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________________________
(*) Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü.

Evlilikte Etkili İletişim ve Problem Çözme: 
Bir Toplum Merkezindeki Kadınlarla 
Gerçekleştirilen Grup Çalışması

Arş. Gör. Rumeysa AKGÜN*
Öğr.Gör. Gonca POLAT ULUOCAK*

Öz
Evlilik ilişkisi içerisindeki çiftlerin en çok yakındık-

ları problemlerin kaynaklarına inildiğinde, çatışma 
çözme ve problem çözümü gibi iletişim odaklı beceri-
lerinin eksikliği göze çarpmaktadır. Çiftlerin yaşadıkla-
rı duygusal ve davranışsal problemler, herhangi bir 
yardım almadıkları takdirde, evliliklerini olduğu kadar 
yaşam doyumlarını da etkilemekte, dolayısıyla yaşam 
kalitelerini de düşürmektedir. Bu çalışma eşler arasın-
daki iletişimsizlik ve problemlerden kaynaklanan 
sorunlara çözüm bulmaya çalışarak kişilerin evlilikle-
rinden aldıkları doyumu artırmak amacıyla yapılan bir 
grup çalışmasını içermektedir. Bir Toplum merkezinde 
gerçekleştirilen grup çalışmasına 23 ile 49 yaşları 
arasında ev hanımı olan 12 kişi katılmıştır. On iki otu-
rum süren çalışmada evlilik yaşam ölçeği ve evlilikte 
sorun çözme ölçeği kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler: Gecekondu, kadın, eşler arası 
iletişimsizlik, problem çözme, grup çalışması.

Abstract
Effective Communication and Problem 

Solving For Marriage: A Group Work with 
Women in a Community Center 

In marriage, by going behind to problems, it 
appears that the lack of the communication- based 
ability on problem solving and conflict resolution are 
most of the complaining challenge of couples. 
Emotional and behavioral problems which experi-
enced by couples, if they do not receive any support, 
effects either their marriage or life satisfaction; that is 
why their life quality decreases. This study includes a 
group work that aspire after trying to solve communi-
cation based problems between the couples and to 
increase marrital satisfaction. 12 housewifes, whose 
ages differ between 23 and 49, were joined to group 
study that conducted in a Community Center Marriage 
Life Scale and Marital Problem Solving Scale were 
applied in the study which includes 12 sessions of 
group work.

Key Words: Slum, woman, lack of communication 
between couples, problem solving, group work.
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madığı için bir dairede oturamamakta ve gecekon-
du inşa etmektedir. Böylece kendilerinden sonraki 
gelen hemşehrileri de onların yanına yerleşerek 
köydeki kültürlerini devam ettirmektedirler. Köy 
kültürünün devam ettirilmesinin yanında aile üye-
lerinin bazıları asimile olmakta bulundukları şehrin 
kültürüne adapte olmaktadırlar. İş bulma sorunu, 
eskisinden kötü hayat şartları ve yaşanan kültür 
şoku aile üyeleri arasında özellikle eşler arasında 
sorunlara neden olmaktadır. Kadınların şehir ha-
yatına alışmaya başlaması, artık eşlerinin her söy-
lediğini kabul etmemeleri ve değişim çabası içinde 
olmaları eşlerin yaşadığı diğer sorunlardandır. Bir 
diğer sorun alanı ise erkeklerin şehirdeki bakımlı 
kadınları görüp kendi eşlerini beğenmemeleri bu 
nedenle onlara kendilerini değiştirmeleri konusun-
da baskı yapmaları ya da şehirde tanıştığı bir ka-
dın ile birlikte yaşama veya eşinin üzerine kuma 
getirmesi eşler arasında yaşanan önemli prob-
lemlerden birisidir. Bu sorunlarla baş edemeyen 
aileler ya boşanmakta ya da hayatlarına huzursuz 
bir şekilde devam etmektedirler. Fakat gecekondu 
bölgelerinde ve geri kalmış bölgelerde kadınlar 
çoğunlukla boşanmayı düşünmemektedirler. Bu 
durum onlar için sıradanlaşmakta ve yaşamaları 
gereken bir süreç olarak düşünmektedirler.

Kent yaşamında ise kadınlar kendilerini gelişti-
rip ekonomik yönden güçlendikçe kocaları ile olan 
sorunlar ve şiddet karşısında yaşananları sineye 
çekmeyip boşanma yoluna gitmektedirler. 

Bir diğer sorunsal alan da eşlerin duygularını 
ve sorunlarını paylaşamamaları, eşlerin her birinin 
kendi anlam dünyaları içerisinden anlamaya çalış-
mamalarıdır. Bunun sonucu olarak da eşler birbir-
lerine yabancılaşmaktadırlar. 

 Aile yapısını tehdit eden bu yaşantının sorun-
suz bir şekilde üstesinden gelinmesinde eşler ara-
sı etkili iletişim ve problem çözme kapasitelerine 

GİRİŞ

Toplumsal yaşamın en temel birimi ailedir. Sos-
yal, kültürel ve ekonomik anlamda da aile işlerli-
ği olan bir kurumdur. Aileyi oluşturan bireyler de 
birbirlerine karşı sorumlulukları olan kişilerdir. Bu 
sistem bireylerin sosyal yaşamlarında ve ilişkile-
rinde sağlıklı olabilmeleri için düzgün bir şekilde 
işletilmesi ve ortaya çıkan aksaklıkların düzeltil-
mesi gerekmektedir. Hızlı bir değişimin yaşandığı 
günümüz dünyasında yaşam şartları ve şekli de 
hızlı bir şekilde değişmekte ve kentler aile yapısı-
nın işlemekte zorlandığı alanlar halini almaktadır-
lar. Kırsal alanda ailelerin karşılaşacağı sorunlar 
ile kentsel alandaki ailelerin karşılaşacağı sorunlar 
farklıdır. Hızlı değişim süreci kendisini kentte güçlü 
oranda hissettirmekte bu durum eşlerin birbirleriy-
le olan ilişkilerinde sorunlar yaşamalarına sebep 
olmaktadır.

Kent ailesinin yaşantısında en önemli stres fak-
törlerinden biri şüphesiz göç olgusudur. Ülkemizde 
özellikle ekonomik amaçlı gerçekleştirilen ve kır-
dan kente doğru bir yol izleyen iç göçlerin kent aile-
si üzerinde önemli etkileri olduğu düşünülmektedir. 
Kentsel yaşama uyum sağlamaya çalışan aileler-
de bu değişim, aile yapısını, aile içi ilişki tarzlarını, 
rolleri, eşler arası ya da ebeveyn-çocuk arasın-
daki tutumları kapsamaktadır (Keats, 1996,s.58). 
Ailedeki sınırların değişmesi, aile parçalanmaları 
ve ayrılma problemleri bu süreçte yaşanan önemli 
sorunlardır (Baptiste, 1993,s.345). 

Türkiye’de yapılan iç göçler kırdan kente ol-
maktadır. İnsanlar daha iyi bir yaşam, daha iyi bir 
iş bulabilmek için köyden kente göç etmektedirler. 
Yaşanan bu göç ile birlikte insanların yaşamında 
olumlu olumsuz birçok değişiklik meydana gel-
mektedir. Bu değişikliklerin temeli ise ailede ya-
şanmaktadır. Düzenli bir geliri olmayan ve şehre 
iyi yaşamak için gelen aile ekonomik durumları ol-
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gibi işlerde çalışarak eve gelir getirmeye çalışırlar. 
Ayrıca bu çocuklar şehirdeki kötü düşünceli insan-
lara da çabuk kanabilirler.

Toplum merkezileri genel itibari ile göç bölgele-
rinde, geri kalmış bölgelerde bölgeyi ve bölge hal-
kını kalkındırmak amacıyla kurulmuş yerlerdir. Bu 
nedenle toplum merkezinde yapılacak olan çalış-
malar o bölge insanının gelişimi için çok önemlidir. 
Evlilik ile ilgili yapılan çalışmalar insanların daha 
bilinçli olmasını ve yaşadıkları sorunları birlikte 
çözmelerini sağlayacaktır. Böylece çocukları ile 
de daha fazla ilgileneceklerdir. Bu çocukların ka-
yıp kuşak olmasını, kötü alışkanlıklar edinip, suça 
yönelmelerini engelleyecektir. Çünkü yapılan araş-
tırmalar gecekondu bölgelerindeki çocukların suça 
yöneliminin daha fazla olabileceğini göstermiştir. 
Bu çocuklar kendilerine yakın davranan, para ve-
ren kişilere karşı çabuk kanabilmektedirler.

Sosyal hizmetin amacı bireyi çevresi ile birlikte 
ele alıp onu değiştirmektir. Bu nedenle aileler ile 
ilgili yapılan çalışmalar çocukları ve o aileye yakın 
olan diğer aileleri de etkileyecek dolayısıyla yaşa-
nan sorunlar daha da azalacaktır.

İletişim ve Etkili İletişim

Bir süreç olarak iletişim, bir mesajın bir gönde-
riciden bir alıcıya aktarımını kapsar. Toseland ve 
Rivas’a (2001) göre, iletişim algıların, düşüncele-
rin ve hislerin bir gönderici tarafından dile ve diğer 
sembollere dönüştürülmesini, dilin ve sembollerin 
sözlü, sözsüz veya sanal olarak aktarımını ve me-
sajın alıcı tarafından çözülmesini kapsar(Garvın, 
Gutıérrez, Galınsky,2004). Etkili iletişim ise bir me-
sajı karşı tarafa doğru biçimde aktarma ve karşı 
tarafın da mesajı doğru olarak algılamasıdır.

Evlilikte Etkili İletişim ve İletişim 
Problemlerini Çözme

 Eşler arası problemlerin nedenlerine bakıldı-
ğında pek çoğunun iletişimin sağlıklı olmamasın-

işlerlik kazandırmak önemli yer tutmaktadır. Bu 
çalışmada iletişim ve etkili iletişim, evlilikte etkili 
iletişim ve iletişim problemlerini çözme becerilerini 
geliştirme, evlilikte problem çözme konuları üze-
rinde durulacaktır.

Göç Olgusunun Meydana Getirdiği 
Sorunlar ve Evliliklere Etkisi

Göç, insanların çeşitli nedenlerle(savaş, eko-
nomik) bulundukları yerlerden başka yerlere geçici 
veya sürekli olarak taşınmalarıdır. 

Özellikle köyden kente yapılan göçler berabe-
rinde pek çok sorunu da getirirler. Bu sorunlardan 
ilki kent yaşamına adapte olamama sorunudur. 
Köydeki insanların alışkanlıkları ve davranışları 
şehirdekiler ile aynı olmadığı için köyden kente 
göç eden aileler kültür şoku yaşarlar. Bunun dı-
şında Nüfusun dağılışında dengesizlik olur. Kentte 
oluşan yoğunluk sağlık, eğitim, konut gibi ihtiyaç-
ların giderilmesinde aksaklıklara sebep olur bunun 
dışında kente gelirken ekonomik yönden iyi ola-
caklarını düşünen insanlar iş bulmada zorlanırlar. 
İş bulsalar dahi gündelik ve niteliksiz işlerde çalı-
şırlar. Ekonomik yönden sıkıntı yaşayan aile birey-
leri arasında sürtüşmeler olur ve bunlar zamanla 
aile içi şiddete kadar gider. Bunun dışında çarpık 
kentleşme, çevre sorunları, trafik sorunları ortaya 
çıkar. 

Köyden kente göç eden ailelerin yaşadıkları so-
runları evliliklerinde de sorunlar yaşamalarına ne-
den olur. Aile içi şiddet bunun en önemli sonucudur. 
Bunun dışında kadınlar eve para getirebilmek için 
gündelik işlerde çalışmaya başlarlar. Kadının eve 
para getirdiğini gören erkek zaten iş bulamıyorum 
düşüncesiyle çalışmayı iyice bırakır. Ev içinde ya-
şanan bu huzursuzluklar çocukları olumsuz yönde 
etkiler. Düzenli gelirleri olmadığı için okuyamayan 
çocuklar bazen kendi istekleri bazen de babaları-
nın zorlaması ile mendil satma, ayakkabı boyama 
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çük toplum birimidir. İnsanın kurduğu her yapı gibi, 
evliliğin de zamanla aksayan, düzeltilmesi gereken 
yönleri vardır (Özuğurlu, 1999).

Aile içi çatışma konuları, içerikle ilgili konular 
(ev işlerinin paylaşımı, para v.b.) ve ilişkiyle ilgili 
konular (aşk, güç, ebeveynlik v.b.) olmak üzere de 
gruplanabilir. Araştırmalar genelde, arkadaşlar, din 
ve kıskançlıktan kaynaklanan çatışmaların zaman 
içinde azalma gösterdiğini, cinsellik, iletişim ve eğ-
lence ile konulardan kaynaklanan çatışmaların ise, 
zaman içinde artış gösterdiğini ortaya koymaktadır 
(Segrin, 2004; akt: Canel,2007). 

Bu problemlerin kaynağına bakıldığında çiftlerin ya 
iletişimlerinin yetersiz olduğu ya da etkili problem çöz-
me kapasitelerinin eksik olduğu görülür. Etkili problem 
çözme kapasitesi problemlerin net bir şeklide tanımla-
nıp ortaya konması, bu problem için alternatif çözüm 
yollarının tartışılması ve her iki taraf için uygun olan 
çözüm yolunun uygulamaya geçirilmesidir.

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu Ankara il Müdürlüğü’ne bağ-
lı Mamak Belediyesi Toplum Merkezi’nden hizmet 
alan kadınlarla gerçekleştirilen grup çalışmasının 
evlilik yaşam doyumu ve problem çözme açısın-
dan etkili olup olmadığının ortaya konulmasıdır. 

YÖNTEM 

Model 

Çalışma, ön test-son test modeli ile gerçekleş-
tirilmiştir. Çalışmada gerçekleştirilen grup çalışma-
sının toplum merkezinden hizmet alan kadınların 
evlilik yaşam doyumu ve problem çözme becerileri 
açısından etkililiği ortaya konmak istenmiştir. 

Grup çalışması

Bu grup çalışması Şubat 2009 ve Mayıs 2009 
tarihleri arasında Mamak Toplum merkezinden hiz-

dan kaynaklandığı görülür. Bir eşin söylediğini 
diğer eş farklı algılar. Bu durumda çözecekleri 
sorunları çözemedikleri gibi üstüne yeni sorunlar 
çıkar. Eşler arasında etkili iletişimin olmamasının 
sebebi her bireyin kendi düşüncesini savunması 
ve bunu karşı tarafa kabul ettirmeye çalışmasıdır. 
Örneğin; karı-koca bir konuyu tartışırken birisi di-
ğerinin konuşmalarını dinlemek yerine kendi söy-
leyeceklerini düşünür. Bu durumda da eşinin söy-
lediğini yanlış anlar ve aralarında yeni tartışmalar 
ortaya çıkar. Bir başka iletişimi olumsuz etkileyen 
faktör bireyin ya saldırgan ya da pasif olmasıdır. 
Yani ya düşüncelerini bağırarak aşırı bir tepkiyle 
anlatır ya da pasif olmasından dolayı düşüncele-
rini net olarak ifade edemez. Bu durumda da kar-
şısındaki birey onun düşüncelerini açık bir şekilde 
anlayamaz.

Eşler arasında yaşanan iletişim problemlerini 
çözmek için çiftlerin ilişkilerindeki aksayan yönle-
rin olumlu olumsuz taraflarını konuşması gerekir. 
Bunun için her iki tarafın en çok rahatsız olduğu 
konudan başlamak gerekir. Bireyler toplum içinde 
eşlerini eleştirmemeli ve gerek duydukları alanda 
eşlerinden yardım almaktan kaçınmamalıdırlar. 
Eşler her konuda anlaşmaları gerekmediğini ve 
karşılarındaki bireyin farklı bir insan olduğunu ka-
bul etmeleri gerekir.

Bunların dışında eşler söyledikleri şeylerde tutarlı 
olmalı ve söyledikleri bir şeyi bir başka gün değiştir-
memelidirler. Ayrıca eşler birbirlerine geri bildirimde 
bulunmalıdırlar. Karşılarındaki kişinin düşüncelerini 
anlayıp anlamadıklarını test etmelidirler. 

Evlilikte Problem Çözme

Evlilik, tarihsel süreç içerisinde 4000 yıllık yeni 
bir toplumsal kurumdur. Doğada olmayan, insanın 
kurduğu bir kültür kurumudur. Her kültür olayı gibi 
zamanla gelişen, değişen, yeni biçimler alabilen, 
kadın ve erkeğin birlikteliği ile gerçekleşen, en kü-
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katsayısı ise erkek grubunda 0.88, kadın grubun-
da 0.91 olarak bulunmuştur. Bu bulgular ölçeğin 
güvenilir olduğunu göstermektedir (Tezer, 1986, 
akt: Güven, 2005). 

 3.Evlilikte Sorun Çözme Ölçeği

Evlilikte sorun çözme ölçeği, evli bireylerin evlilikte 
karşılaştıkları problemleri çözme becerilerine ilişkin al-
gılarını belirlemek amacıyla (Marital Problem Solving 
Scale) Baugh, Avery ve Sheets-Hawoth tarafından 
geliştirilmiş, 9 maddelik 7 dereceli bir ölçektir. Orijinal 
çalışmada ölçeğin iç tutarlılığı. 95; test-tekrar test ko-
relasyon katsayısı .86 (p<.001) olarak bulunmuştur. 
Ölçüt geçerliği için Çift Uyum Ölçeği ile olan korelas-
yonuna bakıldığında ise iki ölçek arasındaki korelas-
yonu .61 (p<.001) olarak bulunmuştur. 

Ölçeğin Türk kültürüne uyarlama çalışmala-
rı Hünler ve Gençöz (2002) tarafından yapılmıştır. 
Orijinal formunda 7 dereceli olarak değerlendirilen 
ölçek, cevaplanmasının kolay olması bakımından 5 
basamaklı değerlendirme ölçeğine dönüştürülmüş-
tür. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 45 en 
düşük puan ise 9’dur. Yüksek puan, bireyin kendini 
evlilikte problem çözme becerileri açısından başarılı 
algıladığını göstermektedir. Pilot çalışmada ölçeğin 
iç tutarlığı .88 olarak bulunmuştur (p<.001) (Hünler 
ve Gençöz, 2003, akt: Güven, 2005).

Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analizi

Evlilik Yaşam Ölçeği ve Evlilikte Sorun Çözme 
Ölçeği grup öncesinde ve grup sonrasında uygu-
lanmıştır. Araştırma verileri SPSS 11.5 programın-
da analiz edilmiştir ve minimum anlamlılık düzeyi 
.05 kabul edilmiştir.

Sınırlılıklar 

Şüphesiz ele alınan konu evlilikte iletişim ve 
problem çözme olduğundan, eşlerin gerçekleştiri-
len çalışmaya birlikte katılmaları çalışmanın etkililiği 
açısından önemli ve gereklidir. Ancak gerçekleştiri-

met almaya gelen 12 üyenin katıldığı 12 haftalık 
bir çalışmadır. Çalışma her hafta 2 saat süren top-
lantılardan oluşmuştur.

Veri Toplama Araçları

1.Grup Öncesi Değerlendirme Formu:

Araştırma kapsamına giren grup üyelerinin yaş, 
eğitim durumu, gelir düzeyi, eğitim düzeyi, eşinin 
eğitim düzeyi, kaç yıllık evli olduğu, çocuk sayısı, 
mesleği, çalışıp çalışmadığı, eşinin mesleği, eşinin 
çalışıp çalışmadığı, evlenme biçimi ve kaç yaşın-
da evlendiği gibi sorulardan oluşan bir formdur. Bu 
formun amacı grup öncesi üyeleri daha yakından 
tanımak ve bu değişkenlere göre evlilik ilişkilerinin 
ve problem çözme becerilerinin hangi aşamada ol-
duğunu belirlemektir.

2.Evlilik Yaşam Ölçeği

Evlilik yaşam ölçeği eşlerin evlilik ilişkisinden 
sağladıkları genel doyum düzeylerini ölçmek ama-
cıyla Tezer (1986) tarafından geliştirilmiştir. 10 so-
rudan oluşan 5’li dereceleme tipi bu ölçekten alı-
nabilecek en yüksek puan 50, en düşük puan ise 
10’dur. 50 Ölçeğin geçerliğini belirlemek amacıyla, 
ölçek evli ve boşanmış bireylere uygulanmış ve 
grupların ölçekten aldıkları puan ortalamaları ara-
sında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur (t=6.23, 
p<0.01). Bu bulgu ölçeğin dış ölçüte göre geçerli-
ğinin kanıtı olarak gösterilmiştir. Ayrıca, ölçeğin bi-
reylerin sosyal beğenirlik yönelimlerinden etkilenip 
etkilenmediklerini anlamak için sosyal beğenirliği 
ölçmek amacıyla geliştirilen Kişisel Davranış An-
keti puanları ile karşılaştırma yapılmıştır. Sonuçlar 
Evlilik Yaşam Ölçeğinin bireylerin sosyal beğenirlik 
yönelimlerinden çok az etkilendiğini göstermiştir 
(r=0.21). Bu bulgu da ölçeğin geçerliğine dolaylı 
kanıt olarak gösterilmiştir(Tezer,1986, akt: Gü-
ven,2005). 

Ölçeğin test-tekrar test yöntemi ile belirlenen 
güvenirlik kat sayısı 0.85, Cronbach Alfa iç tutarlılık 
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sürmektedirler. Bundan dolayı eşler yaşamlarında 
iletişime gereken önemi vermemektedir. Yaşanan 
bu iletişim sorunları eşler arasında bir takım prob-
lemlerin yaşanmasına neden olmakta ve bu durum 
eşlerin evlilikten aldıkları doyumu azaltmaktadır. 

Çalışma Grubu

Ön test-son test modelini temel alan bu çalış-
ma yaşları 23–49 arasında değişen ve ev hanım-
larından oluşan 12 kişilik grup çalışması bir toplum 
merkezinde gerçekleşmiştir. Çalışmanın sonlarına 
doğru 3 üye toplum merkezindeki diğer kurslara 
devam etmek için, bir üye de rahatsızlığı olduğu 
gerekçesi ile grubu tamamlayamadan bırakmıştır. 
Çalışma grubunun sosyo-demografik özelliklerine 
ilişkin bulgular Çizelge 1’de verilmiştir.

len bu çalışmaya yalnızca kadınlar dahil edilmiştir. 
Bunun en önemli nedeni, toplum merkezlerinden 
hizmet alan erkeklerin oranının oldukça düşük ol-
ması ve eşlere ulaşmada zorluk yaşanmasıdır. Söz 
konusu grup çalışmasının yalnızca kadınlarla yapıl-
ması bu çalışmanın bir sınırlılığını oluşturmaktadır. 

GRUP ÇALIŞMASI YAPILAN BÖLGENİN 
ÖZELLİĞİ

Ankara’nın Mamak ilçesi yaşam standartları 
bakımından diğer ilçelere oranla daha düşük bir 
gelir seviyesine sahiptir. Aynı zamanda gecekon-
du yerleşimin yaygın olduğu bir bölgedir. Kırdan 
gelen göçler bu bölgede yoğunlaşmış ve kırsal 
aile yaşamından kentsel bir yapıya hızlı bir geçiş 
yaşanmıştır. Eğitim seviyesi ve ekonomik durum 
olarak da aileler standartların altında bir yaşam 

Çizelge 1. Grup Üyelerinin Sosyo-Demografik Özellikleri

Yaş Cinsiyet Eğitim Kaç yıllık evli

34 K İlköğretim 14

27 K İlköğretim 5

25 K İlköğretim 4

34 K Lise 9

49 K İlköğretim 35

26 K Lise 6

41 K İlköğretim 22

28 K İlköğretim 4

28 K Üniversite 5

23 K Lise 4

32 K Lise 16

24 K İlköğretim 2
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istendi. Bu konuşmanın ardından grup sonlandı-
rıldı.

2.Oturum

Bu oturumda ilk olarak geçen hafta içinde ne-
ler yaptıkları soruldu. Bu arada gruba gelen yeni 
üyeler kendilerini tanıttılar. Ardından grup üyeleri-
ne verilen mektuplar toplandı ve eşlerinin tepkileri 
soruldu. Üyelerin bir kısmı eşlerinin gönüllü olarak 
yardım etmeyi istediğini söylerken bir kısmı da 
üyelerin konuşup rahatlaması için eşlerini gönder-
diğini söylediğini ifade etti. Ev ödevlerinden sonra 
sırayla bütün üyelerin eşleri ile kimin aracılığı ile 
tanıştıklarını, nerede tanıştıklarını, nasıl tanıştıkla-
rını, hangi mevsimde tanıştıklarını, kaç yıllık evli 
olduklarını, kaç yaşında evlendiklerini söylediler. 
Üyelerin çoğu eşleri ile severek evlendiğini söyle-
miştir. Üyeler arasında eşi ile kaçarak evlenen bir 
üye de vardır. 

3.Oturum

Oturumun açılışında ilk olarak üyeler ile geçen 
hafta yapılan grup çalışmasını ve eşlerine gönderi-
len mektup konuşuldu. Üyelerin bir kısmı eşlerinin 
yardımcı olacaklarını söylerken bir kısım eşleri-
nin mektupları imzalamakla birlikte kendilerinden 
başka bir şey istenmemesini söylemişlerdir. Bazı 
üyelerin eşleri ise mektubu hiç imzalamamıştır. Ev 
ödevlerinin ardından en son katılan üyeler ile birlik-
te üyelerin birbirlerini daha iyi tanımaları amacıyla 
müzikli tanışma oyunu oynandı. Tanışma işlemi 
bittiğinde üyeler kimler ile tanıştıklarını anlattılar. 
Tanışma aşamasından sonra üyelerin eşleri ile na-
sıl tanıştıkları konusuna devam edildi. Üyelere ev 
ödevi olarak grup çalışmasında yapılanların mek-
tuplaştırılması, grup çalışmasından beklentilerini 
gerçekleştirmek için kendilerine düşen görev ve 
grup çalışmasında konuşmak istedikleri konuları 
ödev verildi.

Kadınların yaş ortalamaları 30.92 (s.s.7.69)’dir. 
Kadınların tamamı gelir düzeylerini orta düzey ola-
rak belirtmişlerdir. Kadınların çoğunluğun (n=7) 
ilköğretim mezunu olduğu, 4'ünün lise mezunu ol-
duğu, 1’i ise üniversite mezunu olduğu görülmek-
tedir. Kadınların çalışma durumuna bakıldığında, 
tamamının ev hanımı olduğu öğrenilmiştir. 

Grup Süreci ve Grup Oturumlarının Özeti

Grup üyeleri ile 12 oturum gerçekleştirilmiştir. 
Gruplarda etkileşimi artırmak ve üyelerin kendileri-
ni daha iyi ifade edip konuları kavramaları amacıyla 
çeşitli oyunlar oynanmıştır. Her toplantı 90 dakika 
ile 120 dakika arası sürmüştür. Grup süreçlerinin 
özetleri aşağıda verilmiştir:

1.Oturum:

Bu grup oturumunda  öncelikle tüm katılımcıla-
ra, grup içersinde hitabeti kolaylaştırmak ve görsel 
olarak üyelerin birbirlerinin isimlerini daha iyi ha-
tırlamaları için isimlerini yazmaları ve masalarının 
üzerine koymaları için kâğıt ve kalem verildi. Lider 
kendisini ve neden böyle bir çalışma yapmaya karar 
verdiğini anlattı. Grup üyeleri de kısaca isimlerini, 
kaç yıllık evli olduklarını eşlerinin ne iş yaptığını ve 
çocuk sayılarını söylediler. Üyeler kendilerini tanıt-
tıktan sonra grup kurallarının belirlenmesi aşaması-
na geçildi. 

Grup kurallarının kararlaştırılmasından sonra 
grubun günü ve saati konuşuldu. Bunun ardından 
üyelere eşlerine götürmeleri için mektup verildi. Bu 
mektup üyelerin eşlerinin gruba katılmasından ha-
berdar olmalarını amaçlamak ile birlikte yapılacak 
olan çalışmalarda eşlerinin katılması için bilgilen-
dirme notunu içermektedir. Mektupların verilme-
sinin ardından üyelere gruptan beklentileri ve bu 
beklentileri gerçekleştirmek için üyelerin kendile-
rine düşen görevlerin neler olduğunu yazmaları 
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3 nesne getirmelerini ve ev ödevlerini unutmama-
larını söyleyerek grup bitirilmiştir.

5.Oturum

Bu oturumda ilk olarak üyelerden çantaların-
daki herhangi bir nesneyi masanın üzerine koy-
maları istendi. Üyeler masanın üzerine bir nesne 
koydular. Ardından üyelerden sırayla kalkıp seçtik-
leri nesnenin kendileri için ne anlam ifade ettiğini 
söylemeleri istendi. Üç üye telefonlarını koydular. 
Telefonlarını koymalarının sebebinin eşlerinin do-
ğum günlerinde kendilerine aldıkları hediye oldu-
ğunu söylediler. Bir üye kızının kimliğini koydu. 
İlk annelik duygusunu tattığı için kızının kimliğini 
koyduğunu söyledi. Bir diğer üye kızının tokasını 
koydu. Kızının saçlarının kısa olduğu için saçları-
nın uzayıp uzamayacağını sorduğunu bu yüzden 
kızının tokasını koyduğunu söyledi. 

Bu paylaşımlardan sonra üyelere evliliklerinin 
dünü, bugünü ve yarını ile ilgili nesne getirip ge-
tirmedikleri soruldu. Bazı üyeler getirmişti, bazıları 
ise sözlü olarak ifade etti. Grubun en yaşlı üye-
si dününü gecekonduya benzettiğini ve sıkıntılar 
çektiğini, bugününü apartmana benzettiğini ço-
cuklarının büyüyüp evlendiğini yarınının ise mezar 
olduğunu söyledi. Yeni evli olan bir üye kendisini 
tencereye eşini de tencerenin kapağına benzetti. 
Altlarındaki ateş yandıkça evliliklerinin olgunlaş-
tığını söyledi. Bir başka üye geçmişinin tuz gibi 
olduğunu söyledi. Geçmişte sıkıntılar yaşadığını, 
bugünün şeker gibi olduğunu yarının da şeker ve 
tuz karışımı tatlı güzel olmasını istediğini söyledi. 

Bu konuşmaların yarınlarının iyi olması için 
kendilerine düşen görevleri düşünmeleri istendi. 
Ayrıca üyelere evliliklerindeki on önemli şeyi yaz-
malarını aynı şekilde eşlerini de evliliklerinde bul-
dukları on önemli şeyi yazmaları ve bunları kapalı 
zarfa koyarak getirmeleri istenerek grup bitirildi.

4.Oturum

Bu oturumun başında bazı üyelerin grubu bı-
raktığı öğrenilmiştir. Oturumda ilk olarak üyelere 
gözlerini kapatmaları söylenmiştir. Ardından yeşil-
likler içinde oldukları ve bir tepeye tırmandıklarını 
düşünmeleri istenmiştir. Yanlarında birisinin olup 
olmadığı konusu kendilerine bırakılmıştır. Tepe-
de bir şeyler gördükleri ve sonra aşağı indikleri 
söylenmiştir. Ardından üyelere buraya dönmek 
isteyenlerin gözlerini açmaları söylenmiştir. Bütün 
üyeler gözlerini açtıktan sonra nerede olduklarını 
paylaşmaları istenmiştir. Üyeler genel itibari ile 
tepeye yalnız çıktıklarını söylemişlerdir. Bir üye 
tepeye çıktığını çıktığı zaman çok rahatladığını so-
runlarından kurtulduğunu ve tekrar aşağı indiğinde 
sorunlarına geri döndüğünü söylemiştir. Tepeye 
eşi ile çıktığını söyleyen tek bir üye vardır.

Isınma egzersizinin ardından üyelere biraz 
süre verilmiş, evliliklerinin dünü, bugünü ve yarını 
hakkında düşünmeleri ve 3 sıfat bulmaları isten-
miştir. Süre bitiminde düşüncelerini paylaşmak is-
teyenlere sorulmuştur. Bir üye geçmişinin karanlık 
olduğunu, bugününün iyi olduğunu ve geleceğinin 
daha iyi olacağını düşündüğünü söylemiştir. Diğer 
üyelerde genel itibari ile geçmişlerini kötü bugün-
lerinin iyi geleceklerinin daha iyi olmasını istedik-
lerini söylemişlerdir. Özellikle yeni evli üyelerin 
karamsar olmaları grubun en yaşlı üyesi olan aynı 
zamanda da kayınvalide olan üyeyi üzmüş ve ne-
den bu kadar karamsar olduklarını kendisinin de 
birtakım şeyler yaşadığını ama karamsar olma-
maları gerektiğini söylemiştir. Bunun üzerine genç 
evlilerden birisi kendisine evliliğinin 30 yıl öncesine 
gitmesini ve 30 yıl önceki halini düşünmesini is-
temiştir. Bunun üzerine grubun en yaşlı üyesi bir-
takım sıkıntılar olacağını fakat böyle karamsar ol-
mamaları gerektiğini söylemiştir. Bunun ardından 
üyelere evliliklerinin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili 
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fazla düşünmediler. Eşlerinde hoşlanmadıkları pek 
çok şeyin olduğunu söylediler. Genel olarak üyeler 
eşlerinin eve geç gelmesi çocukları ve kendileri ile 
ilgilenmediğini söylediler. 

Son olarak grup üyeleri ile eşlerinin hangi dav-
ranışlarına karşılık kendilerinin hangi davranışı 
değiştirebilecekleri soruldu. Bunun ardından üye-
lere eşleri ile bu konuları konuşmaları ve eşlerinin 
hangi davranışı değiştirebileceklerini sormaları is-
tendi. Bu konu ile ilgili son olarak hoşlanmadıkları 
bir davranışlarını değiştirmeye çalışmaları ve bunu 
yazmaları istendi.

Bu çalışmanın ardından tahtaya üyelerin söy-
lediği sorunlar yazıldı. Daha sonra üyeler araların-
dan birisini seçerek rol oyunu yaptılar. İlk olarak 
kadınların ortak sorunu olan eşlerin eve geç gel-
mesi ve kendileri ile ilgilenmemesi sorunu ile ilgili 
rol oyun yapıldı ve üyeler ile bu konuda konuşuldu. 
Üyeler oyundan memnun kaldıklarını söylediler.

9.Oturum

Bu oturumda üyelere evliliklerini bir heykele 
benzetselerdi neye benzetirlerdi diye soruldu. Bir 
grubun sessiz üyesi evliliğini ağaca benzetti. Ağa-
cın her mevsim farklı olduğu gibi evliliğinin de sü-
rekli değiştiğini söyledi. Bir diğer üye evliliğini güle 
benzetti. Grubun en çok konuşan üyesi evliliğini 
nara benzettiğini söyledi. Acısı ile tatlısı ile içinde 
birçok şeyi barındırdığını söyledi. Grubun en yaş-
lı üyesi evliliğini özgürlük heykelindeki meşaleye 
benzetti. 34 yıl boyunca evliliğinin özgür olduğunu 
söyledi.

Bu uygulamanın ardından üyelere evliliklerini 
bir oyuna benzetseler nelere benzetirlerdi diye so-
ruldu. Grubun en yaşlı üyesi evliliğini saklambaca 
benzettiğini söyledi. Grubun sessiz üyesi evliliğini 
horona benzettiğini söyledi. Nasıl horonu bilmeyen 
oynayamaz ise evliliğin de kurallarını bilemeyen 
insanların yapamayacağını söyledi. Bir başka üye 

6.Oturum

Oturumda ilk olarak evliliklerindeki 10 önemli 
şeyler konuşuldu. Bir üye çocuğunun ve eşinin ev-
liliğindeki en önemli şey olduğunu söyledi. Eşinin 
ise 10 maddeye de “eşim” yazdığını söyledi. Genel 
olarak eşler evliliklerindeki 10 önemli şeylere sevgi 
saygı olduğunu söylemişler. Eşlerinin kendileri için 
söyledikleri ise iyi bir anne, iyi yemek yapan, iyi 
arkadaş, iyi dinleyici olduğunu söylemişler.

Evliliklerinde üyelerin eşlerinin üzerilerine dü-
şen görevleri yazmaları ve ortak olarak eşlerin 
üzerlerine düşen görevleri yazmaları istenerek 
grup bitirildi.

7.Oturum

Bu oturumda evlilikte yaşanan problemler ile il-
gili paylaşımlarda bulunuldu. Yapılan araştırmalar 
üyeler ile tartışıldı. Yapılan araştırmalar konuşu-
lurken aslında her ailede sorun olduğu fakat bunu 
sevgi saygı ve iletişim olduğu sürece eşler arası 
sorun çözmenin daha rahat olduğu konuşuldu. 

8.Oturum

Grup oturumunda ilk olarak evlilikte bireylerdeki 
farklılıkların evlilik yaşantısındaki etkisi konuşuldu. 
Üyeler evlilikteki eşlerin farklı özelliklerinin olmasının 
evliliğe canlılık getirdiğini bütün özellikleri aynı olsaydı 
monoton bir hayatlarının olacağını söylediler. Bunun 
ardından üyelere eşlerinin kendilerinde sevmedikleri 
özelliklerini yazmaları istendi ve kendilerine 5 dakika 
süre verildi. Sürenin sonunda paylaşımlar alındı. Bir 
üye eşinin kendisini yumurta kapıya dayanmadan 
bir şeyler yapmasını istediğini söyledi. Bir başka üye 
eşinin kendisinin sinirli olmasını eleştirdiğini söyledi. 
İki üye eşlerinin, kendilerinin çok konuşmalarından 
şikâyetçi olduğunu söyledi. 

Bunun ardından üyelere eşlerinin hoşlanmadık-
ları yönleri soruldu. Bu soru karşısında üyeler çok 
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Bu paylaşımların ardından üyeler gözlerini tek-
rardan kapattılar ve bu çocuklarının kendilerinden 
ne istediğini ve kendilerinin çocuklarına karşı dav-
ranışlarını düşündüler. Bir üye kızına yaptığı re-
simler güzel olmasa bile güzel dediğini kızının kötü 
olduğu söylendiği zaman küstüğünü ve ağladığını 
söyledi. Bunun üzerine bu davranışın doğru olup 
olmadığı soruldu.Üyelerr her davranışı her hare-
keti onaylamanın çocuk için iyi olmadığını söyle-
diler.

Ardından üyelere çocuklarına masal anlatıp an-
latmadıkları soruldu. Grubun en yaşlı üyesi toru-
nuna masal anlattırdığını böylece onun hayallerini 
ve duygu dünyasını anlayabildiğini söyledi. Diğer 
üyeler de çocuklarına masal anlattıklarını söyledi-
ler.

12.Oturum

Bu son oturumda ilk olarak üyelere eşlerinin 
kendilerine dönüp birden kendilerini sevdiğini söy-
leseler ne yaparlardı diye soruldu. Ardından eşlere 
karşı sevgi sözcükleri söylemenin ne gibi değişik-
liklere neden olacağı konuşuldu. Üyeler eşlerinin 
kendilerine sevdiklerini söylediklerinde çok mutlu 
olduklarını söylediler. Bu konuşmanın devamında 
eşlerine karşı hediye almanın, sevdikleri yemeği 
yapmanın, güzel giyinmenin önemli olup olmadığı 
konuşuldu. Bir üye eşinin bir yere mi gittin diye sor-
duğunu söyledi. Bir başka üye eşinin kendisinden 
güzel giyinmesini beklediğini söyledi. Bundan sonra 
üyelerin eşlerine karşı hediye almalarının, onlar için 
özel olarak giyinmenin evliliklerini canlandırdığı ve 
romantizmi artırdığı konuşuldu.

Bunun ardından üyeler gözlerini kapattılar ve 
beş yıl sonrasını düşündüler. Neler değiştiğini ha-
yal ettiler. Gözlerini açtıklarında üyeler 5 yıl sonra 
çocuklarının büyümüş olacağını, başka çocukla-
rının da olacağını, evliliklerinin daha iyi olduğunu 
söylediler. 

de evliliğini horona benzettiğini söyledi. Tepine te-
pine bir şeyler yapılmaya çalışıldığını söyledi. 

Daha sonra üyelere ip dağıtıldı ve ipleri olabil-
diğince çekmeleri istendi. Bazı üyeler elleri acıdığı 
için ipi bıraktılar. Üyelere ellerinin acımaması için 
ne yapmaları gerektiği soruldu. Üyeler ipleri gev-
şetmeleri gerektiğini söylediler. Üyelere bu durum-
da iplerin sinirlere benzediği söylendi. Üyeler eşle-
ri ile bu ipler gibi gerildiklerinde sorunları çözeme-
diklerini, sadece kendilerini üzeceklerini söylediler. 
Eşleri ile yan yana olup konuştuklarında sorunları 
daha rahat çözecekleri söylendi. Son aktivite ola-
rak üyeler evliliklerindeki problemleri söylediler ve 
buna karşın neler yapılabilir konuşuldu. 

10.Oturum

Bu oturumda üyelerle, kendilerine piyango çı-
karsa ne yapacakları konuşuldu. Bir üye çocuğu 
ve eşi ile birlikte ormanlık bir alanda şelalenin kar-
şısında oturup kitap okuduğunu söyledi. Bir başka 
üye çocuğunu güvenli bir yere bıraktıktan sonra 
eşi ile kumsala gittiğini orada deniz kenarında ol-
duğunu söyledi. Bu paylaşımların ardından iletişim 
konusu konuşuldu. İletişim engelleri ve iyi bir ileti-
şimin nasıl olduğu konuşuldu.

11.Oturum

Bu toplantıda üyelerden gözlerini kapatmaları 
ve kendi çocukluklarını düşünmeleri istendi. Ailele-
rinin kendilerine kızdığında ya da güzel bir şey yap-
tıklarında ailelerinin neler söylediğini düşünmeleri 
istendi. Bu uygulamanın ardından üyeler gözlerini 
açtılar ve paylaşımları soruldu. İki üye babalarının 
kendilerine kızmadığını söyledi. Diğer üyeler de 
daha çok annelerinin kendilerine kızdığını söyle-
di. Grubun en yaşlı üyesi babasının ilk ve son kez 
kendisini evlendikten sonra kendisini dinlemeden 
dövdüğünü sonra babasının kendisine sormadığı 
için çok pişman olduğunu söyledi. 
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diklerini, 5’i ise aile ve arkadaşların tanıştırması ile 
evlendiklerini ifade etmiştir. Kadınların evlendikleri 
yaş ortalaması 20.50 (ss.2.46)’dir. 

Grup çalışmaları sırasında ele alınan konular 
çerçevesinde kadınların evlilik yaşamına ve evli-
likte sorun çözme becerilerine ilişkin farkındalık-
larının artması amaçlanmıştır. Grup uygulaması 
öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında, birçok 
üye için olumlu yönde değişim sağlandığı gö-
rülmektedir. Grup çalışmasının başlangıcında ve 
sonunda katılımcıların evlilikte yaşam ölçeği ve 
evlilikte sorun çözme ölçeği sonuçları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

Bu konuşmaların ardından üyeler birbirleri hak-
kında kısa bir değerlendirme yaptılar. Genel olarak 
herkes birbiri için olumlu şeyler söyledi.

BULGULAR VE YORUM

Toplum merkezinden hizmet alan kadınlarla 
gerçekleştirilen grup çalışmasının öncesinde, te-
mel sosyodemografik özelliklerin yanı sıra, evlilik 
yaşamlarına ilişkin bilgiler alınmıştır. Buna göre ka-
dınların evlilik süresinin ortalama olarak 10.50 yıl 
(ss.9,830) olduğu görülmüştür. Çocuk sayısı orta-
laması ise 2.00(ss.1.12)’dir. Kadınların en az 1, en 
fazla 4 çocukları bulunmaktadır. Evlenme biçimleri 
açısından kadınların çoğu (n=7) anlaşarak evlen-

Tablo 1: Evlilik Yaşam Ölçeği ve Evlilikte Sorun Çözme Ölçeği Sonuçları

KATILIMCI 
NO

Evlilik 
Yaşam 
Ölçeği 
Öntest
Puanı

Evlilik 
Yaşam 
Ölçeği 
Sontest 
Puanı

Değişimin 
yönü 

Evlilikte 
sorun 
çözme
Öntest
Puanı

Evlilikte 
sorun 
çözme
Sontest
Puanı

Değişimin 
yönü

1.Katılımcı 33 . 38 .

2.Katılımcı 35 35 = 36 45 +

3.Katılımcı 36 25 - 25 31 +

4. Katılımcı 39 38 - 22 37 +

5. Katılımcı 37 44 + 21 37 +

6. Katılımcı 28 26 - 25 25 =

7. Katılımcı 32 . 32 .

8. Katılımcı 28 . 19 .

9. Katılımcı 27 26 - 27 30 +

10. Katılımcı 23 31 + 38 36 -

11. Katılımcı 29 . 36 .

12. Katılımcı 35 39 + 25 29 +
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konusudur. Puan ortalamaları açısından grubun 
değerlendirilmesi Tablo 2’de görülebilmektedir. 

olan duruma yönelik farkındalık kazanmaları ve di-
ğer üyelerle deneyim paylaşımında bulunarak yeni 
bakış açıları kazanmaları, ölçek puanlarında var 
olan artışı açıklayabilmektedir. 

Brander ve diğ.,(2002,s.48), grup çalışmasının 
iletişim becerileri ve işbirliğini artırıcı rolüne dikkat 
çekmiştir (akt. Baykara-Acar, 2004,s.179). Grupta 
ele alınan konudan bağımsız olarak salt grup içi 
iletişimin sağlanmış ve sürdürülmüş olmasının bu 
anlamda bireylerin iletişim becerilerine olumlu kat-
kıda bulunduğu söylenebilmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan bu çalışma bir toplum merkezinde etkili 
iletişim ve problem çözme adı altında ve 12 üyenin 

Görüldüğü gibi, bireysel olarak katılımcıların 
öntest-sontest puanları arasında genel bir artış söz 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, üyelerin evlilik 
yaşam ölçeği puan ortalamaları grup öncesinde 
31.83 iken, grup sonrasında 33.00’a yükselmiş-
tir. Evlilikte sorun çözme ölçeği puan ortalamaları 
da grup öncesinde 29.75 iken, grup sonrasında 
33.75’e yükselmiştir. Söz konusu değişimin, grup 
oturumları süresince üyelerin evliliğin doğası ve 
kuralları, eşler arası dinamikler, sorun çözme be-
cerilerinin önemi gibi pek çok konuyu tartışma ve 
kimi zaman daha deneyimli üyelerden farklı bir ba-
kış açısı kazanma deneyimi edinmelerinden kay-
naklanabileceği düşünülmektedir. 

Grup oturumlarının, üyelere yeni beceriler ka-
zandırma açısından sınırlılığa sahip olduğu kabul 
edilmekle birlikte, üyelerin evlilik yaşamlarında var 

Tablo 2: Üyelerin Aldıkları Puanlara Göre Öntest-Sontest Ölçek Puanlarına İlişkin Betimsel 
İstatistikler 

Ölçek Öntest Sontest
Sayı Min. Maks. Ort. s.s. Sayı Min. Maks. Ort. S.s.

Evlilik 
yaşam 
ölçeği

12 23 39 31,83 4,821 8 25 44 33,00 7,091

Evlilikte 
sorun 
çözme 
ölçeği

12 19 44 29,75 7,771 8 25 45 33,75 6,251



21Ekim - Kasım - Aralık 2010

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Yapılan bu grup çalışması ile birlikte grup ça-
lışmalarının yararlı olduğu görülmüştür. Özellikle 
kente uyum sağlamaya çalışan, farklı sorunlara 
çözüm bulmaya çalışan gelişmemiş bölgelerdeki 
sosyal hizmet birimlerinde bu tür çalışmaların ya-
pılmasının yararlı olduğu düşünülmektedir.

Evlilik kurumu ile birlikte insanlar bir aile oluştu-
rurlar. Oluşan bu aile toplumun en temel birimidir. 
Dolayısıyla ailede olan sorunlar toplumu da olum-
suz yönde etkilemektedir. Bu nedenle hem sağlıklı 
bireylerin yetişmesi için hem de toplumda mutlu 
ve başarılı insanların sorun çözebilen ve sağlıklı 
iletişim kurabilen insanların olması için evlilik birli-
ği gerçekleşmeden önce bireylerin mutlaka evlilik 
okulundan mezun olmaları, evlilik ile ilgili kursla-
ra katılmaları ve bu kursların yaygınlaşıp, zorunlu 
hale gelmesi gerekmektedir.

katılımı ile 12 hafta süren bir grup çalışması ola-
rak gerçekleştirilmiştir. Üyeler toplum merkezinden 
hizmet alan kadınlardan oluşmaktadır. Üyelerin 
katılımı gönüllülük esasına dayanmaktadır. Grup 
çalışmasına katılan üyelere evlilikte sorun çözme 
ölçeği ve evlilik yaşam ölçeği uygulanmıştır. Bu ça-
lışmanın amacı, çalışmanın evlilik yaşam doyumu 
ve problem çözme açısından yararlı olup olmadı-
ğını ortaya koymaktır.

Yapılan grup çalışmasında evlilikte çatışma çöz-
me, karşılaşılan problemleri çözme, evlilikte iletişim 
gibi konular işlenmiştir. Uygulanan ölçeklerde grup 
sonunda anlamlı bir gelişme olduğu görülmüştür. 
Üyelerin bazıları eşleri ile iletişim kurmaya başlar-
ken, bazı üyeler kendilerini daha rahat ifade etme-
ye başlamış, bir kısmı da grup içinde daha kontrollü 
konuşmaya başlamıştır. Grup üyelerinin genel ola-
rak gruptan yarar sağladığı söylenebilir.
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Abstract 
The Effects of Parental Lost on Children

Death is an inevitable phenomenon in the lives of 
individuals. Every person exposures death in any 
stage of life. Especially in family, parental loss take 
place as an important life event. In this context, the 
meaning of parental lost and how to cope with grief 
experiences becomes a challenge for children. 

In this study, firstly the children’s perception of 
death according to different developmental stages will 
be presented. Then, by explaining the impact of 
parental lost on children,  how to deal with children 
who lost his/her parents will be emphasized.

Key Words: Parental lost, grief, child. 

Öz 
Ölüm, bireylerin yaşamlarında kaçınılmaz olarak 

yer alan bir olgudur. Her birey yaşamının bir evresinde 
mutlaka ölüm ile karşı karşıya kalmaktadır. Aile 
özelinde ise anne baba kaybı önemli bir yaşam olayı 
olarak yer almaktadır. Bu bağlamda, çocukların ölümü 
anlamlandırmaları ve kayıptan doğan yas duyguları ile 
baş etmeleri çocuklar için zorlu bir süreç 
oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada öncelikle gelişim dönemlerine göre 
çocukların, ölümü nasıl algıladığına yer verilecektir. 
Daha sonra, anne baba kaybının çocuklar üzerindeki 
etkileri anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anne baba kaybı, yas, 
çocuk. 

________________________
(*) Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü.

Arş. Gör. Seda ATTEPE*

Anne Baba Kaybının 
Çocuklar Üzerindeki Etkileri
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lemekle kalmamakta, aynı zamanda yetişkinlerin 
yaşamını da büyük ölçüde etkilemektedir. 

Çocukların ölümü algılamaları yaşlarına ve 
gelişim dönemlerine göre farklılık göstermektedir. 
Bu farklılıklar çocukların anne baba kaybını an-
lamlandırmalarında ve anne baba kaybı ile başa 
çıkmalarında etkili olmaktadır. Çocukların bireysel 
ve gelişimsel özelliklerine göre kayba nasıl tepki 
vereceklerinin bilinmesi, yas sürecinde çocuklara 
nasıl davranılacağının bilinmesi açısından önem 
taşımaktadır. 

Gelişim Dönemlerine Göre Çocukların 
Ölümü Algılayışı 

Çocukların ölümü algılayışı, çocukluk çağı bo-
yunca gelişen bilişsel olgunlukları ile paralel ge-
lişmektedir. Çocukların kayba vereceği tepki, bu-
lundukları duygusal ve bilişsel gelişim dönemiyle 
bağlantılıdır (Dyregrov, 2008: 15). Anne babanın 
kaybına bebeklerin bile tepki gösterdiği bilinmek-
tedir. Ancak bebeklerin algılama düzeyleri sınırlı 
olduğu için ölüm ve geçici ayrılıklar onlar için aynı 
anlama gelmektedir (Wolff, 1986). Bakım veren 
kişinin bebeğin yanından ayrılması, bebek için o 
kişinin gittiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle 
bebekler için annenin kaybı ile annenin kısa süreli 
yanından ayrılması eşdeğer olmaktadır. 

Doğumdan sonraki ilk yıllarda bebeğin temel 
ihtiyaçları -yeme, içme, fiziksel koruma, sevgi ve 
sıcaklık- anne ve baba tarafından karşılanmakta-
dır. Bu ihtiyaçlarının karşılanması halinde bebek, 
güven duygusu geliştirmekte ve kendisine bakım 
verenlere güvenmektedir. Bakım veren kişinin yok-
luğu durumunda bebeğin bu temel güven duygusu 
sarsılmakta ve çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimi 
sekteye uğramaktadır (Granot, 2005). Bu dönem-
de özellikle annenin kaybı, çocuğun tüm yaşantı-
sını etkileyebilecektir, babanın kaybını ise bebek 
annesinin yaşantıları aracılığıyla yaşayacaktır. 

Giriş 

Anne baba kaybı, çocuklar için zorlu bir yaşa-
mı beraberinde getiren bir yaşam olayıdır.  Anne 
baba kaybı yaşayan çocuklar pek çok sorunla kar-
şı karşıya kalmaktadır. Anne baba kaybı yaşayan 
çocuklar fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan zarar 
görmektedir. Bu sorunlar, çocukların tüm yaşamla-
rını etkileyebilecek boyutlara ulaşabilmektedir. 

Anne baba, çocuklar için güven ve destek sağ-
layan, bakan, büyüten kişilerdir. Bu kişilerin kaybı 
durumunda çocuğun hayatı birçok açıdan etkilen-
mektedir. Çocukların anne ya da baba kaybıyla 
yaşamlarında meydana gelen değişikliklere uyum 
sağlaması her zaman çok kolay olmamaktadır. Ço-
cukların bireysel özellikleri, içinde yaşadıkları çev-
re ve bu çevreye ilişkin kültürel örüntüler, kaybın 
nasıl gerçekleştiği de bu noktada çocuğun uygun 
biçimde ele alınması açısından önemlidir. 

Ölüm, çocuklar için anlaşılması zor bir kav-
ramdır. Çocukların anne ya da babasının kaybı 
çocuğun  yaşamına yeni zorluklar getirmektedir. 
Kaybı izleyen süreçte çocuklar bir yandan ölüm 
olayını anlamlandırmaya çalışırken, diğer yandan 
da anne ya da babanın kaybını kabullenmeye ve 
değişen yaşam durumlarına uyum sağlamaya ça-
lışmaktadırlar. 

Çocukların anne baba kaybı ile baş etmelerin-
de, çevrelerinde bulunan yetişkinlerin kayıp karşı-
sında sergiledikleri tepkiler çocuğun yeni yaşam 
durumuna uyumu açısından önemlidir. Yetişkin-
lerin, çocukların ölümü büyüklerden farklı olarak 
algıladıklarını bilmeleri ve çocukların kendileri ile 
benzer şekilde yas tutamayacaklarının farkında 
olmaları gerekmektedir. Bu noktada yetişkinlerin 
bir yandan kendi yas süreçleri ile ilgilenirken diğer 
yandan da çocukların duygularının farkında olma-
ları ve bunu önemsemeleri beklenmektedir. Görül-
düğü gibi anne baba kaybı sadece çocukları etki-
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bu durum çocuğun annenin yokluğuna karşı ço-
cukların geliştirdiği tepkileri ve yas tutma sürecini 
ifade etmektedir. Anne yoksunluğunun en belirgin 
ortaya çıktığı yerler yatılı kurumlar olmaktadır. Ya-
tılı kurumlarda kalan çocuklarda gelişim gerilikleri 
gözlenmektedir. Öztürk (2001)’e göre uzun süreli 
anne yoksunluğu (hospitalizm ya da yuva hastalığı 
olarak da adlandırılabilir), ilk yaşlarda ailelerinden 
ayrılıp çocuk yuvasına verilen ya da uzun süre 
hastanede kalan çocuklarda görülen bir sendrom-
dur. Anne ya da anne yerine geçen bir yetişkin ile 
teke tek ilişkiden yoksun olan çocuklar, duygusal 
ve duyusal beslenmeden de yoksun kalarak, geli-
şim gerilikleri göstermektedir. Özellikle hem anne 
hem baba kaybı yaşayan çocukların yuvaya bıra-
kılması durumunda çocuklar bu sendromu göste-
rebilmektedir. 

Beş yaş öncesi dönemde çocukların düşünce-
si benmerkezcidir, bu nedenle olayların insanlar 
tarafından kontrol edildiğine inanma eğilimi gös-
termektedirler. Ölüm olayını da insanların kontro-
lünde olan bir olay gibi algılayarak ölümü uykuya, 
yolculuğa benzetebilirler ve ölen insanların geri 
dönebileceğine inanabilirler. Beş yaşından önce 
ölümün sürekli ve geri dönmez bir olgu olduğu ço-
cuklar tarafından kavranamaz (Yörükoğlu, 1986; 
Worden, 2001). Bu yaştaki çocuklar ölümün bir 
son olduğunu anlamazlar. “Babamın mezardan 
gelmesine yardım edemez miyiz?” ya da “Benim 
kız kardeşim ne zaman geri gelecek?” tarzında so-
rular sorarlar. Vücudun ve vücut parçalarının nasıl 
çalıştığını anlamazlar, ölüm onlar için geri dönü-
lebilir bir süreçtir, bir kişinin sonsuza dek gittiğini 
kavrayamazlar (Dyregrov, 2008: 15). Çocuklar beş 
yaşına kadar bir kişinin sonsuza dek yok olduğu-
nu, geri gelmeyeceğini düşünemez. Onun başka 
bir yerde yaşamını devam ettirdiğine inanabilir.  

Yapılan çalışmalar, normal zeka seviyesindeki 
çocukların beş yaş civarında ölümü geri dönüle-

Bebeğin dünyayla ilk ve en önemli ilişkisi anne 
baba aracılığı ile kurulmaktadır. Bu ilişki, bir kayıp 
ile kesildiğinde, bebeğin daha sonraki ilişkilerini de 
etkileyecektir (Granot, 2005). İlk 6–9 ay arasında 
bebek annesini tanır ve annenin kaybından sonra 
yerine geçerek kendisine bakan kişiyi kabullenebi-
lir. Ancak 9 aydan sonra bebek eğer ölen anneyle 
çok iyi bağlar oluşturmuşsa yerine geçecek kişiyi 
çok çabuk protesto edebilir veya kabullenmeyebilir 
(Yıldız, 2004: 133). Görülmektedir ki, bebeklerin 
yaşadıkları kayıp yaşamlarının ilk 9 ayından son-
ra, tüm yaşamlarını etkileyecek boyutlara ulaşabil-
mektedir. 

Bowlby (2005), annesinden ayrıldığında küçük 
çocukların tepkilerini üç evrede gözlemlemiştir. Bu 
tepkiler altı ay ile üç yaş arasında gözlemlenebilir. 
İlk evre karşı çıkma dönemidir. Bu dönemde ço-
cuk annesinden ayrıldığında acı ve öfke gösterir, 
haykırarak ağlayabilir ve annesinin dönmesini is-
ter. Başkaları tarafından avutulamaz. Bu dönemde 
eğer anne geri dönerse çocuk önce öfkesini sür-
dürür ve belirli bir süre geçtikten sonra rahatlaya-
bilir. İkinci evre umutsuzluk evresidir. Bu evrede 
çocuk annenin döneceğinden umudunu kesmiştir, 
bekleyişi sona ermiştir. Annenin yokluğunda baş-
ka insanlarla iletişim kurmaya başlamıştır. Anne-
nin bu dönemde ortaya çıkması durumunda, onu 
eskisi gibi kabullenebilmesi için zamana ihtiyacı 
olur, önce öfke gösterip sonra aşırı sokulgan ola-
bilir, anne nereye gitse ardından gitmek isteyebilir. 
Üçüncü ve son dönem kopma dönemidir. Çocuk 
annesini unutmuş görünür, başka şeylerle ilgilen-
meye başlar. Annesi geri dönerse anneyi tanımaz. 
Bowlby bu döneme ulaştığında çocuğun savun-
masız ve incinebilir bir duruma geldiğini söylemek-
tedir. 

Annenin uzun süreli yokluğu ya da ölümü sonu-
cunda, bebekte ağlamalar, tedirginlik, uyku bozuk-
lukları görülebilmektedir. Anne yoksunluğu denilen 
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Ergenlik döneminde ölüm kavramı soyut biçim-
de kavranır. Ergenler, tehlikeli durumlar sonucu öle-
bileceklerini bilirler. Ölüm kavramı daha somut bir 
hal alır, bir kaybın uzun dönemli etkilerini anlama-
ya başlarlar (Dyregrov, 2008). Ergenlik döneminde 
gençler, yaşamın anlamını sorgulamaya başladık-
larından, anne baba kaybı ile karşılaştıklarında bu 
kaybın ne olduğu, nasıl gerçekleştiği ve bu kaybın 
hayatını nasıl şekillendireceği konusunda tam bir 
anlayışa sahip olmaktadır (Granot, 2005). 

Ergenlik döneminde anne baba kaybı yaşayan 
gençler bir yandan ergenlik döneminin özellikleri 
ile baş etmeye çalışırken diğer yandan da kayıpla 
başa çıkmak zorunda kalmaktadır. Granot (2005)’a 
göre ergenler bir kayıpla karşılaştıklarında bunu 
önemsemiyormuş gibi görünebilirler, bunun nede-
ni ergenlerin güçlü görünmek istemeleridir. Böyle 
bir durumda ergenler genellikle iki paralel düzey-
de yaşarlar: Görünen düzeyde normal hayatlarına 
devam ederler; gizli kalan düzeyde ise kayıpla ilgili 
yoğun duygular yaşarlar. 

Anne Baba Kaybının Çocuklar Üzerindeki 
Etkileri

Kayıp, bireylerin yaşamında önemli yer tu-
tan bir yaşam olayı olarak değerlendirilmektedir. 
Olumsuz bir yaşam olayı olarak değerlendirilen 
kayıp, özellikle kaybedilen kişi anne ya da baba 
olduğunda çocukların ruh sağlığını etkilemekte-
dir. Çocukluk çağındaki yakın kaybının depresyon 
ile ilişkili olabileceği saptanmıştır. Ebeveyn kaybı 
ruhsal bir travma olarak ele alınmaktadır. Ebeveyn 
kaybı yaşayan çocukların psikolojik, davranışsal 
ve duygusal açıdan savunmasız hale geldiği söy-
lenmektedir (Uluğ, 2008). 

Anne baba kaybının çocuklar üzerindeki etki-
leri büyük ölçüde çocuğun yaşı ile ilintilidir. Küçük 
bir çocukken anne baba kaybı yaşamak öncelikle 
bakım veren kişinin ve bağlanma figürünün kaybı 

mez, evrensel, bir nedeni olan ve kalıcı ayrılıklara 
yol açan bir olay olduğunu anladıklarını göstermek-
tedir. Yine bu yaşlardaki çocuklar ölen bir kişinin 
artık hareket edemeyeceğini, hissedemeyeceğini, 
göremeyeceğini, koklayamayacağını, tat alama-
yacağını, konuşamayacağını ve tüm diğer vücut 
fonksiyonlarının son bulduğunu anlayabilmektedir 
(Rutter ve Taylor, 2002). 

Okul dönemine gelindiğinde çocuklar zaman 
kavramını öğrenmiştir. Soyut düşünme yeteneği 
kazandıklarından ölüm kavramını algılayabilirler. 
Ölümün geri dönülmez bir şey olduğunu anlayabi-
lir ancak kendinin ölebileceğini kavrayamazlar. Bu 
dönemde çocuklar yetişkinlere benzer şekillerde 
yas tutabilir, üzüntü yaşayabilir. Aileden birisinin 
kaybının, üzüntü veren zorlu bir süreç olduğunu 
bilir. Ağlama, uyku ve yemek alışkanlıklarında 
değişiklikler meydana gelebilir. İçe çekilme, sal-
dırganlık, alt ıslatma gibi davranış problemleri 
görülebilir. Anne ya da babanın ya da çocuğun 
çevresindeki yetişkinlerin onun tepkilerinin geçici 
olduğunu bilmesi gerekmektedir (Dyregrov, 2008; 
Granot, 2005; Yıldız, 2003). Okul çağı çocukları, 
ölümün bir son olduğunu bilmekle birlikte, ölüm 
kavramını kişiselleştirmemiştir. Bir başka deyişle, 
ölümün ne olduğu bilirler fakat kendilerinin ölebi-
leceğini kavrayamadıkları için hayaletlerin, yara-
tıkların, meleklerin ölümle ilişkili olduğunu düşü-
nürler. Ölümün nasıl gerçekleştiği ile ilgilenmeye 
başlarlar. Somut göstergelere ihtiyaç duyarlar.

Okul çağında anne baba kaybı yaşayan çocuk-
larda görülen sorunlar; okul başarısında değişik-
lik, çok çabalamasına karşın düşük başarı, okula 
gitmeyi, uyumayı, akranlarıyla oynamayı şiddetle 
reddetme gibi sorunlar olabilmektedir. Ayrıca, aşı-
rı hareketlilik, düzenli oyunlarda sürekli hareket 
etme, huzursuzluk, anksiyete ve fobiler ortaya çı-
kabilir.
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ği tepkilere hazırlıklı olunmalıdır. Çocuk birden bire 
ağlamaya, bağırmaya başlayabilir ya da sadece 
oturarak anlam vermeye çalışabilir (Granot, 2005; 
Dyregov, 2008). 

Çocukla konuşurken ölen kişi hakkında “uyu-
yor”, “yolculuğa çıktı”, “başka bir dünyaya gitti”, 
“cennette”, “bize yukarıdan bakıyor” gibi ifadeler 
kullanılmamalıdır, ruh gibi soyut kavramlara yer 
verilmemelidir. Bu, yolcululuğa çıkan ya da uyuyan 
herkesin öldüğü gibi bir his yaratabilir ya da karma-
şıklık getirir. Ölüm çocuk için uzağa gitmek, hasta 
olmak, yaşlı olmakla karıştırılmamalıdır (Granot, 
2005: 30). 

Çocuğun cenazeye götürülmesinde bir sakınca 
bulunmadığı söylenmekle birlikte bu olaya çocu-
ğun hazırlanması gerekmektedir (Granot, 2005). 
Güvendiği bir yetişkinin yanında olması ve duygu-
ların ifade edilmesine izin verilmesi bu aşamada 
önemli olmaktadır.  

Anne baba kaybının çocuklar için doğurduğu 
önemli sonuçlardan biri de, çocukların kurum ba-
kımına alınmasıdır. Böyle bir durumda kurumda 
çalışan profesyonellerin de çocuğun ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi için çocukların bireysel ve geli-
şimsel özelliklerini dikkate alarak, çocuklarda yas 
tepkilerine duyarlı olması gerekmektedir. Çocukla-
rın kayıpla baş etmesinde iki önemli nokta bulun-
maktadır. Birincisi, çocuğun duygularını dile getir-
mesine yardımcı olunmasıdır. İkincisi ise çocuğun 
bulunduğu gelişim dönemine uygun açıklamalar 
yapılmasıdır. 

Sonuç 

Önemli bir yaşam olayı olan anne baba kaybı, 
bireylerin yaşamında her zaman karşılaşabilecek-
leri bir durum olmakla birlikte, çocuklar için daha 
kritik bir hal almaktadır. Anne baba kaybı yaşamış 
ve yas sürecindeki çocukların doğru bir şekilde ele 

demektir. Ayrıca anne baba kaybı yaşayan çocuk-
ların gündelik yaşamları da değişmektedir, belki bir 
akraba yanına yerleşme ya da üvey anne baba, 
üvey kardeşler ile yaşamaya başlanmaktadır (No-
len-Hoeksema ve Larson, 1999). 

Bir ebeveynin kaybı ile kalan ebeveynin de evin 
düzeni ile ilgili tüm sorumluluklar kendisine kalmış 
olduğundan bunlarla fazla meşgul olacağı için ya 
da belki de sadece kendi yası ile meşgul olaca-
ğı için aslında çocuk, her iki ebeveynini birden 
kaybetmiş sayılabilir (Uluğ, 2008). Ebeveynlerin 
bu dönemde çocuklarının ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmelileri için çocukların tepkilerini bilmeleri ve 
sorularına hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Eğer 
ebeveynlerden biri kaybedilmişse çocuğa verilen 
bakım ve ilgi de genellikle daha az olmaktadır.

Çocukların ve yetişkinlerin yas duyguları birbi-
rinden farklı olmaktadır. Granot (2005)’a göre eğer 
ebeveynlerden biri ölmüşse kalan ebeveyn çocu-
ğun da kendisi ile benzer bir yas süreci yaşaya-
mayacağını bilmelidir. Yetişkinler yası daha yoğun 
yaşarken, çocuklar daha kısa sürede ilk şoku atla-
tabilmektedir. Bu farklılıklardan dolayı yetişkin ile 
çocuk arasında “uyumsuzluk” doğabilmektedir. Ye-
tişkinin çocuktan kendi tepkilerine benzer tepkiler 
vermesini beklememesi gerekmektedir. Çocuğun 
kayıpla baş ederken birincil örneği ve desteği de 
kalan ebeveyndir. Kalan ebeveyn, kendi duygula-
rını tanır ve acısını ifade ederse, çocuğa da duy-
gularını ifade etmede örnek oluşturur. 

Ölüm olayı çocuğa aktarılırken bunu çocuğun 
anne ya da babası ya da çocuğa duygusal olarak 
yakınlığı olan biri olmasına özen gösterilmelidir. 
Söylenen yer çocuk için önemli olmaktadır, bu ne-
denle sakin bir odanın bulunması, çocuğun oturtul-
ması önerilmektedir. Çocuğa ölenin kim olduğu ve 
nasıl öldüğü doğrudan söylenmelidir, bilinen ger-
çekleri içermelidir ve en önemlisi çocuğun verece-
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Çocuğun çevresindeki yetişkinlerin yas belirtilerine 

duyarlı olması ve gerekli görüldüğü takdirde pro-

fesyonel meslek elemanlarından yardım alınması 

yararlı olacaktır. 

alınması gerekmektedir. Bunun için yaşına ve ge-
lişim dönemine uygun açıklamalar yapılması ge-
rekli olmaktadır. Bu süreçte çocuğun kendini ifade 
etmesinin sağlanması, duygularının açığa çıkarıl-
ması, yaşına uygun açıklamalar yapılması şarttır. 
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Abstract
The Importance of Sexual Health Education

Sexual health education is a process starting with 
birth and continuing throughout the life of the individual. 
The main aim of sexual health education is to protect 
and maintain sexual health. The protection, develop-
ment and sustainability of the sexual health, depend 
on the individuals becoming conscious about sex and 
sexual health. Consciousness begins within the fam-
ily, in every period of life like pre-school, school and 
after school, it is gained by a comprehensive sexual 
health education appropriate to the necessity. İn most 
other countries in the world especially in the develop-
ing ones a systematic sexual health education does 
not exist in Turkey. The main reason for this is that 
sexual education is thought to encourage adolescents 
ta have early sexual experience. However, research 
on this subject indicates that comprehensive sexual 
health education delays sexual intercourse, decreas-
es sexyal intercourse frequency, protects teenagers 
against sexually-transmitted diseases and helps them 
to have beter relationshipswith other. Besides this, it is 
known that sexual health enables individuals to com-
prehend their own psysical, emotional and sexual de-
velopments, helps them to develop safe and healthy 
sexual behaviours, as well aa teaching them to re-
spect the behaviours and lifestyles of other people.

Key Words: Sexual education, sexual health edu-
cation, sexual and reproductive health.

Öz 
Cinsel sağlık eğitimi doğumla başlayan ve tüm ya-

sam boyu devam eden bir süreçtir. Cinsel sağlık eği-
timinin temel amacı cinsel sağlığı korumaktır. Cinsel 
sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi bi-
reylerin cinsellik ve cinsel sağlık konusunda bilinçlen-
melerine bağlıdır. Bilinçlenme ailede başlar, okul ön-
cesi, okul ve okul sonrası gibi yaşamın her döneminde 
gereksinime uygun geniş kapsamlı cinsel sağlık eği-
timiyle sağlanır. Dünyanın birçok ülkesinde özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 
sistemli bir cinsel sağlık eğitimi bulunmamaktadır. Bu-
nun temelinde cinsel sağlık eğitiminin gençleri cinsel 
ilişkiye teşvik edeceği kanısı olduğu düşünülmektedir. 
Oysa araştırmalar kapsamlı bir cinsel eğitimin; cinsel 
ilişkiyi ertelediği, cinsel ilişki sıklığını azalttığı, genç-
lerin cinsel yolla bulaşan hastalıklardan daha iyi ko-
runduğu ve daha olumlu arkadaşlık ilişkileri kurduğu-
nu göstermektedir. Ayrıca bu eğitimin bireyin fiziksel, 
duygusal ve cinsel gelişimini anlamasına, güvenli ve 
sağlıklı cinsel davranış geliştirmesine yardımcı olmak-
la birlikte başkalarının görüşlerine, davranışlarına ve 
yaşam şekillerine, saygılı olma bilinci kazandırdığı bi-
linmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel eğitim, cinsel sağlık, 
üreme sağlığı, çocuk eğitimi.

Cinsel Sağlık Eğitiminin Önemi
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Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı ulusal ve uluslar 
arası sivil kuruluşlar bir takım programlar ve eği-
timler başlatmışlardır. Bu programlar ülke açısın-
dan CSE’inde atılmış önemli adımladır. Ancak bu 
eğitimlerin içeriği incelendiğinde daha çok CYBH, 
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması gibi konuları 
kapsadığı görülmüştür. Ayrıca bu çalışmalar, sü-
rekliliği olmayan ve proje kapsamındaki çalışmalar 
olduğu için devamlılığı olamamıştır. Bugün halen 
CSE örgün eğitim içerisinde yer almamaktadır. 
Cinsel ve üreme sağlığının geliştirilmesi ve sürdü-
rülebilmesi için en kısa sürede ülkemizde CSE’nin 
örgün eğitim içerisinde verilmesine acil bir gerek-
sinim olduğu bir gerçektir. Bu gerçeklikten yola çı-
karak CSE’ nde başarılı olan ülkelerin (Portekiz, 
Hollanda, Danimarka, İsviçre gibi) eğitim modelleri 
incelenmeli ve ülkenin şartlarına ve gereksinimle-
rine uygun bulunan modellerden yararlanılmalıdır. 
Hangi model seçilirse seçilsin önemli olan CSE’nin 
örgün eğitim içerisinde bağımsız ders olarak ve-
rilmesi gerekliliği karara bağlanmalı ve yasal bir 
zemine oturtturulmalıdır. CSE’ nin modelinin seçi-
mi kadar cinsel eğitim verecek kişilerin seçimi ve 
eğitimcilerin eğitimi oldukça önemlidir. Bu nedenle 
eğitimcilerin eğitimi ve seçimi de iyi planlanmalıdır 
(Özcebe 2007; Akın vd. 2006; Çok 2004).

Dünya’da Cinsel Sağlık Eğitiminin Durumu: 
Dünyadaki cinsel eğitim anlayışının özellikle geliş-
mekte olan ülkelerde; “cinsel perhizi” teşvik eden, 
cinsellikten uzak durulmasını salık veren ve cinsel 
davranışa yönelik anti politika çalışmalarını yürü-
ten ya da “sorun” çıktığında sorunla mücadele et-
meye yönelik olduğu görülmektedir. Bunun teme-
linde ise CSE’ nin gençleri erken ve yanlış cinsel 
ilişkiye yönlendireceği kaygısı yattığı bilinmektedir. 
(Sungur 2003; Nicoll et al. 1999; Shah 2004; Anna 
2006). Oysa yapılan çalışmalar bu kaygının yerin-
de olmadığını göstermektedir. Gölbaşı’nın çalış-
masında belirttiği gibi; 1993 yılında DSÖ tarafın-

GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), cinsel sağlığı “cin-
sel yaşamın bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal 
açıdan bir bütün olarak ele alınması yoluyla kişi-
lik, iletişim ve sevginin olumlu yönde zenginleşti-
rilmesi ve güçlendirilmesi” olarak tanımlamaktadır 
(Özcebe 2007; İKGV 2003; Sezgin 1998). Başka 
bir tanıma göre cinsel sağlık; cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar (CYBH)’ dan korunmak, üremeyle ilgi-
li sorunlardan uzak, doğum kontrolü, istenmeyen 
gebelikleri önlemek ve cinsel işlevin fizyolojisine 
uygun sıkıntısız ve istismardan uzak olumlu de-
neyimler yaşayabilmektir. Bunların sağlanabilme-
si için cinsel sağlığın korunması ve sürdürülmesi 
gerekmektedir. Cinsel sağlığın korunması, gelişti-
rilmesi ve sürdürülmesi kapsamlı bir cinsel sağlık 
eğitimi ile mümkündür. (Özcebe 2007; Çok 2004; 
Gendel and Bonner 1992). Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) Cinsel Bilgi ve Eğitim Konseyi (SIE-
CUS 1996-Sexuality Information and Education 
Council of United States)’ne göre cinsel sağlık eği-
timi (CSE); yaşam boyu süren bilgi alma, tutum, 
inanç ve değerler kazanma sürecidir. CSE bireyin, 
özel yaşantısında olduğu kadar aile ve toplum ya-
şantısında da mutlu olmasını, erken yaşlardaki ge-
belikleri, düşükleri, CYBH ve HIV/AİDS’i önlemek, 
doğru ile yanlışı, sağlıklı ile hastalıklı arasında 
seçim yapmanın inceliklerini kavratmak, sorumlu 
cinsel davranışların ve ilişkilerin güzelliklerini öğ-
retmeyi amaçlar (Özcebe 2007; Çok 2004; Sağlık 
Bakanlığı 2005; Taşçı 2002).

CSE’ nin gerekliliği ve içeriği ilk kez 1995 yı-
lında IV. Dünya Kadın Konferansı’nda gündeme 
gelmiştir. Konferansta katılımcı ülkelere cinsel 
sağlık eğitiminin yaygınlaştırılması ve kurumsal-
laştırılması önerilmiş ve Türkiye’nin de içinde yer 
aldığı birçok ülke de bu kararları yerine getirece-
ğini taahhüt etmiştir (Sağlık Bakanlığı 2005; Akın 
2007). Bu taahhüt kapsamında Sağlık Bakanlığı, 
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İsviçre gibi) de vardır. Hollanda da cinsel eğitimin 
genel felsefesi öğrencilere cinselliği öğretmek de-
ğil, cinsellik hakkında konuşabilmek ve cinselliği 
tartışabilmektir. 1993’e kadar okul müfredatlarının 
zorunlu bir parçası olmayan cinsel eğitim, okulda 
bazı derslerin içine entegre edilmiştir. Öğretmen-
ler öğrencilerin cinsellikle ilgili öğrenmek istedikleri 
bütün konuları anlatmakta özgürdür. Derslerin içe-
riğini öğrencilerin soruları belirlemekte, homosek-
süalite ve mastürbasyon dahil tüm konular açık bir 
şekilde tartışılmaktadır (Gölbaşı 2002; Hazneda-
roğlu 2002; Sungur 2003). 

Finlandiya’da da 1970’lerde cinsel eğitim ko-
nusunda önemli hamleler yapılmış ve iyi sonuçlar 
alınmıştır. Ülke düzeyinde; hamilelik, CYBH’dan 
korunmak anlamına gelen güvenli seks ve cinselli-
ğin, olumlu yönde gelişimi için halk sağlığı ve okul 
hemşireleri yetiştirilmiş, cinsel sağlık merkezleri 
kurulmuştur. En önemlisi de sağlık eğitimi dersi 
içerisine cinsel eğitim entegre edilmiştir. 1994 yı-
lına kadar iyi giden hizmetler 1994’ten sonra ül-
kenin ekonomik bunalıma girmesiyle bu alandaki 
hizmetlerde de gerilemeler olmuştur. Durumu far-
keden Finlandiya’da cinsel eğitim “sağlık eğitimi” 
dersi içine entegre edilmiş ve 2005 yılında ülke 
programına yerleştirilmiş ve okullarda zorunlu ve 
bağımsız ders haline getirilmiştir (Anna 2006). 

İngiltere ve ABD’ de ise durumun bu kadar iç 
açıcı olmadığı bilinmektedir. Medyanın ve halkın 
yoğun ilgisine karşın cinsel eğitim” İngiltere ve 
ABD’ nde de yeterince başarıyla yürütülememiştir. 
Her iki ülkede de 2000 yılına kadar cinsel eğitimle 
adölesan gebeliklerin sayısında yarı yarıya bir dü-
şüş hedeflenmiş, ancak bu gerçekleştirilememiş-
tir. ABD’de her on ergenden birinin erken gebelik 
sorunu ile karşılaşması, cinsel eğitimin başarısız-
lığını gösteren en önemli bulgulardan biridir (Keçe 
2008; Anna 2006). 

dan organize edilen bir araştırmada cinsel eğitim 
programlarıyla ilgili çoğunluğu ABD’ de yapılan 19 
araştırma sonucu; eğitimin sanıldığı gibi gençleri 
yanlış cinsel ilişkilere özendirici olmadığını tam 
tersine gençleri daha sorumlu ve doğru davranış-
lara yönlendirici rol oynadığını ortaya koymuştur 
(Gölbaşı 2002). Dünya’da 41 ülkede 317 bin kişi 
arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre ise; 
katılımcıların % 98’i gençlerin 16 yaşından önce 
okullarda cinsel eğitim alması gerektiğini ifade et-
miştir (Yıldırımkaya 2006). 

Dünya’da cinsel sağlık ve üreme sağlığı ko-
nusunda yapılan çalışma sonuçları da CSE’ nin 
önemini ve aciliyetini ortaya koymaktadır. Çünkü; 
her yıl dünyada yaklaşık 15 milyon adölesan gebe 
kalmaktadır. Bu gebeliklerin üçte ikisini planlan-
mamış gebelikler oluşturmaktadır. Her yıl güvenli 
olmayan 20 milyon düşük vakasının %25’ini 15-19 
yaş grubu kızlar oluşturmaktadır. İlk cinsellik yaşı 
giderek düşmektedir. Her yıl bir milyonun üzerin-
de genç (15-24 yaş) CYBE ile enfekte olmaktadır. 
Dünyadaki cinsel yolla bulaşan enfeksiyon vaka-
larının üçte biri adölesanlar arasında görülmekte 
olup her gün yaklaşık yarım milyon genç insan bu 
enfeksiyonlara yakalanmaktadır. Dünyada yılda 
2.4 milyon yeni HIV enfeksiyon vakası görülmekte-
dir. Bu vakaların yaklaşık yarısını 10-24 yaş grubu 
gençler oluşturmaktadır (Akın 2007; Çetinkaya vd, 
2007; Yıldırımkaya 2006). 

Dünya için özellikle gelişmekte olan ülkeler için 
ayrı bir ekonomik ve sosyal soruna dönüşen bu 
risklerden korunmak, sadece doğru bilgi ve olumlu 
davranışlarla mümkündür. Bunun en etkili, ucuz ve 
ulaşılır yolu ise CSE’ nin örgün eğitim içerisinde 
verilmesidir.

Birçok ülkede cinsel sağlık göstergeleri iç açıcı 
olmamakla birlikte CSE’ nde başarılı olan bazı ül-
keler (Portekiz, Hollanda, Finlandiya, Danimarka, 
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rafından sekiz üniversitenin birinci sınıf öğrencileri 
üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre ise; 
öğrencilerin %19’unun cinsel deneyim yaşadığı 
saptanmıştır. Bu sonuçlar ülkemizde ortalama her 
üç gençten birinin cinsel deneyiminin olduğunu ve 
genelinin korunmadığını ve cinsellikle ilgili bilgi ek-
sikliği olduğunu ortaya koymaktadır.

Ülkemiz de kapsamlı CSE olmadığı için eğitimin 
uzun süreli sonuçlarını ölçen araştırmaya rastlan-
mamıştır. Ancak cinsellik ve cinsel sağlık ile ilgili 
yapılan araştırma sonuçları ülkemizde insanların 
ve özellikle gençlerin cinsel eğitim istediklerini ve 
bu eğitimin kendileri için yararlı olacağını göster-
mektedir. Bu araştırmalardan bazılarının sonuçları 
aşağıda verilmiştir.

İncesu ve ark. (2006)’larının yedi bölgedeki 20 
ilde 1537 kişi üzerinde yaptıkları araştırma sonuç-
larına göre; Türk insanının % 75’i okullarda cinsel 
eğitim verilmesini isterken, % 25’i ise “cinsel eği-
tim verilmesine gerek yok” cevabını vermişlerdir. 
“Okullarda cinsel eğitim kız-erkek karma olarak mı 
verilmeli, yoksa ayrı ayrımı verilmeli?” sorusuna; 
katılımcıların % 65.9’u ayrı ayrı, % 34.1’i ise karma 
olarak verilmesini istemiştir. Araştırmaya katılanla-
rın yaşı ilerledikçe cinsel eğitimin ayrı verilmesini 
isteme oranındaki artış paralellik göstermektedir. 
Araştırmaya göre, metropollerde cinsel eğitimin kar-
ma olarak verilmesini isteyenlerin sayısı artarken, 
kırsal kesimde bu sayının azaldığı görülmüştür. 

Marmara üniversitesi ve Marmara Sağlık ve 
Araştırma Vakfı’nın, işbirliği ile Marmara Üniver-
sitesi Haydarpaşa Kampüsü’ndeki tıp, hemşirelik 
yüksek okulu, hukuk, eczacılık, ve güzel sanatlar 
fakültesinde okuyan 3665 öğrenci ile yapılan araş-
tırma sonucuna göre,öğrencilerin %76.5’i okullar-
da CSE verilmesi gerektiğini ifade etmiştir (http://
www.ntvmsnbc.com/news/351962, 27.12.2009). 
Akın ve ark. (2004), Gençlerin Cinsel Sağlık / 

Türkiye’de Cinsel Sağlık Eğitiminin Dünü 
Bugünü: Türkiye’deki cinsel sağlık eğitimi çalış-
maları genel olarak üniversitelerce ve bazı kurum/
sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmektedir. 
Ancak bu çalışmalar, sürekliliği olmayan ve çeşitli 
proje kapsamındaki çalışmalardır. Bu çalışmalar 
farkındalık yaratmak ve litaretür oluşturmak açısın-
dan önemli çalışmalardır. Ancak tüm gençlerin cin-
sellik konularındaki tutum ve davranışlarını biçim-
lemeye yönelik örgün eğitimin yerini tutması bek-
lenemez. Konu uzun süredir ülkenin gündeminde 
olmasına rağmen, girişimler/gelişmeler istenilen 
düzeye ulaşamamıştır. Dünya’nın bazı ülkelerinde 
olduğu gibi Türkiye’de de cinsel eğitimin verilmesi-
ne ilişkin farklı görüşler vardır. Bazı insanlar cinsel 
eğitimin, gençlerin cinsellikle ilgili konulara karşı 
merakını artırarak daha erken yaşlarda cinsel iliş-
kiye başlamalarına neden olacağını savunurken, 
bazıları bunun tam tersini düşünmektedir. Ancak 
araştırma sonuçları CSE’nin gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Çünkü çalışmalar ülkemizde genç-
lerin evlenmeden önce aktif cinsel yaşamları ol-
duğunu, bilinçsiz, korunmasız ve güvenli olmayan 
cinsellik yaşadıklarını net bir şekilde ortaya koy-
maktadır. (İKGV 2000; Çok 2004; Gölbaşı 2003; 
Sungur 2003; Akın VD. 2006; Kukulu vd. 2009).

Nüfusbilim Derneği (ND)’ nin gerçekleştirdiği, 
2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üre-
me Sağlığı Araştırması (2007) sonuçlarına göre; 
gençlerin %43’ü evlilik öncesi cinsel ilişki deneyi-
mi yaşayan bir arkadaşı olduğunu ifade etmiştir. 
2003 TNSA’ya göre, 15-19 yaş grubu gençlerin 
%15.5’inin 20-24 yaş grubunun ise %60.7’sinin 
cinsel deneyim yaşadığı saptanmıştır. Civil ve 
Yıldız’ın 400 erkek üniversite öğrencisiyle yaptığı 
çalışmalarında (2010), öğrencilerin, ilk cinsel de-
neyimlerini ortalama 17-18 yaşlarında yaşadıkları 
ve halen %31.0’nın aktif cinsel yaşamlarının oldu-
ğu saptanmıştır. Haznedaroğlu ve ark.(2006), ta-
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Ayrıca cinselliğin çoğunlukla aileler tarafından 
“yasak ve ayıp” olarak görülmesi ve bu konuda 
geleneksel tutumların ve tabuların etkili olduğu 
bilinmektedir. Tabuları oluşturanlar da genellikle 
aileler ve sosyal çevrelerdir. Farklı eğitim ve kültür 
düzeyinde olsalar bile pek çok ebeveyn bu konuda 
geleneksel tavırlarını sürdürmektedir. Bu nedenle 
çoğu aile içinde ve eğitimleri boyunca cinsellikle 
ilgili uygun, yeterli ve doğru bilgiyi alamamaktadır. 
Yeterli düzeyde bilgi alamayan gençler, cinsel ko-
nularda yanlış bilgiler edinebilmekte, farklı davra-
nışlara yönelebilmektedir. Oysa cinsel konulardaki 
bilgi ve tutumları; gençlerin gelecekteki cinsel ya-
şamlarını, aile hayatlarını ve doğurganlık davra-
nışlarını yakından etkilemektedir. Aşağıda verilen 
araştırma sonuçları da bu gerçeği ortaya koymak-
tadır (Brown vd. 2001; İncesu vd. 2006; Dejong vd. 
2007; Akın vd. 2004; Kukulu vd. 2009) 

Erbil ve Top’un 317 üniversite öğrencisi ile yap-
tığı araştırmaya (2005) göre, öğrencilerin % 52.4’ü 
cinsellikle ilgili konularda kendini yetersiz bulmakta, 
99.2’si ailelerinde cinsellik konularının “ayıp” görü-
lerek konuşulmadığını ifade etmişlerdir. Kız öğren-
cilerin ilk menstruasyonda % 93.4’ünün “ne yapa-
cağını bilememe, suçluluk, tiksinme, endişe gibi 
olumsuz duygular yaşadığı” erkeklerin ilk ejakülas-
yonda %91.8’inin şaşkınlık, suçluluk ne yapacağını 
bilememe gibi duygular yaşadığı tespit edilmiştir. 

Özcebe ve ark. (2007), 15–24 yaş arası 2963 
genç ile yaptıkları araştırmada her dört kadından 
birinin ve her dört erkekten ikisinin kadınların ovü-
lasyon zamanı hakkında bilgisi olmadığı, gençlerin 
üreme organı hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu, 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar içerisinde en fazla 
HIV/AİDS hakkında bilgiye sahip olduğu, gençlerin 
cinsel sağlık konusunda bilgi kaynağının başında 
medya geldiği, ilk cinsel ilişki yaşının 18-20 yaşları 
arasında olduğu saptanmıştır. Gençlerin %96,3’ü 
cinsel sağlıkla ilgili bilgiyi özellikle okullarda, okul-
ların yanı sıra sağlık kuruluşlarından ve ailelerin-

Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler 
Araştırması sonuçlarına göre; öğrencilerin %66’sı 
eğitimin okullar tarafından verilmesini istemiştir. 
Kukulu ve ark.nın üniversite öğrencileri ile yaptığı 
araştırmada (2009);“okullarda cinsel eğitim veril-
mesi gençlerin cinsel ilişkiye girmesini teşvik eder 
mi”? sorusuna öğrencilerin % 68.6’sı “hayır etmez” 
cevabını vermiştir. 

Tüm bu sonuçlara rağmen ülkemizde kurumsal-
laşmış CSE olmaması önemli bir sorundur. Bunun 
temelinde ise bazı yanlış bilgi ve inanışların olduğu 
bilinmektedir. CSE’ nin, gençlerin cinsel konulara 
karşı ilgisini arttırarak, daha erken yaşlarda cinsel 
ilişkiye başlayacaklarını, toplumun değer yargıla-
rına zarar vereceği, gençlere prezervatif ya da AP 
kontrol ilaçları önermek evlilik öncesinde cinsel 
ilişkiye izin anlamına geleceği/teşvik edeceği ve 
cinselliğin ne kadar konuşulursa o kadar çok sorun 
çıkmasına neden olacağı düşüncesi ülkede cinsel 
sağlık eğitiminin okullarda verilmesini engelleyen 
faktörlerin başında gelmektedir. Cinsel eğitime iliş-
kin yanlış bilgi ve inanışların kaynağında ise eğitim 
ve bilinçlenme eksikliği olduğu görülmektedir. Çün-
kü toplumumuzda “cinsellik” “cinsel ilişki” şeklinde 
yorumlanmaktadır. Oysa cinsel ilişki cinsel sağlığı 
oluşturan öğelerden yalnızca biridir (Gürsoy 2003; 
Erbil ve Top 2005; Sungur 2003). 

Ülkemizde Cinsellikle İlgili Bilgiler Nasıl Öğ-
reniliyor? Geçmişten günümüze kadar yapılan 
araştırma sonuçları gençlerin cinsellik ve cinsel 
sağlıkla ilgili bilgileri informal yolla öğrendiklerini, 
cinsel bilgilerinin yanlış ya da eksik olduğunu or-
taya koymaktadır. Yapılan çalışmalarda cinsellik 
hakkında bilgi eksikliğinin temel nedeni çoğunlukla 
cinsellikle ilgili bilgilerin gizli, kapaklı, yetersiz ve 
yanlış kaynaklardan alınmasından kaynaklandığı 
vurgulanmıştır (İncesu vd. Çetinkaya vd.2007; Ku-
kulu vd. 2009; Civil ve Yıldız 2010). 
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gösteren, savunuculuk yapan, kültürel farklılıkları 
göz önüne alan, eşitlik ilkesine uyan, şiddet, istis-
mar ile mücadeleyi kapsayan, yargılayıcı olmayan 
bir yaklaşım içermelidir. Eğitimler her dönemin 
özelliğine göre planlanmalı ve eğiticiler bu alana 
özgü yetiştirilmelidir. Eğitim verecek kişi ve kurum-
ların daha iyi işbirliği ve iletişim içinde olmaları ge-
rekmektedir (Çok 2004; Gölbaşı 2003; ND 2007; 
Özcebe 2007) 

Ülkemizde cinsel eğitime yönelik materyal sayı-
sı oldukça azdır. Okullarda kapsamlı eğitimin nasıl 
verileceğine dair yeterli ve uygun kaynak mevcut 
değildir. Cinsel eğitim için doğumdan ölüme kadar 
yaşam dönemlerine göre cinsel sağlık eğitimi kitap-
ları hazırlanmalıdır. Yaşamın her döneminde eğitim-
ler devam edebilmelidir. Cinsel sağlık eğitimi “cinsi-
yet körü” konumundan çıkartılmalıdır. Cinsel sağlık 
kampanyalarının çoğu güvenli bir cinsel ilişkide er-
kekleri muaf tutarak sorumluluğu daha fazla kadın-
lara yüklemekte ve eğitimlerin çoğu kadınlara yöne-
lik düzenlenmektedir (Özcebe 2007; Sungur 2003). 
Cinsel eğitimin verilme yöntemi de oldukça önemli 
bir konudur. Dünyada başarılı olan ülkelerin (Porte-
kiz, Hollanda, Danimarka, İsviçre gibi) programları 
ve yöntemleri, incelenmeli ve ülke gereksinim ve 
şartlarına uygun olan yöntemlerden yararlanılmalı-
dır. En önemlisi de CSE resmi müfredat içerisinde 
bağımsız bir ders olarak yer almalıdır. 

SONUÇ: Çocukların büyüme ve gelişme süreç-
leri boyunca cinsellikle ilgili pozitif bilgi almaları ve 
cinselliğe yönelik olumlu bakış açısı oluşturmaları 
için, aile içinde başlayan cinsel eğitimin, çocukların 
ve gençlerin büyük bir çoğunluğuna toplu ulaşma 
fırsatı sağlayan, okullarda verilmesi ve cinsel eğiti-
min kurumsallaşması gerekmektedir. Aksi takdirde 
cinsel eğitimin önemli bir kısmı informal biçimde 
bir başka değişle “sokakta” gerçekleşecek ve is-
tenmedik sağlık sorunlarının ortaya çıkması da ka-
çınılmaz olacaktır. 

den almak istedikleri tespit edilmiştir. Akın ve ark. 
(2004), Hacettepe ve Dicle üniversitesi’nden 3666 
öğrenci ile yaptığı araştırma sonuçlarına göre; cin-
sel deneyimi olan öğrencilerin % 54.4’ü cinsel ilişki 
esnasında gebelikten korunma yöntemi kullanma-
mıştır. Öğrencilerin % 48.0’i akran/arkadaşların-
dan, %36.3’ü okuldan, %18.’i doktor/psikologdan 
CS/ÜS konularında bilgi almışlardır. Haznedaroğ-
lu ve ark.(2006), tarafından sekiz üniversitenin fen 
edebiyat, eğitim ve tıp fakültelerinde 3103 birinci 
sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilen çalışma sonuçla-
rına göre ise, öğrencilerin %19’unun cinsel dene-
yim yaşadığı saptanmıştır. “İlk cinsel ilişkide kon-
traseptif kullandınız mı”? sorusuna ise öğrencilerin 
% 48’i hayır cevabını vermiştir.

Cinsel Sağlık Eğitimi Nasıl ve Kimler Tara-
fından Verilmeli? Cinsel eğitim yaşam boyu de-
vam eden bir süreç olmasına karşın önemli bir 
bölümü informal olarak “ sokak” ta gerçekleşmek-
tedir. Belirsiz kaynaklardan elde edilen yanlış ve 
eksik bilgiler yerine kaynağı belirli, yaş gruplarına 
göre uyarlanmış, iyi planlanmış, basit ve anlaşılır 
eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Özellikle cinsel 
konuların tabu olduğu ve aile arasında rahat bir şe-
kilde konuşulamadığı toplumlarda cinsel eğitimin 
okullarda verilmesi çok daha önemlidir. Eğitimde 
anahtar rolü oynayacak kurumlar ve kişiler iyi belir-
lenmelidir. Bu kişiler; ebeveynler, öğretmenler, aile 
üyeleri, sağlık profesyonelleri, din adamları ve bu 
konuda uzmanlaşmış danışmanlardır. Bu anahtar 
kurum ve kişilerin öncelikle cinsel eğitim konu-
sundaki sorumluklarını görmeleri ve birbirlerine 
seçenek oluşturmak yerine, birbirlerinin bütünleyi-
cisi rollerinin farkında olmaları gerekir (Miller et.al. 
2001; Çok 2004; Erbil ve Top 2005; Civil ve Yıldız 
2010; Dittus, et al. 2004).

CSE içeriği; cinselliğe olumlu yaklaşan, kendini 
kontrol edebilme ve kendini tanımlama becerisini 
geliştiren, yaşam döngüsüne göre değişen gerek-
sinimlerini karşılayan, gizlilik ve mahremiyete özen 
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Abstract
Socialization Process Effecting Technological 

Innovation Acceptance in old Ages

In the today’s society, the age becomes one of the 
important variables in our relationships with the 
technology. Although the current studies show that the 
technological innovation improves the independence 
and the prosperity of the elderly, it is found that they 
constitute the last group who assimilates the 
innovations in the products, services or the ideas 
compared to young adults. In the previous studies 
which are relevant to the duration of the socialization 
that achieves the personal development by sharing 
the personnel tendency of the knowledge, ability, 
attitude, and behavior with other people, it is seen that 
there are two types of explanatory variables named as 
the interaction with the socialization agents and  
structural variables, which affects the socialization 
directly or indirectly. In this study the influence of the 
socialization variables on the acceptance of the 
technological innovations during the old ages is 
investigated in a theoretical way and the several 
suggestions are proposed. 

Key Words: Elder, technology, socialization 
process.

Öz
Günümüz toplumlarında teknolojiyle olan 

ilişkilerimizde yaş, belirleyici bir faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar teknolojik yeniliklerin 
yaşlıların bağımsızlıklarını ve refahlarını arttırdığını 
gösterse de gençlerle karşılaştırıldığında ürün, hizmet 
ya da düşünceyi içeren yenilikleri en son benimseyen 
grup olduklarını ortaya koymaktadır. Teknolojik 
yeniliklere uyum sağlama, bireysel bir karar olmakla 
birlikte hem bilişsel (farkındalık ve ilgi) hem de 
davranışsal (deneme ve kabullenme) aşamaları içerir. 
Bireyin sahip olduğu bilgi, beceri, tutum ve davranış 
eğilimlerini diğer insanlarla paylaşarak bireysel 
gelişimlerini sağladıkları sosyalizasyon sürecine ilişkin 
araştırmalarda, sosyalizasyon (toplumsallaştırma) 
ajanlarıyla etkileşim (aile üyeleri, kitle iletişim araçları, 
arkadaşlar, vs.) ve doğrudan ya da dolaylı olarak 
sosyalizasyonu etkileyen yapısal değişkenler (gelir, 
eğitim düzeyi, meslek, ürüne yönelik ihtiyaç, vs.) 
olmak üzere iki tip açıklayıcı değişken kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada sosyalizasyon değişkenlerinin yaşlılıkta 
teknolojik yeniliklerin kabulüne etkisi teorik açıdan ele 
alınacak ve bu özel ilgi grubunun ihtiyaçlarının 
karşılanması ve teknolojik yeniliklerin kabulünün 
attırılması için öneriler getirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, teknoloji, sosyalizasyon 
süreci.

Yaşlılıkta Teknolojik Yeniliklerin Kabulünü 
Etkileyen Sosyalizasyon Süreci*
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line gelen ortak bilinmezler olmuşlardır (Marangoz 
2006/Zimmer and Chappell 1999). 

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusunun art-
ması ekonomik büyüme, tasarruf, yatırım ve tü-
ketim üzerinde önemli etkiler yaratan küresel bir 
olgudur (Härkönen et.al. 2002). Ülkemizde 2007 
yılı verilerine göre %7.8 olan yaşlı nüfus oranının 
2015’te %11.4 olması beklenmektedir (Anonim 
2007). Yaşlı nüfusundaki bu artışla birlikte şirket-
ler, yaşlı insanların ihtiyaçlarını ve bu pazarın fir-
manın çeşitli pazarlama faaliyetlerine nasıl yanıt 
verdiğini anlamaya çalışmaktadırlar. Buna karşın 
yaşlı bireyler, kendilerini teknolojik ürünleri kulla-
nan potansiyel bir grup olarak görmemekte ve yeni 
teknolojileri genç bireylerle bağdaştırmaktadırlar 
(Marangoz 2006/Härkönen et.al. 2002). Yapılan 
çalışmalar her ne kadar teknolojik yeniliklerin yaş-
lıların refahlarını ve bağımsızlıklarını arttırdığını 
gösterse de gençlerle karşılaştırıldığında ürün, 
hizmet ya da düşünceyi içeren yenilikleri en son 
benimseyen grup olduklarını ortaya koymaktadır. 
Kerschner and Chelsvig (1981) teknolojik yenilik-
lerin kabulünde yaşın etkili olduğunu, yaş arttıkça 
teknolojiye yönelik olumsuz görüşlerin arttığını ve 
teknoloji kullanımının azaldığını saptamışlardır 
(Gilly and Zeithaml 1985). Yaşa bağlı farklılıklar ile 
birlikte cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi, yaşanılan 
yer, önceki deneyimler, ev sahibi olma ve ürüne 
yönelik ihtiyaçlar gibi faktörler de yaşlıların teknolo-
jik yenilikleri kabullenmelerini (farkındalık, deneme 
ve benimseme/kabullenme) etkilemektedir (Zeit-
haml and Gilly 1987/Zimmer and Chappell 1999). 
Phillips and Sternthal (1977) yaptıkları çalışmada 
yeni ürünlerin karmaşık yapısı nedeniyle yaşlıla-
rın bu ürünleri kullanmada isteksiz davrandıklarını, 
Morrell and Echt (1997) ise kullanım kılavuzundaki 
eksik ifadeler nedeniyle yaşlıların bu araçlardan 
düşük düzeyde yararlandıklarını ifade etmişlerdir. 
Ayrıca araştırma sonuçları yaşlıların yeniliklerden 

GİRİŞ

Yaşlılık, yaşın ilerlemesiyle bireyi etkileyen bi-
yolojik, psikolojik ve sosyal süreçlerin bir bileşimi 
olarak tanımlanmaktadır (Giddens 2006). Genel 
olarak 60 yaş ve üstü bireyler yaşlı kabul edilmekle 
birlikte yaşlılık sınıflandırılması ülkelerin içinde bu-
lunduğu koşullara, sağlık güvence sistemlerine, ve 
yaşam beklentisine göre değişiklik göstermektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 45-65 yaşarası dö-
nem orta yaş, 65-74 yaşarası dönem yaşlılık, 75-89 
yaşarası dönem ihtiyarlık, 90 ve üstü yaşarası dö-
nem ise ileri ihtiyarlık olarak sınıflandırılmaktadır. 
Ancak 65 ve üstü yaşında olan nüfus yaşlı sayıl-
makla birlikte; yaşlı nüfus oranı düşük olan ülkeler-
de bu sınır 60 yaş olarak kabul edilir (Derya 2008). 
Yaşlılık döneminde kişinin sosyal, ekonomik, psi-
kolojik ve fiziksel ihtiyaçları daha önceki yıllara 
göre değişmekte ve artmaktadır. Gelirin düşmesi, 
sağlık sorunlarının ve ilaç masraflarının azalan 
gelire kıyasla artması, sosyal ilişkilerin bozulması 
gibi sorunlar yaşlılıkla birlikte önem kazanmaktadır 
(Marangoz 2006). Bu nedenle 1990’ların başından 
bu yana yaşlı tüketiciler pazarında iki önemli eğilim 
gözlenmektedir. Bunlardan ilki, giderek artan sayı-
da şirketin yaşlı pazarın öneminin farkına varması 
ve bu pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için artan 
sayıda ürünün geliştirilmesidir. İkinci önemli eğilim 
ise, pazarlamacılar arasında bu pazara ulaşmak 
için ürün ve mesaj tasarımlarına verilen önemin 
artmasıdır (Öztürk vd. 2006). Yaşlılık döneminde 
bağımsız olarak yaşamak ve günlük faaliyetlerini 
yerine getirmek isteyen yaşlılar, yaşamlarını zen-
ginleştiren fayda sağlayan ve başkalarıyla iletişim 
kurmalarına olanak tanıyan yeni ürün ve hizmetle-
re ihtiyaç duyarlar. Buna rağmen cep telefonları, 
VCD/DVD oynatıcıları, uydu televizyon, bilgisayar/
diz üstü bilgisayar, alarm sistemleri, mikrodalga fı-
rın, vb. modern teknolojik araçların hemen hepsi 
de günümüz yaşlıları için yaşamın bir parçası ha-
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süreci içerisinde sosyalizasyon ajanları ile (aile 
üyeleri, kitle iletişim araçları, arkadaşlar, vs.) doğ-
rudan ya da dolaylı olarak sosyalizasyonu etkile-
yen yapısal değişkenlerin (eğitim ve gelir düzeyi, 
yaş, meslek, ürüne yönelik ihtiyaç, vs.) yaşlıların 
teknolojik yenilikleri benimsemesi üzerindeki etkisi 
teorik açıdan ele alınacak ve bu özel ilgi grubunun 
ihtiyaçlarının karşılanması ve teknolojik yeniliklerin 
daha fazla kabul edilmesi için öneriler getirilmeye 
çalışılacaktır. 

Yaşlılık ve Teknoloji Kullanımı

Teknolojik ürünler, günümüzde günlük yaşamın 
sürdürülmesinde vazgeçilmez unsurlar olarak gö-
rülmekle birlikte sosyal problemlerin çözümünde 
önemli rollere sahiptirler. Yaşlılara yönelik çekici 
ve yararlı ürünlerin tasarlanması ve teknolojik se-
çeneklerin daha etkin kullanımı, yaşlıların yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesine ve sosyal uyumlarının 
kolaylaşmasına katkı sağlar. Örneğin; yaşlı birey-
ler için telefon kullanımı akraba ve arkadaşları ile 
düzenli sosyal ilişkiler kurması açısından önem-
lidir. (Öztürk 2006/ Gilligan et.al. 1998/Gilly and 
Zeithaml 1985). Ancak teknolojiyi kullanan yaşlı-
lar için bir takım engeller de söz konusudur. Yaşa 
bağlı engeller: Görme kusuru,  el becerisi ve hare-
ketliliğine ilişkin sorunlar, anlama ve kavrama güç-
lüğü, algıda sınırlılık gibi.  Teknolojinin özellikleri: 
Karmaşıklık, küçük yazılar, teknik terimler,  bazı 
teknolojik yeniliklerin çalışmaması ya da kolay ol-
masına bağlı olan sıkıntılar gibi. Tutum: Teknoloji-
nin tehlikeli, pahalı, karmaşık, şaşırtıcı, öğrenmesi 
güç olduğuna ilişkin algı. Eğitim ve destek konu-
ları: Eğitim almaya ilişkin mali engeller ve eğitim 
olanaklarının yoksunluğu, öğrenme süresince ye-
terli desteği ve eğitimcileri sağlamaya yönelik ka-
liteli eğitim olanaklarının yoksunluğu gibi. Maliyet: 
Gelirin kısıtlı olması nedeniyle teknolojik ürünleri 
satın alamama, kullanamama ya da bu ürünlere 
ulaşamama gibi (Blaschke et.al. 2009). Buna kar-

daha az farkında olduklarını, farklı bilgi kaynakla-
rını daha az kullandıklarını, yeni teknolojiyi daha 
az kabullendiklerini ve genellikle de gençlere göre 
pazardan daha fazla tatmin olduklarını ortaya koy-
maktadır (Gilly and Zeithaml 1985). Diğer taraftan 
yaşlı tüketicilerin teknolojiye ilgi duyduklarını ve 
yeterli düzeyde bilgilendirildiklerinde teknolojiyi 
kullanmada başarılı olduklarını gösteren çalışma 
sonuçları da mevcuttur (Härkönen et.al. 2002/Mat-
hur 1999). 

Teknolojik yeniliklere uyum sağlama, bireysel 
bir karar olmakla birlikte hem bilişsel (farkındalık 
ve ilgi) hem de davranışsal (deneme ve kabullen-
me) aşamaları içerir. Rogers (1983) bu aşamaları 
beş basamaklı bir modelle açıklamaktadır. Bunlar; 

Bilgilenme: Birey yeniliklerin farkına varır ve 1) 
bunların fonksiyonlarını anlamaya çalışır.

İkna etme: Birey elde ettiği bilgiye bağlı olarak 2) 
yeniliğe yönelik olumlu ya da olumsuz tutum 
geliştirir.

Karar alma: Birey yeniliğe uyum sağlama ya 3) 
da yeniliği reddetme kararını etkileyen (dene-
me gibi) faaliyetlerle ilgilenir.

Uygulama: Birey yenilikleri değerlendirir.4) 

Doğrulama: Birey yeniliği desteklemeye çalı-5) 
şır. 

İnsanoğlunun toplumsal yaşama dahil olduğu 
sosyalizasyon sürecinde birey, sahip olduğu bilgi, 
beceri, tutum ve davranış eğilimlerini diğer insan-
larla paylaşarak bireysel gelişimini sağlar ve kendi 
kültüründe kabul gören sosyal rol ve davranışları 
öğrenir (Görgün-Baran 2008/Mathur 1999/McG-
regor 1999). Bireyin sosyal çevresinden öğrendiği 
çeşitli eğilimlerle birlikte teknolojik yeniliklere yö-
nelik tutumların gelişimi de sosyalizasyon süre-
cinden etkilenebilir. Bu çalışmada sosyalizasyon 
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lik belirli bir endişe duymakta buna karşın televiz-
yon ve uzaktan kumanda gibi gerçek ihtiyaçlarına 
yanıt veren eşyaları nasıl kullanacaklarını bilmek-
tedirler. 

Genel olarak yaşlıların teknolojik yenilikleri ka-
bulünü etkileyen beş temel sorundan söz edilebilir. 
Bunlar;

1.  Ürün kullanımı: Yeni ürünlerin kullanımı fizyolo-
jik beceri ile bağdaşmadığında yenilikler yaşlı-
lar tarafından kabul edilmeyebilir.

2.  Ürüne değer verilmemesi: Yaşlılar, ürün kendi-
lerine açıkça bir yarar sağlıyorsa yeniliği kabul 
ederler. Yaş gruplarının ihtiyaçları birbirinden 
farklı olduğunda yeni ürüne verilen değer de 
farklıdır. Örneğin; zamandan tasarruf sağlayan 
bir yeniliğin zaman tasarrufuna önem verme-
yen ve buna ihtiyaç duymayan yaşlı tarafından 
kabul edilmemesi gibi. 

3. Öz imaj: Çalışmalar dikkate alındığında yaşlı 
pazarı bireysel imajlara göre bölümlere ayrıl-
mıştır. Örneğin zeka yaşı biyolojik yaşından 
daha genç olan yaşlıların, bireysel imajları daha 
genç ve sağlıklıdır. Bu gruptakiler, genellikle 
yeni ürünleri denemeye daha istekli davranırlar 
ancak yaşlıların yaşam kalitesini iyileştirecek 
yeni ürünleri kullanmayı reddederler; çünkü on-
lara göre bu tür ürünler ileri yaştakiler içindir. 

4. Kültürel değerler: Yaşlıların davranışı yaşamla-
rı boyunca şekillenen değerlerinin bir ürünüdür. 
Bu nesil çok çalışmaya, sadakate ve tasarrufa 
değer verir. Yeni ürünleri değerlendirirken eleş-
tirel yaklaşır. Yaşlılar kendilerini markaya sadık 
olarak görmektedirler. 

5. Farklı risk türleri: Yeni bir ürünün değerlendi-
rilmesini etkileyen üç çeşit risk bulunmaktadır: 
Fiziksel risk, ekonomik risk ve işlevsel/fonksi-
yonel risk. Fiziksel risk, yaşama ya da yaşa-

şın yaşlılık ve teknoloji kullanımına ilişkin çalışma-
larda yaygın olarak iki görüş kabul edilmiştir: Tü-
ketimcilik görüşü ve dayanışmaya/yardımlaşmaya 
dayanan görüş. Tüketimcilik görüşünde yaşlı bi-
reyler çok iyi anlaşılması gereken, kendine özgü 
satın alma davranışına sahip, hızlı büyüyen bir pa-
zar olarak görülmektedir. Dayanışmaya/yardımlaş-
maya dayanan görüş ise özellikle idari makamları 
etkilemesinden dolayı hizmet yapısına bağlı olarak 
son 20 yılda oldukça etkilidir. 

Teknolojiye ilgi gösterme açısından 70 yaş dö-
nüm noktası olan bir yaştır. 70 ve üzeri yaşındaki 
tüketiciler daha genç yaştakilere göre daha az ilgi-
ye, daha düşük eğitim ve gelir düzeyine sahiptirler. 
Ancak bu dönemlerde mültimedya ve uygulamala-
rına yönelik bir ilgi vardır. Yapılan çalışmalar yaşlı 
kadınların erkeklerle karşılaştırıldığında teknoloji-
ye daha az ilgi ve güven duyduklarını, daha düşük 
eğitim düzeyi ile finansal kaynaklara sahip oldukla-
rını göstermiştir. Buna karşın yaşlı erkeklerin yeni 
teknoloji ile ilgili bilgi edinmede daha fazla desteğe 
ve imkana sahip oldukları saptanmıştır.

Yaşlıların yeni hizmetlerin avantajları hakkın-
da bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır. Eğer yaş-
lılar ürünün değerini öğrenir ve yararlarını kabul 
ederse ödeyeceği ücret de nispi olarak düşecektir 
(Gilligan et.al. 1998). Yaşlı bireylerin teknolojiyle 
tanışmasının esas nedeni bunların satın alınabilir, 
kolay kullanılabilir ve anlamlı düzeyde yarar sağ-
layabilir olmasıdır (Adler 2002). Hazer ve Kılınç 
(2005) yaptıkları çalışmada yaşlıların teknolojik bir 
aracı hiç kullanmama nedenini çoğunlukla nasıl 
kullanacağını bilmeme ve kullanımının karmaşık 
ve zor olması şeklinde sıralandığını; satın aldıkları 
teknolojik bir aracı önce kullanıp daha sonra kul-
lanmama nedenini ise kullanım ve bakım/temizlik 
zorluğu şeklinde yanıtladıklarını saptamışlardır. 
Diğer taraftan yaşlı bireyler yeni teknolojiye yöne-
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leşimleri teknolojik yenilikleri kabul etme düzeyle-
rini etkiler. Özellikle teknolojideki hızlı değişimler, 
yaşlı bireylerin ailedeki genç yetişkinlerden bir 
şeyler öğrenme ihtiyacını geçmişe göre artırmıştır. 
Yaşlı açısından aileler özellikle yetişkin çocuklar/
gençler, birincil destek ve bakım kaynağıdır. Aile 
kurumunun koruyucu, eğitici, psikolojik ve sosyal 
açılardan üyelerinin güvenliğini sağlayan hizmetler 
yürütmesi nedeniyle yaşlılar aile ortamında kendi 
yerlerini daha güvenli ve anlamlı bulurlar (Fadıloğlu 
ve Özer 2003). Yapılan çalışmalar yaşlıların büyük 
çoğunluğunun çocuklarının yakınında yaşamayı 
ve onlarla düzenli bir etkileşim/iletişim içinde olma-
yı tercih ettiklerini göstermektedir (Öztop ve Telsiz 
2001/Horovitz 1997). Aile içindeki sosyal etkileşim 
modeli ve bakım gereksinimlerinin karşılanması 
teknolojik yeniliklere yönelik eğilimlerin kazanıldığı 
sosyalizasyon sürecine katkı sağlayabilir. Yenilik-
lere uyum sağlama/kabullenmede sosyalizasyonu 
etkileyen iki temel açıklayıcı değişken kullanılmak-
tadır: Sosyalizasyon ajanlarıyla etkileşim (aile üye-
leri, arkadaşlar, kitle iletişim araçları,vs.) ve yapısal 
değişkenler (Mathur 1999).

Sosyalizasyon Ajanlarının Etkisi 

Arkadaşlar, akrabalar, eş ve çocuklar yaşlı-
ların bireysel kaynakları olarak görülmektedir ve 
en az kitle iletişim kaynakları kadar teknolojinin 
kabulünde bir “referans grup” olarak rol oynarlar.
Ancak yaşa bağlı olan (eş, arkadaş, akraba kay-
bı, çocukların evden ayrılması) kayıplar bu süreci 
olumsuz etkilemektedir. Bilgi çağındaki değişim, 
ürün ve hizmetlere ilişkin daha fazla bilgi edinmeyi 
zorunlu kılmaktadır. Ancak Phillips and Sternthal 
(1977) yaşlıların bilgi edinme sürecinde yeni şey-
ler öğrenmede güçlük çekmelerinden dolayı yeni 
ürünleri kabul etmeye direnç gösterdiklerini ve so-
nucunda da kendilerini dışlanmış olarak hissettik-
lerini bulmuşlardır. Rogers (1983) ise ileri yaşlarda 
azalan sosyal iletişimin yaşlıların yeni teknolojiyi 

mın bir bölümüne zarar veren ürünlere ilişkin 
kaygıyı ifade etmektedir ki bu risk türü yaşlının 
ilaçlarını ya da diğer sağlık ürünlerini kullandı-
ğında oluşur. Ekonomik risk ürünün önemli bir 
mali yatırım gerektirdiği anlaşıldığında bir kay-
gıya dönüşür. Yaşlının ürünün belirtilen şekilde 
çalışmayacağı endişesini taşıdığı durumda ise 
işlevsel/fonksiyonel riskten söz edilir (Härkönen 
et.al. 2002).  

Yaşlılar teknolojinin öneminin farkında olup tek-
nolojiyi ilerlemenin/gelişimin doğal bir sonucu ola-
rak görmekte ve dolayısıyla da teknolojik yenilikleri 
kabullenmek zorunda olduklarını bilmektedirler.

Yaşlılıkta Teknolojik Yeniliklerin Kabulünü 
Etkileyen Sosyalizasyon Süreci

Mevcut araştırma sonuçları, yaşlıların yeni bir 
teknolojiyi ya da ürünü kabul eden en son grup ol-
duklarını gösterse de yaşlının daha önce karşılan-
mamış ihtiyaçlarına cevap veriyorsa bu ürün ya da 
hizmeti satın almaktan kaçınmadıkları da gözlen-
miştir. Örneğin; bazı yaşlılar bilgisayar kullanmayı 
öğrenmekte ve bu sayede “e-posta” ya da “inter-
net” aracılığıyla sosyal çevreleriyle iletişim içinde 
olmayı tercih etmektedirler. Yaşla ilişkili farklılıklar 
teknolojik yeniliklerin benimsenmesinde psikolojik 
faktörlerden ziyade sosyal faktörlerden de etkile-
nebilir (Mathur 1999). Bireyin toplum ya da grubun 
daha fazla ya da daha az etkin bir üyesi olmasına 
olanak sağlayan sosyalizasyon, davranış ve de-
neyimlerle ilgili bireyin sahip olduğu belirli sosyal 
modelleri/şekilleri diğer insanlarla paylaştığı bir 
süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu gelişim süre-
cinde birey, kendi kültüründe kabul gören sosyal 
rol ve davranışları öğrenir.  Buna göre yaşlı birey 
de girdiği her sosyal ilişkide öğrenme düzeyine 
bağlı olarak bir sosyalizasyon süreci yaşar (Gör-
gün-Baran 2008/Mathur 1999/McGregor 1999). 
Dolayısıyla yaşlıların sosyal çevreleriyle olan etki-
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geliştirmelerine yardım eder ve kabullenme süreç-
lerini kolaylaştırır. Gelir ve eğitim düzeyi ile meslek 
durumu gibi demografik değişkenler sosyal sınıfın 
nesnel ölçütleri olarak kullanılmaktadır. Satın alma 
yeteneği, özellikle de pahalı olan herhangi bir tek-
nolojik yeniliği kabullenmede önemli bir özellik 
iken gelir düzeyi de bu yenilikleri satın almada ge-
rekli kaynağı oluşturmaktadır. Buna göre yüksek 
gelire sahip insanların düşük gelirlilere göre yeni 
teknolojileri kabullenmeye daha fazla hazır olduk-
ları düşünülür. 

Sosyo-ekonomik düzeyin diğer bir belirleyicisi 
olan eğitim düzeyinin yaşlıların teknolojik yenilik-
leri kabullenmelerinde doğrudan bir etkisinin bu-
lunmadığı belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar eğitim 
düzeyi ile teknolojik ürünlerin kabulü arasında an-
lamlı bir ilişki olduğunu, eğitim düzeyi yükseldikçe 
teknolojik yenilikleri kabullenmenin ve yararlarının 
anlaşılmasının arttığını göstermiştir (Hazer ve Kı-
lınç 2005/Mathur 1999/Zeithaml and Gilly 1987). 
Diğer taraftan yaşlıların çoğunun emekli olması 
nedeni ile meslek durumunun teknolojik yenilikle-
rin kabulünde herhangi belirleyici bir düzeyi bulun-
mamaktadır. 

Özet olarak; eğitim ve gelir düzeyinin yaşlıların 
teknolojik yenilikleri kabulünde pozitif bir etkisinin 
olduğu görülmektedir. Buna ek olarak sosyo-eko-
nomik düzeyin sosyalizasyon ajanları aracılığıyla 
“kabullenmeyi” dolaylı yoldan etkilediği düşünül-
mektedir. Araştırmalar, eğitim düzeyi yüksek yaş-
lıların bilgi edinmede kitle iletişim araçlarından ya-
rarlandıklarını, düşük sosyo-ekonomik düzeydeki 
yaşlıların ise bireysel kaynaklarını kullandıklarını 
göstermektedir (Mathur 1999). Gilly and Zeithaml 
(1985) da yaşlıların yeniliklere ilişkin bilgi kaynağı 
olarak arkadaş ve komşularından ziyade kitle ileti-
şim araçlarına ve aile üyelerine daha fazla güven-
diklerini belirtmişlerdir. 

fark etmelerini engellediğini ileri sürmüştür. Yaşlı-
lar ürün ve hizmetleri satın almadan önce bunlar 
hakkında belirli tavsiyeler almak üzere aile üyele-
rine güvenirler. Bu tavsiyeler ürün ya da hizmetler 
için bir kaynak/referans olabilir veya mevcut ürün 
ve hizmetlerin belirli özelliklerinin anlaşılmasına 
yardım edebilir. Dolayısıyla yaşlı bireylerin tekno-
lojik yenilikleri kabulü ile aile üyelerinden aldıkları 
yardımların sayısı arasında pozitif bir ilişkinin oldu-
ğu tahmin edilmektedir. Diğer yandan kitle iletişim 
araçları ve bireysel bilgi kaynakları yalnızca yeni 
ürünlerin varlığı, özellikleri, kullanımı ve yararla-
rına ilişkin bilgi vermekle kalmaz aynı zamanda 
belirli ürün ve hizmet kategorilerinin ya da yaşa-
mın belirli dönemlerine ait tüketim-rol modellerinin 
anlaşılmasını da sağlar. Böylece hem ticari tüketici 
bilgi kaynaklarının hem de aileye dayalı olmayan 
bireysel ilişkilerin yaşlılıkta yeni teknolojilerin ka-
bulünü etkilediği düşünülür. Yapılan çalışmalar kit-
le iletişim araçları ile bireysel kaynaklar arasındaki 
etkileşimin sosyalizasyon sürecinde oluşmadığını 
göstermiştir. Örneğin; belirli konular üzerinde kitle 
iletişim kaynakları ile olan etkileşim/iletişim birey-
lerarası ilişkileri kuvvetlendirebilir (Mathur 1999). 

Yapısal Değişkenler

Yaşlı bireylerin teknolojik yenilikleri kabullen-
mesi üzerinde sosyalizasyon ajanlarının dolaylı ve 
direkt etkisinden söz edilebildiği gibi sosyo-eko-
nomik düzey ve yaş gibi yapısal değişkenlerin de 
önemli etkilerinin olduğu belirlenmiştir.

Sosyo-ekonomik düzey 

Sosyo-ekonomik düzey yalnızca bireyin top-
lumdaki yerini belirtmez aynı zamanda kişinin 
sahip olduğu beceri, güç ve/veya kusurları da 
gösterir. Çalışmalar sosyal sınıf ile bellek yetisi 
arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. 
Bellek yetisi ve finansal kaynaklar bireylerin tek-
nolojik yeniliklere karşı önceden pozitif bir tutum 
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da davranışsal olabilir. Bununla birlikte yeniliklerin 
kabulü de hem kavramsal (farkındalık ve ilgi) hem 
de davranışsal (deneme ve kabullenme) aşamala-
rı içerebilir. Bu nedenle günümüz toplumlarındaki 
hızlı değişimler, uygun davranış modellerinin ye-
niden öğrenilmesini ve değerlendirilmesini zorun-
lu kılmaktadır. Geleneksel yaklaşımda yaşlıların 
yeniliklere karşı direnç gösterdikleri düşünülür. 
Dolayısıyla bu grubun ihtiyaçlarını karşılayacak 
değişimlere nasıl direnç gösterdiklerine ya da de-
ğişimleri nasıl kabullendiklerine ilişkin çalışmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yaşlıların rahatlıkla 
öğrenip kullanabileceği teknolojik araçların gelişti-
rilmesi bu araçların kabulünü arttıracaktır. 

Diğer alanlarda olduğu gibi yaşlılık alanında 
çalışacak personelin ve sosyal çalışmacıların bu 
alanda teknolojiyi kullanabilmelerine ilişkin öneriler 
de üç temel başlıkta irdelenebilir. 

Uygulama:

Teknoloji ve sosyal hizmet uygulamasına ilişkin 
standartlar, uygulamacıların teknolojiyi en iyi şekil-
de kullanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu 
standartlar uygulamalar için bir model oluşturaca-
ğı gibi dört etik sorunu da vurgular. Bunlardan ilki, 
teknolojik yenilik ya da müdahalenin ne kadar ge-
rekli olduğu sorusudur. İkincisi,  yaşlıların yenilikle-
re sınırlı ulaşmadaki güçlüklerine ve bunları etkin 
bir şekilde kullanmaları için eğitimlerine nasıl çö-
züm bulunacağı sorusudur. Üçüncüsü, teknolojik 
ürünlerin yaşlıların özel hayatlarını tehdit etme du-
rumudur. Son olarak da teknolojik ürünlere ilişkin 
bilgilendirmenin nasıl yapılması gerektiği sorusu-
dur. Bu temel sorunlarla mücadele edebilmek için 
teknolojinin uzun dönemli bakım, sağlık bakımı ve 
aile sistemi ile ilişkili makro düzeydeki sosyal hiz-
met uygulamalarına dahil edilmesi gerekmektedir. 
İletişimi güçlendirmek, yaşlı bakımında çalışanla-

Yaş

Hazer ve Kılınç (2005) yaptıkları çalışmada 
teknolojik bir ürünü satın alma kararını etkileyen 
faktörler ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki-
nin olduğunu saptamışlardır. 65 ve üstü yaşındaki 
bireyler için teknolojik yeniliklere yönelik tutumların 
oluşmasında yaş önemli bir faktör olarak görülür. 
Yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psikolojik deği-
şimler, yaşlıların yeni bilgileri öğrenmede güçlük 
çekmelerine, biyolojik ve psikolojik değişimler ise 
(örneğin; göz kusurları nedeniyle kullanım kılavu-
zunu okumakta zorlanma) belirli ürün ve hizmetle-
rin tüketimi için gerekli olan yeteneğin azalmasına 
neden olmaktadır. Buna ek olarak yaşa bağlı bilgi 
toplama (bellek) ve akılda tutma fonksiyonlarında-
ki azalma da teknolojik yeniliklere ilişkin karmaşık 
bilgileri kavrama ve bunlardan yararlanma yetile-
rini sınırlandırır. Yaşlılık döneminde birey psikolo-
jik (dayanıklılığın kaybı gibi) ve sosyal (emeklilik, 
arkadaş ve akrabaların ölümü gibi) nedenlerden 
dolayı sınırlı çevrede yaşamak zorunda kalmakta 
ve bu durum sosyal izolasyona yol açmaktadır. Bu 
nedenle yaş faktörü ile bireylerarası bilgi kaynakla-
rı arasında negatif bir ilişkinin olduğu düşünülmek-
tedir (Mathur 1999). 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan birçok araştırma demografik farklılık-
lar ya da bilgi süreci üzerine odaklanmışken bu 
çalışmada, yaşlı bireylerin yenilikleri kabullenme 
durumları üzerinde sosyalizasyon sürecinin etkisi 
ele alınmıştır. Sosyolojik bakış çerçevesinde yaşlı-
ların teknolojik yenilikleri kabullenmesini etkileyen 
sosyalizasyon süreçleri olarak genç aile üyelerin-
den alınan yardım ile kitle iletişim kaynaklarıyla ve 
aile dışı kişisel bilgi kaynaklarıyla olan etkileşimin 
rolü incelenmiştir. Tüketici sosyalizasyonuna ilişkin 
çalışmalarda, sosyalizasyon çıktıları kavramsal ya 
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Araştırma

Günümüzde yaşlılar için teknoloji, sosyal bir 
gereklilik ve ekonomik bir imkandır. Ancak tekno-
loji eğitiminin kime, hangi koşullarda ve ne kadar 
süre ile verilmesi gerektiğine ilişkin yeterli bilgi bu-
lunmamaktadır. Bu nedenle gelecekteki çalışmala-
rın gerek dizayn gerekse içerik açısından teknolo-
jik ürünlerin yaşlıların, özellikle fiziksel ve zihinsel 
durumları dikkate alınarak tasarlanmasına ve basit 
düzeyde bilgilendirici eğitim programlarının hazır-
lanmasına odaklanması yararlı olacaktır. Geron-
toloji alanında yapılacak araştırmalar bu sorunun 
çözülmesinde anahtar bir  rol oynayacaktır.   

rın streslerini ve endişelerini azaltmak, yaşlıların 
kendi evlerinde ikamet etmelerini sağlamak için 
çalışanların teknolojik ürünlere kolaylıkla ulaşması 
desteklenmelidir. 

Eğitim

Yaşlılara verilecek hizmetlerde teknolojinin etkin 
kullanılabilmesi ancak sosyal hizmet öğrencileri ile 
yaşlı bakımında çalışacak personelin teknoloji ya 
da bilişim teknolojisi derslerini almasıyla mümkün 
olabilir. Eğitim olanaklarının devamlılığı da benzer 
şekilde mevcut yeniliklere ilişkin bilgi edinilmesine 
bağlıdır.
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Abstract
The Consept of Needs at Social Work and 

Need Based Policies at Child Welfare System 

Social work is a profession which is to solve prob-
lems, increase humans functionality and achieved the 
well being of people. Achieving human well-being 
means that a child is safe from daily problems of the 
life. This requires that a client’s needs are met and 
that the human be able to grow and develop in an 
environment that provides consistent nurture, support, 
and stimulation. In the developed countries need-
based policies and programmes have been used from 
the long time. In this study; client’s needs consept that 
is important for the life quality and well-being of chil-
dren; resources of support and the types of social 
work that types of work that could be done by social 
workers in coping with human needs problems have 
been evaluated from the perspective of social work 
discipline. Besides this, the effects of generalist social 
work approach on child welfare system have been 
also disgusted by examples. 

Key Words: Needs of clients, human well-
being, generalist social work, child welfare, 
need-based policies.

Öz
Sosyal çalışma, bireylerin sorun çözme becerileri-

ni geliştirebilmeleri, streslerini azaltmayı ve özellikle 
sosyal işlevselliklerini yükseltmeyi, insanın iyi olma 
durumunu sağlamayı ve sürdürmeyi hedefleyen bir 
disiplin ve meslektir. Bireylerin sorunlarının çözülmesi, 
gereksinimlerinin karşılanması anlamına gelmektedir. 
Bu durum, bireylerin beslenme, barınma başta olmak 
üzere temel gereksinimlerinin karşılanmasını gerektir-
mektedir. Gelişmiş ülkelerde, bireylerin yeterince iyi 
koşullarda yaşayabilmeleri için sosyal refah hizmetleri 
sunan kurumlar tarafından desteklenmesini içeren 
gereksinim-temelli düzenlemeler, programlar uzun 
yıllardır bulunmaktadır. Bu çalışmada, insan gereksi-
nimlerinin karşılanması, bireylerin ve çocukların iyilik 
halinin desteklenmesi, yaşam kalitelerinin arttırılması 
konularında sosyal çalışma disiplininin uygulayıcıları 
olan sosyal hizmet uzmanlarının ne tür çalışmalar 
yapabileceği konuları değerlendirilmektedir. Bunun 
yanı sıra gereksinim temelli genelci sosyal çalışma 
yaklaşımının, çocuk refahı sistemindeki önemi ve yan-
sımaları örneklerle tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Müracaatçıların gereksi-
nimleri, insanın iyilik hali, genelci sosyal çalışma, 
çocuk refahı, gereksinim temelli politikalar. 

________________________
(*) SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu Müdürü.

Sosyal Hiz. Uz. Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU*

Sosyal Çalışmada Gereksinim Kavramı 
ve Çocuk Refahı Sisteminde Gereksinim 
Temelli Politikalar 
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nesne bularak ona eriştiği zaman ihtiyacı en düşük 
düzeye indirip doyuma vararak dengesini yeni baş-
tan kurar ve onu rahatsız eden uyaranı yok eder. 
Horney’e göre ise, güven gereksinimi insan davra-
nışında temel etkendir (akt. Gündoğdu, 2001). Ay-
rıca, Murray’ın güdülenme kuramında da baskı ve 
gerilimi azaltma, gereksinimlere bağlı olarak açık-
lanmıştır. Murray gereksinimlerin, organizmada 
algılama, zihinsel etkinlik ve eylemi doyurucu bir 
yöne dönüştürme gibi belli bir baskıya karşı tepki 
oluşturduğundan ortaya çıktığını savunmuştur (Di-
lekman, 1986). 

Gereksinimlerin karşılanması, bireyin veya sos-
yal sistemin beklenen doğrultuda fonksiyon göster-
mesi için gerekli olanakların sağlanmasına olanak 
verir. Bu olanaklara birey ve aile ulaşamadığında 
fonksiyonelliği, gelişimi engellenmektedir. Genelci 
sosyal çalışma, mikro-mezzo ve makro düzeyde 
eşzamanlı çalışmalar yoluyla, sosyal sorunlara 
karşı bütüncül bir sosyal çalışma müdahalesinin 
uygulamasını esas alan bir yaklaşımdır. Bu çer-
çevede, gereksinim odaklı (need-based) faaliyet 
gösteren bir alan olup sosyal hizmet uzmanları, 
mesleki bilgi ve profesyonel değer sistemi aracılı-
ğıyla, müracaatçıların gerçek gereksinimlerinin or-
taya çıkartılmasını sağlarlar. Bu, sosyal çalışmanın 
temel ilkelerinden biridir. Sosyal hizmet uzmanları, 
müracaatçının hissettiği gereksinimlerden başlar 
ve bunu yaparken bilgisini kullanır, müracaatçı ile 
birlikte söylenen ve hissedilen gereksinime yanıt 
verecek hedefleri belirleyerek, gerekli mesleki mü-
dahalede bulunur. 

Genelci sosyal çalışma uygulamasının önemli 
bir kavramı olan “gereksinim”, aile üyelerinin bes-
lenme, barınma, eğitim, sağlık, ısınma, giyim, ula-
şım, haberleşme, kanalizasyon, elektrik aydınlat-
ması, içilebilir su ile istihdam olanağı elde ederek 
varlığını sürdürme, çocuklarını yetiştirebilme, aile-
nin geçimini sağlama ve iyilik halini sürdürebilme 

GİRİŞ

Bu makalede sosyal çalışma disiplini açısından 
müracaatçıların gereksinimleri ayrıntılı biçimde 
gözden geçirilerek, çocuk refahı sisteminde gerek-
sinim odaklı politikaların önemine vurgu yapılarak 
ve bu çerçevede çocuk koruma sisteminde yapıl-
ması gereken iyileştirmelere değinilerek, daha et-
kili mesleki müdahaleler yapılabilmesi için önerile-
re yer verilecektir. 

İnsan davranışları, belli alanlardaki gereksinim-
lerine bağlı olarak ortaya çıkabilmekte ve şekille-
nebilmektedir. Ortaya çıkan bu davranışlar, kişinin 
fizyolojik yapısı, yetenekleri, yaşadığı kültür, sos-
yal çevre, etnik ve dinsel özellikleri kadar psiko-
lojik gereksinimleri tarafından da etkilenmektedir. 
İnsan gereksinimlerinin çoğu fizyolojik ve psiko-
lojik içeriklidir. Psikolojik gereksinimlerin karşılan-
ması ve doyurulması fizyolojik ihtiyaçlara bağlı-
dır (Cüceloğlu, 1996). Her insanın, kendine özgü 
gereksinimleri vardır ve bu gereksinimler bireyin 
belli davranışları göstermesi için güdülenmesine 
neden olur (Baymur, 1985: 65). Morgan (1984; 
Akt. Gündoğdu, 2001) gereksinimi, bireyin içindeki 
fizyolojik ve sonradan edinilmiş eksiklik ya da yet-
mezlik olarak tanımlamakta ve genellikle dürtü ve 
güdüyle eş anlamda kullanılması gerektiğini ileri 
sürmektedir. Gereksinim kavramı psikolojide, insa-
nın gelişimi ve çevresiyle bir ilişki kurabilmesi için 
gereken önemli koşulların eksikliği olarak tanım-
lanmaktadır. İnsanın tüm davranışları bir gerilimi, 
bir sıkıntıyı gidereceği düşünülen bir hedefe yö-
neliktir. Gereksinim adı verilen ve organizmada bir 
yoksunluktan kaynaklanan bu gerginlik ve sıkıntı, 
uygun objenin elde edilmesi ile biter ve organizma 
dengesine kavuşur (Kuzgun, 2000). 

İnsan davranışlarının açıklanmasında öncü ku-
ram kabul edilebilecek Freud’un kuramına göre, 
organizma eksikliğini ya da ihtiyacını duyduğu bir 
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Marshall (2005: 24)’a göre ‘Gereksinim’; “ge-
rekli addedilen, özellikle bireyin hayatta kalması 
için gerekli olduğu düşünülen bir şeydir. Gereksi-
nim kavramı, sosyal bilimlerde kapsamlı biçimde 
kullanılır ve insan ihtiyaçları denilen şeylere özel 
bir dikkat sarf edilir. Kavramın kendisi gereksinim-
lerin tatmin edilmesi gerektiğini öngördüğü için, 
politika üretme tartışmalarında özellikle eylem ve 
müdahale iddialarını desteklemek için, gereksinim 
kavramına sık sık başvurulmuştur. Gereksinim, 
yoksulluk ve yoksunluk ile refah (insan gereksi-
nimlerini karşılanmasını ifade eden bir terim) tar-
tışmalalarının da merkezinde yer almaktadır”. 

Sosyal refah, iyi yaşama ya da iyilik halini an-
latan bir terim olarak; refahın artması gereksinim-
lerin karşılanmasına bağlı olduğu için toplumsal 
sistemde yaşayan bireylerin gereksinimleriyle ya-
kın bağları olan bir terimdir. Çünkü sosyal refah 
politikaları, bireylerin, ailelerin gereksinimlerinin 
karşılanması amacıyla tasarlanmış politikalardır. 
Sosyal refah açısından düşünülen gereksinimler, 
hayatta kalmak için gerekli asgari düzeydekiler ol-
mayıp; toplum içinde makul ya da yeterli bir yaşam 
sürmek için gerekli görülen gereksinimlerdir. Yeter-
li düzeyde beslenme, giyim isteklerini karşılayacak 
bir asgari gelirin yanı sıra, uygun barınma, eğitim, 
sağlık bakımı koşulları ile iş bulma fırsatları da bu 
kapsam içine girmektedir. 

Barker (2003: 56)’a göre “gereksinim”, “Bireyin 
yaşamını devam ettirebilmesi ve iyilik halini sür-
dürebilmesi, görevlerini yerine getirebilmesi için 
fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan edinmek iste-
diği unsurlardır”. Bireyin yaşamını ve iyilik halini 
devam ettirebilmesi, işlevlerini yerine getirebilmesi 
için fiziksel, psikolojik, ekonomik, kültürel ve sos-
yal açılardan gereksinim duyduğu şeylerde ortaya 
çıkan eksiklikler, onun sorunlarını oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla problemler, gereksinimlerle tanımlanır. 
Örneğin işsizlik sorunu olan bir insanın işe; evsiz-

gibi konularda sahip olması gerekli olan faktörler 
olarak sıralanabilir.

Sosyal çalışma uygulamasının en önemli rolle-
rinden biri, bireylerin ve ailelerin gereksinimlerini 
belirlemektir. Bu açıdan ‘gereksinim’, “sosyal çalış-
manın kuram uygulama esasları çerçevesini çizen 
önemli bir öge”dir (Uluğtekin, 2004: 91). Sosyal 
hizmet uzmanları sorunu, ailenin gereksinimleri-
nin, ayrıntılı tanımlandığı sosyal inceleme rapo-
runda ortaya koymuş olmaktadır. Sosyal hizmet 
uzmanları, çocuklar ve ailelerinin gereksinimlerini 
tespit ederek, onların güçlendirilmesinin önünde-
ki engelleri görmeli, ihtiyaçlarının karşılanmasını 
engelleyen sosyal çevreyi de değiştirebilecek bil-
gilere sahip olmalıdır. “Bir sosyal çalışma etkinliği 
olan sosyal inceleme raporları, müracaatçıların 
gereksinmelerinin ayrıntılı olarak ele alınıp değer-
lendirildiği resmi belgelerdir” (Uluğtekin, 2004: 92). 
Çocuk koruma sistemine müracaat eden çocuklar 
ve aileleri ile onların gereksinimleri hakkında mes-
lek elemanları tarafından düzenlenen sosyal ince-
leme raporları, özellikle müracaatçıların gereksi-
nimlerine yanıt vermek üzere görev yapan, sosyal 
yardım kurumlarına iletilir. Uluğtekin (2004: 92)’e 
göre, sosyal çalışmanın önemli rollerinden biri de 
müracaatçıların gereksinimlerini değerlendirmek-
tir. Gereksinimin tanımlanması, sosyal çalışma uy-
gulama sürecinde değerlendirmenin bir parçasıdır. 
Sosyal hizmet uzmanları, bir şeyi gereksinim ola-
rak tanımladığında, o şeyin mutlaka temin edilme-
si gerektiğini ifade etmiş olmaktadır. Böylece ge-
reksinme hizmeti getirir; gereksinmenin yoğunluğu 
hizmetin nicelik ve niteliğini belirler. Sosyal hizmet 
uzmanları tarafından ev ziyaretleri ve diğer görüş-
meler sonucunda düzenlenen raporlar, çocuklar 
ve ailelerin gereksinmeleri konusunda toplumdaki 
ilgili kurumları harekete geçirerek ihtiyaçlara uygun 
hizmetlerin organize edilmesi ve farklı hizmetlerin 
kurumsallaşması için bir itici güç oluşturabilir.”.
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• Hane halkının (beslenme, barınma, giyim gibi) 
özel tüketim için gerekli olan en az miktarlar,

• Toplum tarafından, toplu tüketim konusunda 
kendi üyelerine sağlanan gerekli hizmetler (içi-
lebilir su, kanalizasyon, elektrik, kamu ulaşımı, 
sağlık ve eğitim),

• Kendilerini etkileyen kararların alınmasına katı-
lım,

• Mutlak düzeydeki temel gereksinimlerin, temel 
insan haklarının daha geniş bir çerçevesi içinde 
mutlak düzeyde karşılanması, 

• İstihdama temel gereksinme stratejisinin hem 
amacı hem de aracı olarak yaklaşılması.

Temel gereksinimeler, insan olmanın getirdiği 
onurlu yaşam hakkının evrensel düzeyde uygu-
lanabilirliği olarak yorumlanabilir. İnsan hakları, 
bireyin var olan potansiyelini gerçekleştirmesine 
olanak verecek genel ve özel koşullar içinde yaşa-
ması olarak düşünülürse, bu temel gereksinimler 
tanımı dar kalacaktır. Bu durumda, temel gereksi-
nimler tanımına kendini ifade edebilme, yaratıcılı-
ğını geliştirme ve gerçekleştirme, uygun ortamlar-
da yaşamını sürdürebilme gibi ögeleri de eklemek 
gerekecektir (Tekeli, 2002). 

Maslow (1971, akt; Cüceloğlu 1996:236), insa-
nın gereksinimlerini şu şekilde sıralamıştır:

• Fizyolojik gereksinimler; barınma, beslenme 
(yemek, su, hava), cinsellik,

• Güvenlik gereksinimi; acıdan, korku durumla-
rından uzak olma, korunma ve düzen, değiş-
mezlik ve kanun güvencesi içerisinde olma, 

• Sosyal gereksinimler; sevgi, yakınlık ve ait olma 
ihtiyacı ve kimlik duygusu kazanma, diğerleriy-
le yakın temas, sosyal faaliyetlerde bulunma,

lik sorunu yaşayan birinin kalacak bir yere, gelir 
yetersizliği çeken bir ailenin daha iyi gelir kaynak-
larına gereksinimi vardır. Yani, aileler açısından 
ailenin problemleri, ailenin gereksinimleri ve aile-
nin amaçları arasında her zaman karşılıklı ilişkiler 
söz konusudur. Sosyal hizmet uzmanlarının ana 
hedefi de ailenin gereksinimlerin karşılanmasını 
sağlamaktır. 

Ashman ve Hull (1999:40)’a göre; “genelci sos-
yal çalışma uygulamalarında, ailenin problemleri 
onun ‘gereksinimleri’ gözden geçirilerek anlaşı-
labilir. Ailenin, çocuk koruma sistemine müracaat 
etme nedeni bir takım sorunları olduğu gerçeğidir. 
Sistemde görev yapan sosyal hizmet uzmanlarının 
görevi, ailenin sorunlarının çözümü için aile üyele-
rinin neye gereksinim duyduklarının ortaya çıkar-
tılmasıdır”.

İnsanın gelişimi ve çevresiyle bir ilişki kurabil-
mesi için gereken önemli koşulların eksikliği ola-
rak tanımlanan ‘gereksinimlerin’ karşılanması ile 
bireyin veya sosyal sistemin, beklenen doğrultuda 
fonksiyon göstermesi için yeterli olanaklar sağlan-
mış olmaktadır. Bu olanaklara, birey ve aile ula-
şamadığında fonksiyonelliği ve gelişimi engellen-
mektedir. 

İnsanın Temel Gereksinimleri

Sosyal çalışma uygulamalarında temel unsur-
larından biri, sosyal yardım sisteminin müracaatçı-
sı bireyin temel gereksinmelerini karşılayamaması 
ve bunları karşılayacak toplumsal kaynaklara eri-
şim yetersizliğidir. Bu açıdan bireyin temel gerek-
sinimleri kavramı, öne çıkmaktadır. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO)’nün 1976 yılında yaptığı 
küresel konferansında, ayrıntılı olarak tartışılan ve 
daha sonra Dünya Bankası tarafından da benim-
senen temel gereksinimeleri şu şekilde tanımlan-
mıştır (Akt. Şenses, 2001:37); 
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Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de 
Çocuk Refahı Alanında Gereksinim Odaklı 
Politikalar 

Gelişmiş ülkelerde, çocukların gereksinimleri-
nin karşılanması ve toplumun iyi olma halinin bu 
yolla güvence altına alınmasına ilişkin, modern ve 
bilimsel sosyal çalışma uygulamaları bulunmakta-
dır. Örneğin, A.B.D.’de yirminci yüzyılın başların-
da, çocukların gereksinimlerini saptamak ve bu ih-
tiyaçlara göre çocuk refahı hizmetlerini planlamak 
üzere “Beyaz Saray” konferansları düzenlenmeye 
başlanmıştır. İlk konferans, 1909 yılında Başkan T. 
Roosvelt tarafından, çocuk sorunlarıyla ilgili tüm 
resmi kurumlar ve gönüllülerin katılımıyla toplan-
mıştır. Bu konferanstan çıkan önerilerde yer alan 
“Çocuk Büroları”, Federal Hükümet tarafından ço-
cuk refahı hizmetlerinin yürütüleceği birimler ola-
rak 1912 yılında Çalışma Bakanlığı’na bağlı olarak 
kurulmuştur. 1946’da Federal Güvenlik Kurumuna 
devredilinceye kadar bu bakanlığın bünyesinde 
kalmıştır. 1919 yılında ikinci konferans, 1930 yılın-
da üçüncüsü, 1940 yılında dördüncüsü, 1950’de 
beşincisi ve 1960’da altıncısı Beyaz Saray’da 
toplanmış, çocuk refahı hizmetlerinin kapsamının 
genişletilmesi, standart hale getirilmesi, çocuk 
suçluluğunun önlenmesi, çocuk sağlığı gibi önemli 
temalar işlenmiştir. Bu konferanslar, takriben her 
on yılda bir çocuk sorununa ilişkin olarak devam 
etmiş, tespit edilen sorunların çözümüne yönelik 
gereksinim duyulan politika değişiklikleri, yasal ve 
örgütsel düzenlemeleri belirlemek ve uygulamaya 
sokmak amacıyla, hızlı bir biçimde gerçekleştiril-
miştir. 

Örneğin, 1921 yılında Analık ve Çocukluk Ka-
nunu, 1935’de Sosyal Güvenlik Kanunu, 1939 yı-
lında ise Çalışma Standartları Kanunu çıkartılmış-
tır. 1953 yılında Sağlık, Eğitim ve Refah Bakanlığı 
kurularak çocuk büroları bu bakanlığa bağlan-
mıştır. 1958 yılında “Sosyal Güvenlik Yasası”nda 

• Saygı görme ve itibar, statü edinme gereksini-
mi; yeterlilik, prestij, başarma, grup tarafından 
kabul görme, tanınma ve onaylanma,

• Kendini gerçekleştirme gereksinimi; kişinin po-
tansiyelini ve enerjisini ortaya koyabilme, yara-
tıcılık.

Temel gereksinimlerin neler olduğunu tanım-
lamaya çalışmanın neredeyse olanaksız olduğu 
ifade edilebilir. Bu çerçevede, bireylerin karşılan-
masını istedikleri gereksinimler üzerinde durmak 
gerekir (Neubourg, Weigand, 2000; akt, Şenkal, 
2005: 75).

Cüceloğlu (2001), ailenin temel gereksinimleri-
ni de şu şekilde tanımlamıştır: Beslenme, barınma 
gibi fizyolojik gereksinimlerin karşılanmasının ya-
nında değerli olma duygusu, güven ortamı, yakın-
lık ve dayanışma duygusu, sorumluluk duygusu, 
zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden 
gelmeyi öğrenme, mutluluk ve kendini gerçekleştir-
me ortamı, manevi yaşamın temellerini oluşturma.

Müracaatçıların gereksinimlerine yanıt vermeyi 
hedefleyen sosyal çalışma alanında, ailedeki bü-
yüklerin sorunlarıyla ilgili mesleki çalışmalarda ço-
cukların gereksinimleri de ön planda tutulur ve eş 
zamanlı çalışma yürütülür. Çocuğun gereksinim-
leri açısından, güvenli bir aile ortamında yaşama, 
eğitim görme, ana-babadan ilgi, sevgi ve anlayış 
görme, fiziksel ve duygusal gereksinimlerinin kar-
şılanması, teşvik edilerek cesaretlendirilmesi, ana-
babalar tarafından korunup gözetilmesi sayılabilir. 
Ruh sağlığı uzmanları, çocuklar için süreklilik gös-
teren bakım verenlerin çocuğun güven duygusunu 
pekiştirmesinde, kesintisiz sağlıklı duygusal ilişki-
ler kurabilmeleri açısından çok önemli olduğunu 
vurgulamışlardır (Rosenberg, 1987; akt. Fraser, 
2006). 
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meler tarafından, gerekirse görevlilerin çocukların 
güvenliğini korumak için eve girmesi, ebeveynle-
re hapis cezası verilmesi yetkisi getiriImiştir. 1908 
yılında ilk kez “Çocuk Mahkemelerinin” kurulması, 
evlat edinmenin yasal altyapısının oluşturulması 
ve çocuklarına cinsel istismarda bulunan, ensest 
ilişki vakalarında ebeveynlerin rahibe gönderilmesi 
yerine yargılanma ve cezalandırma uygulamaları-
na olanak sağlayan yasal düzenlemeler yapılmış-
tır. 1933 tarihli “Çocuk ve Gençler Yasası” ile ilk 
kez “çocuğun yararı” kavramı gündeme getirilmiş 
ve çocuk mahkemelerinin etkinliği artırılarak, “ço-
cuğun korunması” ile ilgili iyileştirmelere yönelik 
yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

1945 yılı İngiltere’de ‘çocuk konusunda’ bir dö-
nüm noktası oluşturmuş, sosyal hayatın her cep-
hesinde, II. Dünya Savaşı ile önemli değişiklikler 
ve yenilikler getirilmiştir. 1944 yılı Eğitim Kanunu, 
1945 Ailelere Yardım Kanunu (Family Allowance 
Act), 1948 Milli Yardım Kanunu (National Assistan-
ce Act) sırasıyla uygulamaya konulmuştur. 1945 
yılında, çocukların korunmasıyla ilgili durumun 
değerlendirilmesi ve gerekli plan programların ya-
pılabilmesi için İçişleri, Sağlık, Eğitim Bakanlıkları 
ve gönüllü dernek temsilcilerinin katılımıyla bir ko-
mite kurulmuştur. Komitenin başkanı Miss Curtis’in 
adıyla anılan “Curtis Raporu”, bir yıl süren çalış-
malar sonucunda yayınlanmıştır. Bu raporda yer 
alan önerilere dayanılarak, 1948 (Children Act) 
“Çocuk Yasası” çıkartılmıştır. Bu yasa ile ailele-
rin parçalanması sonucunda büyük sayıda çocuk 
grubunun bakıma ihtiyaç gösterdiği tespitle, bü-
tünüyle aileyi desteklemek, bireyleri ekonomik 
ve sosyal sıkıntılardan kurtarmak hedeflenmiştir. 
Ayrıca, yerel yönetimlerin çocuğun korunmasın-
daki görev ve yetkileri ile hangi çocuklara ne tür 
hizmetlerin verileceği ayrıntılı olarak belirlenmiş-
tir. Curtis Raporu’ndaki tespitlere uyularak, İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan “Çocuk Dairesi” 

çocuk koruma hizmetlerine yönelik bir takım de-
ğişiklikler yapılmıştır. 1960 yılında; 49 eyalet, “ço-
cuk istismarı raporu” doğrultusunda çocuk koruma 
sistemlerinde yasal ve örgütsel iyileştirmeler yap-
mıştır.1974 yılında, “Çocuk İstismarını Önleme ve 
Tedavi Kanunu (CAPTA)” çıkartılmış ve federal 
fonların çocuk hizmetleri ve araştırmalarına yöne-
lik olarak geniş bir çerçevede kullanılması olanaklı 
hale gelmiştir. Kısaca CAPTA olarak anılan yasa, 
1988 tarihinde “Çocuk İstismarını Önleme ve Aile 
Hizmetleri Yasası” olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Bu yasaya, 1990 yılında evsiz çocuklar ve ailele-
rine yönelik eklemeler yapılmış; 1992’de “Çocuk 
İstismarını Aile İçi Şiddeti Önleme ve Aile Hizmet-
leri Yasası” olarak düzeltilmiştir. 2003 yılında, “Ço-
cuklar ve Ailelerinin Güvenliği Kanunu” ile çocuk-
ların yararına yönelik düzenlemeler en üst düzeye 
taşınmıştır. A.B.D. çocuk koruma sisteminde, risk 
altında olup yoksulluk yardımı yapılan her çocuk 
ve ailesine sağlanan sosyal yardım, sağlık yardımı 
vb. harcamaların yıllık ortalama 35.000 dolar ol-
duğu hesaplanmıştır (A.B.D Aile ve Çocuk Servisi, 
2008).

Batı Avrupa çocuk koruma sistemini yansıtan 
İngiltere’ye bakılacak olursa; İngiltere’de, korun-
ması gereken çocuklara yönelik hizmetlerdeki ge-
lişmeler açısından en önemli dönüm noktası 19. 
yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. 1861 yılında çı-
kartılan “Şahıs Kanunu” ile çıraklık yaptırılan ço-
cukların, çalıştırılırken ayrıca da cezalandırılması 
yasaklanmış; 1868 yılında çıkartılan (Poor Law) 
Yoksullar Yasası’nda ise ailelerin, çocuklarının 
yiyecek, giyecek, konut ve sağlık gereksinimleri-
ni karşılayamamaları suç sayılmaya başlanmıştır. 
1889 yılında çıkartılan ve “Çocukların Ayrıcalıkları” 
olarak bilinen ve çocuklara zulmün önlenmesi ama-
cını taşıyan yasa ile çocuklarına patolojik şekilde 
davranan ebeveynlere, devlet tarafından çocuk 
lehine müdahale etme yetkisi verilmiştir. Mahke-
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lerinin birleştirilmesini sağlamıştır. Aynı tarihlerde, 
İngiltere çocuk koruma sisteminde 166 Çocuk Yu-
vası, 277 Grup Evi (her evde 10-12 çocuğun ba-
kıldığı) ve 175 Kışla Tipi büyük kapasiteli (50-200 
arası çocuğun kaldığı) bakım yurdunda çocuklara 
hizmet verilmekte idi. 1974 yılında Maria Cowell 
isimli çocuğun, üvey babası yanında ölmesi üzeri-
ne yapılan soruşturma sonucu düzenlenen rapor-
da; çocuk refahı servisleri arasında ciddi koordi-
nasyon eksikleri olduğuna işaret edilerek, çocuk 
koruma komitelerinin kurulması ve yerel yönetim 
otoritelerinin eşgüdüm halinde, risk altındaki ço-
cukları koruma ve denetim hizmetlerine yoğunlaş-
maları sağlanmıştır. 

1989 “Çocuk Yasası”, her çocuğa ihmal ve is-
tismardan korunma hakkı vermektedir. Temel ilke 
olarak çocuğun en iyi bakımının kendi aile orta-
mında yapılabileceği ilkesi benimsenmiştir. 1995 
yılında, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleş-
mesine dayanılarak çocuk yasasına üç temel ilke 
eklenerek; çocukların her türlü ayrımcılıktan ko-
runması, çocuğun refahının sağlanmasına birinci 
derecede öncelik verilmesi ve çocuğun görüş ve 
düşüncelerinin dinlenmesi ilkeleri kabul edilmiştir. 
2003 yılında Margaret Hodge ilk “Çocuk Bakanı” 
olarak atanmış, elektronik ortamda her çocuğun 
sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere ilişkin sorunla-
rı, görüş ve önerileri alınarak çocuk komisyonu ve 
yerel otoritelerce ihtiyaçlara uygun hizmetlerin ge-
liştirilmesi ve çocukların güveninin kazanılmasına 
yönelik çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır. 

İngiltere’de, diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
“aile” odaklı sosyal hizmet modelleri geliştirilmiştir. 
Bunun yanı sıra çocuğun aile içinde desteklenmesi 
yaklaşımı benimsenerek buna yönelik düzenleme-
ler yapılmıştır. Yirmi birinci yüzyılın başında çocuk 
refahı çalışmaları ciddi şekilde politika değişikli-
ğine uğrayarak, klasik, sığ “çocuk koruma odağı” 
yerini, “çocukların gereksinimlerini kapsayan” yeni 

ve her vilayette bulunan “Çocuk Komiteleri” ve 
“Çocuk Şubeleri”ne bağlı olarak, yerel yönetimler 
tarafından çocukların gereksinimlerini tespit etmek 
üzere “İlk Müracaat Merkezi” (Reception Home) 
istasyonlar kurulmuştur. 1960 yılında, İngiltere 
çocuk koruma sisteminde bakılan çocuk sayısı 
61.729 olup bunların yarısı koruyucu aile yanın-
dadır. Başka bir deyişle çocuk koruma sisteminde 
bakılan çocukların % 50’si topluma entegre edilmiş 
durumdadır. Bu durum, yirminci yüzyılın ortaların-
da, İngiltere’de toplum-temelli çocuk hizmetlerinin 
ne derece gelişmiş olduğunu sergilemektedir. 

1970’li yıllarda 13 yaşındaki Dennis O’Neil’ın 
evlat edinen aile yanında ölmesi üzerine, parla-
mentoda çocuk komitesi kurulmuş, yerel yöne-
timlerin de çocuk komiteleri, çocuk ofisleri kur-
malarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 1963 
yılı İstatistiklerine göre, Londra’da doğan her 10 
çocuktan biri evlilik dışı çocuk olarak doğmuştur. 
1968 tarihli “Sosyal Hizmet Yasası”, yerel yönetim-
lere sosyal hizmet departmanı kurma, çocukların 
yerleştirilmesi, refahı ve sağlık, gözetim koşulları-
nın iyileştirilmesi görevleri ve “çocuk ihmali” konu-
sunda araştırmalar yapma sorumluluğu vermiştir. 
1969 yılında çıkartılan “Çocuk ve Gençler Yasası” 
İngiltere’de çocuk refahı sisteminin gelişmesin-
de önemli bir kilometre taşı olmuştur. Uluğtekin 
(2004:16)’e göre; “1971’de iktidara gelen muhafa-
zakar hükümet, 1969 tarihli çocuğa yönelik refah 
yaklaşımını temel alan yasayı eleştirmiş ve uygula-
maya girmesini engellemiştir. 1976 yılında yeniden 
iktidara gelen İşçi Partisi, çocuk refahı yaklaşımını 
esas alan yukarıda belirtilen yasayı benimsediğini 
ve sosyal hizmet bölümlerinin görüşlerine ağırlık 
verildiğini açıklamıştır. 1979 yılında yeniden iktida-
rı devralan Muhafazakâr hükümet, ‘çocuk refahı’ 
yaklaşımını tekrar reddetmiştir”. 1970 tarihli “yerel 
yönetimler sosyal hizmet yasası”, çocuklarla ilgili 
sosyal hizmet servisleri ve çocuk bakım hizmet-
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hizmet uygulamaları geliştirilmiş, korunması gere-
ken çocukların aile-akraba yanında desteklenmesi 
yaklaşımı benimsenmiştir. Korunması gereken ço-
cuklar konusunda, yetimhane yaklaşımından uzak 
durularak toplum temelli düzenlemeler yapılmıştır. 
Son yıllarda, çocuk refahı çalışmalarında, çocukla-
rın gereksinimlerini temel alan yeni bakış açısı ön 
plana çıkartılmıştır. 

Flora (vd.(1990:29; akt. Koray, 2000:52) ‘refah 
devletini’ şöyle tanımlamaktadırlar: “Bireylere ve 
ailelere asgari gelir güvencesi veren, onları top-
lumsal tehlikelere karşı koruyan, sosyal güvenlik 
olanakları sağlayan, toplumsal konumları ne olur-
sa olsun tüm vatandaşlara eğitim, sağlık, konut 
gibi sosyal hizmetler alanında belirli standartlar 
getiren devlettir”.

Bu tanımda geçen alanlar; yoksulluğa, işsizli-
ğe karşı bireyleri korumak, asgari geçim düzeyinin 
sağlanması, sosyal yardımlar, eğitim, sağlık ve ko-
nut politikaları, ‘sosyal politika’nın temel uygulama 
alanlarıdır. Aynı şekilde çocuk koruma sistemi de 
ülkedeki sosyal refah sistemi ile birlikte, içinde bu-
lunduğu sosyo-ekonomik yapının bir parçası ola-
rak karşılıklı etkileşim içerisinde diğer sistemlerle 
birbirini etkilemektedirler.

Tartışma ve Türkiye İçin Sonuçlar

Türkiye’de, halen toplum korunmasına ge-
reksinim duyan bireyler ve özellikle de çocuklara 
yönelik çağdaş anlamda çocukların ve ailelerinin 
gereksinimlerini temel alan, çocukların görüşleri-
ne yer veren, yukarıda bahsi geçen risk-temelli, 
gereksinim-temelli, toplum-temelli hizmetler geliş-
tirilmemiştir. Oysa bireylerin gereksinimlerini kar-
şılamak iddiasında olan sosyal refah devletlerinin, 
öncelikle bireyin gereksinimlerini belirlemeyi ve 
bireylerin gereksinimleri karşılanmadığında ortaya 
çıkabilecek riskleri önceden görebilecek bir kavra-
yışı geliştirebilmeleri beklenmektedir.

ve geniş bakış açısına bırakmıştır. Bu yeni odakla 
ilgili sonuçlar ve çocuk politikasındaki değişiklikler, 
yapılan alan çalışmalarında çocuklar ve onların 
ailelerinin gereksinimlerinin incelenmesi sonucun-
da ortaya çıkmıştır (Department of Health, 2000). 
Sosyal hizmet uzmanlarının, çocukların geniş bir 
yelpazedeki potansiyel gereksinimlerini karşılama-
ya yöneldikleri bu politika değişimi, “yeniden odak-
lanma” olarak isimlendirilmiştir (Little 1997). 

Aile ve çocuk değerlendirme konusunda 
Holland’ın 1997-2001 tarihleri arasında yaptığı 
araştırma; “Kent Çocuk Koruma Servisi” ile “Hillsi-
de Aile Merkezi”nde çocuklar ve aileleri hakkında 
derinlemesine değerlendirmeleri içermektedir. Üç 
aşamada yürütülen çalışmada, yaşları 6 aylık-
la 12 yaş arasında değişen 35 çocuğun durumu 
sosyal hizmet uzmanları tarafından derinlemesine 
gözlem, vakayla ilgili kayıtların incelenmesi, yarı-
yapılandırılmış mülakatlar ve uzmanlardan oluşan 
odak gruplar yoluyla derinlemesine değerlendiril-
miş ve 15 vakayla ilgili düzenlenen raporlar çocuk 
mahkemesine gönderilmiştir. Derinlemesine aile 
ve çocuk değerlendirme çalışmalarının sorunun 
çözümünde anahtar nokta olduğu ispatlanmıştır. 

Batı Avrupa’da refah seviyesi yüksek ülkelerde, 
çocuk koruma sisteminde kurum bakımının yerini 
toplum temelli koruma ve bakım almıştır. Bunda 
toplumların, sosyal çalışma alanına verdikleri öne-
min yanında ekonomik, sosyal ve kültürel geliş-
mişliklerinin de payı vardır.

Bugün, nüfusu ülkemize yakın olan İngiltere’de 
sosyal hizmetlerle ilgili kamusal hizmetlerde ça-
lışan sosyal hizmet uzmanı sayısının 100.000’in 
üzerinde olduğu görülmektedir (www.connexions-
direct.com).

Sanayi devrimi sonrasında teknolojik, ekono-
mik ve sosyal açılardan meydana gelen hızlı geliş-
melerle, Batı Avrupa ülkelerinde aile odaklı sosyal 
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yoksulluk sorunu ile yüz yüze gelmekte ve gerek-
sinimleri, beklentileri karşılanamayınca bireyler ve 
toplum için çok ciddi riskler ortaya çıkabilmektedir. 
Büyük kentlerde hızla artan suç davranışları, alkol, 
madde kullanımı, yasadışı faaliyetler, çocukların 
eğitime devam edememesi, ruhsal sorunlardaki 
artış bu duruma örnek gösterilebilir. 

Risk altında yaşayan bireylerin desteklenmesi 
açısından, önemli eksiklikler olduğu herkes tara-
fından bilinmektedir. Çünkü sosyal sorunları çöz-
menin zamanı, bireylerin ve ailelerin sorunları 
artık kronik hale geldikten sonra sosyal hizmet ve 
psikiyatrik tedavi kurumlarına yapılan müracaat-
larla değil, ancak hak-temelli ve sorunlara erken 
müdahalenin önemini bilen bir kavrayışla olanaklı 
hale gelebilecektir. Öyleyse, sosyal politika sosyal 
çalışmanın gereksinim duyduğu yasal ve örgütsel 
düzenlemeleri bir an önce bu mesleğe vererek, 
sosyal alanı güçlendirmelidir. Bireylerin gereksi-
nimlerinin ihmal edildiği yapı, ülkemizde insan kay-
nağının korunması ve geliştirilmesini engellmekte-
dir. Bu bakımdan, sosyal risklerin farkında olan ve 
bireylerin ve ailelerinin iyilik halini desteklemeye 
yönelik daha etkili sosyal çalışma müdahaleleri-
nin yapılması gerektiği açıktır. Çünkü aile-merkezli 
erken müdahale yönelimli sosyal çalışma prog-
ramları ve gereksinimlerle, risklerin belirlenmesi 
temelli yaklaşımlarla, ailelerin gereksinimlerinin 
karşılanması, güçlendirilmeleri yoluyla birçok so-
runun sağlıklı biçimde çözümlenebileceği açıktır. 
Bu yolla, bireylerin her türlü sosyal risklerden uzak 
tutulabileceği ve özellikle kriminal olayların, ruhsal 
rahatsızlıkların, çocuk ihmallerinin azaltılabileceği 
ve sosyal çalışma disiplininin temel hedefi olarak 
“toplumun iyilik halin”ne ulaşmanın yolunun açıla-
cağı öngörülebilir.

“Refah devleti” kavramı, ilk kez 19. yüzyılın so-
nunda Almanya’da, sosyal güvenlik alanında alı-
nan önlemler nedeniyle kullanılmaya başlanmış, 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmiştir. Refah 
devleti, kapitalist ekonomilerde endüstrileşmeyle 
ortaya çıkan sosyal sorunlar, artan eşitsizlikler ve 
güvencesizlik karşısında devletin seyirci kalama-
yacağı, toplumsal güçler arasında dayanışmayı 
güçlendirmek üzere devletin oynaması gereken bir 
rolü olduğu düşüncesinden gelişen bir kavramdır.

Bütün bu bilgiler ışığında ülkemizde, özellik-
le son 30 yılda önemli bir toplumsal değişim ve 
dönüşüm periyodu yaşanmakta olup bu sürecin 
olumlu ve olumsuz doğurguları ve özellikle temel 
gereksinimleri karşılanamayan bireylerin yarattığı 
ve aynı zamanda maruz kaldığı sosyal sorunlar, 
yoğun biçimde kendini göstermektedir. Özellikle 
1980’li yıllarda uygulanan, günümüzde de değişik 
boyutlarıyla sürdürülmeye çalışılan ekonomik ve 
sosyal politikaların, var olan olumsuzlukları, yok-
sulluğu daha da derinleştirdiğini ve sosyal sorun-
ların çözümüne yönelik sosyal politikaların halen 
yetersiz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Kişi başına gelir düzeyinin düşük ve işsizliğin yo-
ğun biçimde yaşandığı sosyal politika önlemlerinin 
güçsüz kaldığı istikrarsız bir ekonomik yapıda, 
yoksulluğun yaygınlaşması sorunu gereksinimle-
rini karşılayamayan ailelerin sayısındaki artışı da 
beraberinde getirmiştir. Mikro düzeyde bireylerin 
gereksinimlerinin karşılanmamış olması, toplum-
sal düzeyde yıkıcı sonuçlar doğurabilen bir unsur 
haline gelebilmektedir.

1960’lı yıllardan itibaren büyük bir ivme kaza-
nan kırsal kesimden büyük kentlere göç hareketle-
ri sonucunda, göç eden ailelerin kronik işsizlik ve 
sosyal destek sağlayamamaları sonucu, kentsel 
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Abstract
Contemporary Social Policy Approaches 

Towards Children

The main objective of this study is to reveal the 
modern theoretical social policy approaches towards 
children. Social policy is defined and thought as the 
process where measures are taken to minimise the 
existing inequalities within a society. Contemporary 
social policy approaches towards are put forward and 
evaluated within the theoretical framework (egalitarian, 
libertarian, contractarian and utilitarian). These 
approaches are as follows: Basic needs approach, 
child rights conventions, nutrition rights.

Basic needs approach concentrates on providing 
at least the minimum levels of goods and services to 
keep children alive. Contractarian approaches are 
trying to ensure that all children benefit from the same 
rights within the legal framework. The best interest of 
child, the responsibility of the family and the 
government, the right to enhance abilities and, the 
right to be healthy principles are also evaluated within 
the theoretical framework (egalitarian, libertarian, 
contractarian and utilitarian). Nutrition rights are also 
covered under these  subtitles: history of nutrition 
rights, nutrition rights and the priority of children. As 
this study is a literature review, the subjects are 
discussed in a historical, philosophical and political 
context. Therefore there are no specific results in this 
paper. Hence, contemporary social policy approaches 
towards children are reviewed in a theoretical manner. 
The aim of this paper is not to discuss the real life 
practices but to thoroughly adress the contemporary 
approaches to child social policy. 

Key Words: Social policy, child, theoretical 
approaches, egalitarianism, libertarianism, 
contractarianism.

Öz
Bu çalışmada çocuğa yönelik çağdaş sosyal politika 

yaklaşımları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sosyal 
politika ise, sosyal adaleti sağlama ve var olan 
eşitsizlikleri en aza indirmeye çalışma faaliyetlerinin bir 
bütünü olarak düşünülmüş ve tanımlanmıştır. Buradan 
yola çıkarak, eşitlikçi, özgürlükçü, faydacı ve sözleşmeci 
kuramların ışığında çocuğa yönelik çağdaş sosyal 
politika yaklaşımları incelenmiştir. Bu yaklaşımlar 
şöyledir: Temel gereksinimler yaklaşımı, çocuk hakları 
sözleşmeleri ve beslenme hakları yaklaşımı. 

Temel gereksinimler yaklaşımı, çocukların yaşamını 
devam ettirebilmesi için gereken asgari düzeydeki 
nimetlerin sağlanması üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Uluslararası bağlayıcılığı olan sözleşmeler ise, çocukların 
haklarının yasalarla güvence altına alınmasını teşvik 
etmektedir. Çocuğun yararı ilkesi, aile ve devletin 
sorumluluğu, yeteneklerin geliştirilmesi hakkı, yaşama 
hakkı ve sağlıklı olma hakkı da eşitlikçi, özgürlükçü ve 
faydacı kuramların ışığında değerlendirilmiştir. Beslenme 
hakları yaklaşımı ise beslenme haklarının tarihçesi, 
beslenme hakkı ve çocukların önceliği altbaşlıkları 
altında yine aynı kuramsal çerçeve içerisinde 
değerlendirilmiştir. Bu çalışma bir belgelik taraması 
olduğu için konuya felsefi, tarihsel ve siyasal açıdan 
yaklaşılmıştır. Bu nedenle çalışmada somut sonuçlara 
yer verilmemiş, kuramlar ışığında çocuğa yönelik çağdaş 
sosyal politika yaklaşımları değerlendirilmiştir. Bu 
çalışmanın amacı çocuklara yönelik sosyal politika 
uygulamalarını gerçek yaşamdan örnekler vererek 
açıklamak değil, yazın alanında eksik olduğu düşünülen,  
uygulamaların felsefi altyapısını oluşturan yaklaşımları 
kuramsal bir çerçeveden değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler:  Sosyal politika, çocuk, kuramsal 
yaklaşımlar, eşitlikçilik, özgürlükçülük, sözleşmecilik.
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yal adaletin örgütlü mücadelelerle birlikte siyasal, 
sosyal ve ekonomik açıdan kurumsallaştığı daha 
çağdaş bir toplumsal düzene geçiş, dinde reform, 
aydınlanma, endüstrileşme ve bunların tetiklediği 
toplumsal değişmeleri olabilir kılmıştır. Ne var ki, 
sosyal eşitsizlikler, farklı bir düzeyde varlığını sür-
dürmüştür.

Bu tarihsel süreç içerisinde, var olan eşitsizlik-
leri en aza indirmek ve sosyal adaleti sağlamak 
için önemli bazı kuramsal yaklaşımlar ortaya ko-
nulmuştur. Bunlardan en etkili olanlar; eşitlikçi, 
faydacı, sözleşmeci ve özgürlükçü kuramlardır. Bu 
nedenle çalışmada, sosyal adalet kavramı, fayda-
cı, sözleşmeci, eşitlikçi ve özgürlükçü kuramsal 
yaklaşımların ışığında ele alınmıştır. Çocuklara 
yönelik çağdaş sosyal politika yaklaşımlarının ku-
rumsallaşması, sosyal adalet ve sosyal politika 
kavramlarının, kuramsal gelişimine paralellik gös-
termektedir. Bu çalışmada, kuramsal ve tarihsel 
gelişmelerin ışığında, çocuklara yönelik çağdaş 
sosyal politika yaklaşımları değerlendirilecektir. 
Bunlar sırasıyla temel gereksinimler yaklaşımı, ço-
cuk hakları bildirgeleri ve sözleşmeleri ve beslen-
me hakları yaklaşımıdır.   

1.1. TEMEL GEREKSİNİMLER YAKLAŞIMI 

Gereksinimler ve haklar arasında önemli bir 
bağ vardır. İnsanlara ve elbette çocuklara verilmiş 
olan ulusal/uluslararası hakların özünde de onların 
insan onuruna yaraşır bir yaşam sürebilmeleri için 
gerekli olan gereksinimlerinin karşılanması yatar. 

Feshbach (1978:6), gereksinimlerin haklardan 
daha evrensel olduğunu ve bu nedenle de kav-
ramsal olarak üzerinde kolayca uzlaşmaya va-
rılabildiğini söyler. Yaygın olarak kabul edilen bir 
yaklaşım ortaya koyan Katchadourian (1985:219) 
da, gereksinim kavramının öznel ve evrensel olan 
yönleri bulunduğunu belirtir ve evrensel olarak ka-
bul edilen gereksinimlerin genellikle insanların iyi-

GİRİŞ 

Çocuğa yönelik sosyal politika uygulamalarının, 
Avrupa’da, 19.y.y.’da yaşam bulması, çocukluk fik-
rinin kavramsal olarak keşfedilmeye başlaması ile 
eşanlıdır. Aydınlanma, sanayi devrimi, kentleşme 
ve bunları yaratan düşünsel sürecin itici gücü olan 
J.J.Rousseau ve J.Locke, çocukluk fikrine çağdaş 
kuramsal bir kimlik de kazandırmışlardır. Aries 
(1962), DeMause (1976), Shorter (1976), bu ge-
lişmelerin ışığında çocukların yetişkinlerden ayırt 
edilebildiklerini ve çocukların sistematik olarak kötü 
davranışlara maruz kalmalarının, bu konudaki ay-
dınlanma sonucunda sona erdiğini savunmuşlar-
dır. Gerçekte de, çocuklara yönelik ilk sosyal po-
litika uygulamaları çıraklar konusunda İngiltere’de 
çıkarılan ilk yasal düzenlemelerle başlamıştır1.

Sosyal politika, sosyal adaleti sağlama süreci 
olarak düşünülebilir. Sosyal politikanın kavramsal 
olarak ortaya çıkması, Batı Toplumları’nda yaşa-
nan sosyal gelişmelerin bir yansıması olarak dü-
şünülebilir. Gönüllü olarak kulluk eden insanların 
yaşadığı Batı Toplumları’ndan, eşit haklara sahip 
olan insanların yaşadığı Batı Toplumları’na giden 
tarihsel süreç, sosyal politika kavramını doğurmuş-
tur. Var olan eşitsizlikleri en aza indirmek ve sosyal 
adaleti sağlamak gibi kavramlarla da açıklanabi-
lecek olan sosyal politika uygulamalarının yaşam 
bulması, sosyal eşitsizliklerin tarihi ile de doğrudan 
ilişkilidir. Tarımsal üretim ile birlikte yerleşik yaşa-
ma geçildiğinden bu yana, insan toplulukları ara-
sında sınıflara dayalı eşitsizlikler her zaman var 
olmuştur. Bu eşitsizlikçi ve köleci zihniyete dayalı 
toplumsal düzenden kapitalizme ve ardından sos-

1 1802 Çırak Sağlığı ve Ahlakı Yasası, gece çalışmasını 
yasaklamış ve pamuk imalathanelerinde ter döken 
çırakların çalışma saatlerini on iki ile sınırlamıştır. 1819’da 
çıkan Sir Robert Peel’in desteklediği bir başka yasa 
ise, pamuk imalathanelerinde, dokuz yaşından küçük 
çocukların çalıştırılmasını yasaklamıştır (Cunningham 
1995:138-140; MacLennan, 1993:146).
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rin ikinci plana atıldığı görülmektedir. Her çocuğun 
sevilmenin ne demek olduğunu bilme ve hissetme 
hakkı olmalıdır. İnsanların sadece etten ve kemik-
ten birer varlık olarak görülmeleri çoğu zaman on-
ların mutlu birer insan olabilmeleri için gerekli olan 
diğer gereksinmelerini görmezden gelmeye neden 
olmaktadır. Mathes’e (1981) göre Maslow, gerek-
sinmelerin bir hiyerarşi içerisinde hareket ettiğin-
den yola çıkarak, daha düşük seviyede yer alan 
bir gereksinmenin giderilmeden, daha üst seviye-
de yer alan bir gereksinmenin giderilemeyeceği-
ni söylemektedir. Bu hiyerarşi içerisinde sevgi ve 
sevilme gereksinimi 4. sırada yer almaktadır. Bu-
rada bazı yazarlara (Moyet, 2003) göre Maslow, 
sevginin önemini ikinci plana atmak gibi bir tutum 
içerisinde olmaktan çok, kendini mutlu hissetmek 
için öncelikle temel fizyolojik gereksinimlerin karşı-
lanması gerektiğini vurgulamaya çalışmaktadır.

Temel fizyolojik gereksinmeleri kapsayan birin-
cil gereksinimler, kişisel gelişim açısından önemli 
olan gereksinimler ve lüks gereksinimler arasın-
da bir ayırım söz konusudur. Birincil gereksinim-
ler sadece yemek ve içmekten ibaret değildir aynı 
zamanda doğadan ve dışsal tehlikelerden ko-
runma da bu kavramsal çerçeveye dahil edilme-
lidir (Maslow, 1943). Gerçekten de insanoğlu için 
öncelikli olan gereksinimlerin başında ‘korunma’ 
gelmektedir. Toplumsal sözleşmeci olarak bilinen 
J.J.Rousseau, J.Locke, T.Hobbes3 gibi düşünürle-
re göre, insanlar doğa durumunda (doğa durumu, 
hukuk düzeninin olmadığı, herkesin sınırsız olarak 
istediği gibi davranma özgürlüğünün bulunduğu 

3  J. Locke, Two Treaties of Government (1679-80) eserinde, 
insanların güvenli olmayan bir ortamdan korunmaya 
çalışmasının, uygar toplumu yarattığını söylemiştir. Aynı 
şekilde T.Hobbes Leviathan (1651) eserinde, insanların 
korunmak konusundaki gereksiniminin, yaşamda 
kalabilmek konusunda duyduğu büyük korkunun bir 
yansıması olduğunu ortaya koymuştur.

lik halleri ile ilgili olduğunu söyler. Katchadourian, 
insanların bazen neye gereksinimleri olduğunun 
farkında olduklarını ve çoğu zaman özellikle de 
çocuk iseler bunun farkında olmadıklarını söyler. 
Çocukların gereksinimlerinin karşılanması onla-
rın  yüksek çıkarlarının korunmasıdır.  Çocukların 
bu yüksek çıkarlarının korunmasının kaynağı ise 
onların sahip oldukları haklarıdır. Murray (1938), 
açlık, susuzluk gibi durumlardan ortaya çıkan te-
mel gereksinimlerin doğuştan veya günlük dilde 
sıkça kullanılan deyimiyle tanrı vergisi olduğunu 
ve çevresel faktörlerin dışında içsel koşullar tara-
fından yönlendirildiğini ifade eder2. Genellikle bu 
temel gereksinimlerin karşılanması fiziksel açıdan 
doyumu sağlar. Ancak bunların dışında psikolojik 
olan gereksinimlerin de varlığı söz konusudur. Ne 
var ki daha çok davranışlarla ilgili olan ve ne kadar 
gereksinim duyulduğu konusunda nicel bir tanım-
lama ortaya konulamayan sevgi, ilgi ve okşanma 
gibi duygusal gereksinimler, kültürel etmenlerden 
oldukça çok etkilenir. Duygusal gereksinimleri ölç-
mek, bir soyut kavramlar bütünü olduğu için olduk-
ça zordur. Daha da önemlisi, bu gereksinimlerin 
belirlenmesi bakımından bir uzlaşmaya varılsa 
bile ne şekilde karşılanacakları konusunda bir orta 
yol bulmak gerekmektedir (Cunningham ve Wake-
field, 1975:596).

1.1.1. Gereksinimlerin Hiyerarşisi

Genellikle insanın yaşamını ve varlığını sürdü-
rebilmesi için zorunlu olarak kabul edilen fiziksel 
gereksinimlere göre diğer duygusal gereksinimle-

2 Murray (1938) ile başlayan ve Maslow (1943) ile güçlenen 
temel gereksinimler yaklaşımı konusunda ayrıntılı bir 
değerlendirme için şu makalelere bakılabilir: Meehl, 
P.E., (1992), ‘‘Needs (Murray, 1938) and State-Variables 
(Skinner, 1938)’’, Psychological Reports 70(2), 407-50; 
Triplet, R.G., (1992), ‘‘Henry A. Murray The Making of 
a Psychlogist?’’, The American Psychlogist 47 (2), 299-
307.
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karşılanması, hayatta kalmak4 açısından ilk adım 
olarak görülebilir. Ancak var olan eşitsizliklerin gö-
rülmesi ve giderilmesi bakımından ortaya somut 
bir görüş koymamaktadır. Faydacı kuramların ön-
cüleri, toplumun sosyal ve iktisadi açıdan iyilik hali 
olarak da tanımlanabilecek sosyal refah düzeyinin, 
en alt basamaklarında olanlar için düşünülmüş bir 
ayrıcalığın söz konusu olmadığını belirtmişlerdir 
(Riley, 1998:45; Shenton, 2007:36). Eşitsizlikle-
rin önemli olarak görülmediği faydacı yaklaşımlar 
için, bu nedenle, temel gereksinimlerini karşılaya-
mayan insanlara yönelik yapılacak bir şey yoktur. 
Bu noktadan yola çıkıldığı zaman, çocuklar için 
de durum değişmemektedir. Temel gereksinme-
lerin karşılanması önemli olabilir ancak, sosyal 
adaleti sağlamak konusunda bunu yeterli olarak 
görmemek gerekmektedir. Bu nedenle, çoğu za-
man temel gereksinimler yaklaşımı, sosyal politika 
uygulamalarının, sadece yaşamda kalabilmek için 
asgari koşulların sağlanması çerçevesinde biçim-
lenmesine neden olmaktadır.

UNICEF (1987), Maslow’dan etkilenerek ço-
cukların gereksinimleri konusunda yatay bir ön-
celik sırası veya hiyerarşi belirlenmesi gerektiğini 
söyler. Burada öncelik sırası, gereksinimlerin kar-
şılanması konusundaki öncelik göz önüne alına-

4 Hayatta kalmak, sözleşmeci kuramlarda bir hak olarak 
büyük bir önceliğe sahiptir. Çağdaş sosyal adalet 
kuramlarından birini ortaya koyan J. Rawls (1971) da 
‘A Theory of Justice’ çalışmasında kişilerin bazı sosyal 
haklarından şartlar ne olursa olsun alıkonulamayacağını 
belirtir. Kişilerin bu özgürlükleri yaşamsal bir nitelik 
taşımaktadır. Çocuklar, gereksinmelerini gidermek 
konusunda edilgendirler. Bu gereksinmelerinin 
karşılanması konusunda yaşanan sıkıntılar, herşeyden 
önce bir hak ihlali olarak görülebilir. Çünkü yetişkinler 
aldıkları kararlar sonucunda refah basamaklarının en 
altında veya en üstünde yer alabilirler. Ancak çocukların 
içinde bulunduğu durumu böyle bir tercihin sonucu 
olarak görmek, eşitlikçi kuramlar açısından da tartışma 
konusudur. Söz konusu olan çocuklar olduğunda, 
yetişkinler tarafından yetişkinlerin refahı için kurgulanmış 
olan kuramların da yeterliliği bu durumda olduğu gibi 
çelişkili bir durum yaratabilmektedir.

durumdur) özgür ve eşit olmakla birlikte, güven-
likten uzaktır ve her zaman başkalarının saldırısı-
na uğrayabilir. Bu durum nedeniyle insan, özgür 
olmasına rağmen, korkular ve sürekli tehlikelerle 
dolu doğa durumundan kurtulmak ister. İnsanların 
yaşamlarını garanti altına alma gereksinimleri, on-
ların sosyal bir sözleşme veya uzlaşmaya dayalı 
bir uygarlık kurmak konusundaki en önemli güdü-
leme olmuştur (McClelland, 1996; Russell, 1999). 
İnsanın kendini gerçekleştirmesi, kendini daha iyi 
ifade etmesi ve buna bağlı olarak daha mutlu ya-
şaması bakımından önemlidir. Her ne kadar doğ-
rudan sağladığı faydaları ölçmek mümkün olmasa 
da, insanın kendini daha iyi hissetmesi için önemli 
olan, kişisel gelişimi konusundaki gereksinimleri-
nin tatmin edilmesidir. İnsanın kendini gerçekleş-
tirmesi, sağlıklı yaşaması, gelişmesi ve olgunlaş-
ması açısından son derece önemlidir. 

Lüks olarak kabul edilebilecek, insanlara doğ-
rudan bir fayda sağlamayan, sadece küçük bir 
azınlığın kendini diğer sıradan insanlardan fark-
lı hissetmesine yarayan gereksinimler, belki de 
tanımı gereği yaşamın devamlılığı için zorunlu 
olmadığından, bir gereksinim olarak bile görül-
mesi yanlış olabilir. Özellikle günümüzde, zengin 
ülkelerde yaşayan mutlu bir azınlığın, arta kalan 
çoğunluk temel yaşamsal gereksinimlerini bile kar-
şılayamazken, dünyanın kaynaklarının önemli bir 
kısmını lüks bir yaşam için tüketiyor olması asla 
meşrulaştırılmamalıdır. 

1.1.2. Temel Gereksinimlere Faydacı Bir 
Bakış 

Burada, çocukların temel gereksinimleri ko-
nusunda, Maslow (1943) ve UNICEF’in (1987) 
görüşlerinde de, daha önce kuramsal olarak ince-
lediğimiz faydacı yaklaşımların önemli bazı izleri-
ne rastlamak mümkündür. Temel gereksinimlerin 
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1.1.3. Temel Gereksinimlere Eşitlikçi Bir 
Bakış

Dworkin (1981a;1981b), kaynakların eşit dağı-
tımını sosyal adalet kuramının temeline koymuş-
tur. Eşitlikçi bir dağıtımın ardından bazı bireylerin 
tatmin olmamasının yaratacağı olumsuz durum, 
adil olmayabileceğinden, değiş-tokuş yöntemiy-
le giderilebilir. Ancak, bu süreç bir fiyatlandırma 
mekanizmasını devreye sokacağı için gelinen son 
noktada, şanssız olanlardan şanslı olanlara bir 
kaynak aktarımı yapılması gerekmektedir. Çünkü 
değiş-tokuş edilen kaynakların fiyatlanması piya-
sada oluşan arz-talep dengesine göre yapılacaktır. 
Bu nedenle, bazıları için bu alış-veriş daha paha-
lıya mal olacak ve bir grup şanssızlıkla karşılaşa-
caktır.  Cohen (1989), bu durumu, içinde bulun-
duğu refahı hak edenlerden adaletsiz bir kaynak 
aktarımı olarak dile getirmiş ve bireylerin sadece 
tercihleri veya iradelerinin dışında yaşadıkları ta-
lihsizliklerden ötürü desteklenmesinin sosyal ada-
leti sağlayacağını belirtmiştir. Ayrıca pek çok ya-
zar (Anderson, 1999; Arneson, 2005; Pojman ve 
Westmoreland, 1997) da Cohen’in fırsat eşitliğine 
dayanan bu yaklaşımını desteklemektedir. Temel 
gereksinimlerin karşılanması konusunda bir eşitlik 
sağlanmış olsa bile, çocukların içinde yaşadığı du-
rum farklı olabilir. Savaş içinde aynı gereksinim-
leri giderilen bir çocukla, barış içinde aynı gerek-
sinimleri giderilen iki farklı çocuğun, birbiriyle eşit 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu nedenle 
Dworkin (1981a:185), eşitlik ilkesini, esrarengiz bir 
siyasal ideal olarak tanımlamıştır. Temel gereksi-
nimler konusundaki yaklaşımlarda, bir öncelik sı-
rasının varlığı söz konusudur. Bireylerin sahip ol-
dukları yetenekler, hedeflerine ulaşabilmek konu-
sunda fırsatlara çevrilmelidir. Bireyler, fırsat eşitliği 
sayesinde sosyal adaletin sağlandığı bir toplumda 

rak belirlenir. Yaşamın devamlılığı için zorunlu olan 
gereksinimler, oluşturulan yatay tayfın (yelpaze) 
en solunda yer almaktadır. Bunlar; hava, su, yi-
yecek, bedensel ve ruhsal güvenliktir. Daha sonra 
yaşamı koruma odaklı gereksinimler gelmektedir. 
Bunlar; sığınma, güvenlik, hijyen ve sağlığı ko-
ruma kaygısıdır. Ardından yaşamı zenginleştiren 
gereksinimler gelir. Bunlar; eğitim, ahlaki değerler, 
estetik, kendine saygı, kimlik, ait olma ve eşlik edil-
medir. Yaşama renk katan gereksinimler; müzik, 
oyuncaklar, resimler ve öykülerdir. Yaşamı kalkın-
dıran gereksinimler ise; doğuştan gelen kabiliyet-
lerin geliştirilmesi ve örgün eğitimle birlikte meslek 
edindirici eğitim almadır. Burada en önemli konu, 
isteklerin nerede devreye gireceği ya da bu yatay 
tayfta gereksinimlerin nerede isteklere dönüşece-
ğidir. Dünya sağlık örgütü, çocuğun en öncelikli 
gereksiniminin, kendine yetecek kadar yiyecek ol-
duğunu söylemiştir. Eğer bir çocuk yetersiz beslen-
me sonucu ölürse, onun doğumunu güvenli hale 
getirme, onu hastalıklara karşı koruma çabaları ya 
da kazalardan sakınmanın hiçbir anlamı yoktur. Bir 
şeyler öğrenebilmek için fazlasıyla aç olan bir ço-
cuğa, eğitim vermenin de yine aynı mantıkla hiçbir 
değeri yoktur. 

Genelde, bu temel gereksinimlerin üzerinde 
yoğunlaşıldığı görülmektedir. Temel gereksinim-
leri merkeze koyan yaklaşımların, UNICEF olmak 
üzere birçok uluslarüstü politika oluşturucu ve uy-
gulayıcı tarafından benimsendiğini görüyoruz. Ne 
var ki, bu yaklaşım sosyal politika uygulamalarının 
tek bir alanda yoğunlaşmasına neden olmaktadır. 
Bu alan, sadece çocukların yaşamda kalmasını 
sağlayabilmek için gerekli önlemlerin alınmasın-
dan daha fazlasını sunmamaktadır. Sosyal ada-
leti sağlamak, sosyal politikanın öncelikli amaçla-
rından biri olmalıdır. Burada eşitlikçi yaklaşımlar 
(Dworkin, 1981a, 1981b; Cohen, 1989) bu bakım-
dan önem kazanmaktadır.
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koyduğu görüş, oldukça farklıdır. Nozick (2001), 
devletin toplumda etkinliğinin sadece mahkemeler, 
ulusal güvenlik ve polis koruma hizmetleriyle sınırlı 
kalmasından yanadır. Sosyal güvenlik, eğitim ve 
sağlık gibi hizmetler, dini kuruluşlar, yardım kuru-
luşları, vakıflar ve enstitüler tarafından karşılanma-
lıdır. Nozick’in görüşleri temel alındığında, temel 
gereksinimlerini bile karşılayamayacak insanlara, 
toplum eliyle kaynakların yeniden paylaştırılması, 
bireysel özgürlüklerin ihlali olarak kabul edilebilir. 
Özgürlükçü bakış açısına göre, Batı Toplumları’nın 
bugün içinde bulunduğu refahın kaynağı, toplum-
ların yarattığı totaliter tehlikeden kurtulmuş birey-
lerin, özgür bir ortamda, üretkenliklerinde yaşanan 
artıştır (Langan, 1977; Lauchli, 1994). 

Çocuğa yönelik sosyal politikaların merkezine 
sadece, çocukların temel fiziksel gereksinimlerinin 
karşılanması ilkesinin konması, yukarıda anlatılan 
nedenlerden ötürü konunun kapsamını, uygulama 
ve düşünsel alanını sınırlandırmaktadır. Sosyal 
adaleti sağlamak konusunda yapılan bütün uy-
gulamaların özünde, insanlara kendilerini gerçek-
leştirebilecekleri ve insan onuruna uygun bir ya-
şam sürdürebilecekleri bir ortam oluşturma hedefi 
vardır. Siyasi, sosyal ve iktisadi açıdan var olan 
eşitsizlikleri gidermek, sosyal adaleti sağlamak 
için gerekli önkoşuldur. Ancak duygusal açıdan 
var olan gereksinimlerin karşılanması açısından, 
adaleti sağlayıcı bir sosyal politika uygulamasının 
yaşama geçirilmesi kuşkusuz kolay değildir. Ancak 
şu da göz önünde bulundurulmalıdır ki, huzur ve 
mutluluk içinde yaşayabilmenin ön koşulu olan bu 
temel fiziksel gereksinimler giderilmeden, sosyal 
açıdan sağlıklı bir toplum oluşturmak oldukça zor 
olabilir. İnsanların birbirlerine nefret duyguları ile 
değil de sevgi ve kardeşlik duyguları ile yaklaşabil-
melerinin tek yolu vardır: herkesin, adil bir toplum-
da eşitlik esasına dayanan bir sosyal düzen içinde 
yaşıyor olduğuna inanması. 

yaşayabilirler5. Kişilerin iradelerinin dışında kalan 
sebeplerden ötürü yeteneklerini geliştirememele-
ri, bir fırsat eşitsizliği doğuruyorsa, devreye devlet 
girmelidir. 

Bu görüşlerin ışığında, çocukların temel gerek-
sinimlerini karşılayamıyor olmaları, kendi iradele-
riyle aldıkları kararların bir sonucu olarak karşımı-
za çıkıyor olamaz. Çünkü çocuklar, içinde bulun-
dukları durumdan kendi aldıkları kararlar nede-
niyle sorumlu tutulmamalıdırlar. Ancak bu konuda 
aileler ya da temelinde ailelerinin de içinde bulun-
duğu bu eşitsiz durumdan ötürü, toplum sorumlu 
tutulabilir. Dworkin’in (1981a; 1981b) bu konudaki 
eşitlikçi yaklaşımı, çocuklar söz konusu olduğunda 
çok daha anlamlı bir hale gelmektedir. Çünkü esas 
olan kaynakların başlangıçta eşit dağıtılmasıdır. 
Bu, çocukların refahı için son derece önemlidir. 
Bu bakımlardan hedef, çocukların temel gereksi-
nimlerinin karşılanması değil bir toplumdaki bütün 
kaynakların çocuklara eşit dağıtılması olmalıdır. 
Maslow’un (1943) yaşamı zenginleştiren gereksi-
nim olarak tanımladığı yeteneklerin geliştirilmesi, 
ancak bütün kaynakların çocuklara eşit olarak, 
koşulsuz dağıtıldığı bir ortamda mümkün olabilir. 
Bunun için de öncelikle, fırsat eşitliği ilkesi yaşama 
geçirilmelidir. Ancak bütün bu koşullar sağlandık-
tan sonra, iradeleri dışında refah basamaklarının 
en altında yer alan kişilere kaynak aktarılmasının, 
sosyal politika açısından bir anlamı olacaktır.

1.1.4. Temel Gereksinimlere Özgürlükçü Bir 
Bakış

Eşitlikçi bakış açısına ve temel gereksinimler 
yaklaşımına karşı, özgürlükçü akımların ortaya 

5  A.Sen, A.G.Cohen, R.Dworkin ve R.Arneson gibi eşitlikçi 
kuramcılar, 20.y.y.’ın son çeyreğinden bu yana, toplumsal 
kaynakların dağılımının eşitliğini değerlendirmek konusunda 
ortaya somut göstergeler koymaya çalışmaktadırlar (fırsat 
eşitliği, şans eşitliği, refah için fırsat eşitliği, yeteneklerin 
geliştirilmesi konusunda eşitlik vb.). 
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uluslararası bildirgelerde yer alan çocuk haklarına 
dair tamamlanmamış ve ucu açık olan ilkeleri bir 
araya getirerek onları ören ve tamamlayan Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme’nin maddeleri, sosyal, 
kültürel, siyasal, medeni ve ekonomik etkinliklere 
katılım hakkı gibi çağdaş hakların da, uluslararası 
yasal bir nitelik kazanmasını sağlamıştır. Birleşmiş 
Milletlere üye olan ülkelerin tamamına yakını, bu 
sözleşmeyi onaylamış ve birçoğu da Sözleşme’de 
yer alan ilkeleri temel alarak, ülkelerinde yaşayan 
çocukların durumlarını iyileştirmek için yeni yasal 
düzenlemeler getirmişlerdir (Freeman, 2000; UNI-
CEF, 1987). 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, bunu onayla-
yan bütün ülkeleri yasal açıdan bağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Sözleşme’nin maddeleri, devletle-
rin farklı durumlar altında ne şekilde davranmala-
rı gerektiğini tanımlamıştır. Bu sözleşmeyle yasal 
olarak bağlanmayı kabul eden Ulusal hükümetler, 
sözleşmenin hükümlerinin uygulanması konu-
sunda birinci derecede sorumludurlar. Sözleşme 
hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanmasının de-
netlenmesi konusunda, Sözleşme’nin 43. madde-
si, Çocuk Hakları Komitesi’nin kurulmasını öngör-
müştür. Aynı şekilde 44. madde gereği sözleşmeye 
taraf olan devletler, ülkelerinde yaşayan çocuk nü-
fusun içinde bulunduğu durumu, belirlenen ilkeler 
doğrultusunda rapor etmekle yükümlüdürler. 29-
30 Eylül 1990 tarihinde, 71 ülkenin devlet başkanı 
ve 88 ülkenin bakanı, Birleşmiş Milletler tarafından 
düzenlenen Dünya Çocuk Zirvesi’ne (DÇS) katıl-
mıştır. Bu zirvenin amacı Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’yi imzalayan ülke sayısını arttırmaktır. 
Zirve, bir Bildirge’nin ve Eylem Planı’nın açıklan-
masından sonra sona ermiştir (UNCHR, 2007). 

Bu sözleşmenin üzerinde durulması gereken 
çok önemli maddeleri vardır. Bunlardan birkaçının 
üzerinde ayrıntılı olarak duracağız. Bunlar çocuk-
ların öncelikle yaşamda kalmalarını doğrudan ilgi-

1.2. ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGELERİ ve 
SÖZLEŞMELERİ

Bağlayıcılığı olan sözleşmeler yoluyla adale-
ti sağlamanın kökenleri, daha J.J. Rousseau, T. 
Hobbes ve J. Locke gibi düşünürlere dayanmak-
tadır. Onların kuramsal olarak ortaya koyduğu ve 
toplumsal uzlaşmanın temelini oluşturan sözleş-
meler, çağdaş toplumlar için yol gösterici bir nite-
liğe sahiptir. Hakların, bir sözleşmeye bağlı olarak 
tanınması da zamanla uluslararası bir boyut ka-
zanmıştır. Çocuk haklarının bir sözleşmeye bağlı 
olarak tanınması da benzer bir süreci takip etmiş-
tir. Bu noktadan hareketle, çocuk hakları konusu 
günümüze kadar uluslararası alanda farklı tarihler-
de gündeme gelmiş ve 20.y.y. içinde kurumsal ve 
kuramsal açıdan önemli bir gelişme göstermiştir. 

1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından ka-
bul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, 1959 
yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 
oybirliğiyle kabul edilen Çocuk Hakları Bildirgesi-
nin temelini oluşturmuştur. Bildirge 10 tane ilkeyi, 
çocuk haklarına uluslararası hukuki bir nitelik ka-
zandıracak şekilde alt alta saymış ancak, bu ilke-
lerin ne şekilde uygulanacağı konusuna bir açıklık 
getirmemiştir. Aynı süreç içerisinde, 1948 yılında, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi de oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Daha sonra, Uluslararası Medeni ve Siyasi Hak-
lar Tüzüğü ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Tüzüğü de çocuk hakları konusu-
na değinmiş ve bu tüzükler 1976 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından 1979, Dün-
ya Çocuk Yılı olarak kabul edilmiştir. İnsan Hakla-
rı Komisyonu’nun 10 yıllık yoğun bir çabasından 
sonra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Kasım 
1989 günü, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi bü-
yük bir uzlaşmayla kabul etmiştir. Aynı sözleşme, 2 
Eylül 1990 tarihinde, 20. ülke tarafından onaylan-
masının ardından yürürlüğe girmiştir. Daha önce 
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ğunca yüksek tutulmasını ve 18 yaşın bu nedenle 
iyi bir sınır olacağını dile getirmişlerdir. Bu yolla, 
çocuk haklarının koruyucu şemsiyesinden faydala-
nan ve son derece hassas konularda yasal bir gü-
venceye sahip olan çocuk sayısının, artacağı ifade 
edilmiştir (Detrick, Doet ve Cantwell, 1992:107; 
UNICEF, 1989:1-2; UNHCR, 2007:301-312)

Sözleşmenin birinci maddesinde, reşit olma 
kavramı sözleşmeye girmiştir. Bunun nedeni bazı 
ülkelerde reşit olma yaşının daha erken, bazı ül-
kelerde daha geç olmasıdır (UNCHR, 1980, E/
CN.4/L.1542). Gerçekte reşit olmak, yasal açıdan 
davranışlarının sorumluluğunu tek başına almak ve 
doğrudan ana-baba velayetinden çıkmak anlamına 
gelmektedir. Dolayısıyla aldığı kararlar ve davranış-
ları açısından ceza ehliyeti olan herkes, çocukluk-
tan çıkmış olarak kabul edilir. Burada ilk maddenin 
yaptığı tanım gereği, çocukların bağımlılıkları ilke-
si söz konusudur. Öncelikle bu bağımlılık aileye ve 
devletedir. Eşitlikçi sosyal politika kuramlarında, 
bireylerin iradeleri dışında karşılaştıkları durum-
lardan ötürü yaşadıkları refah kayıplarının, top-
lum tarafından yeniden dağıtım mekanizmaları ile 
karşılanabileceği üzerinde durulmuştur (Arneson, 
1997; Cohen, 1989; 2005; Dworkin,1981a;1981b). 
Bu ilkeden hareketle, çocukların kendi iradeleri ile 
kendi refahlarını belirleyecek kararlar alamadıkla-
rını düşünürsek, Sözleşme’nin ilk maddesi uygula-
ma açısından önemli bir açıklık getirmektedir. Bu 
ilkeden hareketle, çocuk, içinde bulunduğu durum-
dan ötürü sorumlu tutulmamalıdır. Ailelerinin içinde 
bulunduğu durumdan da bağımsız olarak, bütün 
çocuklara toplumsal kaynakların tamamı eşit ola-
rak paylaştırılmalıdır7. 

7 Eşitlikçi kuramların tersine, Nozick’in (2001) ortaya 
koyduğu gibi özgürlükçü yaklaşımlar, toplumlara ve 
devletlere bu konuda görevler yüklemez. Bu noktadan 
hareketle, özgürlükçü kuramlara göre, devletlerin, 
çocukların refahını  sağlamak konusunda hiçbir 
sorumlulukları yoktur (Lauchli, 1994; Vallentyne ve 
Steiner, 2001).

lendiren ve sözleşmenin esasını teşkil eden; 1, 2, 
3, 4, 5, 6 ve 24 numaralı maddelerdir. Bu mad-
deler, çocuğun tanımı, çocuğun yararı ilkesi, aile 
ve devletin sorumluluğu, yeteneklerin geliştirilme-
si hakkı, sağlık hakkı ve yaşama hakkı ile ilgilidir. 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin önsözünde, 
çocukların incinebilir ve kırılgan olmaları nede-
niyle, özel bir korumaya gereksinimlerinin olduğu 
belirtilmiştir. Çocuk haklarının yaşama geçirilmesi 
konusunda ailelerin sorumluluğu, çocuğun yaşa-
dığı çevreye ait olan kültürel değerlerin önemi ve 
uluslararası işbirliği, önsöz kısmında üzerinde du-
rulmuş olan ilkelerdir. 

1.2.1. Sözleşmeye Göre Çocuğun Tanımı

Çocuğun tanımının yapıldığı 1.madde’ye bazı 
delegeler karşı çıkmıştır. Buna göre, bazı ulusal 
yasalar göz önüne alındığında 18 yaşın, çocuk ka-
bul edilmek için biraz ileri bir yaş olduğunu ve bu 
nedenle tanımdaki yaş sınırının düşürülmesi ge-
rektiğini savunanlar olmuştur. 1979 yılı, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK), Çocuk Yılı ola-
rak kabul edildiğinde, 15 yaş, çocuk olarak kabul 
edilmek konusunda bir sınır olarak kullanılmıştı. 
Ayrıca birçok ülkede zorunlu eğitimin 14 yaşında 
bitiyor olması ve yine pek çok ülkede kızların yasal 
evlenme yaşının 14 olması nedeniyle bazı delege-
ler, çocuğun tanımı yapılırken 0-15 yaş aralığının 
kullanılması gerektiğini dile getirmişlerdir6. Ancak 
özellikle gelişmiş ülkelerden katılan delegeler, ço-
cuk tanımı konusunda yaş sınırının mümkün oldu-

6 Çocuk konusunda herkesin üzerinde anlaştığı bir tanım 
olmadığı, bu çalışmanın ‘Çocuk ve Toplum’ bölümünde 
ayrıntıları ile incelemiştir. Birleşmiş Milletler Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme evrensel bir nitelik taşıdığı ve 
hukuki açıdan devletleri bağlayıcı olduğu için, bir yaş 
sınırlaması getirilerek norm birliği sağlanmıştır.  Çocukluk 
fikrinin doğuşu ile ilgili yaşanan süreç, toplumlarda 
çocukların yetişkinlerden farklı olduklarının anlaşılmasını 
sağlamıştır. Aries (1962), bu bilincin ortaya çıkmasını aynı 
zamanda çocuklara yönelik sistematik kötü davranşların 
da son bulmaya başlaması ile ilişkilendirmiştir.  
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ları kararları uygulamalıdırlar. Eşitlikçi kuramların 
kendi içinde önemli bir tartışma konusu, kararların 
irade dışı olup olmaması durumudur. Anderson’a 
(1999) göre, kişilerin kendi tercihlerinin sonucu 
olarak karşılaştıkları durumların yeniden bir dağı-
tım politikası ile değiştirilmesi, içinde bulunduğu 
durumu hak edenlerden diğerlerine adil olmayan 
bir kaynak aktarımıdır. Ancak söz konusu çocuk-
lar olduğunda, devreye bağımlılık ve çocukların en 
yüce çıkarların korunması ilkesi girmektedir. 

Bu nedenle, Dworkin’in (1981b), şans eşitliği 
ilkesi ve Cohen’in (1989) refah için fırsat eşitliği 
ilkesi daha da önemli bir hale gelmektedir. Çünkü 
piyasa mekanizması içerisinde fiyatlandırma, arz-
talep dengesi nedeniyle refah kayıplarına neden 
olabilmektedir. Bu durumda da, bireyler arasında 
bir ayrım yapılmaksızın, piyasa mekanizması ne-
deniyle mağdur olanlara doğrudan bir kaynak ak-
tarımı yapılmalıdır (Dworkin, 1981b:293). Faydacı 
liberal geleneğe göre ise kişiler, içinde bulunduk-
ları duruma kendi tercihleri sonucunda ulaşırlar. 
Bu nedenle, refahı çok daha düşük olanlar için 
acımak dışında yapılacak hiçbir şey yoktur (Ha-
bibi, 1998:95-98; Sen, 1999:60-69). Ancak çocuk 
olmak, özellikle faydacı kuramların yaklaşımlarını 
bir bakıma çürütmektedir. Çünkü kendi aldıkları 
kararlar sonucunda değil, tamamen toplumun ver-
diği kararların sonucunda refah basamaklarının 
hangisinin üzerinde durdukları belirlenmektedir. 
Bu nedenle Rawls’ın (1971) görüşü de burada 
önem kazanmaktadır. Çünkü insanlar piyasa me-
kanizmasının işlediği bir toplumda, gelecekteki 
halini önceden bilemeyebilirler. Bu nedenle çocuk-
ların içinde bulunduğu durumun sorumluları olarak 
yetişkinler ve toplum görülebilir. Refah basamak-
larının dibinde yer alanların durumunu iyileştirme-
yi hedef alan sosyal politika uygulamaları, en çok 
gereksinim sahibi olanların refahını yükselteceğin-
den, durumu en iyi olanların aleyhine eşitsizlikçi 

Çocuk hakları çerçevesinde çocuğun tanımının 
yapılması, bir karşılıklı uzlaşma ve anlaşma süreci 
olarak değerlendirilmelidir. Ancak, bu sürece ço-
cukların hiçbir şekilde katılamamış olması, eleşti-
rilmesi gereken bir durumdur. Çocukları korumak, 
onlara bakmak ve onların haklarını korumak bakı-
mından birinci derecede sorumlu olan yetişkinler 
ve bu hakların yaşama geçirilmesini sağlamakla 
yetkilendirilmiş olan devletler, çocuklar adına Ço-
cuk Haklarına Dair Sözleşmeyi kabul etmişlerdir. 

1.2.2. Çocuğun Yararı İlkesi, Aile ve Devletin 
Sorumluluğu

Sözleşmenin üçüncü maddesi, çocuğun en 
yüksek çıkarlarının korunmasını, aile ve devle-
tin bu konudaki sorumluluğunu düzenlemektedir. 
Sözleşmenin temelini oluşturan maddelerden biri 
de üçüncü maddedir. Buna göre “çocuğun yararı” 
ilkesi çocukları ilgilendiren bütün durumlarda ve 
uygulamalarda esas alınmalıdır. Devlet, çocukla-
rından sorumlu olan ana-babaların veya diğer kişi-
lerin bu velayet hakkından doğan yükümlülüklerini 
yerine getirememeleri durumunda, çocuklara an-
laşma hükümlerinden doğan yeterli ilgiyi, koruma-
yı ve bakımı vermek zorundadır. Burada akla ilk 
olarak, çocuğun menfaatlerinin her durumda deği-
şebileceği gelmektedir.

Çocukların en yüce çıkarlarının korunması ilke-
si, bir şemsiye kavram olarak düşünülebilir. Bu ilke, 
kendi haklarında karar vermek konusunda bağımlı 
olan kişiler için, bir süreci tanımlamaktadır (Ko-
pelman, 2007:378-9). Bir başkasının adına karar 
veriyor olmak, kişilerin ve devletlerin sırtına önem-
li bir sorumluluk da yüklemektedir. Çünkü alınan 
kararların sonucunda, kişiler başkaları tarafından 
kendi adlarına alınmış kararlardan dolayı doğru-
dan etkilenmektedirler. Bu nedenle, karar vericiler 
ellerindeki bütün bilgiyi kullanmalı ve herkesçe ka-
bul edilen ahlaki normlar içerisinde kalarak, aldık-
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1.2.3. Yeteneklerin Geliştirilmesi Hakkı

Yeteneklerin geliştirilmesi son derece önemli 
olduğu için, sözleşmenin 5., 14., 28. ve 29. mad-
delerinde bu konu geçmektedir. Yeteneklerin ge-
liştirilmesi ilkesi, temel gereksinimler yaklaşımı-
nın da hedeflerinin içinde yer almaktadır. Temel 
gereksinimler konusundaki yaklaşımların özünde 
bir öncelik sırası söz konusudur. Yeteneklerin ge-
liştirilmesi, yaşamı zenginleştiren gereksinimlerin 
bir parçasıdır. Bu ilkenin çocuğa yönelik sosyal 
politika yaklaşımları açısından önemi, ÇHDS’nin 
öncelikli maddelerinden biri olarak kabul edilmiş 
olmasında kolayca görülebilir. 

Bu ilkenin sosyal adaleti sağlamak konusunda 
oluşturulan eşitlikçi kuramlar açısından ne anlama 
geldiği şöyle özetlenebilir: Cohen’e (1989) göre, 
bireylerin sahip oldukları yetenekler, hedeflerine 
ulaşabilmek konusunda fırsatlara çevrilmelidir. Bi-
reyler, fırsat eşitliği sayesinde sosyal adaletin sağ-
landığı bir toplumda yaşayabilirler. Kişilerin iradele-
rinin dışında kalan nedenlerden ötürü yeteneklerini 
geliştirememeleri, bir fırsat eşitsizliği doğuruyorsa, 
devreye devlet girmelidir. Kaynakların sadece eşit 
olarak dağıtılmasının üzerinde yoğunlaşmak, insa-
ni kalkınma konusunu göz ardı etmektedir. Kişile-
rin, yeteneklerini geliştirerek kendilerinin refahını 
arttıracak fırsatları değerlendirmeyi öğrenmesi, 
Sen (1980:217-219) için daha önemlidir. Bu konu-
da bir örnek vermek gerekirse: Bir birey doğuştan 
sahip olduğu yeteneklerini eğitilmediği için geliş-
tiremeyebilir. Bu, kişinin açıkça kendi iradesi dı-
şında gerçekleşen bir durumdur. Çünkü her insan 
yeteneklerinin farkına vararak bunu geliştirmek ve 
kendini gerçekleştirmek ister. Böyle bir durumda 
irade dışılık söz konusudur ve bu nedenle fırsat 
eşitliğini yaratmak konusunda devreye devlet gir-
melidir. Ancak kişi, fırsat eşitliği ilkesi çerçevesin-
de, kendisine sağlanmış olan hizmetlerden bilinçli 
olarak kendi iradesiyle yararlanmamışsa, bu du-
rumda yapılacak bir şey bulunmamaktadır. 

sayılabilecek bir yeniden bölüşüm, baştan merdi-
venin hangi basamağında yer alacağını bilmeyen 
herkes tarafından kabul görecektir. Bu bir bakıma 
sosyal politika uygulamalarının da sosyal açıdan 
meşruluğunun en önemli kanıtıdır (Chan, 2005; 
Kelly ve Rawls, 2001:15-18; Langan, 1977; Sen, 
1999:77-8) . 

Burada unutulmaması gereken bir başka nokta 
ise, çocukların en yüce çıkarlarının korunmasının 
sadece ailelerine bırakılamayacağıdır. Gerektiği 
zaman eğer aileler, çocuklarının en yüce çıkarlarını 
koruyamıyorsa, devletin müdahale etmesi gerek-
mektedir. Bütün toplumsal sözleşmelerin özünde, 
bu ilke vardır. Bireyler kendi haklarını başkaların-
dan koruma yetkisi ve sorumluluğunu, kişiler üstü 
bir kurum olan devlete aktarırılar. 

Üçüncü maddeyle birlikte, çocukların ailelerinin 
de çocukların yetiştirilmesi konusunda bazı özel 
haklara sahip olmaları gerektiği, gündeme gelmiş-
tir. Çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ilkesine 
ve evrensel olarak çocuklara tanınan haklara iliş-
kin ilkelere uyulduktan sonra, aileler gelenekleri 
doğrultusunda çocuklarını yönlendirebilirler. Bu da 
beşinci maddenin içeriğini oluşturur.

Sözleşmenin dördüncü maddesi, hükümlerin 
uygulanması ya da devletin sorumluluğu ile ilgili-
dir. ÇHDS, devletlerin çocuğa yönelik sosyal po-
litikalarını yönlendiren ve hükümleri uluslararası 
bağlayıcılığı olan, en etkili yol gösterici olma du-
rumundadır. Biliyoruz ki çoğu zaman, yazılı olsa-
lar bile yasalar, eğer yaptırım gücü yoksa, fazla 
etkili olamamaktadır. Bu sözleşmeyi kabul etmek-
le ülkeler, kendilerini önemli bir yükümlülük altına 
sokmaktadırlar. Ne var ki, sözleşme hükümlerinin 
uygulanması, devletlerin bu konuda göstereceği 
hassasiyetle doğrudan alakalıdır. 
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 Rawls (1971)9, özgürlüklerin önceliğini, sosyal 
adalet kuramının önemli taşlarından birisi olarak 
sunmuştur. Yaşama hakkı, bu özgürlüklerin en 
önemli olanlarından birisidir. Doğuştan kazanılan 
haklar konusunda bütün bireyler, mutlak anlam-
da eşit olmalıdır. Yaşama özgürlüğü de doğuştan 
kazanılan ve koşullar neyi gerektirirse gerektir-
sin asla vazgeçilemeyecek haklar bütününün en 
önemli parçasıdır. Yaşama hakkı, temel gereksi-
nimler yaklaşımının da bir parçasıdır (Sen, 1999; 
Taylor, 2003). UNICEF’in (1987) Temel Gereksi-
nimler Yaklaşımı, her ne kadar kavramsal açıdan 
darlığı nedeniyle (yaşamaya devam edebilmek 
için gerekli olan beslenme ve sağlık gereksinimleri 
gibi) eleştirilse de, burada gözden kaçırılmama-
sı gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle 
hastalığı nedeniyle sağlıksız olan, yeterli beslene-
mediği için çelimsiz olan bir çocuktan, en iyi eğitim 
imkanları tanınsa bile, gözünü açamayacak kadar 
halsizken anlatılanları öğrenmesi beklenemez. Bil-
gilerin insan zihnine işlenerek depolanabilmesi için 
bazı fizyolojik yeterliliklerin sağlanması gerekmek-
tedir. Bakıldığı zaman eğitime katılım oranının en 
yüksek olduğu ülkeler, çocuk ölüm oranlarının en 
düşük olduğu ve doğumda yaşam beklentilerinin 
en yüksek olduğu ülkelerdir10.

9 Rawls, önemli ölçüde I. Kant’tan etkilenerek geliştirdiği 
sosyal adalet kuramında özgürlüklere büyük bir öncelik 
verir. Kant, insanların huzur ve mutluluk içerisinde 
yaşayabilmelerini eşitlik ve özgürlük ilkelerine bağlar. 
Hobbes, insanları yönlendiren en güçlü güdünün 
yaşamda kalma korkusu olduğunu ve en temel doğa 
yasasının insanın yaşamını güvence altına alma hakkı 
olduğunu söyler. Ancak bu şekilde özgürlüklerinden, 
yaşam korkusu olmadan faydalanabilecektir. Bakınız 
Langan, J.P., (1977), ‘‘Rawls, Nozick and the Search 
for Social Justice’’, Theological Studies, 38(2), 346-359; 
Taylor, R.S., (2003), ‘‘Rawls’ Defense of The Priority of 
Liberty’’, Philosophy and Public Affairs, 31(3), 246-271. 

10 Örneğin UNICEF’in 2007 verilerine göre, Afganistan, 5 
yaş altı çocuk ölümleri konusunda binde 260 gibi yüksek 
bir sayıyla, dünyada 2. sırada yer almaktadır. Doğumda 
yaşam beklentisi 44 yıldır ve okullaşma oranı %60’ın 
altındadır. İzlanda, için 5 yaş altı ölüm oranı binde 2’nin 
altındadır ve okullaşma oranı %99’dur. 

Diğer taraftan, çocukların yeteneklerini geliştir-
meleriyle ilgili fırsatlardan yoksun olmaları, onların 
çocuk yaşta çalışma hayatının içine girmelerine ve 
ömür boyu vasıfsız kalmalarına da neden olmak-
tadır. Fişek’e (1992) göre, çocukların erken yaşta 
çalışma hayatına katılmaları, ekonomik içeriğin ön 
plana çıkmasıyla, kendi yeteneklerini en üst düzey-
de geliştirmelerini olanaksız hale getirmektedir.

1.2.4. Yaşama Hakkı

Sözleşmenin aynı zamanda en temel insan 
hakkı olan altıncı maddesi, yaşama hakkı ile ilgili-
dir. Fişek’e (1996) göre, çocukların en temel hak-
larından ikisi yaşama ve gelecek kaygısından kur-
tulma hakkıdır. Kuşkusuz, bu konu gündeme gel-
diğinde, akla bazı önemli kavramlar gelmektedir. 
Yaşamak, bir insan için en önemli haktır. Bunun 
için, doğumdan sonra gerekli sağlık önlemleri alın-
malı ve çocuğun gelişimi için yeterli olacak bes-
lenme imkanları sağlanmalıdır. Ancak bu ilke tek 
başına, sadece çocuğun fiziksel varlığını koruma 
altına almaktadır. Bununla birlikte, yeteneklerini 
geliştirebilmesi ve beden ve ruh sağlığı yerinde 
bir birey olarak toplumda yerini alabilmesi de son 
derece önemlidir. Burada UNICEF’in her yıl yayın-
ladığı –Dünya Çocuklarının Durumu– adlı kitapta 
yer alan küresel veriler,  altıncı maddenin yaşama 
geçirilmesinde son serece önemli olmuştur8.  

8 Bu rapora göre, 1987 yılında 14 milyon çocuk ölmüştür: 
yaklaşık 5 milyonu ishal kaynaklı hastalıklar nedeniyle, 
1,9 milyonu kızamık nedeniyle, 0,8 milyonu tetanoz 
nedeniyle, 2,9 milyonu akciğer enfeksiyonları nedeniyle 
ve 1 milyonu da sıtma nedeniyle ölmüştür. Sadece 
3 milyon çocuğun son derece basit ve ucuz yollarla 
kurtarılabileceği ishalin neden olduğu su kaybı nedeniyle 
öldüğü düşünüldüğünde, yaşama hakkına verilen değerin 
ne ölçüde önemli olduğu gözler önün serilmektedir. 
UNICEF’in Temel Gereksinimler Yaklaşımı birçok sefer 
bazı eleştirilerin odak noktası olmuştur. Bu nedenle 
Birleşmiş Milletler içine eğitim ve gelir dağılımı gibi birçok 
farklı parametrenin girdiği ‘İnsani Kalkınma’ yaklaşımını 
gündeme getirmiş ve daha sonra da her yıl ‘İnsani 
Kalkınma Endeksi’ adı altında bir çalışma yayınlayarak 
ülkeleri birbiriyle karşılaştırmaya başlamıştır.
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uygulama ve düşünce açısından önemli bir sos-
yal politika aracı olma konumundadır. Bunun en 
önemli göstergesi 29-30 Eylül 1990 tarihinde, 71 
ülkenin devlet başkanının ve 88 ülkenin bakanının, 
katılımıyla gerçekleşen, Birleşmiş Milletler tarafın-
dan düzenlenen DÇZ’dir. Bu Zirve’de, ülkelerini en 
üst düzeyde temsil eden devlet başkanları, 1989 
yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul 
edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin gerek-
lerini yerine getirmek konusunda, söz birliği yap-
mışlardır. Bu Zirve’de, dünya çocuklarını en çok 
tehdit eden iki önemli alanda -çocuk ölümleri ve 
yetersiz beslenme- acil önlemler alınması, kara-
ra bağlanmıştır. Çocuğa yönelik sosyal politikalar 
açısından son derece önemli bir yere sahip olan 
yetersiz beslenme, beslenme hakları yaklaşımları-
nın içerisinde ele alınacaktır.

1.3.1. Beslenme Haklarının Tarihçesi

FAO ‘nun (Food and Agricultural Organisation 
of the United Nations) Genel Yönetmeni A. Boer-
ma (1976), eğer insanların yaşama hakkı varsa 
aynı zamanda beslenme hakları da olduğunu da 
belirtmiştir. UNICEF’in Genel Yönetmen Yardımcı-
sı R. Jolly de, açlıktan kurtulmanın en temel insan 
hakkı olduğunu ve dünya’da 150 milyon çocuğun 
imkanlar olduğu halde ciddi beslenme yetersizliği 
içerisinde olduklarını belirtmiştir (Carlson ve Ward-
law, 1990:9).

Beslenme kavramının bir hak olarak gündeme 
gelmesinin, uzunca bir tarihi vardır. 1948 yılında 
ilan edilen Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 
25.maddesi, herkesin ailesi ile birlikte sağlıklı bir 
şekilde yaşayabilmesi ve iyi bir yaşam standardı 
tutturabilmesi için gerekli olan yiyeceği, elde etme 
hakkının var olduğunu söyler. 14 Mart 1963 yılın-
da, İnsan’ın Açlıktan Kurtulma Hakkı konusunda 
yapılan toplantıdan sonra yayınlanan manifesto, 
dünyanın bütün devletlerini, insanlığın ortak düş-

1.2.5. Sağlıklı Olma Hakkı

Son olarak Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de 
en çok paragrafa sahip olan 24.madde üzerinde 
duracağız. Sağlık, bir insanın yaşam kalitesini 
gözler önüne seren en değerli göstergelerden bi-
ridir. Sözleşmenin 6.maddesi üzerinde önceki pa-
ragraflarda ayrıntılı olarak durmuştuk. Buna göre, 
yaşam hakkı, bir insanın doğuştan elde ettiği ve 
ne sebeple olursa olsun elinden alınamayacak en 
önemli haktır. Çünkü, insanoğlu dünyaya yaşamak 
için gelir. Ancak yeterli beslenme imkanları sağ-
lanmadan ve gerekli sağlık önlemleri alınmadan, 
insanın bedensel olarak gelişmesi, yeteneklerinin 
farkına vararak onları geliştirmesi, ruh ve akıl sağ-
lığı yerinde bir birey olarak yaşamdan keyif alması 
ve kendini gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu 
nedenle sağlık da her doğan insan için bir gerek-
sinmeden öteye, bir hak olmalıdır. Burada unutul-
maması gereken, sağlıklı olmanın bir durum oldu-
ğudur. Sağlıklı olmak, bedensel, ruhsal ve sosyal 
açıdan iyilik hali içinde bulunmaktır. Sağlıklı olmak 
diğer taraftan, yeterli beslenmeyle de doğrudan 
ilişkilidir.  Yeterli beslenebiliyor olmanın da refah 
ve imkanlarla ilgili olduğu düşünülürse sağlık, bir-
çok bağımsız değişkenden etkilenmektedir. Fişek 
(2001), bu çok yönlülükten hareketle, sağlıklı ol-
mayı sosyal barışıklığın bir tutkalı olarak görmek-
tedir. 

1.3. BESLENME HAKLARI YAKLAŞIMI

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocuklara 
yönelik sosyal politika açısından hem yol gösteri-
ci uluslararası bir belge, hem de kuramsal açıdan 
dünyada yaşayan bütün çocukların iyiliğinin ne 
şekilde sağlanacağını gösteren ve daha önemlisi 
yasal açıdan bağlayıcılığı olan bir metindir. Çocuk 
gibi son derece hassas bir konuda gündemi sürekli 
canlı tutmak ve ülkeleri bu alanda çalışmaya zorla-
mak bakımından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 
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Her ne kadar uluslararası birçok belgenin içe-
risinde yer alsa da beslenme hakkı ile ilgili anlaş-
maların hükümlerinin doğrudan bir bağlayıcılığının 
olmayacağı şüphesi, her zaman insanın aklına 
gelmektedir. Devletlerin bu konudaki yükümlülük-
leri, açıkça dile getirilmemiştir. Bu nedenle bazı 
ülkeler, beslenme hakları konusunu ulusal mevzu-
atlarına dahil etmişler ve bu konuda bağlayıcılığı 
olan kanunları yürürlüğe koymuşlardır. 

1.3.2. Beslenme Hakkı ve Çocukların Önceliği 

Dreze ve Sen (1999), açlığın tarımsal verim-
lilikteki düşüklükten veya nüfus artışından çok, 
kaynakların ya da mahsullerin dağılımı sürecinde 
yaşanan adaletsizliklerden kaynaklandığını ileri 
sürmektedir. Ne yiyebileceğimiz, ne çeşit bir yiye-
cek elde edebileceğimizle ilgilidir. Kişilerin değişik 
yiyeceklerden oluşan alternatif yiyecek sepetlerin-
den hangisini elde edebileceği, o kişinin edinilmiş/
hak kazanılmış istihkakıdır. Eğer bir grup insan, 
kendilerine yetecek kadar yiyeceği, paylarına dü-
şen istihkakları olarak edinemiyorsa, bu durumda 
aç kalacaklardır (Dreze ve Sen, 1999:9). 

Bu noktadan hareketle beslenme yetersizliği-
ne çözüm, kişilerin değişik yiyeceklerden oluşan 
alternatif yiyecek sepetlerinden kendilerine yete-
cek kadarını oluşturan istihkaklarını elde edebilme 
güçlerini arttırmaya veya eşit erişim imkanlarının 
sağlanmasına bağlıdır. Ancak burada sadece im-
kanların arttırılması yeterli değildir. Sen’in görüşle-
ri de eşitlikçi yaklaşımların birer yansıması olarak 
değerlendirilebilir. Sadece doğmuş olmakla kaza-
nılmış olması gereken en önemli haklardan birisi 
olarak, beslenme gösterilebilir. Ve bu konuda Sen, 
alternatif yiyecek sepetlerinin içerisinden, kişilerin 
seçme hakları olması gerektiğini dile getirmiştir. 
Tam bu noktada Dworkin (1981a;1981b) ve Cohen 
(1989;2005) eşitlikçi kuramlarının merkezine buna 
benzer bir görüşü koymuşlardır. Kişilere en başta 

manı olan açlığa karşı mücadele etmeye çağırı-
yordu. Yeterli beslenmenin insanların en temel 
hakkı olduğunu ortaya koyan bu manifesto, aynı 
zamanda, tarımsal verimliliğin arttırılması ve ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğini de dile getirmiştir 
(Eide, 1998:2-5). Uluslararası Ekonomik, Kültürel 
ve Sosyal Haklar Tüzüğü (International Covenant 
on Econmic, Social and Cultural Rights),  1966 yı-
lında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 
kabul edilmiş ve 1976 yılında yürürlüğe girmiştir. 
Bu tüzüğün 11.maddesi, herkesin ailesi ile birlikte 
sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi ve iyi bir yaşam 
standardını tutturabilmesi için gerekli olan yiyeceği 
elde etme hakkının, Birleşmiş Milletlere üye olan 
bütün ülkeler tarafından tanınması gerektiğini ve 
bu hakkın doğurduğu yükümlülüklerin, üye devlet-
ler tarafından yerine getirilmesinin şart olduğunu 
ifade eder (Vidar, 2003:3-4)11. 

Binyıl Zirvesi’nde de çocukların beslenme ye-
tersizliği konusu gündeme gelmiştir. 2000 yılı Ey-
lül ayında toplanan Binyıl Zirvesi, açıklanan Binyıl 
Bildirgesi’ne zemin oluşturmuş, ardından Binyıl 
Kalkınma Hedefleri (BKH) ortaya çıkmıştır. BM 
Genel Kurulu’nun 2002 yılı Mayıs ayındaki Çocuk 
Özel Oturumu’nda, sonuç belgesi olarak ‘Çocuklar 
için Uygun bir Dünya’ benimsenmiştir.  Binyıl Kal-
kınma Hedefleri’nden birisi de, çocuklarda görülen 
beslenme yetersizliğini 2015 yılına kadar sayıca 
yarıya indirmektir (Svedberg, 2006:1336). Bu iki 
temel belge, birbirini tamamlamaktadır ve 21. yüz-
yılın ilk yıllarında çocukların korunmasına yönelik 
bir stratejiyi, Binyıl Gündemi’ni ortaya koymaktadır 
(UN/S-27/2, 2002). 

11 Beslenme hakkının ayrıntılı tarihçesi için bakınız: 
Alston,P.,(1984). ‘‘Inernational Law and the Human right 
to Food’’ , P.Alston and K.Tomasevski(ed.) içinde, 9-68; 
Eide, A.,(1989). Right to Adequate Food As a Human 
Right, New York: United Nations Human Rights Study 
Series No:1
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temelinde, güçsüzlükleri ve edilgenlikleri yatmak-
tadır. Onları sahibi oldukları hakların toplumda 
herkes tarafından tanınması, onların toplumdaki 
güçlerini görece olarak arttıracaktır. 

Beslenme, gerçekten de bütün insanlar için çok 
önemli bir haktır. Ancak, çocukların bu konuda ön-
celikli olmaları gerekmektedir. Çünkü çocukların 
bağımlılığı, savunmasızlığı, güçsüzlüğü ve gerek-
sinmeleri, onları açlık tehdidinin merkezine yerleş-
tirmektedir ve bunun yanısıra çocukların açlığını, 
yetişkinlerde olduğu gibi onların tembelliğine, ye-
teneksizliğine ya da iradeleriyle almış oldukları ka-
rarların sonucu olarak onların talihsizliğine bağla-
mak mümkün değildir. 

1.4.GENEL DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada çocuğa yönelik çağdaş sosyal 
politika yaklaşımları (temel gereksinimler, çocuk 
hakları ve beslenme hakları) incelenmiş ve çağ-
daş kuramların ışığında değerlendirilmiştir. Temel 
gereksinimler yaklaşımı, çocukların gereksinimle-
rini bir öncelik sırası belirlemek yoluyla değerlen-
dirmektedir ve özellikle hayatta kalma, beslenme 
ve barınma gibi temel fizyolojik gereksinimleri ön 
plana koymaktadır. Ne var ki, bu yaklaşım sosyal 
politika uygulamalarının tek bir alanda yoğunlaş-
masına neden olmaktadır. Bu alan, sadece çocuk-
ların yaşamda kalmasını sağlayabilmek için gerekli 
önlemlerin alınmasından daha fazlasını sun(a)ma-
maktadır. Bu yaklaşım, daha çok, var olan eşitsiz-
likleri verili olarak kabul etmektedir. 

Bu kuramlardan, çocuklara yönelik sosyal po-
litika uygulamalarına düşünsel açıdan ışık tuta-
cak çok önemli sonuçlar çıkartmak mümkündür. 
Çocukların temel gereksinimlerini karşılayamıyor 
durumda olmaları, kendi iradeleriyle aldıkları ka-
rarların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor ola-
maz. Çocuklar, doğaları gereği bağımlıdırlar. Bu, 
ÇHDS’nin dördüncü maddesinin de üzerinde dur-

kaynaklar eşit dağıtılmalıdır ancak bu eşit dağılım 
bile bazı koşullar altında adaleti sağlamak konu-
sunda yetersiz kalabilir. Çünkü kişilerin, paylarına 
düşen eşit kaynaklardan elde ettikleri fayda veya 
bu eşit kaynakların sağladığı refah, bireysel tercih-
lerden ötürü adil bir dağılımın sağlanmış olmasını 
engelleyebilir. Bu durumda da Cohen (1989;2005), 
kişilerin iradeleri/tercihleri dışındaki sebeplerden 
kaynaklanan refah kayıplarından ötürü, toplum ya 
da devlet tarafından korunmaları gerektiğini belirt-
miştir. Bu iradedışı sebeplerden kaynaklanan re-
fah kayıplarını da en aza indirebilmek için kişilerin 
yeteneklerini geliştirmesi konusunda öncelikle fır-
sat eşitliği olması gerekmektedir. 

Burada bir konunun üzerinde önemle durulması 
gerekmektedir. Aslında ortaya konulmuş olan ku-
ramsal yaklaşımların da ortak noktalarından hare-
ket ederek, bazı önemli sonuçlara ulaşmak müm-
kündür. Beslenme hakkı örneğinde olduğu gibi 
kişiler, kazanılmış birer hakları olarak kendi payla-
rına düşen alternatif besin sepetlerinden herhangi 
birinden faydalanabilmelidirler. Bununla birlikte, 
temel gereksinimler konusundaki yaklaşımların or-
taya koyduğu çerçevede, gerçekten de, beslenme 
gibi yaşamsal bazı gereksinmelerini gideremeyen 
çocukların, birçok açıdan zenginleşmesi ve kendi-
lerini gerçekleştirmelerini sağlayacak yetenekle-
rinin geliştirilmesi mümkün olamayabilir. Bunlarla 
birlikte, Cohen’in (1989;2005) ortaya koyduğu şe-
kilde, fırsat eşitliğinden faydalanarak yeteneklerini 
geliştirebilen bireylerin yaşadığı bir toplumda, sos-
yal adalet sağlamak daha kolay olabilir. 

Çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal geli-
şimlerini tamamlayabilmeleri ve daha sonra sahip 
oldukları yeteneklerini geliştirebilmeleri ve toplum 
içinde saygın birer kişi olarak kendilerini gerçek-
leştirebilmeleri için, en azından ilk başta, beslen-
me haklarına sahip olmaları gerekmektedir. Ço-
cukların birçok konuda sahip oldukları sorunlarının 
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sulluğun doğrudan bir yansıması olarak da düşü-
nülebilir. Dreze ve Sen (1999), açlığın tarımsal ve-
rimlilikteki düşüklükten veya nüfus artışından çok, 
kaynakların ya da mahsullerin dağılımı sürecinde 
yaşanan adaletsizliklerden kaynaklandığını ileri 
sürmektedir. Ne yiyebileceğimiz, ne çeşit bir yiye-
cek elde edebileceğimizle ilgilidir. Beslenme hak-
kı, yaşamsal açıdan en büyük önceliğe sahip olan 
haktır. Beslenme yetersizliği olan bir çocuğun, ye-
teneklerini geliştirerek yaşamını zenginleştirecek 
diğer gereksinmelerini karşılayabilmesi oldukça 
zor görünmektedir. 

Bu çalışmada öne çıkardığımız eşitlikçi kuram-
lar, kaynakların eşit dağıtımı, refah için fırsat eşit-
liği ve yeteneklerin geliştirilmesi ilkelerini ön plana 
çıkartmaktadır. Çocukların bağımlı oldukları ve do-
ğuştan toplumdaki diğer bütün çocuklarla eşit hak-
lara sahip oldukları unutulmamalıdır. Bu konuda, 
toplumsal bir uzlaşma gerekmektedir. Herkesin 
bu yönde alınacak eşitlikçi dağıtım uygulamalarını 
benimsemesi için, Rawls’ın (1971) ortaya koydu-
ğu cehalet perdesi (önceden hangi refah düze-
yine sahip olunacağının bilinememesi) kavramı, 
toplumlara önemli bir yol gösterici olma niteliğin-
dedir. Çünkü hiç kimse yaşamın ileride kendisine 
ve çocuklarına ne getireceği konusunda önceden 
kesin bir bilgi sahibi olamaz. Eşitlik temelinde ger-
çekleşmeyen dağılımların sonucunda bireyler ve 
elbette çocuklar, kendilerini refah basamaklarının 
en altında bulabilirler. Çocukluktan bu basamak-
ların en altında yer alıyor olmanın getirdiği fırsat 
eşitsizlikleri ise, tehlikeli bir biçimde yaşam boyu 
süreklilik arz edebilir. Bu nedenlerle bütün kaynak-
lar, hakketmenin temeline doğuştan eşitlik ilkesi 
yerleştirilerek dağıtılmalıdır. 

Bu çalışmanın amacı daha önce de belirtildildi-
ği gibi çocuğa yönelik çağdaş sosyal politika yak-
laşımlarını kuramsal bir bakış açısıyla değerlendir-
mektir. Bu nedenle gerek ülkemizde gerekse diğer 

duğu yaşamsal bir ilkedir. Çünkü çocuklar, içinde 
bulundukları durumdan kendi aldıkları kararlar 
nedeniyle sorumlu tutulmamalıdırlar. Ancak bu ko-
nuda aileleri ya da temelinde ailelerinin de içinde 
bulunduğu bu eşitsiz durumdan ötürü toplum ya da 
devlet sorumlu tutulabilir. Kaynakların baştan eşit 
dağıtılmasını öngören yaklaşımlar, çocuklar söz 
konusu olduğunda çok daha anlamlı bir hale gel-
mektedir. Çünkü esas olan kaynakların başlangıç-
ta eşit dağıtılmasıdır. Çocuğa yönelik sosyal politi-
kaların,  çocukların temel fiziksel gereksinimlerinin 
karşılanması noktasında yoğunlaşması, anlatılan 
nedenlerden ötürü, tek taraflı ve eşitsizlikleri gör-
mezden gelen bir bakış açısı yaratmaktadır. 

Çocuk hakları bildirgeleri ve 1989 yılında BM 
Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Hakla-
rına Dair Sözleşme, çocuğa yönelik sosyal politika 
uygulamalarına hem uluslararası bir yasal zemin 
oluşturmakta hem de yol gösterici olma konumun-
dadır. Sözleşmede yer alan yeteneklerin geliştiril-
mesi ilkesi, temel gereksinimler yaklaşımının da 
bir parçasıdır. Ancak, yaşamsal olan gereksinim-
lerin karşılanmasından sonra gelmektedir. Bu ilke, 
eşitlikçi kuramlar açısından da son derece önemli-
dir. Sen’e (1999) göre de, bireylerin sahip oldukları 
yetenekler, hedeflerine ulaşabilmek konusunda 
fırsatlara çevrilmelidir. Bireyler, fırsat eşitliği saye-
sinde sosyal adaletin sağlandığı bir toplumda ya-
şayabilirler. Kişilerin iradelerinin dışında kalan se-
beplerden ötürü yeteneklerini geliştirememeleri bir 
fırsat eşitsizliği doğuruyorsa, devreye refah eşitli-
ğini sağlamak üzere devlet girmelidir. Özgürlükçü 
kuramlar açısından da yaşama hakkının önemli bir 
öncelliği söz konusudur. Özgürlüğün önceliği ilkesi 
ile Rawls (1971), kişilerin asla ellerinden alınama-
yacak ve pazarlığı söz konusu edilemeyecek hak-
ları olduğunu söyler. 

Beslenme hakları da bu çerçevede diğer yak-
laşımlarla bir ölçüde birlikte gelişmiştir. Açlık, yok-
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bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın 
yazına en önemli katkısı, çocukluk ve sosyal politi-
ka kavramlarının kuramsal açıdan birlikte ele alın-
masıdır. Bundan sonraki çalışmalarda gerek ülke-
mizde gerekse diğer ülkelerdeki uygulamalar, bu 
çalışmada ortaya konulan kavramsal ve kuramsal 
çerçeve ışığında değerlendirilebilir. 

ülkelerde görülen uygulamalara yer verilmemiştir. 
Bu aynı zamanda çalışmanın sınırlılıklarından bi-
ridir. Çağdaş sosyal politika yaklaşımları, bu yak-
laşımlara yön verdiği düşünülen kuramlar ışığında 
tarihsel, felsefi ve siyasal açıdan ele alınmıştır. Bu 
çalışmada çocuğa yönelik sosyal politika konu-
suna, yazında bulunmadığı görülen kuramsal bir 
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Abstract
Psycho-social Care Needs in Pregnancies 

Experienced Naturally and Pregnancies with 
as a Result of Infertility Treatment

Objective: To determine the differences of psycho-
social care needs between pregnancies with infertility 
treatment and naturally experienced pregnancies.

Materials and Methods: The study was implemented 
between December 2005- June 2006 in a private hospital 
in İstanbul. Sample group consists of 100 pregnant 
women applied to mother-fetus healthcare and are 
chosen by unprobability sample method. The group who 
became pregnant with infertility treatment and the group 
who experienced pregnancy naturally accepted to be 
volunteers. Who are over 18 age, married, literate, and 
have no serious disease or treatment. While gathering the 
necessary data, a questionnaire form, The Short 
Symptoms Inventory, Rosenberg Self-Respect Scale 
were are used. In the analysis, Chi-Square, Fisher Exact- 
Chi Square, Student-t, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis 
and One Way Anova Tests were are used.

Results: When the phenomena is examined in terms 
of age, husband age and marriage duration, the average 
values were higher statistically in infertile group compared 
to fertile group. The differences according to birth places, 
where they live, education, occupation, the husbands’ 
educational status, social support, marriage characteristics, 
menstrual cycle properties, having diseases related to 
gynecology were not statistically reasonable significant 
between the two groups.

Conclusions: When compared the psycho-social 
effects between pregnancies with infertility treatment and 
normal pregnancies, there is statistically significant 
difference what pregnancy means for pregnant and how 
pregnancy influences husband. The Short Symptoms 
Inventory, Rosenberg Self Respect Scale median scores 
between the infertile and fertile group were found similar.

Key Words : Infertility, natural pregnancy, psycho-
social caring needs.

Öz
Amaç: İnfertilite tedavisi sonucu oluşan gebelikler 

ile doğal olarak deneyimlenen gebeliklerde psiko-
sosyal bakım gereksinimlerinin farklarını belirlemek.

Materyal ve Metod: Çalışma, İstanbul’da özel bir 
hastanede Aralık 2005-Haziran 2006 arasında verileri 
toplanarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubunu 
anne fetus sağlığı merkezine başvuran, gebeliğine 
infertilite tedavisiyle sahip olanlar ile gebeliğini doğal 
olarak deneyimleyenlerden olasılıksız örnekleme 
yöntemiyle seçilen, çalışmaya katılmaya gönüllü, 18 
yaşın üzerindeki, evli, okuma-yazma bilen, ciddi bir 
hastalığı olmayan ve buna yönelik tedavi görmeyen 
100 gebe oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında 
anket formu, Kısa Semptom Envanteri ve Rosenberg 
Benlik Saygı Ölçeği kullanılmış, analizlerinde Ki-Kare, 
Fisher Kesin-Ki Kare, Student-t, Mann-Whitney U, 
Kruskal-Wallis ve One Way Anova Testleri’nden 
yararlanılmıştır.

Bulgular: Olgular yaş, eş yaşı ve evlilik süreleri 
açısından incelendiklerinde ortalama değerlerin infertil 
grupta daha yüksek olduğu yönünde anlamlı ilişki 
saptanmış, doğum yerleri, yaşadıkları yerler, eğitim, 
çalışma, sosyal destek, eşlerinin çalışma durumları, 
evlilik özellikleri, menstrual sikluslarına ait özellikler, 
kadın hastalığı yaşama durumları ile ilgili farklılıklar 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Sonuç: İnfertilite tedavisiyle oluşan gebelikler ile 
normal gebelikler psiko-sosyal etkileri açısından 
karşılaştırıldığında gebeliğin gebe için ifade ettiği 
anlam ve gebeliğin eşi etkilemesi yönünden istatistiksel 
olarak anlamlı fark saptanmıştır. İnfertil ve fertil gruba 
ait Kısa Semptom Envanteri ile Rosenberg Benlik 
Saygı Ölçeği puanları benzer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, doğal gebelik, 
psiko-sosyal bakım gereksinimi.

________________________
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(**) Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu.
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Doğal Gebelikler ile İnfertilite Tedavisi 
Sonucu Oluşan Gebeliklerde Psiko-Sosyal 
Bakım Gereksinimleri
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İnfertilite kadının ve erkeğin emosyonel duru-
munu etkilediği gibi ilişkilerini de etkileyen bir du-
rumdur. Tedaviye başlayan çiftler için, tedavi so-
nucunda tek amaç vardır; gebeliğe ve bir bebeğe 
sahip olmaktır (Kaya 2005).

Her gebelik sağlıklı kadınlar için bile risk ya-
ratır. Fertilizasyondan hemen sonra başlayıp, ge-
belik süresince kadınlarda anatomik, fizyolojik ve 
biyokimyevi değişiklikler oluşur ve bunlar gebelikte 
karşılaşılabilecek sorunların tedavisinde bilinmesi 
elzem olan konulardır. Gebe bir kadında neyin nor-
mal neyin normal dışı olduğunu anlayabilmek için 
öncelikle bu değişikliklerin yeterince anlaşılması 
gerekir (Fenkci 2006, Yücel 2001, Taşpınar ve ark. 
2001)

Çalışmamızın amacı infertilite tedavi süreci 
yaşayarak gerçekleşen gebelikler ile doğal olarak 
deneyimlenen gebelikler arasındaki psiko-sosyal 
farkları ortaya çıkarmak, infertil çiftlerin bu süreci 
en sağlıklı şekilde geçirmelerini sağlamaya yöne-
lik danışmanlık gereksinimlerini belirleyerek, ula-
şılacak sonuçların üremeye yardımcı merkezlerde 
anahtar rol olan danışmanlıkta kullanılmasını sağ-
lamaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışma, İstanbul’da özel bir hastanede 
01.12.2005 – 30.06.2006 tarihleri arasında karşı-
laştırmalı tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın evrenini, hastanenin anne fetus 
sağlığı merkezine bu tarihler arasında antenatal 
izlem amacıyla gelen; yardımcı üreme teknikle-
ri ile gebelik yaşayan kadınlar (50 gebe) ile fertil 
olan ve doğal olarak gebelik yaşayan kadınlar (50 
gebe) oluşturmuştur. Örneklem grubu ise, 18 ya-
şın üzerinde olma, evli olma, okuma-yazma bilme, 
yardımcı üreme tekniklerinden biriyle gebe kalmış 

GİRİŞ

Antik çağda, üretim ilişkilerinin köleliğin ortaya 
çıkmasına neden olan evrelerinde, zamanın ya-
şam biçimi ve üretim ilişkileri içinde birey sayılma 
hakkını kaybeden kadının insan sayılma mücade-
lesi günümüze kadar sürüp gitmektedir (Salaçin 
2003).

Günümüzde iyi bilinen bilimsel bir gerçek, ka-
dının toplumsal statüsü ile sağlığı arasında doğru-
sal kesin bir ilişkinin olmasıdır. Kadının toplumsal 
konumunu belirleyen temel faktörler, eğitimi, ça-
lışması ve sosyal güvencesinin olmasıdır. Kadın 
eğitim ve ekonomik özgürlüğünün sınırlı olduğu 
gelişmekte olan toplumlarda, toplumsal konumunu 
yükseltmek için doğurganlığını kullanmaktadır. Bu 
toplumlarda kadın çocuk sahibi oldukça daha ka-
bul ve saygı görmektedir (Akın, Aslan 1998, Taşkın 
2002).

Çiftlerin %8-12’si yani 50-80 milyon kişi yaşam-
larının bir döneminde bir tip fertilite sorunu yaşar-
lar. İnfertilite hiçbir kontraseptif yöntem kullanıl-
mamasına ve düzenli koitusa karşın bir yıl içinde 
gebeliğin gerçekleşememesi durumudur. İnfertili-
teye psikolojik reaksiyonun cinsiyetle ilişkisi üzeri-
ne yapılan çalışmalarda kadınların eşlerine oranla 
daha yüksek derecede anksiyete, depresyon ve 
özgüven kaybı yaşadıkları gösterilmiştir (Özdemir 
2006).

İnfertil kadınlar fertil kadınlara kıyasla daha 
fazla emosyonel bozukluk gösterirler ve daha 
fazla nörotiklerdir; yapılan tetkik ve tedavilerin ka-
dınlarda anksiyete ve davranış bozukluğuna yol 
açtığı söylenmektedir. İnfertilitenin sosyal yükünü 
kadınlar daha çok çekmektedirler. İnfertil bireyler 
çevrenin kontrolü altında olan bir yaşantı sürdür-
düklerine inanmaktadır (Şirin 2001).



77Ekim - Kasım - Aralık 2010

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

lılık Katsayıları”nın 0.71 ile 0.85 arasında değiş-
tiğini belirtmiştir, çalışmamızda ise 0.90 olduğu 
saptanmıştır. Rosenberg Benlik Saygı Ölçeği, 10 
maddeden oluşmaktadır, ölçeğin Türk toplumuna 
uyarlamasını Çuhadaroğlu (1986) yapmıştır. Ça-
lışmamızda Kuder- Richardson 20 değerinin 0.70 
olduğu saptanmıştır. Olgular KSE ile depresyon, 
anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon ve hosti-
lite durumları bakımından değerlendirilirken benlik 
saygıları yönünden değerlendirmek için ise Ro-
senberg Benlik Saygı Ölçeği kullanılmıştır (Şahin 
ve ark. 2002, Duman ve ark. 2004, Kışlak, Çavu-
şoğlu 2006).

 Çalışmaya, kurumun hemşirelik hizmetleri di-
rektörlüğünden yazılı izin alınarak başlanmış, ve-
riler araştırmacı tarafından gebelere araştırmanın 
amacı açıklanıp, bilgilendirilmiş onam formu dol-
durulduktan sonra yüz yüze görüşme yöntemiyle 
toplanmıştır. Verilerin analizlerinde; Ki-Kare Test, 
Fisher Kesin Ki-Kare Test, Student-t Test, Mann-
Whitney U Test, Kruskal – Wallis Test, One Way 
Anova Test kullanılmıştır.

olma/gebelik için herhangi bir tedavi görmeden 
doğal olarak gebe kalma, ciddi bir hastalığın olma-
ması ve buna yönelik tedavi görmeme kriterlerini 
sağlayanlardan oluşmuştur. Çalışmanın yapıldığı 
tarihlerde merkeze gelen ve çalışmaya katılmayı 
gönüllü kabul edenler olasılıksız örnekleme yönte-
mi ile seçilmiştir.

Verilerin toplanması amacı ile kullanılan araç-
lar, araştırmacının oluşturduğu anket formu, Kısa 
Semptom Envanteri (KSE) ve Rosenberg Benlik 
Saygı Ölçeği’dir.

Anket formu, 27 sorudan oluşmaktadır, ilk 21 
soru her iki grubun, son 6 soru ise yalnız infertil 
grubun cevaplandırması amacıyla hazırlanmış-
tır. KSE, 53 maddelik kendini değerlendirme türü 
bir envanterdir, Türkçe’ye uyarlaması Şahin ve 
Durak tarafından yapılmıştır. KSE’nin, Şahin ve 
Durak (1994) tarafından yapılan çalışmada elde 
edilen faktör alt ölçeklerinin “Cronbach Alfa İç 
Tutarlılık Katsayıları” 0.71 (somatizasyon) - 0.85 
(depresyon) arasında değişmektedir. Derogatis 
(1992) yaptığı çalışmalar sonucunda KSE’nin alt 
ölçekleri için elde edilen “Cronbach Alfa İç Tutar-
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fertil grup %72) ve sosyal desteği olan bireylerden 
(infertil grup %84, fertil grup %86) oluştuğu; tama-
mına yakınının anlaşarak evlendikleri, ilk evlikleri 
olduğu ve evliliklerinde şiddet yaşamadıkları sap-
tanmıştır. 

Çalışmamızdaki infertil grubun %84’ünün 
menstrual sikluslarının düzenli olduğu, %70’inin 
menstruasyon döneminde herhangi bir problem 
yaşamadıkları; fertil grubun %84’ünün menstrual 
sikluslarının düzenli olduğu, %72’sinin menstru-
asyon döneminde herhangi bir problem yaşama-
dıkları saptanmış olup; infertil grubun %82’si, fertil 
grubun %86’sı herhangi bir kadın hastalığı yaşa-
mamıştır.

Tablo 1’de infertilite tedavisi gören grup ile fertil 
grubun yaş, eş yaşı ve evlilik sürelerinin dağılımla-
rı incelendiğinde; infertil grupta ortalama değerle-
rin fertil gruba göre daha fazla olduğu görülmüş ve 
bu farklılıklar anlamlı bulunmuştur.

Olgularımızdan infertil grubun %82’sinin, fertil 
grubun %74’ünün ilde yaşadıkları; infertil grubun 
%20’sinin ortaöğretim, %72’sinin yükseköğretim; 
eşlerinin %18’inin ortaöğretim, %72’sinin yük-
seköğretim; fertil grubun %22’sinin ortaöğretim, 
%66’sının yükseköğretim; eşlerinin %24’ünün or-
taöğretim, %66’sının yükseköğretim seviyesinde 
eğitime sahip oldukları saptanmıştır.

 Araştırma kapsamındaki her iki grubun da bü-
yük bir çoğunluğunun çalışan (infertil grup %72, 

BULGULAR

Tablo 1: İnfertilite Tedavisi Gören Grup ile Fertil Grubun Yaş, Eş Yaşı ve Evlilik Süreleri (N=100)

ÖZELLİKLER GRUP n
_
X  SD

MEDYAN MİNİMUM MAKSİMUM t*, z** P

Yaş

İnfertil grup 50 32.98 4.23 33 23 45

t=4.18 0.01

Fertil grup 50 29.48 4.15 29 19 39

Eşin Yaşı

İnfertil grup 50 34.78 4.23 35 25 53

t=2.91 0.04

Fertil grup 50 32.46 3.70 29 19 39

Evlilik Süresi

İnfertil grup 50 6.39 2.74 6 1.5 16

z=3.37 0.01

Fertil grup 50 4.57 3.23 4 1 17

*Student-t Test, **Mann Whitney U Test
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bir yöntem kullanmadıklarını belirtmişlerdir. İnfertil 
grubun yöntem kullanım süresi ortalama 3.1 ± 2.5 
yıl iken, fertil grubun ise 3.5 ± 3.4 yıl olduğu sap-
tanmıştır.

Olgularımız sigara/alkol kullanımları açısından 
incelendiklerinde; infertil gruptakilerin %14’ü sigara 
kullandıklarını, %46’sı eşlerinin kullandığını; fertil 
gruptakilerin ise %12’si sigara kullandığını, %40’ı 
eşinin kullandığını belirtmiştir. İnfertil gruptakilerin 
%8’i alkol kullandıklarını, %20’si eşlerinin kullandı-

Tablo 2’de infertilite tedavisi sonucu oluşan ge-
belikler ile normal gebeliklerin psiko-sosyal etkileri-
ni araştırmak üzere olgulardan açık uçlu sorular ile 
elde edilen veriler incelendiğinde; gebeliğin gebe 
için ifade ettiği anlam ve gebeliğin eşi etkileme 
durumu yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur (p<0.05).

Olgularımız kullandıkları aile planlaması yön-
temleri açısından incelendiklerinde; infertil grup-
takilerin %48’i, fertil gruptakilerin %44’ü herhangi 

Tablo 2: İnfertilite Tedavisi Sonucu Oluşan Gebelikler ile Normal Gebeliklerin Psiko-Sosyal 
Etkileri

PSİKO-SOSYAL ETKİLER İNFERTİL GRUP FERTİL GRUP x² P*
Gebeliğin Gebe İçin Anlamı
Mutluluk, Sevinç
Çocuk Sahibi Olmak
Annelik Duygusu-Anne Olmak
Çok Güzel, Hoş Bir Duygu
Müthiş, Mükemmel Bir Duygu
Hayatın Anlamı
Mucize

n % n %

23
7
4
3
6
4
3

46.0
14.0
8.0
6.0
12.0
8.0
6.0

33
3
9
2
0
2
1

66.0
6.0
18.0
4.0
0

4.0
2.0

13.17 0.04

TOPLAM 50 100.0 50 100.0

Gebeliğin Eşi Etkileme Durumu
Mutlu Oldu
Olumlu, Pozitif
Çok Sevindi
İyi

22
18
8
2

44.0
36.0
16.0
4.0

38
9
3
0

76.0
18.0
6.0
0

11.53 0.012

TOPLAM 50 100.0 50 100.0

Gebeliğin Aile Büyükleri–Çevreyi 
Etkileme Durumu
Çok Mutlu Oldular
Çok Sevindiler
Olumlu, Pozitif

28
8
14

56.0
16.0
28.0

38
3
9

76.0
6.0
18.0

4.87 0.08

TOPLAM 50 100.0 50 100.0
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ler ile ilgili bilgisinin olduğu görülmüştür. Toplanan 

verilerden infertilite nedenin; %24 oranda kadın 

kaynaklı, %20 oranda erkek kaynaklı, %16 oranda 

hem kadın hem de erkek kaynaklı ve %40 oranda 

nedeninin bilinmediği sonucuna ulaşılmıştır.

ğını; fertil gruptakilerin ise %8’i alkol kullandığını, 
%28’i eşinin kullandığını belirtmişlerdir.

İnfertilite tedavisi gören grubun infertilite süreleri 
ortalama 3.51 yıl, tedavi görme süreleri ise 1.46 yıl 
olarak saptanmış olup; grubun %96’sının tedavi-

 Doğum yerleri, eğitim, çalışma, sosyal destek, 
menstrual düzen ve menstruasyon ile ilgili prob-
lem yaşama durumlarına göre tüm grupta KSE 
alt ölçekleri ve Rosenberg Benlik Saygı Ölçeği 
puanları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(p>0.05).

 Tablo 3’te görüldüğü gibi gruplar arasında KSE ve 
Rosenberg Benlik Saygı Ölçeği ortanca puanlarının 
farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Çalışmamızda fertil grupta eş yaşı ile Rosen-
berg Benlik Saygı Ölçeği arasında pozitif yönlü za-
yıf ilişki anlamlı bulunmuştur (p=0.03, rs=0.3 ).

Tablo 3: İnfertil ve Fertil Gruba Ait KSE ve Rosenberg Benlik Saygı Ölçeği Puan Sonuçlarının 
Dağılımı

KSE ve Rosenberg 
Benlik Saygı Ölçeği

İNFERTİL GRUP FERTİL GRUP

Z* P*

M
ed

ya
n

M
in

im
um

M
ak

si
m

um _
X  SD

M
ed

ya
n

M
in

im
um

M
ak

si
m

um _
X  SD

Depresyon 7 0 28 7.70  5.96 7 1 26 8.44  6.18 0.61 0.54

Anksiyete 6 0 21 6.66  4.42 5 0 29 6.48  6.30 1.04 0.30

Olumsuz Benlik 3 0 4 3.70  3.33 3 0 17 3.94  3.64 0.14 0.89

Somatizasyon 5 0 11 4.96  2.73 4.5 0 17 5.60  4.29 0.01 0.99

Hostilite 3 0 12 3.66  2.92 4 0 10 4.14  2.61 1.21 0.23

Toplam KSE 27 2 79 26.28  16.18 27 3 79 28.60  18.83 0.33 0.74

Rosenberg Benlik 
Saygı Ölçeği 27 19 30 26.96  2.49 18 20 30 27.18  2.69 0.59 0.56

*Mann Whitney U Test
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Çalışmamıza katılan olguların evlilik süreleri in-
fertil grupta ortalama 6.39 ± 2.74 yıl, fertil grupta 
4.57 ± 3.23 yıl olarak bulundu. Çalışmamızın bul-
gularına göre infertil çiftlerin evlilik sürelerinin, fertil 
çiftlerin evlilik sürelerine göre daha fazla olduğunu 
gösteren istatistiksel anlamlılık bulunmaktadır.

Çalışmamızın her iki grubundaki bireylerin bü-
yük çoğunluğunun %72’sinin ilde doğdukları ve 
yine büyük çoğunluğunun ilde yaşadıkları (infertil 
grup %82, fertil grup %74) görüldü. TNSA 2003’te 
evlenmiş kadınların %71.2’sinin kentsel alanlarda 
yaşadığı belirtilmiştir (TNSA-2003).

Her iki gruptaki kadınlar ve eşleri eğitim durum-
ları açısından karşılaştırıldığında gruplar arasın-
da eğitim durumları açısından istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Kadınların 
eğitim düzeyine göre dağılımı, Türkiye’de yakın 
zamanda üreme ve sağlık davranışında yaşanan 
önemli değişimlere ilişkin ipuçları veren özellik-
ler göstermektedir. TNSA-2008, TNSA–2003 ve 
TNSA–1993 bulguları karşılaştırıldığında, günü-
müzde doğurganlık çağında olan kadınların eği-
tim düzeylerinin giderek arttığı fark edilmektedir. 
TNSA-2008 sonuçlarına göre her beş kadından 
biri (%21) en az lise mezunudur. Eğitim düzeyinin 
artmasıyla toplam doğurganlık hızı düşmektedir. 
Eğitimi olmayan kadınlarda toplam doğurganlık 
hızı 2.65 iken, lise veya üzeri eğitimi olan ka-
dınlarda 1.53 düzeyindedir (TNSA-2003, TNSA-
2008). 

Gebelik her kadın için kriz durumu oluştururken 
bunun üstesinden gelmesi kadının yaşı, sosyal 
statüsü, algıladığı sosyal destekle yakından ilişki-
lidir. Olgularımız ve eşleri çalışma ve sosyal des-
tek durumları açılarından incelendiğinde önemli 
bir oranının kendilerinin ve eşlerinin de çalıştıkları 
aynı zamanda sosyal desteklerinin de bulunduğu 

 Yaşanılan yerlere göre tüm grupta somatizas-
yon alt ölçeği haricinde KSE’nin diğer alt ölçek 
puanları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(p>0.05). Yaşanılan yerlere göre tüm grupta soma-
tizasyon alt ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygı Öl-
çeği puanları il merkezinde yaşayanlarda yüksek 
bulunmuştur.

 Evlilik şekline göre tüm grupta olumsuz benlik 
haricinde KSE alt ölçekleri ve Rosenberg Benlik 
Saygı Ölçeği puanları istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (p>0.05). Görücü usulü-isteyerek 
evlenenlerde olumsuz benlik puanları yüksek bu-
lunmuştur.

TARTIŞMA

Çalışmamız kapsamındaki olgulardan infertil 
grubun yaş ortalamasının 32.98 ± 4.23, fertil grubun 
ise 29.48 ± 4.15 olduğu görüldü. Dalaner ve Şirin’in 
(2003) çalışmasında infertil kadınların yaş ortala-
ması 30.77 ± 4.59 olarak belirlenmiştir, sonuçlar 
çalışmamızla benzerlik göstermektedir. Türkiye Nü-
fus Sağlık Araştırması (TNSA) 2008 sonuçları, do-
ğurganlığın yaş örüntüsünde ilk kez görülen önemli 
bir değişime dikkat çekmektedir. Daha önceki tüm 
demografik araştırmalarda en yüksek yaşa özel 
doğurganlık hızı 20-24 yaş grubunda gözlenirken, 
TNSA-2008’de en yüksek yaşa özel doğurganlık hı-
zının 25-29 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Bu 
durum, Türkiye’de doğurganlığın yaş örüntüsünün 
de, kadınların evliliklerini geciktirmeleri, doğurgan-
lıklarını ileri yaşlara ertelemeleri nedeniyle, değişti-
ğini göstermektedir (TNSA-2008).

Olgularımızdan infertil grubun eş yaşı ortalama-
sı 34.78 ± 4.23, fertil grubun 32.46 ± 3.70 olarak 
saptandı. Bulgularımızdan infertil gruptaki kadın-
ların ve eşlerinin yaş ortalamalarının fertil gruptaki 
kadınların ve eşlerinin yaş ortalamalarından daha 
fazla olduğuna varılmıştır.
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şamadıklarını bildirmişlerdir. Malhan ve arkadaşla-
rının (2004) çalışmasındaki vakaların da %74.7’si 
daha önce herhangi bir jinekolojik hastalık tanısı 
almamıştır.

Olgular gebeliklerinin psiko-sosyal etkileri yö-
nünden incelenirken, gebeliğin kendileri için ifade 
ettiği anlam ve eşlerini etkilemesi yönünden an-
lamlı fark yarattığı saptanmıştır (p<0.05).

Olgularımızın aile planlaması yöntemi kullan-
ma durumları incelendiğinde infertil gruptakilerin 
%48’inin, fertil gruptakilerin %44’ünün bir yöntem 
kullanmadıkları görüldü. Olgular ve eşleri sigara/
alkol kullanma durumları yönünden incelendikle-
rinde infertil gruptakilerin %14’ü, eşlerinin %46’sı 
ve fertil gruptakilerin %12’si ile eşlerinin %40’ının 
sigara; ayrıca infertil gruptakilerin %8’inin eşlerinin 
%20’sinin ve fertil gruptakilerin ise %8’inin eşleri-
nin de %28’inin alkol kullandıkları saptandı. Üreme 
çağındaki kadınlarda günlük içilen siga ra miktarı 
ve sigara içme süresi doğurganlığı ve üreme ye-
teneğini doğrudan etkileyebilmektedir. Sigara içen 
kadınlarda infer tilite görülme oranı, içmeyenlere 
oranla on kat daha fazladır. Kadınların %13’ünde 
infertiliteye sigara içiminin neden olmaktadır (Ter-
zioğlu ve ark. 2008).

Çalışmamızın infertil grubundaki vakaların or-
talama infertilite süreleri 3.51 yıl ve tedavi görme 
süreleri ise 1.46 yıl olarak saptandı. İnfertil grupta-
ki vakaların infertiliteye ait bilgi durumu incelendi-
ğinde, %96’sının infertilite ile ilgili bilgisinin olduğu, 
%4’ünün bilgisinin yetersiz olduğu saptandı. Bu 
durum çalışmamızın özel hastanede yapılmasın-
dan ve vakalarımızın önemli bir bölümünün lisans/
lisanüstü eğitimde olmalarından kaynaklandığı dü-
şünülmektedir.

saptandı. Çalışma hayatının da sosyal destek ağı-
nı olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. TNSA-
2003’te görüşme tarihinden önceki 12 aylık süre 
içerisinde kadınların %42’sinin çalışmış olduğu 
saptanmış ve bu kadınların çoğunluğunun (%27) 
araştırma sırasında da çalıştığı bulunmuştur. TN-
SA-2008’de kadınların %31’inin araştırma sırasın-
da çalışmakta olduğu saptanmıştır. Ekonomik du-
rum da psiko-sosyal sorunları etkileyebilmektedir. 
Çalışmamızdaki tüm vakalardan yalnız bir kişinin 
eşinin çalışmadığı görüldü. Şirin’in belirttiği gibi 
Güçsavaş da 60 hasta üzerinde yaptığı çalışmada 
vakaların eşlerinin tümünün çalıştığını bildirmiştir 
(Dülgerler ve ark. 2005, TNSA-2003, TNSA-2008, 
Şirin 2001).

Çalışma kapsamındaki gebeler evlilik özellikleri 
yönünden incelendiğinde ancak vakaların büyük 
çoğunluğunun tanışıp anlaşarak evlendikleri, ilk 
evlilikleri olduğu ve evliliklerinde şiddet yaşama-
dıkları saptandı. Şirin’in (2001) 85 hasta üzerinde 
yaptığı çalışmada da vakaların %97.6’sının ilk ev-
liliği olduğu bulunmuştur. Olguların büyük çoğun-
luğunun eşiyle isteyerek evlenmesi Arslan ve ar-
kadaşlarının (2001) 2000’de İstanbul’da yaptıkları 
çalışmanın sonuçlarıyla (56 çiftin %80.4’ü tanışa-
rak evlenmeye karar vermiştir) benzerlik göster-
mektedir.

Çalışmamızdaki vakalar menstrual siklus özel-
likleri yönünden incelendiğinde her iki gruptaki ka-
dınların da %84’ünün sikluslarının düzenli olduğu 
ve büyük çoğunluğunun menstrual bir problem ya-
şamadıkları saptandı. Yaşanılan menstrual prob-
lemin her iki grupta da %24 oranıyla ağrı olarak 
belirtildiği görüldü.

Vakalarımız kadın hastalığı yaşama durumları 
açısından incelendiklerinde, infertil grupta %82 ve 
fertil grupta %86 oranıyla bir kadın hastalığı ya-
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kıyaslandığı bir çalışmada ise infertil grupta dep-
resyon oranları daha yüksek bulunmuştur (Oğuz 
2004). Gebeliğin kadını depresyona karşı koruyu-
cu etkisi olduğu düşünülse de gebelikte depresyon 
ve depresif semptom görülme sıklığının %5-51 
arasında değiştiği bildirilmektedir. Literatürde ge-
belikte depresyon görülmesi ile ilgili karşılaştırmalı 
çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir (Çalışkan 
ve ark. 2005, Marakoğlu, Şahsıvar 2008).

Çalışmamızdaki infertilite tedavisi görmüş va-
kaların yaşları, eşlerinin yaşları ve evlilik süreleri ile 
KSE ve Rosenberg Benlik Saygı Ölçeği arasındaki 
ilişki araştırıldı. Anksiyete ile evlilik süresi arasında 
negatif yönlü zayıf ilişki, somatizasyon ile yaş, eş 
yaşı ve evlilik süresi arasında negatif yönlü zayıf 
ilişki, hostilite ve toplam KSE puanı ile evlilik süre-
si arasında negatif yönlü zayıf ilişki ve Rosenberg 
Benlik Saygı Ölçeği ile vakaların yaşları arasında 
pozitif yönlü zayıf ilişki anlamlı bulundu. Oğuz’un 
(2004) çalışmasında da yaş ile depresyon, anksi-
yete puanları ve benlik saygısı açısından bir ilişki 
saptanmamıştır (Oğuz 2004).

Çalışmamızın fertil grubundaki vakaların yaşları, 
eşlerinin yaşları ve evlilik süreleri ile KSE ve Rosen-
berg Benlik Saygı Ölçeği arasındaki ilişki araştırıldı 
ve sadece eş yaşı ile Rosenberg Benlik Saygı Ölçe-
ği arasındaki pozitif ilişki anlamlı bulundu. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmamızın sonuçları doğrultusunda sayısal 
yönden eşit, sosyo-kültürel açıdan homojen infertil 
ve fertil gruplar arasında gebeliğin psiko-sosyal et-
kileri bakımından yaş, eş yaşı, evlilik süreleri, ge-
beliğin kadın için anlamı, gebeliğin eşini etkilemesi 
durumu yönünden farklar saptanmışken; grupların 
depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizas-
yon, hostilite ve benlik saygısı bakımından ben-
zer oldukları saptanmıştır. Gebelikte farklı psiko-

Çalışmamızda kadınlarda infertilite nedeni %24 
oranında kadına bağlı, %20 oranında erkeğe, %16 
oranında hem kadına hem erkeğe, %40 oranında 
ise nedeni belirsiz olarak saptanmıştır. Gezginç 
ve arkadaşları (2004) çalışmalarında infertilite ne-
deni olarak 1. gruptaki vakaların %76’sında kadın 
faktörü (bunların %44’ünde n=11 açıklanamayan 
infertilite), %24’ünde erkek faktörü; 2. gruptaki va-
kaların %48’inde kadın faktörü (bunların %32’sin-
de n=8 açıklanamayan infertilite) ve %52’sinde 
erkek faktörünün olduğunu saptamışlardır. Çocuk 
sahibi olamamanın nedeni kimden kaynaklanırsa 
kaynaklansın kadınlar için infertilitenin bir rol kaybı 
olarak değerlendirildiği düşüncesi literatürlerle de 
desteklenmiştir (Kavlak, Saruhan 2002).

Vakalarımız KSE alt boyutları ve Rosenberg 
Benlik Saygı Ölçeği puanları yönünden incelen-
diklerinde aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmadı (Tablo 3). Oğuz’un (2004) çalış-
masında da idiyopatik olgularla organik nedenli in-
fertilite olguları arasında anksiyete, depresyon ve 
benlik saygısı puanları açısından anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. İnfertilitenin psikolojik etkileriyle il-
gili yapılan çalışmalarda ortalama %38 oranında 
farkla kadınların daha fazla sorun yaşadığı bildi-
rilmiştir. Kadınla erkek arasındaki bu farklarla ilgili 
olarak sosyal rol teorisi öne sürülmektedir. Yapılan 
çalışmaların çoğunda genel olarak psikopatoloji 
açısından infertil grupla normal kontrol grubu ara-
sında fark bulunmamıştır. İnfertilite tedavisi gören 
kadınlarla yapılan bir çalışmada depresyon, öz-
güven ve cinsel işlevsellik açısından normal grup 
ve kontrol grubu arasında fark bulunamamıştır. 
Danimarka’da 291 hastayla yapılan bir çalışmada, 
temel psikolojik faktörlerle tedavi başarısı arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Depresyona 
kıyasla anksiyetenin ön planda olduğu bildirilmiş-
tir. Japonya’da infertil kadınların sağlıklı gebelerle 
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ca kadınların gebelikleri ile ilgili korku, endişe gibi 
duygularını eşleri ile paylaşmaları, birbirlerine kar-
şı ilgili, anlayışlı ve destekleyici olmaları konusun-
da bilinçlendirilmeleri de psiko-sosyal değişimlere 
uyumun sağlanması ve sorunlar ile baş etmede 
önemlidir.

sosyal değişimler yaşanabileceğinden hemşireler 
çocuk sahibi olma, infertilite ve tedavi yöntemleri, 
gebelikte oluşan değişimler, stres, anksiyete, be-
den imajı, benlik saygısında değişim konularında 
çiftlerin birlikte eğitim almalarına önem vermeli, 
çiftleri anne baba kurslarına yönlendirmelidir. Ayrı-
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Abstract 
The Investigation of Effects of Premarital 

Relationships Enhancement Program on 
Conflict Communication Style and 
Communication Skills of University Students 
with Romantic Relationship

 The purpose of this research is to investigate the 
effects of Premarital Relationships Enhancement 
Program on the communication skills and conflict 
communication style of couples who are planning 
marry. The participants are university students (n=16) 
who have been together for at least six months. 
Communication skills were measured by “the 
Communication Skills Inventory” (Ersanlı ve Balcı, 
1998), conflict communication style was measured by 
“the Conflict Communication Styles Questionnaire” 
(Uysal, 2002). The Premarital Relationships 
Enhancement Program was implemented to the 
participants of the experimental group at 9 sessions. 
The results demonstrated that Premarital Relationships 
Enhancement Program is an effective program to 
increase communication skills of university students. 
But Premarital Relationships Enhancement Program 
did not have positive effect on conflict communication 
style of university students.

Key Words: Relationships enhancement, 
premarital education, conflict resolution, 
communication skills.

Öz
Bu araştırmanın amacı, Evlilik Öncesi İlişki 

Geliştirme Programı’nın romantik ilişkiler yaşayan 
üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ve çatışma 
iletişim tarzları üzerine etkisini incelemektir. 
Araştırmanın katılımcıları az altı aydan beri birlikteliği 
olan ve evlenmeyi planlayan üniversite öğrencisi 
çiftlerden oluşmaktadır (n=16). Araştırmada iletişim 
becerisi “İletişim Becerileri Envanteri” (Ersanlı ve 
Balcı, 1998) çatışma durumundaki iletişim tarzları da 
“Çatışma İletişim Tarzları Ölçeği” (Uysal, 2002) ile 
ölçülmüştür. Deney grubunda yer alan deneklere 
dokuz oturumdan oluşan Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme 
Programı uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Evlilik 
Öncesi İlişki Geliştirme Programı’nın romantik ilişkiler 
yaşayan üniversite öğrencisi çiftlerin iletişim becerileri 
üzerinde etkili olduğu, fakat programın çatışmaya 
ilişkin olumlu iletişim tarzlarını geliştirmede etkili 
olmadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İlişki geliştirme, evlilik öncesi 
eğitim, çatışma çözme, iletişim becerisi.

Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programının 
Romantik İlişkiler Yaşayan Üniversite 
Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Çatışma 
İletişim Tarzları Üzerine Etkisinin İncelenmesi*
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den kaynaklanan bazı sorunların çözüme ulaşma-
dan devam ettiği ve bu yüzden evli bireylerin yak-
laşık % 96’sının sık sık tartıştıklarını göstermekte-
dir (Özgüven ve Sayıl, 1999). Psikiyatri kliniklerine 
başvuran vakaların sorun alanları incelendiğinde, 
başvuranların genellikle evli bireyler olduğu (Öyek-
çin, 2008) ve evlilik ilişkileri ya da eşle yaşanan 
sorunlar nedeniyle yardım almak istedikleri anla-
şılmaktadır (Özgüven ve Sayıl, 1999). Özellikle 
yeni evli çiftlerde görülen boşanma oranlarındaki 
artış (Türkiye İstatistik Kurumu, 2009) ülkemizde 
gençlerin evlilik öncesinde desteklenmeye ihtiyacı 
olduğunu göstermektedir. 

Evlilik öncesi eğitimlerin ülkemiz için uygunluğu 
ile ilgili ileri sürülebilecek kültürümüze özgü diğer 
nedenler ise kadınların eğitim düzeyinin düşük 
olmasıdır. Kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe 
evlenme yaşı yükselmekte, eş seçimine kendileri 
karar vermekte ve aile içindeki görevini farklı şekil-
de algılamakta, kadınların eşlerinin kararlarına ka-
tılma oranları yükselmektedir (Tunç, 2008). III. Aile 
Şurası kararları incelendiğinde ise “Aile eğitimi ve 
sağlığı konusunda yaygın eğitim ve temel sağlık 
hizmeti veren kurumlar ve çok amaçlı toplum mer-
kezlerinin yaygınlaştırılması ve hizmet kapsamları 
artırılarak etkililiklerinin artırılması gerektiği belirtil-
mektedir. Aynı şurada özel konulara ilişkin öneriler 
olarak evliliklerin sorunsuz başlaması için, evliliğe 
uyum ve evlilikte iletişim gibi konularda gençlerin 
ve eş adaylarının, bilinçlendirilmesi, eğitim veril-
mesi, tüm bu çalışmalarda halkın katılımının sağ-
lanması için değişik meslek gruplarının öncelikle 
harekete geçirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır 
(Devlet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumu Başkan-
lığı, 1998).

 Son yıllarda evlilik ve aile danışmanlığı ala-
nında evli çiftlerin ilişkilerini düzenlemekten veya 
parçalanmak üzere olan bir evliliğe yönelik klinik 
müdahalelerden daha çok erken dönemde evliliğin 

1. GİRİŞ

Bireyler yalnız yaşamaya değil, bir topluluk için-
de diğer insanlarla ilişki içinde bulunmaya göre kur-
gulanmış varlıklardır. Karşı cinsle olan ilişkilerinde 
de diğer insanlarla olan ilişkilerinde olduğu gibi 
ihtiyaçları bulunmaktadır (Çaplı, 1992). Üniversite 
gençliği üzerinde yapılan araştırmalar, karşı cins 
arkadaşlığının eş seçimini büyük bir oranda etki-
lediği yönünde sonuç vermiştir. Bireyler karşı cins 
arkadaşlıkları sırasında ileride kuracakları ailede 
karşılaşabilecekleri olası problemlerin bir kısmını 
yaşamakta ve iki cins birbirlerini tanıma yönünde 
olumlu ve olumsuz deneyimler kazanmaktadır. 
Bunun sonucunda çiftler kazandığı deneyim ve 
geliştirdiği ölçütlere göre eş seçimi yapmaktadır. 
Eş seçiminden önceki arkadaşlık dönemi özenle 
sürdürülmesi ve iyi değerlendirilmesi gereken bir 
dönem olarak görülmektedir (Özabacı, 2004). 

 Ülkemizde 2009 yılı verilerine göre ortalama ilk 
evlenme yaşı erkekler için 26 kadınlar için 23’tür.
Yapılan demografik tespitlerin de gösterdiği gibi 
evlilik yaşı özellikle de kadınlar için çok düşük se-
viyelerdedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2009). Üni-
versite öğrencilerine en uygun evlenme yaşının 
hangi yaş olduğuyla ilgili görüşlerinin sorulduğu bir 
araştırmada, katılımcıların yarısından fazlası (% 
52,2) en uygun evlenme yaşını 26-29, yarıya yakı-
nı (% 37,1) ise 22-25 olarak belirtmişlerdir (Ondaş, 
2007). Bu sonuçlar üniversite öğrencilerinin çok 
erken yaşlarda evlilik beklentisi içerisine girdiklerini 
ortaya koymaktadır. Genç yaşta bir evliliği başlat-
mak ve bir ilişkiye ait iletişim becerilerinin, rollerin, 
beklentilerin farkında olmadan sağlıksız bir ilişki 
kurmak evliliğin boşanmayla sonuçlanması veya 
kurulan ilişkilerin mutsuz devam etmesi olasılığını 
yükseltmektedir.

 Ülkemizde evliliklerle ilgili yapılan araştırmalar 
evliliklerde eşler arasındaki iletişim yetersizliğin-
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ve Kalkan (2010) tarafından yapılan bir çalışmada 
incelenmiştir. Araştırmacı toplam yedi oturumdan 
oluşan bir evlilik öncesi ilişkileri geliştirme progra-
mının çiftlerin ilişki doyum düzeylerindeki etkisini 
incelemiş ve uygulanan programına katılmanın 
çiftlerin ilişki doyum düzeylerinde anlamlı bir iyileş-
me sağladığını bulmuştur.

 Sağlıklı bir ilişkinin yürütülmesi için çiftlerin 
olumlu iletişim becerilerine sahip olmaları oldukça 
önemlidir. Çiftlerin birbirlerine karşı gösterdikleri 
iletişimin niteliği ilişkinin kalitesini etkileyen önem-
li bir etmendir. Evlilik ilişkisinde de eşlerin duygu, 
düşünce ve isteklerini birbirlerine iletmedeki başa-
rısızlıkları sorunlara sebep olurken, yeterlilikler ise 
dengeli ve uyumlu ilişkiler kurulmasına ve sürdü-
rülmesine yardımcı olmaktadır. Evlilik anlaşmaz-
lıkları ve çözülmelerine yol açabilecek evlilik önce-
si güçlükleri vurgulayan boylamsal çalışmalar da 
evlilik sorunlarının oluşmasında işlevsel olmayan 
iletişim tarzının etkili olduğunu ve bu iletişim tarzı-
nın gelecekteki uyumsuzluklara işaret etmektedir 
(Larsen ve Olson, 1989). 

Bu araştırma kapsamında uygulanan Evlilik 
Öncesi İlişki Geliştirme Programı gençlerin haliha-
zırdaki romantik ilişkilerinde ya da gelecek dönem 
kuracakları evlilik yaşantılarında kullanabilecekleri 
iletişim becerilerini edinmelerini amaçlamaktadır. 
Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programı ilişkilerine 
özgü iletişim sorunlarını çiftlere gösterebilir ve bu 
sorunlarla başa çıkmada kullanacakları becerileri 
edinebilmelerini de sağlayabilir. Evlilik Öncesi İliş-
ki Geliştirme Programı çiftlerin kendi ilişkilerinde bu 
becerileri kullanmalarını destekleyerek, becerilerin 
kalıcı olmasını ve böylece sağlıklı bir ilişki oluştur-
mada çiftlere yardımcı olabilir. Çiftlerin daha sağlıklı 
iletişim becerileri ve çatışma iletişim tarzları kulla-
narak ilişkilerinde ortaya çıkabilecek kriz anlarından 
kolaylıkla uzaklaşabilmelerini sağlayabilir ve çatış-
ma anında ilişkinin daha az zarar görmesiyle bera-

korunmasını sağlayacak önleme hizmetleri üzerin-
de durulmaktadır. Bu nedenle bireyler evlendikten 
sonra ortaya çıkacak olan evlilik sorunlarına yö-
nelik müdahaleler geç kalınmış bir yardım olabilir. 
Ülkemizde gençlerin, daha sağlıklı bir aile yapısı 
kurabilmeleri, sorumluluklarını ve kendilerini nele-
rin beklediğini bilmeleri, gelecekte evlilik ilişkisinin 
sağlıklı yürüyebilmesi için evlenmeden önce eği-
tim almaları oldukça önemlidir.

Yurt dışında nişanlı ya da duygusal ilişkiler ya-
şayan bireylerin ilişkilerini geliştirmeye ve onları 
evliliğe hazırlamaya yönelik pek çok program bu-
lunmakta (Bagrozzi, Bagrozzi, Anderson, Pollane, 
1984; Butler ve Wampler, 1999; Hendrix ve Hunt, 
1999; L’abate, 1999; Miller ve Sherrard, 1999; 
Stanley, Blumberg, ve Markman,1999) ve bu prog-
ramlar oldukça yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. 
Alan-yazın taraması bu programların çiftler üzerin-
de olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Örne-
ğin bu konuda yapılan bir çok çalışmada da birey-
lerin evlilik öncesi eğitim almaları sonucunda eşle-
rine kendilerini daha fazla açtıkları (Zoost,1973), 
akılcı olmayan inançlarının azaldığı (Bagorozzi, 
Bagorozzi, Anderson ve Pollane, 1984), ilişki do-
yumlarının artığı, problem yoğunluklarının azaldı-
ğı (Markman, Floyd, Stanley ve Storaasli, 1988; 
Long, Angera, Carter, Nakamato, Kalso,1999) ve 
çatışma çözme becerilerinin geliştiği (Shumate, 
1997) bulunmuştur.

Ülkemizde ilişki geliştirme programları daha 
çok evli çiftler üzerinde yoğunlaşmaktadır (Ersanlı 
ve Kalkan, 2003; Ersanlı, 2007; Kalkan ve Ersan-
lı, 2008; Kalkan ve Ersanlı, 2009; Kalkan, 2002; 
Aydemir-Sevim,1996). Evlilik öncesi ilişki geliştir-
meye yönelik programlar oldukça sınırlı şekilde 
uygulanmaktadır. Bu nedenle ülkemizde gençleri 
evlilik öncesinde evliliğe hazırlayacak programlara 
ihtiyaç bulunmaktadır. Evlilik öncesinde eğitim al-
manın çiftler üzerindeki etkisi ise yalnızca Yılmaz 
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şayan üniversite öğrencisi çiftler katılmıştır. Deney 
ve kontrol gruplarının oluşturulması için; Gaziantep 
Üniversitesi’nde çeşitli fakültelere ve sosyal alan-
lara çalışma ile ilgili bilgiler içeren ilanlar asılmıştır. 
Araştırmaya romantik ilişki yaşayan üniversite öğ-
rencisi 10 çift katılmak için başvuruda bulunmuştur. 
Çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen tüm çift-
lerle farklı zamanlarda ön görüşmeler yapılmıştır. 
Katılımcılarla yapılan ön görüşmelerde, programın 
içeriği ve amaçları hakkında bilgi verilmiştir. Baş-
langıçta araştırmaya katılmayı kabul eden iki çift, 
daha sonra, uygulamalara başlamadan oturumla-
ra katılma konusunda isteksiz bir tutum sergilemiş 
ve araştırmaya katılmama kararı vermişlerdir. 

Araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 
çiftler deney grubuna alınmıştır. Araştırmaya ka-
tılmak isteyen, ancak çeşitli nedenlerle oturumla-
ra düzenli devam edemeyecek çiftler ise kontrol 
grubuna alınmıştır. Deney ve kontrol grubu dörder 
çiftten oluşturulmuştur.

 Deney grubundaki çiftlerin yaş ortalaması 
22,87 (SS=1,55) olup, ilişki sürelerinin ortalaması 
14,25 (SS=6,49) aydır. Kontrol grubundaki çiftlerin 
yaş ortalaması 23,12 (SS=.83); ilişki sürelerinin or-
talaması 21,50 (SS= 4,10) aydır. 

2.3 İşlem 

Araştırmada deney grubuna dokuz hafta sü-
resince Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programı 
bir buçuk ile iki saatlik oturumlar şeklinde uygu-
lanmıştır. Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programı 
geliştirilmeden önce literatürdeki ilişki geliştirme 
eğitim programları ve ilgili deneysel çalışmalar in-
celenmiştir. Daha sonra yurt dışında yaygın olarak 
kullanılan ve etkisi bir çok araştırmada test edilmiş 
olan İlişki Geliştirme ve Önleme Programı’ndan 
(Preventive and Relationship Enhancament Prog-
ram; PREP) (Markman, Stanley, Blumberg, Jen-
kins, Whiteley, 2004; Markman, Stanley, Blumberg, 

ber ilişkinin bozulmasını veya dağılmasını engelle-
yebilir. Aynı zamanda gençlik döneminde yaşanan 
romantik ilişkiler yoluyla elde edinilen deneyimler, 
çiftlerin gelecek dönem ilişkileri için bir çekirdek yapı 
oluşturur. Çiftlerin Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme 
Programına katıldıkları sırada yaşadıkları roman-
tik ilişki, evlilikle sonuçlansın veya sonuçlanmasın; 
gelecek dönem ilişkilerinde çiftlerin ilişkilerini koru-
yabilecekleri ve geliştirebilecekleri kalıcı bir takım 
beceriler edinmelerine olanak sağlayarak erken dö-
nemde önleyici bir hizmet sunulabilir.

 Bu nedenle bu araştırmada Evlilik Öncesi İlişki 
Geliştirme Programının evliliği planlayan üniversite 
öğrencilerinin iletişim becerileri ve çatışma iletişim 
tarzları üzerine etkisinin olup olmadığı incelenmiştir.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Deseni

Bu çalışma Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme 
Programı’nın romantik ilişkiler yaşayan üniversite 
öğrencilerinin iletişim becerileri ve çatışma iletişim 
tarzları üzerinde etkisini incelemeye yönelik deney-
sel bir araştırmadır. Araştırmada ön, son test ve 
izleme ölçümlü, deney ve kontrol gruplu 2x3’lük 
faktöryel (karışık) desen kullanılmıştır (Büyüköz-
türk, 2006). Bu desende birinci faktör bağımsız 
işlem gruplarını (deney ve kontrol) gösterirken, di-
ğer faktör bağımlı değişkene ilişkin tekrarlı ölçüm-
leri (ön, son test ve izleme ölçümü) göstermekte-
dir. Bu desene göre araştırmanın bir bağımsız, 
iki bağımlı değişkeni bulunmaktadır. Araştırmanın 
bağımsız değişkeni Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme 
Programı’dır. Araştırmanın bağımlı değişkenleri 
ise romantik ilişkiler yaşayan üniversite öğrencileri-
nin iletişim becerileri ve çatışma iletişim tarzlarıdır. 

2.2. Araştırma Grupları

 Bu çalışmaya en az altı aydan beri birlikteliği 
bulunan ve evlenmeyi planlayan romantik ilişki ya-
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3- Olumsuz duyguları kontrol etme 

4- Olumsuz içsel konuşmaların farkına varma 

Oturum6. 

1- Çatışma çözme yöntemlerinin çatışmalar 
üzerindeki önemini fark etme 

2- Çatışma çözme yöntemlerini öğrenme 

7. Oturum

1- İlişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaların ilişkiler 
üzerindeki etkisini fark etme

2- İlişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaların türlerini 
tanıma

3-  Aile ve sosyal desteğin ilişkideki önemini 
anlama 

8. Oturum

1-  İlişkilerindeki bilişsel çarpıtmaları fark etme

2- İlişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaların üstesin-
den gelebilme

9. Oturum

1-  İlişkilerde affetmenin önemini anlama 

2- Doğru bir affetmenin adımlarını öğrenme

3- Arkadaşlığın ilişkiye verdiği desteğin farkına 
varma 

4- İlişkilerde eğlenmenin önemini anlama 

5- Programdan kazanımları değerlendirebilme

6- İlişkileriyle ilgili gelecekte üzerinde çalışa-
cakları problem alanlarını belirleme

Araştırmada kontrol grubunda bu süre içeri-
sinde herhangi bir uygulama gerçekleştirilmemiş-
tir. Uygulamaların başlamasından önce deney ve 

1994) yararlanılarak, dokuz oturumdan oluşan bir 
program geliştirilmiştir. Aşağıda her bir oturumun 
amaçları ayrı ayrı sunulmaktadır.

Oturum1. 

1- Eğitim programı hakkında bilgilenme 

2- Eğitim programının önemini kavrama

3- Eğitim programına çift olarak katılmanın 
önemini fark etme

4- İlişkide değiştirilmesi gereken yanları fark 
etme

Oturum2. 

1- Temel iletişim problemlerini ve engellerini 
öğrenme 

2- İlişkilerindeki temel iletişim problemlerini ve 
engellerini fark etme

Oturum3. 

1- İletişim problemleri ile baş etme yöntemleri 
geliştirebilme

2- İletişim engelleri ile nasıl baş edeceğini öğ-
renme

 4. Oturum

1- Dinleyici-konuşma tekniğini öğrenme

2- İlişkilerde kuralların önemini anlama 

3- İlişkilerindeki kuralların farkına varma 

5. Oturum

1- İletişimi bozan gizli tehditleri fark etme 

2- İletişimi bozan gizli tehditlerle başa çıkmada 
dinleyici-konuşmacı tekniğinin önemini kav-
rama 
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sında İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği ile 
korelasyonu incelenmiştir. Yapılan geçerlik çalış-
masında iki ölçek arasındaki korelasyon katsayısı 
.70 bulunmuştur (Ersanlı ve Balcı, 1998).

Çatışma İletişim Tarzları Ölçeği (ÇİTÖ)

Goldstein (1999) tarafından geliştirilmiş olan 
Çatışma iletişim Tarzları Ölçeği, bireylerin çatışma 
sırasında kullandıkları beş temel iletişim tarzını 75 
maddeyle ölçmeyi amaçlamaktadır. Ölçek Uysal 
(2002) tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır. 
Çatışma İletişim Tarzları Ölçeği’nin uyarlama çalış-
masının sonucunda, Yaklaşma/Kaçınma ve Duy-
guları İfade Etme olmak üzere 43 maddelik bir yapı 
elde edilmiştir. Ölçek beş basamaklı (Kesinlikle 
katılmıyorum=1, Katılmıyorum=2, Kararsızım= 3, 
Katılıyorum=4, Kesinlikle katılıyorum=5) Likert tipi 
ölçektir. Yaklaşma/kaçınma alt boyutundan yüksek 
puan alan bireyler çatışmalara daha çok girenler 
ve çatışmacı iletişim tarzını kullanırken, düşük 
puanlar alanlar ise çatışma durumlarında çatış-
madan kaçan, daha ılımlı iletişim tarzını kullanan 
bireylerdir. Duyguları ifade etme alt boyutundan 
yüksek puanlar alan bireyler, çatışma durumların-
da kendilerini karşı tarafa açar, duygu ve düşün-
celerini açıkça ifade eden bir iletişim kullanırlar; 
düşük puan alanlar ise, çatışmalarda duygu, fikir 
veya inançlarını açıklamaktan kaçınırlar. Yaklaş-
ma/Kaçınma alt boyutunda alınabilecek en düşük 
puan 22 ve en yüksek puan 110, duyguları ifade 
etme alt boyutunda alınabilecek en düşük puan 21 
ve en yüksek puan 105’dir (Uysal, 2002). 

Ölçeğin Yaklaşma/Kaçınma alt boyutuna ilişkin 
Cronbach alfa katsayısı .85 ve Duygularını İfade 
Etmeye alt boyutuna ilişkin katsayı ise .81 olarak 
bulunmuştur. Araştırmada ölçeğin iki alt boyutu 
arasındaki ilişki .35 (p<.01) olarak bulunmuştur 
(Uysal, 2002). 

kontrol gruplarına ön test olarak İletişim Becerileri 
Envanteri ve Çatışma İletişim Tarzları Ölçeği uygu-
lanmıştır. Aynı ölçme araçlarını kullanarak uygula-
maların bitiminden iki hafta sonra son-test ölçümü 
ve altı ay sonra ise izleme ölçümü gerçekleştiril-
miştir. İzleme ölçümü üniversite dördüncü sınıf 
öğrencilerinden oluşan katılımcıların son test ölçü-
münden kısa bir süre sonra mezun olacak durum-
da bulunmaları nedeniyle altı ayla sınırlı kalmıştır. 

2.4. Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada. Deneklerin iletişim becerilerini 
ölçmek “İletişim Becerileri Envanteri”, çatışma ile-
tişim tarzlarını ölçmek amacıyla “Çatışma İletişim 
Tarzı Ölçeği” kullanılmıştır.

İletişim Becerileri Envanteri (İBE)

İletişim Becerileri Envanteri, Ersanlı ve Balcı 
(1998) tarafından üniversite öğrencilerinin iletişim 
beceri düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilmiş-
tir. Ölçek davranışsal, bilişsel ve duygusal olmak 
üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek toplam 
45 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 5’li likert tipinde 
geliştirilmiştir. Ölçeğe verilen tepkiler Her zaman 
(5), Genellikle (4), Bazen (3), Nadiren (2), Hiçbir 
zaman (1) şeklinde düzenlemiştir. Ölçeğin genelin-
den alınabilecek en yüksek puan 225 ve en düşük 
puan ise 45’dir. Her alt boyut ayrı ayrı değerlen-
dirileceği gibi ölçeğin toplam puanına bakılarak 
bireyin genel iletişim beceri düzeyi hakkında bilgi 
edinilebilir. Ölçekten alınan puanların yüksekliği, o 
bireyin iletişim beceri düzeyinin yüksek olduğunu 
göstermektedir (Ersanlı ve Balcı, 1998).

 İletişim Becerileri Envanteri’nin toplam puanı 
ile her boyutun toplam puanları arasındaki kore-
lasyon zihinsel alt boyutu için .85, duygusal alt 
boyutu için .73 ve davranışsal alt boyutu için .82 
olarak bulunmuştur. Envanterin geçerlik çalışma-
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dığı Friedman Testi ile incelenmiştir. Belirlenen 
anlamlı farkın hangi ölçümler arasında olduğunu 
belirlemek için ise Wilcoxon İsaretli Sıralar Testi 
kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2006). Araştırmada is-
tatistiksel olarak anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul 
edilmiştir.

3. BULGULAR

3.1 İletişim Becerilerine İlişkin Bulgular 

Araştırmada deney ve kontrol gruplarının ön, 
son test ve izleme ölçümlerinde İBE’den aldıkla-
rı puanların sıra ortalamaları, sıra toplamları ve 
Mann Whitney U Testi sonuçları Tablo 1’de veril-
miştir. 

2.5.Verilerin Analizi

Bu araştırmada denek sayısının azlığı, deney 
ve kontrol gruplarında katılımcıların tesadüfî ola-
rak atanmamış olması ve deney ve kontrol grup-
larının her iki ölçeğin ön-test ölçümünden aldıkları 
puanların dağılımının normal olmaması dikkate 
alınarak parametrik olmayan testlerin kullanılması 
tercih edilmiştir.

Deney ve kontrol gruplarının ön, son ve izle-
me testi ölçümlerinden elde ettikleri sıra ortala-
maları arasındaki fark Mann-Whitney U Testi ile 
incelenmiştir. Her grubun kendi içinde ön, son ve 
izleme testi ölçümlerinden elde ettikleri puanların 
ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olma-

ortalamaları arasında da anlamlı bir fark bulunma-
maktadır (U=21.000, p>.247), ancak altı ay sonra 
yapılan izleme ölçümünde belirlenen fark anlam-
lıdır (U=.000, p<.001). İzleme ölçümünde deney 
grubunun elde ettiği puanların ortalamaları, kontrol 
grubunun elde ettiği puanların ortalamalarından 
anlamlı düzeyde yüksektir.

Tablo 1’de elde edilen değerlere göre; Evlilik 
Öncesi İlişki Geliştirme Programına katılan çift-
lerle, böyle bir uygulamaya katılmayan çiftlerin 
uygulama öncesinde İBE’önin ön testinden elde 
ettikleri puanların ortalamaları arasında bir fark 
bulunmamaktadır (U=31.500, p>.958). Uygulama-
dan sonra yapılan son test ölçümlerinde, deney ve 
kontrol grubunun İBE’nin elde ettikleri puanların 

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının İBE’nin Ön, Son Test ve İzleme Ölçümünden Aldıkları 
Puanların Sıra Ortalamaları, SıraToplamları ve Mann Whitney U Testi Sonuçları

ÖLÇÜMLER

DENEY 
GRUBU

KONTROL GRUBU
U pSıra 

Ort.
Sıra 
Top.

Sıra 
Ort.

Sıra 
Top.

Ön test 8.56 68.50 8.44 67.50 31.500 .958
Son test 9.88 79.00 7.13 57.00 21.000 .247
İzleme ölçümü 12.50 100.00 4.50 36.00 .000 .001
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olmadığı Friedman Testi ile incelenmiş, bu analize 
ilişkin sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.

 Deney veya kontrol gruplarının kendi içinde ön, 
son test ve izleme ölçümlerinden elde ettikleri pu-
anların ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup 

elde ettikleri puanların ortalamaları arasında an-
lamlı bir fark bulunmamaktadır (Z= -.704, p>.482). 
Bir başka ifade ile deney grubuna katılan çiftlerin 
İBE’nin ön ve son test ölçüm puanlarına göre ile-
tişim becerileri düzeylerinde bir değişme gözlen-
memiştir.

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucuna göre; 
deney grubunun İBE’nin ön test ve izleme ölçü-
münden elde ettikleri puanların ortalamaları ara-
sında anlamlı bir fark bulunmuştur (Z= -2.383, 
p<.017). Fark puanlarının sıra ortalaması dikkate 
alındığında, gözlenen farkın izleme ölçümü puan-
ları yönünde olduğu görülmektedir. 

Tablo 2’de sunulan Friedman Testi sonuçlarına 
göre; kontrol grubunun İBE ön, son test ve izle-
me ölçümlerinden elde ettikleri puanların ortala-
maları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır 
(p>.197). Deney grubunun ön, son test ve izleme 
ölçümlerinden elde ettikleri puanların ortalamaları 
arasında ise anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.030). 
Deney grubunun İBE’nin ön, son test ve izleme öl-
çümlerinden elde ettikleri puanların ortalamaları 
arasında farkın kaynağını bulmak için Wilcoxon 
İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonucuna göre, 
deney grubunun İBE’nin ön ve son testlerinden 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grupları İBE’nin Ön, Son Test ve İzleme Ölçümlerinden Aldıkları 
Puanlara Uygulanan Friedman Testi Analizi Sonuçları

Gruplar Ölçümler Sıra Ort. Sıra Top.
 2 
X

p

Deney 
Ön test 8.56 68.50

7.000 .030Son test 9.88 79.00
İzleme ölçümü 12.50 100.00

Kontrol
Ön test 8.44 67.50

3.250 .197Son test 7.13 57.00
İzleme ölçümü 4.50 36.00



95Ekim - Kasım - Aralık 2010

Aile
Toplum

ve

EĞİTİM-KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

3.2. Çatışma İletişim Tarzlarına İlişkin Bulgular 

Yaklaşma/Kaçınma Alt Boyutu: Çalışmada 
deney ve kontrol gruplarının ÇİTÖ’nin Yaklaşma/
Kaçınma alt boyutu ön, son test ve izleme ölçüm-
lerinden aldıkları puanların sıra ortalamaları, sıra 
toplamları ve Mann Whitney U Testi sonuçları Tab-
lo 3’te verilmiştir. 

Wilcoxon İşaretli Sıralar testi sonucuna göre 

deney grubunun İBE’nin son test ve izleme öl-

çümlerinden elde ettikleri puanların ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (Z= -2.380, 

p<.017). Fark puanlarının sıra ortalaması dikkate 

alındığında, gözlenen farkın izleme ölçümü puan-

ları yönünde olduğu görülmektedir. 

de (U=25.000, p>.461) deney ve kontrol grubunun 
çatışmalara yaklaşma tarzlarında anlamlı bir fark 
bulunmamaktadır.

Duyguları İfade Etme Alt Boyutu: Çalışmada 
deney ve kontrol gruplarının ön, son test ve izleme 
testi ölçümlerinde ÇİTÖ’nin Duyguları İfade Etme 
alt boyutundan aldıkları puanların sıra ortalamala-
rı, sıra toplamları ve Mann Whitney U Testi sonuç-
ları Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 3’ ten elde edilen sonuçlara göre, Evlilik 
Öncesi İlişki Geliştirme Programına katılan çiftlerle 
böyle bir uygulamaya katılmayan çiftlerin uygula-
ma öncesinde, ÇİTÖ’nin Yaklaşma/Kaçınma alt 
boyutundan elde ettikleri puanların ortalamaları 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (U=26.000, 
p>.527). Hem uygulamadan bir hafta sonra ya-
pılan son test ölçümlerinde (U=30.500, p> .875) 
hem de altı ay sonra yapılan izleme ölçümünlerin-

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının ÇİTÖ’nin Yaklaşma/Kaçınma Alt Boyutundan Ön, Son 
Test ve İzleme Ölçümünde Aldıkları Puanların Sıra Ortalamaları, SıraToplamları ve Mann 
Whitney U Testi Sonuçları 

ÖLÇÜMLER

DENEY 
GRUBU

KONTROL GRUBU
U p

Sıra 
Ort.

Sıra 
Top.

Sıra 
Ort.

Sıra 
Top.

Ön test 7.75 62.00 9.25 74.00 26.000 .527
Son test 8.69 69.50 8.31 66.50 30.500 .875
İzleme ölçümü 9.38 75.00 7.63 61.00 25.000 .461
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grubunda iletişim becerilerinin izleme ölçümünde 
artış göstermesi, davranışa yönelik bu tür beceri-
lerin gelişiminin gözlenebilmesi için belirli bir za-
man aralığına ihtiyaç duyulduğunu düşündürmek-
tedir. Bu araştırmada öngörülen altı aylık izleme 
çalışması iletişim becerilerinin ortaya çıkmasını 
gözlemlemek için yeterli bir zaman aralığı gibi gö-
zükmektedir.

Bu araştırmada Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme 
Programının deneklerin iletişim becerileri düzeyini 
artırmada etkili bulunması, literatürde Evlilik Önce-
si İlişki Geliştirme programlarının iletişim becerile-
ri üzerinde etkisini inceleyen diğer araştırmaların 
sonuçlarını destekler niteliktedir (Zoost, 1973; Rid-
ley ve Sladeczeck, 1992; Markman ve Hahlweg, 
1993; Shumate, 1997; Halford, Sanders, Behrens, 
2001). Bununla birlikte literatürde bu araştırmanın 
bulgularının tersi yönünde sonuçlar elde eden bir 
araştırmaya da rastlanılmaktadır (Davis, 1995).

Araştırmada Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme 
Programının romantik ilişkiler yaşayan çiftlerin 
çatışma durumlarında olumlu iletişim tarzını kul-
lanmalarını ve duygularını ifade etmelerini geliş-

Tablo 4’ te Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Prog-
ramına katılan çiftlerle böyle bir uygulamaya ka-
tılmayan çiftlerin uygulama öncesinde ÇİTÖ’nin 
Duyguları İfade Etme alt boyutundan elde ettikleri 
puanların ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (U=29.000, p>.752). Uygulama-
dan bir hafta sonra yapılan son test ölçümlerinde 
(U=28.500, p> .711) ve altı ay sonra yapılan izle-
me ölçümünde de fark anlamlı değildir (U=23.000, 
p>.336).

4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu araştırmada Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme 
Programı romantik ilişki yaşayan üniversite öğren-
cisi çiftlerin iletişim becerileri ve çatışma iletişim 
tarzları üzerine etkili olup olmadığı incelenmiştir.

Araştırmada Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme 
Programı romantik ilişki yaşayan üniversite öğren-
cilerinin iletişim beceri düzeylerini artırmada etkili 
bir önleme programı olduğu bulunmuştur. Prog-
rama katılan çiftlerin iletişim becerilerinin son test 
ölçümlerinde değişmediği ancak izleme ölçümle-
rinde olumlu yönde geliştiği bulunmuştur. Deney 

Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının ÇİTÖ’nin Duyguları İfade Etme Alt Boyutundan Ön, Son 
Test ve İzleme Ölçümünde Aldıkları Puanların Sıra Ortalamaları, SıraToplamları ve Mann 
Whitney U Testi Sonuçları 

ÖLÇÜMLER

DENEY 
GRUBU

KONTROL GRUBU
U pSıra 

Ort.
Sıra 
Top.

Sıra 
Ort.

Sıra 
Top.

Ön test 8.88 71.00 8.13 65.00 29.000 .752
Son test 8.94 71.50 8.06 64.50 28.500 .711
İzleme ölçümü 9.63 77.00 7.38 59.00 23.000 .336
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belirtmiş olabilirler. Araştırmanın ikinci sınırlılığı ise 
katılımcı çift sayısının çok az olmasıdır.

Araştırmada elde edilen bulgular ışığında alan-
da yapılacak diğer araştırmalar için yararlı olabi-
leceği düşünülen bazı öneriler geliştirilmiştir. Bu 
öneriler aşağıda sunulmuştur.

1. Bu araştırma üniversite öğrencileriyle gerçek-
leştirilmiştir. Farklı sosyo-ekonomik düzeyde 
yer alan ve farklı yaş grubundaki deneklerde 
araştırma tekrarlanabilir.

2. Bu araştırmada, izleme ölçümleri deneysel iş-
lemin bitiminden 6 ay sonra gerçekleştirilmiştir. 
Daha sonra yapılacak araştırmalar deneysel 
işlemin etkisinin kalıcılığını daha net olarak or-
taya koymak için, daha uzun dönemde incele-
nebilir. 

3. İleride yapılacak deneysel çalışmalarda ka-
tılımcı sayısı artırılıp çiftlerin tesadüfi olarak 
gruplara atanması sağlanarak çalışma yeniden 
tekrarlanabilir.

4. Ayrıca ileride yapılacak çalışmalarda izleme 
verileri elde edildikten sonra deney grubuna 
uygulanan çalışmanın benzeri kontrol gruba 
uygulanabilir.

5. Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programı’nın 
farklı psikolojik değişkenler üzerindeki etkisi 
(ilişkide akılcı olmayan inançlar, evlilik kararı-
nı tekrar değerlendirme, ilişkiye yönelik algılar, 
ilişkinin geleceği hakkında beklentiler vb.) yeni 
araştırmalarla incelenebilir.

tirmede etkili olmadığını ortaya koymuştur. Çiftler 
iletişim becerilerini kişilerarası ve romantik ilişkiler-
de kullanabilseler de çatışma gibi yoğun duygula-
rın yaşandığı kriz anlarında olumlu iletişim tarzını 
kullanmakta zorlanabilirler. Dolayısıyla iletişim be-
cerilerine göre; çiftlerin çatışma sırasında olumlu 
iletişim tarzının kullanılabilmesi ve duyguların ifa-
de edilebilmesi için bu konuda daha uzun süre eği-
tim almaları ya da öfke kontrolü gibi ek eğitimleri 
gerekebilir. Bu araştırmada uygulanan programın 
içeriği incelendiğinde ise deneklere dört oturumda 
genel iletişim becerileri öğretilirken, çatışma sıra-
sında kullanılan olumsuz iletişim örneklerinin de 
açıklandığı görülmektedir. Araştırmada elde edilen 
bulgulardan çiftlerin çatışmaya yönelik olumlu ileti-
şim becerilerinin geliştirilmesinde uygulanan prog-
ramın bu açıdan yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. 

Araştırmada Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme 
Programı’nın çiftlerin çatışmaya ilişkin olumlu ile-
tişim tarzını kullanma ve duygularını ifade etme 
becerilerini geliştirmede etkili olmadığının bulun-
ması, literatürde bu konuda yapılan araştırmaların 
sonuçlarını desteklememektedir (Markman vd., 
1988; Markman vd., 1993; Davis, 1995; Shuma-
te, 1997; Chun, 2003; Adler-Baeder vd., 2007). 
Bununla beraber literatürde, bu araştırmanın bul-
gularını destekleyen bir araştırma bulunmaktadır 
(Markman ve Hahlweg, 1993).

Bu araştırmanın en önemli sınırlılığı katılımcıla-
rın tesadüfi olarak gruplara atanmamalardır. Belki-
de zaman bulamadıkları için programa katılama-
yan-çiftler motivasyonları ve ilişkileri güçlü değildir. 
Bu nedenle de katılımcılar zamanları olmadığını 
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       Yayın Kuralları

A1. ile ve Toplum dergisi, Başbakanlık, Alile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-
Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül ve Ekim-Kasım-Aralık aylarında olmak 
üzere yılda dört kez yayınlanmakta olan  hakemli bir dergidir.

Dergide, Genel Müdürlüğümüzün  kuruluş amacı (Türk ailesinin bütünlüğünün korunması, güçlendiril-2. 
mesi ve sosyal refahının artırılması için gerekli  araştırmaları  yapmak ve projeler geliştirmek, bunların 
uygulamaya  konulmasını sağlamak, aile ile ilgili milli bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak) doğ-
rultusunda aile odaklı telif ve tercüme makaleler, araştırma makaleleri, bildiriler, yayın değerlendirme 
tartışma yazıları Türkçe ya da bir yabancı dilde yayınlanmaktadır.

Dergi, “hakemli” bir yayındır. Dergiye gönderilen yazı, yayın kurulu tarafından  incelendikten sonra 3. 
konusu ile ilgili hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, 
gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir. 
Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz ve yazarına iade edilmez; bu konuda 
idari ve adli sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar ise gerekli deği-
şiklikler için yazar(ları)na geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırmak 
yazar(lar)ın sorumluluğundadır. 

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere 4. 
gönderilmemesi gereklidir. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış yazılarda, 
toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Dergide yayımlanacak olan eserler daha önce bir başka dergide yayınlanmamış, yayınlanmak üzere 5. 
gönderilmemiş ya da yayın için kabul edilmemiş olmalıdır.

Çalışma, Genel Müdürlük adresine ikisi isimsiz olmak üzere üç nüsha basılı ve bir  de CD’de kayıtlı 6. 
(bir isimli, bir isimsiz)  olarak posta ile  ya da editöre bir  isimli bir isimsiz iki nüsha halinde elektronik 
posta adresine mail ile gönderilebilir. 

Gönderilen Yazıların Yayınlanma zorunluluğu yoktur. Dergiye gelen yazılar yayınlansın ya da yayın-7. 
lanması geri iade edilmez.

Dergide yayınlanan yazılardaki  görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir.8. 

Eserin yayınlanmasına karar verilmesi durumunda yazarlar yayın haklarını Aile ve Sosyal Araştırmalar 9. 
Dergisi’ne devretmiş olurlar.

Yazım Kuralları

Çalışmanın başlığı büyük harfle ve sayfanın ortasına gelecek şekilde “Times New Roman” yazı ka-1. 
rakteriyle 14 punto ve bir aralıkla “koyu” olarak yazılmalıdır. Ana başlık yazısının sol alt tarafına yazar 
veya yazarların adları, akademik ünvanlarıyla birlikte yazılmalı ve çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, 
bölüm) adları ise (*) işaretiyle dipnot şeklinde sayfanın alt kısmında verilmelidir. Yapılan çalışma her-
hangi bir kurum tarafından destek görmüşse, makalenin ana başlığının son kelimesi üzerine (*) konu-
larak destek veren kurumun adı aynı sayfada dipnot olarak verilmelidir.

Dergiye gönderilecek çalışmalar, Apple Mac Word 5.1 veya Ms Word Windows 95 ve üstü programla 2. 
yazılmalıdır.
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Makalenin yazarı, adını, s3. oyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve açık olarak 
belirtmeli; kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta 
adresini vermelidir.

Aday makalede, başlıktan sonra bir aralık ve 12 puntoyla her biri 80-100 kelimeyi geçmeyen ve beş 4. 
ana alt başlıktan oluşan Türkçe ve İngilizce yapılandırılmış özler bulunmalıdır. Makalenin başlığının 
İngilizce karşılığı ilgili özün başlığı olarak koyu ve küçük harflerle yer almalıdır. Yapılandırılmış özler: 
görgül araştırmalar için;  Problem Durumu, Araştırmanın Amacı, Yöntem, Bulgular ve Sonuçlar, Öne-
riler; diğer çalışmalar için; Araştırmanın Temelleri, Araştırmanın Amacı, Veri Kaynakları, Ana Tartışma 
ve Sonuçlar başlıklarını içermelidir.

 Yapılandırılmış özün altında 1 satır boşluk bırakılarak en az 3 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar 
kelimeler Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.

Metin yazımı, A4 boyutundaki kağıda Times New Roman karakteriyle 1.5 aralıklı olarak 12 puntoyla ve 5. 
2.5 cm. kenar boşluklarıyla yazılmalıdır. Çalışma, giriş bölümüyle başlamalı, burada yazının hipotezi 
belirtilmeli, Gelişme bölümü (ana ve alt başlıklarla desteklenebilir) veri, gözlem, görüş, yorum ve tar-
tışmalardan oluşmalı, sonuç bölümünde de varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır.

Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. Numaralandırma 6. 
1, 1.1, 1.2, 1.3 şeklinde olmalıdır.

Örnek:

3. YÖNTEM

3.1 Veri Toplama Teknikleri

Çizelge, grafik, resim vb. derginin sayfa boyutları dışına taşmamalı ve bunların hazırlanmasında Ti-7. 
mes New Roman 8 puntodan küçük yazı kullanılmamalıdır. Çizelge, grafik, resim vb.lerine sıra ile 
numara ve başlık verilmelidir. Kaynak ve gerekli durumlarda açıklayıcı dipnotlar ve kısaltmalar, şekil 
ve çizelgelerin hemen altında gösterilmelidir. 

Dergiye gönderilecek çalışmalar otuz sayfayı aşmamalıdır.8. 

Kaynaklar APA (American Sociological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir.9. 

• Göndermeler

Tek Yazarlı

Yazarın adı ifadenin bir parçası değilse cümlenin sonunda yer alır.• 

Örnek:  Bilgisayar okuryazarlığı, bir dildeki okuryazarlıkla eş anlamlı olarak, bir dili kullanma, okuma ve 
yazma yeteneği olarak tanımlanabilir (Kınık, 1991).

Yazarın adı ifadede geçiyorsa ismin hemen yanında yer alır.• 

Örnek:  İğdir (1991), bilgisayar okuryazarlığını, bir dildeki okuryazarlıkla eş anlamlı olarak, bir dil kullan-
ma, okuma ve yazma yeteneği olarak tanımlar.

İki Yazarlı

Yazarların adı ifadenin bir parçası değilse cümlenin sonunda, ifadede geçiyorsa hemen yanında yer • 
alır.
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Örnek: Yapılan bazı çalışmalar bu veriyi doğrular niteliktedir (Berk ve Altun, 1992).

Üç-Beş Yazarlı

İlk göndermede yazar soyadları eserdeki sıraya göre verilir.• 

Örnek: Bu alanda yapılan araştırmalar (Sarıkoç, Türkarslan, Demirkan ve Ergun, 2011) göstermiştir 
ki…

Aynı eserde ikinci ve daha fazla kez gönderme yapmak gerekirse, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; 
diğerleri için Türkçe makalelerde “vd.”, İngilizce makalelerde “et al.” kısaltması kullanılır.

Örnek: (Yıldırım vd., 1999)          
(Hall et al., 1992)     

6 ve Daha Fazla Yazarlı

Sadece ilk yazarın soyadı ile “vd./et al.” kısaltması kullanılır. Kaynaklarda kısaltma kullanmaksızın tüm • 
yazarların isimleri yazılır.

Örnek: (Ayyıldız vd., 1997). (Henry et al., 1993).

Kurum Yazarlı

İlk göndermede kurumun açık adı, yanında kısaltması ve tarih verilir.• 

Örnek: (Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü [ASAGEM], 2003)(Further Reduction Unit [FEU], 
1998).

İkinci ve daha sonraki göndermelerde sadece kısaltma ve tarih verilir.• 

Örnek: (TSE, 1999). (FEU, 1998).                        

Yazarı Olmayan Eser

Yazarı olmayan yayınlara, eser adıyla gönderme yapılır. • 

Örnek: (“Computer Literacy Handbook”, 1997).

Aynı Soyadını Taşıyan Birden Fazla Yazar

Aynı soyadını taşıyan yazarları birbirinden ayırmak için adlarının baş harfleri de kullanılır.• 

Örnek: G.Underwood (1998) ve J.D. Underwood (1999) araştırmalarında bu konuya değinmiştir.

Aynı  Yazarın Aynı Tarihli Birden Fazla Eseri

Yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır.• 

Örnek: (Underwood, 1998a)          
(Underwood, 1998b)

Birden Fazla Yayına Aynı Anda Gönderme

Yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenir.• 

Örnek: Bu konuda yapılan araştırmalar (Aşkar, 1997; Erden, 1996; Sanemoğlu, 1996) göstermiştir ki…
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• Alıntılar

Alıntılar çeşitli biçimlerde olabilir. Aşağıda bazı alıntı şekillerine örnek verilmiştir. Eğer alıntı yapılan • 
metinde bazı sözcükler atlanıyorsa bu durum üç nokta (…) kullanılarak belirtilir.

Örnek:  Eğitimi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. Örneğin, Ertürk (1998) eğitimi, “bireyin davra-
nışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklikler meydana getirme süreci” 
olarak tanımlamaktadır (s.12).

Örnek: “Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklik meyda-
na getirme sürecidir. Kültürlemenin belli bir çeşidi olduğunu söylediğimiz eğitim, yani kasıtlı kül-
türleme ile kasıtsız kültürleme bir arada ve birbirini etkileyerek vuku bulmaktadır” (Ertürk, 1998).

• Kaynakların Düzenlenmesi

Kitap• 

Bulunması gereken bilgi:

Yazarın adı (soyadı, adının baş harfi)• 
Yayın tarihi (ayraç içinde)• 
Eser adı (kelimelerin ilk harfleri büyük harf)• 
Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez)• 
Yayın yeri• 
Yayınevi• 

Çeşitli Örnekler 

Tek Yazarlı:  

Güvenç, B. (1979). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.

İnan, F. (1997). Uzman Sistemler. (3.Basım). İstanbul: Kök Yayınevi.

Çok Yazarlı:   

Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Editörü Olan Kitap: 

Hackman, J.R. (1992). Group Influences on Individuals in Organizations. In M. D. Dunnette & L. M. 
Hough (Eds.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology (2nd ed., Vol. 3, pp. 199-267). 
Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Kurum Yazarlığı Olan Kitap: 

Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam Kalite. Ankara: Türk Standartlar Enstitüsü.           

• Makale

Bulunması gereken bilgi:

Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)• 
Yayın tarihi (ayraç içinde)• 
Makale adı • (tırnak içinde)
Der• gi adı (altı çizilerek)
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Cilt numarası• 
Sayısı• 
Sayfa Numaraları• 

Çeşitli Örnekler

Dergi: 

Akman Y. ve Korkut, F. (1993). “Umut Ölçeği Üzerine Bir Araştırma”. Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 
193-203.

Acun, R. (2000). “İnternet ve Telif Hakları”. Bilgi Dünyası, 6 (3), 56-73.

Gazete:

Aydın, C. (13 ocak 1999). “Bilgisayarlar ve İletişim”. Radikal. s.4.

• Diğer Basılı Kaynaklar

Ansiklopedi:

Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk (2.Basım, Cilt 15, ss. 413-418). Ankara: 3B Yayıncılık.

Rapor:

Draude, B. ve Brace, S. (1998) Assessing The Impact of technology on Teaching and Learning: Stu-
dent Pespectives. (HMMS Report. No.81). Washington, DC: U.S. Department of Education .

Tezler:

Wilfley, D.E. (1989). Interpersonel Analysis of Bulimia. Unpublished Doctaral Dissetation, University 
of Missouri, Colombia.

Yağcı, E. (1997). Sınıf İçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve Akademik Benlik Etkisi. Yayımlan-
mamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi: Ankara.

Elektronik Kaynaklar: Web Sitesi:

Bulunması Gereken Bilgi:

Yazar adı (soyadı, adı)• 
Yayın tarihi veya son gözden geçirilme tarihi (ayraç içinde)• 
Belgenin adı• 
URL (Üçgen ve ayraç içinde)• 
Erişim tarihi (bizim bu sayfaya eriştiğimiz tarih, ayraç içinde).• 

Kişisel Web Sitesi:  

Öztürk, S. (24 Ekim 1999). Homepage. <http://www.english.eku.edu/PELLEGR/personal.htm>  (1997 
November 12).

Genel Web Sitesi: 

Shade, L. R. (1994, February 14). Gender Issuesin Computer Networking. <http://www.mit.edu:8001/
people/sorakin/women/Irs.html> (1997, November 26)
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Elektronik Kitap:

Darwin, C. (1845; 1997, June). The Voyage of the Beagle. Project Gutenberg. <ftp://uiarchieve.cso.
uiuc.edu/pub/etext/Gutenberg/etext97/vbgle10.txt> (1997, November 26).

Elektronik Mesaj:

Franke, N. <franke@llnl.gov> (1996, April 9). SoundApp 2.0.2 [Personal mail]. (1996, May 3).

V. Dipnotlar

Araştırmayı destekleyen kuruluşlarla ilgili olarak ya da yazarın özel bilgiler verebilmesi amacıyla kul-
lanılır. Yazılarda dipnotlarına yer vermekten olabildiğince kaçınılması ve burada söyleneceklerin metin 
içinde özümlenmesi tercih edilmelidir. Ancak zorunlu olarak dipnot verilmesi gereken yerlerde üstte küçük 
punto rakam kullanılmalı, aynı sayfanın sonunda ana metinden sonra bir çizgiyle ayrılmış olarak yazıl-
malıdır.

VI. Şekiller

Diyagram ve grafikler beyaz bir kağıt üzerine basılabilecek nitelikte 13*18 cm’den büyük olmayacak 
şekilde çizilmiş olmalı; mikograflar, radiograflar ve fotoğraflar siyah beyaz parlak kağıda basılmış olma-
lıdır. Bütün şekillerin bir numarası ve alt yazısı olmalı; kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına 
yazılmalıdır.

VII. Tablolar

Tablo yazısı üstte solda numara gelecek şekilde yazılmalı ve içeriği tablo numarasından sonra : ko-
nularak başlık olarak açıklanmalı ve koyu renk yazılmalıdır. Tablolar metin içinde tablo numarasıyla (ör. 
Tablo 3.1’de görüldüğü gibi…) verilmelidir.












