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ÖZET
Bu

çalışma

gencin bazı

1995

yılında

sorunlarını

Erzurum Erkek

Yetiştirme

yaşları arasında

yurdu'nda kalmakta olan /2-18

incelemek üzere yapılmıştır. Veriler gençlerin

dosyalarından

60

ve bu bireylere anket

formu uygulanmak suretiyle toplanmış ve % 'lik olarak değerlendirilmiştir.
Gençlerden
öğrenime

çoğunun

devam

koruma

eııiifi.

altıııa alınma

Itençlerden % 26. Tsinin

oynayarak de[:erlendirdikleri
karşılandığı.

nedeninin ebeveyn ölümü

bulunmuştur.

boş zamanlarını kitap

olduğu;

gençlerin % 70'inin orta

okuyarak. % 26.7'sininin de oyun

Gençlerin % 93.3'ünün

ihtiyaçlarının

yurt

tarafından

% 68.4'ünün iinemli hir karar almaları gerektiği zaman yurt idaresinden yardım aldıkları ve

Itençlerden % 78.3'ünün kendilerini kalmakta

oldukları

yurda uyum

sağlamış

olarak gördükleri

belirlenmi,vtir.
Bu sonuçlar do[:rullltsımda bazı öneriler Itetirilmi~·tir.

SUMMARY
A RESEARCfl ON BOYS WHO LIVING IN REARING INSTITUTE

Thi.ı

study

ha.ı

been

uırried Old

/(i

e.tamine

S()ltll~ problem.ı'

or (ı() boys hetween the ages l2 to 18. who

have been in care in the Erzurum Rearinlt institutefor hoys in 1995. Data were obtainedfrom the records
and Will'cied by applicd a questionnaire and evaluated by pacentalte.
lt wasfound that musefor protee:tion (if the mojority part of the subjects were parentalloss. 70 % of the
boys were mrryinlt out their
2(ı.7

eriıu;ation

in secondary eriuc(J/ion. 26.7% (if them were reading book and

% were phıyinlt some itilmI'S in free time.

All needs ol 93.3 % (Ilthe boys s/tpplicd by manaltement (Ilthe institute. 68.4 % were supported by the
17UJf/altıwıent

oL instittile/i)r their important desü:ion.

lt ivils detcmıincd that 78.3 IIt. or tlıe subjct.'/S adapted LO rcarilZlt institute. In conciusion somc offers were
presl'med.
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GİRİş

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yaşamındaki hızlı değişmeler diğer bir çok alanda
olduğu

gibi kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar sorununu da gündeme

getirmiştir.

Özellikle ailelerin ekonomik koşulları toplumsal ilişkileri ve çocuk yetiştirme anlayışına
bağlı davran' ~ları

bu sorunun ortaya çıkmasında etkili olm uştur (1,2,3,4,5).

Kimsesiz ve korunmaya muhtaç
kavramı

yerine geçebilecek en uygun

çocukların ve

gençlerin

oluşumu, bu

ortamı sağlayarak, çocuk

ve gencin

sürecinin yönlendirilmesinde temel hizmeti verecek olan kurumlara
Günümüzde kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklara
ve

yurtları tarafından yapılmaktadır. Ancak

sorunu da gündeme getirmektedir. Çünkü gençlerin
toplumsal

b<,yutlarını

ve

geleceğe

üstlenen yurtlarda kötü fiziksel
çevre ile yeterli
Bu

yönelik

koşullar,

ilişkinin kurulamaması

çalışma

kişilik

eğilimlerini

kurum içi

ilişkilerin

yetiştirme

ihtiyacı doğurmuştur.

beraberinde pek çok

ve psikolojik

yapılarını,

yönlendirmede en büyük rolü

gibi pek çok sorun

ErzurulTl iJ merkezindeki

toplumsallaşma

bakım işlevi yetiştirme yuvalan

kurumların varlığı

bu

çocuklara aile

bozuk olması ve toplumsal

yaşanmaktadır(3,4).

yurdunda

barınan

gençlerin

bazı

sorunlarını değerlendirmekamacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı

Yurdu'nda

ve kesitsel nitelikteki bu

barınan

12- n~

yaşları arasındaki

araştırma,

Erzurum Erkek

Yetiştirme

gençlerin

bazı sorunlarını

incelemek

amacıyla yapı Imıştır.

Çalışma kapsamına

toplam J35

kişiden

basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 60 genç

Veriler gençlerin
formu ile

i 3 Mayıs i 995 tarihinde erkek yetiştirme yurdunda hannan

dosyalarından elde

toplanmıştır.

değerlendirilmiştir.

alınmıştır.

edilen bilgiler ve gençlere uygulanan anket

Toplanan veriler elde kodlanarak yüzdelik olarak
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TAI~TIŞMA

BULGIJLAR VE

Araştırma kapsamına aldıımız

17

yaş,

% lOtunun da 18

Yetiştinne

yaş

yurdunda

60

kişinin

% 48.3'OnOn 12-14

yaş,

% 41.7'sinin 15

grubunda olduğu tesbit edilmiştir.

barınan

gençlerin ebeveynlerinin

yaşama dunımları

Tablo l'de

veriim iştir.

Tablo 1:

Yetiştinne

Ebeveylerin

Yurdunda B:U"lnan Gençlerin Ebeveynlerinin

Yaşama Durumları

S

Ikiside sağ
Annem

Sağ,

Babam ölii

İkiside hayatta değil

Bilm iyonım

Toplam

Gençlerin %

76.6'slnın

ikisinin hayatta olmadığı

Yaşama Dunımlan

anne ya da

belirlenmiştir.

babasının,

X

4

6.7

33

55.0

23

21.6

7

11.7

3

5.0

60

100.0

% 11.7'sinin ise ebeyvenlerinden her

Bu sonuç gençlerimizin

konıma altına alınmasının

en önemli nedeninin ebeyven öliimO olduğunu göstennektedir.
Bulgularımız Aydın

ve

Tan'ııı

1986/87

yılında

Bornova Erkek

Yetiştirme

Çocuklarının Davranış Sorunlarına ilişkin yapııkları çalışmada çocukların
alınması

koruma altına

nedenleriyle benzerlik göstennektedir(6).

Yapılan çeşitli araştırmalarda

nedenlerinin benzerlik
toplum

Yurdu

dışı davranış

gösterdiği

da kimsesiz

anne,

çocukların konıma altına alınma

babanın boşanması,

nedeniyle koruma

ekonomik yetersizlik ve

altına almması oraııının

daha az

belirlenm iştir(7 ,8).
Koruma

allına alınan

gençlerin okudukları okullar Tablo 2'de

gösterilmiştir.

olduğu
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Tablo 2- Gençlerin

Okudukları Okuııara

Görc

Dağılımı

Okuııar

S

Ortaokul

42

70.0

Lise

3

5.0

Meslek Liscsi

8

13.3

Okula Gitmeyen

7

11.7

X

100.0

Toplam

gürUldiiğii

Tablo 2'de
bulunmuş,

gibi gençlerin

bunlardan mesleki

cğitime

çoğunun

orta

öğrenime

dcvam edcnlerin ise daha

devam ettikleri

azınlıkta olduğu

saptanmıştır.

Çılga'nın çalışmasında da yetiştirme

ortaokul ve lise
güzlenmiş

aşamalarını

yurdunda barınan bireylerin genellikle ilkokul,

içeren iiniversiteye

dayalı

bir

üğrenim

yaşadıkları

siireci

ancak gençlerden meslck liscsine gidenlerin (% 27.92), nonnal liseye gidenlere

göre (% 4.54)

çoğunlukta olduğu belirlenmiştir.

yünlcndinııenin

önem

çalışmamızda

Bu sonucun lise

aşamasında

mesleki

kazandığıııı diişiindiinnektedir(1).

gençlerdcn % 11.7'sinin maalescf okula

Okula gitmeyen gcnçlcrin gclecekteki sosyal

yaşantılarına

iiniversiteye yönlcndirilmesinde yurt yönctimine ve

gitmediği saptanmıştır.

güre mesleki

çalışanlara

eğitim

veya

biiyiik gürevler

diişmektedir.

Gcnçlcrin okula gitmcleri kadar
okuldaki
yıl

başarı durtımları

kaybetmc

da önem

dUrtımlan incclenmiş

öğrcniınlerini

taşımaktadır.

diizcnli olarak siirdiirmeleri ve

Bu nedenle gençlerin

gençlcrden % 63.4'iinün hiç

üğrenim

siirecinde

yıl kayıplannın olmadığı,

% 36.6's111111 ise 1-2 yıl kaybcttikleri saptanmıştır. Bu durum gençlerimizin öğrenim
hayatında

vcrimli

olmalarının

yetcrincc etkili olmadığıııı
Yapılan
başarısız

orta düzeyde

kaldığını

ve yurdun gençlerin

cğitiminde

diişiindiirmektedir.

bcnzer çalışmalarda da;

yetiştinııe yurtlarında barınan

çocuklarda okulda

olma, okuldan kaçma, bir konu iizcrinde dikkatini torlayamama ve okulu

sevrneme gibi

soııınlara sık rastlandığı

tesbit

cdilıniştir(6,7

.8,9).

•
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Çalışımı kapsamına aldığımız

gençlerin

boş zamanlarını değerlendirme durumları

verilmiştir.

Tablo 3'de

Tablo 3- Gençlerin

Boş Zamanlarını Değerlendinne Durumları

Faaliyetler

S

x

Kitap okuyorum

16

26.7

Oyun oynuyorum

16

26.7

Televizyon izliyorum

12

20.0

Sinema ve Tiyatroya gidiyorum

10

16.0

6

10.0

60

100.0

Cevapsız (yanıt

venneyen)

Toplam

26.7'siııin

Tabloya gençlerden %26.7'sinin kitap okuyarak, yine %
oynayarak, % 20.0'sinin de televizyon izleyerek
göriilmektedir. Sinema ve tiyatroya gidenlein
Gençlerin % 26.7'si gibi bir oranın

yurt yönetimi

tarafından

boş zamanlarım değerlendirdikleri

oranının

boş zamanlarında

kazanmış olduklarını gösterınesi bakımından

ise % 16.6 olduğu

kitap

bulunmuştur.

okuıııası OklııTI<l alışkanlığını

sevindirici bir sonuçtur. Bununla birlikte

gençlerin kültürel yönden

gelişmelerini sağlayacak kitapların

Yetiştirme

seçilmesi ve daha çok gencin kitap okumaya özendirilmesi gerekmektedir.
yurdunda kalan gençlerin,
iletişim araçları

çok etkili

değerlerin aktarılmasında

tophıınsaııaşma

süresince radyo, gazete, televizyon gibi kitle

olmasına rağınen çalışmamızda

yetersiz

kaldığı belirlenmiştir(l,

gibi kül Hir sanat ctk inI i kleri nc bilim aları onlara bclirli
çevreye

açılınaların! sağlama bakımından

16.6'slmn
süreçlerini

sineına

ve tiyatroya

sınırlı ilişkiler

Ayrıca yapılan çeşitli

önemlidir.

gittiği bulunmuştur.

içindc ve daha

etkinliklere

kısıtlı

katılma

değerler kazandııına

Çalışmamızda

Çalışma kapsamına aldığımız
karşılamyar

SOruSll

sonılmıış

ve toplumsal
yalnızca

gençlerin

Bu sonuç gençlerin

olarak

yurt

radyo ve gazetenin toplumsal

10). Gençlerin sinema ve tiyatro

yaşamalarına

neden

yaratmadığı

%

toplumsallaşma
olmaktadır.

tarafından düzenlendiğinden

yönetminin gençlerin çevreye açılmasında düzenli bir ortam
Bulgularımız Çılga'nın çalışması

oyun

yurt

söylenebilir.

ile benzerlik göstennektedir(l).
gençlere

bunlardan %

ihtiyaçlarınız geneııikle

93.3'üni.İn ihtiyaçlarım

kim

yurdun

tarafından
karşıladığı,
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karşıladığı bulunmuştur. çalışmamızda

% 6.Tsinin ise kendilerinin

gençlerin

çoğulHın

sağ olduğu

(% 76.6) ebeveynlerinden en az biri% 6.Tsinin de her iki ebeyveyni de

halde

ihtiyaçlarının ailesi tarafından karşılamlığını belirten olmamıştır. Ülkemizde gençlerin
konınmaya

birlikte

muhtaç

dunıma düşmeleri

kunımlarda barınan

gençlcr ile

ailenin hiç olmazsa gencin
sürdürınesi

kopuk

bazı

gerekmektedir. Bizim

geneHikle ekonomik nedenlerden kaynaklanmakla
anne-babanın kişisel ilişkilerinin
ihtiyaçlarını karşılaması

temel

sonuçlarımız

devam ettirilmesi

ve destek görevini

maalesef gençler ile ailelerinin

ilişkilerinin

aksine ailelerin gençler ile

ıyı ilişkiler

olduğunu diişiindünnektedir.

Çılga'nın çnlışmasında bulgularımızın

sürecindc olduğu
Yurtta

saptanmıştır(I).

barınan

kişilerin dağılımı

gençlcrin önemli bir karar almaları

gerektiği

zaman

yardım

istedikleri

Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4- Gcnçlcrin Öncmli nir Karnr A\ınnlnrı Gcrektiği Zaman Yardım Istedikleri
Kişilerin Dağılımı

Yardım Istenen Kişile~

s

x

Yurt mUdiirii ve miidUr yardımcısı

41

68.4

5

R.3

II

18.3

3

5.0

60

100.0

Yurtta çalışan

diğer

personcl

Arkadaşlar
Yardım alınayan (karnrını

kendi veren)

Toplam

Gcnçlerin önemli bir karar
yurtta

gelişen etkileşimin

çoğulHın

önemli bir karar

.

almaları gerektiğinde yardıma başvurdukları kişiler,

dUzeyini ve yönünU belirlemektedir. Tnblo 4'te gençlerin

almaları gercktiği

znman yurt yönetiminden

görlilmektedir. Gençler daima kendilerine her konuda

yardımcı

yardım aldıkları

olan ve

doğru

yolu

gösteren hir koruyucu istemektedirler. Bu rolii normalde aile Ustlenmektedir. Yurtta
barınan

gençler için yurt yönetim i evdeki anne-baba ile benzer konumda

gördüğünden, gençlerin
sorunlarıllJn çöziinı(i

tercihlerini bu yönde

için ikinci tercihleri

sürecinde önemli bir role sahip olan yurt

kullandıklarını

söyleyebiliriz(12). Gençlerin

arkadaşları olmuştur.

öğretmenlerinden

işlev

Gençlerin

sortın

maalesef yardım

çözme

almadıkları
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tesbit

edilmiştir.

Yurtta görevli psikolog ve sosyal hizmet

oranının

ise oldukça

düşiik olduğu saptanmıştır

çöziiıııii

için öncelikle yurt

aldıklarını bulmuştur.

öğretmenlerinden,

uzmanından yardım

alma

(% 8.3). Çılga, gençlerin sorunlarının
yardım

ikinci olarak yurt yönetiminden

Gençlerin % 22.07'sinin ise

sorunlarını

kendilerinin

çözdüğü

kuraııarına

uyma durumları

belirlenmiştirO )."

Koruma altındaki gençlerin

bulundukları

yurdu benimseme ve yurtta kalma
yurt

kuraııarına

kurallarına

uyma

kesinlikle

kurallara uyup,

eğilimlerini

da

%

yaşamına

yaşamında

uyma

olduğu

(%47.40)

gençlere

sağlayamadıkları sonılımış

şu

ifade

değerlendirme

et111i~1erdir.

Gençlerin

oldukları

sağlayamamış

uyumsuzluktan kaynaklanan

çalışma

sağlayıp

sağlamış

olarak

% 1O'u ise uyum

yurda uyum

sevindirici bir dunımdur. Bununla birlikte yurda zorunlu olarak uyum
yurda uyum

düzeyi ile yurt

yurda UyU111

sağladıklarını,

çoğumın

bazı

kurallara

Bu nedenle

gençlerin % n.3'ii kendilerini yurtta uyum

gördüklerini % 1 i .7'si zorunlu olarak UyU111
sağlayaıııadıklarını

% l.7'sinin de

ilişki bulunmaktadır.

anda kalmakta

gençlerin

bclirlenmiştir(l).

gençleri n kendi lerini güven i i olarak
bir

onların

gençlerden % 56.7'sinin yurt

uymadıkları belirlenmiştir. ÇıIga'nın araştırmasında

eğilimleri arasında yakın

kapsamına aldığımız

çalışmamızda

41.6'slnın geneııikle uyduğu,

genellikle uyan genç arammn daha fazla
Yurt

göstennektedir.

durumları değerlendirilmiş;

uyduğu

bazılarına

yurdun

snğlamış olmaları

sağlayan

gençler ile

olan gençlerin kendilerini güvensiz hissetmeleri ve

çeşitli sorunları açısmdan

desteklenmeleri gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERiLER

Sonuç olarak toplumsal
hazırlanan koşullara

konıma kapsamındaki

aile ve toplumun

kavramının

kendilerine

ko~ulların yaratılması

gençler

artırılması

ile yurt,

toplumun gençlere

verdiği

verilen hizmetin kalitesinin

ve ileride onlara daha iyi

olacağı kanaatiııdeyiz.

barınan

benimsetilmesi yurtlarda

biilünleşll1e olanaklarıııın sağlan111asının,

değerin artmasında

konumları,

göre belirlenmektedir. Bu nedenle korunmaya muhtaç çocuklar için

öncelikle koruyucu aile hizmetleri
içinde uygun fiziki

gençlerin

yaşam olanaklarının hazırlanmasında faydalı
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