılan birimlerdir.

toplum sistemleri- içinde yer alan ve kendi içinde

Sistemlerin genel özelliği gereği içinde bulunan bireylerin

irbirleri ile etkileşimi söz konusudur' ki; aile de içinde yaşanılan lier durumla ilgili olarak,
diğer aile üyeleri üzerinde etkili olabilmektedir (Dokur ve Profeta, 2006).

Çeşitli olayların insan hayatına getirdiği stres yükünü ölçen Holmes ve Rahe'nin geliştirdikleri
ölçeğe bakıldığı zaman, insana en büyük stres yükünü getiren 14 olayın 12 tanesinin aile

"'

114

işkileri ile ilgili olduğu görülür. Bu durum, aile ilişkilerinin bireyin sağlığını ne kadar
akından ilgilendirdiği

ve bu ilişkilerin kişinin hayatında

ne kadar önemli rol oynadığı

musundakolayca fikir vermektedir (Bal taş, 1993).
Aile, bireylerinin karmaşık. etkileşimlerinin oluşturduğu açık bir sistemdir. Bir sosyal
stem olarak tam bir aile, en az üç kişiden oluşur. Her aile üyesi ailenin diğer üyelerine
işkilen,yoluyla bağlıdır. Burada ikili ve üçlü ilişkilerle, karşılıklı ve dönüşümlü olarak
irbirini etkileyen karmaşık bir ilişkiler ağı şeklinde bir yapı ortaya çıkmaktadır (Özgüven,

_ooo).
Aile sistemi ne kadar açık olursa, değişime o kadar uyum sağlayabilir. Açık aileler yeni
aşanulara açıktırlar ve .uzun süre kullanılmayan etkileşim kalıplarım değiştirirler. Bu tip
lelerde, yeni bilgilere cevap vermek için etkileşim kalıplan değiştirilir .• Sırnrlan ile mübadele

menin· sonucunda açık sistemler, organizasyonlarını ,•da~a: fazla jill<scltnıc şansına sahip
lurlar . (Goldenberg ve Goldenberg, 1996). Açık sJstemlee,çevrey.le iletişim kurarlar, hem

. um sağlarlar hem de esnek olurlar. Açık sistemlerde. uyum, üıtarlı ve müstakil kimliğin
cğişmcden devam etmesine bağlıdır. Çünkü dış dünyadaki değişimlere uyum sağlamada
unlar önemlidir (McWhirter ve ark., 1993).
Aile sistemi, birbiriyle etkileşim içinde olan iki alt sistemi içerir: sosyalleşme değerleri ve
le etkileşimi. Bu sosya!Jeşmedeğerleri bağımlılık-bağımsızlık boyutunda olup, bireye veya
gruba, çocuğun ei:onoiiıik-~sikolojik değerine verilen önem açısından değişkenlik gösterir
· ağıtçıbaşı, 1998).

Ailenin alt sistemleri, çocuk yetiştirmede-ve .insanlar arası ilişkilerdeki osyalleşme değerleri
e etkileşim biçimleridir. Aile yapısı, hem aile işleyişinin bağlantı 11em de genel olarak aile
stemin bir parçası olarak görülebilir. Sosyal değişme ve toplumsal gelişme, aileyi, yapısında
e sisteminde değişikliklere yol açar-dk etkiler. Aile yapısı, yapısal-demografik değişkenleri
apsarr Bu yapısal değişkenlerin sosyoekonomik gelişmeyle sistematik olarak değiştiği ve aile
levini etkilediği ortaya çıkartılmıştır. Örneğin ailenin geniş veya çeltirdek oluşu, düşük veya
.üksek doğurganlık, kadının aile içindeki düşük veya yüksek statüsü, sosyo-ekonornik
ğfamsaletmenlerle (yaşam koşullarıyla) ilgilidir (Kağıtçıbaşı, 1998 ).
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. Ailenin Özellikleri
I leöıilenin kendine özgü özellikleri olmakla birlikte tüm ailelerde bulunan genel nitelikleri
aclever ve Page şu şekilde sıralamaktadır:
ile, duygusal bir temele dayanmaktadır: Aile köleleri organik yapımızda var olan karmaşık
~ gularla temellendirilmiştir. Bunlar soyu sürdürme isteği, annelik. tıaba:lık ve arkadaşlık, ana

•..

alı~,öuygulandır. Bu duygular, romantik sevgiden, bir etnik gruba ait olma isteğine, :şlerin
:kat duygularından ailenin ekonomik güvenliğine, kişisel tutkulardan soyun sürekliliği
ygusuna kadar yükselen ve toplumsal ilişkiler sonucu beliren, birbirine bağlı, ikincil
ygularla güçlendirilmektedir.
Aile şekillendirme özelliğine sahiptir: Çocuğun kişilik y_ap.ısı,afte içinde gelişir. Bir çok
ışkanlık ailede kazanılır. Sosyalleşme olayı ailede gerçekleşir. Kısaca, aile çocukların tutum
e davranışların oluşmasında, belli alışkanlıkların kazanılmasında etkin bir rol oynar ve bu
rum-uzun yıllar devam eder.
ilenfü kapsamı sınırlıdır. Aile biyolojik koşullar çerçevesinde sınırlı bir büyüklüğe sahiptir.
killerımiş

sosyal yapıların en küçüğüdür. Kuşkusuz. bu durum, özellikle çağdaş

plumlardaki küçük aileler için ( çekirdek aile) geçerlidir,
-!·:~-Aile ·'toplumsal yapı içerisinde çekirdek özelliği taşımaktadır: flkel toplumlarda olduğu
adar.baba otoritesinin egemen olduğu toplumlarda da bütün sosyal b'apılar aile birimlerinden
luşrnuştur. Çağdaş toplumlarda aile bu özelliğini kaybetmekle birlikte, sosyal sınıflar içinde
. er yer çekirdeklik özelliğini sürdürme eğilimi de göstermektedir.
Aileuyelerinio sorumlulukları vardır:' Aile, üyelerinden diğer birliller.degörülmeyen sürekli
c çok sayıda isteklerde bulunur. Ailenin üyelerinden beklentileri Yardır ve bu yaşam boyu
sürer, Bu bağlamada aile erkeği, özellikle de kadını, kendilerinden çok başkaları için güç
görevler yapmaya ve sorumluluk yüklemeye zorlar. Ailenin duygusal bir temele dayanması ve

"
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cuklara karşı yerine getirmesi gereken görevler, aileyi gittikçt, artan sorumluluklara
nclnnektedir.

ile, toplumsal kurallarla çevrilidir. Aile toplumsal yasakların ve yasaların şekillendirdiği
sosyala düzendir, Evlilik. kurumu kesin .kurallarla belirlenmiş bir hukuksal anlaşmadır.
lerirı, saklanmış olan bu k.urallan değiştirme hakları yoktur ve onlara uymak zorundadırlar.
araflann kendi istekleriyle serbestçe katıldığı,

fakat karşılıklı anlaşma ile dahi kolayca

. rılamadığı ya da kendi kendilerine feshedemediği ender birliklerden biridir. Evlilik hukuksal
r bağla başladığı gibi hukuksal bir işlemle ~on bulmak zorundadır.

ilenin hem sürekli hem de geçici bir özelliği vardır: Aile, kuriım olarak süreklilik

ve

\ rensellik özelliği göstermektedir. İki kişinin kurduğu bir birlik olarlık ise, toplumdaki diğer
gürler içinde en geçici ve en değişken bir özellik taşımaktadır,

Bu

da ailenin sosyolojik

arakyerinin saptanmasını güçleştirmektir ( Maclever vePage; Döiımtızer, 1999}.

BtJ araştırma ile ilgili olarak da burada aile ortamı derken, gen~etin algıladığı aile ortamı

üzerinde durulacaktır.

Araştırmada

değişkenler arasında gençlerin anne-baba· tutumlarını

lgılfn_1a biçimleri vardır. Ergenlik dönemindeki

gençlerin · aile içi ilişkileri

ve sorunları

üzerinde durulmuştur.

4.3. Anne-Baba Tutumla

Anne- baba çocuk-ilişkisi, .temelde. anne babanın tutumlarına bağlıdır. Çocuklar arasında
uyum bozukluğuna neden olan bir çok vak'aya, yeterli ve uygun olmayan ilk anne- baba
çocuk ilişkilerinin sebep olduğu saptanmıştır.

Doğumdan itibaren çocuk, etrafını saran fiziki ve sosyal çevreye uyum savaşını verirken,
bu çabasında en büyük desteği anne ve babasından alır. Çocuk, kendini ifade edebilmeyi,
kendini yöneten bir birey olabilmeyi

ailesinden

öğrenir.

Öztılliile

annebaba, çocuğun

kişiliğinin oluşumunda temel rolü olan özdeşim modelleridir. Çocuk bu özdeşim modellerini
kendine örnek alır ve adeta onların yaşam biçimlerini taklit yoluyla öğrenir. Bu öğrenme süreci
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detonun, sevgiye güvene yani çevresindekilere inanmaya, bağımsızlığa, başka bir deyişle
yüdükçe bazı şeyleri kendi başına yapabilmeye ihtiyacı vardır (Yavuzer, 2004).

Küçük

yaştan itibaren

çocuğa yaşına, yeteneğine ve cinsiyetine , u.ygun görev Ne

rurnluluklar verilmezse, güven duygusu pekiştirilmemiş olur. Bu da çocuğun bağımlı ve
.eriksiz bir birey olmasına sebep olabilir. Çocuk, çevresine güvenmezse .aldatan yabancı bir
i. arkadaş edinemez yalnız kalırsa, içine kapanık, sessiz ve hayal dünyasında yaşayan biri

abilir. Dolayısıyla çocukların toplumsal ve zihinsel açıdan yetkin bireyler olması isteniyorsa
r ölçüde ana-baba denetimine gereksinim duyulur. Unutulmamahdır ki toplumsallaşmanın
ıl amacı, dış öğeler tarafından yönetilmek, yerine kendi kendine yönetimi sağlamaktır
Yavuzer, 2004).

Araştırmalar, çocuğuyla ilgilenen ailelerin onun benlik imgesi, becerileri.hatta belki sağlığı
erinde bile uzun vadede olumlu bir etki yaratacağım göstermektedir, Amerikan Psikosornatik
Topluluğu'nun

1996 Mart'ındaki

toplantısında Linda Russek ve Gary Schwartz adlı

sikologlar tarafından sunulan bir çalışma, çocuklarla olumlu bir ilişki kurmanın onların
gelecekleri için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor, Bu araştırmacılar, otuz beş yıl önce,
epsi yaklaşık yirmi yaşlarında olan 87 üniversiteli gençle yaptıkları çalışmada, birer üniversite
'ğrencisiyken anne-babasını daha sevecen olarak tanımlamış olanların, aile geçmişi, yaş ve

sigara- içme gibi ana risk faktörlerinden bağımsız olarak değerlendirildiğinde, orta yaşlarda,
alp rahatsızlığı ve hipertansiyon gibi ciddi hastalıklara-daha.az yakalandıkları bulgulanmıştır.
Bunar karşın

eoeveyiıleFihi....daha adaletsiz

olarak

algılamış

gençler, en ciddi

fiziksel

hastalıklardan rahatsız yaşlı kimseler olmuşlardır ki, anıştırma anne baba tutumlarının,
çocuklann ruhsal ve fiziksel sağlığında oynadığı rolü ortaya koylna adına oldukça önemlidir

Akl, Shapiro, 2000) .
.Çocuklar arasında uyum bozukluğuna yol açan birçok. vakaya, yeterli ve uygun olmayan ilk
anne-baba-çocuk

ilişkilerinin

nedeo

olduğu saptanmıştır. Anne

ve babanın

tutum ve

davramşlarını oluşturan nedenler incelendiğinde tüm tavır alışlarda olduğu gibi, ana-babalann
çocuklarına karşı takındıkları tavrın da bir öğrenme ürünü olduğu gör01Ur(Yavuzer, t999: 139140).
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Anne ve babanın, çocuklarma yönelttikleri tutumların sağlıklı olması, büyük ölçüde onların
endi İçlerinde

barışık, dengeli, huzurlu, ve birbirlerine

karşı sevgi ve saygılı olmalarına

ğlıdıt. Bu ortamı olumsuz açıdan etkileyen faktörler arasında; ana babanın kendi çocukluk
Hannda baskılı veya aşın gevşek bir eğitim · içinde büyümeleri, bugünkü yaşamlarında
eriyle iletişim kuran mutlu bir yaşantıya sahip bir birey olmamalan, geç yıışta çocuk sahibi
malan ve ailenin sosyo-ekonomik koşullarının iyi olmaması sayılabilir(Yıtvuzer,,2004, 27).

Yürükoğlu (2000), ana-baba tutumlarını yedi değişik şekilde.eçıklamrştır.

H Çok.Seven-Kollayan Gevşek Disiplinli Ana-Baba Tutumu:
Çocuğa büyük bir sevgiyle bağlanmışlar,

tam benimsemişlerdir. Çok sıcak, verici, ancak

k koruyucu ve kollayıcıdırlar. Tüın yaşamları çocuğa göre düzenlenmiştir ve yalnız çocuk
cin yaşar gibidirler, her gereksinimini anında karşılar-.bir dedi~··

i~:etı:nezler.

ğlamasına, üzülmesine dayanamazlar, tum nazını çekerler ve o.da

ep mmdan küçük bir

Çocuğun

ukvgibi davranırlar. Kendi yiyebilen çocuğu .beslen.çecuğu -ğiy, irler. Ödevlerini yapar,
ataklarında yatırırlar. Kısaca şımartırlar ve aileyi, bir bakıma çocuk yönetmeye başlar ve
ardından da böyle bir çocuk bağımlı, sürekli alıcı, tutturucu ve oaz)ıdıı:. Çünkü kendi başına

güçsüz ve güvensizdir, kendi kanatlarıyla uçmayı öğrenemez.
Böyle bir çocuk gençlik çağına adım atınca doğal olarak hocalar, ilk kez ailelerinden ayn
üşrüklerinde

bunalıma

davranır.

-·

girer ve arkadaşlık kursa bire onlarla ilişkisinde bencil, kaprisli

.

"';•~

-

2) Sıkı Disiplinli Sevecen Ana-Baba Tutumu:
Bu aileler de çocuklarına karşı sevecen, ilgili ve düşkündürler. Çocuğun tüın maddesel .ve
ruhsal gereksinimlerini

karşılarlar.

Çocuğun sağlığı ve öğrenimi için hiçbir özveriden

kaçınmazlar, dersleriyle yakından ilgilenirler ve çocuğun iyiliği i4in her şeyi yaparlar. Böyle
ana-babalar çocuğa karşı veıicidirler, ancak beklentileri

de yüksektir. Aşın kuralcıdırlar;

çocuktan başarı beklerler, yaşından daha olgun davranmasını isterler, hangi arkadaşla oynayıp
oynamayacağına

kendileri karar verirler; giyimini,

kuşamıru kendileri

seçerler.

Onunla

övünmek, onur duymak istedikleri için eksiğini, yanlışını bağışlamazlar, mükemmel olmasını
beklerler. Ceza yöntemleri ayıplamak, sevgiyi esirgemek gibi manevi cezalardır.

~
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) Baskıcı-İtici-Sevgisiz

Ana-Baba Tutumur

Gence, bu ailelerde küçüklükten beri .ycterli sevgi ve sevecenlik gösterilmemiştir.
amr gergin, ilişkiler
nlernek,
lirtileri

düşmancadır.·BoLcl.cştiri,.azar,

anlamaya çalışmak,

davramşuıınsnedenini

Aile

aşağılama ve dayak vardır . Çocuğu
araştırmak

gibi duygusal, paylaşma

görülmez. Çocuğa benimseme ve kabullenme eksiktir, Bu evlerde çocuk eğitiminin

· amacı çocuğu baskı altında tutmak, göz açtırmamaktadır.

Çocuğa karşı yaklaşım hep

ğuk," anlayışsız ve kırıcıdır. Kısacası çocukevin yükü, hatta evin baş belasıdır, Böyle evlerde

••

aşayan .çocukların benlik saygıları düşüktür; ezilme, horlanma ve benimsenmeme sonucu
aralanan benlik saygılarını kazanmak için çeşitli yollara başvururlar.
41 Sevgi Yetersiz, Disiplini Gevşek Ana-Baba Tutumu:
Bu aileler çocuğa karşı ilgisiz, ruhsal gereksinmelerine karŞı duyarsızdırlar, Çocuk
yakaltında dolaşmadıkça, ağlamadıkça ya da mızırhk yapmadıkça ilgilenmezler. Çocuğa
,.östcrilen sevgi ve sevecenlik yetersizdir. Bunun yanında ıdenedm de -çok gevşektir, çocuk
endljekendine büyür, tek başına -bakılmış gibidir.' Çok çocuklu, kalabalık ve yoksul
mahallelerde sık rastlanan bir aile türüdür. Ana babanın gösterdiği disiplin hem gevşek, hem
tutarsızdır, Çocuk yakalanmadıkça, göze batmadıkça ceza görmez; ya.kalanınca da aşırı ceza
görür; dayak yer.

5) Seven Benimseyen Demokratik Anne - Baba Tutumu
Çocuklanm seven· ve-ıbenimseyen çağdaş ailedir. Anne ve baba arasında saygı ve sevgi
vardır, Sorunlar buyruklarla değil, kounşarak çözümlenir. Ara sıra çıkan tartışma dışında aile
çinde uzun süren çekişme, kavga ve anlaşılmazlıklar yoktur. Sorulılara, konuşup danışarak
çözüm bulunur. Evde gerginlik yerine -ıhmlı, sıcak bir hava vardır. Çocuklara söz hakkı
ıanırutııştır. Birlikte konuşma, şakalaşma-eğlenme yanında herkesin ıiyacağı kurallar belirlidir.
Ancak bu kurallar dayakla, baskıylaı.korkutmayla sürdürülmez, herkesin gönüllü benimsemesi
söz konusudur. Cezalar ılımlı ve eğiticidir. Amaç çocuğu sindirmek.değil, sorumluluk.duygusu
kaılındırmak.
Anne sevecen ve sıcaktır. Gerektiğinde çocuklara sınır koyabilir; ceza verebilir. Baba ise
daha otoriterdir. Çocuklar babaya sokulabilirler, ondan korkmak yerine sayarlar. Bu evde

..
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uklara deneme ve yanılma payı bırakılmıştır, çocuk buyruklarla .değil, yol gösterilerek
yarılarak eğitilir. Çocuğun kişiliğine saygı gösterilir, ondan yaşından olgun davranış
klenmez, bağımsız davranması için aileden destek görür, Kendi işini kendi görmeye
ışunhr, özgür davranışı onaylanır. Böyle demokratik bir aile, gençlik çağına giren çocuğunun
daha bağımsız .davranma eğilimini görür ve destekler. Bu yapılırken denetim eksik edilmez.
·'nclıı' duygu ve düşüncelerindeki değişmeler hoşgörü ile karşılanır. Ancak evin. temel
urallarına uyması beklenir ve özgürlükleri kullanabileceği ölçüde ve kötüye kullanmadığı
rece artırılır. Gence uzun uzun öğütler verilmez, ancak konuşmak istediği zaman ona kulak
erilir, İsteklerine doğrudan karşı çıkmak yerine ona sorular sorularak, düşünmesini sağlayarak
oğru yolu bulmasına yardım edilir. Arkadaşlarıyla gezmesine, eğlenmesine makul ölçülerde
in verilir, derslerini aksatmaması koşuluyla spor yapması desteklenir, giyim ve kuşamına pek
ışılmaz,
6. Geleneksel Ata erlik Ailede Ana-Baba Tutumu: -; .
Geleneksel Türk ailesinde babanın tartışılmaz saltotoritesi'vardp.

Evde ille ve son sözü

;y leyen odur. Babaya karşı gelmek, onunla tartışmak, sözünü diıl.lememek düşünülemez,
abayla çocuklar arasında korkuyla karışık saygılı bir uzaklık vardır; Çocuklar, isteklerini
anneleri aracılığıyla babaya iletirler. Babayla çocuklar arasında doğrudan diyalog, söyleşi ve
alaşrnak yok gibidir. Baba sevgisini açıktan değil, dolaylı belli eder. Çocuklar baba eve
gelince uslanır, onu kızdıracak davranışlardan kaçınırlar. Baba çocuklarla yüz göz olmak

ıemez; bu nedenle, çocukların birçok yaramazlığını -

kabahatini anne saklar. Çocuklanrı

ğiıiminden sorııinlu -iınneılir. Bu tür ailelerde, anne sessiz, çalışkan ve çok sevecen bir
adındır. Anne çocukları için saçını süpürge eder.
•. Parçalanmış Ailede Anoe-Baba Tutumu;
Ölüm veya aynlık nedeniyle bölünmüş ailelerde büyüyen çocukların gençlik çağında çok:
cğişik uyum sorunları ortaya çıkabilir. Çocukluğu babasız geçmiş bir genç erkek, genellikle
ir genç kızdan daha çok sorunlarla karşılaşır. Anoe denetimi yetersiz kalırsa, bu durumda
ulu da bırakabilir. Baba yoksunluğu, çocukta suç işleme oranım artırır. Pek çok anne,
ocasını yitirdikten sonra çocuklarını yetiştirmekte başarılı olurlar. Bu durumlar anne
. oksunluğunda da geçerlidir. Çoğu zaman ölmüş bir baba veya anne, genç ve hayatta olan anne
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eya baba tarafından sevgi ve saygıyla anılır. Ölüm değil de ayrılık durumunda ise, genç anne
eya babasına daha karmaşık duygular besler(Yıürükoğlu,2000: 144-158).

Sonuç .. olarak, ana-baba tutumları, , çocuğun karakterlerinin

oturmasında ve çocuğun

· şiliğinin oluşmasında büyük önem taşımaktadır. Ana-baba-çocuk üçgeninde 'sevgi' temel
malıdır. Ana-babanın çocuğuna göstereceği tutum ve davranışları gören, öğrenen çocuk, bu
tum ve davranışları bilecek ve uygulayacaktır. Kısaca ana-baba, çocuğunu yetiştirirken,

"

linçli, dikkatli olmalı ve çocuğunu sağlıklı bir aile ortamında yetiştirmeye özen göstermelidir.
'etiştireceği çocuk, bir insan yani bir hayat ve gelecek olacaktır.

4.4. Aile İşlevleri
~

-1

c•.

Ailenin bazı temel fonksiyonları insan neslinin. devamı; çocu_ğun yetişmesi,_ aile üyelerinin
kımı, sevgi, gelişme ve disiplini

sağlamak ve destekleyici bir çevre temin etmek olarak

yılabilir. Gelişme aşamasına, yerel koşullara,
rıksiyon ve ilişkiler

ise giderek

kültür ve ailenin. yapısına dayalı olan diğer

aileoio kendi dışındaki ilişkilerle olan etkileşimiyle

gerçekleşmektedir, Bunlar üretim faaliyetleri, ev işleri, sosyal ve kiiltiltel normları;beklentileri
ğrenme; eğilim, sağlık ve beslenme ile diğer sosyal faaliyetlerdir.

Burıların yanı sıra, değerlerin yeni kuşaklara aktarılması, korunlnası ve değişmesi, iletişim
problem çözılmlenie:.gfui....faaliyetleri
milelik,

çocuk yetiştirme

de içerir: Ailenin yaşam döngüsü, çocuksuzluk,

ve okul sistemiyle

.ileyen unsurlardan bazılarıdır (Kut, 1994).

bütünleşme

·

Aile işlevleri bazı faktörler tarafından ..düzenlenmekıedir,

'

aktörlerdir.

gibi ailenin fonksiyonlarını

Bunlar aileye ve topluma ait

Aileye ait faktörleri aile tipi.uiçiııde .buluııduğu fiziki ortam, sosyo-ekonomik

urumu, toplumdaki statüsü, dinamikleri ve aile ..yaşam döngüsü oluştururken, topluma. ait
aktörler toplumsal hizmet ve olanaklar, örf-adetler, cinsel davranış modeli, cinsiyete yüklenen
lier, ve çocuk bakımı ve eğitimine yönelik davranışların belirlediği
luşmaktadır (Gündoğan ve ark., 2005).

toplumsal normlardan
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Aile işlevleri kültürel kontroller dışında düşünülemez,

Toplum örf ve adetler ile aile

eliğini ve üyelerin rollerini belirlemektedir. Beklentilerin farklılığından dolayı roller, cinsel
vranışlara yönelik izin ve yasaklar, çocuk bakımı ve eğitimi toplumlara ve aile tiplerine göre
cğişrnektedir,

Endüstrileşme . ve kentleşme

de aile

işlevlerinde

değişikliklere

neden

abilmektedir (Bulut, 1993).

Ilk olarak ailenin yedi işlevi üzerinde durulmuştur. Bunlar; ekonoıni.lt ihtiyaçları
rşılamak, statü sağlamak, çocukların eğitimini planlamak, din eğitimi vermek, boş zaman
liyerlerini gerçekleştirmek, aile üyelerinin birbirlerini korumaları ve karşılıklı sevgi ortamı
raımak gibi işlevlerdir (Ogburn, 1963; Çakıcı, 2006).

Murdock, Undberg ve Yorburg, ailenin işlevlerini

ekonomik, emse! davranışürerne

ve

.ukların bakımı ile sosyalleşmesi baslıkları altında toplamış, Undb~+g bunlara ailedeki rol
ğrlırnı ve karşılıklı doyumu da eklemiştir (Yorburg, 1983).

Kut (1994), fonksiyon kavramının yalnızca ailenin. görev faaliyetleri olarak değil, aynı
anda

önemli

rol

ve .ilişkiterin

varlığını

da

ifade ettiğini

belirtmektedir.

Aileyi

nksiyonlarına göre sınıflandıranlar, ailenin fonksiyonlarını yerine geti.iip getirmemesine göre
iye ayırmaktadırlar:
ğhkh/fonksiyonel

aile ve sağlıksız/fonksiyonel olmayan aile ..

A.I. Sıığlıklı/Fonl&iyonel~eri.n Nitelil<leri
Sağlıklı aileler fonksiyonlannı çok iyi yerine getirirler. Üyeler, aile iletişimden memnundur
e psikolojik olarak sağlıklıdır. Çok az çatışma vardır, gelişimsel değişikliklere çok kolay ve
eşanlı bir biçimde

uyum sağlarlar, stresli olaylarla çok iyi baş edebilirler. Bu ailelere

ağhklı", "iyi işlevsel", "güçlü" veya "optlı.naW· denilir. Bu ailelerin hiçbir zaman sorunla
arşılaşmayacağmı
parlayabilirler.

söylemek doğru olmaz. Bu aileler bir kriz karşısında çabucak kendilerini
Aile

sisteminde

çok

az problem

olur

ve bütün normal şartlarda

mksiyonlanru iyi yerine getirirler (Frude, 1991).

F.bertıStinnett ve Defam sağlıklı ailenin fonksiyonlarını şöyle sıralamaktadırlar:
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Duygulan Paylaşma: Aile üyelerinin birbirlerine karşı olumlu ve olumsuz duygularını açıkça
fade etme özgürlükleri vardır.
__ Duyguları Anlama: Her aile üyesi, diğer aile-üyeleri tarafından anlaşıldığı duygusunu taşır.
Bireysel Farklılıkları Kabullenme: Aile-üyelerinin bireysel farklılıkları hoşgörülü karşılanır
• bütün aile üyeleri kendi potansiyellerini

geliştirebilmeleri için besaretlendirilir,

onlara

stck olunıır.
ligi ve Sevgi Duygularının Gelişimi: Aile üyeleri, ilgi ve sevgiyle etkileşimde bulunurlar. Bu
rumxaile üyelerinin değerli oldukları duygusunu ve aileye ait olma duygusunu destekler.
' işbirliği: Her aile üyesi, ailenin fonksiyonlarını etkili bir şekilde yerine getirmek için işbirliği
aprnaya gönüllüdür.
Mizah Duygusu: Aile üyeleri ailedeki olaylarla ilgili olarak şakalaşma ve espri yapma
ctcneğine sahiptirler.
~ Temel Gereksinimleri.Karşılama: Yaşam için gerekli olan
mel ihtiyaçların sağlanması.
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. barınma gibi
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Problem Çözme: Sorunlar genellikle demokratik şekilde çözülür,
Geniş Bir Felsefi Düşünce: Aile hayatının.temelini oluşturan bir

rler sistemi vardır .

. Taahhüt: Aile üyeleri birbirlerinin rahatı, huzuru için taahhüt ederler.·
. Taktir Duygularını İfade Etme: Aile üyeleri düzenli olarak birbirlerini taktir ederler.

_ İletişim: Aile üyelerini arasında iyi iletişim kalıpları kurulur.
~- Birlikte Zaman Geçirme: Aile üyeleri olumlu ilişkiler ve aile birli~ duygusunu geliştirmek
in birlikte vakit geçirirler.

-.••

4. Maneviyat: Aile ujeler-il.:endi maneviyatlarından güç alırlar.

5. Daşa Çıkma Becerileri:

Aile sorunlarını çözmeye -çahşırken gerekli olan baş etme

cerilerine sahiptir (Nystul, 1993).

Belirtilen bu niteliklerin tümünün aile bireylerini geliştirmek, ailede dengeli ve sağlıklı bir
aşanusağlamak için olumlu bir ortam yqrattığı ileri.sürülmektedir.

4.4.2. Sağbksız/Fonksiyonel Olmayan Ailelerin Nitelikleri

Sağlıksız ailelerde ber çocuğun kendine özgü bir -kişiliği olduğu: kapasitesi; yetencklerişoğal.eğilimleri

ve ilgileri yönünden farklı olabileceği; gelişiminin ve yönlendirilmcsinilr bu

j
I

~
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oğrultuda olması .gerektiği bilinmez ve kabul edilmez. .Bu nedenle önceden belirlenmiş
Jıplar içine sokulmaya çalışılır. Bu bağlamda ana babalar, çocuklarınında kendilerinin korku
e endişelerini taşımalarını, daha.önce kendilerinin edinemediği mesleğe yönelmelerini isterler
e çoğu zaman bu konuda çocuklarına baskı yaparlar (Demirsar, 1992).
Ailenin rolleri çok zayıf veya belirsiz olduğu için sağlıksız olabilir. Bazı üyeler rollerini
eya görevleri çok az yerine getirirler ki bu da ailede sorunlara neden olur. Bazı ailelerde de,
.ıller arasındaki koordinasyon az olabilir veya üyelerin kendilerinden beklenen rollerini yerine
getirirken çatışma yaşayabilirler. Eğer aile sisteminde çok az esneklik varsa bu ailenin yeniden
narımı için hayati bir rol üstlenebilir. Katı aile sisteminde ise yeniden onarım için zorluklar
aşariabilir (Prude, 1991).
Fonksiyonelsiz(sağlıksız) ailelerde iletişim yetersiz olabilir. Mesajlll! dağınık olabilir veya
mesajlar gerçek anlamlarından farklı algılanabilirler. Mesajın södJ·i~riğL ile .ifade edilişi
arasında bir uyumsuzluk olabilir. İletişim zayıf koordine edilebilir bu nedenle bireyler ya da
ailedeki alt sistemler birbirleriyle daha az iletişim kurarlar veya mesajlar çarpıtılabilir (Frude,
99 I:).
~ağlıksız ailelerde, bireyler arası ilişkiler korku ve nefret temeline dayanır. Bireyler arsında
sevgi.ve bağlılık yoktur. Bir araya geldiklerinde, gerçek duygular hafifletilir ya da yok sayılır;
ıçtcn pazarlıklıdırlar, Üyeler arasındaki duygusal bağlru" zayıflamışı:, batta kopmak üzeredir.

He;kcs kendi d!İnyasında·yaşar; aıme ile baba, ana baba ile çocuklar arasında bir yabancılaşma
öz konusudur; istedikleri zaman eve gelirler: Eşler birbirlerinin başkalarıyla olana ilişkilerini
önemserımezler:
~

Çocuklar zevk ve keyif düşkünü olurlar. Ana- babalar çocuklarına

harçlıklarını vererek her sorunu çözdüklerine inanırlar. Çocuklar uyumsuz ve suç işlemeye
eğilimli olurlar; yaşlan büyüdüğü zaman da aile dağılır. Böyle bit aile ortamında büyüyen
·ocı,ıklarda çeşitli kişilik

bozuklukları görülür. Sağlıksız ailelerde, ana-babalardan biri ya da

her'ikisi sömürücü bir özellik gösterebilir, bireylerin kişilikleri taın olarak belirginleşınemiştir.
13u tür ailelerde, sömürücü davraruşlar olan ve gerçek isteklerini kendinde bile gizlemeye

çalışan, karşındakinin çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tuttuğunu savunan bir aile bireyi
vardır. Bu, genellikle anne ya da babadır. Bazen, çocuklardan biri anne ile baba arasındaki
uyumsuzluğa dikkat çeker ya da bunu giderme sorumluluğunu üstlenir. Sonunda aile içi

C
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gesizliklerin kurbanı olan bunalımlı bir çocuk ortaya çıkar. Bu aile tOıilnden sömürücü
eler ya da babalar kendi çıkarları için diğer aile üyelerini kullanabilirler, Amaçları, çoğu
an diğer aile üyelerini kendilerine bağıınli duruma getirmektedir. Bunu gerçekleştirmek
n de, şımartmak, suçlu gibi hissettirmek; utandırmak, aile üyelerini bölerek yönetmek gibi
nternlere başvururlar. Korkutularak, utandırılarak, küçümsenerek, suçlu hissettirilerek
ğitilen · çocuklar ise, beceriksiz, çekingen, alıngan ve ürkek olurlar; kendilerini başkalarına
ğendirrnek için sürekli çabalarlar; nefret ve saldırganlık duygulan baskın bir özellikgösterir
<

Sonuç olarak aile içi ilişkiler yapısı, ailenin işlevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirip
tircmemesinin önemli bir belirleyicisidir. Aile içi roller yanında norm ve değerlere bağlı
arak davranışların kontrol edilme biçiminden ortaya çıkan bu ilişkiler aile işlevleri olarak
· .Master tarafından alb boyutta değerlendirilerek, modelin ayrıntılıl:rı incelenmiştir (Akt.,
ıdanert 1995). Bu boyutlar; Sorun çözme, İletişim,' Roller, D.u:ygıtsal tepkiler; Duygusal
.tılım've Davranış denetimi'dir .
. Sorun Çôzme : Ailenin işlevlerinden biri, karsılaştığı sorunları gerekli 'aşamalardan geçerek
zcbilmesidir, Ailelerde sorunlar, genelde pratik ve duygusal olmak üzere başlıca iki tiptir.
tik sorunlar, ailenin günlük gereksinimlerinin karşılanmasına yötlelik olan, daha çok somut
runlardır; para yönelimi, yaşanacak yerin seçimi gibi. Duygusal sorunlar ise, geçmişe ilişkin
sanuların izlerini taşıyan, daha karmaşık sorunlardır. Peatik sorunların üstesinden gelemeyen
ede duygusal boyutıın 1ain.ınlaaması ve çözümlenmesi genellikle i.ordur. İyi işlev gören,
runlarıru çözebilen bir ailede herhangi bir sorunun çözümü şu evrelerden geçer:
• Öncesorun tanımlanır,
- Seçenekler ortaya konur,
- Seçeneklerden biri benimsenir,
- Eyleme geçilir,
- Zam-an zaman durum değerlendirilir.

"
Bir ailenin genellikle sorunlarla başa çıkma kapasitesi onun uyum düzeyinin göstergesidir.
Her ailede çözümünde az ya da çok enerji gerektiren sorunlar ve kriz.dönemleri olabilir. ~
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mrasında ise bazı aileler eski dengesine ulaşırken, bazılarında önemli yapısal ve işlevsel
eğişikler ortaya çıkar.
•. İletişim : Barker'a göre, aile üyeleri gerek kendi aralannda, gerekse dış dünyayla bilgi

ışvcrişini iletişimle sağlar. Ailede bireylerin.açık, dolaysız ve karşilıklı bir iletişim kurabilme
etcncğinde olmaları beklenir. Hiç kimse uzun süre iletişim kurmadan kalamaz. Aslında
ctişinı kurmamak bile bir iletişimdir. İletişim sadece bilgi aktanrla aracı olmayıp, aynı
manda bir alışveriştir ve güç dengelerinin belirlenmesinde önem taşır. Becvarlar'ında
lirttiği gibi iletişim sözel ve sözel olmayan iki biçimde kurulabilir, Sözel iletişim sözcüklerle
adc edilenleri kapsarken, sözel olmayan iletişimde ise jestler, mimikıef ve ses tonu gibi öğeler
nuşure Bir ailede iletişim sorunu varsa büyük olasılıkla duygıJsal tepkilerde sağlıklı
mayabilir. En işlevsel iletişim stili açık ve doğrudan ilişki olduğu halde en sorunlu iletişim
askeli ve dolaylı olandır. Bazı ailelerde kişiler bağımsızca konuşup düşüncelerini
~ I aştıkları halde, bazılarında evde güç sahibi olan kimse, diğer1ertnio.o kişinin düşüncelerini
neledikleri görülür. Bir çok ailede değişen düzeydeiletişim sorunları görülür. Çok sayıda
aşurmacı

daha

çok

sözel

iletişim . sorunları

üzerinde,

çalışmışlardır.

Ancak

tumlamalarındaki zorluklara karşın, sözel olmayan iletişim. son.lnhırf daha ö.nemli sayıhr.
ilelerin iletişiminde niteliksel zorluklar olabilir. Bazı ailelerde iletişim miktarı yetersizdir,
bazılarında ise iletişime olanak vermeyecekölçüde hızlıdır.
J. Roller : Aile içi roller, işlerin nasıl paylaşılıp yürütüldüğünü belirleyen davranış kalıpları
!arak' tauımlanaliilir.JAile'/Jek.Lişlevlerin sağlıklı yürütülebilmesi büyük ölçüde, rollerin
ireyler tarafından benimsenmeleri ve uygulayabilmeleri ile ilişkilidir. Bu roller daha çok
günlük- işlerin yürütülmesi ve paylaşımı sırasında belirlenir. Uygurl ya da uygunsuz paylaşım
labileceği gibi otokratik ya da demokratik paylaşım özellikleri de bulunabilir. Kuşaklar
asında cinsiyete dayalı roller de dikkat çekicidir. Geleneksel özellik arttıkça kız ve erkeğin
görev sınırları keskinleşir. Roller arasındaki kesin sınırlar kadar behrsizlik de sorun kaynağı
JabiJ:ir. Genellikle ana-baba-çocuk ilişkisinde geleneksel sınırların özellikleri baba-çocuk
arasında sınırlı, anne-çocuk arasında daha iç içe bir ilişki biçiminde görünür. Ailedeki rollerin
aylaşımı farklı kültürlerde farklı özellikler taşıyabilir dolayısıyla en uygun rol dağılımı,
ireylerin içinde olduğu kültürle çok çelişmeyen, bireylerin kabul ettiği, etkin biçimde işlev
gören, ortaya sağlıksızlık belirtisi çıkarmayanpaylaşımlardır.
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Duygusal Tepkiler : Bu boyut aile bireylerinin duygusal tonu olan y~antılara uygun nitelik
dozda tepki venne yetisini kapsar. Barker'a göre, birey ailede baz alma, sevgi, hoşgörü,
ullcnilme gibi olumlu duyguların yam sıra özellikle önemli durumlarda ilziintil, öfke, elem
i duyguları

yasayabilmelidir, Kültürel ve toplumsal

kilerini belirlemede

yerel özellikler ailenin duygusal

önemli rol oynar. Aile bireyleri duygusal tepkilerini sözel ve sözel

mayan yollarla ifade eder. Gülme, ağlama, kızgınlık, çaresizlik, öfke, kışkırtıcı tutumlar ilk
rüşnıede bile gözlemlenebilir.

Sağlıklı

ailede bu duygusal tepici.I$' uygun ve çeşitlidir.

evleri' iyi olmayan ailede ise duygusal tepkiler nitelik ve nicelik açısn!dan bozulmuş ve. çoğu

z birkaç baslığa inmiştir (öfke, elemi gibi). Duygusal tepkilerin niceliğinin bozulduğu
clerde, . bireylerin duygu ifadeleri çok kısıtlanır, bazı ailelerde

'
ise
duygusal tepkiler,

mbardıman halinde yaşanır.

Duygusal katılım : Epstein ve Bishop'a

göre. .aile birey;le.clııi¢ birbirlerinin .ilgi

ve

ıinliklerine katılmaları, duygusal destek vermeleri, duygusal katılım olarak değerlendirilir.
ilede bireylerin duygusal katıhmı çeşitli düzeylerde olabilir. Bunları sıralarsak:
· atılım olmayabilir: Böyle bir durumda aile bireylerinin, birbirleriyle ilgilenmeyip sadece
aıik~İ'Şleri yürüttükleri izlenir.
Zorunlu katılım vardır: Burada aile bireylerinin birbirlerinin

etkinliklerine entellektüel

~.

üzeyde katıldıklarına ilişkin bazı ipuçları olsa da bireylerin birbirlerine- duygusal yatırımlan

..

ktur.

Narsisistik katıliin vard~tıD1erkezcil düzeyde .kanlım vardır, yani kişi kendi duygusal
ereksinimlerini karşılamak üzere diğeriyle ilgilenir.
Ernpatik katılım vardtr: En sağlıklı
rhirlecinin

yaşamı

ve etkinlikleriyle

katılım biçimi olarak ifade :edilinebilinir. Bireyler
derin

bir şekilde

empati

(eşduyum)

yapabilme

tencğindedirler.
Sembiyotik katılım olabilir: İki ya da daha fazla aife bireyleri arasındaki sınırlann bulantk ve
işkilcrin yoğun oluşuyla dikkati çeker. Çoğunlukla ağır patolojiye ilişıdn bir ipucudur.

Bunlar

içinde

en sağlıklısı-.

mbiyotik katılımdır.

empatik katılım olup,

sağlıksızı

ıse

katılımsızlık -veya
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Aile bireylerinin birbirlerinin ilgi ve etkinliklerine duygusal olarak katılmamaları sık
görülür. Bireyler arasındaki ilişkinin özellikleri çoğunlukla katılım düzeyini belirler. Bazı
ailelerde bir ya da daha çok birey arasında çok az ilişki bulunur ve bu özellik bireyler arası
dayanışmayı olanaksız kılar. Bazı ailelerde ise, ilişkiler o derece duyarlı ve yakındır ki,
bireylerin özerk davranabilme sansı olmaz. Bazılannda ise aynı ailede bu özellikler yan yana
bulunur,
6. Davranış Kontrolü : Ailedeki bireylerin davranışlar konusundaki kurııllannı kapsayan boyut

davranış kontrolü olarak nitelenir. Barker'e göre aşağıdaki durumlarda ortaya çıkan davranış
örüntüleri ailenin davranış kuralları hakkında bilgi verir:

'

a) Fiziksel olarak tehlikeli durumlar: Ailenin üyelerinin ansızın karsılaştığı durumlardaki
sorunlara karsı verdikleri tepkileridir. Örneğin küçük çocukların balkon demirlerine tutunmuş
larak gören aile bireylerinin o andaki davranışları.

,,

b) Psikobiyolojik kontrol ve sorunları: Yeme, içme, boşaltım, uyku; cihsellik ve saldırganlık
konusundakieğilimler.
C)

'Ioplumsal kontrol: Aile bireylerinin kendi aralarındaki ve ailenin, aile dışındaki kişilerle

ilişkileri.
Davranış kontrolünün. niteliksel yönüne bakınca dört tarz kontrolün varlığı gündemde
olmaktadır.
a ı Katı kontrol: Kuralların katı, değişmez biçimde uygulandığı kontrol.

ı Esnek kontrol: Her koşulda duruma göre değişebilen akle uygun kontrol yolları kullanılır.
c ı Gevşek kontrol: Çok serbestliğeizin vermeyen ancak sınırları önceden çizilmemiş biçimde
ontrol,
d) Kaoıik kontrol: Aynı durum karşısında bile her seferinde farklı uygulanan, önceden.
belirlenemeyen bazen da hiç uygulanmayan kontrol tarzı.
:Yukarıda tanımlanan kontrol kalıplanm.sağhkhdan sağlıksıza doğru sıralarsak ilk sırayı
esnek kontrol alırken, bunu katı, gevşek ve kaotik kontrol izler. Aile içinde herkesin uyduğu
kuralların olmayışı ya da aşın kah kuralların bulunması sık görülen sonınlardandır. Kurallann
aile bireylerinin, özellikle de çocukların yaşına uygun olmaması, ailenin gelişimsel dönemine·
ve koşullara göre değişikliğe uğramaması bu kuralların uygulanmasında güçlük çıkarır jô,-l;ıu
durum uygunsuz oluşu nedeniyle, işlemeyen katı kurallara uymama ihtimalini arttınr.
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Yukarıda açıklandığı gibi, işlevine göre, sağlıklı veya sağlıksız olarak nitelenebilecek
ilclerdeki ebeveynler, kendi çocuklarını yetiştirme sürecinde, değişik etkenlerden dolayı farklı
uturnlar sergileyerek, onların kişilik. yapılarının oluşumunda ö.iıe!1ıli bir. belirleyici
s

öğe

lmal-tadırlar. Bu doğrultuda aile işlevlerini etkileyebileceği düşünülen bazı etmenlere
ığinllmiştir.

4.4.J.•Aile İşlevlerini Etkileyebilecek Etmenler
Aile işlevlerinin sağlıklı veya sağlıksız olmasında bazı etmenlerin etkisi. vardır. Bunlar,
ircylerin eğitim durumları, yaşlan, evde yaşayan kişi sayısı, evlenme yaşlan gibi niteliksel
'zelli)cteri, aile içi ilişkiler, ekonomik. nitelikler, ailede yaşayan krortik hastalığı-ye da özrü
ulunan bireyler ve ailenin gelişimsel niteliğidir (aile yaşam döngüsü).

4.4.3'..1. Ailenin Temel Nitelikleri
Her birey içinde doğup büyüdüğü sosyo-ekonoınik çevrenin bir ürünüdür. Her çevrede
.abul' edilen davranışlar birbirinden farklıdır. Farklı sosyo-ekononiik gruplar, kültürel ve
toplumsal konularda da farklı görüşlere sahiptir. Evlilikte başarının temellerinden biri eşlerin
eğitim düzeylerindeki dengedir. Eğitim düzeylerinde liŞın farkın olması farklı düşünme ve
iletişim sorunlarırn doğUrabilir (Bilen, 2004).
Eşlerin evlenme yaşları da uyumu. etkilemektedir. Erken yaşlarda yapılan evliliklerde
eşlerin yaşamlarını yönetebilecek ortak bir felsefeye sahip olmamaları evlilikte geçimsizliğe
neden olmaktadır. Erken yaşlarda yapılan- evliliklerde eş seçiminin genellikle toplumun
etkisiyle

olduğu, beklentilerin ilerleyen yıllarda değiştiği ve uyumsuzluklann başladığı

görülmektedir. Bireylerin belli bir olgunluğa ulaşıp evlenmeleri temelin sağlam olması için
oldukça önemlidir. Ayrıca hanede yaşayan kişi sayısı da aile ilişkilerini, rol ve iletişim
ı:,

kalıplarını

••

••

etkilemektedir. Uyeler arası ilişkilerin yapısı buna gört şekillenmektedir. Uye

sayısının az olduğu ailelerde birbirlerini dinleme, rahat iletişim kumla, sorun ve ihtiyaçlarına
çözüm

bulabilme işlevleri daha kolay olmaktadır (Duyan, 2000).

.........~.~ •.••
~
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4.4.3.2. Aile İçi İlişkiler
Aile içi ilişkiler aile yaşamının anlaşılmasında yardımcı olup aile işlevlerinin sağlıklı veya
ğlıksız olmasının göstergesi sayılmaktadır. İletişim, karşılıklı sevgi - saygı ve işbirliği, aile
levlcrinin yerine getirilmesinde önemlidir (Bulut, 1993). Üyelerinin görev ve sorumlulukları
ylaşınası beraberliği güçlendiren önemli bir etkendir. Aile İşlevleri, ilişki biçimleri,
onoınik faaliyetler ve aile içindeki liderlik konumlan itibariyle değişime uğramaktadır.
zcllikle kırsal kesimden kente göçen ve tarımdan kopan kadının iş biçimlerinde ve emeğinin
eğerlendirilmesi sürecinde ortaya çıkan değişiklikler aile içi ilişkileri yakından etkilemektedir
Gökçe, 1990). Evlilik biçimi, eşler arasındaki işbirliği, duyguların ifade edilmesi; aile içi
avgalar, eşlerin çocuk bakımı-eğitimi ve cinsel yaşamda anlaşmaları, sosyo-ekonomik düzey
·' eğitim durumları gibi bazı değişkenler aile ilişkilerini. ve uyum dtizeyJerini etkilemektedir
Duyan, 2000).
4.4.3.3. Ailede Ruhsal Sorunlar
Ailede ruhsal sorunu olan bir üyenin varlığı aile işlevlerini genellikle olumsuz etkilemekte,
ireylerin evlilik doyumundan ve işlevlerin yerine getirilmesinden memnun olmadıkları
;1özlİmmektcdir. Ruhsal sorunlu bir bireyin varlığı aile yaşamı için bir tehdit unsuru .olaruk
görülmektedir (Bulut, 1993 ).
~
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4.4.3,4. Ailede Özrü /"Kronik Hastalığı Bulunan Üyenin Varlığı
Ailede kronik hastalığı, bedensel/zihinsel özrü olan bir bireyin varlığı da aile yaşamı için
ir tehdit olarak görülmektedir.' Bu .durum aile için sorun yaratmakta, aile ve iş yaşamında
çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Aile üyelerininve işyerindeki kişilerin verdiği tepkiler kişinin
aile ilişkilerinin bozulmasına ve büyük olasılıkla ailesini kaybetmesine neden olmaktadır.
Böylece aile işlevleri sağlıksız olmaya başlamak-tadır.Ailenin yetki paylaşımı, rol dağılımı,
aile-sınırlan gibi özellikleri, üyelerinin ilişkilerinde görülen esneklik veya katılık, iletişimveya
iletişimsizlikgibi faktörler, ihtiyaçların karşılanması ve problem çözme biçimlerini etkilemekte

·~,·
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hastalıkla baş etme kapasitelerini

yıpratmak-ta sonucunda

aile işlevleri olumsuz

yönde

i lenmektedir (Duyan, 2000).

A.3.5. Ailenin Ekonomik Nitelikleri

Ekonomik durum aile yaşamını direkt etkileyen. bir diğer unsurdur. Ailenin ekonomik
evlerini
ğlıksız

yerine getirirken

başarılı veya başarısız

olmasını etkilemektedir

olması aile işlevlerinin

sağlıklı

veya

(Güven, 1991) .

.Ailenin çeşitli ekonomik gereksinimleri olmakta ve önemli işlevlerinden birinin bunları

anında ve yeterince karşılamak olduğu bilinmektedir.

Ancak, aileler bazen bilgi eksikliği

ya içinde yaşadıkları dönemin özelliklerinin farkında olmama, çoğu zaman da ekonomik
ıersizlikler nedeniyle bunları karşılayamamaktadır. Eğer ailc..gereksihimlerini be, dönemde
ılıkla karşılayacak olursa aile işlevleri açısından bir sıkıntı olmamaktadir(Duyan, 2000).
A.3.6. Ailenin Celişimsel Niteliği (Aile Yaşam Döngüsü)
Aile yaşam döngüsü, aileyi zaman süreci içinde bir sistem olarak gösteren ve bir ailenin
armuda önemli olan aşama ya da olaylar dizisidir. Başka deyişle.ıailemn kurulduktan sonra
. derinin tamamını kaybedinceye kadar geçen zaman-içinde . çeşitli gelişimsel dönemleri
aşamasıdır (rıırııri;-199-9):-.1- .
Aile yaşam döngüsü; evlilik yılı, çocuk.sayısı, işlevleri gibi değişiklikler esas alınarak
kirdek, başlangıç, genişleyen ve daralan aileler olarak smıflandmlmaktadır. Evlenme,
cuğun

doğumu, çocukların evden ay,rıfuııısı,,·boşanma;: eşlerden-birinin ölümü gibi geçiş

kıalaruu saptamada yararlıdır. Eğer aile ~İre_}l[eiiJçihd~ bulundukları bu dönemlere uygun
üzcnlemeler yaparlarsa aile işlevleri sağlıklı yönde.gelişmektedir (Güven, 1991).
Duvall (1957), aile yaşamının incelenmesinde sekiz dönem olduğunu belirtmektedir. Bu
önemlerin ilk düzeyini evliliğin oluşturduğu belirtilerek ailenin oluşumunda evliliğin önemli
· r faktör olduğunu vurgulamaktadır. Duvall'in yaşam döngüsü modeli geçmişte, o anda ve
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.te evliliğin ve ailenin gelişimsel , olarak her aşamada nasıl tanımlanabileceğini
cktedir(Akt., Nystul, 1999).
. Ailedeİletişim ve Önemi
Anne

ve babaların, çocukların ihtiyaçlarını

dikkate alabilmeleri İiİD, doğumdan başlayarak

a iletişim kurmaları gerekir. Bu iletişim doğumdan sonraki ilk saatlerde başlayan fiziki
rlik ye ona bağlı olan duygusal doyumla kurulur. Annesinden meme emen bebek, onun
sıcaklığını ve ten kokusunu hissederken, aynı zamanda ihtiyacı olan duygusal besiyi de
ta ve iletişim ağının temelleri bu ortamda atılmaktadır. Böyle ihtiyaçlann tümüyle
ılandığı bir ortam, aynı zamanda çocuğun kendine ve çevreye olan güveninin oluşmasında
ımcı olur (Yavuzer, 2004).
Ailesiyle olan iletişimi, çocuğun dünyasında büyük .önem

. Ana-baba ve çocuk

-ninde.ıtaraflann duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmalari ve başarılı bir diyalog
bilmeleri halinde sorunlarına çözüm bulmaları mümkündür. iletişimim kurulamaması,
_ guların bastınlması ve sorunların çözülememesi anlamına gelir ki; böyle bir aile ortamı
ko-pcdagojık açıdan sağlıksızdır (Yavuzer, 2004).
Aile çocuğun ilk sosyal deneyimlerini yaşadığı yer olması nedeniyle gelişiminde birinci
' önemlidir. Bireyler çocukluk dönemlerinde-zamanlannuı çoğunu aile fertlerinin
recede
am ve desteğine biiğı:ıiıfic.olarakgeçirmektedir. Aile ortamı çocuğun en yoğun etkileşimde
ulunduğu sosyal bir çevre olarak davranışlann kazanıhnasındasctkill endoğal ve tek yerdir
rsoy; 1997).
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Çocuk öfkeyi, kızgınlığı, sevgi -ve. hoşgörüyü-ıevde. yaşayarak öğrenir. Sevgi, acıma,
nlayışlı olma .gibi duygular anne babaörnek alınarak gelişmektedir, Anne babanın şefkati,
gisj,,çocuklarına bakmak için gösterdikleri, özveri ve çabalan çocuklarıyla aralarında güçlü
ir bağın oluşmasına neden olınaktadır(Tok, 200I).
Çocuğun kişilik oluşumu, biçimlenmesi ve her türlü gelişimi örnek aldığı anne babasının
.işiliklerine

bağlıdır. Bu nedenle, anne baba öncelikle birbirleriyle ilişkilerinde sevgi, saygı,
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en ve.hoşgörü içinde, olumlu örnek olmalıdırlar (Yavuzer, 2003). Çocuğun özdeşim modeli
· larmdan

anne-babanın sadece varlığı değil sağlıklı

ilişki kımnalan da önemlidir.

llikle.okul öncesi dönem çocuğu sosyalleşme sürecinde ayruıtılı şekilde kopya edebileceği
modele ihtiyaç duymaktadır (Ersoy, 1997).

Anne-baba ilişkisi ne kadar sağlıklı ise ailenin temeli de o karlar .sağlarn olur. Sağlam
eller, üzerine kurulu ailede algılama, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğü
dır. Aile içi iletişim bu özgürlükleri canlı tutmakta ya da engellemektedir. Sevginin, ilgi ve
ınlığın

olmadığı

ortamlar

ve engeUemeler,,

çocuğun

gelişimini

.kısrtlaınakta,

kötü

skanlıklara itmektedir (fok, 2001) .

Aileiçi ilişkiler anne baba tutumlarına bağlıdır. Çocuktaki davranış. bozukluklanrun çoğuna
umsuz anne baba ilişkileri neden olmaktadır.

Eşler arasındaki iletiş_iı:ıt becerileri çocuğu da

ilcmekte, anne babanın sevecen, hoşgörülü, adaletli, sıcak- ve empaıik yaklaşımı sağlıklı
niıı vazgeçilmezi olmaktadır (Yavuzer, 2003).

iletişimin

niteliği ailenin sağlamlığı

ve

ckliliğinin belirleyicisi olmaktadır (Özgüven, 2001).

Hireyler

arası sınırları

iyi tanımlanııuş ve iletişimin

fazla olduğu ailelerde yetişen

uklann sorunlarım daha rahat çözdüğü, okul başarılarının daha.yüksek olduğu, mutsuz ve
.işmeli ailelerde ise içe dönük ve bağımlı kişilik geliştirdikleri, rulı sağlıklarının bozulduğu
görülmektedir (Erol, 1992).
~

E¥er

birey,

C
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bebeklikten,

itibaren. güvensizlik,

kararsızlık,

SU9luluk

ve

yetersizlik

uygularıyla büyümüş ve olumsuz bir benlik yapısı geliştirmişse zaten bunalımlı bir dönem
lan ergenlikte

daha

çok- -zorlanacaktır. · Bu dönemde görülebileıi

suç işleme,

intihar,

aşkalarına zarar verme gibizolaylar ve-. psikolojik kökenli lıastal..ılların ilk belirtilerinin
görülmesindeki

sıklık,

güvensiz ve sağlıksız kişilik yapısı. geliştiren bireylerin zorlanmalar

.arşısında buldukları sağlıksız çözüm yoUarıdır. Bireyin aile bireylerinm birbirlerine karşı olan
da, ranışlanrıı model aldığı ve kimliğin bu biçimde geliştiği düşünülürse, ergenlik döneminde
) aşadığı sorunlara sağlıklı çözüm yolları bulabilmesirıde aile içi iletişimin sağlıklı olmasının
gerekliliği anlaşılabilir (Kılıççı, 1992).

.:.
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Ergenle iletişim kurmak genellikle zordur. Ergen, yaşamını çok hızlı ve çok yönlü bir
çimde etkileyen değişimlerle geçirirken, anne-baba da değişen çocuğunu anlamak için
ğraşır; Bu değişmelere rol ve beklentil.erin belirsizliği de eklenince ergen benzer olaylara
alrnzca farklı tepkiler değil, aynca tam anlamıyla karşıt duygusal tepkiler de verebilmektedir.
nne-babalar ergen çocuklarım-anlamak •için çak enerji harcarlar. £ter ergenin ne dernek
ediğini anlamak yerine, onu doğra. yola sokmaya çalışılırsa bu eneıjiıiin büyük bölümü boşa
gider, Büyük olasılıkla ergen ·aııne-babanın onu anlamadığını,

çünkü onların kendisini

nlemediğini düşilnür. Anne-babanın ergeni kendi yaşadıkları deneyimler ve edindikleri
lgilcr doğrultusunda yönlendirmeleri gerekebilir. Önemli gelişimsel gılrevlerin tamamlandığı
rgcnlik döneminde, ergen ve ana-baba ilişkilerinde, ergenin bağımsızlık talebinden dolayı bir
're çatışma yaşanmaktadır ve bu çatışmadan dolayı ailenin dengesi bozulabilmektedir. Bu
ırcçte ana-babanın göstereceği tutum, bu dönemin baş edilebilecek bir huzursuzluktan yardım
imayı, gerektirecek ciddi bir çatışmaya dönüşmesine sebep olabllmeıdôdi! (Robin ve Foster,
<l89).

Aile içinde sevgi, mutluluk, neşe, kızgınlık, üzüntü, korku vb. Duyguların aktarılması
ncak üyeler arası etkileşimle olur. Karsısındaki ile empati yapma, onu anlama ya da
anlayamama gibi ilişkilerin sağlıklı ve sağlıksız olmasında iletişimin önemi büyüktür. Aite
slevlerinin en önemlilerinden biri, günlük hayatta çıkan problemlerin çözülmesidir. Bu işlev
lenin sağlıklı olup olmadığını gösteren işlevlerden biridir. Amaç sorun çıkaran konuda etkili
ir çözüm bulabilmektir. Aile içinde soruııJann etkili çözümü için; tıyelerin ve aile grubunun
rohlem çözme işfevincfekf-.~ıflıkve güçlülüklerini ve problem davranışı ortaya çıkarmak
gereklidir. Bu da ancak iletişim yoluyla gerçekleştirebilmektedir (Fal1ooh, 'l986: Çakıcı, 2006).
Rluıacıoğlu ( 1992),

aile içi iletişimin gencin okul başarısına etkilerini incelediği

çahşmasında Üsküdar Kız Lisesinde okuyan 15- I 8 yaşları arasındaki t049 genci incelemiştir .
•,oııuçla, gençlerin başarılı olmasındaki en önemli etkenin uyumlu ve liuzurlu aile ortamı, aile
işkilerinin sağlıklı olınası olduğu bulunmuştur. Başarılı olan gençlerin daha üst kültür ve
'ğrenim düzeyine sahip anne ve babalarının olduğu, sosyoekonomik yönden mesleklerinin
daha iyi ölçülerde olduğu, sağlıklı iletişimin olduğu ailelerde yetişen gençlerin kişiliklerinin
daha gelişmiş, sosyal uyum ve okul başarılarının dalıa iyi olduğu, sürekli anlaşmazhklartn
) aşandığı ailelerdeki gençlerin uyum ve başarılarının daha düşük olduğu bulunmuştur.
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,. .ı.5. Aile İle İlgili Yapılan Araştırmalar

Du bölümde aile işlevleri, anne-baba tutumları, ailede iletişim, aile bağlılığı, aile kontrol
vranışlan ve anne-çocuk aile ilişkisi konulannda yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan
aşnrnıalar özetlenmeye çalışılmıştır,
Çocuk yetiştirme yöntemleri açısından ana-baba çocuk ilişkilerinin incelendiği araştırmada
soyso-ekonemik düzeydeki ana-babaların, list sosyo-ekonomik düzeydeki ana-babalaragöre
a kısıtlayıcı davranışlara sahip olduğu sonucuna vanlrnıştır. Aynca reddedici ve kısıtlayıcı
-baba tutumJannın
ğilimlerinin

ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini 'te pasif saldırganlık

oluşmasına neden olduğu belirtilmiştir (Uluğtekin, 1981$). Ana-baba tutumu

rıusunda yapılan bir diğer araştırmada öğrenim düzeyi daha az olıln anne ve babaların,
ğrenim düzeyi daha yüksek olanlara kıyasla çocuklarınm bağımsız olabilmelerine daha düşük
randa önem verdiklerini göstermektedir (Ekşi, 1985).
Örgün (2000)'in sekizinci sınıf öğrencilerinin benlik saygısı, atılganlık düzeyi ve ana-baba
tumları arasındaki ilişkiyi ele aldığı, l 1 resmi ilköğretim okulundaki !223'ü erkek ve 197'~i
zdarr oluşan 420 kişilik bir grupla yaptığı araştırmanın sonucunda, tlırklı ana-baba tutumu
gısına sahip öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri arasmda anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
sitlikçi-demokratik tııtumla--'}.etiştirildiklerini düşünen öğrencilerin, baskıcı- otoriter ve aşırı
oruyucu

tutumla yetiştirildiklerini düşünen öğrencilerden anlamlı dtlzeyde yüksek benlik

lgısırta sahip oldukları görülmüştür.
Milevski ve arkadaşlarının (2006), 9 ve I I. sınıf, 272 ortaöğretim öğrencisi ergenin öz
sa~ gı;.:depresyon ve yaşam memnuniyetleri ile aile stilleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri
araştırmalarının sonucunda, otoriter annelerin tutumları ile ergenledn özsaygı,

yaşam

memnuniyetive
düşük depresyonu arasındailişki bulunmuştur.
,,
Aydın ve Öztütüncü (200 I )'in resmi ve özel okulda okuyan 16-17 yılşlarındak:i 133'ü eı~ek
ve l78'i kız olan 311 ergenin, olumsuz düşünceler, depresyon durumları ve aile .ortamuun

"'--
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ı ve kontrolü arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarının sonucunda, batıdaki
ıınııaların

aksine,

Türk

ailelerinin ergenlik

dönemindeki

çocukları üzerindeki

trollerinin artışı ile ergenlerin uyumsuzluklarında bir artışın gözlenmediği aynca ailedeki
trol -artışının ergenlerin olumsuz düşünceleri · ve depresyonlarıyla anlamlı bir ilişki
termcdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Öğrencilerin ana-babalarıyla olan çatışmaları ve annelerin yetiştirme tutumları arasındaki
ileri ve ergenlerin genel problemlerini incelemek amacıyla, İstanbul'da on ayrı lisede
yan, 'üç ayn sosyo-ekonomik düzeyden 75 kız ve 75 erkek öğrenci ollnak üzere 150 öğrenci
bunların anne-babaları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu araştıtma sonuçlarına göre;
clcrin sosyo-ekonomik düzeyi yükseldikçe aşırı koruyucu ann~liki tutumlarında azalma
unmuştur. Ayrıca sosyo-ekonomik düzey ile demokratiklik ve eşitlik tanıma davranışlan
sında:·sosyo"killtilrel düzey ile demokratiklik ve eşitlik .tanıma boyutlarında olumlu ilişki
rülmüştür (Kulaksızoğlu, 1985).
Devinney (1992)'nin

üniversite öğrencilerinin

iş yaşamı ve aile planlarıyla, kendi

derinin tutumlarını araştırmak amacıyla 73'ü kız ve 65'i erkek olmak üzere 138 üniversite
ğrencisi ve aileleriyle yaptığı çalışmanın sonucunda, ailelerin çocukların tutumlarında önemli
tiye sahip olduğu görülmüş. Özellikle annelerin tutumunun kız çocuklarının aile ve iş yaşam
anlan ile ilişkili olduğu bulunurken, erkek çocuklarla babaların tııtumlart arasında da ilişki

..

ulunmuştur.

ı
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Morton ve Mann (1998)'in 3, 4 ve 5. sınıftan 31-öğrenci ve-9 ve 10. :Sınıflıın 127 öğrencinin
.anlırnıyla gerçekleştirdikleri, ailelerin kontrol-davranrşlarryla, crgenlil öncesi çocukların ve
ergenlerin kontrol algılaınalarının

ilişkisini inceledikleri araştırmalannrn sonucunda, aile

onırol davranışları ergenlik öncesi çocukların içsel kontrol eğilimleriyle ilişkili bulunurken,
ergenler tarafından ise dışsal kontrol olarak algılandığı görülmüştür, Bu bulgu ailelerin kontrol
davranışlarının ergenlik öncesi çocukluk döneminde. ve ergenlik döneminde bireyler tarafından
farklı şekilde algılandığını göstermektedir.
,Yu ve arkadaşlarının

(2006), Balıaınalı 725

ergen ve onların

ebeveynleriyle

gerçekleştirdiği, gençlerin ve ebeveynlerinin algıladıkları ana-baba kontrolü, ebeveynergen
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(ııkı,res~ onu ve gençlerdeki

riskli davranışlar

ile ilgili

lerde- yaşla birlikte riskli davranma eğiliminde

araştırmalarının
bir .artış olduğu,

nırol algılarnalanmn anlamlı düzeyde düşük olduğu ve aileleriyle olan
olmayan

hnzı (2006)'nın
iden oluşan
rcsyorı

gençlerle

karşılaştınldığında

8-l2 yaşlarındaki

örneklem grubuyla,

arasındaki

ilişkiyi

. oldukça

sağlıksız

olduğu

483'ü erkek, 536'sı kız olmak üzere toplam\

çocuklann

incelediği

aileye bağlılık, öz-yeterlilik,

çalışmasının

sonucunda,

0\9

yalnızlık

çocukların

ve

aileye
.

ğlıhklanrun, ailelerin çocuklarıyla olan ilişki tarzlarına göre farkluaşnğını göstermektedir.
ilclcrin çocuklarını kabul düzeyindeki artışla çocuğun aileye bağlıhğının, güven düzeyinin
uğı.ve çocuklarda olumlu etkide bulunduğu görülürken, babadan yoksunluğun çocuklardaki
gi vemerak güdülerini belirgin şekilde olumsuz etkilediği görülmüştür.
Erdoğdu (2005)'in Diyarbakır ilindeki Sosyal Hizmetler Gençlik Merkezi'ne gelen, suça
. önlcndirilrniş 12-16 yaş arasındaki 50 çocuk ile, suça yönlendirilmemiş 12- 16 yaş arasındaki
50 çocuk olmak üzere toplam 100 çocuğun, saldırganlık davraruşlannı

ve aile ilişkilerini ortaya

oymak için 'yaptığr araştırmasında, suça yönlendirilmiş çocuklarla, suça yönlendirilmem iş
·ocukların saldırganlık ve aile ilişkileri.açısından, .gruplara gön: anlamlı farklıJıklar olduğu
»rtaya çıkmıştır.

Suça yönlendirilmiş· .çocuklar, suça - yönlendirilmemlş çocuklara göre

saldırganlık ölçeğinden dalla yüksek puan alırlarken,..suç;ı
. yöiıli:ndir.
- ilmiş çocukların suça
~ önlendirilmemiş". çoculdari'..göre aile ilişkileri sağlıksız bulunmuştur. ,Diğer yandan suça
yönlendirilmemiş' çocukların, anababa eğitim düzeyleri suç.a--yönkddirilmiş 'çocuklara .göre
daha yüksek çıkarken, annenin eğitim düzeyi ile aile ilişkileri a@4rnJa farkhlıklar bulunmuş,
annenin eğitim düzeyi yükseldikçe çocuklar tarafındanaile ilişkileri

a, sağ) ı kit algı!iınmıştır.

Şimşek (2005)'in lise öğrencilerinde intihar girişim yaygınlığı ve;Jliş)4!i ailesel f~tiirJerin
belirlenmesi amacıyla I O. ve 11. sınıflardan 359 lise öğrencisinin, kah,l.ımıyla gerçekleştirdiği
araştırmasının sonucunda öğrencilerin % 20.S'nin geçmişte intihar dh,u~dOi\ii ve ,~6.0'sırun
girişimde bulunduğu, intihar düşüncesi ve girişimi olan öğrencil~,p~ 'Aile Değerlendirme
Ölçeği'nirı tüm all boyutlarında 2'nin üzerinde puan aldıklan yani aild işlevlerinde sağlıksızlık
olduğu tespit edilmiştir.
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alter ve Burnaford (2006)'nın

ergenlerin geliştirdikleri

suçluluk ve utanç duygularını

e~ en aile ortamları ve cinsiyet üzerine yaptıkları araştırmanın sonucunda, boşanmış aile
larıyla, birlikte yaşayan ailelerin çocukları arasında suçluluk ve utanç düzeylerinde bir
ılık bulunmazken, çocuklarda

suçluluk duygusunun yaşla birlikte arttığı, cinsiyete göre

ve suçluluk duygusunun farklılaştığı,

kızların erkeklere oranla daha yüksek seviyede

uluk ve utanç duygusuna sahip oldukları görülmüştür,

Eryüksel (1996), 12-18 yaşlarında orta sosyo-ekooomik düzeydeki normal ve psikiyatrik
ergen, 254 anne ve 204 baba olmak üzere toplam 887 denek. üzerinde ergen-anne-baba
ilerinin

problem

çözme

becerileri,

lcmiştir.

Veriler Anoe-Baba-Ergen

bilişsel

çarpıtmalar

ve aile yapısına .etkilerini

flişkileri Ölçegi (PARQ) ile toplanmıştır. Sonucunda,

işimin ebeveyn ve ergen stres düzeyini belirleyen en önemli etken olduğu bulunmuştur.
genin cinsiyetinin

önemli olduğu, anne -kız arasında daha sıcak, anne - oğul arasında ise

,anı:ı araya girmesi .gereken dalıa çatışmalı bir ilişkinin olduğu, psikiyatrik grubun
rmallere göre daha çok çatışma, problem çözme ve iletişim beceriksizlikleri ifade ettikleri,
I.Jy~tıik annelerin normallere göre kötü niyetle, babalannise mükemmeliyetçilikle jJgili
ruşlara daha bağlı oldukları

saplanmıştır.

Eğitim düzeyi düşük anne-babalar açık

ışmııtbeceri yetersizlikleri, aile yapısı ve içselleştirilmiş inaııçhıtla ilgili basamaklarda
runlu bulunmuş, bu basamaklarda ergenin yaşı ve cinsiyeti etkili olmuş, anne-babalar aileyi
aha olumlu görmeye çal ışırken ergenler onları dalıa çok eleştirmişlerdir.
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Sümer ve Güngör (I 999), ebeveynlerin çocuk yetiştirme stillerinin gencin- bağlanma
illeri, benliği ve yakın ilişkilerine etkisini, ortalama 20 yaşındaki 279 üniversite öğrencisi
ızerinde araştırmışlardır. Veriler,

Çocuk Yetiştirme Stili ölçeği, Wşki Anketi, Benlik

elirginliği ölçeği, Sürekli, Kaygı Ölçeği ve Sosyotropi-Otonoıni Ôlçeği ile. toplanmıştır.
·omıcunda, yüksek düzeydeilgi ve kabulleame görengençlerin dtlştık düzeyde kabul, ilgi ve
otoritenin olduğu ailelerden gelenlere göre anlaııılı derecede güvenli bağlanma gösterdikleri,
annenin sevgi ve ilgisinin gencin duygusal hayatına etki ettiği, babaolo sevgi ve ilgisinin ise
genQin benliği üzerinde etkili olduğu,

SOSY.O. ekonomik

düzeyin aile ilgisi ve kabulü ile doğru

orantılı olduğu saptanmıştır.
k!'. ?}:,0

;~·

••
139

Y ılmaz (2001 ), çocuklann anne-babalan ile ilişkilerini incelemiş, araşnrmarua örnek lemini
ğrctiın; lise ve üniversitede okuyan 534 öğrenci ve aileleri oluşturmuştur, Veriler, Çiftler
m Ölçeği, Anne -Baba Tutum Ölçeği ve Benlik Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Sonucunda,
er arasındaki uyum arttıkça anne-babaların çocuklarına gösterdikleri ilginin de arttığı,
.uğun da bu olumlu ilgiyi fark ettiği, annelerin eğitim düzeyi arttıkça ilköğretim düzeyindeki
uklanriın okul başarılarının

ve annenin çocuğuyla ilgilenme derecesinin de arttığı

unmuştur. ilköğretim öğrencilerinde eşler arasındaki uyum-algılanan kabul/ilgi ilişkisi,
versite öğrencilerinde ise eşler arasındaki uyum-algılanan kabul/ilgi/özerklik ilişkisi anlamlı
unrnuştur, · Eşler arasındaki uyum lise öğrencilerinde davranıştan hoşnut olma ve özdeğer,
, ersite öğrencilerinde ise atletik yeterlilik ve· anne-baba ilişkilerini yonnamada etkili
rülmüştür,

Her yaş grubunda, anne-baba · kabul/ilgi/özerklik

ve kontrol/denetleme

,yutlarııiin benlik algısını anlamlı düzeyde etkilediği bulunmuştur.
Ök'ti>-(2001) , ergenlerin ailelerinin bazı değişkenler açısın'!an aile-İşlevlerini incelemiştir.
raşurmanın örneklemini, Burdur ili Ortaöğretim ve Liselerine devam eden 346 öğrenci (163
z. 183' erkek ) oluşturmuş, veriler Eysenck Kişilik Envanteri ve Aile Değerlendirme Ölçeği
e toplanmıştır. Sonuçta, içe dönüklük ve dışa dönüklük özellikleri ile yainızca gerekeiı ilgiyi
\stcrırte'' basamağının anlamlı olduğu, sağlıksız aile çocuklarının daha dışa dönük olduğu,
nsiyct ve evlilik durumunun içe dönüklük ve dışa dönüklüğü etkilemediği bulunmuştur.
dilik'; durumuna göre problem çözme, iletişim; roller, duygusal tepki- verebilme ve genel
nksiyonlar açısından anlantlı farklar görülmüş, evli-olan ailelerin boşanmış veya ayn
aşayanlara göte

ı;\i biı-sa~afda daha

sağlıklı işlevlere sahip oldukları, ebeveynlerinden biri

rnüş olan gençlerin ebeveynleri boşanmış olanlara göre problem çô:bne ve iletişimde daha
sağlıklı olduğu gözlenmiştir.
Kabasakal (200 l ), uyum. sorunlu çocuklann aile işlevlerini iyileştirmede anne eğitim
gruplarının etkisini incelemiştir. Ömeklemi, 80 deney grubu (UyıJm sorunlu çocukların
anneleri) ve 40 kontrol grubu (Uyum sorunu olmayan çocukların anneleri) olmak üzere toplam
20 anne oluşturmuştur, Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen G6rüşme Formu ve· Aile
Değerlendirme Ölçeği ile toplanmıştır. Deney grubu anneler, 8 er kişilik gruplar halinde on
ııurumluk eğitimlere katılmışlardır. Sonucunda uyum sorunlu çocukların ailelerinin de
sağlıksız işlevler gösterdikleri, uyum sorunu olmayanların ise aile işlevlerinin sağlıklı olduğu
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anmıştır. Eğitim sonunda, deney grubunun sağlıksız aile işlevlerinde iyileşmelerin olduğu,
ADÖ son test uygulamasından

sonra deney grubunun da kontrol grubu boyutlarında sağlıklı

,, işlevlerine sahip oldukları bulunmuştur.

'
Rıhum ve diğerleri (2002), Aile Değerlendirme Ölçeği' nin okul çağındaki çocukların aile
ev !eri

ile 12 yaş ve üzerindeki çocukların aile işlevlerinin karşılaştınlmasmda, Aile

ğerlcndirme Ölçeği' nin faydalı olup olmayacağını incelemiştir. 12 yaş altı 132 ve 12 yaş
eri 62, toplam 192 astınılı çocuktan alınan veriler, aile işlevlerini ölçen diğer iki ölçek ( Aile
a~anı., Olayları Envanteri ve Ailede Çatışma

Ölçeği ) ile karşılaştırılmı.ştır. Aile

ğerlcndirme Ölçeği'nde, küçük çocuklarda güvenirlik biraz düşük çıksa da üç farklı aile
nksiyonları ölçümlerinde anne değerleri iyi bir geçerlilik ortaya koymuştur. Daha büyük yaş
bu çocuklarda Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) değerleri daha fazla güvenirlik gösterse
annelerin çeşitli ölçümleri daha zayıf uyumsuzluk göstermiştir. Daha kolaylaştırılmış ve
pılandırılmış maddelerin eklenmesiyle ADÖ' nün küçük çocuklarda da kullanılabileceği
irül;rıüştür. Ölçeğin okul çocuklarıyla kullanımından önce güvenirliğinin geliştirilmesi için
r takım kanıtlara ihtiyaç duyulmuş, güvenirliğin geliştirilmesiyle dahli küçük çocuklarda da
ne değerleri ile daha iyi bir ilişki bulunmuştur. Daha büyük .çocuklann ADÖ değerleri ile
e tılçünıleridaha zayıf birilişki göstermiştir.
lopçugil (2002), çocukların aile işlevselliğini ve aile işlevlerinin çocukların psikolojik,
sosyaJ ve fiziksel gelişimlerine etkisini araştırdığı araştırmasında, Ankara Defterdarlığı Gündüz
Bakımevine devam eden-•.föplam 100 çocuğu ve ailesini incelemiş, verileri Gelişiın
Basamaklarını Değerlendirme dosyası ve Aile Değerlendirme ·Ölçeği il~ toplamış, sonucunda
ailelerin tümünün sağlıklı işlevler gösterdiklerini, anne ve babaların aile işlevleri açısından
nzcr özellikler gösterdiklerini, annelerin Davranış Kontrolü boyutuyla çocukların sosyal
duygusal gelişinılerinin ilişkili olduğunu, babanın Davranış Kontrolü boyutunun ise çocuğun
algıtamasını etkilediğini, diğer basamaklar açısından bir ilişkinin olmadığını saptamıştır.
Shek (2001), Hong-Kong'ta yaşayan Çinli aileler anısında aile işlevlerini, anne ve babadan
kaynaklanan nedenleri incelediği araştırmada 378 Çinli ergen ve ailesine aile işlevleri ile aile
ilişkileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Ebeveynsel ve Annesel Davranış Ölçeği,
Ebeveynlik Stili Ölçeği, Anne-Baba-Ergen Anlaşmazlık Ölçe~i, Anne-Baba-Çocuk İlişkisel
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Ölçeği ve İkili Uyum Ölçeği uygulamış, sonucunda ailedeki tilin üyelerin aile işlevleri
arının aile içi ilişkilerde anlamlı derecede etkili olduğu bulunmuştur.
Sturgess ve arkı (2004), genç çocukların aile ilişkileri algılarını, aile ve arkadaşları ile

anmrincelediklôri araştınnalarında bölünmüş yapıdaki 192 aileden 4- 7 yaşlarındaki 258
k ve ailelerini, çocukların aileleriyle ilişkilerini incelemişlerdir. Araştırmaya katılan
klar, çalışmadı! ilişkilerinin yakınlığını gösteren eş zamanlı çemberlere aile üyelerini ve
daşlarını

yerleştirdikleri 4 Alan Haritasını doldurmuşlardır.

Sonucunda, biyolojik

.isizlik ve aile ıtipleri babaların çocuklar için yerini anlamlı derecede etkilemiş fakat
deşler. ve anneler için etkilememiştir. Üvey babaların olduğu ailelerde, çocuklar. onlara
.ın olmayan c1aha uygun gördükleri yerleri vermişlerdir, Anne-çocuk ve kardeş-çocuk
kileri ve çocuklann yakın arkadaşlık ilişkileri arasında anlamlı •ilişkiler bulunmuştur.
ocukların dışa vlırma problemleri, babalarıyla ilgili algıları ve ebeveynleriyle yakınlık
mak için sosyalleşme çabalan ile anlamlı derecede ilişkili saptanmıştır.
Aile ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında daha çok anne- baba tutumları, aile kontrol

ananı şiarı, ailede bağlılık, aile işlevleri ve ailede iletişim gibi konuları.lı depresyon,atılganlık,
enlik 'saygısı, öz yeterWik, saldırganlık davranışları ve yalnızlık üzerindeki etkisini araştıran
alışmalar olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmaların genellikle erken ve orta ergenler
üzerinde yapıldığı, ve çalışmalarda Anne-Baba Tutum Ölçeği, Aile Değerlendirme Ölçeği,
·\ııne-Baba- ergert İlişkileri Ölçeği, Çocuk Yetiştirme- Stili ölçeği ve Anne-Baba-Çocuk
lişkisel İstek Ölçeği kiillamfru.ğıgörülmektedir.

4.4.6. Aile İle İlgili KKTC'de Yapılan İlgili Araştırmalar
,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti literatürü tarandığında ana-baba tutumu. ile ilgili
Sennaroğlu (1995j, Cennet (1995), Paşa (1995), Delice ırmak (19~5), Serpil Kolay Akfert ve
Lbtu Çakıcı (2008), KADEM (2009)'un araştınnaiarını görüyoruz.
'
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cnnaroğlu ( I 9g5), yaptığı çalışmada ilkokul çocuklarının aile tutıımlanm, koruyucu aile
u açısından ihcelemiş

ve velilerin: koruyucu aile tutumlarını

Cennet Cl 995), yaptığı araştırmada, ilkokul öğrencilerini,
17

ata sıra gösterdiklerini

aile Mumlarını

dengesiz

ve

aile tutumları açısından incelenmiş, verilen dengesiz ve tutarsız aile tutumlarını ara sıra

erdiklerini saptamıştır.
Paşa (1995), yaphğı araştırmasında, Kuzey Kıbrıs Türk'Cumhurlyeti ilkokul çocuklarının
,, tutumlarını, ilgisiz ve kayıtsız aile tutumları açısından incelemiş ve ailelere yönetik ·bir
et uygulamıştır, Araştırma sonucunda velilerin ilgisiz ve kayıtsız aile tutumlarını çok .az
ter<li.klerini, genelde ailelerin çocuklarına karşı ilgili.olduklarını, bunun yanında çoğunlukla
rnokratik aile tunlmları gösterdiklerini ortaya koymuştur.
Deliceıhnak ( 1995) ise yaptığı araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilkokul
.uklannın aile nltumlannı baskılı ve otoriter tutum açısından incelemek amacıyla ailelere
nelik- tarama türünde bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda, genelde ailelerin
rnokratik tutum.sergilediklerini, baskılı ve otoriter tutumu ara sıra gösterdiklerini saptamıştır.
erpil Kolay Akfert, Doç.Dr. Ebru Çakıcı ve Doç.Dr Mehmet Çakıcı tarafından. yapılan
ıı araştırma; Kuzey Kıbrıs Türk C.uınburiyeti'nde bslunan 2007-2008 öğretim yılında
ulunan Yakın Dofu üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde

öğrenim gören toplam 192 öğrenci

oluşturmuş bu ardştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, Aile
Yapısını

Değerlendirme

Aracı (AYDA) -ve

Gençlik

Döneminde Aile

Değerlendirme · Ölçeği (GDASDÖ) kullanılmıştır. Araştırmaya . kitılan

Sorunlarını

deneklerin yaş

ortalaması 22.38±2ı0 yıldır. Öğrenciler arasında yaşam boyu en az bir kez sigara deneme oranı
0u61.5,
yaşam boyiı alkol deneme oranı ise %70.8 bulunmuştur. Sigara deneyen öğrencilerin
denemeyen öğrencilere göre aile ortamlarında AYDA'ya göre 'iletişim', 'birlik', 'yönetim',
'yetkinlik' ve 'duygusal bağlam' boyutlannı daha düşük algıladıkları (p=0.004, p=0.018,
p- 0.044, p=0.007, p=0.004), aynı zamanda aile ortamlarında GDASDÖ'rıe göre 'otqriter
lıaskıcı tutum',

'ilişkilerde

duyarsızlık ve

tutarsızlık'

ile

'anne-baba

ilişkilerinde

uyumsuzluğun' daha yüksek (p=0.023, p=0.009, p=0.003) olduğu saptanmıştır. Alkol,deneyen
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cnciler

denemeyen · öğrencilerle

karşılaştmldığında

aile· ortamlarında

ygusal bağlam! boyutunun anlamlı olarak daha düşük (p=0.044).olduğıı,
.a fazla 'otoriter baskıcı Mum', 'anne-baba ilişkilerinde

AYDA!ya

göre

GDASDÖ'ne göre

uyumsuzluk', 'ilişkilerde sınırsızlık

istismar' (p=0.000, p=0.00, p=0.001) olduğu saptarunıştır.

Çoklu regresyon analizi sonuçları

gara deneme' üzerinde yaşın (f3=0.193, t=2.474, p=0.014),

'sigara i9me sıklığı' üzerinde ise

siyet (j3=-0.196\
rdayıcı

ı=:2.814,

p=0.004) ve alkol denemiş olmanın

olduğuöu göstermektedir.

Alkol deneme'

@=(1153, t=2.192, p=0.030)

üzerinde 'uyruk' (f3=-0.227,

t=c2.. 958,

ı.O();f,)' ve 'GDASDÖ-toplam' ([3=0.259, t=2.473, p=0.014) yordayıcı bulunurken, 'alkol

.

neme sıklığı'
OOÔQ),

üzerinde göreli önem sırasıyla 'GDASDÖctoplilm' (13"'0.418,t=l.976,
-

'uyruk'

(!3=-0.259, t=-3.514,

p=0.001),

'AYDActoplarlı' (f3=0.229, t=4.161,

0.025) ve 'sig$

deneme' yordayıcı ([3=0.140, t=2.267; p=0.050) görülmektedir. Sonuçlar

re

deneyen

sigara-alkol

gençlerin

aile ortamlarını

daha dlumsuz algıladıklarını

termektedirt Akfertve Çakıcı, 2009).
Kuzey Kıbns'la yapılan bir diğer araştırma SOS Çocuk Köyü Derneği "Kuzey Kıbrıs'ta
-cuklann

Konumu ve Çocuk Haklan Araştırması 2009"da yıtpılan bu araştırmanın

rneklefnini KKTC çocuk.bulunan haneleri temsil edecek biçimde tabakalı, rasgele örnekleme
rıtcmi ile seçilrhiş 686 kişilik bir grup oluşturulmuştur. Anket çalışması uygulanarak her
ede rastgele s~ilen 18 yaş üzerindeki I kişi ile yapılan görüşmeler, denetlenmiş ve denetim
mucunda onaylanan veriler bilgisayar ortamına aktarılmış .ve analiz- edilmiştir.

5 ilçeye

rılan örneklcm dilimi, nüfusun şehirleşme oram -dikkaıe alınarak köy ve şehirlere
ğıulmıştır.
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apılan bu araştırmada+ çocuk ebeveynlerinin çocuklara yönelik çeşitli davranışlarıyla
nne/babanın tutumları .değcrlendirilmiştir. Bu bölümde anne/baba veya diğer bakıcı
onumundaki kişjlerin çocuklara yönelik çeşitli davranış biçimleri konusundaki tutumları
ilçülmüş ve bu fayede çocuk haklarının ihlali ve çocuk istismarı konusunda risk artıran
ıutumların yaygırllığı ortaya çıkartılmıştır(KADEM

Araştırma Merkezi 2009). Araştırma

sonuçları çocuk bakıcılaruun yaklaşık%69'nun "çocuğa bağırma"nınkabul edilebilir olduğunu
düşünmektedir. Blın!arın o/o46,4'ü bu davranışın "ara sıra" ya da "sık sık" olabileceğini
belirtmektedirler.

%22,8'lik

bir oran ise bu davranışın "seyrek" olması gerektiğini

söylemektedir. Çdcuğa bağırma davranışını kabul edilebilir bulanların. oranı eğitim· düzeyi

t
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ükseldikçe düşüş.göstermektedir. Okur-yazar olmayan kişilerde %70 olan bıı oran, üniversite

ezunlarında %5516' ya düşmektedir. Çocuğa bağırma Mağusa ilçesinde daba yüksek oranda
abul edilebilir birl'davraruşolarak görülmektedir.
Ebeveynlerin taklaşık yarısı (%50,9) çocuğun evden çıkrnasının belirli bir süre
asaklanmasını ''kJbul edilebilir" bulmaktadır. Bunların %31,5 oranında bir kesimi bunun "sık
k" ya da ·"ara !fira" olmasını onaylamaktadır. %19,4'lük bir kesim ise bunun "seyrek"
şvurulması gere~en bir davranış olduğuna inanmaktadır.
i-!

Kuzey Kıbrıs'faıci ebeveynlerin %68,6'sı çocuğa dayak atılmasını hiçbir koşulda kabul
edilebilir bulmadığını belirtmektedir. Ancak çocuğa dayak atma ebeveynlerin %31,4'lük.oranı
rafından kabul bdilebilir bir davranış olarak görülüyor. Hafif dayağı kabul edilebilir
ulanların yaklaşık %11 'i bunun "sık sık" ya da "ara sıra" olmasını makul bulurken, % 19,7
ranında bir kesird de bunun "seyrek" başvurulması gereken bir davranış olarak. görüyor. Bu
a, raruşı kabul edilebilir bulanlar da eğitim düzeyi yükseldikçe düşüş iöstermektedir. Lefkoşa
ocuğadayak atındyı en yüksek oranda kabul edilebilir bulan ilçedir. Blı çalışmanın örneklemi
rasgele kişi seçimİne göre olduğu için Türkiye kökenli haneler de V<işrırmaya.katılmıştır.
Çocuğa fiziksel

eek verme Türkiye kökenli hanelerde daha yüksek oranda kabtil edilebilir bir

da, ranış olarak gö.hilıı:ıektedir(KADEM, 2009).
Yaklaşık %77,I! çoğunluk çocuğa harçlığın kesilmesrni oııaylamıy~n·.,Ceza olarak çocuğa
harçlığın kesilmes~damnışffiı--kabul edilebilir.bulanJıırı!1·oranı

ise·%2t,2.'dir. Hanedeki çocuk

ayısı arttıkça çocuklara dayak, çocuklara bağırma, çocuğa harçlığmı

esme, çocuğun belirli

ir slice evden dışarıya çıkmamasını engellerrre-davrahışlannın tilffiü , aha ;yüksek oranlarda
abul •.edilebilir bulunuyor. Hanedeki çocuk-sayısı arttıkça çocuğun ,·ev gelirine katkı -için
·alışınası da daha ıheşru bir davranış olarakgfü:tilüy:or(KADEM,2009).

.ı.S.l'Okul-Aile İşbirliği İle Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
Öğrencinin oklıl başarısı ve okuldaki sosyal gelişimi söz konusu olduğunda b~yolojik,.
ilişse! ve psiko-sosyal durumlarıyla birlikte; eğitim bilimcilerin vd gellşitn.uzmanlaiıilln'

l45

at çe~ti~ en önemli

nokta, çocukların ne tür ilişkilerin egemen olduğu bir aile ortamında

rniş olduğudur, Çocuklar veya öğrenciler, sosyal yaşamda ailelerinden gördükleri ilişkileri
etişim biçimlerini sergilerler.

Yörükoğlu'

na ğöre.aile (1998), insan ilişkilerinin sergilendiği bir sahne gibi düşünülebilir.

uk, bu sahnede insan ilişkilerini

bütün karmaşık yönleriyle gözlemler ve yaşar. İnsan

ilerini belirleyen anlaşma, uzlaşma, bağlılık, işbirliği gibi olumlu nitelikler evde kazanılır.
aşmazlık, çekişme ve çatışma gibi olumsuz

durumlarda

takınacağı ·tutumlar da evde

inam' a göre aile (1992), doğal ve kültürel, her türlü gerçekliğin ilk öğrenildiği; gerçekliğe
an ilk kapı, dürlya sahnesine çıkışta ilk dekor, oyuncuların tanındığı ilk güven, paylaşım,
işim ve çevre ortamı; sevgiyi, hayal kırıklığını, gücü, güçsüzlüğü, bedenimizi, kendimizi,
mizi tanıdığımız ilk kovanımız olarak tanımlanmaktadır.

K işilik oluşumunda aile etkisi oranının, diğer tüm etkenler içerisinde yilkl.aşık. yüzde 50
ğcriı:)e sahip _ ollnası,
uşumunda

ailelerin

ileriki yaşamda belirgin
rolünü

daha iyi

olacak davranışların ve alışkanlıkların

göstermektedir.

Çoôaklaı:ınln

kişisel

ve bilişsel

işiminde bu derece önemli bir rol oynayabilecek konumda olan ailelerin, çocukları i le
ğhklıbir iletişim kurabilmesi, onların başarılı bir öğrenci, sorumlu bit vatandaş ve çevresine
rşı duyarlı bir İnsan olmasına katkıda bulunabilmesi

için çocukluktan ve okul öncesi

önemden başlaya/ak çöi:uktfü--ına iyi örnek olmaları gerekmektedir,
{1.n: r·i':/)~ı·

1 ••

Smith'e göre (1980) ailelerin çcğu.çoeuklannın-öğrenme
maya gönüllü

olduğunu

etkitıli(derinde daha fazla etkili

ve onlarla birlikte.cbu etkinliklerde . daha fazla yer almayı

ıemektedir. Okul öncesi dönemde başlayan çocuk.ve anne-baba
letişim,

ileriye yönelik

oldukça önemli katkılar sunabilmektedir.

hissedebilecekleri ıl.ile desteğinin ve cesaretlendirmesinin

ndaki eğitime yönelik
Çocukların gelişiminde

önemi, uzun dönemli öğrenmeler için

asamak niteliğindedir.

Baltaş'a göre (2001) öğrencilerin başarısını yükseltmek için okul-aile işbirliğinden önce,
aileler ile çocukların işbirliği yapması gerekmektedir.

Çocukların ist.eği olmadan veya qii.laıc/ı'l
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ı çıkmasına rıl.ğmen ailelerin çocuklarına yardımcı olması ve onların okul · başarısına
kıda.bulunrnası İnümkün değildir.

Öğrencilerin düçlendirilmcı;i
l'oplumsal yaşamdaki değişimler ve insan hayatında geçirilen deneyimler, eğitim öğretim
I

a~ ışının da değişimini beraberinde getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde daha nitelikli eğitim
tim· sunabilmek ve öğrencilerin okul başarısını yükseltmek için ailelerin, çocuklarmın
uldaki karar sürecinde sorumluluk almaları üzerinde durulmaktadır, Ailelerin okul öncesi

nemde, bilinçli 'anne-baba davranışı sergileyerek çocuklarıyla oyunlar ,oynaması ve bu
ilde+sağlıklı

blr iletişim kurabilmesi; okul döneminde ise sorumlu bir veli olarak

uklarının gelişim özellikleri ve haşan düzeyi konusunda okul .tarafindan bilgilendirilmesi,
i katılımının öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkilerinin anlaşılması üzerine daha fazla

. oIm uştur,
J
mscnır
Balcı' ya göre (1988) 20. yüzyılın ikinci yansından itibaren Batı'da yoğun olarak tartışılan
ili okul anlayışının temelinde, tüm öğrencilerin öğrenebileceği, tüm öğretmenlerin de
ğrcrcbileceği varsayımı yatmaktadır. Ancak etkili okuldaki öğretimin veli, yönetici, öğretmen
tüm-ilgililerin

ılımı,

koordineli ve etkili çabalarının ortak ürünü olduğu ileri sürülmektedir. Veli

öğrencilerin

akademik başarısını

gerçekleştirebilmek için okuldaki öğrenimi

amlayıcı ve destekleyici bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır,

••
Wyatt (1996),r okul :,e~ik

araştırmalarma, dayanarak öğren:~efit') öğrenmelerinde

ulların donanımsal özelliklerinden çok öğretrnenlerin belirleyici okltf~b,rn,ileti sürmektedir.
etcher (1997) ise öğrencilerin okul başanlarmın arttırılması ve ö.~ert.eileriııdaha etkin hale
lebilmeleri için öğrencilerle yetişkinlerin-birlikte hareket etmesinini öğretim, planlama ve
ul geliştirme etkinliklerinde-işbirliği yapmasının'öncmiııc değinmektedir.
Öğrencilerin güçlendirilmesi ve okul içi etkinliklerde bulunmasının önemi birçok açıdan
erekli kabul edilmektedir. İçerisinde yaşadıktan toplumun değer sistemini anlayabilmeleri,
nimseyebilmeleri ve gerektiğinde eleştirel bir- bakış· açısıyla sbrgulayabilmeleri için
ğrencilerin

gerek okul öncesi dönemde gerekse okul sıralarında öğrenme-öğretme

ıkinliklerinin merkezinde yer alması gerekmektedir. Wheeler ve Bernier' e göre. (20(;14.)

...•~,; . . ~~ncilerin.güçlendijilmesi

ve okullarda daha etkin hale getirilmesi şu açılardan önemli kabul

ştirel düşünceyi ~eliştimıek,
rmaşıkve birbirl4riyle ilişki içerisindeki sistemlerin anlaşılmasını sağlamak,
ileşirne dayalı bi~ sınıf ortamı oluşturmak
'

I

istemi içerlsinde öğrencilerin güçlendiriImesi ve daha etkin hale getirilmesi, öğrenci
1

bir eğitim! düşüncesinin yerleştirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Okuldaki

programlarinm hazırlanmasında. ve öğretmenlerin benimseyecekleri öğretim
ernlcrinde

öğr~ncilerin

.

birincil

derecede

bulunması

ile

okul-aile . iletişiminin

cndirilmesi arasıhda doğrudan bir ilişki olduğu ileri sürülebilir. Anlıe-babaların okul ile
•
ıirccekleri olumllı
bir iletişim ortamının, kendi çocuklarıyla da sağlıklı bir ilişki kurabilme

!

ammageldiği söylenebilir,
atılımının öğrene! başarısı üzerinde oynadığı başat rolün bilihcinde olan gelişmiş
der, eğitim sis~mlerinde aile katılıınına daha fazla önem verme yönünde adımlar
aktadır. Amerikan Eğitim Sekreterliğinin ilan ettiği kapsamlı eğitim· reformunun onb ir
asından birisJn, öğrenci başarısını yükseltebilmek için ailelerin okula katılınunın
ırılması olarak. belirlendiği ifade edilmektedir(Silver; 2004).Mevcut merkezi eğitim
litikalanyla yönetilen okulların sıradanlaştığını ve bu durağan sistemin oldukça riskli bir
rum olduğunu savunan Jaeckel (2004), böyle bir okul yaptlanmasmda tembel öğretmenlerin
sıradanlaşan ailetriıf,6ulıifünasının kaçınılmaz olduğunu ileri sürmektcdtr, Sıradanlaşmış,
ven" vermeyen ve farklı toplumsaJ istemleri karşılamayan okul yılpıı'1nmaslll1İl bir ifadesi

arak Amerikan toplumunda yaygın olan "homeschooling" uygulamasının, yani evde ailelerin.
zctiminde yapılan eğitimin oldukça yaygın bir durum olduğu belittilıbektedir, Günümüzde
18 yaş arası 58 Jilyon öğrencinin özel veya devlet okullarında e~tiln gördüğü Amerikan
plurnunda, yaklaşık bir milyon insanın "homeschooling" uygulamasıyla
ğretime

evde eğitim

devam etti~ belirtilmektedir.

Eğitim sisterninih öğrenci merkezli olması, öğrencilerin sorumlultık üstlenmeleri ve özgün
ercihleriyle karar slırecine katılmalan anlamına gelmektedir. Kendilerine sorumluluk ve..t:tu
orumluluklan taşıyhbilecek özgürlük verilen çocuklar, kendi koşullarınıh vazgeçilmez bir yan
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ü

olarak eleştirel düşünme yeteneği kazanır. Onlara mutluluk getiren ve getirmeyen şeyleri
şansları vardır (Harrison, 2003, 98). Böylece kendi öğrenme sorumluluğunun
olan

çocuklar,

yaşamlarında

karşılaşabilecekleri.

sorunların çözümünde

de

rumluluğu omuzlarında hissedeceklerdir.
Aileler İçin Öğrenme Merkezleri
Ailelerin, çoclıklannın eğitiminde daha fazla söz sahibi olması ve sorumluluk üstlenmesi,
ğitim konusunda yeterli ve sağlıklı bilgilenmeleri lie mümkündür, Eğitim ve iletişim
nolojileri alanında yaşanan hızlı değişim, geçmiş ve bugün arasında
anlayış farklıhklannm
.
'
'~

şmasını ve dolayısıyla sürekli yeni bilgilerle yenilenmeyi beraberinde getirmektedir.
ğretrnc-öğrenme süreçlerinde

benimsenen yeni yöntemlerin ve eğitim kurumlarında

• enciler için geçerli olan yeni koşullann aileler tarafından bilinmesi, ailelerin çocuklarıyla
ul dışında destekleyici bir iletişim _kurabilmesinin _de yolunu açabilir. Böylece, aileler
.uklarırun

eğiliminde

dcrcbiµrler. Nitekim

doğrudan
Aslaııargun

sorumluluk

üstlenebilir

ve arkadaşlannın

ve

eğitim

eksikliklerini

yaptığı ve okula yönelik

ilgi

tcrsizliklerinin sebeplerinin araştınldığı bir çalışmada (2004), aileler, ilgisizlik sebebi olarak
ğitim

düzeylerinden

kaynaklanan yetersizlikleri ve bilgi gereksi:nimlerini ilk Strada

lirtO::işlerdir. Bunu~la birlikte Ôzdayı' ya göre (2004) birçok veil öğretmenlerle iletişim
-risinde olmasına karşın çocuklarına nasıl yardım edeceğini bilememektedir. Bu noktada
ğrctmenlerin ve okul yönetimlerinin önerileri oldukça önemli kabul edilmektedir .

.•.

..,.~

Aileler
ve yttişkınler.s.<için ileriki .. yıllarda,
alternatif
eğitim•••
•
•.
,;;ı;
,··

lıınak)an~

.gündçme

~clc~il_eceğini savunan Dickinson (2001), okul ö~~i.:;..dönemde 90c klar, iç~ açılan eğitim
erk~z/erine

ailelerin

de

gidebileceğini

ve ..,,~~~ ~nıııılard;ı

,e.lc,;e yönelik eğitim

ınulabileceğini belirtmektedir. Gün boyu açık olan ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı bu
urumların
her türlü teknolojik donanımla birlikte yetişkinlere eğitim sunulabileceği ileri
,,_,
ürülwektedir.

•
1,

Eğitim örgütleriyle aileler arasıı;ıda yapılan işbirliğinin, okulların amaçlarını
gerçekleştirmede
Martin,

sağlıklı

adımlar

Ten ve Kay (1999),

attığının bir göstergesi olduğunu belirten
etkili okul-aile

işbirliğinin

gerçekleştirildiği

toplumlarda ulaşılabilecek hedefleri şöyle sıralamaktadır:

l
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• · Okul vlı toplum öğelerinin birbirlerini tamamladığı ve birbirleri için vazgeçilmez
oldukldn anlaşılır.
•

Okullahn,

yeni

bilgiler

öğrenmeyi

sağladığı

gibi

insanların

hayata

hazırlanmasında ve sosyalleşmesinde oldukça önemli olduğu inancı yerleşir.
•

Okuldd gerçekleştirilen

başanlar sonucu öğrencilerin hayattan beklentileri

yükselir ve yeni fırsatlar için çabalan artar.
•

Eğitim yoluyla yerel bölge insanlannın ülkedeki karar sürecine katılmalarının ve
kendi yaşamlarını şekillendirmelerinin önü açılır.

•

Bilgi te beceri düzeyi ne olursa olsun, eğitim aracılığıyla öğrencilerde .ve
ailelerde demokratik katılım ve etkin vatandaşlık bilinci gelişir.

Bursalıoğlu (2000), okul-çevre ilişkilerinin sistem yaklaşımı ve yöneticinin liderlik özelliği
ğlamında değerlehdirmektedir, Sistem yaklaşımında okul yönetiminin görevi, okulun gerçek
e gelecek güçleriıii, çevrenin gerçek ve gelecek gereksinimleri ile ahenkleştitmek ve ikisi
asında güç ve gereksinim dengeleşmesini öngörmektir. Bu durum, okulun gelişebileceği bir
öndlkuriılabileceği gibi, çevre geleneklerinden bazılannın bozulmasuu da gerektirebilir. Bu
~

-

gereğin yerine getirilme derecesi, okul ömrünün geleceğini belirler. Okul-çevre ilişkilerine
istem yaklaşımını uygulamak isteyen yöneticinin, örgüt liderliği üstünde çevre liderliği
tatüsünü de kazanıhış olması gerekir.
Etkili okul-aile iletişiminin gerçekleştirildiği top!Ümlarda öğrencilerin okul başarısı
. ükseltilebileceği ıbi ıffine'tiiôalannda bireysel gelişimlerine önemli katkılar sağlanabilir.
950'-ti

yıllarda

tuney Kıbrıs'da ailelere

yönelik

açılmış

olaıi akşam okullarında

gerçekleştirilmesi alnaçlanan'hedeüerşöyle sıralanmaktadır (Phtiaka, İ~9):
• Ailelerin bilgi dağarcığını geliştirmek,
• Ailelerin bilinçlilik düzeyini yükseltmek,
• Anne-baba davrariışları ve becerileri edinmelerine yardımcı olmak,
• Anne-babaların yararlanabileceği kaynaklara ulaşmasını sağlamak,
• Sahipoldukları irtançların ve değerlerin farkında olma ve gerektiğinde gözden
~ r:ı'

geçirmelerini sağlamak,

h.'J:.~trtd~

'

150

Anne-baba olmanın değerini anlamalarına yardımcı olmak,
Anne-baba

olmanın doyumunu yaşamalarına destek olmak,

ğrctmenlerle
.\ile· Katıbmı

ve diğer uzmanlarla katılımcı bir işbirliğinin

önemini vurgulamak,

ve Önemi

Okula yönelik aile katılımının maddi yönü olduğu gibi okulun toplum tarafından
nimsenrnesi vd eğitim merkezi olarak. değerlendirilmesi anlamında toplumsal yönü de
lunmaktadır. Aile katılımının tek yönlü ve sorunlu bir ifade olduğunu savunan Crozier
999), aile. katıllmından ne anlaşılması gerektiğinin ve amacınıtı rie olduğunun net olarak
.

'

lirlenmesinin önemine değinmektedir. Ailelerin okula katılımı ile ifade edilen anlam okul
öneıirnlerince "dkuldakietkinliklere destek'' olarak özetlenmektedir.
Okul yönetiminin ve öğretmenlerin çabalarım destekleyecek ve aynı doğrultuda -ev içi
kinliklere önem verecek bir aile katıJımı ön plana çıkmaktadır. Aileler, öğretmenlerin mesleki
uzmanlığına sayğı duymakta, kendi sırurlarını bilmekte ve gereken saygıyı göstermektedir.
Bununla birlikte ders konusunda öğretmenlere akıl vermeye çalışan veli davranışı, en
cğenilmeyen davranış olarakifade edilmektedir.
Öğrencilerin okul başarısında ailelerin oynadığı rol oldukça önemlidir. Hatta bazı
düşünürlere göre bu rol, diğer bütün etkenlerden daha belirleyici bir konumda bulunmaktadır.
ldlield and Levin' in belirttiğine göre (2003) 1964.yıhnda Amerika' da eğitim alanında,

...

.

osyolog James ,Coleman,"'sonuçları oldukça rartışılan Coleman

runu ri"Qngt~fe sundu.

Burada Coleman, okul başarısını açıklamakta-öğrcncinirı yeriştiği ail ortanıuıdan kaynaklanan
zelliklerin, okulun kendi durumundan ıve .özellilcrinden daha ço

elirlcyici olduğunu ileri

sürmektedir. Bu durum, aile faktörünün.s okül . .başansında temel eğişken olarak dikkate
alınmasını gerektirmektedir.
Özabacı 'ya göre (2005), öğrencilerin okul: başansızlığının ifade edilmesinde ev ve aile
ortamı ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla bireysel özellikler, arkadaş grubu ve okul ve
öğretmen izlemektedir. Okul öncesi eğitimde ailelere yönelik, ailelerin okul ile işbirliği
içerisinde çocuğuna okul dışında uygulayabileceği 'Aileler İçin Etkinlikler Takvimi'
hazırlamanın önemine değinen Arslan ve Nural (2004), anne ve baba için ev ödevi niteliğinde

,
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alışma sunmaktadır. Bu çalışmayla çocukların bilgi ve yeteneklerinin farkına varnıaları ve
rirrncleri, eksik yönlerini tamaınlamaları, bağımsız ve daha sonraki öğrenim hayatı için
nli ders çalışma alışkanlığı kazanmaları, okul dışında bilgi kaynaklarını kullanmaları ve
en sorumluluğu yerine-getirmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir.

elenk'e göre (2003), ilk okuma yazma öğretiminde ve okuduğunu anlama başarısında
eğitim yardımı alan öğrencilerin daha başarılı olduğu ortaya çıkmaktadır. Okul ile
nışma içerisindeki ailelerden gelen öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarının daha

.

ık olduğu görülmektedir.
ğretmenlerle aileler arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik çalışmalar, öğrencilerin
aşarısım yükseltebileceği gibi okulda disiplin sorunlarının yaşarımasmıda engelleyebilir,
k · a (199I) ve Ôzdayı' ya (2004) göre istenmeyen davranışların en _a.zıı- indifilcbilmesi
öğretmen, yönetici ve ailenin ortak çaba içerisinde o!malatı; olaylara · anlayışla
malan, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren programlarla öğrencilerin motive edilmesi
mcktedir. Böylece uzun dönemde toplumsal açıdan sorun olabilecek ve toplumsal
nsi..:liğ~ ve karmaşaya sebep olabilecek bir durumun önüne geçilebilir,
arr (2003), aileleri okula aktif kanlımda bulunan çocukların okul başarısının daha yüksek,
olayJarına katılma eğiliminin ise daha düşük olduğunu savunmakta; okula yönelik
lü aile katılımının sağlanması.için okul yönetiminine-aileler-Ileslll'cl-.ll ve dUzcw,i iletişim
asının önemi~en söz:~bektedir. Harrison'a göre (2003), e~t:mı bit bürünsclliktir; anne
toplum, okul, öğretmen ve akranlar bu bütünün parçalandır vehcpsi-bitere~ınl!ndi:r: Hu
ltuda bilgiyi keşfetme; kaynağını, anlamını ve yararhlığım soruşturma ve bilgiyi kullanıp
bir şey yaratma şansı verilen çocuk, ileride daha rahat hareket etme şansına sahip

ilelerin okulla kurdukları olumlu iletişim ile öğrenci başarısı arasında doğrudan bir ilişki
ğu genellikle paylaşılan bir görüştür. Ülkeler eğitim sistemlerini yapılandırırken aile
mım olabildiğince arttırmaya yönelik düzenlemeler yapmışlardır. Coldren ve Boulton·
İngilıerc'de

ailelerin,

okul

yönetimlerince özellikle

iki

konu

hakkında

erıdirildiklcrinive görüşmeye çağrıldığını belirtmektedir. Bunlar, öğrencinin bulunduğu

,,
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n mevcudu ve hangi öğretmen tarafından okutulacağıdır. Böylece okul tarafından
endirilenaileler.okul ile olumlu bir iletişimkurabilmek için girişimde bulunabilmektedir.
Darmanin'e göre (2003), 1948 yılında 14 yaşına kadar zorunlu eğitim uygulamasının
rli olduğu ve 2000' li yıllarda eğitimde özel sektör payının yüzde 32'ye ulaştığı Malıa'da
rin okula maddi katkıda bulunması, ailelerle-okul arasında olumlu bir ilişki kurulabilmesi
ndan oldukça önemli kabul edilmektedir. Ailelerin-okulagönüllü bağışta bulunması, okul
iletişimi açısından anlamlı bulunduğu gibi, ailelere yönelik eğitim programları ile okul bir
da ailelerin ayağına götürülmektedir.
Crozier'in belirttiğine göre (1999), İngiltere'de ve Galler Bölgesinde eğitim-öğretim yılı
ında'ajleler ve okul arasında bir anlaşma yapılmakta, aile katılımı .ile ilgili beklentilerin ve

~--

Ida velilerin çocukları için yerine getirmesi gereken görevler yasal bir sözleşme ile güvence
na ali\unaktadır. Eğitim sistemleri, yerel düzeyde karşılaştıkları sorunları .çözebilme« için
itli projeler · geliştirmekte ve farklı uygulamalara yönelmektedir, İngiltere Eğitim
kreterliğinin, yerel düzeyde karşılaşılan sorunların yerel düzeyde Çl)ziımü. amacıyla l998
nda "Eğitim Bölgesi Eylemi" (Education Action Zone) ve "Okul Birlikleri" (School
ganisaıionCoınitte) gibi uygulamaları başlattığı belirtilmektedir(Garnett ve Demaine, 2000;
id ve Brain, 2003). Bu uygulamalarla, yerel düzeydeki eğitim kurumları, iş sektörü ve aileler
sında•ortak amaç birliği oluşturulacak, köklü çözümler üretebihnek.için aileler ve yerel
gürler' güçlendirilecektir. Böylece, okulların gereksinim duyduğus.değişrm-ve' dönüşümün
erci düzeydeki · şartiai-:,g'l1zetileı:ekgerçekleştirilmesi ve ailelerin. okı;ılla)'d~ karar ve

. gularna sürecine daha etkin ,katılımlarının'sağlanması .yohıyla _tbj}JYmUOc kalkındınlıııası
. j'

dcflenmektedir.

Türk Milli Eğitim Sisteminde de okul-aile ilişkilerinin geliştirilmesi konusuna
umhuriyetin ilk yıllarında önem verildiğini görmek mümkündür. Uk Milli · Eğirim
Bakanlarından Vasıf Çınar'm

ve

İstanbul

Üniversitesi hocalarından İsmail Hakkı

Balıaôıoğlu'nun konuşmalarında okul başarısında aile· ilişkilerinin ve terbiyesinin önemini
urgilladıkları ve okul-aile iletişiminin güçlendirilmesi yönünde çalışma yapılması
gerekliliğinden bahsettikleri görülmektedir (Bi.nbaşıoğlu, 1995; Celkan, 2004)- Aynca Milli
Eğitim Şuralannda okul-aile ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda kararlar alınmasına karşın

.L. .••
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lamaya dönük yeterli kararlılığın gösterilememesi ve ülke genelinde demokratik bir
. ışın yerleşememesi,

okul-aile iletişiminin istenen düzeye ulaşamamasının en önemli

nlcri" arasında sayılabilir. 2-10 Aralık 1946 tarihlerinde toplanan 3. Milli Eğitim Şurasının
gündem maddesinden birisi okul-aile işbirliğine ayrılmıştır. Aile ve okul arasında işbirliği
anması için gerekli tedbirlerin alınması gündem maddesi olarak görüşülmüştür. Şura'da
turuian okul ve aile birliği komisyonunu genel olarak, okul hayatınahakim olan eğitim
im ilkelerinin ailelere tanıtılması ve temizlik, sağlık, devam probll:ml~rjy!efikir, duygu,
· ve beden eğitimi gibi konular üzerinde durmuştur.

9~8 ilköğretim ve 1949 Ortaokul programlarında "okul ile aile arasında sıla bir işbirliği
anması" yeni bir ilke olarak yer almıştır. 18-23 Mart 1957 tarihlerinde toplanan 6. Milli
im Şur.ıısın.da Halk Eğitimi üzerinde durulmuş, cehaletin tasfiyesi, okuma-yazma oranının
selıilrnesi, toplum kalkınması gibi konular komisyonun gündemini oluşturmuştur (MEB,
~3). 14,

06. 1973'te kabul edilen )739 Milli Eğitim Temel Kanu,nım.un 14 temel }!kesinden

. okul ile ailenin işbirliği üzerinedir. Bunun amacı, eğitim kımımlarının hedeflerini
çekleştirme aşamasında okul-aile birliklerinin katkısını sağlamak olarak ifade edilmektedir

LB, 1974).
Yalçınkaya'nın belirttiğine göre (2003) son yıllarda yayınlanan Rehberlik-,.,ve,'[eftjş
nergelerinde okul-çevre ilişkilerinden daba sık bahsedildiği göıülmek;t~d,iı-~ 1 .Şubat'7Q9)
hinde yürürlüğe giren 'İlköğretim Kurumları Teftiş ""e .Rehbı;J:lik• Yöf}cı:gcsi'feğitim- ye
tim-etkinliklerini pfanlar\en okulun, öğrencinin, personelin ve ç:e,'t!nin)htiyaç)aı;ını göz
ünde. bulundurma, okulu çevresine kiiltQı:'~ V(h..!lği}tm ,m"~~czi yapma,ıwclil,crle)~birliği
ğlam~ çevre olanaklanndag

yaraQa-nma gibi.konulann da, d~~ct~il~rinal anına dahil edildiği

rülınektedir.
·u1ı_, ~~,

:\y_dın'agöre (1997), devlet kaynaklanndan .çğitim.(;'.'8yrıf3Jl pay~ her geçen yıl azalmasına
~ııı"" eğitime gereksinim duyan çağ , nüfuşurum hızla arttığı ülkemizde ailelerin okula
p,:

ğlayabileceğiekonomik, kültürel ve toplumsal destek oldukça önemlidir. Okul-aile.işbirliği;
ğrcncilerirı haklarını, sorumluluklarını ve. ödevlerini öğrenmelerinde, bunları davranış
çimine dönüştürmelerinde ve okul başarısının arttırılmasında oldukça önemlidir. Ailelerin,
.,,

.;
'1

4
!
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a sağlayacağı

destek, çocuklarının

eğitim gördüğü kuruma yatırım yapmalarının

uklanyla anlamlı bir iletişim kurabilecekleri

Görüldüğü

ötesinde,

ortak bir alan olarak görülmelidir.

gibi, -ailelerin okula katkıda bulunması ile nitelikli bir eğitim-öğretim arasında

ğrudarı bir ilişki kurulmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde ailelerin okul aile işbirliğinde
a etkin :olmaları ve çocuklarının eğitim sorumluluğunu okul yönetimi ve öğretmenlerle
iktc üstlenmeleri, okuldaki karar sürecine katılıınlannın sağlanması ile mümkün olmaktadır.
rkczi yönetimin yetkilerinin büyük oranda okullara aktarıldığı ve velilerin maddi-manevi
la katkıda bulundukları toplumlarda, bütün öğrenciler. için daha nitelikli eğitim-öğretim
eti" sunulabilir.

Ailelerin Okuldaki Karar Sürecine Katılması
Değişim,

dönüşüm,

yeniden

yapılanma, . karar

süreci

gibi

kiı.vı:ııınlar· · amaçlarını

rçckleştirmek ve etkililiğini sağlamak isteyen· bütün örgütler i£i,ıı..l!JJ' fazla v~gu yapılan
., raınlar arasındadır. Eğitim örgütleri de bu doğrultuda gerekli adımları atmak ve toplumsal
cmlereyanıt verebilecek düzenlemeleri yapmak-durumundadır.

Okutun, bulunduğu çevre

in eğitim merkezi olabilmesi, toplumsal yapıyı dönüştürme işlevini üstlenmesi ve insanların
ayatiı ilişkin her türlü konuda bilgilenebilecekleri bir merkez olabilmesi için çevresi ile ve
olayısıyla ailelerle sağlıklı iletişim kurabilmesi ile mümkündür. Bu şekilde sağlanan sağlrkh
iletişim, ailelere, gereksinim duydukları konularda pratik ve entelektüel bilgi edinme olanağı
sağlarken, okullara da, gerek parasal gerekse yeniden yap!'lanma anlamtnda toplumsal destek
-

:t"

-

-

unabilecektir, Ailelerin ok üiaaki · karar sürecine katılması, hem kendi çocukların öğrenme
sorumluluğunu üstlenrneleri.ı hem de kendi bölgelerindeki eğitim kurumlarının gelişimine ve
I'

önüştımüne katkı sunması bakımından önemlidir.

Hesapçıoğlu ( 1998), postmodern çağda sorumluluğun ve karar verme yetkisinin mümkün
olduğu kadar. okullara· aktarılması .yoluyla etonoın bir okul anlayışının gerekliliğinden

söz

etmektedir, Bu yapıdaki bir okul yerel (öğrenci-veli) kanalların sürekli değişen beklentilerine
zamanında yanıt verebilecek, kendi iç düzenlemesini yapabilecek ve dış dünyanın değişen
.oşullarına karşı öğrenen bir örgüt olacaktu. Okul aile ilişkileri, gelişmekte olan ülkelerde
insanların devlet yapılanmasına

karşı bakışı hakkında önemli ipuçları sunar. Bir anlamda

kurulu düzeni temsil eden ve misyonu gereği devleti temsil etme konumunda ·olan okullar ile

155

e sınırlan içerisinde yaşayan ve demokratik ülkelerde karar sürecinin en önemli belirleyeni
ğu iddia edilen vatandaşlar arasındaki ilişkilerin biçimi ve niteliği, okul-aile iletişimine da
sınıaktadır. Martin ve Vincet'e göre (1999) okul-aile ilişkileri, vatandaş-devlet ilişkilerinin

siması niteliğindedir. Ülkede geçerli olan yönetim biçiminin ve siyasal düzenin niteliği ile
andaş-devletiletişimi arasında yakın ilişki olduğu bilinmektedir.Bu noktada ülkede yaşayan
lann güç ve otoriteye, dolayısıyla devlete karşı bakışı, bu gücün kurumlarından biri olan
llara karşı bakışını da şekillendirmektedir.
Demokrasi düşüncesinin yerleştiği, temel insan haklarının korunmasında·gerekli yasal
cnlemelerin gerçekleştirildiği ve toplumsal konularda olduğu gibi piyasa koşullarında .da
eral eğilimlerin benimsendiği gelişmiş ülkelerde, ailelerin okula bakışının daha katılımcı,
srekleyicive işbirliğine yönelik olduğunu söylemek mümkündür. Buna karşın temel bak ve
zgürlüklerin güvence altında olmadığı ve insanların kendilerini güvende hissetmedikleri
anılardadevletle veya bir kurumuyla olan iletişim de sorunlu olmaktadır.

-..

Yirminci yüzyılın ilk yarısında totaliter ve yayılmacı-ülkelerin sebep olduğu iki dünya
vaşı, demokrasi düşüncesinin ve temel hak ve özgürlüklerin öneminin daha iyi anlaşıimasına
anaK' sağlamıştır. Halkın yönetim basamaklarındaki etkisi artmış ve y~netim sistemlerinin
Iirlcnmesinde daha demokratik ve liberal politikaların ön plana çıkmasına yol açmıştır.
aıandaşve devlet arasında gerçekleştirilen şeffaf, katılımcı ve hesap verilebilir nitelikteki bir
erişim, okul-aile ilişkilerinin de bu anlayış temelinde gelişmesine olanak sağlamıştır. Bu
oktada insanların olıtla bak:ışi;tbiranlamda sisteme bakışını yansıtmakta ve insanların okulda
··7

sahibi olmalarının yolu açıldıkça okula yönelik katılım ve desteklerinin de artacağını ileri

ürmckmümkün hale gelrnektedir.ı
•.;: lf• _,..•. hi

e. Okul-Aile İletişiminin Öııündeki Eırgcllerı· ,.
Ülkeleringelişmişlik düzeyleri farklı olsa da eğitim söz konusu olduğunda sorunların ortak
»lduğu görülmektedir. Okul-aile iletişimsizliğinin temelinde, okuldan ve ailelerden
aynaklanan sorunlar bulunmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, toplumsal, ekonomik ve
iyasal yapılar farklı olsa bile nitelikli bir eğitim-öğretimetkinliğinin, ancak etkili bir okul-aile
iletişimiile gerçekleştirilebileceğinoktasında ortak bir düşünceye sahip oldukları söylencbilin.-
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Ellet ve Teddlie' ye göre (2003), 1980'li yıllardan sonra Batı' da eğitimin niteliğini
rma yönünde yapılan çalışmalar, bazı kavramlar üzerinde yoğunlaşmaktadrr. Okul ve
uncıı etkililiği merkezinde yürütülen çalışmalarda, sistemin yeniden yapılandırılmasından
öğrencileri eğitim ortamlarına daha fazla katılmasından söz edilmekte; velilerin okula
ılnıasinınönemi ve katılma yollarının arttırılması sürekli vurgulanmaktadır
Gürşlmşek' in yaptığı araştırmada (2003), okul öncesi eğitime ailelerin katılımı ev temelli,
I temelli ve okul-aile işbirliği temelli açılarından incelenmiştir. Ailelerin eğitim sürecinin
f biröğesi olarak evde ve okulda çeşitli etkinlikleri sürdürmeye ilışkin davranışlarınındaha
onaya çıktığı görülmektedir. Ailelerde yaygın olan, öğrenmenin o kulda ve öğretmenin
umluluğunda gerçekleşmesi gerektiği düşüncesinin, ev temelli katılım anlayışının yetersiz

masındatemel etken olduğu düşünülmektedir.
Aslanargun ve arkadaşlarının yaptığı "Okula.Yönelik.Veli İlgi Yetersizliğinin Sebepleri"
shklı araştırmaya göre (2004) aileler, okula yetecince ilgi göstermeme nedenlerini işlerinin

· I uğunave kendi eğitim düzeylerinin yetersiz olmasına bağlamaktadır. Dikkate değer oranda
di okula yönelik ilgisizlik nedenini, öğretmen ve yöneticilerin kendilerine yeterince ilgi
stermemesi olarak belirtmektedir. Gerek çocuklarıyla olan iletişimlerinde karşılaştıkları
tunların çözümünde, gerekse bilgi gereksinimi hissettikleri alanlarda okuldan yararlanmak
ıeycn velilerin büyük çoğunluğu eğitim kurumlarına duysları güven kohusunda olumlu görüş
ımaktadır.

-

·"4-.
.;J

Genel anlamda, ailelerin okula yönelik ilgi yetersizliğinin temelinde, okul yönetimi ve
ğretmerılerleiletişimsizlikten kaynaklanan yanlış anlamaların ve şüphelerin bulunduğu ortaya
ıkrnaktadır, Benzer araştırmalarda da(Ma.rt:in ve, vincet 1999; -Coldron ve Boulton; 1999)
naya çıkan çocukların okul işleriyle genellikleannelerin ilgilendiği yönündeki geleneksel ve
vrcıısel düşüncenin var olmasına karşın, bu: durüınun değişmesi gerekliliği, araştırmaya
atılan velilerin büyüle çoğunluğu tarafından dile-getirilmektedir.
Okula yönelik veli ilgisizliğinin sebeplerini çeşitli başlıklar altında toplamak mümkündür.
. vilelerineğitim durumu, gelir seviyeleri, çocuk sayısı, okula ve öğretmenlere yönelik olumsuz
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ünceler gibi faktörler ilgisizlik sebebi olabileceği gibi köyde veya şehirde oturma da kendi
na velilerin okula yönelik ilgisizliklerinin sebepleri arasında gösterilmektedir.

Büyükkaragöz' e göre (1990, 37), evdeki eğitici uyarı azlığı ve ailenin yetersiz ilgi
ermesi ile okul başarısızlığı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Karşılanmayan
. gusal 'ihtiyaçlar, kökleri derinlere giden şahsi sorunlar, zedelenmiş benlik duygusu, ana
aya karşı duyulan kin, düşmanlık ve suçluluk gibi bir takım iç çatışmaların okul başarısını
gcllediği anlaşılmaktadır.
.

,

Okul-çevre ve okul-veli ilişkilerinin en önemli belirleyicilerinden birinin okul müdürü
uğuntr

belirten Şişman ve Turan (2004, 130), etkili okulda veli yönünden aşağıdaki

,zcllikler.in bulunması gerekliliğinden söz etmektedir:

••
I. Okul'fa aile arasında çift yönlü iletişim ve işbirliği vardır.

2. Ok uliokul toplumunu üyelerinin her türlü önerilerine açıktır.
. Veliler okul ve öğretmenleri sürekli ziyaret ederler.
-t. Veliler, yönetici ve öğretmenlerle rahatlıkla görüşebilir.
5. Veliler, okulla ilgili öneri ve şikayetlerini rahatlıkla iletebilir.
6. Veliler okulla ilgili kararlara katılabilir.
~. Okul dışı çevre ve veliler okula maddi-manevi katkıda bulunmaya isteklidir.
. Veliler kendilerinden neler beklenildiğininbilinç ve sorumlsluğuna sahiptir.
9. Öğrencidisiplin kuruİlan:koiı

da aile 1Ie okul arasında bir uzlaşma vatdır.

10. Eğitimin amaçları konusunda ökullroail:ecarasında
bir uzlaşma vardır.
Genel olarak velilerin okula yönelik ilgisizliğinin sebepleri bilinmesine karşın, bunu
, elilerin ifade etmesi, çözüme yönelik öneriler geliştirme açısından önemlidir. Ayrıca, velilerin
ilgi yetersizliğini veya okula yönelik düşüncelerini belirlemeye yönelik çalışmalar, dikkatleri
okul-aile ilişkilerine çekme açısından yararlıdır.. Böylece, ailelerin ilgisi, mevcut durum
üzerinde yoğunlaşmakta ve çözüm üretmek için ortak çalışmalar yapma zemini ortaya
çıkmaktadır.
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990 yılından sonra, Türkiye'rıin

farklı yörelerindeki üniversitelerde araştırma raporu,

I. lisans veya doktora tezi olarak hazırlanmış okul-aile ilişk:ilerini belirlemeye ilişkin
malarda (Bilgin, .1990; Aslan, 1994; Doğan, 1995; Oğan, 2000; Başaran ve Koç, 20Q1,
. Saraçoğlu, 2002; Aslanargun ve diğerleri, 2004), velilerin okula yönelik .ilgisizliklerinin
pleri şöyle sıralanmaktadır:
ğretrnenlerin olumsuz tavırlan,
ocuğun başarısızlığı,
crhangi bir sonuç alınamaması,

· endi öğrenciliğini hatırlatması,
ğretmenlerin sürekli öğüt vermesi,
Okullarda resmi bir havanın bakim olması,
Okulla.yeterli iletişimin olmaması,
!addi gücün yetersiz olması,
. Veli toplantılanaın yeterince önemsenmemesi,
I. Okul-aile birliklerini yeterli görülmemesi,
2. Velilere gerekli zamanın ayrılmaması,
3. Okulun yararlarına inanılmaması,
4. Kenai. işlerinin çokluğu,
5. Evlerinin okula uzak olması,
16. Veli-toplannlannın uygun olmayan kalabalık ortamlarda )lllpıJması,
I~. Öğretmenlerin velifere·ô.torit'eı:..davranması,
18. Kendi eğitim düzeylerinin yeterli olmaması,
f .-: "

'

Eğitimdeki başarıyı artırmak da en

ııı aile k;ı.ıdar. merkezi

öneme sahiptir. Bilinmektedir ki

ğrcncinin başarısı aile içi dinamiklerin _şağlıklıoluşuyla oldukça ilişkilidir.

4.5.2. Bilgi Toplumunda Yükselen Değer: Öğrenme Çerçevesinde KKTC'd.e Gençlik,
ile,Eğitun Sistemi ve İJgj)i Sorunlar:
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Yaşam boyu öğrenme kavramı daha öncede de var olan bir kavramdı.: 1800' iti yıllarda
ya atılan bu kavram, zaman zaman tekrar -gündeme gelmiş ve önemi vurgulanmıştır. Ancak
llikle''20. yüzyılda toplumların odak noktası haline gelmiştir. Bugün eğitim ve öğrenme
raııılarının ve yaşam boyu öğrenmenin bu kadar ön plana ·çıkmasının nedeni ise dUnyada
anan değişimdir .. 21.yüzyılda ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, bütün ülkeleri
nı derece etkileyen ve ilgilendiren çok köklü bir dönüşüm ve değişim süreci yaşanmaktadır.

Dünya yeni bir sürece girıniştir. Bu süreç, yerleşik tarım kültürüne geçişi ifade eden
irinci dalga" sanayi toplumuna geçişi ifade eden "ikinci dalga" ve ikinci dalga'nın ardından
geçişi ifade eden "üçüncü

dalga"olarak

dilimi de giderek kısalmıştır.

adlandırılmaktadır.

Bu nedenle

Bu geçişler

izleyen dönemlerde,

bilgi

rikimindeki kilmülatif artışın sonucu olarak yeni değişim ve dönüşümlerin daha kısa bir
ede karşımıza çıkması olasıdır (Uysal, 22 Kasım 199.6:6),,Sanayj,.toplı,ımuı:ı,ıın devamı olarak
rşımıza çıkan bilgi toplumu kavramı bilgi çağı, sanayi sonrası.tôplur
ifade edilmektedir.

i çeşitli kavramlarla

'

Bilgi toplumu kavranu kaynaklarda, yeni temel teknolojilerin gelişimiyle bilgi sektörünün,
lgi Üretiminin,bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin
üreky.liğininön plana çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni
gelişmeler ile toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi açıdan sanayi toplumunun ötesine
taşıyanbir gelişme aşaması olarak tanım.lanmıştır(Aktan ve"funç,1998).
~

::.. -?i_

İmalat sanayinin KKTC'dci9 üretim alanları içerisinde görece verimliliğinin diğer.bölge
ılkeleriile kıyaslandığında, oldukça düşük olduğu gözlemlenmektedir.Örneğin, KKTC imalat .
sanayinin aynı coğrafyayı paylaştığı Güney Kıbrıs imalat sanayinin %30'u düzeyinde bir
crinıliliğe sahipken, Türkiye'nin imalar sanayi işgücü verimliliğinin ise ancak %13'üne
yakındır. Söz konusu rakam.JarKKTC imalat sanayinin dış pazarlarda rekabet edebilirliğinin
oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Düşük verimliliğe ilaveten yüksek ücret düzeyleri de
sektörünrekabet edebilirliğini ciddi anlamda kısıtlamaktadır. İmalat sanayinin düşük verimlilik
rakamları yıllardan beridir 60-70 milyon ABD doları aralığına sıkışıp kalmış olan ihracat
rakamlarınınneden artmadığını da açıklamaktadır.
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Birimoişgücü verimliliği rakamlarına bakıldığı zaman birim işgücünün .yarattığı katma
ğer bakımından KKT.C'nin AB üyesi ülkelerinin çok gerisinde olduğu görülmektedir. Gerek

·ü maliyetlerinin yüksekliği, gerekse karşı karşıya olunan verimsizlik, bu sıralamada
TC'yi en .sona taşırken; ticaret ve turizm -ile mali sektörler genel ortalama üzerindeki alt
örlcr kapsamında dahi oldukça düşük düzeylerde kalmaktadırlar (DAÜ Ekonomik
tırmalar Merkezi (2005).
Düşük verimlilik.yanında düşük kapasite kullanımı ise rekabet gücü üzerindeki bir diğer
suz etken olarak değerlendirilebilir. Ekonomi genelinde, kapasite kullanım oranının bazı
nispeten

yüksek,

bazılarındaysa

oldukça

düşük

seviyelerde

olduğu

zlemlenınektedir. Ancak imalat sanayinde ortalama kapasite kullanım oranının %50
arındı! olduğu tahmin edilmektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Elcooornik Araştırmalar
crkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yüksek kapasite kullanuııına sahip sektörler
sında. küçük tanmsal makine teçhizat imalatı, %90 üzeri ile ilk sırada yer alırken, elektrikli
akine ve cihazlar ile optik aletler imalan.oplastikve kıiuçuR, ürünleri: imalatı %70 civarı
pasiıe kullanımı ile ikinci sırada yer almaktadır, Gıda, içecek ve tütün Orünleriile kimyasal
inler
,. ise, genellikle %50 civarı ile ortalama oran civarında .kapasite kullanmaktadırlar.
cksıil ve giyinı ile kağıt ürünleri ve ana metal sanayi alanlarında ise, %50'nin altında bir
pasite kullaıumı hesaplanımştrrl. İşgücü dışında işletmelerin maliyetlerini ve dolayısıyla
tabet güçlerini etkileyen diğer unsurlar arasında; enerji giderleri, haberleşme ve ulaşım
~ derleri, imalat sanayinde ise; hammadde giderleri sayılabilir. Enerji giderleri özellikle enerji
oğurıbazı sektörlerde öheıiıl~r tutabilmektedir, bu nedenle bu alanlara-özel sübvansiyon
~ gulamalarıyla maliyet avaııJajları...yaratJ.labilmelidir(DAÜ
Ekonomik A:raştımıalarMerkezi
2005).

..,:
Tilin dünyayı ve ülkeleri saran bilgitoplumunun özelliklerini sanayi toplumuyla

arşılaştırmalıolarak şu şekilde verebiliriz: ,:·
1. Sanayi toplumunda maddi sermayenin -yerini bilgi toplumunda bilgi ve insan
sermayesi almıştır.
2. Sanayi toplumunda mal ve hizmet üretiminde gelişmenin başlangıcı olan buhar
makinesinin yerini bilgi toplumunda bilgisayarlar almaktadır.

~.•~~--',e,.~_..il
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3. Sanayi toplumunda kol gücünün yerini, bilgi toplumunda beyin gücü almaktadır.
4. Sanayi toplumunda fiziksel ve düşünsel anlamda insan sermayesinin üretime
katılımı söz konusu iken, bilgi toplumunda düşünsel anlamda, yüksek öğrenim

..,,.

görmüş nitelikli insan sermayesininüretime katılımı söz konusudur,
5. Sanayi toplumunda sanayi mallarının ve hizmetlerinin' üretimi yapılmaktadır.
Bilgi toplumunda ise bilgi ve teknolojinin üretimi gerçekleşmekte ve bilgi
sektörünün ürünü olarak bilgisayar, iletişim ve elektronik haberleşme, robotlar,
.. yeni gelişmiş malzeme teknolojileri gündeme gelmektedir.
6. Sanayi toplumundaki fabrikaların yerini bilgi toplumunda bilgi kullanımını içeren
bilgi ağları ve veri tabanları almaktadır. Bilgi, dünyanın bet tarafında üretilmekte
ve iletişim teknolojisi aracılığıyla anında her tarafa yayılınaktadır.
· 7. Sanayi toplumundaki genel eğitimin yerini bilgi toplumunda eğitimin
bireyselleşmesi ve sürekliliği almaktadır.
,,ı: 8. Sanayi toplumunda, birincil, ikincil, ve .üçüncül endüsttllenranrn;

sanayi ve

hizmetler varken bilgi toplumunda·birincil, ikincil, 've. üçijncül sektörlerin yanı
sıra dördüncü!sektör olan bilgi sektörü ortaya.çıkmaktadır,
9. Sanayi toplumunda özel ve kamu iktisadi kuruluşlardan" farklı olarak bilgi
toplumunda gönüllü kuruluşlarınönem kazandığını görüyoruz.
JO. Sanayi toplumunda başlıca üretim faktörleri emek, tabiat.sermaye.girişirnci iken,
bilgi toplumunda üretim sürecinde bu üretim.faktörlerinin yarusıra beşinci üretim
faktörü teknik "bilgi" ön plana çıkmaktadır.••.
11. Sanayi topfum:uiidaüretilen mal ve hizmetlerin kıtlığı söz konusu iken, bilgi
toplumunda bilgi kıt değildir. Bilgi, sürekli artmakta ve artan verimler özelliği
içemıektedir.
12. Sanayi toplumunda üretilen mal-ve hizmetlerin bir yerden bir yere taşınmasında
uzaklık ve maliyet önemli ikeıı.rbilgi.toplurnunda bilgi otoyolları ile tüketici ile
bilgi arasındaki uzaklık önemininikaybetmekte ve maliyetler minumuma
inmektedir.

.ı

13. Sanayi toplumunda tüketici taleplerinin karşılanmasında mal ve hizmetlerin
nıobilitisi oldukça düşük, bilgi toplumundaysa bilginin mobilitisi kolaydır. Bu·
durum, bilginin sınırsız bir tüketici tarafından tüketilmesine ve yenilikleri teşvik>
- _·:~,
etmesine yol açmaktadır.

•
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14.·Sanayi toplumunda temel bilgiyi, fizik, kimya bilimleri, bilgi toplumunda ise;
kuantum elektroniği, moleküler biyoloji ve çevresel bilimler.gibi yeni arştırma
alanları oluşturmaktadır.

ıs. Sanayi
<:

toplumunda politik sistem temsili demokrasi iken, bilgi toplumunda

katılımcı . demokrasi

anlayışının daha

belirgin

bir

önem

kazanacağı

düşünülmektedir (Aktan ve Tunç,1998).
Bilgi toplumunda en önemli unsur bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarım toplumunda
rdi toprak, sanayi toplumunda sermaye iken bilgi toplumunda bilgidir, Bilgi hem bu
plumün bir girdisi hemde bir çıktısı yani ürünüdür. Toffler'e görede''üçtlııcil dalga" da ~ilgi"
rı ) üksck kalitedeki gücün kaynağıdır. Başka bir deyişle, bilgi artık para gücüyle kas gücünün
eki olmaktançıkmış, bunların ruhu ve çekirdeği haline gelmiştir (Toffler,1992:82).
Bilgi üreten, bilgiyi. geniş kitlelere yayan, bilgiyi.,elde .edilcbili»Jdlan, .bilgiyi değere
önüştürebilen toplumlar gelişebileceklerdir. Bilgi toplumunda -bilgi v~-OğTe1JJJJe kavramları
ok önemli bir yere sahiptir. Bilim ve teknolojide yaşanan değişim sonucunda bilgi hızla
artmıştır ve her geçen gün hacmini de artırarak genişlemeye devanı etmektedir. Bilgi stratejik
ir öneme sahip olmaktadır. Zaman içinde bilgi ve bilginin sunulduğu ortam pek çok
değişikliğe uğramıştır. Bilgi'rıin kayıt edildiği ortam kil tabletlerden, papirüs rulolarına,
paplıüs rulolarından basılı materyale basılı materyalden elektronik ortama.ulaşmıştır (İnternet,
, eri , tabanları, cd-rorn, mikrofiş, mikrofilm vb), Değişen bilgi kayıt ortamları ve bilgi
yaymındakiartış bilg[paylaşiımnıwe bilgiye erişimi de zorlaştırmıştır.
Bilgi ve bilgi teknolojilerindeki 1,u, hızlı -değişim Ye gelişim süreci, insan yaşamım tüm
yönleriyle etkilemektedir. Bu gelişmeler,doğrultusunda toplwnda yeni değerler oluşmuştur.
Bilgi' teknolojileri bireylere ve topluma-yeni-imkanlar sunarken, bir yandan da yeni bilgi ve
becerilerledonanmasını zorunlu kılmaktadır, Yeni teknolojiler hızla iş yaşamına, aile yaşamına
girmektedir. İnsanların, var olan işlerini kaybetmemek ya da bir meslek edinmek için
kendilerini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Günümüzde bilgi teknolojilerini kullanabilen,
gerekli bilgilere nerede ve nasıl ulaşabileceğini bilen bireylere ihtiyaç vardır. Kişinin genel
eğitim alması günümüzde etkili olmamaktadır. Sürekli öğrenme çabasında olan ve kişisel yfll;>a
harcayan kişiler toplumda varolabileceklerdir.Evlere giren çok çeşitli iletişim araçlaı:.ı.,.90,"uk
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gençlerin karşı karşıya kaldığı yeni toplumsal değerler ve buna bağlı değişimler, iş
sarnmda olduğu gibi· aile yaşamında ve hayatın bütün bölümlerinde de değişen ihtiyaçların
stergeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat yaşam boyu öğrenme sürecinde bilgi ve
işim araçlarının kullaıuını, bir yandan bayatı kolaylaştırıp yeni fırsatlar sağlarken, diğer
dan da toplumu. ikiye bölmüştür. Bu bölünmeyle birlikte kişiler toplumdan dışlanma riski
karşı karşıyadırlar. Toplumda bilgi varsılı ve· bilgi yoksulu olmak üzere iki ayrı kesim
şnıuştur.

Enformasyon (bilgi) toplumundan
rumdur, Toplumda

dışlanma riskinin yüksek oluşu endişe verici bir

bilgi teknolojilerini

kullanma

becerisine

sahip

olanlar,

bilgiye

işcbilenler, bilgiye erişme maliyetini karşılayabilenler ile bu becerilere sahip olmayan kişiler
asındaki uçurum (Dijital uçurum) en aza indirgenmelidir.

Dijital ve killtürel uçurumu önlemek için, fiziki, dijital, insıı:ıi ve sosyal kaynaklan eşitlikçi
c: adil bir temelde oluşturmak; yani bilişim teknolejilerini 've <"ba~aôtr-imkanıııı, içerik
0

eliştirme donanımını, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenim ftrsatlanın, yeni örgütlenme
e sosyal ilişki modellerini berkesin erişimine sunmak gerekmektedir (Uçkan,2003).

Toplumun bölünmemesi ve sayısal uçurumun giderilmesi için tOm bireylerin yaşamları
yunca öğrenmesi gerekir, yani öğrenen bir toplum yaratılmalıdır. Öğrenme kavramı bilgi
ıplumu.nda giderek yükselen bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. yaşamın üç basamaklı
geleneksel bölümlemesi" eğitim-ve öğrenme, işe atılma ve emeklilik .ızay,ıflamakta ve bunun
~ erine yaşam için iş kültürü ön plana.çıkmaktadır. Böylelikle yaşam boyu öğrenme gelip geçici
bir politik rüzgar olmaktan, çokxbireylerin.yaşarnlarındaki

ve toplamların etkinliklerindeki

gerçek değişimi tarif etmelcted.İ[:•,(;Brophy,· Craven ve Fisher, l 988). Öğrenme

kavramı

Chambers' sözlüğünde "bilgitbeceri; yetenek.edinmek olarak tarumlanmıştır. OECD ise yeni
yetenekler elde etme veya davrauıştdeğişikliğisürecine

ek olarak büyüme ile olan doğal

gelişim veya olgu.nlaşma olarak tanımlamıştır. Anlama, bilgi, beceri ve yetenek öğrenmenin
çıktısı iken öğrenmenin kendisi bir süreçtir. Her bireysel eylem, reaksiyon (bilinç altı düzeyde
olsa bile) öğrenmeyi içerir. Yaşam bir öğrenme deneyimidir.
gelişmelerini

sürdürebilirler

ve ekonomilerini

düzeltebilirler,

Öğrenme sayesinde toplumlar
Bunu

sağlayabilmek ')i;ıinl

öğrenme olanaklarının planlanması, yönlendirilmesi, değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi
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kir, Öğrenme olanaklarının planlanması ve yönlendiriJmesibireylerin gelecekteki öğrenme
aklarına erişimin mümkün kılınması için gereklidir.
Enformasyon (bilgi) patlaması, teknolojik değişim, örgütsel değişim gibi kavramlar
crımeyedahil olan herkes için derin ve karmaşık unsurlardır. Bu kavramlerla ilgilenmesi
eken sadece birey değildir. Öğrenme.başkakesimJeride.içerir. Bunlat:
- Öğrenici olarak bireyin kendisi,
- Beceri'sahibiçalışanlara gereksinin duyan işveren,
Misyonu,etkili öğrenmeyi olanaklı kılmak ve yaymak-olanakademik kurumlar,
iyi eğitimli vadandaşlaragereksinim duyan toplum,
- Yüksek beceri sahibi ve esnek işgücünün geliştirilmesi aracılığı ile gelecekteki refahı
vence altına alma ve programlarını yayma ihtiyacı duyan devlet (Brophy, Craven ve
sher,1988).
Kısaca bilgi toplumuyla birlikte yaşam boyu öğrenmeyedaha çok ihtiyaç duyulmaktadır.
nsanlar sürekli kendilerini geliştirmelidirler. Artık.sadece üniversite mezunu olmak ya da
crhangibir işte çalışmak yetmemektedir. Yeni, Mezunlar Derneği'nin 1995 yılında hazırladığı
raporagöre yeni bir mezunun sahip olması gereken becerileri şöyle sıralamıştır:
I. Kendi kişisel gelişimi için gereksindiğiyeteneği tanımlayabilmek için farkındalık,
2. Bireyin kendi gücünü artırma yeteneğide dahil, kişisel ilerlemesi, .
3. Olanaklatr i&şfetme ve yaratma (iyi araştırma becetileti ile enformasyon
kaynaklarını-tammlama), ,
4. Bir eylem'plam yapmak;uygulamakve ilerlemeyi değerlendirmek,
5. Ağlaşma: Kontaksağlayıcl.destekleyici ağ geliştirmek,
6. Karar verme yeteneğiriesahip ol ma:.G>ncelikleri belirleme, fusailarla
7. Yeteneklerin uyumunu gerçekleştirmeve bilgiye dayalı karar verme,
8. Politik· farkındalık: Örgütler arasındaki güç mücadelelerini ve gerilimleri
anlamak,

•

9. Belirsizlikle mücadele ve değişen çevreye uyum sağlanması,
I O. Bireyin yaşam boyu öğrenme konusunda kararlılığı ve başkalarının yanlışlanndan
ders alma/çıkarma/öğrenmeyeteneği,

·,

•

-
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I L'Becerileri aktarma: Kaz.andığıbecerileri uygulayabilme,

12.. Kendine Güven: Bireyin yeteneklerine, kendinin değerli olduğuna ve performansa
bağımlı olmadığına inanması (Brophy, Craven ve Fisher,1988).
Görüldüğügibi; insanların yaşamlarını sürdürebilmelerive iyi bir iş sahibi olabilmeleri için
çok özelliğe sahip olması gerekmektedir.Bu yüzden de yaşam boyu öğrenme etkinliğini
, am ettirmek durumundayız. Yaşam boyu öğrenme öncelikle bir ilerleme olarak görülebilir.
aşanı boyu öğrenme kavramını bireyler hayatlarına bir etkinlik olarak alabildiği müddetçe,
ıcnek,·becerive bilgi düzeylerini en üst düzeye çıkarabilirler.

"TC'de Gençlik, Aile, Eğitlın Sistemi ve İ1gili Sorunlar:
KKTC!de Gençlik
Çocukluk ile yetişkinlik arasında özel bir kategori olan. 'gençlik', endüstri devrimine ve
odern toplumun yükselişiyle bağlantılı olan bir kavramdır. Gençlik kavramının oluşturulması
rihe; zamana, mekana ve ülkeye bağlı olarak değişir. 1960 ·yılındaki bağımsızlıktan ve
zcllikle de 1974 yılı ve onun doğurduğu sonuçlardan sonra Kıbrıs çok süratli bir değişim
ürecinegirmiştir. Tarıma dayalı bir ekonomiden servis sektörüne dayalı olan bir ekonomiye
geçilmiş,kitle eğitimi, modernleşme, şehirleşme ve kitle iletişim araçlanran yayılması, tüketici
oplumunun gelişmesi.ve-lcadttıın,.işgücünedahil olması gibi endekslerde de dramatik bir artış
ağlaiımıştır.Bu değişim 'gençlik.'.döneminin daha öncesine, yani geleueltselKıbrıs.toplumuna
oranla,epeyce uzamasına-hedenolmuşnu. Bugün Kıbrıslı gençler, batı toplumwıdaki-gençlerin_
arşılaşnkları zorluklarla yüz yijzeler.;Bu sorunlar genç Kıbrıslılar için daha da zorluk teşkil
edi):br, çünkü onlar çok geleneksel bir.yapıdan'daha modern olanına geçiş sürecinde.yollarını
bulmak zorundalar. Kıbrıs'ta bu tür <süreçlcr..adanm bölünmüş olmasından ve bu
bölünmüşlüğün getirdiği sosyo-ekonoınik ve politik sonuçlardan dolayı zorlaşmıştır. Bu
duruma rağmen Kıbrıs'taki gençliğin.yetkilendirilmesi süreci, yetişkinler ve genç insanların
ortaklığa odaklanmasıyla paylaşılmalıdır. Böylelikle gençler artık yalnızca problem veya
kurban olarak değil de, toplumda işbirliği yapabilecek kimseler olarak algılanabilirler. Kıbrıslı
gençlerin yetkilendirilmesi her ne kadar ebeveynlerin, eğitmenlerin, sivil toplumun, medya ve
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ıoplutnun Iiderlerinin görevi olsa da, genç Kıbrıslılar da var olan yeılcilendiıme fırsatlarım
_ ıp. bu fırsatlardan tam olarak yararlanmalıdırlar(KADEM 2009).

Kıbrıs gençliği, kendilerine

miras kalmış karmaşık bir .bölüamüşlük

ecekle mücadele ederek, çocukluktan

erişkinliğe ilerlemektedirler.

ve belirsiz bir

Günümüzde· genç

rıslılar, doğduklarından beri bölgesel olarak bölünmüş olan bir adada yaşıyorlar. Kıbrıs'ın
hi sömürge kontrolünden

çıkması, İngiliz egemenliğinden

bağımsızlığın

kazanılması

%0), toplumlar arası çatışma (60'lı yılların ortaları), Atina'dan askeri cunta destekli bir
rıslı Rum darbesi ve bunu takiben gelişen Türkiye'nin tepkisi (Temmuz 1974), şiddete, can
.

ybınave adanın fiilen bölünmesine yol açmıştır. Bu bölünmeden dolayı Kıbns'taki gençlerle
gili demografik verilerin net bir tabloda sergilenmesi zorlaşıyor. Buna rağmen 15 ve 24
lan 'arasında olan genç KıbrısWar'ın sayılarının 134,900 ile 147,900 arasında olduğu ve
lam nüfusun ortalama %15.S'ini oluşturduğu tahmin ediliyor. Bu toplam 121,200'ü Kıbrıslı
m gençten ve 13,700 ile 26,700 arası ise Kıbrıslı Türk gençten oluşmaktadır. Buna ek
arak.,Kıbrıs AB üye ülkeleri arasında en genç nüfuslardan. birine, sahiptir. Günümüzde
ıbrıslı Gençler, eşlerini, okuyacakları bölümü ve edinecekleri işi seçme onusunda geçmişe
nazaran daha özgürler(KADEM 2009).
KKTÇ:'de Aile
KKıTC'deaile birimi modem Kıbrıs toplumunda önemli bir rol o),'llıima)!ll devam ediyor ve
ıbrısh gençlerin liaya~iddi

bir şekilde etkiliyor. Birçok genç.Kıbrıah ailelerine olan

ağlıhklarmı büyük ölçüde sürdürüyor. Bunun nedeni ailelerin onlarıh eğitimlerine finansal
atkıda bulunmaları, iş bulmalarındayardımcı olmaları, evliliklerinde kendilerine yaşayacakey
vermeleri ve çocuk bakımında yardımcı olınalandıro Genel olarak, gehç Kıbrıslılar'a aileleri
büyük ölçüde destek oluyor ve sonuçta, bu ,gchçlec güvence altındaı ve aşırı korunaklı bir
evrede büyüyorlar. Bu "güvence'tnin 'diğer bü:..yüi(l İSe; Kıbrıslı gençliğin aileleriyle ile olan
ilişkilerininberaberinde bağımhlığı getimıesi.ve dolayısıyla bu etkileşimin hayatlarının eğitim,
~

.

~ aşanı tanı ve sosyo-politik katılım gibi alanlarına da yayılmasına ve bir· takım problemlerin
ortayaçıkmasına sebep olınasıdır(KADEM,2009).
',, ~··•
. .,-1..

'
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Aile

birimi, toplumda ve genç Kıbrıslılar'm hayatlarında çok önemli bir rol oynamaya

am edrnektedir. Ancak Kıbrıs gençliği-ülkelerindeki ve çevrelerindeki daimi ve süratli
simin içinde seyrettikleri sürece, ebeveynleriyle yeni ilişkiler oluşturmaları onlar için
nılmazdır. Ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkiler açık diyaloğa ve güvene dayalı
alıdır.. Genç Kıbrıslılar' ın yetkilendirilmeleri ve ebeveynlerine daha az bağımlı olmaları

kmcktedir, Aynı. zamanda, Kıbrıs gençliğinin aileleri de, daha

az

kontrolcü olmayı

nmeliler ve çocuklarını kendilerine bağlayan "altın zincirleri" kesmek içm gereken
mları .atmalıdırlar. Bunun için çocuklarının hayatlarıyla ilgili verdikleri kararları,
şimlerinive bağımsızlıklarını, sadece maddi değil aynı zamanda duygusal ve manevi onları
gür olmaktan korkmamaları için cesaretlendirerek anlamda da desteklemelidirler. KKTC'de

aile, , bu yakın ilişkilerin serbestçe seçilmesini ve aile bireylerinin bu ilişkileri baskı
iccsinde veya maddi teşviklerle değil de arzu edip, destekleyici ve yetiştirici/eğitici olarak

-gılamalanylabirlikte, sürdürülmelerigerektiğini gösterebilmelidirler(KADEM,
. 2009).
KKTC'de gençlik gelişimi, kısaca belirtmek gerekirse genç bir bireyin giderek gelişen
syal çevresini anlama ve etkileyebilme kapasitesidir. Gençlik gelişiminin mutlak amacı, bir
plum ve ülkede yetişen tüm gençlerin en iyi şekilde gelişmelerini sağlamaktır. Gençlerin
clişimini temin edecek yollardan biri de gençlerin kendilerinin aktif katıhmcıhğıdır. Genç
reyler, yeni yetenekler ve kabiliyetler edinebilecekleri veya var olanları geliştirebilecekleri
ıivitelere dahil olurlar ve bu vesileyle olguıılaşabilirler. Bu yetenekleri geliştirdikleri
kdirde, genç insanlar eğitim, istihdam ve sosyo-politik k-etılım gibi hayatlarının tüm önemli

lanlarında,güçlenebilecek\'fceyetkilenebileceklerdir(KADEM,2009). ,
KKt,C.' de Eğitim

'e

Kıbrıs Türk toplumunun dokusunda, .demografik yapısında, ailenin niteliğinde, tüketim
anlayışında, insan haklarında, siyasal alanda.r.bilim ve . teknolojide ~nemli hareketlilikler
gözjenmcktedir. Bu çerçevede, eğitimin kendisinden; her çocuğun gelişimini sürdürmesini,
toplumsallaşmasını, demokrasiyi düşünme ve yaşam -biçimine dönüştürmesini.,fırsat eşitligi
yoluyla toplumda dikey hareketliliği ve ekonominin iş gücü talebini karşılayabilmesini'
sağlaması beklenmektedir. Tüm bu gelişmeler karşısında ve dünyamızda sürekli değişen
etmenleridikkate alarak, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi,
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~- insan kaynaklarına yapılan yatırım ve sosyal alt yapı hizmet swıuınlarınıniyileştirilmesi
labilmelidir. Bu ise Kıbrıs Türk toplumunun her bireyine. yaygın eğitim kıırumlarmda
nı boyu öğrenme"yi esas alan yaklaşımla; uluslararası piyasalardaki rekabet ortamına
m sağlayabilecekleri, zeka işlevlerini geliştiren, araştırmacılığı ve yaratıcılığı eğitim
lmesiylemümkün olacaktır. Kıbrıs Türk eğitim sistemi, demokratik; sosyal katmanlar arası
liği,· cinsiyet eşitliği, bireysel ve yöresel farklılıkları dil katılımcılık ve açıklık,ilkelerine
gun Sir yönetim anlayışının sağlayacağı. her dönemin şartlarında uzlaşım platfonımundan
ğacakyapıcı önerilerle sağlıklı bir gelişme gösterecektir(MEY, 1986).
KTC' nin Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

brıs Türk Milli Eğitim Sistemi, Örgün Eğitim ve Yaygın Eğitim olmak üzere iki ana
tümdenoluşur.
, Örgün Eğitim
- Okul Öncesi Eğitimi
- tlköğretiıni

,•i'

- Ortaöğretimi

I

- Yüksek Öğretim
- Özel Eğitimi
Yaygın Eğitim
örgün eğitim dışındaki eğitim etkinliklerini kapsar.

-

,KKTC Milli Eğitlıİi~sası!nJı. göre eğilim, bireylerin temel: ~aklan:ııdancbiridir ve
dünyadaki genç insanların ilgi ve .yeterıeklerinideğerlendirmek ve orıiya>çıkaııJJ>geliştimıek
suretiyle, gerekli bilgi ve becerilerleL'don·atınak; onlara birlikte ve dayanışma ile iş görme
alışkanlıklarını kazandırmak; onlan-biı yolla. hayata hazırlamak ve cnlann.. kendilerini ve
ailelerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğu,ile kalkınmasına katkıda bulunacakbir mesleğe
sahip olnıalannı sağlamak; böylece, bir yandan yurdunda refah ve mutluluğu-artırmak; diğer
ya:hdan, toplumsal birlik ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı
destekleyip hızlandıran;toplumunu ve ulusunu, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin.bir
ojtağı yapmak isteyen ve bu istek doğrultusunda sürekli çaba gOsteren yurttaşlar olarak
yetiştirmekaınaçlanmaktadır(MEY, 1986).
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Küreselleşme, dünyanın giderek daha fazla rekabete dayalı ve sııtatli işlemesine neden
uş, bu esnada iş pazarı öncelikli olarak iyi eğitilmiş ve yetenekli bireylere ihtiyaç duymaya
arnıştrr, Genç Kıbrıslılar da, bugünün gençlerinin karşılaştıkları eğitim zorluklarıyla karşı

ıyadrr. Eğitim sisteminde yenilik ve değişim, sistemin en stratejik parçası olan okulda
lanıahdır. Diğer bir deyişle sistem merkezinden okula, okuldan çevresine yeni bir giriş
rnadıkça;eğitim sisteminde yenilik bugünkü terimi ile reform yapıldığını savunmak güçtür.
emde bu tür yeniliğin sağlanması ise, yönetici kadronun -sistem perspektifi kazanması ile

anaklfdır(KADEM,2009).
'TC'de Eğitim Sektöründeki Sorunlar
Avrupa·Birliği, bilgi toplunıu olabilmek ve ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için eğitim
anmda.önernli politikalar belirlemiş ve eğitim ile öğrenme kavramlarım tüm AB üyelerine
aymak, aynı gelişmişlik düzeyini yakalamak, toplumla bütünleşemeyen kimselerin toplumla
ürünleşmesini sağlamak gençlik eğitiminin rolü. konusunda rophımsal .bilinci yaratmak ve
unun'yararlarını anlatmak için proje uygıılamalatma.ağırlık.vermiştir. Bu bakımdan benzer
ilincin K.KTC'de(özellikle koşullar dikkate alındığında) yaratılması için (Socrates, Leonardo

Da Vinci, Youth) Programı iyi bir yol olarak düşünülebilir.Dolayısıyla (Socrates, Leonardo Da
Vinci, Youth)Programı bu iş için bir araç olarak kullanılabilir.

KKTC'nin Avrupa Birliği Kordinasyon Merkezi•• yazılı- açıklamasına göre; Dünya
Bankası'mn KKTC'de wiı:pli

ştırmada, eğitim sisteminin büyükl~tl

ve iç verimliliğini

gösteren temel göstergelerinsAls.ortalaması ile uyumlu olduğu .vurgı.ı)andı(ABKordinasyon
Merkezi), Araştırmada okullar altyapı bakımından yeterli ve öğrenci-öğretmen oranı ana okulu
ve ilk öğretimin alt kademelerinde yaklaşık 20'ye I olduğu tesbit edildi. Üst orta öğretiminde
ise' bu oranın 11 'e I şeklinde <olduğuaçıklandı, Raporda, bu oranların AB ortalaması ile·
uyumlu bulurken öğretmenlerin haftalık ,çaHşmasaatleri, alınan maaşlar ve elde edilen yan
haklar gözetildiği zaman ders saatlerinin öğrencinin-aleyhine olduğu vurgulandı. Başka bir
ifadeyle,OECD ülkelerinde yıllık ortalarnanet öğretiın.süresi710 iken, Kuzey Kıbrıs'ta azami
öğretim yükü 412'dir. Güney Kıbrıs'ta ise net net öğretim toplam 840 saattir. Bu durumun
sonucunda Kıbrıs Türk öğrenciler, 8 yıllık zorunlu eğitim sisteminde, AB'li yaşıtlanna.göre

•
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gün daha az okula gitmektedir. Buna ilaveten AB'de ortalama okıJI süresi 187 günken
.' K ıbrrs'ta bu oran toplam 155 gündür(A.B.K..M,2006) .
.

Lğiıim reformuna desteğin artırılması için önceliklerin. uygulama takviminin ve hedeflerin
rlanrnası;teknik yardım ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması; ı:eıform faaliyetleri için
di olan liderliğinin ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve reform için yıllık iş planının ve
esinin hazırlanması gerekmektedir. Orta öğretimin orta ve uzun vadede geliştirilmesi için
strateji belirlenmeli ve kaliteye yatırım yaparak öğrenciyi mesleki eğitime hazırlaması
kmektedir.
e.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı verilerine.göre 2007-2008 öğretim yılı itibarıyle
·Jaşılf· 20.000 civarında öğrenci, 1482 öğretmen ile -ilköğretlm oklullarında öğrenim
rrnektcdirler(MEB).
insan, dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren yaşamının.sonuna ~Qaı; eğitim. sürecinin
rıdcdir. Dünyada eğitime ihtiyaç duyan ve eğitimi kurumsallaştıran tek canlı insandır..
<anlar zaman içerisinde eğitimi geniş çaplı bir organizasyon haline getirme ihtiyacı
~ muştur. Sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler, eğitimi de sürekli gelişime
orlamaktadır, Eğitimin amacı topluma, kültüre, zamana göredeğişmektedir.
Eğitim bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin en önemli göstergeleırndcn biridir, Ancak
•'ğitiriili bireylere salıip bit-topİwı çağdaş ülkelerle rekabet edebilir. Bu p,ed~ııle.öıellikletemel
ğitirtt,

eğitim

birliği· ,. sağlanması ,. açısından

erilrtıektedir(Ağdelen,2008). ..,,

birçok ·. ülk~r,lt !• d~vlet

tarafından

.. .
11"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halôn tam gün eğitim, bir devlet ilkokulu hariç, özel
okullar tarafından verilmektedir. K.KTC'.cle halen .teınel eğitim veren çok sayıda özel okul
bulunmaktadır. Özel okullar paralı olup devlctin ybelirledlği belli temel. müfredatlara bağlı
olarak tam gün eğitim vermektedirler. Özel okulların tam gün eğitim vermesi tercih
edilmelerinin en önemli sebebidir. Eğitimin özele doğru bir eğilim içine girmesi toplumda
ciddi anlamda sorunlara yol açmaktadır. Bunların başında eğitimde fırsat eşi~iz)i,ği
gelmektedir. Parası olanın devlet okullarından özel okullara doğru geçmekte . olduğu
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gözleıunektedir. Bu durumun KKTC'de

eğitim konusunda toplumsal sorunlara ve ciddi

ölünmelere yolaçabilecek potansiyel bir konu olarak görülınekteclir(Ağdelen, 2008).

KKTC'de son yıllarda eğitim sisteminde köklü sayılabilecek birçok değişiklik yapılmıştır.
Bunların başında tüm eğitim sistemini etkilemesi olası olan tanı gün eğitim uygulaması
lmcktedir. Halen KKTC'de devlet okullarında tam gün eğitim olmamasından dolayı bu açık,
zcl okullar tarafından kapatılmaktadır. Özel okulların paralı olması ve ancak belirli bir toplum
.csiıninin çocuklarını bu okullara gönderme imkanına sahip olması eğitimde fırsat eşitsizliği
aşta. olmak üzere birçok soruna yol açmaktadır. Özel okullar yanında 23 Nisan 2003. tarihinde
Güney. Kıbrıs ile KKTC arasındaki geçişlerin serbest bırakılmasından sonra KKTC'deki birçok
aile çocuklarını tam gün ve daha kaliteli bir eğitim imkanı olduğuna inandıklarından Güney
Kıbrıs'taki okullara göndermeye başlamışlardu(Ağdelen, 2008).

birliğinin bozulmasına

Bu durum KKTC'de eğitim konusunda toplumsal.sonınlara

ve ciddi bölünmelere yol açabilecek potansiyel bir,kody•plaı;alcgöril.lmektedir.

Bu durumun

farkına varan KKTC Milli Eğitim Bakanlığı 2007~2008aöğı'etim.yılındıi bir devlet ilkokulunda
Okul, Aile Birliği önderliğinde Öğrenci Geliştirme Modeli(ÖGEM) projesi. adı altında tam gün
eğitime geçilmesi konusunda büyük destek vermiştir. Gerekli altyapı yatırımları neticesinde
200.7~2008 öğretim yılında Lefkoşa'da faaliyet gösteren ve devlet okulu olan Şehit Ertuğrul
İlkokulunda tam gün eğitime başlanmıştır. Bu adımla birlikte K.KTC'de devlet okullarında tam
gün eğitim konusunda özellikle de öğretmen sendikaları-ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
arasında ciddi bojurta4arlişmalar

yaşanmaya başlanmıştır. Öğretmen seodikaları tam gün

eğitime geçilmesi konusunda gerekli altyapının, yasal mevzuatın bulunmadığı vb. gerekçelerle
başlangıçta tam gün eğitime-verdiği

desteği geri çektiğini açıklamıştır, Diğer yandan ilgili

bakanlık balıse konu ilkokulda başlatılan tam-gün eğitim uygulamasını tüm KKTC'ye yaymak
için her ilçeden pilot okullar belirlemeye-başlamış. ve en geç 3 yıl içinde tüm ilk.okluUarda tam
ı.,

gün eğitime geçilınesi için çalışmalarına hız vermiştir,» Toplum tarafından benimsenmeyen
dalıa da önemlisi desteklenmeyen bir konunun- uygulanmaya konmasının ne derece başarı

~'

'

şansının olduğu ciddi soru işaretleri taşımaktadır(Ağdclen, .2008).

'
Eğitimden

sorumlu

kimseler,

yeni

müfredatların

ve

öğretim/öğrenim

metotlarının

geliştirilmesine yatı.nm yapmalıdırlar. Okulların bilgisayar destekli öğrenim gibi, eğitimdeki

i

J

i
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odenr eğilimleri takip etmesi mecburidir. Eğitim sistemi yeni teknolojileri kucaklarken,
ğiıimin en değerli varlıkları olan öğretmenlere de yatırım yapmayı sürdürmelidir. İlkokul, lise
e

üniversitelerde

eğitim

veren

profesyoneller

sürekli

eğitimden

geçirilmelidirler

ki,

günümüzde eğitimin karşılaştığı yeni fırsatlarla ve zorluklarla baş edebilsinler bir takım
ıbnslı- Türk öğrenci güneydeki okullara ve üniversitelere yazılmaktııdirlar. 2003 yılında
dece bir kaç düzine Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Curnburiyeti'nde eğitim.görüyorken, 2006 yılında
ul öncesi, ilk ve orta öğrenim gören öğrencilerde bu rakam 335 'e ve yüksek okul
ğrencilerinde ise 73'e yükseldi. Gençliği yerel ekonomiye katkı koyabilecek önemli bir değer
arak-algılama

ve iş ortamında. rekabetçiliğin giderek artan yenilikçiliğe/yıını:hcılığa

ve

eşitliliğe bağlı olduğunu fark etmek gerekrnektedir(KADEM, 2009).

KKTC'dek.i Devlet okullarında tarn gun eğitime geçilmesi konusunda veli görüşlerinin
statiksel analizi ile ilgili yapılan bir araştırmada B. Ağdelen ve

z. Ağde1en{2008)KKTC, tüm

kokullarda uygulanması düşünülen tarn gün .eğitim · konusunda velilerin görüş ve
üşüncelerininistatistiksel olarak değerlendirilmesi ile, ilgi~ yap:ılmış:.biı' araştırmadır. Yapılan
iteratür taraması ve uzman eğitimciler ile yapılan görüşmeler sonucu.tattı g!lıieğitim ile ilgili
ir anket geliştirilmiştir. Anket tüm KKTC'de uygulanmak üzere geliştiriliniştir. Ankete cevap
eren 300 veliden toplam 300 anket istatistiksel analizlerde kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel
analizler sonucunda tam gün eğitime bir an önce geçilmesi konusunda K:KTC'de toplwnsal
desteğin var olduğu, buna karşın okulların altyapısının hazır olmadığı, öğretmen ve müdürler
le birlikte velilerin ve kamuoyunun da tam gün eğitime -hazır olmadığı ortaya.çıkınıştır. Bu
araştırma incelend~ôile-i;ve\İlerin tam .. gün eğitimin öğrencilerin , yaraana olduğu ve
zorlanmalarına yol açmadığı görüşünde oldukları gözlenmektedir. Benzer şekilde veliler tam
gün eğitim konusunda öğretmenlerin gönüllülük esasına göre çalışmaları fikrine sıcak
hakmadıklarıortaya çıkrnıştıu8u;tab16lar.dan:ortaya çıkan diğer ilginç bir sonuç ise-tam gün
eğitimegeçilmesinden dolayı ortaya-çıkacakanallyetindevlet tarafından karşılanması gerektiği
olgusudur.Veliler aynı zamanda oknllann.alt-yapısuıın hazır olmadığını, yasal altyapının hazır
olmadığını, gerekli ekipman ve donanımın -oknllada mevcut olmadığını ifade·etmektedirler.
Veliler tam gün eğitime geçilmesi -için özel, eğitimli öğretmen gerektiği konusunda

'
kararsızdırlar.
Aynı zamanda, tam gün eğitime geçiş için öğretmen ve müdürler ile birlikte
, clilerin ve kamuoyunun da tam gün eğitime hazır oldukları ve tam gün eğitime hiç
gecikmeksizin geçilmesi konusunda kararsız bir duruş sergilemekteditler. Veliler tam, -gün

.
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eğitimin öğrenci
öğretmenlere

başarısını

hizmet

artıracağını,

içi eğitim

öğrencilere

tam

verilerek

ev ödevi

gün eğitimin

verilmemesi

gerektiği,

başlatılabileceğini,

tüm

öğretmenlerin tam gün okulda bulunması gerektiğini, öğretmenlerin maaş ve özlük haklarının
~ eniderı düzenlenmesi ve ortaya çıkacak maliyetin devlet tarafından karşınlaması gerektiği
onularına katılmaktadırlar. Tam gün eğitime altyapı sorunları giderildikten sonra geçilmesi,
eslenme konusunun

çok önemli olduğu ve uzman denetiminde

dkullarda uygulanması

onusunda veliler olumlu düşünmekteduf.Ağdelen, 2008).

Kıbrıs

Türk

eğitim

sistemi

genel

olarak

üç bölUm ve

ytikseköğretim

olarak

değerlendirilir.Okul öncesi eğitim: Okul öncesi eğilim, devlet okullarında ilkokullara bağlı
anasınıfları, iJgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıflar, ve anaokulları tarafından

5 - 6 yaş grubu çocuklara verilen eğitimdir. ilköğretim: ilkokul eğitimi, orta eğitim öncesi 6 11 yaş gurubu öğrencilerin 5 yıl kadar süren eğitim ve öğretimlerini kapsar, İlköğretim ücretsiz
ve zorunludur. Ortaöğretim: Ortaeğitim iki aşamada verilir. Birinci aşama (orta okul) üç yıl
sürer. Ücretsiz ve zorunlu olan bu programı 12-14 yaş grubu öğrenciler takip eder. [kinci

aşama, 15-17 yaş grubu öğrencileri kapsayan

üç

yıllık eğitimi içerir ve genel liseler, meslek

liseleri; teknik liseler ve diğer liseler aracılığı ile verilir.

Ülkeler arasındaki sayısal karşılaştırmalar,

demografik

faktörler, ekonomik

faktörler,

coğrafi faktörler, etııik faktörler vb. türünde diğer değişkenler bilinmeden tek başına 'pek anlam
ifade etmezler. Ancak endüstrileşmenin hedeflendiği bir ütkede meslekt.ve teknik Qrta öğretim
urumlarmın genelortıf. ö~-

kurumlarına göre daha fazla: öğrenciyi üzerine çekmesi

gerekir.

"'

~·111.~-~--::1 ~

Üniversitede okumayı -ilkokuldan itibareruhedef e<liı:ıerı veya.buna

rlanan çocuklar bu tür

ikincil alan okullarına gidebilmek .•t9in kolej-<1smavındaiiYbelli bir puan almak zorunda
olduklarından 6. veya 7. sınıftan itibaren dersluıııeler öğretim kademeleri arasında kendilerini
gii~termeye başlarlar. 8. sınıftan itiba:ceiı çeşitli Iiselerde ve özel kolejlerde okumak isteyen
öğrencilerin büyük bir çoğunluğu dershane gerçeği ile yüz yüze gelmektedir. Bazı okullar·
tendi öğretim programlan

dışında bu tür teşvik kurslarını da vermektedirler. Lise ikinci

sınıftan itibaren ise, ÖSS'ye hazırlanmak üzere özel dershanelere gitmeye başlarlar. - Lise son
sınıfla bu bir zorunluluk haline dönüşmektedir. 1990'1ı yılların başlarından itibaren dershaneler
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aşama aşama eğitim sistemi içerisinde önce dersleri teşvik amacıyla kendilerini belirlemişler ve
daha-sonra ise 90'lı yılların başlarından itibaren ilkokullardan hemen sonra yer alan orta
öğretim kurumlarına öğrenci hamlamak

üzere 4. ve 5. sınıf öğrencileri için okul dışında

hizmeti -; vermeye .başlamışlar, 90'1ı yılların başlarında uygulamaya konulan kredili eğitim
sisteminde eğitimleri yarı yıllık bale dönen liselerin son sınıf öğrencilerinin son yarıyıllannın
devam ettikleri tek öğretim kurumu haline dönüşmüşlerdir. Hatta kredili J yan yıllık sistemin

uygulandığıdönemlerde lise son sınıf öğrencileri derslerinin çoğunu önceki yarı yıllarda alarak
amamlamaları sebebiyle, ikinci yan yılın başlarından itibaren okullarına gitmedikleri için
dershaneler önemli ölçüde öğrenciye üzerlerine çekmişlerdir. Bunlar- özel okullar
~ önetmeliğinetabi eğitim kurumlan olarak l 0-15 yıllık bir süredir, yerlerini korumuş hatta
eğitim kademeleri içerisinde bir üst okula gidişlerde yer alan giriş sınavları için vazgeçilmez
kurumlarhaline dönüşmüşlerdir. Şu an ise 8. sınıftan sonra yapılan OKS sınavı için ilköğretim
okulları 7. sınıftan itibaren, ÖSS için ise lise 2. sınıftan .itibaren dershane gerçeği kendini
göstermektedir.Bununla da kalınmamakta ve üniversite mezuniyetinden sonra memur olmak
isteyenüniversite mezunlarının katıldığı Kamu Öğretmenlik Sınavı'na (KÖS)Jıamianmak için
ve lisansüstünde öğretim yapmak isteyenler için, yani yüksek lisans ve doktora öğretim
programınakatılmak isteyenler için başarmak zorunda oldukları Lisansüstü Eğitimi Suıavı'ma
ı LBS)hazırlanmada yine dershaneler hizmet vermektedirler.

Dünyadaki eğitim sistemleriyle karşılaştırıldığında, formal .eğitim sistemi ile ilgili hiçbir
şemada yerini göstermeyen ama bir realite·olarak yerini koruyan
sınavahazırlayan kunımfar

j;r-benzeri bulunamaz,Bunun sebebr;-..!i
-

.I

•

•

.tür 'özel ders vererek
'il.

r •

- -t.1'..Jıi!,:

<

• Türk eğitim sistemi -içerişinde l997 .•yılına kadar ilkokullardan sonra-ve 1997. yılında
uygulamaya konulan ilköğretim okullarından sonra, öğrencilerin yetenek ve yeterlikleri
doğrultusunda,

meslek

yönlendirilmemesi,

oluşturması ·,- beklenen

okullara »-veya

akademik

liselere

'~
• 1'Um dünyada yönlendirmeler ilkokullardan sonra 2 veya.J yıl süren uyum basamağı adı
"'

verilen ikincil alanın ikinci basamağında yapılırken ve üniversite öncesinde ise lise son sınıf
veya bir önceki sınıftan itibaren öğrenciler belli üniversite öğretimlerine göre yönlendirilirken
ve bu yönlendirmeler, nitel ve nicel değerlendirme raporlarıyla birlikte oluşturulurken,
KKTC'de bu yönlendirmelerin bir gün içinde birkaç saat süren sınav türüyle yapılıp, yalnızca
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KT.G Mesleki Teknik Eğitiml.YapılandırmaProjesi'ne Göre (2006)
• AB 'ye,uyumu sür~inde önemli düzenlemelerdenbiri, mesleki eğitim sisteminin yaşam boyu
ğrcnmeilkesi çerçevesinde yeniden yapılandırılmasıdır.
• \.lli.YAP'ın genel hedefi ülkenin sosyo-ekonornik gereksinimlerine cevap veren ve- yaşam
yu öğrenme ilkesine dayalı .modern,esnek ve yüksek nitelikli bir mesleki eğitim-sisteminin
geliştirilmesidir.
• iş piyasasmıngereksinimlerini çözümleyebilmek,
• Meslek.standartlarınısürekli.gözden geçirmek
• Modüler programlar hazırlamak,
• Ulusalyeterlik sistemini kurmak
• Yaşam boyu öğrenme politikası oluşturmak
• Kalitegüvence sistemini geliştirmek amaçlanmaktadır.
• Bu amaç doğrultusunda Mesleki ve Teknik Öğretim,
• Modüler Öğretim ilkeleri esas alınarak esnek, AB ülkeleri ile akreditasyona uyumlu, çağdaş

ir yapıya kavuşturulmalıdır(MEYAP, 2006).

Bunlar, karşılaştırmalı eğitimin araştırma konulandır. Bu konular çerçevesinde ilgili
ülkelerde neler yapılmıştır, hangi tedbirler alınmıştır türünde yatay ve dikey yaklaşımla
yapılacakaraştırmalar çözümler getirebilir.
•

Günümüzde gençİer, -gere~.Kıbns'ıa gerekse yurt dışuıda, yüksek.ı;:~tim almak için daha
fazla: zaman. harcıyorlar. Buna bağlı olarak, da.iş hayatına aırlrı'rayı·cftcliyöflar,

'İş

hayatına

atılmayı erteledikleri veya gençler için· iş;,iıtılcafıla:rıum az Q]mlis'ıt'ı1farl dolayı, iş bulmakta.
zorlandıklarından parasal olarak tamamen v-e'yiı. kısmen ,•ebeve'.ynl.&rine bağlı· kalmayı
siirdürüyorlar(KADEM2009).

,..,.,~" . .,, •«"··

KKTC' de Gençlik Sorunları
.Gençlerde gözlenebilecek riskli davranışların (intihar, bağımlılık, suç ve şiddet eğilimi, ev
ve okuldan kaçma, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve AIDS, sokakta çalışma vb.) Hızla
değişen Kıbrıs Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı; toplumu tehdit eden, var olan ve var
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masumuhtemel sosyal riskleri aşağıdaki bölümlerde yapılan ilgili araştırmalarla vermeye
lışrlmışnr.
KKTC'de de gençliğin en önemli sorunlardan biri olan işsizliğin azaltılmasında, gençliğin
eslek seçimi yönünde bilinçlendirilmesi ve temel eğitimleri sırasında beceri alanları
oğrultusunda meslek eğitimine özendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir.Mesleki
önlendirmerıin yalnızca örgün eğitim kurumlan aracılığıyla değil, yaygın kursların
üzenlenmesiylemeslek edindirme ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi sağlanmalı ve bu
amaçla mevcut meslek liselerinin kurulu kapasitelerinden yararlanılmalıdır. Gençlere yönelik
eslek ve beceri kazandırma kursları ile pratik lisan öğretimi alanında özel progranılar
} gulanmalı ve uygun olan hedeflere yönlenmelerinde onlara her türlü danışmanlık ve
hher!*.hizmetleri sunulmalıdır. Gençlerin iyi şekilde gelişmelerini sağlamak üzere okul içi
ve

okul dışı fikir, kültür, sanat, spor, izcilik ve boş zamanları değerlendirme faaliyetlerine

teşvikedilmelidir.
Kıbrıs Türk gençliğinin kendi öz kültür yapısını koruyacak kültür, sanat ve spor alanında
yurtiçinde ve yurtdışında çağdaşları ile temaslarının ve iletişimlerinin. artırılması yönünde
olanaklar yaratılmalıdır. Engelli gençlerin de sosyal, kültürel ve sportif- yaşam içinde hak
ettikleri yeri alabilmelerine yönelik olarak her türlü tedbir alınmalı ve bu bağlamda engelli
gençlerin üretime yönlendirilebilmeleri ve rehabilitasyonları konusunda gerekli-düzenlemeler
} apilmalıdır.

-

_

•.• ·-:;.::.~-

Suça itilen çocuk ve gençlerimizin topluma tekrar kazandırılabilmelcri ve çocuk-genç yaşta
işlenen suçların önüne geçilebilmesi için ,getçkc&, sosya! v,e..psikoloji~nıanhk

hizmetleri_

programlanmalısuç işlemeyi önleyici-eğitim etkinlikleri de;.-.dQ_zcnlene.celc ve özellikle madde
bağımlılığının yaygınlaşmasını önlemek ve- balen kullananları tedavi etmek yönünde gerekli
ıüm düzenlemeleryapılmalıdır.

i,·''ı. :,

KK.TC'de Çalışma ve Sosyal Hayattaki Sorunlar

ti
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Ülkemizde. özellikle yüksek öğrenimle ilgili eğitim sektörü mukayeseli avantaj açısından
alkmrnada öncelikli ikinci sektör olarak belirlenmiştir. Bu sektörün önemi, öğrenime ara
, erildiği dönemlerde iç piyasada gerçekleşen durgunlukla herkes tarafından bilinmektedir.
Gerçekleştirilmiş olan bilimsel araştırmaya göre KKTC'nde GSMH' run onda biri bu sektörden
gelmektedir (Katırcıoğlu ve Bıçak, 1996: 233-266).

Milli Eğitim ve KW tür Bakanlığı kayıtlanna göre KKTC'de üniversiteler nedeniyle öğrenci
ayısı , devamlı olarak artmaktadır.

Üçüncü ülkelerden gelerek KKTC'ndeki üniversitelere

devanı eden öğrenci sayısı ise 1998-1999 öğretim yılında 1305 ikeıı, 1999'-2000 öğret-im
~ ılında !649'a yükselmiştir. Anılan öğrencilerin çok değişik ülkelerden gelmiş olması, hem
KKT:.C'nio tanınmasına yardımcı olmakta, hem de ülke ekonomisine katldda bulunmaktadır. Bu
durum, KKTC'ndeki eğitim endüstrisinin hizmet sektörü olarak güçlendiğinin ve ekonomiye

doğrudan-katkısımn arttığının bir göstergesi kabul edilmektedir. Ekonomik kalkınmada·bu.
denli, önem arzeden ve Devlet tarafından öncelikli olarak nitelendirilen yüksek öğretim
sektöründe Devlet gerektiği ölçüde etkin olamamaktadır. Kalkınmada öncelikli sektörlerden
biri olarak seçilen eğitim sektörünün iyileştirilmesi için Devlet, Kalkınma Planları ve Yıllık

Prcigramlarındaher türlü katkının yapılacağı ve önlemin alınacağı ifade ·edilirken, toplumun
faydasına gerçekleştirilecek bilimsel araştırma ve çalışmalar için herıürlü yardımın yapılacağı
yazılmaktadır (DPÖ, 1999: 267). KKTC'deki üniversiteler ülke ekonomisine çok büyük
katkılar yapan önemli bir sektördür. Ülkede 2006--2007 dönemi itibariyle yüksek öğretimde
.
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-11.783 öğrenci bulu.nmaktadır. Bu öğrencilerin
ve
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KKTC Çalışma ve Sosyal 9ııvcn!iJ< B.a\aınlı}h,Çalış~na
Dairesi Mu¢ıı:lpğil'nün Eylül 2008
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işsizlik faliyet raporunun kayıtlarına göre işsizlik kayıtlan.bölgelere, ötı'enim durumlanna ve
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•

yaş· gruplarına göre incelendiğinde 19-24 yaş gurubundaki . genç nüfusun işsizlik oranın
diğerlerine göre % 24.7 daha yüksek oranda ı,ıJ{,juğu;görµlmektedir. Devlet Planlama Örgütü
Ekim 2008 Hanehalkı işgücü anketi. soııuçlanna gôre işsiz sayısı 9, 881 kişi olarak
~rilmektedir.(KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşsizlik Faliyet Rapor.u). Bu
raporların değerlendirilmesi sonucu KKTC'delci gençlik ve ergenlik dönemindeki bireylerin
işsizlik oranları karşısında yaşayabilecekleri soru.nlarıngöz ardı edilmemesi gerekmektedir.
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tesleki kararsızlık sürecinde, mesleklerin tanıtımı ve doğru meslek tercihlerin bireylerin
meslekitercihlerini bilinçli olarak yapılması gerekmektedir.
KKTC'nde istihdam ve alım gücü itibariyle bir birinden farklı iki sektör yaratılmıştır.
sunlardan biri Kamu diğeri ise özel sektördür. Devlet liberal ekonomiyi benimseyip özel
sektörü

gücendirmeyi hedeflerken, popülist politikalardan dolayı artan bir orıinla kamu

ektöfünü daha cazip hale getirmştir, Şöyle ki, 13. maaş ödemesi, peşin ödeme ve 10. yıl
ramiyesi bunun bariz bir örneğidir. Kamu sektöründeki en düşük maaşın dahi asgari ücrett~n
. üksck oluşu, iş güvencesi, yıllık normal ve hastalık izinleri, emeklilik avantajları kamu
ektôrünücazip kılan en önemli faktörlerdir.Bunun yanında, kamu sektöründekiverimsizlik ve

.

~

calışma düzenindeki rehavet, kamu sektörünün cazibesini artıran diğer bir faktördür. Kamu
sektöründeki bu çalışma düzeni, çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 21 'i için geçerlidir. Geriye
kalan' kısmı için durum neredeyse tamamen farklıdır. Özel sektördeki maaşlann genelde kamu
sektöründen düşük olniası, iş güvenliği ve mesai kavramından yoksun olma. durumu, özel
ekrörde çalışan kişilerin dahi kendisini işsiz addetmesine,yol açmaktadır.

KKTC'deki Ekonomik Avantajlar
Diğer küçük ada ekonomilerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs'da hizmetler sektörü
ekonominin belkemiği durumundadır. Ekonomide önemli yer tutan hi~et sektörü Gayrısafi

-

Yurtiçi Hasılanın %70 ni oluşturmaktadır. Turizm ve yüksek öğrenlıu.Jıizmctler sektöründe

.-."¢~

en önemli alt sektörlerdir.

K-üie.y Krbns'ın

.

ödemeler dengesinde Turizm ve YQtsek Öğrenim

.

sektörü gelirleri önemli v€ 'hayati bir yer tutmaktadır. Kuzey . *bl'ls'da. ekonominin
lokomotifikonumunda olan sekt9.rle~jut~ ~<e Yüksek Öğrenimdir. Net turizm ııelirleri 2007
,.

,· .

..,"

~-

yılında% 25 artarak 381 milyon S düzeyine çıkmıştır.

.

Son 5 yılda inşaat sektörü ve dolayısı ile Kuzey Kıbrıs ekonomisi bir patlama yaşamış ve
inşaat sektörü %17 düzeylerinde büyüme göstermiştir. Devlet Planlama Örgütü verilerinegöre
inşaat sektörü ekonomideki 27 alt sektörü tetiklemekte olduğu görülmektedir, Bu nedenle
inşaat sektöründeki büyümenin ekonomidekiyansıması büyük olmuştur.
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1980 Jerde ekonomide önemli bir yeri olan Tarım Sektöril daha sonraki yıllarda bu önemini
itirmiştir, Ekonomideki payı %20 [erden %6 Iara düşen Tarım Sektörü, ekonomide halen
nemli bir role sahip olup öncelikli sektörler olan Turizme önemli girdiler sağlamaktadır .
. .\~rıca Kuzey Kıbns'da niş tarımsal üretim ve sanayi öncelikli sektörlerdendir.
İmalat Sektörü ekonomide %10 düzeylerinde bir paya sahiptir. Gıda ve içecekler, tekstil,
mobilya imalatı ve işlenmiş tarım ürünleri belli başlı alt üretim sektörlerindendir.

'
Serbest piyasa ekonomisini benimseyen Kuzey Kıbrıs, Türk Lirası'nı yasal para biri.mi
olarak kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından 2003 yılında geliştirilen ve tartışılan
"Kıh',;ssorununa kapsamlı bir çôzum bulunması" planı ve adanın Kuzey ve Güneyi arasında
geçişleri sağlayan kapıların açılması, yatının ortamında olumlu gelişmelerin tetikleyici gücü
olmuştur.
Aynca, adanın her iki tarafındaki hükümetlerin uyguladığı otumlü-siyası politikalar, son
dönemlerde Türk Lirası'nın istikrara kavuşması gibi birçok gelişme sonucunda Kuzey Kıbrıs
ekonomisinin görünümü "olumluya" dönmüştür.Yatırım iklimindeki iyileşmeler sonucunda,
~002-2007 döneminde Avrupa ülkeleri atasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olan
~

Kuzey Kıbrıs, bu dönemde yıllık ortalama %10.32 oranında büyi!uıüştür(DPÖ).
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Yüksek Öğrenim.
Bölgenin en prestijli Yüksek Öğrenim Merkezi olma hedefini ortaya koyan Kuzey Kıbrıs,
hcın yatırıma hem de kaliteye önem vermektedir.

Günümüzde 7 üniversitenin

faaliyette

bulunduğu Kuzey Kıbns'da 65 ülkeden 40 binin üzerinde öğrenci öğrenim görmektedir. 2005
yılında 203 milyon dolar düzeyinde olan yüksek öğrenim gelirleri 2006 yılında 305 milyon $

ulaşmıştır.
Yüksek Öğrenim sektörü Kuzey Kıbrıs için önemli bir gelir kay,ııağı olup cari işlemler
dengesine katkı koymaktadır. Üniversitelerde öğrenim dili İngilizce olup mühendislik,
bilgisayar programcılığı, hukuk, sosyal bilimler, diş hekimliği, tıp, dil bilimleri, işletme gibi
pek çok alanda öğrenim verilmekte olup uluslararası akreditasyonu olan programlar da
bulunmaktadır. Bu itibarla, Kuzey Kıbrıs mevcut ve potansiyel sektörlere nitelikli insan güçü
sunabilmekapasitesine sah.iptir.

OQ,.J>.d S.Oy,sı
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Bu sektörün , Avrupa Birliğinin Erasmus, Socrates progranıla,rı ile Bologna prosesine
katılımı ile daha da gelişmesi beklenmektedir(KKTCABKM, 2008).
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Avrupa Birliği Eğitim Programları; toplumun bütün kesimlerindekişisel gelişim ve kolektif
etkinlik arasında bir dengeye ulaşmayı ve bu dengenin korunmasını amaçlamaktadır; ve bu
doğrultudakiamaçları şöyledir:

•

Gençlerin bütün toplumla yüksek oranda bütünleşmelerini kolaylaştırmak ve
girişimcilik ruhlarınıteşvik etmek.

•

Gençlere bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarında yardımcı olmak ve bu
deneyimlerin değerini teslim etmek.

•

Gençlere, dayanışma duygularını Avrupa'da ve daha geniş anlamda dünyada
serbestçe · ifade etme olanağı tanımarun yanı sıra, ırkçılığa ve yabancı
düşmanlığına karşı verilen mücadeleyi desteklemek.

•

Ortak Avrupa kültürümüzün çeşitliliğinin, ortak mirasımızın ve de ortak temel
değerlerimizin daha iyi anlaşılmasını sağlamak.

•

Her türlü ayrımcılığın yok edilınesine ve toplumwı her düzeyinde eşitliğin
sağlanmasına yardımcı olmak.

•

Yerel düzeyde gençlik çalışmaları üzerinde olumlu bir etkisi olacak projelere bir
Avrupa öğesi katmak gerekmektedir.

Avrupa Komisyonu'riun.birincil derecede önem verdiği,kob0ulardhıi(biri,"çı)anaklar.ı;ikısıth
(daha az öncelikli kültürel, coğrafi.ya.da sosyc-ckonofiilk alfyaprlardan gelen yil\da,engeHi)
gençlere gençlik-;ro;afıi';:~rçevesinde
etkinliklerine erişim olanağı vermeklir.

geliştirilmiş oları hareketlilik ya da yaygın eğilim

~,:r ,.

~,
Gençlik toplumun geleceği konumundadır. Gençlerimiz için eğitim; bireyolmak, özgür ve
eleştirici düşünce, bilginin toplumsallaşmasıve eğitimin yaygırılaşmasıylagelişir. Çünkü kendi
düşünce ve iradesiyle yaşayan insanlar için bilgi ve öğrenme:bir ilıtiy;l_çtır. Her bir bireyin bilgi
edinme ve kendini geliştirme özgürlüğü vardır. Birey olmak ·deqıe"t, yaratıcılık, gelişme.ve
öğrenme olgularını içerir. Tilin bu olguların temeli de bilgiye dayalı ve bilgi ile .var olan
olgulardır. Birey olabilınek için "bilgi" olınak zorundadır. Her biı;ey bilgiyle buluşturulınalıdır
ve bireyle bilginin buluşacağı yer aile, çevre ve okul evreleridir. Halkın bilgiyle buluşabilmesi,

•
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bilgiye erişimi vadandaş kimliğini kazanabilmesi ve toplumda aktif bir rol oynayabilmesi için
çok önemlidir. Bilgiye erişim, günlük sorunlarla başedebilmek, rekabetçi ekonomi, eğitim ve
yaşam boyu öğrenim, demokrasi ve uluslaşma için çok önemlidir. Bilgi, toplumun
gelişmesindetemel bir (iğe ve toplumun gelişmesi, katılımcı demokrasinin oluşmasında temel
bir etkendir.
Yerel toplulukların ekonomik ve sosyal değişimle başedebilrnesi ağırlıklı olarak bilgiye
erişime bağlıdır. Toplum işlevlerini yerine getirmezse politik önlemler sonuç vermez
( Gerieke, 1998:22).
•

AB Eğitim Programlarının Katkıları iJe Mesleki Teknik Öğretimin KKTC'deki
Gençlere katkılarını şöyle sıralayabiliriz:

•

Mesleki Teknik Öğretim için öngörülen Avrupa Birliği program ve fonlanndan
yararlanılmalı ( Leonardo Da Vinci programı)

•

Mesleki eğitim alanındaki biJgi transferi gerçekleşmiş olmalı.

•

İş dünyası ile yakın iletişim kurularak, mesleki eğitim yeni ihtiyaçlara göre
şekillenmiş olmalı.

•

Yaşam Boyu Eğitim sürecinde Mesleki Teknik Öğretim sürekli olarak kendini
yenileyebilme imkanına kavuşmuş olmalı.

•

Meslek tanımlamalarının yapılıp, uzmanlık. belgesi sahibi, eğitim almış insan
gücü ve Mesleki Teknik Öğretim'de yer alan· eğitim-öğretim programlarının

-

-

hedeflerine ulaşmış bireylerin statüleri b~le~rc1'.,, İ.Ş. pünjıasrıı(Ja .yeralması
....,

'·~

sağlarımalıdrr.; ,...
•

.

.

, .H·,•.,: , ~;•·f'.

Gerek vatandaşlarımızın gerekse diğer ülke ·vatandaşlarının, ülkemizdeki iş
hayatında yer alabiltrıc)eı;i.için.;, ilgfü'On.e.sıe

ki beceri, yetenek ve

bilgilerini gösteren belgelerinin aranması gerekliliği büyük önem taşımaktadır.Bu
anıaca yönelik olarak bir çok sosyal sorunu da çözüme kavuşturacak ilgi tüm
yasal düzenlemeler ivedilikle gerçekleştirmelidir.
•

AB Eğitim Programlan YaşamBoyu Öğrenme Sürecinde Gençlere sağlanacak

katkılar şunlar olmalıdır: Orta Eğitim için öngörülen Avrupa Birliği program ve

.,."."

fonlarından yararlanılması gerekniektedir.( Comenius programı)
i.

/
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· Bilgiye ulaşma yollan artmış ve öğrencilerin ·sosyal yaşamları zenginleşmiş
olmalııt.
•

Avrupa ve diğer dünya ülkelerinin

kültürel kimlikleri

ile tanışma olanağı

sağlanmış olmalıdır.
•

Zengin ve çeşitli kaynaklara ulaşma olanağı ile birlikte

ÖZgÜICC

kullanılabilecek

iletişim ortamları sağlanmalıdır.
· Sorgulama, iliş.ki kunna ve uygulama alanlan gelişmiş olmalıdır.
•

Yönelme seçenekleri çok büyük oranda artmış olmalıdır

Tüm yaş grupları için edebi etkinlik ve programları destekleme ve bunlara katılma ve
gerekirsebu tür etkinlikleri başlatma (UNESC0,1994).
1. Kişisel yaratrcı gelişme için fırsatlar sağlama,

2. Çocuk ve gençlerin imgelem ve yaratıcthğını talırik etme,
3. Kültürel miras duyarlılığını; sanatın, bilimsel başarı ve yeniliklerin takdirini
geliştirme,

.

4. Bütün uygulamalı sanatlarınkültürel artlatımlanna erişim sağlama,
5. Kültürlerarası diyaloğu geliştirme ve kültürel çeşitliliği hoşgörme,
";,,,

6. Sözlü geleneği destekleme,

7. Tüm vatandaşların her çeşit yerel topluluk bilgisine erişimini garanti.etme,
8. Yerel-;ri;inıiİ~;
i•-'"
sağ·ı ama,
..

ı

derneklere ve çıkar gruplarına ;U)'gıın bilgi hizmetleri
,u:,£,.,. .•. ~ı~ , ,:a, '·TI.·.:'ı··*· Sgı:,I'!"
;~ •ıı •·;· •
.,..,, ' .,· t.•~

·"""''~1

·~!.~

.••. •

"""·

•••.•.•.

·~·

9. Bilgi ve bilgisaya\''olrut-Ybi'ı1flı'ği'l:>~ceı:iİerioın.ıt~li.Srlfiıı:ri&Tuükolaylaştırma,
;..',

·!\'

.e ,.,.

-n'~-

...•• ; •n .;.:.'-d

h.~ \'.ı•'!'.

.,.~l·,·''

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ışıgındfa\lıiyıi'y~ni bir çağa girmiştir. Herşeyin büyük
bir hızla gelişim ve değişim gösterdiği.·bir çağda ülkeler de bu gelişmeye ve değişime uyum
sağlamak zorundadır. Bilim ve teknoloji üretebilen ülkeler g elişebileceklerdir. Bilimsel ve
teknolojik gelişmeyi tekeline almış ülkeler bilim ve teknolojisini ütetemeyen, geri kıi.lniiş
ülkeleri bu güçlerin baskısı ile her zaman kontrollü şekilde idare edip, yönlendireceklerdir.
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çıkca bilinmelidir ki ülkelerin gel.işınişlikleriile bilim ve teknolojideki yerleri arasında çok
J...ı. bir bağ bulunmaktadır (Kafalı,1992:2).
Bilim ve teknoloji üretmek çok önemlidir fakat toplumun gelişebilmesi için, toplumda
. aşayan bütün bireylere bilginin ulaşması gerekir. Sürekli öğrenen toplum olabilmenin yolu,
oplumda yaşayan her bireye bilgiyi ulaşnrabilmekten. geçer. Yani KKTC henüz sanayi
opluniu olma sürecini tamamlayamamıştır. Gelişmelerin rüzgar gibi değiştiği bilgi çağında
. eni bilim ve teknoloji üreterek büyük bir hızla hero sanayi. toplumu olma sürecini
tamamlamalı, hemde bilgi toplumunun öngördüğü özellikleri uygulayabilmelidir. Bacon'urı
yıllar önce söylediği gibi "bilgi güçtür", Özellikle bilgi toplumunda bilgi büyük bir giiç olarak
arşımızaçıkmaktadır. Bilgiyi öğrenmek zaman almakta, öğrenilen bilginin tüketilmesi ve yeni
bilgininortaya çıkışı ise çok hızlı olmaktadır. Bilgi üretimi, bilgi toplumuna dönüşen ülkelerde
önemlibir ekonomik faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten, bilgi toplumunda en önemli
şe),. bilimsel ve tekııolojik araştırmaları yapacak, bu araştırmaları ~ı,ınabile.cek bilgi, beceri ve
sayeaçtsındanyeterli insan gücüne sahip olınaktır(KADEM2009).
Bilim ve teknoloji.üretmek, yeterli nitelikte insan gücüne sahip olmak, hizmet sektörüne
önemvererek istihdam sağlamanın öneminin anlatılabilmesi için bireylerin
,efüoplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. KKTC'de bilim ve teknoloji altyapısının
zayrflığı,.eğitimin kalitesizliği ve öğrenme bilincinin toplumun tümüne yaygınlaşnntamemesı
bilgi toplumu olma yolunda-önemli-eksikliklerimizdir. •

.
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"Kıbrıs'ta Gençlik: Emcller,.Yaşam Tanlan ve Yetkilendirme"isimli '!Kıbns'ın İlk insan
Gelişim Raporu"(2009) Le.fkoşa::(Ruuı:);l,üniversitesive Kıbrıs Tdplumsal ve

Ekonomik

Araştırmalar Merkezi (KADE.Iv!} .işbirliğiyleve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'run
(lJNDP) girişimi olan "Action for Cooperatioriand Trust" (İşbirliği ve Güven için Hareket)
programı tarafından yapılan araştırma ara bölgede, Ledra Palace yakınlarındaki Chateau
tatus'da yer alan etkinlikte, Lefkoşa Üniversitesi Pre]e Ekibinden araştırma görevlisi Elisa
Bosio'nun açılış konuşmasının ardından· KADEM Direktörü Mubarrem .Faiz ve Lefkoşa
ÜniversitesiKonsey Başkam Dr, Nikos Peristianistarafından "genel bakış" adı altında raporla
ilgili

sunum

gerçekleştirildi.

I
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Bosio, hazırlanan raporun Kıbrıs .geııçliğinin uzlaşım ve barış inşası sürecinde acil
ihtiyaçları olan yetkilendirme ve dahil olma konularını ön plana taşıdığını belirterek "Kıbrıs

•
ge'JJ'Çli.ği
bugün bir dönüm noktasındadır. Politik belirsizlikler içinde daha zor, daha rekabetçi
ve karmaşık
vermektedirler.

bir

dünyada

çocukluktan

gençliğe

Eğitim, iyi bir . iş, dostluklar

ve

yetişkinliğe

ve ilişkiler; Kıbrıs

geçme

mücadelesi

problemi gölgesinde

oluşmaktadır, İşte bu sebepten dolayı, Kıbrıs'm ilk insan gelişim raporu Kıbns'ın .toplum
dinamiklerini etkileyen ve adanın geleceği için önemli olan Kıbrıs gençliğine odaklanmıştır"
dedi.

Gençlik

Beklentileri/Emelleri

"Gençlik Beklentileri/Emelleri

Araştırması"nın

Araştırması

(2009)

(l,600'Cln üzerinde genç Kıbrıslı ile ada

çapında yapılan geniş kapsamlı bir araştırma) sonuçlarının yer aldığı bu raporun, gençliğin
kendi içlerinde ve karşı toplumla olan ilişkilerini, davranış biçimlerini, aileleriyle olan
ilişkilerini, eğitim seçimlerini, iş seçeneklerini ve gündelik hayat etkinliklerini detaylı olarak
irdelediği belirtildi.Ulusal

kimlik, Avrupa Birliği ve bireylerin kendi içlerinde .ve karşı

toplumla olan etkileşimlerini de araştıran raporun, ek olarak, gençlerin din, sağlık ve barış
inşası· sürecinde üstlenecekleri roller konularında gençlerin fikirlerini aktardığı da kaydedildi.
Raporun bu bağlamda adada yaşayan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençliğinin davraruşlan,
algılayışları ve tutumlarıyla ilgili kapsamlı sonuçları içerdiği, aynı zamanda yetkilendirme ve
sorumluluk çerçevesinde gençlerin hayatını sosyoekonomik ve politik özelliklerine ve bu iki
faktörün genç Kıbnslıların gelişimini nasıl etkilediğinin de analizini yaptığı ifade edildi. Kıbrıs
İnsan Gelişim Raporu'nun 2 yıllık "Kıbrıs Gençlik Diyalogu Pı:oje-si"_gj.rişmıi,~çcvesinde ada
çapında gençler arasında karıhmeraraştınnasüreci

izlenerek, Lefkoşa-Oııiversiies:iıve KADEM

işbirliğiyle llretiliİken;,T2.:KiJ,-asL~un:ı,ıv~.'.IZ.KıbnslıTürk'ten ohışarrvc yaşlan 15 ,ile 24 arası
olan gençler, Gençlik Danışma Kurulu kurdukları ve.araştırmayı y..apail ekipte işbirliği yaparak
elde edilen sonuçların analizine katkıda bulundüklan.açıklandr.

OıtJao.d_yoruınlan, görüşleri ye

fikirlerinin de rapora dahil edilerek,· "Kıbrıs ;Gençlik SözlcŞDiesF'nin de oluşturulduğu
kaydedildi.

· •b

,, :«

,,

' ·,,;• J.j \l •,k
Rapora göre, "her iki toplumda da gen_Ç';J<lrbcıslılar, hayatlarını ilgilendiren konuları
etkilemekte kendilerini yetkisiz hissediyorlar. Gençlerin dörtte üçü ailelerini etkilemekte
yeterli güçleri olduğuna inanıyor, ancak bu inanç yakın çevrelerini ve ülkeyi etkilemeye
gelince azalıyor. Kıbrıslı Rumların sadece beşte biri ve Kıbrıslı Türklerin üçte biri, .Y_akın
çevrelerini

etkileyebildiklerine

inanırken

sadece onda biri belediyelerini

ve ülkelerini
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ilgilendiren meselelere etki edebileceklerine inanıyorlar." "Bu dikkate alındığında iki toplumun
gençlerinin

büyük

bir oranının

Kıbrıs politikalarında

gençlerin

yeterli oranda

temsil

edilmediklerine inanmalarının şaşırtıcı olmadığı" belirtilen rapora göre, Kıbrıslı Türklerin
yüzde 13'ü Kıbrıslı Rumların ise yüzde 17'si, gençlerin politikada yeterince temsil edildiğini;
Ti:lJklerin yüzde 60'ı ile Rumların yüzde 53~ü ise yeterince temsil edilmediğini düşünüyor.
"Kıbrısh gençlerin tasarruflarında bir takım kimlikler bulundurdukları ve bunları kullanarak

çok katmanlı bir benlik oluşturdukları" ifade edilen raporda, iki toplumun gençlerinin ortalama
ilçl.~. ikisinin kendilerini "Orta Doğulu" veya "Avrupalı"dan çok "Akdenizli" hissettikleri
belirtilerek "Bu buluş, bahsi geçen kimliğin daha kavrayıcı ve uzun zamandan beridir fiziksel,
duygusal ve zihinsel olarak ayrı olan iki toplum arasında bir köprü görevi görebileceğini
gösteriyor" deniliyor.Raporda "Kıbrıslı" teriminin genç insanlar için ne demek olduğu da
inceleniyor.. Kıbrıslı Rwnların yüzde 86'sının Kıbrıslı Türklerin yüzde SS'inin "Kıbrıslı"
terimini kullandıkları zaman sadece Kıbrıslı Rumları. veya Kıbrıslı .Tllrkleri kastettiklerini
orfaya çıkaran raporda, "Bu yüzden genç insanların çoğuv'Kıbrıslı' terimini kullandıkları
zaman tüm KıbnsWarı değil de sadece kendi etnik toplumlanni ima -ediyorlar=deniliyor,
, Gençlerin Kıbrıs sonıtıu hakkındaki en iyi çözüm önerilerinin genelde "iki toplumun resmi
görüşleriyle örtüştüğü" savunulan raporda, Kıbrıslı Rumların "Birleşmiş/bütünleşmiş bir
Kıbrıs" üzerinde durduğu Türklerin ise daha çok "bağımsızlık ve eşitlik" üzerinde durduğu
kaydediliyor.Buna göre, Kıbrıs sorununa en iyi çözüm olarak Hristofyas başa gelmeden önce
KıbrıslıRumların yüzde 6'sı federasyonu, yüzde 2'si-konfederasyoıi, yüıdc.24'ü Uniter devlet,
yüzde !O'u ikia.yrt aevfct,.yü¢e 14'ü şimdiki durumun devamını görürken, yüzde 44'ü ise
"bilmiyorum veya emin değilim;' diyordu. Hristofyas sonrasında ise Rumların yüzde 20'si
federasyon, yüzde S'i konfederasyon,' yüzde IS'i üniter devlet, yüzde 30 iki ayrı devlet·ve
yüzde 9'u da şimdiki durumun de:vaniı'.derken;%21"bilmiyorum veya emin değilim" yanıtını
verdi. Hristofyas başa gelmeden önce Kıbrıslı Türklerin ise 9'u federasyon, yüzde 3 'ü
konfederasyon, yüzde S'i üniter devlct.ı'yüzde 23'ü iki ayn devlet, yüzde 14'ü şimdiki
durumun devamını "en iyi çözüm" görürken.yüzde 45'i de ''bilmiyorum veya emin değilim"
diyordu. Hristofyas sonrasında ise yüzde 4'ü•.federasyon, yüzde 6'si konfederasyon, yüzde
13'ü üniter devlet, yüzde 41'i iki ayrı devlet ve yüzde 26'sı da şimdiki durumun devamı derken
%10 "bilmediğini veya emin olmadığını" söyledi. Kıbrıslı Rumların yüzde SS'i, Kıbrıslı
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Türklerin-ise yüzde 35'i, gençlerin Kıbrıs sorununa barışçı bir ç<lzllin bulunmasına yardımcı
olma sorumluluğu bulunduğunu düşünüyor(KADEM 2009).
2008 yılında yayınlanan "Devlet Planlama Örgütünün Makroekonomik Hedef ve İlke

Raporu" 2006 - 2008 dönemi için benimsenmiş olan, .orta vadeli kalkınma stratejisi "Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin AB standartlarında üreten, gelirini adil paylaşan bir ekonomik
yapıya ulaşması; insan haklarını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü, katılımcı demokrasiyi,
bilgi toplumuna erişilebilmesini ve toplum yaşamında kalitenin yükseltilmesini benimseyenbir
devlet yapısını oluşturmayı" hedeflemiştir. Bu bağlamda, devletin yeniden yapılandırılması,
toplumsa.I eğitim ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi, gelir dağılımı dengesinin düzeltilmesi,
bilim ve teknoloji kullanımının yaygmlaştırılması, altyapı hizmetlerinde .standartların
yükseltilmesi, üretim, yatırım ve istihdamın artırılması, verimliliğin yükseltilmesi, ekonominin
kayıt altına alınması ve çevrenin korunmasına özen göstenlmesi suretiyle sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanması , stratejinin nesnel amaçları olerak tanımlanmıştır. Raporda,
KKTC'nin ekonomik büyümenin ana hedef olmadığı, ülke insanının refah düzeyinin
yükseltilmesi ve eğitim, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik gibi temel sosyal gereksinimlerin
karşılanabilmesindetemel bir araç oluşturduğu anlayışı benimsenmiştir.
Bu çerçevede eğitim sisteminin bilgi çağı gereklerine uyguıi insan yetiştirmesi; sağlık
hizmetlerinin balkın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek yapıya kavuşturulması; çalışına
yaşamı ve sosyal güvenlik sistemlerinin çağdaş normlara ulaştırılması sağlanacaktır.Rapora
göre KKTC'de' heİı~i.lgi. toplumu olma özelliği gösteremediği belirtilmektedir. Çünkü
raporda bilgi toplumu. .olma
. yolundaki eksikliklerimiz, bilim ve teknoloji altyapısı ve
üretiminin eksikliği, eğ/_w._,JlOlitikamızdaki
eksiklikler ve artan _ihtiyaçları karŞ,\l~yacak
,· ..

.

nitelikli insan gücünün olmaması özellik.levurgulanmıştır (DPÔ,2008:22-11 O).
• .

Lıt"'

•.1

<

Avrupa Birliği müktesebatına
aşamalı olarak uyum sağlanmasını öngören bir Uyum
! ~1
Programı'run 2008 yılı içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulması gerekmektedir. Orta
vadeli stratejinin amaç ve hedefleri doğrultusunda, 2008 Program Yılı döneminde, ülkemizin
insangücü ve iktisadi kaynakları yanında Türkiye Cumhuriyeti ile AB ve diğer dış kaynaklı
mali ve teknik yardımlar etkinlikle kullanılarak;
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•

Sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi yönünde fiziki planlama çalışmalarının
hızlandırılması ve çevre duyarlılığınınyaygınlaştırılması,

·~

İnsan kaynaklarının eğitim ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi yoluyla
geliştirilmesi,

•

Ülke genelinde her alanda, verimliliğin artırılması, standartların geliştirilmesi ve
teknik katkı /destek sağlanması yoluyla, her alandaki üretimin artırılarak rekabet
gücünün yükseltilmesi,

•

Kırsal kalkınma ve bölgesel gelişme yönünde yoğunlaşacak 'çalışına ve
uygulamalarla, ekonomik aktivitenin ülke geneline yayılarak gelir dağıhmı
dengelerirıiniyileştirilmesi,

•

Tüm üretim faaliyetlerinde ve çağdaş yaşam seviyesinin yükseltilmesinde
kesintisiz ve güvenli enerji üretimi, iletişim ve bilgiye erişinı olanakları
(telekomünikasyon hizmetleri), yurtiçi ve yurtdışı güvenli ulaştırma hizmetleri ve
aynca su, atık

su ve katı atık alanlan, öncelikli altyapı ysnrmıı gerektiren alanlar

olarak belirlenmiştir.
•

Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında temel dayanak olah yerel yönetimlerin
reorganizasyon çalışmalarının hızlandırılılrnası, 'yetki ve· hizmet alanların
.

'

genişletilmesive mali yönden güçlendirilmeleriesas alınacaktır.
/;

t

•

Toplumsal gelişinı ve dönüşüm sürecinde, örgütlü; demografik ve katılımcı
anlayışın

yerleştirilmesi

esasından

hareketle· sivil

toplum

kuruluşları

desteklenecek ve yönetişim iyileştirilecektir(D1>ô,2008).

-.· ..

,..

, ...·."-...:.,

.

KKTC'de bu konuda adımlar atılsa bile henüz istenilen °JUzey_de·dcğıldir. Öğrenme tüm
toplumda ve toplumun bütün kurum ve kıuiıl~ilıı.rrı\'da önrnclidir, Toplum da yaşam boyu
öğrenmenin önemi anl~a1ı

-~~·~ı::r6~gıı"billilç1ı"5Tu;i'u~ıi;\ı1Jid~Ari6!iJ bu çerçevede yapılan

çalışmalar yetersizdir. Bir an önce yapılan çalışmalar hızlandmlmalı, öğrenme merkezi olan
okullar ile işbirliğine gidilmelidir,

,

·~·

t\.

-~

Öğrenme yaşam boyu devanı eden bir etkinliktir. Ancak araştırmaya yöneltmeyen ezbere
dayalı bir eğitim sistemi ve öğrenme'Ii~~ kişinin heb'ıdetoplumun geJişmesine ket vurur ve
ireylerin karşısına yaşamları boyunca bir engel olarak çıkar.

. ·,
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Bilginin çok kısa bir zamanda kendini yenilemesi, bireyin de kendisini sürekli
yenilemesini gerektirmektedir. Kendisini yenilemeyen bireyler toplumdan dışlanma riskiyle
arşıt.karşıyadır. Ancak her bireyin iş bulma, eğitim ve öğrenme gibi haklan vardır, Fakat
ekonomikkoşulların yetersizliği nedeniyle bireyler bu haklarından yararltlnamaınaktadırlar.
KKTC'de son yıllarda yaşanan .ekonomikkriz sosyal dışlanma riski altında bulunan insan
sayısını önemli ölçüde artırmıştır, Bunun yanı sıra gelir dağılımındaki dengesizlik, kaynak
yetersizliğive kaynakların rasyonel kullanılmayışı,kamu hizmeti sağlayan kurumlar arasındaki
koordinasyonve işbirliği eksikliği risk altındaki gruplar yelpazesini genişletmektedir. Örneğin:
Artan işsizlik oranı, yüksek enflasyon ve pahalılığa karşılık düşük ücretle çalışma ve yaşam
kalitesinin düşmesi, işsizlik ve ekonomik yoksunluğa karşın çocuk sahibi olma konusundaki
bilinçsizlik, okula devamsızlık ve okuldan ayrılma oranmdak:iartış; kız çoçuklannın eğitim

.
hakkından yoksun bırakılması, erken yaşta evlendirilmeleri ve -çocuk sahibi olmaları,
~

boşanmadaki artış, gelişmelere ayak uyduramayan ilk ve orta öğre¢m sisteminin. ürettiği
niteliksiz insan gücü, .yoksunluk ve eğitim düzeyindeki düşüklüğün yarattığı olumsuz psiko
sosyal etkilerin beslediği şiddet, madde bağımlılığı ve suç işleme oranındaki artış, af yasasının
etkileri, kültürel yapının beslediği cinsel ayrımcılık ve farklılıktan reddetme veya gözardı etme
gibi .birçok sorun sosyal. dışlanma riski altında bulunanların oranım artımıaktadır
(Feııerci,2003:28).
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5.. Ergenlik Dönemi Ruh Sağlığı
Genel olarak rub sağlığı terimlerinin tanımlanması yapılarak, okullardaki rub. sağlığı
hizmetlerine,programlarına ve bu hizmetler içinde okul psikolojik danı.şnıanlannınrollerine ve
öneminedeğinilecektirtir.
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•
Ergenlik dönemi, bedensel gelişim ve değişim ile başlamakta, zamanla yavaşlamaktadır.
Bu dönemde hızlı yaşanan bedensel değişimin doğrudan ya da dolaylı olarak yarattığı ruhsal
değişmelergörülmektedir. Bu ruhsal değişmeler-nedeniylemutlu, uysal, dengeli ergenin yerini
kaygılı, tedirgin, dengesiz, uyumsuz ergen almaktadır. Bocalama ve kararsızlık içinde olan
ergeninduyguları, ilgileri değişmekte coşkuları ölçüsüz, sınırsız ve dengesiz şekilde farklılık
göstermektedir(Köknel, 1999).
Ergenlikdöneminin karmaşık ruhsal özellikleri incelendiğinde ortaya dengesiz ve sağlıksız

\

bir görünüm-çıkar: Sinirlilik, birden tepki gösterme, öfke patlamaları, çabuk sevinip, çabuk
üzülme, içe kapanma ile coşku arasında gidiş gelişler, bencillik, kaygılar, güvensizlik,
kararsızlık ve birçok özellik... Öyle ki, bu özellikler bir yetişkinde toplandığı zaman o kişiye
ruh sağlığı bozuk ya da uyumsuz tanısı konabilir. Yörükoğlu (1993) bu nedenle yetişkini
psikolojik açıdan değerlendirme ile ergeni bu açıdan.,değerlendirme kriterlerinin farklı
olduğunu ve hatta bu çağın uyumsuzluğunun Anna Freud'un da vurguladığı gibi bir sağlık
göstergesisayılması gerektiği üzerinde durur.
Hızla-değişen dünyamızda, meydana gelen bilimsel ve· teknolojik yeniliklerden dolayı bu
karmaşık toplum yapısına uyumun mümkün olaıı en iyi şekilde sağlanması zorunlu hale
gelmiştir. Bir yaııdan okullardaki öğrenci sayısı. hızla artarken, diğer. yandan da rekabetin
artmasıyla beraber yaşanan gelecek kaygısı da artmaktadır, Dolayısıyla bu olumsuz faktörlerin
hi reylerinruh sağhğırıl«lıt'6fuınsuzyönde etkilediği söylenebilir.
Ruh sağlığı, kişinin kendisiyle ve çevresiyle ilgili gereksinimleri kılrşılayabilmesiiçin onun
kendi iç güçlerinin çevre olanaklarını kullanabilecek olgunluğa erişme süreci, olarak
ıanıınlanır.Okulda ruh sağlığıkavramı ise, öğrenciyi psikolojik olgunluğa ulaştıracak önlem ve
koşullar.olarakdüşiiııülmelidir-(Kfuç¢ı,2000;Ural, 2002; Vanderbleek, 2004 ).
Ruhsal bakımdan sağlıklı bir insanın .özelliklerini saymak, ruh sağlığının ölçütlerini
sıralamak olaııağı yoktur. Birçok yakınma ya da belirtinin ruhsal bozukluk sınırı içinde
olduğunu söylemek oldukça güçtür. Yakınma ve.belirtilerin ruhsal bozukluk olup olmaması;
bunların süresi, şiddeti, ortaya çıktığı çevre, toplum, kültür ortamı, kişilik gelişmesi içindeki

ı.•_.:,

-~
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yeri, -kişinin olanak ve yetenekleri, gerçekle bağlantısı, denge ve uyumunu bozup bozmaması
gibi birçok değişkene göre değerlendirilir. Yaşam boyu kaygı, üzüntü, sıkıntı, korku, öfke, aşırı
öfke, Ilgisizlik, kıskançlık, coşkunluk duymayan ve bunlara bağlı olarak değişik ve çeşitli
davranışlarıolmayan insan düşünülemez. Ancak, bu duygulardan biri uzun sürerse, ya da çok
şiddetli olursa ruh sağhğını bozan bir nitelik kazandığı söylenebilir, Ayni biçimde haz ve
sevinç.yaratan bir çevrede kaygılanan, elem veren bir ortamda sevinç ve neşe duyan, ufak
engeller karşısında çocukça öfke. gösteren, kendi yarattığı gerçek dışı düşlerden çocuk gibi
korkan kişiden ruh sağlığı açısından kuşku duyulmalıdır(Köknel, 1999:1-2).
-

Rub sağlığıyla ilgili sorunlar bütün yaşam boyu vardır. Doğum öncesinde, bebeklikte,
çocuklukta, gençlikte, evlenme ve aile içi ilişkilerde, gebelikte, ddğumcla, orta yaşta, ruh
sağlığıalanı içine giren değişik sorunlarla karşılaşılır.
Ruh sağlığının,üç değişik amaca yönelik uğraşı alanı vardır:
a-jİnsanın içindeyaşadığıçevre ve toplum içinde mutlu, uyumlu ve başarılı olmasını sağlamak
gerekir.
b-) Ruhsal dengesizlik, bozukluk ve hastalık oluşunu önlemek demek başka bir deyişle bireyi,
aileyi ve toplumu ruhsal hastalıklardan korumak gerekir.
c,) Ruhsal dengesizliklerin, bozuklukların ve Jıastalıklarıo tedavisinde .,yardnncı olmakla
birlikte bireyi kendine ve topluma yeniden kşzandırmalogerekir..
·-

.. ~ ~'..S.
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insanın bedensel ve ruhsal bakırndam,sağlıklı.olmasında·doğduğiı.,gel.iştiği,
yaşadığı doğal
ve toplumsal çevrenin büyük etkisi vardı,r(J(öknel,19-99:5).
ı.ı,,u

t,ıı at ,(!ı~

Ergenlik çağının ruhsal bakımdan çalkantılı,'dl:duğu'yöhüııdeki yaygın görüşün aksine,
bütün ergenler için fırtınalı bir dönem olrnayıp-sküçük bin grup için sarsıntı verici olduğu,
çoğunluğu oluşturan gençlerin bu yılları çok kaygı verici olmayan büyüme ve gelişme krizleri
ile atlattığı düşünülmektedir(Kulaksızoğlu,2000).
Ruh sağlığı ile ilgilenen bazı kuramcılar, fiziksel sağlık için yapllan ve etkili sonuç veren
önleme

çalışmalarının,

bazı

ruh

sağlığı

sorunları

için

de

kullarulabileceğini
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üşüninektedirlert'Caplan,

1964; Albee ve Ryan,

sorunlarıyla ilgilenen çalışmalar

1998). Bu konuda

etkili sonuçlar elde edildiğini

özellikle gençlik

göstermektedir(Catalano,

Berglund.. Ryan, ve ark. 2002; Durlak ve Wells, 1997). Baker (2000) önleme kavramını
problemleri önleme ve bireysel gelişimi zenginleştirme anlamında ele almaktadır, Dolayısıyla
önleme kavramı ruh sağlığı alanında sadece hastalıkların aza indirilmesini, önlenmesini, risk
etmenlerinin azaltılmasını

değil, aynı zamanda

günlük işlevlerin

olumlu niteliklerinin

arnrflrnasını ve geliştirmesini de içermektedir.

Myrick ( I 993)'e göre okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde krize
.

müdahaleedici, çare bulucu, gelişimsel ve önleyici olmak üzere dört temel yaklaşım vardır ve
her y.aklaşımındiğerleriyle binişik yanları olsa da belirgin farklılıkları bulunmaktadır. Gelso ve
Frctıl (l 992)'e göre psikolojik danışmanın konularını; ciddi bozuldukları olmayan kişilere
odaklaşmak, bozukluğun derecesi ne olursa olsun olumlu. ruh sağ~

ve kişilerin güçlü

yanlarını vurgulamak, görece kısa müdahaleleri yeğlemek, sadece kişi ya da sadece çevre
yerine kişi ve çevre etkileşimine dikkat etmek ile, eğitsel ve mesleki çevrelere ve bireylerin
mesleki ve eğitsel gelişimlerine odaklaşmak oluşturmaktadır. Bu açıklamalar, psikolojik
danışmanların ruh sağlığını artırma ve sorunları önleme ile ilgili işlevlerini vurgulamaktadır

•• Korkut2004).
(Akt.
U.S Department of Health.and Human Servis (Amerikan Sağlık ve insan Servisi) (!999)'in
yaptığı araştırmaya göre yaklaşık olarak genç insanlanrı %20'si bir yıl içerisinde ruhsal
problemlerle karşİlaşm'aktactır,.,.. Dryfoos (1997) 'a göre 14-17 ynş arası gençlerin %30'u
davranış bozukluklan-içhıyüksek risk grubundadır(Akt; Weissberg 2003).
2000 yılında Amerika ge~linde·yap.ılan bir araştırmaya göre okul yıllarında her 5 çocuk ve
ergenden birisi ciddi ruh sağlığı problemi yaşamaktadır. Problemin bu kadar yaygın olmasına
rağmen, grubun %70'i ruh sağlığı merkezlerinden yararlanamamaktadır (Whelley ve Byrson
2002).

.
Türkiye'de bu konuda yapılan araştırmalar dikkate alındığında son yıllarda özellikle
gençler arasındaki ruhsal problemlerde bir artış olduğu gözlenmektedir. Sayıl ve Devrimci
Özgüven(2000) tarafından yapılan çalışmada; Türkiye'de 15 yaşın üzerinde intihara girişen
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er 100,000 kişiden 31.9'uaun erkek, 86.6'sınm-kadın;

intihan gerçekleştiren her 100.000

.işidcn 9.9'unua erkek, 5.6'sının kadın olduğu bulunmuştur. Alpargun (!995Ye göre yeme
boznkluklan ile ilgili üniversite öğrencileri ile. yapılan bir araştırmada yeme bozulduğu sıklığı
kızlarda %6 ve erkeklerde %2 olarak bulunmuştur.· HIV/AIDS ile ilgili olarak Sağlık
Bakanhğı'nın (2003) verilerine göre Türkiye'de gençler arasında bir artış eğilimi vardır, Sözü
edilen.gençlik sorunlarına bakıldığında, her birinde bir artış eğilimi görülmektedir.(Akt. Korkut
~004).

Türkiye' de · yapılan bazı araştırmalar incelendiğinde ailenin sosyo-ekoncmik

düzeyinin,

babanın alkol kullanımının, aileden algılanan sosyal destek düzeyi gibi risk faktörlerinin
öğrencilerin saldırganlık düzeyi ile ilişkili olabileceği görülmektedir (Tuzgöl 1998; Gümüş
2000;

Yalçın

2004).

Toplumumuzda

öğrencilerde

görülen

duygusal

problemlerdeki artıştaiı dolayı, okul temelli ruh sağlığl-progranılaruıaduyulan

ve

davranışsa!

ihtiyacın arttığı

görülmektedir,

ünyada ve Türkiye'de

yapılan çalışmalar dikkate alındığında

gençlerin rulı sağlığı

problemlerinde ciddi bir artış gözlenmektedir. KKTC'de yurtdışındaki kadar fazla ruh sağlığı
sofunun olmadığı düşünülmektedir. Bu bölümün amacı okullardaki psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetlerinin önemini ortaya koyabilmek ve okul psikolojik danışmanlarının ruh
sağlığı hizmetlerindeki yerinin önemini aktarabilmektir .
•
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5.L Okul Ruh Sağlığı Prôgtamlan
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. Okul temelli ruh sağlığı programları

öğrencilerin

sosyal, duygusal ve davranışsa]

i)Jtiyaçlarını karşılamak amacındııdır(Klliıe 1998). .

.
Okul ruh sağlığı servislerinin amacı öğrencilerin ihtiyacı olan fiziksel ve ruhsal sağlık
ihtiyacını karşılamaktır. Öğrencilerin ihtiyaçları karşılanırken ekolojik bir bakış açısına ihtiyaç
ardır(Simeosson I 999) .

.,
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Dolayısıyla geliştirilmiş okul ruh sağlığı programlan disiplinler arası çalışılan
rogramlardır, Weist ve Christodulu, (2000)'ya gore Okullardaki rub sağlığı servisleri
1980~Jerin ortasında başlamış ve 1990'1ardahızla gelişmiştir. Expanded School Mental Health
ESMH) (Geliştirilmiş Okul Ruh -Sağlığn Programları) okullarda psikolojik danışmanlar,
psikologlar, sosyal çalışmacılar ile yürütülmektedir. Bu programlar değerlendirme, tedavi ve
önlcitıe programlarını içermektedir. Görüldüğü gibi okullardaki psikolojik danışma
hizmetlerininruJı sağlığı ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.
Önemli tartışmalardan birisi; psikolojik danışmanların rub sağlığı problemlerini nasıl
belirleyeceği .ve bugünkü gelişimsel modelde klinik açıdan profesyonel okul psikolojik
darıışmanlarınmrolünün ne olduğudur(Delbert2001).
Psikiyatrlar, psikologlar, sosyal çalışmacılar ve sertifikalı.okul psikoioji~ danışmanlanndan
oluşan rub sağlığı uzmanları çocuklardaki duygusal, davranışsatve zihltısel•bozııkluklarıayırt
etmek için 2000 yılında APA tarafından yeniden gözden.geçirilen Diagnostic and Statistical
Manual-of Mental Disorders (DSM-TV)'tenortak tanı ölçütleri ve ortak bir dil kullanmak
amacıyla yararlanırlar (Kaffenberger ve Seligman, 2003). DSM-TV'ün ortak bir bakış açısı
sağlamakamacıyla kullanılabileceği söylenebilir.
Okul . psikolojik· danışmanları DSM· kriterlerini. kullanarak -taru

koymak için

cğitilrnemişlerdir. Okul psikolojik danışmanlarının DSM l V sistemini bilmeleri özellikle,
k.linik psikologlar·v;psooy(trJ.ara refere ederken ortak bir dizge kullaruldığı için daha net bir
iletişim kurmalarına yardımcı olaoaktır. Böylece öğrenciler ve aileleriyle daha etkili bir
işbirliği sağlanacaktır ~8.cfünidt; 2003). Dolayısıyla okul psikolojik danışmanlarmın DSM-!V'ü
bilmeleri tanı koymak için değil fakat, doğru yönlendirmeyi yapabilmeleri· için yararlı
olacaktır. Ayrıca DSM·'yi bilmeksokulvpsikolojik danışmanlanna hem zamandan, tasarruf
etmek, hem aileyi ve öğrenciyi ikna etmek, hem de etkili başa çıkma becerisi .kazandırmak
açısındanyarar sağlayabilir.
~

DSM-IV-TR'ye göre çocuklarda ve ergenlerde· görülebilecek ruhsal sonınlardan .bazıları
şunlardır(Köroğlu2001):

-.,..;,
I
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. Zihinsel Gerilik
' Öğrenme bozuklukları
3. Yaygın gelişimsel bozukluklar
4.

Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış bozuklukları

~- Beslenme ve Yeme bozuklukları
. Tikbozuklukları
~. Dışa Atını Bozuklukları (Enkoprezis ve Enürezis)
ıg;

8. Anksiyete bozuklukları
9. Duygu-durum bozuklukları
I O. Madde ilişkili bozukluklar
Çocuklarda ve ergenlerde görülebilecek olası ruhsal sorunların özelliğine göre kapsamlı bir
tıbbi· değerlendirme . gerekebilir, Kafferıgberger ve Seligman (2003)'e göre bu ruhsal
bozukluklara ilişkin farmokolojik müdahale gerekiyorsa hekimlerle işbirliği sağlanmalıdır.
\ lüdahale yöntemleri kapsamında psikiyatristlerle işbirliğine girilerek ilaçla tedavi, tedavi
planının bir parçası olarak kullanılabilmektedir.
Öncelikle okul psikolojik danışmanlarının çocukluk ve ergenlikte tanımlanan ve DSM
IY'te yer ..alan bozukluklara ilişkin kategoriler konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir.
Kaffenberger ve Seligman (2003-)'e .göre Okul psikolojik danışmaları,genellikle ruh sağlığı
problemleri karşısında ailelerle ve öğretmenlerle iletişim kuran·.11kıJ,cişüerdi-ru .Psikolöjik
danışmanlar öğfeÖciİen~yaj,,,duyguşat;, zihinsel, bilişsek4($şi1nlcrl ve .özellikleri
konusunda bilgi sahibi olabilmelidir. ıP.sikolojiko danışmanlar öğfe),).ı;jleriıı zihinsel ve ruhsal
sağlıklarını etkileyebilecek durumlar üzertnde.çalışabilmelidirlcr.
özel duygusal zorluklar

·okdı •psikolojik danışmanları

yaşayan. öğrencileri beUdcy.ebilrnek,. verilen tanıya ilişkin

açıklamalarda.bulunmak, okul temelli önerilerde. bulunmakwe ~nlendirmek gibi önemli bir
role sahiptirler. Okul psikolojik danışmanları ailelerin tanıyı anlamaları ve kabullenmelerinde,
çocukların uygun müdahale programlarından yararlanmaları konusunda onlara yardımcı
olabilirler. Bununla birlikte, okul psikolojik danışmanı ebeveynlere ve diğer aile bireylerine
destek kaynakları sağlamada. yardımcı olurlar. Ebeveynler yapılandırılmış davranışsa! eğitim
programlarından yararlanarak çocuklarına nasıl yardım edeceklerini .öğreairler. Psikolojik
danışmanların ailelere yardım sürecinde bu tür davranışsal eğitim programlan konusunda bilgi

~, •.,-.••... ....l't..;f~-.,&.......

•.•
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a'b.ibiolmaları gerekmektedir (Kaffenberger ve Seligman, 2003). Ailelerin bu sürece etkili bir
şekilde katılmalarını sağlamak konusunda okul psikolojik danışmanlarının önemli bir rolü

I

olduğu görülmektedir.

!ı
f

ı

5.2. Ruh Sağlığı Ve Okul Psikolojik. Danışmanlığı

l
1950'den

önce okul psikolojik danışmanlığı mesleki rehberlik hareketlerinden çok

etkilenmiştir,

O dönemde öğrencilere

ölçek

temelli

yaklaşımla ·rehberlik · hizmeti

sağlanmaktaydı. 20. yy. 'ın ortalarında okul psikolojik danışmanlığı. psikolojik testler, ruh
sağlığı ve eğitimsel reform hareketlerinden çok etkilenerek yeniden .düzenlenrniştir. 1964'te
American

School · Counseling

Association'nın

(Amerikan Okul

Danışma

Derneği)

onaylanmasıyla beraber okul psikolojik danışmanları profesyoucllik anlamında.büyük bir adım
atarak rollerini ve amaçlarını planlanmışlardır. Daha önceleri. okul servisleri rulı sağlığı
problemlerine bireysel yardımda bulunmaktaydılar. Çocuklara ve ergenlere sağlanacak olan
ruh sağlığı hizmetlerinin kimin sorumluluğunda olduğu belirlenmemişti. Sadece problem
ortaya çıktığında müdahale edilmekteydi.
American Counseling Association'nun (Amerikan Danışma Derneği) ruh sağlığına ilişkin
'

yeni modelleri getirmesiyle beraber öğrencilerin doğal ekolojik sistemiyle (aile, ev, komşular,
okul gibi) beraber çalışılması gerektiği vurgulanmıştıs, Daha önceleri öğrencilerin rulı sağlığı
llıtiyaçları ile .. sade-ce<iolaılo,psi)colojikdanışmanları ilgilenmekteydi ve bireysel çabalar ön
plandaydı. Buna rağmen günümüzde pek çok okul psikolojik danışmanı gelişimsel rehberlik
modeli doğrultusunda-önlemeyi

s« ·uygun ihtiyaçları

temel alarak programlarını geliştirmeye

başlamışlardır (Kaffengberg1 ve'ISelignıaıı..2003). Bu gelişmeler glız önüne alındığında okul
psikolojik danışmanlarının çocuk ve ergenlerle yakın çalışan, gelişimsel ve .önleyici hizmetler
sunan profesyoneller
oldukları söylenebilir.

:•.ı

-;..İ

..

t-

. l

Ruh sağlığı hizmetleri kapsamında problemleri belirleyebilmek için; öncelikle problemli
kişinin geçmişiyle ilgilenmek gerekmektedir. Probleme neyin sebep olabileceği ve problemin
şimdiki durumu irdelenebilir. Probleme ilişkin yapılan bu çalışmaların sonucunda geleceğe

j
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\.

ilişkin-çıkarsarnalarda

bulunmak mümkün olacaktır. Buradaki en önemli soru, problemlerin

nasıl ortadan.kaldmlabiteceğidirt'Grier ve Diğ. 2001). Dolayısıyla problemlerin nedenlerinin
sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi, problemlerin ortaya çıkmasını önleyici bir yaklaşımı da
beraberinde getirecektir. Bu durum okul ruh sağlığı programlannın önleyici özelliğinin
önemini vurgulamaktadır.
Öğrenciler okula gelirken kendileriyle ilgili aile yapılan, sağlık durumları, kültürleri,
öğrenme stilleri ve yetenekleri gibi, sayısız faktörü de beraberinde getirirler. Bütün bu etkenler
bir: şekilde ruh sağlığım etkilemektedir. Okullar öğrencilerin ruh sağlığını destekleyen alanlar
olmalıdır.

Okul yöneticileri,
öğretmenler, okul psikolojik danışmanları öğrencilerin ruh
,

sağlığına ilişkin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir yere sahiptirler (Wlıelley ve Byrson
2002). Bu nedenle, okullar gibi öğrencilerin bulundukları doğal ortamlarda, daha çok geliştirici
ve· önleyici yaklaşımı beninıseyen ruh sağlığı servislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Önleme
çalışmalarının yapılabileceği en uygun yerlerden birL!o.lıın;okul,çoc.ıiklar-i'Çin.

doğal. bir

mekandır ve. çocuğun ruh sağlığı nı ve. uyumlu· davranışlarını..geliştinfıek içln hem .ekonomik
heın de uygun bir çevredir. Özellikle de ailelerinden destek..sağlam.ak\ltgüçlüğü·Olan çocuklar
için okul son derece önemlidir. Burada daha çok öğrenciye, ilgili zaman çerçevesi içinde ve
uygun bir şekilde ulaşılabilir ve tüm çocuklar bu hizmetlere dahil edilebilir (Weist ve
Christodulu, 2000). Görüldüğü gibi okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik. hizmetleri
öğrencilerin fiziksel,· sosyal, duygusal gelişimi açısından .oldukça önemlidir. Ayrıca bu
hizmetlerin etkililiğinin., artırılması kapsamında ailelerle,

öğretmenlerle ve idarecilerle

kurulacak olan işÔı;li~dts~leneJ:,ilir.

\ı,. Durlak (1997)' e göte

.c((Q

.sağpğr· eğitim ve fiziksel sağlık alanında gençler, çocuklar ye

ailelerle yapılmış, kayda değer başarılar elde etmiş 1200'den fazla önleme sonuçlarını
değerlendiren araştırma vardır.,!Bu araşnrmalarda önleme -çalışmalannın etkili olduğu,
müdahaleler aracılığı

ile katılimcılarda bazı..alanlarda

olumlu gelişmeler sağlandığı ve

programın etkisinin görece yaşam: boyu sürdüğü- sonuçlarına ulaşılmıştır. Durlak (]998)
tarafından aktarıldığına göre önleme ile ilgili.prngramlar, gelecekteki kaygı ve duygu dumm
değişikliklerinde %56, %70 arasında, akran. zorbalığı, okuldan ayrılma, çocuk ihmal ya, da,
istismarı, kişilerarası şiddet, depresif belirtiler ve diğer içselleştirilen problemlerde %5~'çlen
fazla azalma sağlamaktadır. Görüldüğü gibi risklerin sorunlara yol açmasını beklemek yerine,
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bazi'önleıne çalışmalarına başlamak akılcı bir yol olarak görO!mektedlr. (Akt. Korkut 2004).
Tüikiye'de

de sorunlann

"

artmasında engelleyici

rolü bulunan önleme çalışmalanna

ve

geliştirici programlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Okul 'ruh sağlığı programlarıma

devamının artması, zorbalığın azalması gibi okula

sağladığı yararlan; işsizliğin azalması, acil sağlık ve sosyal servislere ihtiyacın azalması gibi
sosyal yararları ile dikkatin ve çabanın artması gibi bireysel yararları bulunmaktadır (Linda ve
I Ioward, 2002). Tüm bunlar da göstermektedir ki, ruh sağlığı programlan bireysel anlamda
katkılar

sunmasının

bulunmaktadır.

yanı

Türkiye'nin

bulundurulduğunda

sıra daha

geniş

eğitsel, sosyal,

sistemleştirilmiş

okul

çerçevede

toplumsal

anlamda

kültürel ve ekonomik
ruh

sağlığı

da katkıları

yapısı göz önünde

programlarına

duyulan

ihtiyaç

artmaktadır.

Çocuklar arasında farklı beklentiler olan -anne babaların çocuklarında yarattıkları benlik
çatışması, onun ruh sağlını da bozacaktır. Olumlu bir benlik kavramı ve benlik saygısı ancak,
insanlar arası ilişkilerin neticesinde, kendilerine ve başkalarına saygının olduğu bir eğitim
ortamında algılanabilir ve yaşanılarak öğrenilebilir(DOzgün, 1992) .

. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Ortak
Hizmetler Dairesi Müdürlüğü'nün

Psikolojik Danışma· Rehberlik ve Araştırma Şubesi, 2009-

2010 Öğretinı Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişlmsel psikolojik-denışmanlık
hizmetleri anlayışııia,bağ)Mcalınaı;ak hazırlanmış raporuna göre' R)"o.gr~ım;-"01(uUlcJıberlik ve
Psikolojik Danışmanlık HizmetleriYürütme' Kıınılurtarafından okploıi veJiğrenoileriı:ı bireysel
ihtiyaçları doğrultusunda.gcliştiriüp

Programın
arttırmaktadır.

gelişimsel
Okul- aile

gerçekleştirilmesi

güncelleştijilebiiccek-şekilde

özellikte

olması

aile ile işbirliğinin

işbirliğinin ,,sağlaıiını.ısı

önem arz etmekıedir.], Yeti .replannlannda

Kurulunda

değerlendirmeleri

ve

Okul

yararlı olacaktır.

aile

birliğinin

önemini

bir kez daha

için aylık eğitici veli toplantılarının

ihtiyaçları doğrultusunda sene başında Okul.Rehberlik
Yürütme

h.azıtlaııdığtbelirtilmektedir.

de

işlenecek konular; okulun

ve Psikolojik
katılacağı

Danışmanlık Hizmetleri
toplantılarda

ele

alınıp

•
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Veli-toplantılannda işlenebilecek bazı konular;
-Rehberlik prograı;ııının tanıtılması (amaç, yöntem ve işlerliğinin anlatılması)
~ğrencileriıi bulunduğu yaş gurubuna göre; gelişim dönemi özellikleri,
.¢..Etkili iletişim becerileri,
=-Verimli ders çalışma yöntemleri ve okul başansında ailenin rolü
-Mesleklerin tanıtılması
-Zararlı alışkanlıklar konusunda ailenin. alınası gereken önlemler.
-Arkadaşlık ilişkileri vb.
; KKTC'deki tilin okullar, kendi türleri, şartlarını ve ihtiyaçlarını da göz önilne alarak
programlarını hazırlamalıdırlar.
Öğrenciler okula gelirken kendileriyle ilgili aile yapıları, sağlık durumları, kültürleri,
öğrenme stilleri ve yetenekleri gibi, sayısız faktörü da beraberinde .get.iriııleı:. Bütün bu etkenler
bir şekilde ruh sağlığını etkilemektedir. Bu nedenle KKTC'ndek:i okullar da öğrencilerin ruh
sağlığını destekleyen alanlar olmalıdır.
Okul yöneticileri, öğretmenler, okul psikolojik danışmanlan öğrencilerin ruh sağlığına
ilişkin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir yere sahiptirler. Bu nedenle, okullar gibi
öğrencilerin bulundukları doğal ortam!arda, daha çok geliştirici. ,v,e., önl.,eyi~i yaklaşımı
benimseyen

ruh

sağlığı .. servislerine

ihtiyaç

duyulmaktadır.

Önleme çalışmalarının

yapılabileceği eri~y~n·j\!~erp.~ıı.,biıj.pl!'l-1 okul çocuklar için d_oğal bir..ınekfuwır ve çocuğun
ruh sağlığını ve uyumlu davraruşlaruu ..• geliştirmek için hem ekonomik hem de uygun bir
çevredir. Özellikle de aileleriuden,~W:!'5·. ~ağ:laıpakta güçlüğü ol~ çocuklar için okul _son
derece önemlidir.

• ; '(. -:ıt
b!1

Görüldüğü gibi okuldaki psikolojik danışma
ve rehberlik
hizmetleri öğrencilerin fiziksel,
, .. ~..,, ' .
.
sosyal, duygusal gelişimi açısından oldukça Ö}leuılidir. Aynca bu hizmetlerin etkililiğinin
artırılması

kapsamında ailelerle,

desteklenebilir.

öğretmenlerle ve idarecilerle kurulacak olan işbirliği
,,

i

•

.

. '

·"

'

201

KKTO'de

bireyi tanıma amacıyla ve/veya diğer çalışmalarda kullanılacak ölçme

değerlendirme: araçlarının sağlanması, . kullanımı, uygulanması ve bilimsel .standardının
korunmasına ilişkin önlemler KKTC Milli Eğitim Bakanlığa bağlı Eğitim Ortak Hizmetler
Dairesi tarafından alınması nedeniyle ergenlik ve gençlik döneminde yaşayan bireylerimizin
var olan risk içeren (Akran baskısı, çatışma çözümlemesi, aile ilişkileri, kimlik kazanma
sorunu, yas, intihar, çocuk istismarı, alkol, madde.bağımlılığı, okulu terk ve düşük motivasyon
ile okul başarısızlığı) nedenlerinin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi, problemlerin ortaya
çıkmasını önleyici bir yaklaşımı da beraberinde getirecektir. Müdahale Birirrı'in konuları
öğrenci ihtiyaçlarına göre genişletilebilir durumda olmalıdır. Bu durum· okul ruh sağlığı
programlarının önleyici özelliğinin önemini vurgulamaktadır,

5.3. Roh Sağlığı Önleme Çalışmaları İle İlgili Yurt dışı Anıştırmaları

Önleme çalışmaları için iyi planlama son derece , ~11-tJJJJliclir. Cap~

ve Cross (J 996)

planlama yaparken izlenmesi gereken adımlar konusundaönerllcr g,el.işt,iun,işlc~ir.Bu öneriler
aşağıda belirtilmiştir. Önleme ile ilgili yayın

ve araştırmaların okunması.

Sıklıkla

uygulamacılar programları yürütme konusunda kaygılıdırlar. Bir dizi sonuç araştırmasına, göre
şu genellemeler yapılabilir:
•

Önleme çalışmalarına erken yıllarda başlarursa daha başarılı olunuyor.

•

Gençleri hedefleyen okul temelli çalışmalar, risk davranışlarını azaltır ve sosyal
yeterlikleri artım.

• FıiTklı 'ıred~~t-- etmenleri

ya da riskli davranıştan dikkate alan geniş temelli

programlar ~lıa fazla başarılı oluyorlar.
t

•

Düzenli olaı:ak:<Jeıu de.arada bir yapılan çalışmalar etkili olmuyor ya da etkili
görünseler de soruelanyeniden aruyor.

•

Gereksinimlerin değerlendirilmesi. Planlama yapmadan önce hizmet verilecek
grupla

ilişkide

olmak gerekir.

Çocuklara,

gençlere,

anababalara,

okul

çalışanlarına, öğretmenlere, sosyal hizmet veren kuruluşlara risk oluşturan
etmenlerin,

problemli; davranışların ve eksik olan becerilerin neler. olduğu

sorulmalı ve önleme programlan, programdan yararlanacak olanların tanımlarına
ve gereksinimlerine göre düzenlenmelidir.

-- ...lı.alo,-;

i

!

i

!
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•

Yöneticiler, farklı alanlarda çalışanlar, farklı iş sahipleri ile görüşülmesi.

Önleme

ile ilgili etkinlikler uygulanacağı zaman yardım sözüne ve paraya gereksinim
duyulur. Çoğu önleme çalışması, girdi ve destek sağlamada başansız oldukları
için erkenden sona ermektedir.
•

Geniş temelli
gençler,

bir planlama

ruh sağlığı

grubunun oluşturulması.

çalışanları,

doktorlar,

Eğitimciler,

anababalar,

ve - başka ilgili toplum

polisler

kaynaklan da planlama çabalarında yer alabilirler.
•

Genel nüfusun, nedensel etmenlerin ya da riskteki davranışların hedeflenmesi.
Bazen planlama grupları anıaçlar ve beklentiler konusunda çok belirsiz kalırlar,

•

Var olan önleme programlannın ve kaynakların tanımlanması, Bazen .planlama
grupları zaten var olan programlan, hizmetleri ya da kaynakları yeniden
oluşturmaya çalışırlar,

•

İşlem yollarının ve politikalann dikkatle tanımlanması. Uygulamaya başlamadan
önce tom işlem yollamun ve politikalannın yazılıbir taslağının oluşturulması son
derece önemlidir. Bu taslakta yasal ve etik konular da yer almalıdır,

•

Farklılıklar

için farklı

planlama

taslaklarının

da düşünülmesi

Düşük

sosyoekonomik düzey, kötü yaşam koşulları, dağılmış aileler ya da kültürel
farklar dikkate alınmalıdır.

~-. •.

5.4. Ergenlik Döneminde Risk Alına Olgusunun Olunisuz Etkileri
i

.

•

-,""··~

-=~-"'"° " .

Ergenlerin çeşitli gelişim alanlan içinde gelişimsel kaynaklı oları ancak ergenleri çeşitli
olumsuz yaşantılara götümie potansiyeli taşıyan konulardan bin" de \·rgenlerin risk alma
eğilimleridir. Ergenlikte risk alına olgusu genel hatlarıyla tarutılacıik*-eğifim psikolojisindeki
cloğurguları üzerinde duruinciıkiir'.

'··

•

Ergenlikte risk alına davranışı ·ergenlerin yaşamında yaygın ve etkili olmakla birlikte, risk
alma ergenlik döneminde yaşanan'deneyimlerin ortak bir özelliği olarak görülmektedir(Scott,
2004; Hendry ve Kloep, 200I; Steinberg, 2002). Risk alma, bireye ergenliğin gelişim görevleri
arasında da yer alan kendini anlamak/bilmek, tanımak açısından bir kazanç sağlayabilmektedir
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(Scott, 2004) .. Aynca bir başka açıklamada ise, ergenlerin risk almasının onların kendilerini
tanıma, anlama, ispat etme bakımından gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Gonzalez ve diğerleri
(1994),

risk davranışının ergenlere birtakım olanaklar ya da fırsatlar sağladığını da ifade

etmektedir. Bu. olanaklar, kendi yaşamlannı kontrol edebilme, yetişkin otoritesine ve
geleneksel topluma karşı açıkça karşı koyma, kaygı, engellenme, yetersizlik ve başarısızlıkla
baş etme, akran grubuna kabul edilme ve gençlik kültürünü benimseme, kişisel kimliğini
doğrulama, olgunlaşmasının onaylanması ve kanıtlanması, genç. yetişkinliğe geçişin gelişimsel
işareti olarak sıralanabilir.
" Açıklanan bu olası olumlu fırsatlara karşın risk alma genel olarak endişe duyuran bir
olgudur. Ergenlerde risk alma kavramı, bireyin riski algılama ve yaşamını etkileme biçimleri
bakımından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Risk alma, istem dışı davranışlarla birlikte
sağlık açısından olumsuz etkileri ortaya çıkarabilecek, belirli ve kestirilebilir sonuçlan
olmayan davranış olarak tanımlanmaktadır (Bell ve Bell, 1992; Irwin, 1993). Moore, Gullone
ve Konstanski ( 1997) risk almanın belirsizliğe işaret ettiğini ve her davranışta olduğu gibi
olumlu ya da olumsuz sonuçları olabileceğini vurgulamaktadır. Ergenler davranışlarının uzun
vadeli ya da doğrudan etkilerini düşünmeden, o davranışın sınırlı ve bekledikleri yararıyla ilgili
olarak, ancak davranışa ilişkin hiçbir deneyimleri olmadan risk alabilirler. Geleneksel olarak
ergenlikte üç davranış örüntüsü risk tanımı içinde yer almış ve incelenmiştir:
l) Cinsel davranışlar,

-, .

f) Madde kullanımı,

•

si"
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•
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Aynca, risk alma ile ilgilliolaı:ak.antisosy.al•.dav:rarµşlar,,ı>lo_ritpy;

~

,.~..

._,

(kaldinna kumar ya da

şans oyunları oynama gibi konularaodaklanan çalışmalara da rastlamak mümkündür. Romer'a
(2002) göre, risk alma davranışları olası

ya. da "belifti,2ı,

olumsuz scnuçlan olan ve. iradeye.

dayalı davranışlardır. Ergenler sınırlı de.ncy,ioıleti<öJ~ası.ya da iıİ9 .deneyimleri olmaması
nedeniyle, kendi davranışlarının uzun süreli sonuçlarını düşünmezler, aksine, ortaya çıkan
sonuçlardan kendileri için yarar sağlamakla ilgilidirler.
Levitt, Selman ve Richmond'un ( 1991) aktardığına göre, ergenlerin aldıkları riskler onların
toplumsal gelişimleri için en büyük tehlikelerden biridir. Öte yandan Lightfoot'a (1927) göre,

•
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risk.alma ve macera .yaşama sürecinde.kayıplar ve zararlar olabileceği gibi risk ve maceranın
kişiliğin bir göstergesi. fırsatların ve kişisel gelişimin bir kaynağı olarak da ele alınması
olanaklıdır. Lightfoot (I 997) ergenin yaşamında risk almanın önemini "Her macera yeni bir
dünyanın doğuşudur" şeklinde Ifadelendiımiş ve ergenlerin risk alarak yeni başlangıçlar
yapması gerekliliğine işaret etmiştir.
'1

Ergenlerin risk deneyimlerinin ne olduğu, kiminle yaşandığı ve niçin gerçekleştiği
önemlidir. Risk ile ilgili örnekler çeşitliliklerle dolu bir dağılım göstermektedir. Ergenler
bilişsel ve fiziksel anlamda bir meydan okuma ya da sorunlarla baş citı:rıeye 'çalışma, satranç
kulübüne/ futbol takımına gjrıııeye çalışma, dağa tırmanma, biriyle çıkma ve: kişilerarası
ilişkiler konularında da risk alırlar. Riskler anlam, niyet ve sonuçları. bakımından farklılık
göstermektedir, Genel olarak bakıldığında, ergenlerin risk alması konusundaki tanıınlamalar,
bireyin yaşamını· olumlu ya da olumsuz yönden etkilemesi.. olası davranışlar ve bunların
sonuçlan konusuna odaklanmaktadır.
Ergenlerde risk alma davranışı, ergenlerin .gelişimleriyle paralel gitmekte ve bireylerde
ergenlik dönemine girişle birlikte riskli davranışların görülme sikhğı artmaktadır. Bir
davranışın birey için riskli olup olmadığını belirlemede bireyin 'içinde bulunduğu yaş dönemi
önemlidir ve buna bağlı olarak, risk alma davranışını gelişimsel bağlamda açıklamak en iyi
yollardan biridir. Gelişimsel bakış açısında, ergenlerin risk alması, etgenin:yaşaotısına katkı
getirmesi ve bireyin gelişimsel olarak ergenlik dönemine girmesiyle- birlikte ortaya çıkması
bakımından ele 'fil~aktac!ıt"'°'Rrgenjn,gelişiminde riskin -011efuiıi~tırg_u-,yapan Baumrirıd
Ç1987) risk almayı, ergen gelişiminin ı.biruparçası olarak."değerlendirmektedir. Baumrind,

ergenlerin risk yoluyla kendilerine güvenlerini ve yeteneklerini. geliştirdiklerini ve bu yolla,
önceliklerini

oluşturmak

ve hedefferincj -ulaşmakx için' ~ lilt ·gµdU!eme sağladıklarını

vurgulamaktadır. Aynca, Baumrirıd, gelişime katkı-sağlayan-rlavranışlarm bireyin yaşamı için
tehlike oluşturan davranışlardan farklı, oldukları ve, bireye .ihluoil.bir kazanç bile sağladıklarını
ifade etmektedir.

. . ·~· "

Irwin (1987) gelişime katkı sağlayan risk davranışlarının "keşif amaçlı" davranışlar
olduğunu ve olumsuz risk alma davranışlarından ayrıldığını belirtmektedir. Riskealına
davranışları başlangıçta kontrollü bir ortamda deneyim yaşama olarak ele alınırken, .daha
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sonralan bu davranışlar sağlık için potansiyel tehlikeli davranışlar ve olumlu toplumsal
davranış gelişimiyle birlikte ele alınmaya.başlanmıştır. lrwin ve Millstein'a (1986) göre, risk
alına davranışları, ergenin gelişim .sürecinde özerklik, deneyim kazanma ve yakınlık
gereksinimini karşılamaktadır. Birey ergenlik dönemine girişiyle birlikte gelişimsel olarak
birçok değişim yaşamaktadır. Bu değişimin' niteliği, risk alına davranışının nasıl ve ne şeklide
ortaya çıkacağını etkiler. ·
) Normal ergen gelişiminde, aileden özerk ve bağımsız olma, artan aktan· baskısı, akranların
öneminin artması, cinsel farkındalık, kimlik oluşumu ile psikolojik ve bllişsel olgunlaşma gibi
özellikler yer alır. Kazanılan bu özelliklerle birlikte birey riskli davrııhışların içerisinde yer
almaya başlamaktadır. Risk alına davranışı. ergenlik boyunca farklı gelişimsel evrelerde farklı
anlamlara gelmekte ve farklı işlevlere hizmet etmektedir. Ergenlik döneminde risk alma
eğilimindeki artışın. nedenini, ergenin bilişsel, biyolojik, duygusal (kişilik) ve toplumsal
gelişimindeki değişimlerle açıklamak olasıdır.
•· Ergenlik döneminin tek başına bir risk nedeni olabileceğini düşünenler olsa da kimi
çevresel etmenlerin etkisi ile kimi gençler ve çocuklar risk altında olarak kabul edilmektedirler.
Risk altındaki çocuk ve genç kavramı yıllardır kullanılsa da I 970'1erin sonlarından beri eğitim
literatürüne iyiden iyiye girmiştir. Önleme ile ilgili kitaplarda ise bu kavrama daha fazla
rastlanmaktadır. Önleme çalışmalarında ana amaç risk etmenlerin( azaltinak koruyucu
etmenlerini artırmaktır(Korkut, 2004). Böylece risk akındaki ya'.dl ti;l(ai'ti?ıdiolmablasılığı
olan gençlere uıaş~~e-.:ô'tfian.koruyucu etmenle~ adı 'vıinleA{b~''yeterliltve ıiec~i-ilerıe
donanık kılmak bu tip çalışmaların ana amacını oluşturmalttıtd~r~ır·
--·1·· r"~~<'' , -~ . . • , ·
.J· t:rt.. ı,. ~y!'

,. ;t:,r.ı.

Türkiye 'deki gençliK sörun'.lar'fı'iabaJi~dfhe, \ldctet1fü 'ilgili olarak Tllrkiye'de de
I

6kullarda öğrenciler arası~da >'şJddetiR aR:rı'ğt~~;ilişkiii' ı;ansasyonel

bazı haberlere

rastlanmaktadır. Ancak okuldiıiiddetiii'g'bfçe{"y~~ii'l:fıii.na''iıişkinne ülke çapında bir çalışma,
1
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ne de bu inanışı onaylayacak ya da oöayian:ı'ayaca'ıt anlamlı sayıda araştırma sonucu vardır
'·

(Sümer ve Aydın, 1999).
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Madde bağımhlığı ile ilgili olarak Türkiye'deki bağımlı sayısını ve

yaygınlığını kesin rakamlarla vermek oldıikç~~6rcİu/Yı1man (1996) tarafından ortaöğretim ve
finiversite gençleri ile gerçekleştirilen bii ar~tıni:iada, alkol ve uyuşturucu madde laılla'8ıbı
oranları saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmaya· göre alkol ve uyuşturucu madde kullanım
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oranları ortaöğretimde .kızlarda % 03, erkeklerde % 04; üniversite öğreniminde kızlarda '°/o 03
erkeklerde ise % 1.6 olarak bulunmuştur: Türkiye'de intihara girişen ve gerçekleştirenlerin
oranı

Avrupa'ya

gerçekleştirenler

göre

daha

düşüktür

(Sayıl

ve Devrimci-Özgüven,

2000) .. intihan

Avrupa'da daha çok 40 yaş ve üzeri iken ülkemizde 15-24 yaş arasıdır.

Türkiye'de de erkekler arasında intihan gerçekleştirme, kadınlar arasında ise girişimriski daha
yüksek olarak görülmektedir. Bilici, Bekaroğlu, Hocaoğlu ve arkadaşlanmn (2002) Trabzorı'da

.yaptıkları
'

araştırmada, intihara girişen ve gerçekleştiren her I 00.000 kişinin sırasıyla 31.5 ve

2.6 olduğu bulunmuştur.
araştırmada

Yeme bozuklukları

ile ilgili üniversite öğrencileri ile yapılan bir

yeme bozukluğu (Anoreksiya ve Bulimiya Nervoza) sıklığr kızlarda %6 ve

erkeklerde %2 olarak bulunmuştur. Türkiye'de 9-17 yaş arası ço~ullar üzerinde yapıları bir
araşrırmaya göre obezite oranı erkeklerde % 11.2, kızlarda ise % 9.4'tür. Bu oran yüksek
. .

.

osyo-ekonornik

gruba mensup çocuklarda daha yüksektir. Araştırmalara göre Türkiye'de

obezite oranında bir artış gözlenmektedir.

HlV/AIDS ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nm

(2003) verilerine göre Türkiye'de gençler arasında bir artış eğilimi vatdır. Sağlık Bakanlığı'nın
(2'000) verilerine göre 24 yaş ve daha gençler arasında 217 HIV/AIDS vakası rapor edilmişken
hu rakamlar 2003 yılında 300 olmuştur. Bu rakamlar resmi olarak

tanı

alan ve tedavisi süren

Kişilerin sayısı olduğu için gerçek rakamlann'daha fazla olduğu diişünillmektedir.
· Hızla değişen Kıbns Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı; toplumu tehdit eden, var olan
ve -var olması muhtemel sosyal riskleri belirlemek, önleyici tedbirler ti~

sorunların çözümü

-

için her türlü girişimde bulunmak gerekmektedir. Gençlerde gözlenetıtlecclonsklf.davramşlann
(intihar, bağımlıhk; S!!~ \(,e;;şiddet eğilimi, ev ve okuldan kaçına, cinseJ,.,yolla.bu.laşau hastalıklar
ve AIDS,
uygulanmalı

sokakta

çalışma

ve kampanyalar

vb.) önlenmesine

yönelikı, eğitltnı.;;pro~raınları-,

düzenleyerek, .. .fıirkıiıdgJıjrn:düzeyjmı'-artırmak

Kuzey Kıbrıs Türk -Cumhuriyet'inde

hazırlamalı,

gerekmektedir,

(2008) )!ıliııdiı krırulanı Sosyal Riskleri Önleme Vakfı

Başkanı Barış Başel, vakfın ilk projesinin (2009) uyuşturucu konusunda olacağını açıklaması
ve toplumu tehdit eden uyuşturucu sorunu ile kapsamlı, etkili ve kalıcı bir çözüm programı
oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Başel, bu konuda Tiirkiye'de faaliyet gösteren "Yeniden
Sağlık ve Eğitim Derneği" ve "İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı" ile ortak bir rehabilitasyon

'
programı için çalışmalara başladıklarını da bildirdi.
Proje kapsamında 15 ayda tamamlanacak
ve yatarak tedavi gereksinimine yanıt verecek rel:İabilitasyon merkezi kurulacağını ifade eden
Barış Başel, uyuşturucu sorununa polisiye bir olay olarak değil, toplum sağlığı ve psiko-sosyal

J

,
\

,
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bin sorun olarak .yaklaşacaklarını
haritalandırılması

kaydetti.

Risk gruplaruun

ve bölgelerinin

ve gerekli önlemlerin alınması konusunda.çalışmalar

belirlenmesi,

yürütmek, devletin

kurumları ile işbirliği içerisinde sorunlara çözüm aramak gerekmektedir. Devlet ve kurumları
ile işbirliği
rehabilitasyon

içerisinde

Merkezi

programları

Cezaevi'rıde

hazırlamak

bulunan

genç ve diğer suçlulara

ve uygulamak, suçlu yakınlanna

yönelik

yönelik programlar

!,ldiştirmek ve uygulamak gerekmektedir."
Sözü edilen gençlik sorunlarına

bakıldığında,

her birinde bir artış eğilimi görülmektedir.

Ancak, bu konuda yeterli araştırma olmadığı için de Türkiye'de ve KKTC'd"\ batıdaki kadar

fazla -- sorunun

olmadığı

düşünülmektedir.

Öte

yandan,

Türkiye

1983'ten

sonra

telekomünikasyondaki gelişimlerden sonra batı ve doğu arasında değerler, tutumlar, yaşam
biçimleri açısından bir geçiş süreci yaşamaktadır. Bu geçiş geleneksel değerlerden batı
değerlerine kayma ve batılı yaşam tarzını daha fazla benimseme doğrultusundadır(Mocan
Aydın, 2000).
;.:
!f
5.4.1. Ergenlerde Madde Bağımlılığı Sorunları

ı

Tüm dünyada sorun haline gelen madde bağımlılığı giderek artmaktadır. Yıllar geçtikçe

bağımlıların artması ülkeleri çeşitli önlemler almaları için zorlamaktadır. Alınan önlemler
doğrultusunda bağımlılara yardım sağlanmaya çelışılmektadır. Hızla al1aıı- bu-sorun büyük risk
grubunu oluşturn]ll"'g~leJ~ında da hızla yayılmaktadır. !'.Gençli:riıHtmactdelere- kolay
ulaşabilir olması, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösferm~k:t~üir. ~c~itli önleme
programlarına rağmen sorun giderek büyümektedir. Biyopsikososyal bit sorun olan uyuşturucu
madde

kullanımının

çok boyutlu

oluşu nedeni ile mücadelesinde önemli zorluklar
a~,,,.. . ; :

bulunmaktadır(Çakıct,2000).

,. <•:

l,

Dünyanın her yerinde uyuşturucu madde bağımlılığının yayılmasını sağlayan yeraltı
örgütleri vardır. Kendi maddi çıkarları için, genç insanların bu maddelere gereksinim duyarak,
'

.

.

'

.

.(

•'.:

onlar
olmadan yaşayamayacak hale.• gelmelerini sağlamaya
çalışan bu örgütlere
karşı·. ulusalve
.
:
· ·
· ;r·
,ı· uluslararası sağlık kuruluşları birlikte mücadele vermelidirler, ki lier yıl ülke ve dünya
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genelinde milyonlarca insan kendilerini parasal çıkarlar yüzünden harcamaktan çekinmeyen
örgütler yüzünden-yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmesinler (Kasaıura.l 998).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
artmaktadır

de madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi giderek

ve sorun haline gelmektedir. Karşı karşıya kaldığımız bu büyük sorun karşısında

önlemler almamızın gerekliliği de ortaya çıkmaktadır.

Gencin madde kullanması

kavramı en basit şekilde şöyle tarumlanabilir.bir gencin madde

kullanması nedeniyle ruhsal, toplumsal,

bedensel, eğitim ve adli alanlarda problemlerin ortaya

-~

çıkması ve bu kullanımın onun kontrol ve direnme gücünün kaybına yol açmasıdır(Ekşi ve

••

diğerleri, 1998).
Alkol ve madde bağımlılığı biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik zorlukları da
h<:ı:aberinde getirir. Ortaya çıkaıı bu zorluklara rağmen alkol ve madde bağımlılarının sayısı
gun geçtikce artmaktadır(Gümüş ve Diğerleri, 2002).
Ruhsal yaşantıyı etkileyen bitkiler ve bitkilerden elde edilen maddelerin kullanılması
insanlık tarihi kadar eskidir. İlk insanlar bu bitkileri dinsel törenlerde, büyücülükte, kötü
ruhların neden olduğunu sandıklan hastalıkların tedavisinde kullanılardı. Günümüzde ise
.

~

.

.

..r~ .

psikoaktif madde kullanımı büyük bir sorun haline gel~iştir. Dünyada insanlık sorunu haline
gelen psikoaktifs-madde .,twllanımıyla mücadele etmeye yönelik otrak çp,balar artmaktadır.
.

.•... ."'+:

--· ~

.

,,..ı.:!J17'

-

:::, !y.• , "'5(ı

~!

Psikoaktif maddelere karşı mücadele milletlerarası işbir!iği!}İ gerektirir bale. gelmiştir(Çakıcı,
~

·

, •

~-;

2003).
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Son yıllarda uyuşturucu ,ı;nadde kullanımına başlama yaşının giderek düşmesi. ergenler
~.- -

arasında kullanımın giderek
sağlamıştır(Çakıcı, 2003).

.•. ' • :'k '.: ; ;..

:!~;

r ~-n,·;

.

t~~~:. ö~~e°t~,ç~~~W~f[~··gençlerüzerinde yoğunlaşmasını
"1'

; ~.;ı-~.~.tr~1-;;,-.J..:. f;~·::,r· ·,,ı:.-

; ,. _ ,,
- >r,.,: ,, . a
Gençlerde madde kullanı~ı pek çok etkenden olabiÜr. Genellikle arkadaş gruplarında
,,

l •.

,~.r:

"'

-

. .

sık kullanılması, merak, aile tutmları, toplumsal tutumlar, gencin içinde yaşadığı çevre gençleri
.~_
. '
...• ~
' '
',"

l
i
l
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madde kullanmaya iten koşullar arasında yer almaktadır. Gençler çeşitli nedenlerle birkaç kez
denedikleri maddeye kolayca bağımlı olabilirler(Ekşi ve Diğerleri, 1998).

Literatürde _·gençlerin

eğlenmek,

sosyal

ve

duygusal

gereksinimlerini

gidermek,

sorunlarından uzaklaşmak, heyecan aramak veya meydan okumak gibi değişik nedenlerle
madde kullanmayı denedikleri belirtilınektedir(Hogan,

•.

2000; s.927~966& Demircioğlu, 2006) .

Gençlerin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımına zemin hazırlayan çok sayıda risk
etkeni tanımlanmaktadır. Bu risk etkenlerinden bir veya birkaçını taşıyan gençlerin madde
bağımlısı olma riskinin yüksek olduğu belirtilmektedir. Bu risk etkenleri· ailesel, arkadaş
ortamı, okul, bireyin kişisel özellikleri, diğer riskli davranışların görülmesi, toplumsal ve
çevresel etkenler olaraksıralanmaktadır(Ögel. 2005).
Çocukları korumanın en iyi yolu kendine değer vermesini s_ağ_lanıaJhız olacaktır. Böylece
arkadaşları ne yaparsa yapmak zorunda kalmayacak ve kendina.kendi.seçimlcrini yapabilecek
kadar çok güvenecektir. Özel olmasının nedenin kim olduğuyla ilişkili oldağunu da hatırlatmak
gereklidir(Grant, 1999).

5.4.2. Yurt dışında Madde Bağımlılığı İle İlgili :Vapılaiı Acaştırmalar:
Bedensel, bilişsel

'te-psil<o~'s.iJsya~değişimlerin bir arada yaşandığı eı:genlilç_dönemi uyum ve

davranış problemlerini· de beraberindeugetirebilmektedir. Ergenlik -döneminde dürtüselliğin
artması ile birlikte riskli davranışların deneınnesıklığında da belirgin ·!tr aı:tış yaşanmaktadır.
Bu dönemde sıklıkla karşılaşılan riskli davranışlardan birisi de sigara, alkol ve uyuşturucu
madde kullanımıdır. Son yıllarda Türkiye'ıde yapılan çalışmalar ergenler arasında madde
kullarumırurı giderek yaygınlaştığını ve ı-bıı maddeleri- kullanmaya başlama .yaşınm da
küçüldüğünü göstermektedir. Bu çalışmalarda ergenler arasında sigara kullanımının %45-55
arasında (Ögel, Taner ve Yılmazçetin, 2003; Karatay ve Kubilay, 2004; Siyez, .2007), alkol
kullanımının %33-55 arasında (Ögel, Taner ve Yılmazçetin, 2003; Karatay ve Kubilay, 2004;
Siyez, 2007) ve esrar kullanımının %4-8 arasında (Öge!, 1996; Aysan, Siyez ve Uz-Baş, 2905
) değiştiği görillmektedir.
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l•.

Sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanılması bireyin bedensel ve ruhsal sağlığını
olumsuz yönde etkilemekte ve madde kullanımının devam etmesiyle bu etkilerin yoğunluğu
yaşamın ilerleyen dönemlerinde de giderek artmaktadır (Lubman, Hides, Yücel ve Tumbourou,
2007). Ayrıca madde bağımlıları ile yapılan çalışmalar, bu ·maddelerin kullanımının ergenlik
döjıeminde başladığını göstermektedir (Odabaşıoğlu, 2007). Bu nedenle madde kullanımının
yaygınlığını azaltılması için önleyici çalışmalara gereksinim duyulınııldadır. Alkol, sigara ve
uyuşturucu

maddelere bağlı hastalıkların

ve ölümlerin

önüne geçilebilmesi

için önleme

programları oldukça önemli bir yere sahiptir. Önleme programları aynı zamanda bu maddelere
başlama yaşını geciktirmesi ve diğer maddelere başlama)'! güçleştirmesi nedeniyle de-oldukça
,,
önemli bir role sahiptir (Botvin ve Griffin, 2004). Madde kullanıınınt önleyici çahşmalann
amacı, madde kullanımını önlemek, erken yaşlarda madde kullanımına başlanmasıru ertelemek
ya da madde kullanımını

ve buna bağlı gelişen diğer sorunları azaltınaknr (Ögel, Taner,
eliil.ttı.ek!,ve/veya hoşa

Yılmazçetin Eke ve Erol, 2004). Ergenler, olumsuz duygulanıile b
giden duygular

yaşayabilmek, eğlenmek, sosyal ve. duygusal ge.ı:elt:sininılerini gidermek,

heyecan aramak veya . meydan okumak gibi. çok değişik nedenlerle madde kullanmayı
deneyebilirlert.Alikaşifoğlu

ve Ercan, 2002; Alikaşifoğlu ve Ercan, 2006). ·

5,4.3. Yurt İçinde Madde Bağımlılığı İle İlgili Yapılan Araştırmaları

•

Geçen on yıllçind'eı-~Glde lise gençleri arasında yapılan anket-ıçalışmalan
kullanımının

madde

batı ülkelerindeki kullanımdan daha az olduğunu aneıik Kuzey Kıbrıs Türk

Cumburiyeti'nde de madde-kultannnının artık bir sorun haline geldiğini göstermektedir.
1k.t~i

.....

Son yıllarda tüın dünyada önemli' bir toplumsal sorun haline gelen uyuşturucu madde
kullanımı hızlı bir artış gösrertnektedir: Kuzey-Kıbrıs gençliği arasında da uyuşturucu madde
kullanımının

giderek

arttığındanu- sözedilmekte

ve

medyada

da

çeşitli

boyutları

ile

tartışılmaktadır. Bilimsel araştrrrnalar yanında polis.kayıtlarında da madde kılammının giderek
yükseldiği belirlilmektedir(Çakıcı,

1996 ve Karaokçu, 2000),
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Doç.Dr. Mehmet Çakıcı ve Doç. Dr. Ebru Çakıcı tarafından 1996 yılında Kuzey Kıbrıs'ta
2215 lise 2. sınıf 15-16 yaş grubu öğrenciler arasında yapılan araştırmada madde kullanımının
önemli bir sorun haline geldiği görülmüştilr(Çakıcı, 1996).

Doç.Dr,

Mehmet Çakıcı ve Doç.

kullanımı ile ilgili çalışmalarını
l999' da elde

ettikleri

Dr. Ebru Çakıcı lise ve ortaokullarda

1999'da tekrarlamışlar ve 1996 yılınl1a elde edilen verilerle

verileri karşılaştırma imkanı bulmuşlardır.

çalışmada Kuzey Kıbrıs'taki

uyuşturucu

1999 yılında yapılan

lise 2. sınıf öğrencileri arasında hayatboyu sigara prevalansı

o/.'10.6, alkol %79.7 ve herhangi bir psikoaktifmadde prevalansı %8.3 olarak-tesbit edilmiştir.
Tüm dünyada artış gösteren ve gençler arasında da giderek arttığı ortaya çıkmıştır(Çak1cı,
2000). 1999 yılında 13-14 yaş grubu ortaokul öğrencileri arasında yapılan çalışmada ise
uyuşturucu madde kullanım prevalansının %5.8 olduğugörülmüştüı(Çakı.cı,

,·

2001).

Ailelerin yarunda toplum tarafından da dışlanan bağımlılar ~adı,ı,davı:ıınışlar

yollardan geçimlerini sağlayabilmektedir..

Böyle durumlarda biı_ğı#ılılılar mafyanın eline

düşmekte ve mafya tarafından her şek.ilde kullanılabilmektedir.
ilişkilerini

bozmamuk

gelebilmektcdirler(Çakıcı

1999 -yıhnda

adına

çocuklarda

bulunan

Bazı aileler ise çocukları ile

madde

kullanımım

görmezlikterı

ve Çakıcı, I 999).

elde edilen

deJlişiklik olduğu gözlcıimlştir.

veriler ile KKTC'deki

kullanılım mnı:ldclc,rde

son yıllarda

l\lY6 yılında yapılan ça+ışınada en fazla.kullerulan

uçucu maddeler ıTiduğ~ğ{,i'fİİRJuştjit. Sırasıyla yutışüncı-sakinleştlrici

Iiızlu kullanılan

ve illegal

maddclcrdi:·ÖrgMcilerin

daha büyük yaşlarda buşladıklan.götülmüştür.

ilaçlnr ve esrar rliğer en

başlama yuşınu bululdıgır1da

erken yaşlarda kullanılmaya .bıışlıırkcn yuıışuncı-sakinleştirici
)Joluyısıyla

maddeler

ise uçucu maddeler

ilııçhır ve esrar kullanılımında

I 996'da ögtencilcr önce uyuşmrucu

madde kullanmuyu uçucu nıatldcle-rdlcı başlumukt« dada sonra yaıışru'ıc.ı-sııklııl.e.ılirioi ilaçlara
sonraları

ise esrar kuUıinınüyu'.;'ğı\çtiklcri

anlaşılnuştı.

I Y99\lu

ise öğrenciler yatıştmcı

sakinleştirici ilaçlarla uyuşturucu kullanmaya başlamakta daha uçucu madde sonraları ise esrar
kullanmaya geçtikleri tesbit edilnıiştir(Çakıcı ve Çakıcı, 1996 ve 1999).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de madde kullaru.m.ı son yıllarda önemli bir sorun
haline gelmiştir. Lise gençleri arasında yapılan araştırmalar K.K.T.C. gençleri arasında madde
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kullanımının

sorun haline geldiğini· göstermiştir. Son dönemlerde görülen, sigara ve alkole

bağlı ölümler ve sorunlar, alınması gereken acil tedbirlerin önemini attırmıştır(Çakıcı.,

Zafer Bekiroğulları

2001).

tarafından Kuzey Kıbns'ta 444 lise 2.sınıf öğrenci arasında yap.ılan

çalışmada hayat boyu sigara prevalansı %39,6 ve alkol prevalansı ise %85,5 olarak tesbit
coilmiştir. Bu çalışmada alkol ve sigara kullanımının Kuzey.Kıbns'ta
ortaya konulmuştur.

önemli bir sorun olduğu

Kuzey Kıbrıs'ta lise 2. sınıf gençliği arasında alkol ve sigara kullanımına

yönelik tutum ve değer yargı I arını belirlemeye yönelik yapılmış bu ü(:ilncü çalışma ile alkol ve

sigara kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi elde edilmiş ve madde kullanımı ile ilgili gelecekte
yapılacak araştıroıalar ve önleme çahşmalan için temel geliştirilmiştir, Araştırmanın sonuçları,
önleme programlarına olan gereksinimi bir kez daha ortaya koymuşnır, Kuzey Kıbrıs
gençliğinde alkol ve sigara kullanımını artıran pek çok yanlış inanışm ve sigara ve alkol
kullanımını artıran birçok düşüncenin varlığı, değer yargısı ve tuturn.dcğiştirihnesi gerekliliğini
ôrtaya koymuştur. Hazırlanacak önleme programlaruunda ,sjgırta ve alkol kullanımını
etkileyebilecek şekilde olması gerektiği belirtilmişrinlsekiroğullarr, 2003).
KKTC'de madde kullanımı ile ilgili 2003 yılında kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. 13-65
yaş arası 800 kişi rastgele ömeklem yöntemi ile seçilmiştir. Çalışmaya alınan bireylerin
cinsiyet yaş coğrafi bölge ve şehir, köy yerleşim yeri göz örtüne alınarak dağılımları
hesaplanmıştır. Ev ev gezilerek yapılan anket çalışmasında psikoaktif maddelerin kullanım
yaygınlığı Avrupa Konseyinin "The Model Europen Questionnaire" foımı.ı ile tesbit edilmiştir.
Aynca maddekhllıİİiiinö~llikleri ile ilgili sorular sorulmuştur. Çal~a Güney Kıbrısla paralel
olarak sürdürülmüş vekarşılaştınlmıştır,
~·~

KKTC' Lise gençlerinm madde bağımlılığıyla ilgili yanlış bilgilere sahip olduğunu,
öğrencilerin maddeyi stresle.baş-ctnıe yolu olarak algıladığını-Ayhan Çakıcı'run, "KKTC Lise
Gençliğinde Madde Kullanını"Sıkhğı ve Nederıleri" olarak yapd:ıış olduğu -yüksck lisans
tezinde anket uygulanarak. ortaya çıkartılmış bir çalışmadır. Bu nedenle, eğitim yöneticileri
stresi tanıyan ve stresle baş etme yollarını bilen gençler yetiştirmelidir. Bu bilgilenme gencin
madde deneme riskine karşı hayır demeyi bilen, -kendini ortaya looyabilen v.e genç arkada
baskısına direnebilen birey yetiştirme amacına yönelik olmalıdır(Çaltıcı, 2005).

ı
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Serpil Kolay Akfert.ıDoç.Dr.

Ebnı Çakıcı ve Doç.Dr Mehmet Çaltıcı tarafından yapılan bu

araştırma; Kuzey Kıbrıs Türk Cuımhuriyeti'nde
Yakın

Doğu -Üniversitesi

oluşturmuştur.
pısını

Araştırmada

Değerlendirme

Değerlendirme

Psikoloji

Ölçeği

Bölümü'nde

araştırmacılar
Aracı

öğrenim

tarafından

(AYDA)

(GDASDÖ)

bulunan 2007-2008 öğretim yılında bulunan

ve

hazırlanan

Gençlik

kullanılmıştır.

göreiı

toplam

192, öğrenci

kişisel bilgi formu, Aile

Döneminde

Araştırmaya

Aile

katılan

Sorunlarını

deneklerin

yaş

oltalaması 22.38±2.0 yıldır. Öğrenciler arasında yaşam boyu en az bir kez sigara deneme oranı
%~1.5,

yaşam boyu alkol deneme oranı ise %70.8 bulunmuştur. Sigaradeneyen öğrencilerin

denemeyen öğrencilere göre aile ortamlarında A YDA'ya göre 'iletişim',
yetkinlik'

ve 'duygusal

ır.-0.044, p=0.007,
baskıcı

tutum',

uyumsuzluğun'

bağlam'

p=0.004),
'ilişkilerde

boyutlarını

daha yüksek (p=0.023,

öğrenciler denemeyen

daha düşük algıladıkları

aynı zamanda aile ortamlarında
duyarsızlık

öğrencilerle

'birlik', 'yönetim',

ve

tutarsızlık'

(p=0.004,

GDASDÖ'ne
ile

karşılaştınldığmda

göre 'otoriter

'anne-baba

p=0.009, p=0.003) olduğu saptanmıştır.
ail~ ortamlarında

J)"O.O 18,

ilişkilerinde
Alkol deneyen

AYDA 'ya göre

'duygusal bağlam' boyutunun aolamlı olarak daha düşük (p=0.044) olduğu, GDASDÖ'ne
daha fazla 'otoriter baskıcı tutum', 'anne-baba ilişkilerinde

uyuınsuzhık',

göre

'ilişkilerde sınırsızlık

ve istismar' (p=0.000, p=0.00, p=0.001) olduğu saptanmıştır . -Çoklu regresyon analizi sonuçları

;sigara deneme' üzerinde yaşın (!3=0.193, t=2.474, p=0.014), 'sigara içine sıklığı' üzerinde hie
cinsiyet (!3=-0.196, 1'=•2.814; p=0.004) ve alkol denemiş olrnarun @*0.153, t:-2.192, p=0.030)
yordayıcı olduğunu göstermektedir. Alkol deneme' üzerinde 'uyıuk' ••(f3=,,0.227, l'ö'-2.958,
JF.0.004) ve 'GDASDÖ-toplam' (!3=0.259, t=2.473, p =0.014) yorclayıci.ı.bul'unurken; 'alkol
deneme sıklıği,.--o:ı"erin~ö:ı:eli önem sırasıyla 'GDASDÖc~laınt
p=0.000),

'uyruk'

(ll=-0.259,

t=-3.514,

p=0.001),

(~.418,c-1.976,

'AYDA,topl'arn' .@4'():229,
0

r-4.161,

Jr0.025) ve 'sigara deneme' yordayıcı (!3=0.140, t=2.267·;.p;=();.(l5Q) 'görülmektedir. Sonuçlar
bize . sigara-alkol

deneyerr . gençlerin aile ortamlarını

daha

olumsuz

algıladıklannı

göstermektedir. Sigara-alkol içme ile ilgili önleme çalışmalarının üniversite yıllarında da
sürdürülmesi ve bu çalışrnalardacaile

etkisinin göz önüne alınması gerekmektedir(Akfort,

Çakıcı, 2008).
Madde bağımlılığı ile ilgili olarak· KKTC'deki bağımlı sayısını ve yaygınlığını kesin
rakamlarla vermek oldukça zordur.

l
!
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*Kuzey Kıbns'ta
Çocukların

yapılan bir diğer araştırma SOS Çocuk Köyü Derneği "Kuzey Kıbrıs'ta

Konumu . ve Çocuk Haklan, Araştırması

2009"da

yapılan

bu araştırmanın

örneklemini KKTC çocuk bulunan haneleri temsil edecek biçimde tabakalı, rasgele örnekleme
yöntemi ile seçilmiş

686 kişilik bir .grupı oluşturulmuştur,

Anket çalışması uygulanarak her

hatıede rastgele seçilen 18 yaş.üzerindeki- I kişi ile yapılan görüşmeler, denetlenmiş.ve denetim
sonucunda

onaylanan

veriler bilgisayar ortamına aktarılmış

ayrılan örneklern dilimi,

ve analiz edilmiştir.

5 ilçeye

nüfusun şehirleşme oranı dikkate ıı.lıbarak köy ve şehirlere

dağıtılmıştır. Bu araştırnanın sonuçlannda madde kullanımı konusunda en sorunlu görülen
bölgeler Mağusa (38,7%) ve Lefkoşa ilçesinde ise (37,2%) olarak çrknuşdır. Çocukların
sokaklara bırakılması ve madde/alkol kullanıJması şehir merkezlerinde köy/kasabalara göre
daha yüksek oranda sorun olarak görillmektedir(KADEM, 2009).

5:4.4. Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları
:ri

Türkiye'de madde kullanımını önleme amacı ile yapılan çalışmalar incelendiğinde
önleme çalışmalarının daha çok seminerler şeklinde gerekleştirildiği, kapsamlı eğitim
programlarının sayısının ise oldukça az olduğu dikkati çekmektedir. Ancak madde
bağımhhğını önleyici programların etkililiğini değerlendiren çalışmalar, sadece bilgilendirmeyi
içeren önleyici çalışmaların ergenlerin bilgi düzeylerini .arttnmalanna .rağmen tutum. ve
davranışlarında belirgin bir değişiklik yaratmadığını -göstermektir (Moskowitz,,1989:). Etkili
olan programları:; islb~oodınnenin yanı sıra maddelere.karşı.direnme 'beöerilerini. ve sosyal
becerileri geliştirmeye odaklanması

ı

gerektiği belirtilmektedir. Bu amaçla yurı dışında

yürütülen en kapsamlı programlardan ,bil'iSi''Botvin,• Baker, Dııs~nbucy :v, Botvin ( 1995)
tarafındangeliştirilmiş olan Yaşam Becerileri Eğitimi Programıdır.

l

Bu programın içeriğinde sigara, alkol, esrar vb uyuşturucu maddeler ile ilgili

olarak

öğrencileri bilgilendirmenin yanı sıra hayır deme, iletişim, öfke yönetimi gibi alanlarda
öğrencilere bazı beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır. Botvin ve ark. {1995) geliştirmiş
olduğu Yaşam becerileri eğitim programının bir benzeri Türkiye'de Aydoğdu-Sevgi, Ögel,
Tarı-Cömert

ve Yılınazçetin-Eke (2007) tarafından geliştirilmiştir.

sürecinden oluşan Günebakan Madde Bağımlılığını

13 haftalık eğitim

Önleme Eğitim Programının ilk 8
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haftasında öğrencilere temel sosyal beceriler kazandırılmayaçalışılmaktadır. Son S haftada ise
sigara, alkol, uyuşturucu maddeler, bağımlılıkkonusunda bilgilendirme yapılmaktadır.
, .Önleme

Programlan büyük önem taşımaktadır. Bağımlılık, geliştikten sonra tedavisi

oldukça güç olan bir hastalıktır. Kişilerin bağımlılıktan kurtulma iste#i tedavinin başansıru
etkileyen en önemli fak-tördür.Ancak buna rağmen tam temiz kalmayı başarma oranı oldukça
düşüktür. Gençliğin madde kullanmamasıyla daha üretken hale gelmesi toplumsal ve ekonomik
de hızlandıracaktır. Bu nedenle önlemeyle hem madde kullanımının olumsuz sonuçlarından
toplum korunacak, hem de madde kullanmarnarunolumlu yanlarından yararlanacaktır(Ögel,
2002).

· Madde kullanımına karşı bir önleme programı hazırlamak oldukça zor ve bilgi isteyen bir
etkinliktir, Pek çok kişi önleme çalışmalarını

bir konferans, bir panel ibaret olarak

değerlendirip, yapılacak tek bir etkinlikle gençlerin madde kullanımından uzaklaştırabileceğirıe
inanmaktadır. Oysa bu 'tür etlinlikler, kalabalık öğrenci kitlelerine uygulanması, süreklilik
azanmaması ve geniş bilimsel programlarçerçevesinde yapılmaması nedeniyle yetersiz
kalmalctadır(Ekşi ve diğerleri, 1998).

'
L

Adolesan çağı madde eğitiminde· önemli bir dönemdir. Gençlerin bu dönemde madde

kullanmaya başlaması durumunda, erişkin hayatlarında da madde -kullanımım kolayca
bırakmayacaklardır. Okullar bilişselskognitifve hececilereyöne1ik:eğitimll?ün'¥Üfüttllebileceği
uygun ortamlardıi.Öğreı)ciThfın-evive çevresi arasında da bir ,l,öprif ko.mımwıdadır(Çakıcı,
2000).

·'J,(..,

:1..;

·vı,:,.r

Okul eğitimi ile ilgili. programlarınkişisel.bölümlerinde genellikleşu
~Madde hakkında bilgi

.ı.e

,~ı~~p\'.. '''

- Başa çıkma becerileri

11~;.\~d; 1.!
't

C,..

nılar yer almakradır .

?i;!f.,

-·Karar verme ve sorun çözme becerileri·
- Değer geliştirme

•.. .

' l-

Okul eğitimi ile ilgili programların sosyal bölümü de. genellik.le şu programlan içermektedir.
-Asertivite eğitim
- Maddeye yönelik hayır.deme becerileri geliştirme
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5.4.5. Ergenlerde İntihar Sorunları

İntihar, çeşitli

boyutlarıyla

uzun yıllardır üzerinde çalışılan önemli bir konu olmakla

birlikte son 25-30 yıl içerisinde özellikle ergenlik döneminde
olması konunun bu boyutuyla

ilgili

çalışmaların

intihar girişimlerinin artmış

sayısının - artmasına .neden olmuştur.

Bu

araştırmada

yurt içindeki ve yurt dışındaki çalışmalar taranarak intiharın tanımı, ergenlik

döneminde

intihar girişimlerinin

görülme sıklığı, intiharla. ilgili

risk faktörleri ve yanlış

inançlar gözden geçirilmiştir.

Intihar, ölmek amacıyla planlı ve kasıtlı bir girişimde bulunmak olarak tanımlanmaktadır,
obes, Berman ve Josselsan (1987)

intiharda iki temel öğe olduğunu belirtmektedir.

intiharın kişinin kendisine zarar verecek şekilde gerçekleşmesi,
davranışının ardında ölme isteğinin olmasıdır(Davıs

Ayrıca intiharla ilgili düşünceler
gerektiği belirtilmeltedir.
girişimiyle

ilgili

düşüncelerinin

ile intiharla ilgili davranışlar

planları,

kabul edilebilirliğini

ikincisi ise kişinin .irıtihar

ve Brock, 2002).

intiharla. ilgili düşünce süreçleri,

spesi.fik

Birincisi

kullanılacak

ölümle ilgili düşünceleri,

yöntemin

içermektedir(Davıs

arasında ayrım yapılması

belirlenmesini

intihar

ve

intihar

ve Brock, 2002, O'Carroll,

P. W.,

Berman, A.L., Maris, R.W. ve ark. 1996, Spirito A, Overholser J, 2003).

Kendi canına kıyına; .gençlik çağında, trafik kazalarından
nedenidir.

Çocukl--;;k. çağm'Ôa-old,ııkça

sonra gelen en önemli öl Um

seyrek olan özk:ıyım girişimleri,

başlayarak hızlı bir adtş,'ğösteı:ir. Örneği; ABD'de her yıl

ergenlik çağında

ıs-qo yaŞlıı;n arasında 4 bin gencin

kendi canına kıydığı, saptanmıştır, Bu sayı tüm nilfus içinde görülen intiharların %12'sini
oluşturmaktadır. Özkıyıın girişimleri

ise, ölümle bitenlerin en az 10

kestirilmektedir .. Erkekler arasında .ölümleasonuçlanan

katı olduğu

intiharlar, kızlara göre 3 kal daha

yüksektir.15-19 yaşlan arasında çokıyüksek oranlara varan araba kazalarının bir çoğunun da
gizli özkıyım girişimleri olduğu söylenebilir. Ayrıca gençler arasında özkıyım girişimlerinin
eskiye göre hızlı bir artış gösterdiği gözlenmektedir. Ortalama öz.kıyım yaşı da gittikçe
düşmektedir(Teicher ve Jacops, 1966). En çok başvurulan canına kıyına yöntemi uyku ilaçları,
yatıştırıcılar ve başka ilaçlar içmedir. Kendini asma, yüksekten atlama, ateşli silahla daha
seyrek ve daha ciddi özkıyım girişimlerinde kullanılan yöntemlerdir.
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Özkıyım

girişim,

çaresiz

kalan

kişinin

sorunlarından

umutsuz

bir

kaçış

olarak

yorumlanabilir. Bu sorunlar kendinden ve çevreden kaynaklanabilir. Sonuçta kişi, hiçbir çıkış
yolu olmadığını,

olaylar karşısında eli kolu bağlı kaldığını anlamakta, umutsuzluk, karamsarlık

içine düşmekte gidişi değiştirecek güçten yoksun kaldığını görmektedir. Kendini ezilmiş,
köşeye

.sıkıştırılmış

yöneltmektedir.

hissetmekte,

Özkıyıma

duyduğu

kalkışması

öfkeyi

dışa

boşaltamadığı

hem kendini cezalandırma,

için

kendine

hem de bu duruma

düşmesine neden olanlardan bir öç alma davranışıdır.

Özkıyım girişimi bir anda oluveren bir davranıştır. Ama hazırlığı uzun sürer. Genciıi,
çocukluğundan gelen sorunların ergenlik çağında ortaya çıkan yeni çatışmalara ve durumlar
eklenir. Gencin çevresiyle ilişkileri bozulur, yalmzlaşır, desteksiz kalır. Genellikle son bir olay,
bin çatışma, bir darbe, örseleyici bir yaşantı, gencin savunmalarını yıkarak özkıyıının tetiğini
çeker(Yürükoğlu, 1985, s.251-253).

intiharla ilgili davranışlar ise intihar girişimi (ölümcül olmayan intihar davranışı) ya da
intiharın tamamlanması yani ölümle sonuçlanmasını içermektediıfl.eenaars, De Leo, Diekstra
ve.ark, 1997).

intiharın dinamiğini anlamak açısından yedi intihar tipi tammlamlştır. Aşağıda bu edi
tipden bahsedilmektedir(Davıs

~1-

Psikoz

veya

..•.

kişiliğin

-~~ve-Brock, 2002).
bütünleşmemesiı,

•••
,-=

"'"

;

ti!~,":

,;.(

11'gfJi• . .iş itseI

.Kişi,' kendini, .-öld"

halüsinasyonlar duyar.

-~

'

!
I

2.a::Kcndine yöneük cinayet: Bu tür intiharlar da bir başka kişiye .karşı 90k yoğun öfke vardır.
Bazı nedenlerden dolayı bu öfke dışarıya vurulamaz

ve kişi öfkeyi kendisine döndürür.

Sembolik olarak karşısındaki kişiyi öldüreceğini düşünür.

3-' Gerççk ya da hayali terk edilme için intikam: Reddetmekle veya terketmekle etrafını
korkutan-genç,

intiharı bir güç gösterisi olarak kullanır.

,ı
ı.!
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4- Şantaj ya da kendi çıkarına kullanma: Bu tip intiharda, kişi intihan korkutma aracı olarak
kullanır, "Eğer -bana

daha iyi davranmazsan

sonra 90k üzülürsün".

lntihann sık sık

konuşulduğu ailelerde bu ve bir. önceki tip intihar daha sık karşımıza çıkabilmektedir ..

5- Şev ilen ya da kaybedilen nesnelere yeniden kavuşma: Ölen ebeveyni büyükanne baba ile
yeniden bir araya gelmenin yolu olarak kabul edilir.

6- Affedilmez Günahların Telafisi: Suçluluk ve kötülük duygularnidan.kurtulrnanın

tek yolu

olarak intihar görülür.

"

7, Yardım için ağlamak (Crying for help): Problemin altından yatalı neden ne olursa olsun

gtıı).ç bir problemi olduğunun farkındadır ve bu problemiyle başa çıkmak için intihar yolunu
seçer.

,:

5;4.6. İntihar Sorunu İle İlgili Yapılan Araştırmalar

ı. Görülme Sıklığı:

Ergenlik döneminde görülen intiharlar hem Türkiye'de

hem de dütyada. gün, geçtikçe

yoğunluğu artan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerika lt\itlcştk Devletlerinde
(ABD) intihar, ~

1 f:yıış·\ı:ıuıu. ergenler arasında kazalar, .kans:cJ)',ve .cinayctleriu -ardından

dördüncü ölüm nedeni olarak sayılırken, 15-24 yaş grubunclal,,b;rge:nler,,ataood.a..ise kazalar ve
cinayetlerin ardından intihar üçüncü ölüm nedeni olarak sayıJı:ııakt;icbi'. Aynı zamanda I 950'Li
yıllardan

bu

yana

15-19

yaş

arası

ergenlerde

belirtmektedlı:(Davıs ve Brock, 2002).

intihar
f.L

oranının

%350

arttığını

•.•

~ :_~ı r:
Türkiye'deise intihar girişiminde bulunanların.v~-'inti:harısgeıçeklcştirenlerin
ülkelerine
çoğunluğunu

göre daha
Avrupa

düşük

olmakla

ülkelerinde

oluşturrnaktadır(Özgtiven-Devrimci,

birlikte
olduğu

intihar
gibi

H. ve Sayıl, 2003).

girişiminde

. 15-19

yaş

oranı Avrupa

bulunanların
arasındaki

büyük
gençler
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ABD'de 1996 yılında 10-14 yaş arasındaki ergenlerin 298'i intihar ederken Türkiye'de her
~ ıl 5-14 yaş grubunda 40...50 çocuğun intihar ettiği; Aynı yıl ABD'cle, 15-19 yaş arasındaki
ergenlerin

1817'si

belirtmektedir
Türkiye'de

intihar ederken Türkiye'de

(Davıs ve Brock, 2002, Bayam G, Dilbaz N, Holat H ve ark.1995). Ancak,
intihar

girişimlerine

bahsedilmektedir(Korkut,

Yurtdışında
belirtildiğinden

bu oranların, 200- 400 arasında değiştiğini

ilişkin

sistemli

ve

g!lvenilir

veriler

olmadığından

2004).

da inkar ve sosyal kısıtlayıcılar

nedeniyle elde edilen intihar oranlarının

daba fazla olduğunu kabul edilmektedir.

Ergenlik döneminde, tamamlarunış

intihar oranlarının, intihar düşünceleri

ve girişimlerine

göre daha düşük olduğu ve her bir

ergenin

fazla

de

inliharına

karşılık

beJirtilmektedir(Davıs

IOO'den

ergenin

intihar

Dönemi Riskli Oavraruşları Araştırma Meıt.ezi (Youth Risk Behavior

Survey) (I 998), tarafından son I yıl içerisinde lise öğrencilerinin
düşündüğünü,

bulunduğunu.

bulunduğu

ve Brock,,2002).

Amerika'da-Gençlik

intiharı

girişiminde

%20.S'ini.n

ciddi olarak

%15.7 sinin intihar planı yaptığını, %4.S'inin ise intihar girişiminde

ve .intihar

eden grubun - %2.6 ·sına da tıbbi müdahale

yapılması-

gerektiği

belirtilmiştir(Davıs ve Brock, 2002).

c

Farklı bir araştırmada ise 1988-1998

içeren yayınları inceleyerek

~--

yıllan arasında intihar girişimleri ve düşüncelerini

bir yıl içerinde, lise öğrencilerinin yaklaşık %20'sinin ciddi bir

,.. .~
şekilde intihar etmeyi·tfiı~tındoğünu; %8'inin intihar-girişimi olduğtlı'ıı.Lve bunların da yaklaşık
%3'ünün tıbbi tedaviye gereksinim duyduklan.sonucuna ul~ş.ını$br{dö"uld.v.eKramer 200l) .

.,
B. Cinsiyet Dağılımı:

..•.... t

I'\'

"l

C

!

Ergenlik döneminde intihar oranlarının yükselmesiyle' ~irHlcre•.bu dönemde kız ve erkek
ergenlerin intihar davranışları arasında da farklıhklar .görülınektedir.,Ta:mamlanmış intiharların
erkeklerde daha fazla olduğu, l 0-14 yaş arası ergenlerde her bir

kıza

karşılık 2. 78 erkeğin

intihar ettiği, benzer şekilde 15-19 yaş arasında ise bu or anın bir kıza karşılık 4.3 erkek
şeklinde gerçekleştiğini belirtmektedir (Davıs ve Brock, 2002). Amerika'da Ulusal Sağlık
İstatistik Merkezi'nin (National Center for Health Statistics) elde ettiği bulgulara. göre de -1519 yaş arasındaki erkek ergenlerin tamamlanmış intihar oraru kız ergenlerin yaklaşık beş

1
•
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katrdır(Gould

ve Kramer 2001).

düşündüğü, . planladığı

Buna karşılık kızların,

ve girişimde

bulunduğunu

erkeklere göre intiharı daha sık

görülmektediı(Davıs

.ve Brock,

2002,

Lcwinsohn, P.M., Rohde, P., ve Seeley, J.R. ,1996).

Türkiye'de

de yapılan çeşitli çalışmalarda

kız ergenlerin

intihar girişimlerinin

erkek

ergenlere göre daha fazla olduğu saptanmıştır (Bayam G, Dilbaz N, Holat H ve ark. 1995,
ılzcan, A.E., Oğuzhanoğlu, N.K., Ülkeroğlu, F, 1995).

C. Ergen İntiharlarında

Risk Faktörleri:

Risk faktörlerini belirlemek intiharın önlenebilmesi için en önemli etmenlerden biridir. Daha
önceden

intihar girişimi

olması ergen intiharlarında

sayılmaktadır. Ancak tamamlanmış

intihan olan ergenlerin sadece %10

önceden bir intihar girişiminin olması
kılmaktadır (Miller,

.en önemli. risk faktörleri

diğer risk faktörlerini

arasında

- %40'nın

de değerlendirmeyi

daha
gerekli

A.L. ve Glinski, J., 2000). Diğer risk faktörleri arasında psikopatolojik,

ilesel, biyolojik ve durumsal faktörler yer almaktadır.
İntihar eden ergenler üzerinde yapılan psikolojik otopsi çalışmalarısonucunda psikiyatrik
bozukluklar intihar davranışı run dinamiğinde yer alan en önemli etmen olarak saptanmıştır. Bu
psikiyatrik bozukluklar arasında depresif bozukluklar ve madde kullanımını ilk sıralarda yer
almaktadu(Gould ve Kramer, 2601).

•
Araştırmacif~,' ·iiıtili:fflaı:ın. %90'ının bağımlılık veya mental bozukluklarla bağlantılı
olduğu düşünmektedir@)llY.ls ve. Brock, 2002): Şizofreni,i,}'Cti.Ş,bw-ixitilıarla.n.J.çin·önetnlirisk
faktörü oluşturmasına rağmen ,tüm .ergen intiharlarının çok küçük bir kısmında şizofreniye
rastlanmıştır (Gould v.e!Kraıtıer, 200 I ).Benzeı; şekilde ıl'ürkiye!(le )'aptlan bir araştırmada da
intihar girişiminde bulunan ergenlerin %73.68'inde bir psikiyatrik bozukluğa rastlanmıştır. Bu
bozukluklar da yoğunluğuna göre sırasıyla konversiyon bozukluğu, uyum bozukluğu, panik
bozukluğu,

enüresiz,

majör depresyon,

otomutilasyon, şizofreni

ve zihinsel

engel

şeklindedir(Tezcan, A.E., Oğuzhanoğlu, N.K., Ülkeroğlu, F.,1995).
521 lise öğrencisi üzerinde yapılan. bir araştırma sonucuna göre de cinsiyetlere göre
farklılık göstermekle birlikte depresyonla· ile intihar riski anısında anlamlı bir ilişki

.......,,Snt? i . ".-:\. ~ -·~:.,_,_r~i:

1

¥

••
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bulunmuştur.

Aynı

araştırmada,

depresyonun-

erkeklerde

madde

kullanımını

, bunun

belirtmektedir (Lewinsohn, P.M., Rohde, P.;ve Seeley, J.R., 1996). ardından da intihar riskini
arttırdığı;

kızlarda

ise

depresyonun-

intihar

riskini

direkt

olarak

arttırdığını

behrtınektedirflvletha, A., Chen, E., Mulvenon, S. ve ark, L 998).

r Başka bir çalışmada ise afektif bozukluğu olan ergenlerin diğer psi kiyatrik bozuklukları

oları ergenlere göre intihar düşüncesi ve intihar davranışlarının görülme sıklığının 4-5 kat daha
fazla olduğunu bulmuşlardır (Miller, A.L. ve Glinski, J., 2000).
Alkol madde kullanımın da ergen intiharlarında oynadığı rol oldukça dikkat çekicidir. Abel
ve Zeidenberg (198-5), örncklem grubunu oluşturan, 15•24 yaşlan arasındaki intihar eden
ergenlerin %35'inin kanında yüksek oranda alkol bulunduğunu belirtııtektedir(Miller, A.L. ve
Glinski, J., 2000).
İntihar girişiminde bulunan ergenler açısından iletişim bozuklukları da sıklıkla rastlanan
psikiyatrik bozukluklar arasında yer almaktadır. Shafii ve arkadaşları (1985), intihar eden
ergenlerin %70'inde antisosyal davranış bozuklukları görülürken, kontrol -grubunda bu -oranın
%35'lerde kaldığını belirtmektedir. Apter ve arkadaşları da (1995), agresyonun, iletişim
bozukluklarında en önemli öğe olduğunu ve bazı intihar davranışlarında en az depresyon kadar
önemli bir rol oynayabileceğini .belirtmektedir (Gould ve Kramer, 2001; Miller, A.L. ve
Glinski, J., 2000):

~- -'~ ·-*-

Farklı bir çalışma da ise borderline kişilik bozukluğu ile-intihar davranışlarıarası ilişki ele
alınmış ve intihar girişiminde bulunan 1397 ergenin incelenmesi sönucu bunların %26'sının
borderline kişilik bozukluğu tam kriterlerini taşıdığı bulunrrıuştur·(Mıuttuııen, M.J, Henriksson,

M.M., Aro; H.M., ve ark, 1995).
O. Ailesel Risk Faktiirleri:
Bu çerçevede temel olarak intiharın ortak risk faktörleri şu şekilde özetlenebilir: Stres
kaynakları; sosyal sistemin yarattığı stres kaynakları: "Ebeveyn baskısı, aile ve ergen arasında
yaşanan kişiler arası zorluklar, ailenin dezorganizasyonu, ailedeki ekonomik problemler, ev
içindeki yaşam şartları ve ailenin medeni durumu, fiziksel ve mental sorunlar (örneğin; ailede

.•.. -.;..;

:i-.•.......~i
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intihar öyküsü), kardeş/kardeşlerle
baskısı,

yaşanan: sorunlar, akrabalarla yaşanan .sorunlar,

öğretmenler, yöneticiler

okul

ve öğrenciler arası yaşanan sorunlar, arkadaş baskısı,

arkadaşlar arası yaşanan sorunlar, kız-erkek arkadaşlığı

baskısı. flört ilşkisinde yaşanan

zorluklar, sosyal ve kişiler arası ilişki I.erde izalasyon ve yabancılaşma, uygun olmayan referans
grupları seçme" şeklinde özetlenebilirt Conger ve Galambos, 1997, l7, Güler; 1996, 27-28).
Bu ·bağlwnda

bireyde

ortaya

çıkan gözlemlenebilen

davranış modları

ise

şunlardır:

.. Problemlerle başa çıkmama, düşük benlik algısı, panik, kaygı artışı, başarısızlık duygusu,
onaylanmama, reddedilme, cezalandırılma korkusu, sistem ve otorite ile. problem yaşanması,
başkalarından kolaylıkla yardım talep edememe ya da yardımı reddetme, m.arjiıi)al gruplarla
özdeşleşme, madde bağımlılığı, depresyon . belirtileri (uykusuzluk, unutkanlık, dikkatini bir
noktaya toplayamama, anlaşılamama duygusu, hayatı siyah ya da beyaz olarak algılayan
bilişsel katılık, kendini beğenmeme, kişisel temizliğe önem vermeme, hiddet, ölümü onaylama
ve düşünme vb.), dini inançsızlık"(Hatwon,
1993, 1 t; Kaya, 2002;

cocıo,

1986, 39; Berman veJobes, 1997l 107-,.1'09; Engin,

2001,41).

Ergen proplemlerinin en son ve en tehlikeli halkasını teşkil eden intihara götüren sürecin
sosyolojik analizi önem kazanmaktadır. "Toplumların,

intihar oranlarındaki farklılıklar

her

zaman dikkat çekici olmuş ve sebepleri üzerinde teorik açıklamalar getirilmiştir'{Gibbs ve
Martin, 1967, 3). İntihar oranlarındaki ·bu farklılıklar ve intihar oranlarırıda görülen artışın
arkasında toplumların sosyokültürel ve sosyoekonomik özelliklerindeki sosyolojik farklılıklarla
birlikte bireysel olarak biyolojik, psikolojik pek çok sebep bulunmak.tadır.
~._...

..,.. · •• _2;,;

Dünya sağlık örgütü tarafından intiharlar geleceğin en- önemli sağlık sorunu olarak kabul
edilmektedir.

"Bu bağlamda özellikle ergen .dönemi intiharlarında' dikkat çekici bir artış

gözlemlenmektedir"(Tarhan,

2002).

Bu

çerçevede -toplurnlann,

farklılıklara yönelik sosyolojideki temel teorik s.oru;,sosyal:yap
sosyal

kategorilerin

intihar

oranlarındaki.:

intihar

oranlarındaki

teorisini formüle ederek

temel. a,far.ldtlıkların

analiz

edilip

edilmeyeceğidir(Gibbs ve Martin, 1967, 4). Araştırma çerçevesinde ele alınan temel problem,
ergeni intihara götüren sürecin temelde sosyal sistem kaynaklı bir sorun olarak ortaya.konulup
konulmayacağıdır.

.•..
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Bu noktadan hareketle dayanarak .kabul ettiğimiz intihar teorileri; toplumsal bütünleşme
kapsamında

ele

alınabilecek

farklılıkların

nedenleri

önemlisi E.Durkheim'a

teorilerdir .. Bu

teoriler

toplumların

üzerine açı kl amalar getirmektedir.
aittir. "Çalışmasında

intihar

oranlarındaki

Bu konudaki araştırmaların

en

sosyal ya da. kültürel değişkenler çerçevesinde
1992- 209-263). Gibbs ve

intihar fenomeninin teorik açıklamasını yapmaktadır.t'(Durkheim,

\1ııttin de, çalışmalarında Durkheim'in. sosyal bütünleşme kavramı üzerinde durmaktadırlar,
"Durkheim'in üzerinde durduğu ve nüfusun sosyal ilişkilerindeki istlkrar ve devamlılık. olarak
operasyorıel tanımını yaptığı sosyal bütünleşme kavramına odaklaşmışlardır."(Douglas,. I 967,
84-:-85).

Powell'm

intihar

teorisine

göre,

bireyler

topluıtıda

kendilik

değerleri

onaylanmadığında kendilerini öldürürler fikri, temel tartışma konusudurüsouglas, 1967, 92~3~·.,
.İnıihar davranışı.tek bir faktörle açıklanamaz ve bireysel faktör kadar sosyal sistemle ilgili
faktörlerin özellikle irdelenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle ergenlik dönemindeki bir gence; toplumda, arkadaş gruplarında ve ailesinde
yalnız olmadığını· hissettirirken özgüveaini de kazanması için · yeteri kadar özgürlük
Verilmelidir. Bu çağdaki bir gence yaşadığı değişiklikleri anlatıp, bunların normal gelişmeler
olduğu açıklanırsa bu sıkıntılı dönemi daha kolay atlatılabilir.
S.4.
.7. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde İntihar-Sorunu
y ' •
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İntihar girişimi ile ilgili KKTC'de yapılan araştırmalardan bir tanesi M. Yağlı, S.Kırlı ve
M.A. Eskici tarafından yapılan 1970-1990 yıllan arasında K.KTC'de tutulan tüm hastane ve
adli kayıtları taranılarak elde, edilmiştir. ~~. ar~ı1krı~;,~?a~~n,1 ~ııyada yaygın sosyal ~ir
problem olarak görülmekte olan ve üzerinde çok sayıda araştırma yürütülmekte olan intihar
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girişimi ve intihar sonucu ölümlerin KKTC'deki özelliklerinin araştırılması ve sonuçların
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Türkiye'deki benzer oranlarla ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki oranlarla kıyaslanması
•
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yapılmıştır. Sonuç olarak KKTC'nio 20 yıllık bir süreç içinde intihar girişimi ve intihar sonucu
'

.

'

.
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ölümlerin oran ve özelliklerini ortaya koymaya çalışılmıştır. Bu araştırmadaki verilen değerler
Türkiye istatikleri ve dünyadaki intihar vakaları ile kıyaslandığında KKTC'dek:i intihar
girişimleri ve intiharı gerçekleştirmedeki yöntemler sonuçlar ve diğer özellikler açılarından
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toplumsal

standartlara

yönelik

tesbit edilen bu standartların

büyük ölçüde benzeştiğini

göstermektedir.I M. Yağlı, S.Kırlı ve M:A. Eskici; 1992s,32-37)

KKTC genelinde intihar girişimleri ile ilgi basında, medyada ve gazetelerdeki haberlerle
batım bu gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Kıbrıs Gazetesi' deki yazılı haberlere bağlı kalarak
2ÖOJ.-2009 yılları arasındaki basındaki açıklamalara göre değerlendirme yapılırsa 2003 yılında
basında 2, kişi, 2004 yılında 9 kişi, 2005 yılında 2 kişi, 2006 yılında 6 kişi, 2007 yılında 8 kişi,
2008-yılında 10 kişi ve 2009 yılında 4 kişi ile ilgili kayıtlar verilmektedir, Bu yıllara göre
değerlendirme yapıldığı zamanda yaş durumJan incelendiği zaman 14-28 'yaşları arasındaki
kişilerin intihar girişimine eğiliminin dalıa fazla olduğu söylenebilir. KKTC'deki intihar
girişiminde bulunanların ve intihan gerçekleştirenlerin oranı Türkiye ve Avrupa .ülkelerine
göre çok düşük olmakla birlikte intihar girişiminde bulunanların büyük çoğunluğunu Avrupa
ülkelerinde olduğu gibi-15-25 yaş arasındaki gençler oluşturmaktadır.

."
5.4.8.
, •. Ergenlik Döneminde Problem Çözme Becerisi ve Önleme Programlan İle İlgili
Yapılmış Araştırmalar

Proplem Çözmebecerisiyle ilgili yurtdışında yapılan araştırmalar İncelendiğinde bıı konuda
betimsel ve deneysel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. "Bu alim&. yapılan araştırmaların
çZğun]ukla; kiW,e™151 ı.ı:-oblemler, kişilik 'yapıları,- stres düzeyi, kaygı,. akılcı olmayan
düşünceler ve . 'bazı de;:;;'ogi-"aİik değlşk~;lerin. problem çözme tıe""c~risl 'ile ~lan ilişkisini
"
Incelernektedir.

f:r:<;:

'
,,

,.

Happner ve Petersen (1982)

üniversite· öğrencileri

:

üzerinde yaptıkları çalışmada;

kendilerini "baş anlı" ve "başarısız" problem çözme becerisine sahip olarak algılayan toplam
40 öğrencinin kişi-içi ve kişilerarası problemlerini nasıl çözdüklerini görüşme tekniğinden de
'

.

yararlanarak incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, Problem çözme becerisi konusunda
kendilerini "başarılı" olarak algılayan öğrencilerin "başarısız" olarak algılayanlara göre;
•

problem çözme konusıında daha fazla gayretli oldukları, problem çözme sürecinin farkina
varabildikleri, problemler karşısında kaygılanmadıkları, problemleri kavrama güçlerinin dab.a
,..~,

lı
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yüksek olduğu, görüşmecilerin

sorularına daha dikkatli yanıt verdikleri, daha etkili problem

çözme becerisine sahip· oldukları ve sosyal beceri-alanlamm daha geniş olduğu saptanmıştır.

adir (2002), 13-17 yaş arası; 192'si kız, 193'ü erkek ergenler üzerinde yaptığı çalışmada;
öğrencilere Problem Çözme Envanteri ve Offer Benlik İmgesi Ölçeli uygulamıştır. Sonuçlar;
genel problem çözme becerilerini yordamada baş etme .gücü, ruh sağlığı, beden imgesi ve aile
il~kiler-i benlik imgesi ölçümlerinin istatiksel olarak anlamlı olduğunu, aynı zamanda benlik
imgesi üzerinde aile ilişkileri ve ruh sağlığı. alt ölçeklerinde cinsiyet farklılıklarının olduğunu,
ancak cinsiyete göre genel pröplem çözme puanlarının farklılaşmadığını göstermiştir.

,· Aydın (1999), araştırmasında ergenlerin problem çözme becerileri ve iç-dış denetim odağı
puanlarını karşılaştırmışnr.
17'I: öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırmanın örneklemini

IOS erkek ve 66 kız öğrenci olmak üzere

Öğrencilere Heppner ve Petersen taraflndan geliştirilen Problem

çözme Envanteri ile Rotter'in İç-Dış. Kontrol

Odağı Ölçeği .uygulanmıştır.

Araştırmanın

sonucunda, iç ve dış denetinı odağına sahip olan ergenlerin problem çözme becerisi puanlan
karşılaştınlmış

ve aralarında anlanılı bir ilişki bulunamamıştır,

, .. Saygılı (2000), Erzurum'da-farklı

okul türlerinde eğitim gören JOO öğrenci üzerinde yaptığı

çalışmada, öğrencilerin algıladıkları problem çözme becerileri ile sosyal.ve kişisel uyum, anne
babanın öğrenim. durumu, okul farklılığı, yerleşim yerleri. ve cinsiyetleri arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin
babalarının

kişisel ve osyal uyumları ve anne

ei"°tlırı··"tltizcı~leı:i- ile problem· çözme becerileri

9ulunmuştur.

da, olumlu- yönde ilişki

Farklı okullarda okuyan 'öğrencilerin problem-çözme ıbeccrisi algılarmda ve

sosyal uyum düzeylerinde farklılaşma

olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin cinsiyet

farklılıklarına ve farklı yerleşinı yerlerine göre problem çözme becerileri arasında bir
farklılaşmanın olınadığı belirlenmiştir.
(

Budak (1999), lise öğrencilerinin algıladıkları sosyal.destek ile problem çözme becerileri
_arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasını Samsun ilindeki üç farklı okuldaki 134 'ü kız, 133 'O
erkek toplam 267 öğrenci üzerinde gerçekleştirmiştir. Araştı.rmadıi Algılanan Sosyal Destek
Ölçeği ve Problem Çözme Becerileri Envanteri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, lise
öğrencilerinde

aileden ve- arkadaştan. algılanan sosyal destek arttıkça. problem çözme
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becerilerinin de arttığı, ancak .öğretmenlerden

algılanan sosyal desteğin öğrencilerin problem

çözme becerileri üzerinde herhangi bir etki yaratmadığı tespit edilmiştir.

Caplan, Benetto ve Weissberg (1991),

ergenlerde sosyal problem çözme .becerilerinin

kişiler arası ilişkilerindeki farklılığını incelemeyi amaçlamışlardır.

Çalışmada; sosyal problem

çözme becerilerinin partnerle mi yoksa arkadaşlarla olan kişiler arası iletişim bağlarının her
birindeki sosyal problem çözme becerileri ile öğrencilerin sosyal yeterliliği öğretmenlerin
gözlemleriyle

karşılaştırılarak

ele alınmıştır.

Sonuçlar; tanıdıklara oranla arkadaşla kurulan

hipotetik arkadaş çatışması durumunda verilen kaliteli cevapları içermiştir.

Bununla birlikte

ark.adaşlık durumunda sergilenmiş olan sosyal problem çözme becerileri ile . öğretmenlerin
değerlendirdiği öğrencilerin

sosyal yeterlilikleri

yüksek -düzeyde

ilişkili bulunmuştur.

rağmen tanıdık koşullarda gösterilen becerilerin yetenek puanlarıylıi ilişkisi

bulunmadığı

Buna
tespit

edilmiştir. Bu sonuçlar, sosyal problem çözme beceri değerlendirmelerini yaparken kişiler arası
ilişkilerdeki özellikleri göz önünde bulundurmanın önemini vurgulamıştır,
;ı

,.. Ergenin .sağlıklı bir şekilde kimliğini kazanabilmesi için, çevresinde uygun özdeşimler
kurabileceği yetişkinlere ihtiyacı vardır. Ergenin, kişilik sorununu başarılı bir şekilde
çözümlemek üzere mesleklerinde ilerlemiş, yaşamında, eş, anne-baba olarak başarılı olmuş
kişilerle tanışmaları ve özdeşim kurmaları için programlar hazırlanabilir. Aynca anne-baba ve
öğretmenler olarak, ergenlerin. enerjilerini, spor, müzik, bilimsel araştırmalaı:;· projeler gibi
etkinliklerle. kullanmalarını sağlayarak olumlu kimlik kazanaıalanna yardımcı olabiliriz.
Gencin beliriilıir itfaırdlfılwgive beceri sahibi olmasını sağlamak. onun kendine güvenen ve
grup içinde

kabul

edilen

bir birey olmasını kotaylaştınt(Temel ve . Aksoy,200.1:

26;Senemoğlu,1997: 29).
Yetişkinin baskılı ve disiplinli davranmaktan çok, gence karşı sevgi gösteren, güven veren,
önemseyen ve değer veren bir

tutum

içine

girmesi

oıtun kimlik

geliştirmesini

kolaylaştıracaktır. Aksi takdirde sevgiden mahrum büyüyen ergenler dikkatleri üzerlerine çekip
ilgi merkezi olmak için

uyumsuz davranabilir,

isyankar biçimde hareket edebilir,(

Kulaksızoğlu, 2000: 69;Jersild, 1978: 161 -163 )Anne-baba ve öğretmen, ergeni arkadaşları
arasında tenkide ve azara maruz bırakmadığı takdirde ergenin yaralanmasını engellemiş olur.
Ailenin çocuğa özgürlük konusunda getirdiği kısıtlamalarda, çocukla çatışmaya girilmemesi
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için, çocuğun aile tarafından çok sevildiği ve kendisine zarar gelmesini istemedikleri açıkça
anlatılmalıdır( Abalı,2004: 43).

Yetişkinler, genç bireyi ergenlik döneminde daha sağlıklı yönlendirmek için çocukluk
döneminde, istedikleri modelin <temelini atmak üzere, iyi bir iletişim ve duygusal paylaşım
sağlanmalıdır.

Duygusal paylaşım ergenlik döneminde de devam etmelidir. Duygularımızı

öncelikle biz yetişkinlerin ifade ederek, başkalarının da duygularını ifade etmesine özellikle
aile içinde zeminhazırlanmalıd.ır(Abalı,2004:

77,80).

Ayrıca gencin gelecekte ne yapacakları, ne istedikleri, okula gidip gitmeyecekleri,
meslekleri

yapabilecekleri

konusunda yapılan rehberlik hizmetleri

hangi

de bu sorunların şiddetini

azaltır.

Ergenlik döneminde ki gençlerin işlevselliğini artırmak da, bu dönemde yaşanan çalışmaya
karşı isteksizliğini
bireylerin yetişmesi

büyük ölçüde azaltacaktır. Özellikle

kendisi ve çevresiyle

için bu dönemdeki işlevsellik önemlidir.

ile barışık

Bireyin işlevselliğinin

artışı·

başarıyı artıracak, başarının getirdiği olumlu rol ve bu-rolün sağladığı motivasyon gencin mutlu
ve kendine güvenen bir birey olmasını sağlayacaktır(Abalı,2004:

104).

Mayer, Salovey ve Caruso(2000)'ya göre duygusal zekanın temel noktasını problem çözme
oluşturur. Duygusal zeka ile ilgili olarak son yıllarda yapılan araştırmalar incelendiğinde konu
ile ilgili çalışa.ıilruıo:."büyllk-çeğunluğunun

duygusal zekanın yapısını ve/veye, hangi kişisel

ilişkisel özellikleri kestirdiğini saptamaya yönelik çahşmalae.olduğn görülmcktedir(Ciarrochi,
Chan ve Caputi, 2000; Ciarrochi, Chan ve Bajgar, 2001).,Adı,

geçca uzmanlenn bakış açıları

incelendiğinde duygusal zekanın özellikle "duyguların yönetim!" boyutunun problem çözme
ile yakından ilişkiliolduğu düşünülülebilir,

Problem çözme süreci, karar verme süreciyle kavramsal olarak benzerlik gösterir. Her iki
kavramda da bireysel farklılıklar önemli rol oynar. Gerek karar verme gerekse problem çözme
birçok . alternatif yolların değerlendirildiği ve amacı yerine getirmek için alternatiflerden
birisinin seçildiği karmaşık bir süreç olarak karakterize edilir(Phillips,. Pazienza ve, Ferrin,
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1$84). Karar verme süreci, problemlerin .çö.züoıj]_i'l,de -hedefler koyma ve alternatif yolları
değerlendirme gibi bilişsel süreçleri içerir.

.

Psikolojik ihtiyaçlar arasında; sevme ve sevilme, saygı ve takdir, beklenisi içerisinde
bulunma ve en önemlisi de kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Kııııdini gerçekleştirme ihtiyacı
psikolojik ihtiyaçlar içerisinde en fazla .öneme sahip olanlardan biridir. Kendini gerçekleştiren
insanı psikolojik bakımdan sağlıklı ve -uyumlu insan olarak belirtir Y.e bu insanın özellikleri
arasında; gerçeği olduğu gibi algılayabilme,
dönük

içten geldiği gibi davranabilme,

olma, kendine yeterli olma, çevreden

bağımsız olma, takdir

bir probleme

edilme, insanlıkla

demokratik bir karakter yapısına sahip olma, sosyal kalıplaşmaya direniş olarak

özdeşleşme,

J 986).

sayılabilir(Kuzgun,

Ergenlik dönemi

tam .olgunluk öncesinde hızlı., fiziksel, bilişşel,

değişimden kaynaklanan hayatın yön değiştirici evrelerindeki

sosyal ve duygusal

dönüm noktasıdır. Ergenlik

döneminde, ergenlere yüklenen bir diğer sorumluluk ise önemli hayat kararları vermeleridir.
Bir çok kültürde; ergenlerin eğitimleri,
ideolojileri

kariyerleri; eşleri, yaşam yerleri, felsefc., din ve

hakkında karar vermeleri beklenir. Runlar. ergenin 'erken yetişkin

düzenleyecektir.

yaşamını

Bu bakımdan bireysel karar verme. sürecinin incelenmesi ve bu sürecin

dinamiklerinin ortaya çıkarılması etkili olacaktır.

Önleme Programları İle İlgili Yapılmış Araştırmatar
~

"'t .;!iı.- ...

Genelde önleme programları yaşam ya da güvenlik tehdit .altına girdiğinde istenmektedir.
Bu istekler. birçok
bulunduğunda

kurban verildiğinde

daha da belirginleşmektedir

ya da tehditler

nedeniyle

potansiyel kurbanlar

(Gibson ve Mitchell. 1995). O nedenle, .risklcrirı
~ ~

sorunlara yol açmasını beklemek yerine, bazı önleme çalışmalarına başlamak a.k~lçı.bit.rcı!
olarak görülmektedir.
önemi

üzerinde

Araştırmacıların ve uygulamacıların

dumıalanna

rağmen

bu konuda

yıllarca "önleQie'J;.9-3Iİşfl1alanuu;ı

gerçekçi 90-hşmalaı: ~·oıı ~man!<!(d_a

yapılmaktadır. " Önleme" psikoloji, halk sağlığı, eğitim, psikiyatri, •ıSQ.S)la!-'hi.zrııııtl:çr, .tıp,
hemşirelik, sosyoloji, ekonomi gibi disiplinler tarafından benimseıieıı,4işipllııltır1tr.a.sı bir bilim
haline gelmiştir (Weissberg ve Diğ. 2003). Önleme çalışmalantı.m JIIJ!l!.'Cı. sadece sorunları
önlemek değil, gençlerin daha etki! i davr:ana.ıı yetişkinler haline gelmelerini sağlamayı da
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içerdiği için bu çalışmalar onlara bazı becerilerin öğretilmesini kapsamaktadır. Bu nedenle bu
tip çalışmalara olumlu

gençlik gelişimi

çalışmaları

adım veren araştırmacılar da vardır

(Catalano, Berglund, Ryan, ve ark., 2002).

Kadish'e göre (2002) etkili yaşamak için akademik becerilerden çok yaşanı becerilerinin
öğrenilmesine

gereksinim vardır. Gilchrist, Schinke ve Maxwell de (1987) yaşam becerileri

eğitimlerinin, gençlerin potansiyel -olarak ciddi sosyal ve sağlık sorunlarından kaçınmalarına
ı-aı;dım etmek için düzenlenen davranışsa! yaklaşımlar olduğunu sa'vunurlar. Botvin (1996) de

I .

aşam becerileri eğitimlerinin, bilişsel ve davranışsa! bir yaklaşıma sahip · olduğunu
·[öylemektedir. Sonuç olarak yaşam becerileri programları genel sosyal ve bilişsel becerilerin
kazanılmasını vurgular. Yaşam becerileri adı da verilen bu beceriler; başa çıkma, sosyal
beceriler ve iletişim becerileri, problem çözme, karar verme ve çatışma çözme-becerileri olarak
özetlenebilir. Bunlara ek olarak kendilik değerini (self-esteem) artırmak da önemli bir boyut
olarak ele alınabilir.
Okullar, tüm dünyada çocukların ve gençlerin gelişimsel gürsieminde-merkezi bir yerde
bulunmaktadır (Korkut, 2003). O nedenle okul ortamı gençlere ve çocuklara bu becerilerin
kazandırılması için yürütülecek olan önleme çalışmalarını gerçekleştirmek için en uygun yer
olarak görünmektedir. Bu sayıtlı, yeterli kaynakların ilk yıllarda yer almasına ve problemlerin
ortaya çıkmasının ve gelişmesinin okul yıllanna denk geliyor olinasına -dayalıdır.
çabalara gerek duyulmasının gerekçelerinden

151risi

gençler arasında

Bu tip

artan sorunlu

davranıştardır~omeğil1f-*8n'nde ıs-24 yaş arasındakilerin öl1lm. nedenlerinin ilk dördü
motorlu araç kazaları, kasıtslz yaralanmalar (düşme, ateşli silah, zehirlenme), öldürülme ve
intihar olarak sıralanmaktadır. Ayrıca. istenmeyen ergen hamilelikleri, cinsel yolla geçen
hastalıklar da her yıl milyonlarca genci etkilemektedir ABD'de ülke çapında yapılan bir diğer
araştırmada gençler arasında ruhsal (duygusal, davranışsa! ve düşünsel) sağlık hastalıklarının
görülme oranı % 12, uyumsuz davranışların oranı % t5 olarak. bulunmuştur (Ha!J, & Torres,
2002). ABD'deki Okullar AIDS/HIV, alkol, kariyer, çatışma çözme, suçluluk duygusu, aile
yaşamı, sağlık, ahlak, kültür çatışması, erken hamilelik, öğrenme yöntemleri, okuldan kaçma,
zorbalık gibi konularda önleyici programlar uygulamaktadır. Bu programlarını içeren okullara
devam eden öğrencilerin akademik olarak daha başanlı, aitlik ve güvenlik duygusu yüksek
öğrenciler olduğu görülmüştür (Kaffengberg, & Seligman 2003).

'

•~

. !
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XV BÖLÜM:
SONUÇ VE ÖNERİLER
b.

Eğitim ve öğrenme kavramı her zaman önemini koruyan kavramlar olarak bugünlere
gelmiştir. Bir ülkenin gelişebilmesinde, ekonomisinin ilerlemesinde bir ön koşuldur. Ancak
günümüzde yaşanan büyük ve hızlı değişim eğitim ve öğrenme kavramının biraz daha
gelişmesine, yeni bir anlam kazanmasına sebep olmuştur.
'
Örgün öğrenim, yüksek öğrenim· gibi kavramlar hala önemini korurken bilgi çağında
yetersiz kalmaktadır. Günümüzde değişimin temelinde yatan bilgidir. Bilgi hayatımızın her
alanına girerek aile, iş, günlük. hayatımızı, toplumu, ekonomik yapıyı ve yapısal olguları
değiştirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda kendini sürekli geliştiren, öğrenmeye açık. yeni
bilgi ve becerilerle donatılmış toplum bireylerine ihtiyaç vardır. Bu gelişmeler doğrultusunda
gençlik eğitimi ve yaşam boyu öğrenme kavramları giderek önem kazanmaktadır. AB· .ile
eğitim alanda bilgi alış-verişine girerek, bu .alandaki .işbirliğini oluşturmak ve "Als-Eğinm
Programlan'jun ülkemizde· uygulanmasını, başlatmak gerekm

dir, Gençlerimiz için AB

Gençlik Eğitim Programları beceri ve yeterliklerini geliştirmek, sürekli mesleki eğitim ve
yaşam boyu edinilen beceri ve yeterliklerin geliştirilmesi ve artınlmasmdan hareketle, özellikle
teknolojik ve"\~riifnslil'<değişiklikİeri bütünleştirmek için mesleki eğitime girişi ve mesleki
eğitimin kalitesini

artırmak ve mesleki eğitimi,

yeterlilik ve 'girişimcilik açısından

güçlendirmekvedesteklemek açısından AB Gençlik Eğitim Programları rehber olabilir.
Türkiye ve Avrupa ülkelerine göre KKTC'deki bazı sorunların düşük ~lnıakla birlikte,
bazılanriın ise elde edilen bilgiler doğrultusunda risk yaratan sorunların olduğu ortaya
çıkmaktadır. Madde bağımlılığı, alkol, kariyer, çatışma çözme, suçluluk duygusu, aile yaşamı,
sağlık, ahlak, kültür çatışması, erken hamilelik, öğrenme yöntemleri, okuldan kaçma, zorbalık
gibi konularda önleyici programlar uygulanmalıdır.

•
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Hızla değişen Kıbrıs Türk top!umunun karşı karşıya kaldığı; toplumu tehdit eden, var
olan ve. var olması muhtemel sosyal riskleri belirlemek, önleyici tedbirler almak, sorunların
çözümü içinher

türlü girişimde bulunmak gerekmektedir. Gençlerde gözlenebilecek riskli

davrarıışların (intihar, bağımlılık, suç ve şiddet eğilimi, ev ve okuldan kaçına, cinsel yolla
bulaşan hastalıklar ve AIDS, sokakta çalışma vb.) önlenmesine yönelik eğitim programları
hazırlanmalı, uygulanmalı ve kampanyalar düzenleyerek, farkmdalık düzeyini artırmak
gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (2008) yılında kurulan Sosyal Riskleri
Önleme Vakfı Başkanı Barış Başel, vakfın ilk projesinin (2009) uyuşturucu konusunda
olacağını açıklaması ve toplumu tehdit eden uyuşturucu sorunu ile kapsamlı, etkili ve kalıcı bir
çözüm progranıı oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Başel, bu konuda Türkiye'de faaliyet
gösteren. "Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği" ve "İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı" ile ortak
bir rehabilitasyon programı için çalışmalara başladıklarını da bildirdi. Proje kapsamında 15
ayda tamanı I anacak ve yatarak tedavi gereksinimine, yanıt verecek rehabilitasyon merkezi
kurulacağını ifade eden Barış Başel, uyuşturucu sorununa polisiye bir olay olarak değil, topJ um
sağlığı ve psiko-sosyal bir sorun olarak yaklaşacaklarını kaydetti. Bu nedenle risk gruplarının
ve .bölgelerinin belirlenmesi, haritalandınlması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda
çalışmalar yürütmek, devletin kurumları ile işbirliği içerisinde sorunlara çözüm atamak
gerekmektedir. Devlet ve kurumları ile işbirliği içerisinde Merkezi Cezaevi'nde bulunan genç
ve diğer suçlulara yönelik rehabilitasyon programları hazırlamak · ve uygulamak, suçlu
yakınlarına yönelik programlar geliştirmek ve uygulamak gerekmektedir."
Ülkemiz J<-uzeY,ıJ<~s'ıaraştırmada
belirtilen sorunlu gelişmelerden bağımsız
düşünmek
..•. ,.... . .
,
'
hata olabilir. Yukarda araştırmalarla sıralanan sorunların çoğıı maalesef ülkemizde de
mevcuttur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi
.
giderek artmaktadır
ve
sorun
haline
gelmektedir.
Özellikle
gençler
arasındaki
uyuşturucu
~
.
,.
.
kullanımıyla ilgili araştınııalar
kullanım yaşının her geçen
."
. . gün düştüğünü ve kullanıcı
,,,

sayısında ciddi arnşların olduğunu
göstermektedir. Karşı karşıya
kaldığımız• bu
büyük
sorun
:¥.
•
•
•
.•
karşısında önleme programlarının bir an önce hayata _geçilmesi g,erekınektedi_r. Bu nedenle
gençleri, bu gibi alışkanlıkların olun;ısuzlukları konusunda aydınlatilmalıdır.
Bireysel sorun yaşayan yilzlerce insan psikolog-psikiyatrlara gitmekte, boşanma oranlanrun
fazlalığı gazete manşetlerine taşınmakta, uyuşturucu madde bağımlılığı her geçen yıl artmakta,

232

çoğunlukla hız ve alkolden dolayı meydana gelen trafik kazalarında yüzlerce insan ölmekte,
okullarda başarılı. öğrencilerin oranı azalmakta, buna paralel olarak ÖSS, GCSE başarıları da
gerilemektedir. Tüm bu sayılanlar birbirlerinden bağımsız değillerdir. "Sorun yaşayan insan,
orun yaşayan aile, sorun yaşayan aile de sorun yaşayan toplum dernektir." Bu bağlamda insanı
e aileyi temel alan yönlendirme programları ülkemiz için kaçınılmaz derecede önemlidir.
ğırlıklı olarak aileyi ele alıyor.görünse de eğitimdeki başarıyı artırmak da en az aile kadar
merkezi öneme sabiptir. Bilinmektedir ki öğrencinin başarısı aile içi dinamiklerin sağlıklı
oluşuyla oldukça ilişkilidir. Yeni eğitim sisteminde ön görülen sistemin başarısı, ürünün
öğrencinin hangi iş alanlarında çalışmak istediği, hangi alanlarda ilgilerini ne kadar geliştirdiği
ve eğitim sistemi içinde nelerden haberdar olup bunları hayatına yansıtmasıdır. Gerçek başarıyı
yakalayan bireylerde gözlemlenen özellikler kendini tanıyan bireyler, sosyal-aile-okul
hayatlarının başarılı olduğudur.
Bilgi, belge ve teknolojide görülen baş döndürücü gelişmeye uyum sağlayabilmek, bir
meslek. edinmek y.a· da edinilen meslekteki gelişmeleri ve değişimleri izleyebilmek birey
olabilmek ve toplumda aktif bir rol oynamak için insanlar, yaşamlanrun her döneminde yeni
bilgi ve beceriler edinme ya da varolan bilgi ve becerilerini geliştirme· ihtiyacı duyacaklardır.
KKTC'de (özellikle koşullar dikkate ahndığında) yaratılması için (Socrates, Leonardo Da
Vinci, Youth) Programı iyi bir yol olarak düşünülebilir. Dolayısıyla (Socrates, Leonardo Da
Vinci, Youth) Programı bu iş için bir araç olarak kullanılabilir.
·\
~...-·-··

Bireyin

'7'

:.;..:

.•..

kimlik · gelı'$-imiıni

\amşY.',W~.ası ıçın

bağ"Wl?~!ğl!ll,, ,faı~nmış

olması

gerekmektedir. Toplumumuzdaki bağııııl\f)1ef,eyn jlişkisi' b~yi2--~rap,z.olma çabalarını
zorlaştı.rmakta ve ebeveynle arasında Ç,atı_ş,m~~fanedeı ~lm~j(tatr. ¥atta: ebeveyni otoriter
. baskıcı, hoşgörüsüz olan gençlerin düşmanlık d,uy~rı, sa,!?.ırg,,~.ıı~Vt şiddet ~ğiJimleri de
artmaktadır. Toplumumuzda bir meslek ~b,
i -.,_9l3A,bireyler.~ll.e
,ıJıeierine
bağunsızhklannı
,
, •. •.
rı _t , -~
,
,

.

kabul ettirmekte zorlanrnaktadırlar. Aslında geı;tç,Jç
91ş başkıların üstesinden.
gelerek
~ ~ .. ve
.. ~
,
'
bireyselleşmeye çalışırken kendi içinde güvens~ik, 7~ters4iik duygulan da yaşanmaktadır.
. Yeni bir sosyal çevreye giren, yeni arkadaşlar e.d.innıe.v.~ kabul görme çabaları içindeki gencin
yaşadığı duygular onun bu ortama
uyum sağlaması da
güçleştirmektedir.
Gençlerin bazıları
bu
.
.
.
.
'

........

sorunlarla sağlıklı olarak baş edebilirken, bazılarının yalnızlığı seçtiği, bazılarının ise !l!ey<lan-
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okuyarak kimliğini ortaya koymaya çalıştığı görülmektedir(Baykara, 1989; Beyazyürek,1.989;
Güven,1989; Özer, 1989)
Çocukların medya, moda ve internet aracılığıyla yetişkinliğe özendiriyor olmaları bir
süredir ülkemizde gözlenen bir durumdur. Çok küçük yaşta cep telefonu- sahibi olma, kredi
kartları ile gereksiz ve sınırsız harcamalar yapmalarına olanak sağlanması, kıyafetlerin,
kozmetik ürünlerinin yetişkinlerin tarzından esinlenerek tasarlıırunıisı ve pazarlanması gibi
durumlar çocukların yetişkinliğe zamansız özenmelerineneden olabilir, Bu ergenler "Büyümüş
de küçülmüş" bireyler olarak karşımıza çıkabilir. Bu durum gençlerin kendilerini yetişkinmiş
gibi görmeye başlamalarına sebep olabilir. Toplumun .kendisine büyümüş etiketini yapıştırması
ile· ergen, kendisini yaşının üstündeki gelişim ödevleri· ile uğraşıyor bulabilir, Bu koşullarda,
gereken olgunluğa erişmeden büyümeye çalışan ergenlerin stres yaşayabileceği düşünülebilir .
. Ergenlerin, ailelerin ve eğitim kurumları yetkililerinin (öğretmen ve yönetici) ergenlik
dönemi konusunda bilgilendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Dönemin normalin
üstünde bir kriz olarak değerlendirilmesi, ergenin yanlış algılanmasına ve sağlıklı. olmayan
çözüm yöntemleri geliştirilmesine neden olabilir.

Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ndeki ergenlerin sorunlara bakıldığı zaman en önem.Ii
konulardan birisi de işsizlik oranın giderek artması yönündedir. KKTC Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakıg!.~$'.:,_ça~ma Dairesi Müdürlü'ğü'nün. Ekim 20o4 "HİA sonuçlarına göre,
toplam işsiz sayısı 7,709 olarak tahmin edilmiştir. Buna göre işsizlik oranı KKTC genelinde%
9.4'dür. Eylül 2008 faliyet raporunun kayıtlarına göre işsizlik kayıtları bölgelere, öğrenim
-dur~mlarına ve yaş gruplarına göre incelebdiğinde'19-'-24

yaş ·~lirubuftdalti

genç nüfusun

işsizlik oranın diğerlerine göre % 24.7 dıİ!ıa ytil<seR·;ofu~aa''t>fduğu görülmektedir, Devlet
planlama örgütü Ekim 2008 Hanebalkı işgücü ank~ti soritçlıitİna glıre işsiz sayısı 9, 881 kişi
olarak verilmektedir.(KKTC Çalışına ve Sosyal Gtlvenllk: Bakaritığı İşsizlik Faliyet Raporu).
Bu

raporların

değerlendirilmesi

sonucu KKTC'deki işsizlik oranın artış gösterdiği

gözlemlenmektedir. KKTC' deki gençlerin, gerekli tüm girişimler ivedilikle yapılarak AB
Eğitim Prograınları'na (Socrates, Leonardo Da Vinci, Youth) dahli olmamız için kurulması
gereken "Ulusal Ajans" hayata geçirilmelidir. Ergenlik dönemindeki bireylerin gelecekle ilgfü

!
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işsizlik oranlarının yükselmesi nedeniyle yaşayabilecekleri sorunların göz ardı edilmemesi
gerekmektedir. Mesleki kararsızlık sürecinde, mesleklerin tanıtımı ve doğru meslek tercihlerin
bireylerin mesleki tercihlerini

bilinçli

olarak yapılması gerekir. Doğru tercihler başarılı

sonuçlar getirir. Meslek tercihi konusunda doğru bilinçlendirme ve yönlendirme ile mesleklere
özendirmeyi artırıp zaman içerisinde ara eleman sıkıntısı aşılması için gerekli düzenlemelerin
yapılması gerekmektedir.

Öğrencinin okul başarısına etki eden birçok faktör bulunmaktadır, Bunlardan en önemlileri
Öğrencinin zihinsel -potansiyeli, mizacı, sosyal beceri düzeyi gibi bireysel' özellikler ve aile
yapısı, sosyo-ekonoınik düzey, okulun fiziki ve niceliksel özellikleri gibi çevresel özelliklerdir.
Tüm. bu faktörler içinde ise aile yapısının, okulla beraber merkezi · öneme sahip olduğu
bilinmektedir.

Diğer bir deyişle aile yapısı öğrencinin okul başarısını doğrudan ve dolaylı

olarak etkilemektedirBu veri gerek Eğirim.Psikolojisi

gerekse ilgili alanlarda yapılan birçok

bilimsel çalışmayla desteklenmiştir.

Çocuğa

zarar

verecek

alışkanlıklardan

herhangi

bir

saptanmasa

halinde

uzman

pisikoloklardan, örgütlerden alınacak öneriler doğrultusunda davranmalı, aşırı tepki vermekien
kaçınılmalıdır. Okul ile ilgili çocukla -sohbet etmeli, okulla sürekli işbirliği yapılmalı, okulun
rehberlik servisinin görüşlerinden yararlanılmalıdır. Okul çevresinde şiddet yaratan oluşumlar
konusunda -yetkililerle uyarılmalı ve öğrenciler buralardan uzak nraılmahdr .. Şiddete eğilimi
olan, arkadaşları veya.aileleri
sağlanmalıdır .. 'l"''

·,_ .••.;._

ile sorunlar yaşayan"'Öğrencile.re·yöne1ik

rehberlik hizmeti

•

- Ergenlik döneminde ki gençlerin işlevselliğini artırmak da, bu dönemde yaşanan çalışmaya
. karşı isteksizliğini büyük ölçüde azaltacaktır.

Özellikle

bireylerin yetişmesi için bu dönemdeki işlevsellik

kendisi ve çevresiyle ile barışık

önemlidir.

Bireyin işlevselliğinin

artışı

başarıyı artıracak, başarının getirdiği olumlu rol ve be.rolün sağladığı motivasyon gencin mutlu
ve kendine güvenen bir birey olmasını sağlayacaktıt(Abalı,2004:

ABD'deki

l04).

Okullar AIDS/HIV, -alkol, kariyer, çatışma. çözme, suçluluk duygusu, aile

yaşamı, sağlık, ahlak, kültür çatışması, erken hanıilelik, öğrenme yöntemleri; okuldan kaçma,
zorbalık gibi konularda önleyici programlar uygulamaktadır. Bu prdgramtannı içeren okullara

I
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)

I
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devam, eden öğrencilerin akademik olarak daha başarılı, aitlik. ve güvenlik duygusu yüksek
öğrenciler olduğu görülmüştür (Kaffengberg, & Seligman 2003).

Önleme çalışmalarının yapılabileceği en uygun yerlerden biri olan okul çocuklar için doğal
bir mekandırve çocuğun rub sağlığını ve uyumlu davranışlarını geliştirmek için hem ekonomik
hem de uygun bir çevredir. Özellikle de ailelerinden destek sağlamakta güçlüğü olan çocuklar
için okul son derece önemlidir. Burada daha çok öğrenciye, ilgili zaman çerçevesi· içinde ve
uygun bir şekilde ulaşılabilir- ve tüm çocuklar bu hizmetlere. dahil edilebilir

(Weist ve

Christodulu, 2000).

Bu araştırmada gençlik ve ergenlik dönemi eğitimi ve yaşam boyu-öğrenme
olarak açıklanmış, tanımları verilmiş, Avrupa Birliği'nin

kavramsal

eğitim Programı olan Sokrates

Programı 'nda yer alan Leonardo Da Vinci ·Programı irdelenmiş ve geaçlik eğitimi ile yaşam
boyu ·yaşam

boyu öğrenme sürecinde

KKTC' deki gençlerin

üstleneceği

rollerle

anıları

Programın KKTC'de uygulanabileceğine ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Geleceğimizi oluşturan gençlerimiz, yapılan ilgili araştırmalara bakıldığı zaman basında,
gazetelerde çıkan haberlerde şiddet, alkol.cmadde-bağımhlığı

ve çoğunlukla hız ve alkolden

dolayı meydana, gelen trafik kazalarındaki artış gözlemlenmektedir.
dönemindeki

. bireylerin

riskli

problemlere

KKTC'de .ergeıılik

yönelmelerini · engellemek, için·

programlar

düzenlenip projelerle gençlerin eğitimleri yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir biçimde
uymalarına yaid~cr'olıicl!k-önlçmler geliştirilmelidir.

;,k

ÖNERiLER ·

-ı:.t£i;rlt:- ı~.:ıl~;,if

ıt~,.. 5 'it;~l::i:ttıJ1·

Eğitim Yöneticileri
Avrupa Birliği'rıin

•t

;

ı

f<lf•

ı -

..•• ,...,

Gençlik-Eğitim Programı-kapsamında

So.ktııtes, Yotuh, Leonardo da

Vinci Programnnn amacı, her seviyedeki mesleki eğitimin başlangıcındaki insanların, özellikle
gençlerin beceri ve yeterliklerini geliştirmek, sürekli mesleki eğitim ve yaşam boyu edinilen
beceri ve yeterliklerin

geliştirilmesi

ve artırılmasından

hareketle, özellikle teknolojik

ve

kurumsal değişiklikleri bütünleştirmek için mesleki eğitime girişi ve mesleki eğitimin kalitesini
artırmak ve mesleki eğitimi, yeterlilik ve girişimcilik açısından güçlendirmek ve desteklemek,

f
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istihdam imkanlarını desteklemek, mesleki eğitim kurumları (üniversiteler dahil), işletmeler ve
küçük ve orta büyüklükteki
KKTC'dek:i

işletmeler

arasında işbirliğini

Gençlere AB Gençlik Eğitim Programları

güçlendirmektir.

Bu nedenle

kapsamında eğitim verilmelidir.

Gençlerimiz için AB Gençlik Eğitim Programları beceri ve yeterliklerini geliştirmek; sürekli
meslek eğitimi ve yaşam boyu edinilen beceri ve yeterliklerin geliştirilmesi ve artırılmasından
hareketle, özellikle teknolojik ve· kurumsal değişiklikleri bütünleştirmek için mesleki eğitime
girişi ve. mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve mesleki eğitimi, yeterlilik ve girişimcilik
açısından güçlendirmek ve desteklemek açısından rehber olabilmelidir.

Eğitim ve öğretim programlannın uygulanmasında yer alan okul yöneticileri, öğretmenler,
okul psikolojik danışmanları öğrencilerin ruh sağlığına ilişkin ihtiyaçlarını karşılamada önemli
bir yere sahiptirler. Gençleri hedefleyen okul temelli çalışmalar, risk davranışlarını azaltmalı ve
· sosyal

yeterlikleri

artırabilmelidir.

Meslek

tercihi

konusunda. doğru bilinçlendirme

ve

yönlendirme ile mesleklere özendirmeyi artırıp zaman içerisinde ara eleman sıkıntısı aşılması
için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Eğitim Programcıları ve Uzmanlar
Çocuklara, gençlere, anababalara,

okul çalışanlarına,

kuruluşlara risk oluşturan etmenlerin,

öğretmenlere, sosyal hizmet veren

problemli davranışların ve eksik olan becerilerin neler

olduğu sorulmalı ve önleme programları, programdan yararlanacak olanlann tanımlarına ve
gereksinimlerine göre düzenlenmelidir.
~··

.,

-·- ~-- .

Yazılı ve Görsel Basın Yayın Yöneticileri
Yazılı

ve görsel

olumsuzluklar

yayınlarda

saldırganlık,

üzerine eğitici toplumsal

şiddet,

madde

kullanunı,

alkolün

yarattığı

programlar yapılabilir. Televizyon programlarında,

sinemalarda ve biJgisayar filmlerinde izledikleri şiddet içeren-davranışlarla ilgili programların
gerçek bayatta _ne kadar acı verici olduklarım ve ne tür ciddi sorılnlara yol açabileceklerini
anlamalarını sağlamak gerekir.

'

ı

Anne ve Bahalara

!

Anne baba olarak her şeyden önce gençlik çağının çalkantılı bir dönem olduğunun bilincine
varılmalı,

gençlik çağının özellikleri

hakkında bilgi alınmalıdır.Anne

baba olarak temel

l
1

.: I
1

•
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görevimiz, çocuklarımızı bağımsız, verimli ve sorumlu bir şekilde yaşayabilecek duruma
getirmek olmalıdır. Ailelerin önemli bir fonksiyonu da çocuklarım yetiştirmek ve yaşadıkları
topluma uygun hale getirmektir. Ergen ilk eğitimini aile içinde alır. Aileler çocuklarına çeşitli
doğru davranışları öğretirken onları olumsuz etkileyecek şeylerden.uzak tutmak isterler. Aile
ilişkilerinde gencin benimsediği düşünce, davranış, tutum ve eylem.Jeri kişilik yapısının
biçimlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle anne baba olarak sorunlara ortaklaşa
yaklaşılması doğru olabilir. Karşılıklı diyalog kurmada. istekli olunıtıalı ve diyaloğu anne-baba
başlatmalıdır.

Ergenin gözüyle görmeye çalışılmalıdır.Unutulmalnalı ki gencin göstermiş

olduğu uyumsuz davranışlar yine onunla karşılıklı diyalogla, konuşarak çözümlenmeye
çalışılmalıdır. Bağırmak, dövmek, küsmek gibi davranışlar tencin aileden daha çok
uzaklaşmasına ve yanlış arkadaşlıklar edinmesine neden olabilir. Ailenin tüm bireylerinin ortak
orum.Julukla uyacağı kurallar koymak bu kuralları koyarken her bireyin görüşünü almak
gerekmektedir. Gençle anne-baba ilişkisinin paylaşım yoluyla güçlenmesi ve ergenin ailesine
güven vermesi çok önemlidir .. İletişim bağlarının güçlenmesini sağlayan en büyük faktör
paylaşımdır.Ailede

herhangi

bir

sorun

olduğunda

gencin

de

görüşlerini alınması

gerekmektedir. Güven, sevgi, şefkat ve ilgi, aile bağlarının güçlü ottnası gerekmektedir.
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