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ÖNSÖZ
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi’nin 

desteği ile Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER 

Türkiye), 2004’ten bu yana hiçbir gencin geride kalmaması 

çabasıyla gençlerin deneyimlerinin ortaya konması, 

seslerinin daha fazla duyulması ve gençlerin cinsel haklar 

başta olmak üzere temel haklarına erişebilmesi için 

çalışmalarını sürdürmektedir. Gençlerin sadece genç 

oldukları için ortak deneyimleri vardır. Fakat bunun yanında 

farklı gençlik gruplarının kendilerine özel ihtiyaçlarının 

olduğunun da altının çizilmesi gerekmektedir. Bu amaçla da, 

bu araştırma ile gençlerin iyilik hallerini kapsayacak birçok 

alanda pandemiden nasıl etkilendiklerine ilişkin bulguların 

ortaya konması, araştırmanın, pandeminin devam ettiği bu 

dönemde gençleri değerli özneler olarak odağına alan diğer 

araştırmalara da öncülük etmesi hedeflenmektedir. 

2019 yılında COVID-19’un tanımlanmasıyla birlikte dünya 

genelinde önleme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar 

başlamıştır. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan 

gençlerin pandemi sürecine ilişkin deneyimlerinin ortaya 

konması, COVID-19 pandemisine yönelik uygulamaların ve 

politikaların gençler açısından daha kapsayıcı olması 

açısından çok önemlidir. Bu araştırmada da, COVID-19 

pandemisi sürecinde 18-30 yaş arasındaki gençlerin genel 

olarak iyilik hallerinin belirlenmesi ve bu süreçte eğitim, 

istihdam ve sosyal güvenlik, sivil katılım, kapsamlı cinsel 

sağlık eğitimi ve cinsel sağlık hizmetlerine erişimleri ile ilgili 

deneyimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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TEŞEKKÜR
Bu rapor gençlik alanında çalışan birçok akademisyen, 

uzman ve kurumun desteğiyle hazırlandı.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği olarak, bu raporun 

hazırlanmasına katkıda bulunan; bilgilerini, deneyimlerini 

ve görüşlerini paylaşan bütün kurum ve kuruluşlar ile 

çalışanlarına, değerli akademisyenlere, uzmanlara ve 

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’nin araştırmaya destek 

olan gönüllülerine, araştırmaya katılıp değerli 

deneyimlerini bizlerle paylaşan gençlere teşekkürlerimizi 

sunarız. 
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1. GİRİŞ

düzenlemeler yapılmış ve pandeminin devam etmesi 

durumuna karşı olası önlemler alınmıştır. Örneğin; 2020-2021 

eğitim ve öğretim yılı güz döneminin de uzaktan ve dijital 

yöntemlerle devam ettirilmesine karar verilmiştir (MEB, 

2020b). 

Getirilen seyahat kısıtlamaları ise gereksinimler 

doğrultusunda değişkenlik gösterecek şekilde planlanmıştır. 

Bu önleme çalışmaları ve kısıtlamalar özellikle gençler 

üzerinde bazı olumsuz etkiler yaratmıştır. Dünyanın her 

yerinde gençlerin COVID-19 pandemisinden nasıl 

etkilendikleri ile ilgili çalışmalar yürütülmüş ve çok sayıda 

rapor yayınlanmıştır. 

Bu raporlardan en önemlilerinden biri olan Gençler için 

İnsana Yakışır İşler Küresel İnisiyatifi ortaklarının (ILO, 2020) 

küresel salgının gençlerin yaşamları üzerindeki etkilerini 

ölçmeyi hedefleyen ve 18-29 yaş aralığındaki 112 ülkeden 

gençlerin katılımlarıyla yürütmüş oldukları araştırma 

raporudur ve bu çalışmanın sonuçları dünyanın bir çok 

bölgesinde gençlerin eğitim, istihdam, sosyal aktivizm ve ruh 

sağlığı alanında karşılaştıkları sorunları ve mağduriyetleri 

dile getirmektedir.

Gençlerin yaşam boyu iyilik hali bu araştırmanın temel 

konusudur. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun genç 

nüfus olduğu ve gençlik gruplarının homojen bir grup değil, 

farklı ekonomik, siyasi ve kültürel yapı ve bağlamlarda 

yetişen, farklı gereksinimleri olan veya tüm bu süreçleri farklı 

deneyimleyen heterojen bir grup olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, özellikle gençlerin iyilik halinin 

araştırılması ve bu kapsamda onlara sunulacak destek ve 

olanakların geliştirilmesi daha da önem kazanmaktadır. 

Psikolojik tanımlar sağlığı genel iyilik haliyle açıklamakta ve 

iyilik halini ise herhangi bir hastalığın yokluğunun yanı sıra 

kişilerin her alandaki refah seviyelerinin artması şeklinde 

tanımlamaktadır (Biddle ve Mutrie, 2015). 

İlk olarak 2019 yılında tanımlanan COVID-19’un çok kısa bir 

süre içinde dünya genelinde yayılarak küresel bir salgına 

dönüşmesi üzerine tüm dünyada çeşitli önleme ve tedavi 

programları uygulanmaya başlanmıştır. Kasım ayı itibarıyla 

gelinen durumda dünya genelinde tespit edilebilen 

62.879.006 vaka mevcuttur (Worldometers, 2020). Virüse karşı 

henüz kesin bir tedavi yöntemi geliştirilememiş olsa da 

virüsten kaynaklanan kalıcı sağlık sorunları ve ölümle 

sonuçlanan vaka sayılarının önüne geçmek için aşı geliştirme 

çalışmaları ve tedaviye yönelik bilimsel çalışmalar hızla 

devam etmektedir. En çok vakanın görüldüğü ülkelerden biri 

olan Türkiye’de ise, Kasım 2020 itibarıyla toplam vaka sayısı 

607.628’ya ulaşmıştır (Worldometers, 2020)¹ . 

Yakın zamanda tanımlanan bu virüsün kaynağı, yapısı ve 

önleme yolları ile ilgili çalışmalar ulusal ve küresel ölçüde 

devam etmektedir. Virüsün bulaş oranının yüksekliği 

nedeniyle salgınla mücadele yönetimi etkinlikleri önem 

kazanmış ve dünya çapında sosyal izolasyon ve fiziksel 

mesafenin korunması gibi önlemler alınmaya başlanmıştır.  

Vaka sayılarındaki artış ile bu önlemler eğitim, sosyal hayat, 

seyahat, çalışma düzeni ve ekonomi gibi birçok alandaki 

yasal düzenlemeler ve kısıtlamalar ile sağlanmaya 

çalışılmıştır. 

Türkiye’de alınan ilk hükümet tedbirlerinden biri eğitim 

alanında olmuştur. 16 Mart 2020’den itibaren eğitim ve 

öğretim etkinliklerine fiziksel olarak ara verilmiş (MEB, 

2020a) ve ardından 10 Nisan’da İçişleri Bakanlığı tarafından 

sokağa çıkma yasağı ilan edilerek (T.C. İçişleri Bakanlığı, 

2020), çoğunlukla ha�ta sonlarını kapsayacak şekilde 

kısıtlamalar 28 Haziran’a kadar devam etmiştir.  Bu 

kısıtlamalar, 18-30 yaş arasındaki 12 milyon 971 genci birçok 

açıdan etkilemiş (TÜİK, 2018), özellikle de eğitim, spor, 

eğlence gibi günlük yaşam etkinliklerini ve akran 

etkileşimlerini sınırlandırmıştır. Haziran başında sokağa 

çıkma yasaklarının sona ermesi ile Türkiye’de ‘yeni normal’e 

uyumlanma süreci başlamıştır. Bu doğrultuda çok sayıda yeni 

¹ https://www.worldometers.info/coronavirus/?#countries
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İyi olma hali bireyin kendi potansiyelinin ve amaçlarının 

farkında olup olmadığı (Ry�, 1995) ve yaşamını bilişsel ve 

duyuşsal olarak değerlendirmesi (Diener, 2000) biçiminde 

tanımlanmaktadır İyi olma hali mutluluk, yaşam doyumu ya 

da psikolojik iyi oluş gibi kavramlarla doğrudan ilişkilendirilir 

ve bireyin yaşadıklarına yüklediği anlamlara odaklandığı 

(Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000) ve öznel 

değerlendirmelere dayandığı için sıklıkla öznel iyi oluş olarak 

adlandırılmaktadır (Diener ve Lucas, 2000). İyi olma hali 

birçok değişkenle ilişkilidir. Örneğin sağlıklı olmak iyi 

hissetmenin önemli bir aracıdır. Akranları tarafından 

sevilmek ve kabul görmek, kendini bir gruba ait hissetmek, 

toplumsal alanlarda katılım göstermek ya da bir ilgi alanına 

sahip olmak gibi duygu ve beceriler iyilik halinin göstergeleri 

arasındadır. Bu göstergeler bireyin yaşamı boyunca gelişimin 

tüm boyutlarında onun iyilik haline etki eder. Çalışmalar 

genellikle çocukluktan başlayan bu süreçte ergenlik ve 

yetişkinliğin ilk yıllarındaki etkileşim ve deneyimlerin 

önemine vurgu yapmaktadır. Deneyimlerden elde edilen 

olumlu birikimler gençlerin kendilerini iyi ve yeterli 

hissetmeleri için temel oluşturur.

Dünyanın her yerinde çocukların ve gençlerin iyi olmalarını 

sağlayacak göstergeler üzerinde çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır. DSÖ'nün çocuk ve ergen sağlığı ve gelişimi 

için Avrupa stratejisi ulusal çocuk ve ergen sağlığı stratejileri 

ve eylem planları geliştirmek için genel bir çerçeve çizer ve 

çocuk ve ergenlerin sağlığını ve gelişimini korumaya ve 

iyileştirmeye yönelik alınacak önlemlerin tüm toplumların 

kalkınmasında önemli olduğunu vurgular. Nitekim, 

sürdürülebilir kalkınma amaçları³ da “gelecek nesiller için 

yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için” çevre 

sorunlarına vurgu yaparken sağlık ve bütüncül olarak iyi 

olma haline odaklanır. DSÖ'nün Sağlık 2020: Avrupa Sağlık ve 

İyilik Hali Politika Belgesi, sağlık ve iyi olma haliyle ilgili 

stratejik noktaları ortaya koyar ve özellikle yaşam boyu bir 

yaklaşım benimsemeye odaklanarak, eşitsizliklerle mücadele 

ile sektörler arası iş birliğinin önemini vurgular. Belgede 

gençlerin güçlendirilmesine de vurgu yapılarak akran eğitimi, 

gençlik katılımı ve okul temelli sağlık okuryazarlığı 

programlarının ve cinsel sağlıkla ilgili çalışmaların bütüncül 

biçimde ele alınmasının öneminden söz edilir (WHO, 20133). 

Yaşam boyu iyilik hali Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

tarafından 1948’de kabul edilen ve 1949’da Türkiye Büyük 

Millet Meclisi tarafından Resmî Gazetede yayımlanan İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesinin (BM, 1948) 25. Maddesinde 

“herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için 

yeterli yaşama standartlarına hakkının olduğu ve bunun, 

beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal 

hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da 

kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka 

geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da 

kapsadığı” şeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca, yaşam boyu 

iyilik hali eğitim hakkı, kültürel yaşama katılma ve sanattan 

özgürce yararlanma hakkı, çalışma ve işini özgürce seçme 

hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, ülkesinin yönetimine katılma 

hakkı gibi temel insan haklarını da içerisinde barındırır (BM, 

1948). Sağlıklı olmak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 

1946 yılından beri yalnızca hastalığın olmaması halini değil; 

tüm fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal iyi oluş halini 

kapsayarak tanımlanmaktadır. DSÖ ulaşılabilir en yüksek 

sağlık standardından yararlanmayı ırk, din, siyasi inanç, 

ekonomik veya sosyal durum ayrımı olmaksızın her insanın 

temel haklarından biri olarak ele alır ve devletlerin temel 

sağlık, barış ve güvenliği sağlamaktan sorumlu olduklarını 

vurgular (WHO, 2006)². Bu tanımda sağlığın çok boyutlu 

olarak değerlendirildiği ve genel bir iyi oluş haline dikkat 

çektiği görülmektedir. Bir başka deyişle, sağlık tanımı altında 

fiziksel alan (enerji, yorgunluk gibi), psikolojik alan (olumlu 

duygular), bağımsızlık düzeyi (hareketlilik), sosyal ilişkiler 

(örneğin pratik sosyal destek), çevre (örneğin sağlık 

hizmetlerine erişim) ve kişisel inançlar/manevilik (örneğin 

hayatın anlamı) yer alabilmektedir.  Sağlık, kavramsal olarak 

çok boyutludur ve fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal 

süreçlerin hepsini içerecek şekilde değerlendirilmelidir. 

 ² https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
 ³ https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html 17
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Sosyal hayata yönelik iyilik hali açıklamaları haklara erişim, 

özgür ifade, özellikle sağlık ve cinsel sağlık olanaklarına 

erişim ve sivil hayata katılımı kapsamaktadır. Sosyal iyilik 

hali çalışmaları yerel ve ulusal düzenlemelerin gözden 

geçirilmesi ve alan çalışanları için daha sosyal odaklı bir rol 

sunulmasını kolaylaştırmaktadır (Slade, 2010).

 Sağlık hakkı bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin 

içerisinde yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü komitesi, 

sağlık hakkını sadece zamanında ve uygun hizmeti alma 

değil, güvenli ve içilebilir suya ve yeterli sanitasyona erişim, 

yeterince güvenli beslenme ve barınak olanaklarının 

sağlanması, elverişli çalışma ortamları ve çevresel koşullar 

ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı da dahil olmak üzere bütün 

bilgi, eğitim ve hizmetlere erişim gibi sosyal belirleyicilerin 

de içerildiği kapsamlı bir hak olarak yorumlamıştır (Kinney, 

2001). Dünya Cinsel Sağlık Birliği’nin hazırladığı Cinsel Haklar 

Bildirgesinde (WAS, 2005) yer alan cinsel haklar arasında 

eşitlik ve ayrımcılığa maruz kalmama; cinsel sağlık da dâhil 

olmak üzere ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardına 

sahip olma; eğitim ve kapsamlı cinsel eğitim hakkı; düşünce, 

fikir ve ifade özgürlüğü hakkı; kamusal alanda ve siyasi 

yaşamda yer alma hakkı gibi gençleri de yakından 

ilgilendiren haklar da yer almaktadır (WAS, 1999). Bu 

bağlamda kişilerin cinsel hayatlarını bilinçli ve sorumlu bir 

şekilde kontrol edebilmeleri en temel insan haklarından biri 

olarak ele alınmaktadır. 

Cinsel sağlık; istenmeyen gebelik, güç kullanma, şiddet ve 

ayrımcılık olmaksızın cinselliği yaşama olasılığını gerektirir. 

Cinsel sağlık alanındaki çalışmalar, kişilerin cinsel 

yaşamlarını özgürce sürdürebilmelerini, gereksinim 

duydukları korunma yöntemlerine ulaşımlarının 

sağlanmasını ve cinsel şiddete maruz kalmamalarını 

içermektedir. Bunların yanı sıra toplumu HIV’den ve diğer 

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlardan (CYBE) korumayı ve 

HIV ve/veya AIDS ile yaşayan insanlara destek olarak 

damgalamayı ve ayrımcılığı azaltmayı hedefler. Aynı zamanda 

bilgilendirme ve savunuculuk faaliyetleri aracılığıyla HIV gibi 

cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ile yaşayanlara çeşitli 

cinsel sağlık bilgi ve hizmetleri konusunda hak temelli 

çalışmalarla toplum genelinde farkındalığı arttırmayı 

amaçlar. Üreme sağlığı ise üreme sistemi, onun fonksiyonları 

ve işleyişi ile ilgili fiziksel, zihinsel ve duygusal açıdan 

bütünüyle iyi olma durumudur. Üreme sağlığı, insanların 

doyurucu ve güvenli cinsel yaşam, üreme isteği ve bu isteği 

ne zaman ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme 

özgürlüklerini de içerir. Üreme sağlığı hizmetleri; üreme 

sağlığı sorunlarını önleyerek ve çözerek iyi olma durumuna 

katkıda bulunan yöntem, teknik ve hizmetler dizisi olarak 

tanımlanmaktadır (IKGV, 2020). Bu aynı zamanda danışmanlık 

hizmetlerini de içermektedir. Türkiye’de başta gençler olmak 

üzere birçok insanın çeşitli nedenlerle cinsel sağlık 

hizmetlerine erişemedikleri ve cinsel sağlık haklarını 

kullanamadıkları dikkat çekmektedir. Bu nedenler arasında 

bilgi yetersizliği, uygun olmayan ya da niteliksiz cinsel sağlık 

hizmetleri, ayrımcı toplumsal uygulamalar, kadınlara ve 

LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve onların kendi cinsel yaşam 

ve üremeye yönelik kararlarını özgürce alabilmelerini 

engelleyen hizmetlerin sınırlı olması sayılabilir. Cinsel sağlık 

hiçbir cinsiyet kimliğini ayırmaksızın tüm gençleri kapsayan 

bir kavramdır, ancak gebelik, doğum, kürtaj ve düşüğe bağlı 

sağlık sorunları ile genital yol enfeksiyonları ağırlıklı olarak 

kadınları etkilemektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020).
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Güncel raporlar, 15 ile 24 yaşları arasındaki genç nüfusun 1,2 

milyara ulaştığını ve dünya çapında her altı kişiden birini 

oluşturduğunu göstermektedir (BM, 2019). Dünya nüfusunun 

%50’sinden fazlası 25 yaşın altındadır (UNFPA, 2020). 

Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığına yönelik 

çalışmalara bakıldığında bu önem yerini fazlasıyla 

korumaktadır. Örneğin, 2018’de dünyada 700 bin genç HIV 

tanısı almıştır (DSÖ, 2019). Gelişmekte olan ülkelerde 214 

milyon kadın, istenmeyen gebeliği güvenli yöntemlerle 

önleme olanaklarına erişememektedir (DSÖ, 2020). 

Çoğunlukla önlenebilecek olan cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyon vakaları her gün bir milyondan fazla sayıda 

görülmektedir ve dünyada 290 milyon kadın HPV ile 

yaşamaktadır (UNAIDS, 2020). Türkiye’de de nüfusun önemli 

bir bölümünü gençler oluşturmaktadır. OECD ülkeleri 

arasında Türkiye, öğrenci başına en az harcama yapılan ülke 

olarak yer almaktadır (OECD, 2017). Aynı zamanda TÜİK’in 

2018 verilerine göre 15-24 yaş arasındaki genç nüfusu %20,3 

oranında işsizlikle baş etmeye çalışmaktadır (TUİK, 2018). 

Aynı rapor ne eğitim ne de istihdam olanaklarına erişemeyen 

gençlerin oranının %24,5 olduğunu göstermiştir. Bu oran genç 

erkeklerde %15,6, genç kadınlarda ise %33,6 olarak ön plana 

çıkmakta ve cinsiyet eşitsizliğinin etkilerini de 

göstermektedir. Türkiye’deki gençler cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı hakları açısından değerlendirildiğinde ise 15-49 yaş 

arasındaki kadınların %47,4’nün istenmeyen gebeliği önleyici 

yöntemlere erişmediği dikkat çekmektedir. Haziran 2020 

itibari ile Türkiye’de HIV ile yaşayan toplam kişi sayısı 24.237 

kişidir ve bunun büyük çoğunluğunu 8.169 kişi ile 15-29 yaş 

aralığındaki gençler oluşturmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 

2020). 

Türkiye’de gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili 

bilgi düzeylerinin belirlenmesi için yapılan bir araştırmada 

(UNFPA, 2007) üreme hakları ve cinsel haklar, cinsel yolla 

bulaşan enfeksiyonlar, ergenlik ve üreme sağlığı gibi pek çok 

konuda gençlerin bilgi düzeylerinin eksik olduğu 

bulunmuştur. Örneğin, “gebelik oluşma zamanına ilişkin 

bilgisi olduğunu söyleyen gençler arasında, doğru bilgiye 

sahip olan genç oranı oldukça düşüktür). Gençlerin yüzde 

73,8'i tek cinsel ilişki ile gebelik oluşabileceğini 

düşünmektedir” (UNFPA, 2007). Acil gebeliği önleyici hap 

(ertesi gün hapı) kullanımı dışında gençler tarafından acil 

kontrasepsiyon⁴ olarak belirtilen bütün diğer yöntemler 

yanlış bulunmuştur (UNFPA, 2007). Üniversite öğrencileri ile 

yapılan başka bir araştırmada (Karabulutlu ve Kılıç, 2011) ise 

çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun cinsel sağlık ve 

üreme sağlığı hizmetlerine erişemediği saptanmıştır.  Cinsel 

eğitim yaşam boyu devam eden bir süreç olmasına karşın 

önemli bir bölümünün informal olarak ‘sokak’ta 

gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır (Sungur, 1998). Sokakta 

gerçekleşen bu öğrenim, gençlerin profesyonel yardım 

almadan birbirlerine sosyal ağları aracılığıyla aktardığı 

bilgilerden oluşmaktadır ve yanlış veya eksik yorumlanmaya 

ve aktarılmaya da oldukça açıktır. 

Gençlerin günlük boş zaman etkinliklerinin niteliğinin 

artırılması ve sivil katılımlarının sağlanması da gençlik 

hakları kapsamında vurgulanmaktadır (Özmete, 2011). 

Gençlere yönelik hak ihlalleri ve ayrımcılıklar göz önüne 

alındığında, sivil katılım gençlerin kendilerini ilgilendiren 

konularda birer özne olarak yer alabilmeleri için politik bir 

araç haline gelmektedir. Gençlerin yaşadıkları toplumun aktif 

vatandaşları olarak geleceklerine sahip çıkmaları ve birer 

özne olarak katılım mekanizmalarında yer almaları katılım 

kavramı ile açıklanabilir. Bir siyasi gruba üye ya da oy 

kullanma gibi geleneksel politik katılım türlerinde (Brady, 

Verba & Schlozman  1995) olduğu kadar, toplumsal kalkınma 

ve dönüşümü içeren sivil eylemlerde gençlerin yarattığı etki 

göz ardı edilmemelidir. 

Sivil katılım, gençlerin öncelikle doğrudan kendilerini 

ilgilendiren konulardaki sorunlarda çözümün bir parçası 

olmalarını içeren toplumsal hareketliliği içerir. Bu bağlamda 

sivil katılım bireylerin ‘pasif’ gözlemcilerden toplumun 

gelişimine katılan ve söz sahibi olan aktif bireylere 

dönüşebilmeleridir. Bunun yanı sıra, kişilerin karar alma 

sürecine katılması demek, onların örgütlü bir şekilde yerel 

toplulukların sorunlarını tanıması ve bunların çözümüne 

yönelik önerilerde bulunması anlamına gelir. Gençlerin 

yaşam boyu iyilik halini sürdürmelerinde eğitim, barınma, 

beslenme ya da istihdam haklarının yanı sıra sivil katılım 

fırsatları ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinden 

faydalanmaları ve toplumsal alanda gereksinim duydukları 

 ⁴  Herhangi bir etkili gebeliği önleyici yöntem kullanmadan yaşanan korunmasız cinsel ilişki sonrasında gebeliğin oluşumunu önleyen yöntemler için kullanılan genel tanım 
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fırsat ve olanakların yaratılması gerekmektedir. Ne var ki, 

çeşitli raporlarda (Akdoğan, 2013) haklara erişimde 

ekonomik, siyasi ve kültürel engeller olduğu belirtilmektedir. 

Özellikle cinsiyet, etnik köken, göçmen ya da mülteci olma, 

azınlık olma, özel gerekisinimlere sahip olma, eğitim ya da iş 

hayatında olmama gibi durumlar bu haklara erişimde 

eşitsizliklerin artmasına neden olmaktadır. Tüm gençleri eşit 

düzeyde haklardan yararlanmalarını sağlayacak ve olumlu bir 

gençlik anlayışı ile yaklaşan gençlik politikalarına olan 

gereksinimin altı çizilmelidir. Damon (2004)’e göre olumlu 

gençlik anlayışı yetersizlikler ya da dezavantajlardan çok 

gelişimsel potansiyellere odaklanmaktadır. Olumlu gençlik 

yaklaşımı “risklere karşı daha duyarlı” gençlik alt kümesinin 

özellikle yoksulluk ve işsizliğe karşı korunması amacıyla 

başlamış olsa da bugün gelinen anlayış tüm gençleri 

kapsayan ve onların genel iyilik hallerini ve gelişimlerini 

sağlayacak stratejiler üzerinde odaklanmaktadır (Benson, 

Scales, Hamilton & Sesma, 2007).  COVID-19 pandemisi 

sırasında ve devamında getirilen kısıtlamaların özellikle de 

anahtar olarak tanımlayabileceğimiz bu gruplarda yer alan 

gençlerin iyilik halini etkilediği varsayılmaktadır. 

Gençlerin pandemi sürecindeki bu uygulamalardan nasıl 

etkilendikleri bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

Araştırmada gençlerin eğitim, istihdam, sivil katılım, cinsel 

sağlık ve üreme sağlığı gereksinim ve deneyimleri ele 

alınarak genel iyilik halleri ve bu deneyimlerin pandemi 

sürecinde değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Bu araştırmanın genel amacı, COVID-19 pandemisi sürecinde 18-30 yaş arasındaki gençlerin genel olarak iyilik hallerinin belirlenmesi ve bu 

süreçte eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik, sivil katılım, kapsamlı cinsel sağlık eğitim ve hizmetlerine erişimleri ile iyilik halleri 

konusundaki deneyim ve deneyimlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bu alanlardaki görüş ve deneyimlerinin yaş, cinsiyet 

beyanı, öğrenim durumu, yerleşim birimi gibi demografik değişkenler açısından bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, pandemi 

öncesindeki görüş ve deneyimlerine göre karşılaştırmalar yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bu değişkenlerin iyilik hali üzerinde bir fark 

yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. 

3. YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışma COVID-19 pandemisi sürecinde gençlerin yaşadıkları sorunlar ile onların gereksinim ve beklentilerini saptamaya yönelik 

betimsel yöntemin benimsendiği ilişkisel tarama modelli bir çalışmadır. Tarama modeli geçmişte ya da halen var olan bir durumu var 

olduğu şekilde betimlemeyi hedefleyen bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2011). Bu araştırmalar geniş gruplar üzerinde yürütülen, 

gruptaki bireylerin bir olgu ve olayla ilgili olarak görüşlerinin, tutumlarının ve algılarının alındığı, olgu ve olayların betimlenmeye çalışıldığı 

ve durum tespiti yapılmaya çalışılan araştırmalardır. Bu araştırma Türkiye’de yaşayan gençlerin pandemi sürecinde iyilik hallerine etki 

eden değişkenlerin belirlenmesinin yanısıra bu değişkenler ile eğitim, çalışma, sivil katılım ve cinsel sağlık hizmetlerine erişimleri 

arasındaki ilişkinin betimlenmesi amaçlayan nicel bir çalışmadır. 

3.2. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan 18-30 yaş arasındaki gençler oluşturmaktadır. Çalışmaya 714 kişi 

katılmıştır. Ancak anket formunda araştırmaya katılmak istiyorum ifadesini işaretlese bile hiçbir soruya yanıt vermeyen 7 kişi ve 18-30 yaş 

aralığı dışında kalan 17 kişi ile beraber toplam 24 kişi araştırmaya dahil edilmemiştir. Bu bağlamda geriye kalan 690 kişi bu çalışmanın 

araştırma grubunu oluşturmaktadır ve bu kişilere ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya 134 erkek (%19,4) ve 534 kadının (%77,4) katıldığı görülmektedir. Cinsiyet beyanında bulunmak 

istemeyen 17 kişi ve cinsiyet beyanını ikili cinsiyet dışında (non-binary) olarak ifade eden 5 kişi bulunmaktadır. Bu bağlamda cinsiyet 

kimliği tanımlamalarında çeşitliliğin olduğu görülmektedir.  

Araştırmaya katılan 499 kişinin (%75) 1996-2002 arası doğumlu olduğu görülmektedir. Bu bulgu çalışmaya katılan gençlerin çoğunluğunun 

18-24 yaş aralığında olduğunu göstermektedir. Eğitim durumu olarak katılımcılara en son tamamladıkları eğitim düzeyi sorulmuştur. 

Araştırmaya farklı sosyal ve ekonomik çevrelerden gençlerin dahil edilmesi planlandığı için, çalışan ya da eğitimine devam edemeyen 

gençlerin de yer alacağı düşünülerek halihazırda sürdürülen değil, en son tamamlanan eğitim düzeyi sorulmuştur.  Ne var ki, çalışmanın 

anketi daha çok üniversiteye devam eden gençlere ulaşmıştır ve katılımcıların %47,4’ü (n: 327) en son tamamlanan düzeyin lise olduğunu 

belirtmişlerdir. 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI
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Bu katılımcıların ne kadarının liseden sonra eğitimine devam ettiği ile ilgili doğrudan bir bilgi yoktur ancak çalışmanın eğitim ile ilgili 

sorularının ele alındığı bölümde öğrenci sayısının yüksek olması, çalışmada yer alan gençlerin büyük bölümünün üniversiteye devam 

ettiklerini göstermektedir. Diğer yandan katılımcıların %43,8’si (n:302) üniversite mezunudur. Ayrıca 2 kişi doktora, 46 kişi yüksek lisans 

derecesini tamamladığını ifade etmiştir. Medeni duruma bakıldığında ise katılımcıların çoğunun (n:629, %91,2) bekâr olduğu görülmektedir. 

Buna ek olarak, %4,6’inin evli (n:32), %3,5’inin partner ilişkisi olduğu (n:24) göze çarpmaktadır. Araştırmaya katılan gençlerin %98,8’inin 

çocuğu olmadığı görülmektedir. Bu durum katılımcıların çoğunun eğitimlerine devam etmeleri ve henüz evlenme ve çocuk sahibi olmaya 

hazır hissetmemeleri ile ilişkilendirilmektedir.

f %

Kadın 534 77,4

Erkek 134 19,4

5 0,7

17 2,5

Doğum Yılı

1989-1995 166 25

1996-2002 499 75

327 47,4

302 43,8

46 6,7

10 1,4

Doktora 2 0,3

1 0,1

Bekar 629 91,2

32 4,6

24 3,5

Boşanmış 1 0,1

4 0,6

Evet 8 1,2

Hayır 682 98,8

Çocuk Sayısı

1 6 75

2 2 25

Tablo 1: Katılımcılara ait Temel Demografik Bilgiler

*Non-binary: İkili cinsiyet dışı insanlar, cinsiyetini erkek veya kadın olarak tanımlamayan kişiler için kullanılan bir şemsiye terimdir.
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f %

500 72,5

79 11,4

İlçe 76 11,0

Köy 23 3,3

Belde 10 1,4

2 0,3

494 71,6

Yalnız 66 9,6

Ev arkadaşı(ları) 61 8,8

Partner 40 5,8

27 3,9

2 0,2

442 64,1

128 18,6

Yalnız 68 9,9

45 6,5

10'dan fazla 7 1

Tablo 2: Katılımcıların Yerleşim Birimi ve Birlikte Yaşadığı Kişilere ait Dağılımları

Araştırmada katılımcıların yerleşim birimleri ve kiminle yaşadıklarına dair bilgiler de edinilmiştir.  Bu bilgilere bakıldığında yerleşim yeri 

olarak 500 gencin (%72,5) büyükşehirde, 79 gencin (%11,4) şehirde, 76 gencin (%11,0) ise ilçede yaşadığı görülmüştür (Tablo 2). Araştırmaya 

katılanların büyük çoğunluğu kentsel yerleşim birimlerinde yaşayan gençlerden oluşmaktadır. 

494 genç (%71,6) ailesiyle beraber yaşamaktadır. 66 genç (%9,5) yalnız, 61 genç (%8,8) ise ev arkadaşlarıyla yaşamaktadır. Bu sorunun 

seçenekleri arasında aile ve akraba seçenekleri olmasına karşın, diğer seçeneğini işaretleyerek ağabey, abla, anne, baba, kardeş gibi 

ifadelere yer verildiği görülmüş ve bu ifadeler birleştirilerek aile değişkeni altında ele alınmıştır. Burada normalde yalnız yaşayan ancak 

pandemi sürecinde ailesiyle yaşayan gençlerin aile yanında yaşayan genç sayısını artırdığı düşünülmektedir. Anket formunda yılın çoğunu 

geçirdikleri yeri işaretlemeleri vurgulansa da, özellikle öğrenci gençlerin pandemi sırasında yurtlarından ya da öğrenci evlerinden ayrılarak 

ailelerinin yaşadığı evlere dönmüş oldukları ve pandemi süresince aileleri ile birlikte yaşadıkları not edilmelidir. Pandemiden bağımsız 

olarak değerlendirilseydi aile ile yaşayan gençlerin sayısının daha az olacağı düşünülmektedir. 

Eşim, eski partner gibi ifadeler de birleştirilerek partner değişkeni altında ele alınmıştır. Katılımcıların çoğunun öğrenci olduğu bir 

araştırmada yurtlar/kurum yerleşkesi yanıtının %3,9 gibi az bir oranda çıkması, COVID-19 sürecinde yurtların boşaltılarak karantina 

odalarına çevrilmesi ve eğitimin uzaktan (çevrimiçi) yürütülmesinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Son olarak, diğer seçeneğinde 

belli olmayan ya da konar-göçer gibi ifadelerin belirtildiği görülmektedir. Birlikte yaşanan kişi sayısı ele alındığında 442 gencin (%64,1) “3-5 

kişi” ile birlikte yaşadığı göze çarpmaktadır. 128 gencin (%18,6) ise iki kişi yaşadıkları gözlenmiştir. Yalnız yaşayan genç sayısı 68 olup 

katılımcıların %9,9’ini oluşturmaktadır. Yalnız yaşayan gençlerin sayısının az olması yine COVID-19 sırasında eğitime uzaktan devam 
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Bu gençlerin kendilerini tanımlarken “Ekonomik olarak çökük 

genç”, “Okumaya çalışıp bir yerlere gelmeye çalışan genç”, 

“Okul açılmadığı için evde bunalıma giren genç”, “Vasıfsız 

genç”, “Feminist genç”, “Yeni mezun, atanamayacak olan 

öğretmen” gibi tanımlamaları dikkat çekicidir.  

Katılımcılardan bir kişi ise “Geleceğine yön veren genç” 

olarak tanımlama yapmıştır. Tablo 4’te kendini birden fazla 

kimlikle ifade eden gençlere ait bilgiler görülmektedir.

Tablo 4’e göre 57 genç kendi toplumsal kimlikleri bağlamında 

tek bir tanımlama ile değil, birden fazla seçenekle 

tanımlamıştır. Bu çalışmada en çok kesişim kendilerini LGBTİ+ 

ya da işsiz olarak tanımlayan gençlerde gözlemlenmiş, LGBTİ+ 

ya da işsiz olan gençlerin daha çok oranda diğer anahtar 

gruplardan biri içerisinde daha kendilerini tanımladıkları 

görülmüştür. Bu tablo kendilerini anahtar gruplardan birinde 

tanımlayan gençlerin başka alanlarda da hak mağduriyeti 

yaşadıklarına ilişkin göstergeler ortaya koymaktadır. Örneğin 

kendilerini LGBTİ+ olarak tanımlamış bireylerin kendilerini 

aynı zamanda azınlık olarak da ele almaları ve ihtiyaçları 

olduğu halde iş hayatında olmamaları dikkat çekicidir.

edilmesi ile ilgili olarak özellikle farklı bir şehirde 

üniversiteye devam eden öğrencilerin yurtlardan ya da 

öğrenci evlerinden ayrılarak ailelerinin evlerine dönmesi ve 

aileleri ile beraber yaşamaya başlamasıyla ilişkilendirilebilir. 

Diğer yandan, gençler kira, aidat gibi masrafları bölüşmek 

için de yalnız yaşamaktansa ev arkadaşları ile birlikte 

yaşamayı tercih etmektedirler. Çalışmada demografik 

bilgilerinin toplandığı bölümde gençlerden kendilerini en iyi 

tanımlayacak ifadeleri işaretlemeleri istenmiştir. Bu soruda 

özellikle hak ihlaline maruz kaldığı düşünülen gençlik 

grupları ön plana çıkarılmış ve genel tanımlamalar yerine 

gençlerin kendilerini anahtar gruplardan biri ile tanımlayıp 

tanımlamadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgulara 

bakıldığında (Tablo 3) araştırmaya katılan gençlerin yarısının 

(n: 380; %55,1) kendilerini bu gruplardan hiçbiri ile 

tanımlamadıkları görülmektedir. Aynı zamanda, bu soruda 

birden fazla seçenek işaretlenebildiği için Tablo 4’te ayrıca 

bireylerin kendisiyle ilgili çoklu seçimleri gösterilmektedir.

Seçenekler arasından bir seçim yaparak kendisini tanımlayan 

gençlerin oranına bakıldığında, katılımcıların kendilerini en 

çok %17,4 oranında iş ihtiyacı olduğu halde iş hayatında 

olmayan, diğer bir ifadeyle “işsiz gençler” olarak 

tanımladıkları gözlenmektedir (Tablo 3). İkinci grup olarak 

büyük çoğunluğu %11,4 ile LGBTİ+ gençler oluşturmaktadır. 

Araştırmada %10’unun altında olsa da azınlık genç (%6,8), 

eğitimine devam edememiş genç (%4,9), kırsalda yaşayan 

genç (%3,3), engel ile yaşayan genç (%1,6) ve göçmen/mülteci 

genç (%1,2) gibi toplumsal anlamda farklı kimliklerle 

kendilerini tanımlayan gençlerin yer aldığı gözlenmiştir. Öte 

yandan, 27 genç kendini tanımlamak için diğer seçeneğini 

işaretleyerek ayrıca tanımlamalar yapmıştır. 

f %

380 55,1

genç
120 17,4

LGBTİQ+ genç 79 11,4

Azınlık genç 47 6,8

34 4,9

Kırsalda yaşayan genç 23 3,3

11 1,6

8 1,2

8 1,2

24 3,5

27 3,9

Tablo 3: Kendini Herhangi Bir Kimlikle Tanımlama
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f %

LGBTİQ+ genç; Azınlık genç 14 24,6

6 10,5

5 8,8

5 8,8

Kırsalda yaşayan genç; LGBTİQ+ genç 4 7,0

3 5,3

2 3,5

2 3,5

2 3,5

1 1,8

1 1,8

1 1,8

1 1,8

1 1,8

1 1,8

1 1,8

1 1,8

1 1,8

1 1,8

1 1,8

1 1,8

1 1,8

1 1,8

3.3. Verilerin Toplanması 

Gençlerin COVID-19 pandemisi sürecinde başta cinsel sağlık ve üreme sağlığı olmak üzere çeşitli konulardaki iyilik halleri ile ilgili bilgi 

edinmek üzere veri toplama sürecini tasarlamak için öncelikli olarak alanyazın taraması yapılmış ve konu ile ilgili yürütülmüş çalışmalarda 

kullanılan veri toplama araçları gözden geçirilmiştir. Araştırma sorularını yanıtlamaya dönük yapılandırılmış bir ölçme aracı bulunmadığı 

için araştırma grubu tarafından araştırmanın amacına uygun olarak bir anket geliştirilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak 18-30 yaş 

arasındaki gençlerle iyilik hali tanımlamaları ve ele alınacak değişkenler üzerinde deneyim paylaşımı ve kısa görüşmeler yapılmıştır. Bu 

paylaşımlardan elde edilen bilgiler ve alanyazın incelemelerine dayalı olarak bir soru havuzu oluşturulmuş, araştırma kapsamında en 

uygun olduğu düşünülen maddeler seçilerek anket taslağı hazırlanmıştır. Ardından bir ölçme değerlendirme uzmanı, bir Türk dilbilimi 

uzmanı, bir ergen psikiyatristi ve gençlik alanında çalışan iki eğitim bilimciden oluşan 5 uzmana taslak form iletilerek anketin kapsamı, dili, 

anlaşılırlığı ve amacına uygunluğu açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Hakem değerlendirmesi sonucunda gerekli değişiklik ve 

düzeltmeler yapılarak anket formuna son şekli verilmiştir. 

Tablo 4: Toplumsal Kimliklerini Birden Çok Seçenekle İfade Eden Katılımcılara ait Bilgiler
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Bu aşamanın ardından 5 gençle ön uygulama yapılmış ve 

anket dili, anlaşılırlığı ve uygulama kolaylığı açısından 

kontrol edilmiştir. Katılımcıyla yüz yüze anket uygulaması 

yapmanın COVID-19 sürecinde olanaksız hale gelmesi 

nedeniyle anket formu Jotform uygulaması aracılığıyla 

çevrimiçi soru formuna dönüştürülmüştür. Çevrimiçi formun 

işlevselliği yine farklı yaştaki katılımcılarla deneme 

uygulamasına tabii tutulmuştur. Tüm kontroller yapıldıktan 

sonra asıl uygulama aşamasına geçilmiştir. 

Anket formu araştırma amacına göre belirlenen     

7 temel kategoriden oluşmaktadır: 

Demografik değişkenler, eğitim hayatı, istihdam ve 

sosyal güvenlik, sivil topluma katılım, cinsel sağlık 

bilgisi/eğitimi ve cinsel sağlık hizmetlerine erişim, 

iyilik hali ve genel izlenimler. Form katılımcıların 

ilgili olmadıkları kategorilerdeki soruları 

atlamalarına izin verecek biçimde düzenlenmiştir. 

Örneğin öğrenci olmayanlar eğitimle ilgili soruları 

yanıtlamamışlardır.

Uygulama aşamasında ilk olarak ankete ilişkin karekod ve 

çevrimiçi bağlantı adresi Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği’ni, 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi ve ilgili 

paydaşların sosyal medya hesaplarında duyurulmuş ve çeşitli 

öğrenci/gençlik toplulukları, iş yerleri ve onların sosyal 

medya/dijital iletişim kanalları (Instagram, 

WhatsApp/Telegram grupları, e-mail grupları, vb.) aracılığıyla 

paylaşılmıştır. Jotform anket formunun başında katılımcılara 

araştırmanın amacı ve anketin içeriği ile ilgili bilgi verilerek, 

anket formunu doldurmanın gönüllülük esasına dayandığı ve 

istedikleri zaman araştırmadan ayrılabilecekleri bilgisi 

paylaşılmıştır. 

Bu doğrultuda katılımcılardan araştırmaya katılım 

konusundaki onamları alınarak, katılmaya onay verenlere 

anket formu erişimi sağlanmıştır. Anket 1 Ağustos-30 Eylül 

2020 tarihleri arasında çevrimiçi platformda açık tutulmuş, 

Ekimin ilk haftasında üniversitelerin açılması göz önünde 

bulundurularak süre uzatılmış ve 15 Ekim 2020 tarihinde veri 

toplama süreci tamamlanmıştır. 

28



COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gençlerin İyilik Halinin Belirlenmesi 

3.4. Verilerin  Analizi 

Gençlerin COVID-19 pandemisi sürecinde başta cinsel sağlık ve üreme sağlığı olmak üzere çeşitli konulardaki iyilik halleri ile ilgili bilgi 

edinmek üzere veri toplama sürecini tasarlamak için öncelikli olarak alanyazın taraması yapılmış ve konu ile ilgili yürütülmüş çalışmalarda 

kullanılan veri toplama araçları gözden geçirilmiştir. Araştırma sorularını yanıtlamaya dönük yapılandırılmış bir ölçme aracı bulunmadığı 

için araştırma grubu tarafından araştırmanın amacına uygun olarak bir anket geliştirilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak 18-30 yaş 

arasındaki gençlerle iyilik hali tanımlamaları ve ele alınacak değişkenler üzerinde deneyim paylaşımı ve kısa görüşmeler yapılmıştır. Bu 

paylaşımlardan elde edilen bilgiler ve alanyazın incelemelerine dayalı olarak bir soru havuzu oluşturulmuş, araştırma kapsamında en 

uygun olduğu düşünülen maddeler seçilerek anket taslağı hazırlanmıştır. Ardından bir ölçme değerlendirme uzmanı, bir Türk dilbilimi 

uzmanı, bir ergen psikiyatristi ve gençlik alanında çalışan iki eğitim bilimciden oluşan 5 uzmana taslak form iletilerek anketin kapsamı, dili, 

anlaşılırlığı ve amacına uygunluğu açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Hakem değerlendirmesi sonucunda gerekli değişiklik ve 

düzeltmeler yapılarak anket formuna son şekli verilmiştir. 
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4. BULGULAR

Bu bölümde araştırma sorularına yönelik verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular ve onlara ait yorumlamalara yer verilecektir. 

Ankette yer alan 7 kategori sırasıyla ele alınarak öncelikli olarak katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin dağılımları gözden geçirilecek, 

ardından bu kategorilerdeki maddelerle ilgili karşılaştırmalara yer verilecek ve değişkenler arası ilişkilere değinilecektir. 

4.1. Demografik Değişkenler

Bu araştırmada ele alınan demografik değişkenler cinsiyet 

beyanı, yaş, öğrenim düzeyi, yerleşim birimi, medeni durum, 

çocuk sahibi olup olmama, kiminle birlikte yaşandığı, kaç kişi 

ile birlikte yaşandığı ve kendilerini anahtar gruplardan 

birinde tanımlama durumlarıdır. Bu değişkenlerle ilgili 

ayrıntılı bilgiler çalışma grubu tanıtılırken verildiği için 

burada tekrar ele alınmayacaktır. Ancak demografik 

değişkenlerin yaş aralığına göre dağılımları Tablo 5’te 

verilmektedir.

Tablo 5’e göre araştırmaya katılan 18-24 yaş arasındaki 

gençlerin büyük çoğunluğunun en son lise eğitimini 

tamamlamış (n:307; %46,3), büyükşehirlerde (n:331, %49,8) 

ailesi ile birlikte yaşayan (n: 394; %59,2) ve kendilerini 

anahtar gruplardan herhangi bir kimlikle tanımlamayan (n: 

287; %43,2) kadınlardan (n:397; %59,7) oluştuğu görülmektedir. 

25-30 yaş grubundaki gençlerin ise daha çok lisans eğitimini 

(n: 117; %17,6) tamamlamış oldukları ve 6 gencin (%0,9) çocuk 

sahibi olduğu görülmektedir. Bu yaş grubundaki 

katılımcıların da yine benzer biçimde çoğunlukla 

büyükşehirlerde (n: 149; %22,4), ailesi ile yaşayan (n:82; %12,3) 

kadınlar (n:118; %17,7) oldukları görülmektedir.

Araştırma bulguları hem 18- 24 (n:484, %72,8), hem de 25-30 

(n:123, %18,5) yaş aralığındaki katılımcıların çoğunlukta bekar 

olduğunu göstermektedir. 18-24 yaş grubundaki gençlerin 

içinde lisans eğitimini tamamlamış olanların oranı (n:173; 

%26,1) ikinci sırada gelmektedir. Bu durum daha genç yaş 

aralığındaki katılımcıların üniversite eğitimlerine devam 

ediyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 25-30 yaş 

aralığına kıyasla 18-24 yaş aralığının daha fazla ailesiyle 

beraber yaşadığı söylenebilir. Bu durum genel olarak 

üniversiteye devam etmenin bir sonucu olarak 

değerlendirilebilir. Yine de, araştırmaya katılan gençlerin 

büyük bir bölümünün kendi olağan koşullarında yurtlarda ya 

da öğrenci evlerinde yaşadıkları ancak pandemi nedeniyle 

aile evlerine dönmek zorunda kaldıkları da hatırda 

tutulmalıdır. 
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 Yaş Aralığı

Toplam18-24 25-30

f % f %

Kadın 397 59,7 118 17,7 515

Erkek 92 13,8 36 5,4 128

2 0,3 3 0,5 5

8 1,2 9 1,4 17

307 46,3 10 1,5 317

173 26,1 117 17,6 290

9 1,4 34 5,1 43

8 1,2 2 0,3 10

Doktora 0 0,0 2 0,3 2

1 0,2 0 0,0 1

Bekar 484 72,8 123 18,5 607

1 0,2 28 4,2 29

11 1,7 13 2,0 24

Boşanmış 0 0,0 1 0,2 1

3 0,5 1 0,2 4

Evet 1 0,2 6 0,9 7

Hayır 498 74,9 160 24,1 658

331 49,8 149 22,4 480

70 10,5 7 1,1 77

İlçe 67 10,1 7 1,1 74

Köy 21 3,2 2 0,3 23

Belde 8 1,2 1 0,2 9

2 0,3 0 0 2

394 59,2 82 12,3 476

Yalnız 35 5,3 28 4,2 63

Ev arkadaşı/arkadaşları 33 5,0 27 4,1 60

Partner 9 1,4 28 4,2 37

26 3,9 1 0,2 27

2 0,3 0 0,0 2

349 52,5 74 11,1 423

66 9,9 60 9,0 126

Yalnız 37 5,6 27 4,1 64

40 6,0 5 0,8 45

10'dan fazla 7 1,1 0 0,0 7

tanımlamama durumu
Evet 287 43,2 98 14,7 385

Hayır 212 31,9 68 10,2 280

tanımlamama durumu
Evet 287 43,2 98 14,7 385

Hayır 212 31,9 68 10,2 280

Tablo 5: Katılımcıların Yaş Aralığına Göre Demografik Özellikleri 
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4.2. Eğitim ile İlgili Bilgiler

Bu bölümde katılımcıların pandemi süresince eğitim hayatları ile ilgili karşılaştıkları sorunlar, beklentiler ve pandemi öncesine göre 

nelerin değiştiği ile ilgili sorulara verilen yanıtlar ele alınmaktadır. Ankette eğitim kategorisinin başında katılımcılara halihazırda öğrenci 

olup olmadıkları sorulmaktadır ve yalnızca evet seçeneğini işaretleyenler eğitimle ilgili sorulara yanıt vermişlerdir. Öğrenci olmadığını 

belirten katılımcılar otomatik olarak anketin bir sonraki bölümüne geçmişlerdir.

193 39,1

145 29,4

72 14,6

24 4,9

23 4,7

13 2,6

24 4,9

325 65,7

300 60,6

276 55,8

269 54,3

234 47,3

179 36,2

151 30,5

- 106 21,4

17 3,4

f %

Evet 496 71,9

Hayır 194 28,1

359 72,4

102 20,6

17 3,4

18 3,6

Tablo 6: Katılımcıların Eğitim Hayatı ile İlgili Bilgiler
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256 51,9

77 15,6

73 14,8

44 8,9

10 2,0

34 6,9

359 73,0

319 64,8

269 54,7

258 52,4

226 45,9

199 40,4

64 13,0

36 7,3

29 5,9

katılan öğrencilerin neredeyse tamamının okullarında 

eğitimin uzaktan devam ettiğini, çok küçük bir oranda gencin 

(n:17, %3,4) okullarının eğitimi durdurması nedeniyle 

derslerine devam edemediklerini göstermektedir. Buna ek 

olarak, diğer ifadesini belirtenler eğitim süreciyle ilgili 

olarak; uygulamalı derslerin durdurulduğunu, hibrit eğitime 

geçildiğini, öğretim üyelerinin ders notları ya da powerpoint 

sunumları aracılığıyla dersleri devam ettirdiklerini ya da tez 

döneminde olan kişilerin de rutin eğitime devam etme 

konusunda bir sorunları olmadığını ifade etmişlerdir. 

Gençlerin pandemi sürecinde derslere devam edip 

etmedikleri incelendiğinde (Tablo 6), 193 gencin (%39,1) 

derslerini düzenli ve etkili biçimde takip edebildikleri, 145 

gencin (%29,4) teknik donanımları yeterli olmasına rağmen 

motivasyon düşüklüğünden kaynaklı derslerini takip 

edemedikleri (Grafik 1) görülmektedir. Gençlerin %14,6’unun 

(n: 72) teknik donanımları yeterli olmasına karşın 

işlevsiz/yararsız bulmalarından dolayı dersleri takip 

etmedikleri gözlenmiştir. 

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan gençlerin 

çoğunun (n: 496; %71,9) öğrenci olduğu görülmektedir. Bu 

durum ulaşılan yaş grubunun çoğunlukla 18-24 aralığında 

olmasıyla ilişkilendirilmektedir.  Anket uygulaması, sokağa 

çıkma kısıtlamalarının bittiği ve yeni normalleşmeye geçildiği 

dönemde yürütülmüş olsa da yüz yüze uygulamalar mümkün 

olmadığı için dijital anket formu ile gençlere ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Bu da dijital araçlara sahip ve onları kullanma 

pratiği olan gençlerin çalışmaya daha fazla katılmalarına 

neden olmuştur. Bu durum araştırmanın bir sınırlılığı olarak 

ele alınabilir. 

Eğitim kategorisi altında öncelikle eğitim sürecinin 

pandemiden etkilenme durumu incelenmiştir. Bu amaçla ilk 

olarak eğitim aldıkları kurumlarda eğitimin kesintiye uğrayıp 

uğramadığı sorulmuş, daha sonra da gençlerin kendilerinin 

eğitime devam etme durumları incelenmiştir.  Gençlerin 

büyük kısmı eğitim aldıkları kurumlarda çevrimiçi olarak ya 

tüm derslerin (n:359, %72,4) ya da yalnızca bazı derslerin iptal 

edilerek (n:102, %20,6) kesintiye uğramadan devam ettiğini 

belirttikleri görülmüştür (Tablo 6). Bu bulgu araştırmaya 
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%0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40

Derslerimi düzenli ve etkili biçimde takip edebildim

Teknik donanımım yeterli olmasına rağmen benim 
motivasyonum düşük olduğu için dersleri takip etmedim

39,1

Grafik 1: Pandemi Sürecinde Eğitime Devam Etme Durumu (%)

29,4
Teknik donanımım yeterli olmasına rağmen dersleri 

işlevsiz/yararsız bulduğum için takip etmedim
14,6

Dersler online (çevrimiçi) devam etti ancak benim bilgisayar, cep 
telefonum vb. teknik donanımım yeterli olmadığı için takip edemedim

4,9
Dersler online (çevrimiçi) devam etti ancak benim bağlantım 

yeterli olmadığı için takip edemedim
4,7

Eğitimime ara verdim. (Örn. kayıt dondurdum, bir dönemi 
gözden çıkardım vb.)

2,6

4,9Diğer

Eğitime devam etme durumları  ile ilgili olarak belirtilen seçeneklerin dışında diğer seçeneğini işaretleyen gençler, pandemi etkisinde ev 

ortamının verdiği rehavet, yüz yüze derslerdeki etkileşimin çevrimiçi derslerde daha az olması, internet/elektrik kesintileri, motivasyon 

kaybı ve öğretim üyelerinin de çevrimiçi sistem ile yaşadıkları zorluklar gibi etmenlerin de uzaktan eğitimin işlevsiz olmasını etkilediğini ve 

bunların da derslere devam etmemelerinin önemli nedenleri olduğunu belirtmişlerdir. Son olarak, bir katılımcı tez döneminde olup 

laboratuvar çalışması olduğu ve okula gidemediği için zorunlu olarak okulunu uzattığını ifade etmiştir.

Çalışmada pandemi döneminde gençlerin eğitimle ilgili kendi sorumluluklarını sürdürmeleri ile ilgili bilgiler toplanmıştır (Tablo 6 ve Grafik 

2) ve katılımcıların verdikleri yanıtlarda, sınav ve proje gibi sorumlulukları çoğunlukla yerine getirebildikleri (n:325, %65,7), kendi çevrimiçi 

sınıflarında eğitime katılabildikleri (n:300, %60,6), ödevlerini düzenli yaparak zamanında teslim ettikleri (n:269, %54,3) ve derslere yönelik 

okumalarını yaptıkları (n: 234, %47,3) gözlenmiştir. Bulgular, gençlerin derslerle ilgili iletişimleri sağlamak amacıyla Whatsapp ve Telegram 

gibi uygulamaları kullandıklarını (n:276, %55,8) ve çalışmalarını desteklemek için kurulan Skype, Facebook, Zoom vb. gruplara da aktif 

katılım sağladıklarını (n:179; %36,2) göstermektedir. Diğer seçeneğine verilen yanıtlar ele alındığında ise Zoom ya da diğer çevrimiçi 

uygulamalarda ders sürelerinin az olduğu, eğitim hayatı ile ilgili önceki bulgularda olduğu üzere motivasyon düşüklüğünün sorumlulukları 

sürdürme konusunda olumsuz anlamda etki ettiği ve çeşitli nedenlere kayıtlarını donduranların olduğu gözlenmiştir.

%0

Sınavlarımı ya da sınav yerine geçecek sorumluluklarımı (ödevler, 
projeler, raporlar vb.) çoğunlukla yerine getirebildim

Kendi sınıfımla online (çevrimiçi) derslere katıldım

65,7

Grafik 2: Pandemi Sırasında Eğitimle ilgili Sorumlulukları Sürdürme (%)

60,6
Derslerle ilgili konularda iletişim için sıklıkla 

WhatsApp/Telegram gibi iletişim araçlarını kullandım
55,8

Ödevlerimi düzenli yaptım ve zamanında teslim ettim 54,3

47,3
Derslerle ilgili olarak ve çalışmalarımızı desteklemek için kurulan 

Skype, Facebook, Zoom vb. gruplara aktif katılım sağladım
36,2

30,5

Derslere yönelik olarak gerekli okumalarımı yaptım

Bilimsel makaleler ve kitaplardan dersle ilgili ek okumalar 
yaparak bilgilerimi destekledim

21,4Televizyon ya da internet kanallarında derslerimle ilgili konularda 
önceden kaydedilmiş dersleri izleyerek bilgilerimi destekledim

3,4Diğer

%10 %20 %30 %40 %50 %60 %70
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Araştırmada eğitimle ilgili karşılaşılan sorunlara ek olarak katılımcıların hem uzaktan eğitimin sürdürülmesi ile ilgili hem de eğitime yüz 

yüze ara verilmesinin kendilerinde yarattığı duyguları da ele alınmıştır. Öncelikle uzaktan eğitim ile ilgili duygularına bakıldığında (Tablo 6 

ve Grafik 3) öğrencilerin yarıdan fazlasının (n:256, %51,9) uzaktan eğitimde sürenin ve aktarılan bilgilerin az olması nedeniyle yeteri kadar 

öğrenemediklerini hissettiklerini ifade ettikleri göze çarpmaktadır. Ankette yer alan seçenekler dışında diğer seçeneğini işaretleyen 

gençlerin ise uzaktan eğitime yönelik duyguları bağlamında kendilerini stres altında hissetme, verimsiz hissetme, kaygı bozukluğu, altyapı 

ve teknik imkansızlığın getirileri olarak dikkat dağınıklığı yaşadıklarını belirttikleri gözlenmiştir. 

%0

Grafik 3: Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimle ilgili Duygular (%)

Uzaktan eğitimde süre ve aktarılan bilgilerin daha az olması nedeniyle 
yeteri kadar öğrendiğimi hissetmiyorum

51,9

15,6

Uzaktan eğitimi yüzyüze eğitim kadar yararlı ve işlevsel buldum 14,8

8,9

Uzaktan eğitim ya da yüzyüze eğitimde de yeterli ve işlevsel 
öğrenebildiğimi düşünmüyorum

Uzaktan eğitimde teknik (internet, bilgisayar vb.) olanaksızlıklarım 
nedeniyle yeteri kadar öğrendiğimi hissetmiyorum

2,0Okulumda uzaktan eğitim yürütülmedi

6,9Diğer

%10 %20 %30 %40 %50 %60

motivasyon kaybı gibi duygu durumlarının oluştuğu 

gözlenmiştir. Ancak, bu araştırma çerçevesinde yüz yüze 

eğitime ara verilmesi mutlu olanların ve derslerine yönelik 

motivasyonlarının arttığını ifade edenlerin de olması önemli 

görülmektedir.

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara vermenin gençlerde 

yol açtığı duygulara bakıldığında dersler dışında okulda 

geçirilen boş zamanı (n:359, %73,0) ve arkadaşlarını 

özledikleri (n:319, %64,8) ve sürekli ailelerinin yanında 

olmanın onları çok bunalttığı (n:269, %54,7) göze 

çarpmaktadır (Tablo 6 ve Grafik 4). Başka bir deyişle, 

üniversitede sosyalleşen gençler için aile ile yaşamaya 

başlamanın arkadaşlar ve toplumsal çevreye olan özlemin 

artmasında bir etmen olduğu dikkat çekmektedir. Akademik 

becerilerin kazanıldığı bir yer olma özelliğinin yanı sıra 

üniversiteler gençlerin toplumsallaştıkları, toplumsal ve 

duygusal becerilerini geliştirdikleri, akranlarıyla bir araya 

geldikleri buluşma yerleri olarak işlev göstermektedirler. Bu 

nedenle okuldan, dolayısıyla da akranlardan ve toplumsal 

ilişkilerden uzak kalmanın gençleri olumsuz etkilediği 

düşünülmektedir. Bununla beraber, diğer seçeneğini 

işaretleyen gençlerin ifade ettikleri duygularda da olumsuz 

durumların daha fazla olduğu görülmektedir. Örneğin, 

düzenlerinin bozulmasının getirdiği duygusal değişimler, aile 

ortamının yarattığı çekince, baskı ve kendini ifade edememe, 

yüz yüze eğitime olan özlem, bunalma, özgürlüklerinin 

elinden alınmış olma hissi, günlük rutin işlere karşı 

hissizleşme, ev ortamının kalabalıklığının getirdiği 

35

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gençlerin İyilik Halinin Belirlenmesi 



%0

Dersler dışında okulda geçirdiğimiz boş zamanlarımı özledim

Arkadaşlarımı çok özledim

73,0

Grafik 4: Pandemi Sürecinde Yüzyüze Eğitime Ara Verilmesinin Yol Açtığı Duygular (%)

64,8

Sürekli ailemin yanında olmak beni çok bunalttı 54,7

Derslere ara verildiği için yeterli öğrenemediğimi hissettim 52,4

45,9

Hocalarımı/öğretmenlerimi özledim 40,4

13,0Sürekli ailemin yanında olmak bana çok iyi geldi

7,3Ders dışı etkinliklere ara verilmesine sevindim çünkü çok 
yorulmuştum

5,9Diğer

%10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

Ders dışı etkinliklerde görev alıyordum (okul kulübü/topluluğu 
vb.), etkinliklerden uzak kalmak beni çok bunalttı

Araştırmanın amaçları doğrultusunda eğitimle ilgili maddelerin demografik değişkenlerle ilişkisine bakılarak yaş grubu, cinsiyet beyanı, 

yerleşim birimi ve aile ile yaşama durumuna göre farklılıkların olup olmadığı incelenmiştir. Bulgular demografik değişkenlerin pandemi 

sürecindeki eğitim hayatı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığını göstermektedir. Diğer bir deyişle, pandemi sürecinde 

eğitimle ilgili yaşanan deneyimler yaş, cinsiyet, yerleşim birimi ve aile ile yaşayıp yaşamamadan bağımsız olarak bütün gençlerde benzer 

etkiler yaratmıştır.

4.3. İstihdam ve Sosyal Güvenlik

Araştırmanın 3. kategorisi olan istihdam ve sosyal güvenlik bölümünde gençlerin COVID-19 pandemisi süresince çalışma yaşamlarındaki 

değişiklikler, işgücü piyasasına katılım durumları, izin süreçleri, gelir durumlarındaki değişim ile gençlerin sağlık güvenceleri ve pandemi 

süresince sosyal destek mekanizmalarından (finansal ve ayni) yararlanma durumları ile ilgili görüş ve deneyimlerine yer verilmektedir. 

Pandemi sürecinin gençlerin iş ve sosyal güvenlik koşullarında değişikliklere neden olduğu varsayıldığından ankette hem pandemi öncesi 

hem de pandemi sırasında yaşadıkları deneyimlere ilişkin maddeler yer almış, her iki süreç arasında karşılaştırmalar yapılarak pandeminin 

gençlerin istihdam ve sosyal güvence ile ilgili koşullarını değiştirip değiştirmediği belirlenmeye çalışılmıştır (Tablo 7).

Öncelikle araştırmaya katılan gençlerin bir işte çalışıp çalışmadıkları sorulmuş ve %72,2’sinin (n:498) COVID-19 pandemisi öncesinde 

herhangi bir işte çalışmadıkları gözlenmiştir (Grafik 5). Ancak bu bulgu, SGK’ya kayıtlı olmadan ve/veya yarı zamanlı çalışan gençlerin 

kendilerini “düzenli bir işte çalışıyor” olarak görmemeleri ve eğitime devam eden katılımcıların da iş aramıyor olabilecekleri olasılıkları göz 

önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. 

%0

Grafik 5: COVID-19 Pandemisinden Önce Bir İşte Çalışma Durumu (%)

27,8

72,2Hayır

%10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

Evet
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f %

Evet 192 27,8

Hayır 498 72,2

75 39,1

51 26,6

41 21,4

25 13,0

Evet 141 25,7

Hayır 408 74,3

İş Başvurusu Sonuçlanma Durumu

İş bulamadım. 106 74,6

İş buldum. 21 14,8

İş buldum ama çalışmaya başlamadım. 8 5,6

7 4,9

Evet 33 19,8

Hayır 134 80,2

Ankette pandemi öncesinde herhangi bir işte çalışıp çalışmama ile ilgili soruya evet yanıtını veren katılımcıların (n:192, %27,8) pandemi 

sürecindeki iş/çalışma yaşamındaki değişim ele alındığında %39,1’inin (n:75) iş/çalışma yaşamlarında pandemi sonrasında bir değişiklik 

olmadığı, %26,6’sının (n:51) ise pandeminin başlaması ile işlerini kaybettikleri gözlenmektedir. Katılımcıların %21,4’ü (n:41) ise çalışma 

saatlerinin azaldığını ifade etmişlerdir. Ancak bu durumun, çalışma saatleri azalan gençlerin gelirlerinde de düşüş olabileceğini ve çalışma 

koşullarının iyileşmesi ya da kötüleşmesi ile doğrudan ilişkilendirilemeyeceği dikkate alınmalıdır.   

%0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40

Herhangi bir değişiklik olmadı

Grafik 6: COVID-19 Pandemisinden Sonra İş/Çalışma Yaşamındaki Değişim (%)

39,1

26,6

21,4

13,0Çalışma saatlerim arttı

İşimi kaybettim

Çalışma saatlerim azaldı

Tablo 7: Katılımcıların Gelir ve İş Yaşamı Durumlarına ait Bilgiler
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Gençlerin pandemi sürecinde %25,7’sinin (n:141) iş 

başvurusunda bulunduğu ve iş başvurusunda bulunan bu 

grup içerisinde ise %74,6’sının (n:106) iş bulamadığı 

gözlenmiştir (Tablo 7). Diğer seçeneğine yanıt veren (n:7, 

%4,9) gençler ise özellikle işe alım süreçlerinde geri dönüş 

yapılmadığı ya da sürecin yavaş ilerlemesinden dolayı iş 

başvurularının sonuçlanmadığını ifade etmişlerdir. Çalışan 

gençlerin %19,8’inin pandemi sürecinde zorunlu izne 

çıkarıldığı gözlenmiştir. İzin türlerine bakıldığında ise 

gençlerin genellikle (n:16, %48,5) ücretsiz izne ya da 

azaltılmış ücret ile izne (n:5; %15,2’sinin) çıkarıldıkları 

gözlenmiştir (Grafik 7). 

Grafik 8’e bakıldığında, pandemi süresinde çalışan gençlerin 

çalışma düzenindeki değişiklik incelendiğinde katılımcıların 

%45,1’inin evden çalışmaya başladıkları gözlenmiştir. Bununla 

beraber, COVID-19 döneminin ilk üç ayında karantina kararı 

alınmasına karşın gençlerin %32,1’i (n:52) düzenli olarak iş 

yerlerine gittiklerini ifade etmişlerdir. Bu durum gençlerin 

önemli ölçüde hak ihlallerine maruz kaldıklarını 

göstermektedir. Diğer seçeneğine yanıt veren gençlerin 

içerisinde ise 6 kişinin karma sistemle hem ofiste hem de 

evde çalıştıklarını ifade ettikleri gözlenmektedir.

Grafik 9’da ifade edilen pandemi sürecindeki gelir değişimi 

ele alındığında gençlerin büyük çoğunluğunun (n:361, %52,5) 

gelir durumlarının değişmediği, gençlerin %21,1’inin (n:145) 

gelirlerinin biraz azaldığı, %14,8’ü (n:102) ise önemli ölçüde 

azaldığı gözlenmiştir. Toplam olarak düşünüldüğünde 

gençlerin %35,9’unun gelirlerinin azaldığı söylenebilir. Ek 

olarak, gençlerin %5,5’inin de (n:38) pandemi ile birlikte 

herhangi bir gelirlerinin kalmadığının da vurgulanması 

gerekmektedir.

%15

%3

Grafik 7: İzin Türü (%)

%9

%15

%49

Grafik 9: COVID-19 Pandemisinin Başlangıcından 
İtibaren Gelir Değişim Durumu (%)

%9

Ücretsiz İzin Yıllık İzin Azaltılmış Ücret ile İzin

Tam Ücretli İzin İdari İzin Diğer

%32,1

%3,7

Grafik 8: COVID-19 Pandemisinden Sonra 
Çalışma Düzenindeki Değişiklik (%)

%6,2

%45,1

%13,0

Pandemi sürecinde evden çalışmaya başladım

Bir değişiklik olmadı, iş yerime düzenli gitmeye devam ettim

Pandemi öncesinde de evden çalışıyordum, aynı şekilde devam ettim

Pandemi öncesinde evden çalışıyordum, bir işyeri/ofiste çalışmaya başladım

Diğer

Değişmedi

Biraz azaldı

Önemli ölçüde azaldı

Pandemi ile birlikte bir gelirim kalmadı

%5,2

%5,5

%52,5

%14,8

%21,1

Biraz arttı
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Aynı zamanda gelir değişimi ele alındığında yerleşim yerinin 

büyükşehir olup olmama durumu ve cinsiyet beyanı 

gruplarına göre anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Ancak 

COVID-19 pandemisi öncesinde iş ya da çalışma durumunda 

yaş aralığına (X²: 17,23, p<0.05) ve yerleşim birimine (X²: 

18.92, p<0.05) göre anlamlı farklar bulunmuştur (Tablo 8 ve 

9). Araştırmaya katılan çalışan gençlerin büyük çoğunluğu 

büyükşehirlerde yaşadıklarını belirtmişlerdir (Grafik 10). 

İstihdam değişkenleri bağlamında araştırmanın amaçlarında 

ifade edildiği üzere yaş aralığı, cinsiyet beyanı ve yerleşim 

birimine göre farklılıkları gözlemlemek için ki-kare analizi 

yapılmıştır. Bu bağlamda pandemi sürecinde izne çıkarılma 

durumunda belirtilen değişkenlere göre bir farklılık olup 

olmadığı test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda 

pandemi sürecinde izne çıkarılma durumunda yaş grupları ve 

cinsiyet beyanı gruplarına göre anlamlı bir farklılık olmadığı 

gözlenmektedir. 

 Evet Hayır
X ² sd p

f f

Yaş Aralığı
18-24 69 430

17,23 1 0,00*
25-30 116 50

162 338
18,92 1 0,00*

30 160

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90

Evet
32,4

Grafik 10: Pandemi Öncesinde Bir İşte Çalışma Durumu ve Yerleşim Birimi (%)

15,8

Hayır
67,6

84,2

Büyükşehir

Büyükşehir Değil

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90

Evet
13,8

Grafik 11: Pandemi Öncesinde Bir İşte Çalışma Durumu ve Yaş Aralığı (%)

69,9

Hayır
86,2

30,1

18-24

25-30

Tablo 8: Pandemi Öncesinde Bir İşte Çalışma Durumu ile Yaş Aralığı ve Yerleşim Birimine göre Ki-Kare Tablosu
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Pandemi sürecinde çalışma durumlarındaki değişim de yaş grupları ve yerleşim birimlerine göre farklılık göstermektedir. Büyükşehirde 

olanların, olmayanlara göre iş yaşamlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (X²: 14,18, p<0.05) söz konusudur ve büyükşehirlerde 

yaşayan gençler çoğunlukla herhangi bir değişimin olmadığını ya da çalışma saatlerinin azaldığı belirtirken büyükşehir olmayan şehirlerde 

ya da belde, köy gibi daha küçük yerleşim birimlerinde çalışanların yarıdan fazlasının işini kaybettiğini ifade etmesi dikkat çekicidir. Ek 

olarak, 25-30 yaş grubunun çoğunluğunda çalışma düzenlerinde bir değişiklik gözlenmezken, 18-24 yaş arasındaki gençlerin yine yarıdan 

fazlasının işlerini kaybettiği görülmektedir (X²: 4,52, p<0.05). 18-24 yaş arasındaki gençlerin gelirlerinin 25-30’a göre daha fazla azaldığı 

göze çarpmaktadır. 

Çalışma 

arttı.

Çalışma 

azaldı. olmadı. X² sd p

f f f f

22 39 66 35
14,18 3 0,00*

3 2 9 16

Yaş Aralığı
18-24 6 11 17 35

4,52 3 0,00*
25-30 17 29 54 16

%0

Grafik 12: COVID-19 Pandemisi Sonrası İş ya da Çalışma Durumunda Değişiklik ve Yerleşim Birimine göre Dağılımları (%)
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53,3

Herhangi bir değişiklik olmadı

Çalışma saatlerim arttı

İşimi kaybettim

Çalışma saatlerim azaldı

Büyükşehir

Büyükşehir Değil

%0

Grafik 13: COVID-19 Pandemisi Sonrası İş ya da Çalışma Durumunda Değişiklik ve Yaş Aralığı (%)
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46,6
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Herhangi bir değişiklik olmadı

Çalışma saatlerim arttı

İşimi kaybettim

Çalışma saatlerim azaldı

18-24

25-30

Tablo 9: COVID-19 Pandemisi Başladıktan Sonra İş ya da Çalışma Durumundaki Değişikliğin Yaş Aralığı ve Yerleşimi Birimine göre Ki-Kare Tablosu

*p<0,05
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Bu araştırmada ele alınan 

önemli konulardan birinin de 

gençlerin sağlık ve sosyal 

güvence ile ilgili durumlarının 

belirlenmesidir. Bu kapsamda 

katılımcılara sağlık 

güvencelerinin olup olmadığı 

ve bu güvencenin türü ile 

kaynağı sorulmuştur. Tablo 

10’da buna ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

Sağlık ve sosyal güvence durumları f %

Evet 558 81,0

Hayır 131 19,0

380 68,2

111 19,9

30 5,4

25 4,5

11 2,0

%0

Grafik 14 : Sağlık Güvencesi Türü (%)

Genel Sağlık Sigortası kapsamında ailemden gelen sağlık güvencem var

19,9

Özel bir sigorta kapsamında kendi sağlık güvencem var 5,4

4,5

Genel Sağlık Sigortası kapsamında kendi sağlık güvencem var

Özel bir sigorta kapsamında ailemden gelen sağlık güvencem var

2,0Diğer

%10 %20 %30 %40 %50 %60 %70

68,2

Bu çalışma kapsamında da gençlerin özellikle devletten, 

belediyelerden ya da sivil toplum kuruluşlarından finansal ya 

da ayni bir yardım/destek alıp almadıkları ve aldılarsa hangi 

kurum/kuruluşlardan ne tür yardımlar aldıkları merak 

konusu olmuştur. Tablo 11’de buna ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

Gençlerin %81’i (n:558) sağlık güvencelerinin olduğunu 

belirtmişlerdir (Tablo 10) ve bu da çoğunlukla (n: 380; %68,2) 

aileden gelen bir sağlık güvencesidir (Grafik 14). Bu durumun 

araştırmaya katılan gençlerin büyük bölümünün öğrenci 

olması ve henüz tam zamanlı iş/çalışma hayatına 

başlamamış olmalarından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

Diğer seçeneğine yanıt veren gençler ise iş yerinin sağladığı 

tamamlayıcı sağlık sigortalarının olduğunu ifade etmişlerdir. 

Pandemi sürecinde gerek devlet kurumları gerekse özel 

sektör ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının çeşitli destek ve 

dayanışma birimleri kurduğu ve birimler aracılığıyla 

bilgilendirme, danışmanlık ya da malzeme yardımı gibi 

girişimlerinin olduğu gözlemlenmiştir. 

Tablo 10: Katılımcıların Sağlık ve Sosyal Güvence Durumları
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f %

Evet 67 9,7

Hayır 623 90,3

Devlet 53 79,1

11 16,4

10 14,9

0 0,0

Evet 26 3,8

Hayır 663 96,2

15 60,0

12 48,0

1 4,0

1 4,0

0 0,0

0 0,0

1 4,0

Tablo 11’de görüldüğü üzere gençlerin büyük çoğunluğu (n:623, 

%90,3) herhangi bir finansal yardım almadıklarını 

belirtmişlerdir. %9,7’si devlet (n:67), belediyeler ya da 

STK’lardan finansal yardım/destek alırken; gençlerin %3,8’inin 

(n:26) de ayni destek (mal veya hizmet) aldıkları gözlenmiştir. 

Finansal yardım/destek alanların oranına bakıldığında 

yardımların çoğunun %79,1’i devletten (n:53) alındığı 

%16’4’ünün (n:11) ise çeşitli STK’lardan destek aldıkları 

gözlenmiştir. Ayni destekler bağlamında ise gençlerin %60’ının 

yiyecek, %48’inin ise çeşitli kurum ve kuruluşlardan eldiven, 

maske vb. koruyucu malzeme desteği aldıkları gözlenmiştir.

Tablo 11: Katılımcıların Pandemi Sürecinde Yararlandıkları Destekler
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f %

431 62,6

Yaratıcılık 191 27,7

186 27,0

Programlama/ Kodlama 174 25,3

161 23,4

129 18,7

123 17,9

Sosyal medya 97 14,1

89 12,9

71 10,3

46 6,7

Muhasebe 16 2,3

11 1,6

15 2,2

İstihdam ve sosyal güvenlik ekseninde son değişken olarak 

gençlere iş gücü piyasasında fırsat yaratacağı düşünülen bir 

takım becerilerde kendilerini geliştirmek istedikleri alanlar 

sorulmuştur (Tablo 12). Gençler en çok %62,6 (n: 431) oranı ile 

yabancı diller alanında kendilerini geliştirmek istediklerini 

belirtmişlerdir. Bunu yaratıcılık (%27,7), bilgisayar 

teknolojileri (%27,0), programlama/kodlama (%25,3) ve etkili 

iletişim (%23,4) alanları izlemiştir. Diğer seçeneğine yanıt 

veren gençler (%2,2) ise belirtilen alanlardan farklı olarak 

psikoterapi, stres yönetimi, kişisel gelişim ve eğitim aldıkları 

alanlara yönelik kendilerini geliştirmek istediklerini ifade 

etmişlerdir.

Tablo 12: Katılımcıların İşgücü Piyasasında Fırsat Yaratacağı Düşünülen 
Becerilerde Katılımcıların Kendini Geliştirmek İstediği Alanlar
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4.4. Sivil Topluma Katılım

Gençlerin sivil topluma aktif katılımları iyilik halinin önemli bir parçası olarak ele alındığından ve pandemi sürecinde çeşitli kısıtlamalar 

nedeniyle çoğu etkinlikler durdurulduğu ya da ara verildiği için ankette gençlerin sivil katılımları ile ilgili olarak da maddeler yer almış, 

gençlerin pandemi öncesi ve sonrası katılımlarında bir farklılık olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde pandemi sürecinde 

gençlerin sivil toplum ve gönüllülük etkinliklerine katılım düzeyleri incelenerek, demografik değişkenlere ilişkin karşılaştırmalar 

yapılacaktır. 

Ankette öncelikle katılımcıların pandemiden bağımsız olarak herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olup olmadıkları sorulmuştur. 

Araştırmaya katılan gençlerin %33’ünün (n:228) aktif STK üyeliği varken %67’sinin (n:462) ise aktif herhangi bir üyeliğinin olmadığı 

görülmüştür. STK’lara üye olanların çoğunlukla (n:63, %27,6) 1-2 yıl arasında, ikinci en büyük çoğunluk olarak %25,9’unun (n:59) ise 2-5 yıl 

arasında aktif üyeliği söz konusudur (Tablo 13).

f %

Evet 228 33

Hayır 462 67

6 aydan az 29 12,7

6-12 ay 58 25,4

1-2 yıl arası 63 27,6

2-5 yıl arası 59 25,9

5 seneden fazla 19 8,3

Herhangi aktif bir STK üyeliği olmayan gençlerin 

gönüllülük ya da toplumsal hizmet çalışmalarında 

bulunup bulunmadıklarına bakıldığında ise çoğu gencin (n: 

280; %60,6) bir gönüllü etkinlikte bulunuyor olması dikkat 

çekicidir (Tablo 14). Gönüllü hizmette bulunanların (n:182; 

%60,6) yürüttükleri etkinlikler incelendiğinde çoğunlukla 

kadın hakları (%48,2), insan hakları (% 42,5), çevre ve doğa 

hakları (%42,3) ile LGBTİ+ gençlik hakları (%30,6) 

alanlarında gönüllü hizmette bulundukları göze 

çarpmaktadır (Grafik 15). Ek olarak, diğer seçeneğine yanıt 

veren gençler (%7,6) LÖSEV, Türk Kızılayı, çeşitli öğrenci 

toplulukları, AFAD gibi kurumlarda ve/veya AB Projeleri, 

kültürel haklar, sosyal girişimcilik gibi konulardaki 

alanlarda gönüllülük etkinliği yürüttüklerini 

belirtmişlerdir. 
f %

Evet 182 39,4

Hayır 280 60,6

Tablo 14: STK Üyeliği Olmadan Gönüllü Etkinlik/Toplum Hizmetinde Bulunma 
Durumu

Tablo 13: Katılımcıların Sivil Toplum Katılım Durumları
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%48,2
Kadın Hakları

İnsan Hakları

Çevre ve Doğa Hakları

Çocuk Hakları

LGBTİ+ Gençlik Hakları

Cinsel Haklar

Hayvan Hakları

Engel ile Yaşayan
Gençlik Hakları

Göçmen/Mülteci
Gençlik Hakları

Azınlık Gençlik Hakları

Diğer

%42,5
%42,3

%30,8
%30,6

%28,6

%20,3

%14,4

%7,6

%20,0

%24,7

Grafik 15: Sivil Toplum Hizmet Alanları (%)
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f %

Evet 80 11,6

Hayır 610 88,4

Evet 6 10,3

Hayır 52 89,7

geçme vb. destekler

Evet 11 18,6

Hayır 48 81,4

olma durumu

Evet 25 42,4

Hayır 34 57,6

Evet 37 58,7

Hayır 26 41,3

Evet 28 44,4

Hayır 35 55,6

Evet 46 64,8

Hayır 25 35,2

COVID-19’un sivil katılım üzerindeki yansımalarını görmek ve katılımcıların pandemi öncesi ile pandemi başladıktan sonraki dönemde sivil 

toplum etkinliklerinde bir değişme olup olmadığını belirlemek amacıyla özellikle pandemi sürecinde yürüttükleri sivil katılım ve 

gönüllülük etkinlikleri hakkında da sorular sorulmuştur. Pandemi sürecinde gençlerin gönüllü etkinlikleri ve toplum hizmetinde bulunma 

oranının “normal koşullardan” daha az olduğu (%11,6) dikkat çekmektedir. Tablo 15’de görüldüğü üzere gönüllü etkinlikte bulunan gençlerin 

pandemi sürecinde yürüttükleri etkinliklere bakıldığında en çok evde kalmak zorunda olan gençlere yönelik etkinlikler düzenledikleri 

(n:46, %64,8) göze çarpmaktadır. Ayrıca, çevrimiçi inisiyatiflere üye olma (%58,7), sosyal medyadaki bilgilendirme toplantılarına katılma 

(%44,4) ve çeşitli gençlik örgütlenmelerine üye olma (%42,4) yüksek oranda görülmektedir. Diğer yandan, pandemi sürecinde katılımcılara 

gönüllülük aktivitelerinde değişim olup olmadığı sorulduğunda gençlerin yarıya yakınının (n: 378, %47,9) pandemi öncesi de gönüllü 

etkinlikte bulunmadığı dolayısıyla bir değişiklik olmadığını belirtmiş, %25,5’i (n:175) ise pandemi öncesi gönüllü olduklarını ancak pandemi 

sırasında herhangi bir gönüllü çalışma yapamadığını ifade etmiştir. Bu duruma ek olarak, gençlerin %15,3’ünün (n:105) pandemi sırasında 

da daha az gönüllü çalışma yaptıklarını belirttikleri görülmektedir (Grafik 16). 

Tablo 15: Katılımcıların Pandemi Sürecinde Sivil Toplum Faaliyetleri
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%0

Grafik 16 :  Pandemi Süresince Gönüllü Hizmetlerdeki Değişim (%)

Hayır, pandemi öncesinde de gönüllü çalışmalar yapmıyordum

Evet, şu anda daha az gönüllü çalışma yapabiliyorum 15,3

5,8

Evet, pandemi öncesi gönüllüydüm, şu anda çalışma yapamıyorum

Hayır, aynı şekilde gönüllü çalışmalara devam ediyorum

5,4Evet, şu anda daha fazla gönüllü çalışmada bulunuyorum
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47,9

25,5

Ankette yer alan maddelere ek olarak gençlerin diğer 

seçeneğinde pandemi sürecindeki gönüllü etkinlikler ve sivil 

katılımlarıyla ilgili olarak çeşitli açıklamalar yaptıkları 

gözlenmiştir. 

online aktivitelerle ilgili internet ve 

bağlanma sorunlarından dolayı etkin 

katılım sağlayamadıklar

online meditasyon çalışmaları ile 

ilgili gönüllü etkinlikler 

düzenledikleri

…sitesini kurarak, COVID-19 döneminden 

etkilenen ihtiyaç sahiplerine psikolojik 

destek sağladıkları ve halihazırda bir STK 

ile şiddet mağduru kadın ve çocuklara 

destek vermeye devam ettikleri

Bir dernekte-girişimcilik programı master eğitmen 

olarak kadın istihdamına yönelik girişimcilik programı 

kapsamında dijital pazarlama, dijital okuryazarlık, 

bireyler için finansal okuryazarlık, dijital dünyada 

güvenlik, mobil fotoğrafçılık ve internet reklamcılığı 

alanlarında online olarak Zoom ve Teams üzerinden 

kadınlara eğitimler verdiği

belirtmesi gençlerin sivil toplumdaki katkılarının önemli bir 

göstergesi olarak değerlendirilmektedir

Sonuç olarak, STK’lara katılım artsa da mevcut gönüllü 
çalışmalarda pandemi öncesine göre bir azalma olduğu 

görülmektedir. 
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Araştırmanın amaçlarından biri gençlerin sivil toplum katılımlarının demografik değişkenlere göre değişip değişmediğinin belirlenmesiydi. 

Bu bağlamda cinsiyet beyanı, yaş, yerleşim birimi, öğrenim durumu ve kendilerini herhangi bir kimlikle tanımlamalarına göre farklılıkların 

olup olmadığı incelenmiş ve yaşa göre anlamlı farklılıkların (X²: 4,9, p<0,05) olduğu saptanmıştır (Tablo 16). Araştırmaya katılan gençlerden 

18-24 yaş arasındaki gençlerin 25-30 yaş arasındaki gençlere göre daha fazla STK üyelikleri olduğu görülmektedir (Grafik 17).

 Evet Hayır
X² sd p

f f

Yaş Aralığı
18-24 179 320

4,9 1 0,02*
25-30 44 122

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

Evet
36,0

Grafik 17:  STK Aktif Üyelik ve Yaş Aralığı (%)

27,0

Hayır
64,0

73,0

18-24

25-30

1-2 yıl 
arası

2-5 yıl 
arası

5 seneden 
fazla

6 aydan 
az 6-12 ay

X² sd p
f f F f f

Yaş Aralığı
18-24 56 41 7 22 53

36,98 4 0,00*
25-30 5 17 12 6 4

29 36 12 19 23
9,34 4 0,05*

34 23 7 10 35

Tablo 17: Sivil Toplum/Gençlik Kuruluşuna Aktif Üyelik Süresi ve Yaş Aralığı, Öğrenim Durumuna ilişkin Ki-Kare Tablosu

Tablo 16: Sivil Toplum/Gençlik Kuruluşuna Aktif Üyelik ve Yaş Aralığına ilişkin Ki-Kare Tablosu

*p<0,05

48

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gençlerin İyilik Halinin Belirlenmesi 



Grafik 18:  Aktif STK Üyelik Süresi ve Yaş (%)

29,0
71,0

92,0

6-12 ay arası

2-5 yıl arası

6 aydan az

1-2 yıl arası
18-24

25-30

5 seneden fazla

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

63,0
37,0

8,0

7,0
93,0

21,0
79,0

Grafik 19:  Aktif STK Üyelik Süresi ve Öğrenim Durumu (%)

2-5 yıl arası

6-12 ay arası

5 seneden fazla

1-2 yıl arası

6 aydan az

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70

40,0
60,0

54,0

66,0
34,0

46,0

61,0
39,0

63,0

Lisans ve üstü

Lisans altı

37,0

Tablo 17’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan gençlerden aktif STK üyeliği olan 18-24 yaş ile 25-30 yaş arasındaki gençler arasında sivil 

topluma katılım süreleri anlamında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (X²: 36,98, p<0,05) vardır. 25-30 yaş aralığındaki gençlerin daha 

uzun süre (5 seneden fazla) STK üyelikleri söz konusuyken, daha genç grubun üyelik süresi 6 ay ila 5 sene arasında yoğunlaşmaktadır 

(Grafik 18)STK’lardaki üyelik süresinin öğrenim düzeyine göre de anlamlı farklılık gösterdiği (X²: 9,34, p<0,05) ve eğitim düzeyi yüksek 

olanların sivil toplumda bulunma sürelerinin daha fazla olduğu da önemli görülmektedir (Grafik 19). 
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Evet Hayır
X² sd p

f f

103 128
5,8 1 0,01*

77 152

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70

Lisans ve üstü
57,0

Grafik 20: STK Üyeliği Olmadan Gönüllü Etkinlik/Toplum Hizmetinde Bulunma Durumu ve Öğrenim Durumu (%)

46,0

Lisans altı
43,0

54,0

Evet

Hayır

Tablo 18 ve Grafik 20’da görüldüğü üzere, herhangi bir sivil toplum örgütüne üye olmadan gönüllü etkinlik ve toplumsal hizmette bulunan 

gençlerin eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığı söz konusu olup lisans ve üstü eğitim derecesi olan gençlerde 

katılım daha fazladır (X² : 5,8; p<0,05).

Son olarak, araştırmaya katılan gençlerin cinsiyet beyanı, yaşadıkları 

yerleşim biriminin büyükşehir olup olmaması ya da kendilerini herhangi 

bir kimlikle tanımlama durumlarının sivil topluma katılım, gönüllülük 

süreleri, STK üyeleri olmadan yaptıkları gönüllü faaliyetlerde ve pandemi 

süresince gönüllülük aktivitelerinin değişimi bağlamında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık söz konusu değildir. 

Tablo 18: STK Üyeliği Olmadan Gönüllü Etkinlik/Toplum Hizmetinde Bulunma ve Öğrenim Durumuna ilişkin Ki-Kare 
Tablosu

*p<0,05
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4.5. Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimi ve Cinsel Sağlık Hizmetlerine Erişim

Bu bölümde gençlerin kapsamlı cinsel sağlık eğitimine erişimleri, cinsel sağlık hizmetlerine erişim ve erişim deneyimlerine ilişkin 

bulgulara yer verilmektedir. 

Grafik 22:  Katılımcıların Kapsamlı Cinsel Sağlık Bilgisi ve Cinsel Sağlık Eğitimine Erişim Kaynaklarının Pandemi Öncesi ve 
Sonrasına Göre Değişimi (%)

40,0
19,9

Sosyal medya (gruplar, akranlarla iletişim vb.)

İnternet

Bilgilendirici broşürler, afişler vb.

İlgili dergi, makale ve kitaplar
Pandemi Öncesi

Pandemi Sırasında

Okul/üniversite

%0 %10 %20 %30 %40 %50

41,0
6,1

33,5

33,2
14,9

30,4

Okul dışı online (çevrimiçi) eğitim platformları
25,1

7,2

Gençlik toplulukları/Sivil toplum kuruluşları
21,0

5,9

Ebeveynler/Aile üyeleri
13,6

3,5

14,8

9,9

Öncelikle araştırmaya katılan gençlere bugüne kadar kapsamlı bir cinsel eğitim 

alıp almadıkları sorulmuştur. Gençlerin %57,4’ü kapsamlı cinsel sağlık eğitimi 

almış olduklarını, %42,6’sı ise almadığını belirtmiştir (Grafik 21). Bu eğitimi 

nereden aldıkları sorulduğunda (Tablo 19) araştırmaya katılan gençlerin 

pandemi öncesinde %41’i okul ya da üniversitelerinden cinsel sağlık eğitimi 

aldıklarını vurgularken, bu oran pandemi sırasında %6,1’e düşmüştür. Pandemi 

sırasında ise internetin %19,9 ile en çok tercih edilen bilgi kaynağı olarak 

belirtildiği gözlemlenmektedir. Pandemi öncesinde de okul oranına oldukça 

yakın bir değerde çıkması, internetin pandemiden bağımsız olarak cinsel sağlık 

bilgisi edinmede önemli bir bilgi kaynağı olduğunu göstermektedir. Diğer 

yandan pandemi sırasında pandemi öncesine göre bütün kaynaklara erişimde 

belirgin bir azalmanın olduğu görülmektedir (Grafik 22). Bu durum üniversite ve 

okul ortamının gençlerin cinsel sağlık bilgisi almaları için önemli bir kaynak 

olduğunu vurgulamaktadır. Okul ortamından uzak kaldıklarında gençlerin cinsel 

sağlık bilgisine erişimde önemli ölçüde düşüş yaşandığı göze çarpmaktadır. 

Gençlerin evlerde kapalı kalmaları bilgi kaynağı erişimlerini sınırlandırmaktadır. 

%59,4

%40,6

Grafik 21: Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimi Alma 
Durumu (%)

EVET HAYIR
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f % f %

283 41,0 42 6,1

İnternet 276 40,0 137 19,9

231 33,5 102 14,8

229 33,2 103 14,9

210 30,4 68 9,9

173 25,1 50 7,2

145 21,0 41 5,9

94 13,6 24 3,5

f % f %

Zorluklarla karşılaşmıyorum. 357 51,7 273 39,6

karşılamıyor.
264 38,3 208 30,1

225 32,6 137 19,9

189 27,4 112 16,2

169 24,5 101 14,6

Gençlerin bu eğitimlere erişimleri ile ilgili yaşadıkları zorluklar incelendiğinde, gençlerin hem pandemi öncesi (%51,7) hem de sırasında 

(%39,6) zorluklarla karşılaşmadıklarını belirtseler de, pandemi sırasında genel olarak çeşitli sınırlılıkların olduğu göze çarpmaktadır (Tablo 

20). En sıklıkta belirtilen zorluk olarak cinsel sağlık konusunda konuşmalarının başta aileleri olmak üzere toplumsal çevreleri tarafından 

hoş karşılanmaması önemli bir bulgu olarak ele alınmaktadır. Toplumsal baskılar gençlerin kapsamlı cinsel sağlık eğitimi talep etmelerini 

zorlaştırıyor görünmektedir. Aldıkları cinsel sağlık bilgisinin sınırlı olduğunu  söyleyen gençlerin pandemi öncesinde yaklaşık üçte bir 

oranında olması dikkat çekicidir (Grafik 23).  Bu oranın pandemi sırasında azalmış görünmesi genel olarak gençlerin daha fazla internette 

zaman geçirmeleri ve bir önceki bulguda da görüldüğü üzere pandemi sırasında bilgi kaynağı olarak en çok internetten edinilen bilgileri 

kullanmaları ile ilişkilendirilebilir. En az oranda çıksa da, çalışmaya katılan gençlerin 4’te bir oranında güvenilir cinsel sağlık bilgisine nasıl 

erişeceklerini bilmediklerini belirtmiş olmaları oldukça önemli bir bulgudur.  

Tablo 20: Katılımcıların Kapsamlı Cinsel Sağlık Bilgisi ve Cinsel Sağlık Eğitimine Kaynaklara Erişimde Karşılaşılan 
Zorlukların Pandemi Öncesi ve Sonrasına Göre Değişimi

Tablo 19: Katılımcıların Kapsamlı Cinsel Sağlık Bilgisi ve Cinsel Sağlık Eğitimine Erişim Kaynaklarının Pandemi Öncesi ve 
Sonrasına Göre Değişimi
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Grafik 23:  Katılımcıların Kapsamlı Cinsel Sağlık Bilgisi ve Cinsel Sağlık Eğitimine Kaynaklara Erişimde Karşılaşılan 
Zorlukların Pandemi Öncesi ve Sonrasına Göre Değişimi (%)

Cinsel sağlık bilgisi ile ilgili güvenilir ve 
bilimsel kaynaklara erişimim yok

Ailem/Çevrem cinsel sağlık konusunda 
konuşulmasını hoş karşılamıyor

Güvenilir cinsel sağlık bilgisine nasıl 
erişeceğimi bilmiyorum

Aldığım bilgilerin içeriği çok sınırlı

Zorluklarla karşılaşmıyorum

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60

38,3
30,1

19,9

51,7
39,6

32,6

27,4
16,2

24,5
14,6

Pandemi Öncesi

Pandemi Sırasında

Kapsamlı cinsel sağlık eğitimine erişimde yaşanan zorluklarla 

ilgili karşılaştırmalı analizler yapıldığında öncelikle ailenin 

ve/veya çevrenin cinsel sağlık konusunda konuşulmasını hoş 

karşılayıp karşılamamasının yaşa (X²: 3,9, p<0,05) ve öğrenim 

durumuna (X²: 4,57, p<0,05) göre bir farklılık gösterip 

göstermediğine bakılmış ve istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur (Tablo 21). 18-24 yaş arasında cinsel 

sağlık konusunda konuşulmasının hoş karşılanmama 

durumunun, 25-30 yaş aralığına göre pandemi sırasında 

arttığı gözlenmektedir (Grafik 24). Öğrenim durumuna göre 

bakıldığında ise lisans altındaki gençler için hoş 

karşılanmama durumu daha fazla gözlenmiş ve bilgi 

kaynaklarına erişememe durumu pandemi sırasında pandemi 

öncesine göre anlamlı olarak artmıştır (Grafik 25). 
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karşılamıyor.

X² sd p
f f 

Yaş Aralığı
18-24 185 191

3,9 1 0,00*
25-30 37 48

95 111
4,57 1 0,00*

131 133

yok.

X² sd p
f f 

75 65
4,1 1 0,00*

77 82
*p<0,05

Yine Tablo 21’de görüldüğü üzere güvenilir ve bilimsel kaynaklara erişim konusunda eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık söz konusudur (X²: 4,1, p<0,05). Lisans altı eğitim seviyesi olanların lisans ve üstü eğitim derecesi olanlara göre pandemi sürecinde 

bu kaynaklara erişememe durumları artmıştır. Pandemi öncesine kıyasla pandemi sırasında kapsamlı cinsel sağlık bilgi kaynaklarına 

erişimde bir azalma söz konusudur (Grafik 26).

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60

Pandemi Öncesi
49,2

Grafik 24:  Aile/Çevrenin Cinsel Sağlık Konusunda Konuşulmasını Hoş Karşılamama Durumu ve Yaş Aralığı (%)

43,5

Pandemi Sonrası
50,8

56,5

18-24

25-30

Grafik 25:  Ailem/Çevrem Cinsel Sağlık Konusunda Konuşulmasını Hoş Karşılamıyor ve Öğrenim Durumu (%)

Tablo 21: Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimi Kaynaklarına Erişimde Yaşanan Zorlukların Yaş ve Öğrenim Durumuna ilişkin 
Ki-Kare Tablosu
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%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60

Pandemi Öncesi
53,6

Grafik 26:  Cinsel Sağlık Bilgisi ile İlgili Güvenilir ve Bilimsel Kaynaklara Erişim ve Öğrenim Durumu (%)

48,4

Pandemi Sonrası
46,4

51,6

Lisans ve üstü

Lisans altı

Karşılaşılan Zorluklar f % f %

297 43,0 248 35,9

yok.
297 43,0 236 34,2

Zorluklarla karşılaşmıyorum. 155 22,5 118 17,1

65 9,4 36 5,2

kontenjan olmuyor.
63 9,1 28 4,1

36 5,2 14 2,0

21 3,0 7 1,0

Gençlerin okullarındaki kapsamlı cinsel sağlık eğitimine erişimde yaşadıkları zorluklar ele alındığında (Tablo 22 ve Grafik 27), en çok oranda 

hem pandemi öncesinde (n: 297; %43) hem de pandemi sırasında (n: 248; %35,9) okullarında herhangi bir cinsel sağlık eğitimi dersinin 

olmadığının belirtildiği görülmektedir. Benzer biçimde okullar çevrimiçi bir cinsel sağlık eğitiminin de olmadığı da göze çarpmaktadır. Yine, 

pandemi sırasında okullardaki cinsel sağlık eğitimlerine erişim konusunda zorluklarla karşılaşmama oranının %22,5’ten %17,1’e düştüğü ve 

gençlerin okullarındaki cinsel sağlık eğitimlerine erişimlerinde pandemi sırasında zorlukların arttığı görülmektedir. 

Tablo 22: Katılımcıların Okuldaki Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimine Erişimlerinde Karşılaşılan Zorluklar
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Grafik 27:  Katılımcıların Okuldaki Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimine Erişimde Karşılaşılan Zorluklar (%)

43,0
34,2

Akranlarım/sınıf arkadaşlarım cinsel sağlık eğitimi sırasında 
bu bilgileri ciddiyetle dinlemiyor (Gülüyor, şaka yapıyor vb.) 

Okulumda/üniversitemde online (çevrimiçi) 
cinsel sağlık eğitimi yok

Cinsel sağlık dersi seçmeli bir ders ve bunun için 
yeterli kontenjan olmuyor

Zorluklarla karşılaşmıyorum

Pandemi Öncesi

Pandemi Sırasında

Okulumda/üniversitemde cinsel sağlık dersi yok

%0 %10 %20 %30 %40 %50

43,0
35,9

22,5

9,4
5,2

9,1

Cinsel sağlık dersi seçmeli bir ders olarak var 
ama benim ilgimi çekmiyor

5,2
2,0

Ailem cinsel sağlık dersi almama izin vermiyor
3,0

1,0

17,1

4,1

Araştırmanın amaçları doğrultusunda kapsamlı cinsel sağlık eğitimi alma ve bu eğitimlerde karşılaşılan zorlukların cinsiyet beyanı, yaş 

grubu, öğrenim durumu, yerleşim birimi ve aktif STK üyeliğine göre farklılıkların olup olmadığı incelenmiştir ve yalnızca cinsiyet beyanı ile 

aktif STK üyesi olmaya göre anlamlı farklar saptanmıştır (Tablo 23). Araştırmaya katılan gençlerin kapsamlı cinsel sağlık eğitimi alma 

durumları cinsiyet beyanına göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark (X²: 4,18, p<0,05) bulunmuştur ve bu fark kadınların 

diğer cinsiyet beyanı olan bireylere göre daha az oranda bu eğitimi aldığı yönündedir (Grafik 28). Ayrıca, aktif STK üyesi olma durumu ve 

kapsamlı cinsel sağlık eğitimi alma bağlamında anlamlı bir farklılık olduğu (X²: 8,75, p<0,05) ve STK üyesi olanların olmayanlara göre daha 

fazla cinsel sağlık eğitimi aldığı Tablo 23’te görülmektedir.

Evet Hayır
X² sd p

F f

13 8

4,18 2 0,00*

Erkek 79 55

Kadın 302 229

Evet 149 79
8,75 1 0,00*

Hayır 245 213

Tablo 23: Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimi Alma Durumu ve Cinsiyet Beyanına İlişkin Ki-Kare Tablosu

*p<0,05
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Grafik 28:  Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimi Alma Durumu ve Cinsiyet Beyanı (%)

Erkek

Kadın
Evet

Hayır

Belirtmeyi istemiyorum ve Non-Binary

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70

59,0
41,0

62,0
38,0
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43,0

Araştırmada katılımcılara cinsel sağlık eğitimi kapsamında en çok eğitim almak istedikleri konular sorulduğunda, ilk sırada güvenli 

cinsellik (%73,4) konusunun geldiği ve bunu cinsel haklar (%66,6) ile CYBE (%63,7) konularının izlediği görülmektedir (Tablo 24). Gençlerin 

güvenli cinsel yaşam ve haklarını öğrenme konusunda istekli olmaları önemli görünmektedir. Ayrıca, diğer seçeneğine yanıt veren 

gençlerin (%1,4) belirtilen tüm alanların hepsine yönelik eğitimler, HPV farkındalığı ve aşı yaygınlaştırılması ve toplumsal cinsiyet temelli 

şiddet konuları üzerine de eğitim almak istediklerini ifade ettikleri görülmüştür.  

f %

Sağlık uzmanlarından danışmanlık 433 64,4

256 38,1

187 27,8

183 27,2

150 22,3

136 20,2

130 19,3

Belgeseller 101 15,0

88 13,1

66 9,8

37 5,5

28 4,2

26 3,9

24 3,6

4 0,6

Tablo 24: Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimi için İdeal Kaynaklar ve Bilgi Alınmak İstenen Konular
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f %

479 73,4

435 66,6

416 63,7

313 47,9

HIV ve AIDS 303 46,4

303 46,4

291 44,6

Hasta ve danışan hakları 285 43,6

254 38,9

247 37,8

Üreme Organları 186 28,5

9 1,4

f %

Evet 55 8,1

Hayır 624 91,9

Evet 28 52,8

Hayır 25 47,2

24 85,7

7 25,0

1 3,6

2 7,1

Tablo 25’e bakıldığında cinsel sağlık hizmetlerine erişim gençlerin büyük çoğunluğu COVID-19 pandemisi sürecinde deneyimledikleri 

herhangi bir cinsel sağlık sorunu için uzman hekimler ya da sağlık kurumlarından hizmet alma ihtiyacında bulunmamıştır (%91,9). Hizmet 

alma ihtiyacı olan kişilerin ilgili hizmete erişim sağlama oranlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.  Ancak, hizmeti alamadığını 

belirten kişilerin alamama nedenleri dikkat çekmektedir. Bunlar COVID-19 sebebiyle sağlık kurumlarına gitme konusunda güvende 

hissetmedikleri (%85,7) ve toplumsal baskı (%25,0) olarak belirtilmiştir (Grafik 29).

Tablo 25: COVID-19 Pandemisi Sürecinde Cinsel Sağlık Hizmetlerine Erişim

Tablo 24: Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimi için İdeal Kaynaklar ve Bilgi Alınmak İstenen Konular
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%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90

COVID-19 sebebiyle güvende hissetmedim 85,7

Grafik 29: İhtiyaç Duyulmasına Rağmen Hizmet Alamama Nedenleri (%)

25,0

3,6

7,1Diğer

Toplumsal baskı hissettim

Yaşadığım yere yakın sağlık hizmeti alınabilecek bir yer yoktu

Araştırmanın amaçlarından biri olan cinsel sağlık hizmetlerine erişimin cinsiyet beyanı, yaş aralığı, yerleşim birimi, öğrenim durumu ve 

kendini herhangi bir kimlikle tanımlamama durumuna göre farklılaşma olup olmadığı incelendiğinde elde edilen bulgular Tablo 26’de 

verilmektedir. 

Evet Hayır
X² sd p

F f

6 16

11,32 2 0,00*
Erkek 9 123

Kadın 40 485

Yaş Aralığı
18-24 34 454

5,19 1 0,02*
25-30 21 145

48 446
6,36 1 0,01*

7 178
*p<0,05

Araştırmaya katılan gençlerin öğrenim düzeyleri ve kendilerini herhangi bir kimlikle tanımlamama durumları, COVID-19 pandemisi 

sürecinde herhangi bir cinsel sağlık sorunu için hizmet alma ihtiyacı duyma oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Ancak, cinsiyet beyanları, yaş grupları, yerleşim birimi ve bireyin kendini herhangi bir kimlikle tanımlamama durumuna 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar söz konusudur (Tablo 26). Cinsiyet beyanı anlamında erkeklerin; kadınlara, non-binary’lere ve 

cinsiyet beyanından bulunmayan bireylere göre daha az başvuru yaptığı gözlenmiştir (X²: 11,32, p<0,05). Yerleşim birimi anlamında ise 

büyükşehirde yaşayanların daha fazla cinsel sağlık hizmeti alma ihtiyacı olduğu gözlenmiştir (X²: 5,19, p<0,05). 25-30 yaş grubunun 18-24 

yaş grubuna göre daha fazla cinsel sağlık hizmeti alma ihtiyacı olduğu istatistiksel olarak anlamlı olan başka bir sonuçtur (X²: 6,36, 

p<0,05).

Tablo 26: COVID-19 Pandemisi Sürecinde Herhangi Bir Cinsel Sağlık Sorunu için Uzman Hekim ya da Sağlık Kurumundan 
Hizmet Alma İhtiyacına ilişkin Ki-Kare Tablosu
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f 4 7 4 7 11

% 12,1 21,2 12,1 21,2 33,3

Sağlık uzmanı saygılıydı. f 1 2 4 8 18

% 3,0 6,1 12,1 24,2 54,5

f 2 4 6 3 18

% 6,1 12,1 18,2 9,1 54,5

f 4 5 6 6 12

% 12,1 15,2 18,2 18,2 36,4

f 1 2 4 2 24

% 3,0 6,1 12,1 6,1 72,7

f 3 3 8 4 15

% 9,1 9,1 24,2 12,1 45,5

f 1 4 2 6 19

% 3,1 12,5 6,3 18,8 59,4

Tablo 27’e göre gençlerin aldıkları cinsel sağlık hizmeti bağlamında ise genelde memnun oldukları görülmektedir. Ancak, sıklıklar ele 

alındığında kararsızlıkların da yüzdesinin fazla olduğu gözlenmektedir ki bu durum da önemli bir bulgudur. Örneğin, sağlık uzmanının 

ayrımcılıktan uzak bir tutuma sahip olmasındaki oran %24,2’dir. Bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığında, katılımcıların toplamda %45,4’ü 

gerekli tüm bilgileri aldım seçeneğinde kararsız ya da gerekli tüm bilgileri almadığını belirtmiştir. Sağlık uzmanının ayrımcılıktan uzak bir 

tutuma sahip olup olmadığına bakıldığında ise, gençlerin toplamda %42,4’ü kararsızım ya da sağlık uzmanı ayrımcılıktan uzak bir tutuma 

sahip değildi seçeneklerini işaretlemiştir.

Tablo 27: Çevrimiçi Ya Da Yüz Yüze Alınan Son Cinsel Sağlık Hizmeti İle İlgili Değerlendirme
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f %

Evet 167 24,5

Hayır 514 75,5

Evet 18 10,8

Hayır 149 89,2

9 50,0

8 44,4

5 27,8

Eczanede bulunmuyordu. 1 5,6

1 5,6

0 0,0

2 11,1

COVID-19 pandemisi sırasında gençlerin %24,5’ü gebeliği önleyici yöntemlere 

ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir (Tablo 28 ve Grafik 30). İhtiyaç duyanların 

%89,2’sinin ise (Grafik 31) bu yöntemlere erişimde zorluk deneyimlemedikleri 

gözlemlenmiştir. 

%75,5

%24,5

Grafik 30: COVID-19 pandemisi gebeliği önleyici 
yöntem kullanma ihtiyacı durumu (%)

EVET HAYIR

%89,2

%10,8

Grafik 31: Gebeliği önleyici yöntemlere 
erişimde zorluk yaşama durumu (%)

EVET HAYIR

Tablo 28: COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gebeliği Önleyici Yöntemlere Erişim
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Katılımcılara gebeliği önleyici yöntemlere erişimde zorluk deneyimleme nedenleri sorulmuş ve bu yöntemleri satın alma ya da bunlarla 

ilgili danışmanlık almaya utanma ve çekinmenin (%50,0) en büyük neden olduğu ortaya çıkmıştır.  Ekonomik durumların yetersizliği (%44,4) 

de bir diğer önemli neden olarak ortaya çıkmaktadır (Grafik 32). Diğer seçeneğine yanıt veren gençler ise COVID nedeni ile markete, 

kondom almaya gitmek istemediğini ve eczacı tarafından psikolojik baskıya uğradığını ifade etmiştir.

Çalışmada gençlerin istenmeyen gebeliklerde isteğe bağlı düşük (kürtaj) hizmetlerine başvuru durumları ile hizmete erişimleri ile ilgili 

yaşadıkları zorluklar ve engeller ile ilgili deneyimleri sorulmuştur. Bu deneyimleri ile ilgili verilen yanıtların frekans ve yüzde dağılımları 

Tablo 29’da verilmektedir. 

%0

Grafik 32:  Gebeliği Önleyici Yöntemlere Erişimde Yaşanan Zorluklar (%)

Almaya utandım/çekindim

Ne kullanacağımı/alacağımı bilmiyordum 27,8

5,6

Ekonomik durumumuz sebebiyle alamadım

Eczanede bulunmuyordu

5,6Doktor ücretsiz verebileceği materyallere sahip değildi

%10 %20 %30 %50%40

50,0

44,4

0

11,1

Nerede bulacağımı bilmiyordum

Diğer

f %

Evet 64 9,4

Hayır 616 90,6

Durumu

Evet 38 59,4

Hayır 26 40,6

24 63,2

15 39,5

15 39,5

dışlanırım vb.) başvuramadım.
14 36,8

8 21,1

5 13,2

4 10,5

4 10,5

3 7,9

Yaşadığım yerde doktor/hastane yoktu. 2 5,3

1 2,6

1 2,6

Tablo 29: İsteğe Bağlı Düşük (Kürtaj) Hizmetlerine Erişim
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Tablo 29’a bakıldığında araştırmaya katılan gençlerin %9,4’ünün kendisinin ya da tanıdığı başka bir gencin kürtaj hizmeti alabilmek için 

başvuruda bulunduğunu görülmektedir. Bu bulgu Grafik 33’te de gösterilmektedir. Ne var ki, başvuruda bulunanların %59,4’ü kürtaja erişim 

konusunda zorluklar yaşamışlardır (Grafik 34).

%90,6

%9,4

Grafik 33: İsteğe Bağlı Düşük (Kürtaj) Hizmeti 
İçin Sağlık Hizmeti Başvurusunda Bulunma 

Durumu (%)

EVET HAYIR

%59,4

%40,6

Grafik 34: İsteğe Bağlı Düşük (Kürtaj) Hizmeti 
İçin Sağlık Hizmetine Erişimde Zorluk 

Deneyimleme Durumu (%)

EVET HAYIR

 Kürtaj başvurusunda bulunanların bu hizmetten 

yararlanmasını engelleyici etmenlere bakıldığında 

çoğunlukla hizmete erişim ücretinin çok yüksek 

olduğu (%63,2), utandıkları/çekindikleri (%39,5), 

hastane/doktor tarafından bu hizmetin 

engellendiği (%39,5) ve toplumsal çevredeki 

baskılar ve dışlanma korkusu nedeniyle 

başvuramadıklarını (%36,8) ifade edilmiştir. 

Ekonomik anlamda kürtaja erişim konusunda 

yaşanan zorluğu araştırmaya katılan gençlerden 

biri şöyle ifade etmiştir:

Devlet hastanelerinde bekar kadınların kürtajı genelde 

yapılmıyor ve arkadaşım özel bir klinikte kürtaj 

yaptırmak zorunda kaldı. Bu süreçte de maddi olarak 

zarar gördü ve parayı çok zor denkleştirdi.
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Evet Hayır
X² sd p

f f 

Yaş Aralığı
18-24 98 392

22,95 1 0,00*
25-30 64 102

139 357
38,16 1 0,00*

28 157

107 242
14,24 1 0,00*

60 270

Tablo 30’a göre gebeliği önleyici yöntemlere erişime duyulan ihtiyaç konusunda yaş aralığı (X²: 22,95, p<0,05), yerleşim birimi (X²: 38,16, 

p<0,05) ve öğrenim durumuna (X²:14,24, p<0,05) göre anlamlı farklılıklar gözlenmektedir. İlk olarak yaş grupları ele alındığında 25-30 yaş 

grubunun 18-30 yaş grubuna göre daha fazla ihtiyaç duyduğu görülmektedir (Grafik 35). Yerleşim birimine göre (Grafik 36) büyükşehirde 

yaşayan gençlerin büyükşehirde olmayanlara göre daha çok gebeliği önleyici yöntem kullanma ihtiyacı olduğu gözlenmektedir. Öğrenim 

durumuna göre (Grafik 37) farklılaşma ele alındığında ise lisans ve lisansüstü eğitim derecesine sahip gençlerin lisans altında bir eğitim 

derecesi olan gençlere göre anlamlı düzeyde daha fazla ihtiyaç duydukları bulunmuştur. Üniversiteye devam eden gençlerin de lisans altı 

derece içinde değerlendirildiği düşünüldüğünde bu bulgu önemli görülmektedir. Eğitim düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olması da bilgi 

ve bilinçlenme düzeyi ile beraber yaşla da ilişkili görünmektedir. Bu yöntemlere ihtiyaç duyup erişebilme bağlamında ise cinsiyet beyanı, 

kendini herhangi bir kimlikle tanımlamamaya göre farklılık göstermemiştir.  

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

Evet
20,0

Grafik 35:  COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanma İhtiyacı 
Durumu ve Yaş Aralığı (%)

39,0

Hayır
80,0

61,0

18-24

25-30

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

Evet
28,0

Grafik 36:  COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanma İhtiyacı 
Durumu ve Yerleşim Birimi (%)

52,0

Hayır
72,0

48,0

Büyükşehir

Büyükşehir Değil

*p<0,05

Tablo 30: COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanma İhtiyacı Durumuna İlişkin Ki-Kare Tablosu
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31,0

Grafik 37:  COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanma İhtiyacı Durumu ve Öğrenim 
Durumu (%)

18,0

Hayır
69,0

Lisans ve üstü

Lisans altı

%90

82,0

Araştırmaya katılan gençlerin isteğe bağlı düşük hizmeti için sağlık kuruluşuna başvuruda bulunma durumu yaş grupları (X²: 9,34; p<0,05) 

ve kendini herhangi bir kimlikle tanımlama (X²: 5,73; p<0,05)istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya koymuştur (Tablo 31). Yaş grubuna 

ilişkin karşılaştırmalar yapıldığında 18-24 yaş aralığında daha fazla başvurunun olduğu görülmektedir (Grafik 38). Kendini herhangi bir 

kimlikle tanımlamayan gençlere kıyasla hak ihlallerine maruz kalan kimliklerle kendini tanımlayan gençlerin kürtaj başvurusunda 

bulunma oranı daha azdır. (Grafik 39)

Bulunma Durumu

Evet Hayır
X² sd p

F f 

Yaş Aralığı
18-24 37 452

9,34 1 0,00*
25-30 26 140

Tanımlamama

Evet 28 365
5,73 1 0,01*

Hayır 36 251

*p<0,05

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

Evet

Grafik 38:  İsteğe Bağlı Düşük (Kürtaj) Hizmeti İçin Sağlık Hizmeti Başvurusunda Bulunma Durumu ve Yaş Aralığı 
(%)

41,0

Hayır
76,0

24,0

18-24

25-30

59,0

Tablo 31: İsteğe Bağlı Düşük (Kürtaj) Hizmeti için Sağlık Hizmeti Başvurusunda Bulunma Durumu Ki-Kare Tablosu

*p<0,05
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Grafik 39:  İsteğe Bağlı Düşük (Kürtaj) Hizmeti İçin Sağlık Hizmeti Başvurusunda Bulunma Durumu ve Kendini 
Tanımlama Durumu (%)

12,5

Hayır
92,9

(Kendini Tanımlama) Evet

(Kendini Tanımlama) Hayır

%90 %100

87,5

Gençlerin COVID-19 pandemisi sürecinde kapsamlı cinsel sağlık eğitimi ve cinsel sağlık hizmetlerine erişimleri ile ilgili genel durumlarına 

bakıldığında, cinsel sağlık ve üreme sağlıkla ilgili bilgi ve hizmetlere gereksinim duydukları ve bu gereksinimin yaş aralığı, öğrenim düzeyi 

ya da yerleşim birimi gibi değişkenlere göre değişkenlik gösterdiği görülmektedir.

4.6. Gençlerin İyilik Hali

Bu bölümde gençlerin COVID-19 sürecindeki bilgi edinme kaynakları, ev içi şiddet/yakın partner şiddetine maruz bırakılma ve şiddetle 

mücadele deneyimleri ele alınmaktadır. Bu noktada, gençlerin pandemi sürecinin ilk 4 haftasındaki duygu durumlarındaki değişimler de 

bu bölümde incelenmiştir. 

Tablo 32’e göre araştırmaya katılan gençlerin COVID-19 ile ilgili temel bilgi edindikleri kaynaklar olarak gençlerin %68,3’ü resmi kamu 

kurumlarının sosyal medya hesapları ve web siteleri, %52,8’i radyo/televizyon ve %39,9’u resmi kurum dışındaki sosyal medya ve web 

siteleri kullandıkları gözlenmiştir. Diğer seçeneğini işaretleyen gençler (%3,7) ise COVID-19 ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün web 

sayfası, bilimsel yayınlar ve makalelerden bilgi edindiklerini, ayrıca tıp fakültesi/sağlık bilimlerinde okuyan ya da bu fakültelerden mezun 

gençlerin alanları gereği bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir. 

f %

467 68,3

361 52,8

273 39,9

Sağlık kurumları 241 35,2

Sanal gazete 160 23,4

157 23

98 14,3

43 6,3

Gazete (Yazılı basın) 38 5,6

25 3,7

4 0,6

Tablo 32: COVID-19 ile İlgili Temel Bilgi Kaynağı
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Gençlerin pandemi sürecinin ilk dört haftasındaki genel duygu durumları incelendiğinde (Tablo 33) katılıyorum 
ve tamamen katılıyorum derecelendirmeleri birlikte alınırsa gençlerin büyük çoğunluğunun (%78) ülkenin 

durumunu düşündüğünde gergin hissettiğini belirtmiş olması dikkat çekicidir. 

Gençlerin yine çoğu aile üyelerinin ve arkadaşlarının sağlığıyla ilgili olarak endişeli olduklarını (%71) kendi sağlıklarından endişe 

etmelerinden daha çok (%56) belirtmişleridir. Alışverişe ve dışarı çıkmaktan (%74), uyku (%63) ve beslenme düzenlerinin (%47) 

bozulmasından dolayı iyi hissetmediklerini dile getirmişlerdir. Bulgular okula ya da işe gitmemenin gençlere iyi gelmediği (%53) ve 

arkadaşlarıyla ilişkilerinde iyi ve mutlu hissetmediklerini (%45) göstermektedir. Ayrıca ekonomik durumlarıyla ilgili endişe yaşamaları 

(%55) iyilik hali ile ilişkilendirilen önemli değişkenlerden biri olarak değerlendirilmelidir. Diğer yandan gençlerin rahat ve sakin 

olmadıklarını (%50) ve aile ile vakit geçirmenin iyi hissettirmediği (%40) de önemli görünmektedir. 
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f 173 160 129 109 95

% 26 24 19 16 14

f 24 37 83 202 319

% 4 6 12 30 48

f 67 93 132 181 197

% 10 14 20 27 29

f 24 31 68 183 362

% 4 5 10 27 54

f 40 53 81 226 269

% 6 8 12 34 40

f 101 95 109 152 211

% 15 14 16 23 32

f 103 70 73 123 299

% 15 10 11 18 45

f 159 117 81 124 183

% 24 18 12 19 28

f 244 136 108 88 90

% 37 20 16 13 14

Duygu durumum alt üst oldu. f 324 110 84 56 85

% 49 17 13 8 13

f 163 120 138 112 130

% 25 18 21 17 20

f 147 120 193 142 59

% 22 18 29 21 9

f 241 106 134 101 77

% 37 16 20 15 12

f 158 110 154 142 95

% 24 17 23 22 14

mutluydum.
f 154 146 150 134 75

% 23 22 23 20 11

Tablo 33: Pandemi Sürecinin İlk 4 Ha�tasındaki Genel Duygu Durumu
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Araştırmada yaş, cinsiyet beyanı, öğrenim durumu, yerleşim yeri, aile ile beraber yaşama, kendilerini tanımlama gibi demografik 

değişkenlere göre gençlerin iyilik halinde bir farklılığın olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla iyilik halini belirlemeye yönelik olarak 

oluşturulan maddeler ile bu değişkenler tek tek ele alınarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Burada yalnızca istatistiksel olarak anlamlı çıkan 

bulgulara verilmiştir. Aynı zamanda sivil katılımda bulunup bulunmanın iyilik halinde bir fark yaratıp yaratmadığına bakılmış, aktif STK 

üyesi olmak ile gönüllü hizmette bulunmanın iyilik halinde bir farklılık yaratmadığı görülmüştür.  

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
X² sd p

F f f

LGBTİ+ Olma 
Durumu

Evet 32 14 33
6,52 2 0,04*

Hayır 164 95 330

4 1 17

10,30 4 0,03*Erkek 49 21 60

Kadın 143 87 286

durumu
Evet 12 11 92

37,64 2 0,00*
Hayır 184 98 271

*p<0,05

Tablo 34’e bakıldığında LGBTİ+ olmayan bireylerin LGBTİ+ olan bireylere göre ekonomik durumları ile ilgili endişe yaşamalarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark söz konusu olup LGBTİ+ olmayanların pandemi sürecinin ilk 4 ayında daha fazla ekonomik endişe 

içerisinde oldukları gözlenmiştir (X²: 6,52, p<0,05). Cinsiyet beyanına göre kadınların istatistiksel olarak anlamlı fark yarattığı 

görülmektedir ve diğer cinsiyet beyanlarına göre genç kadınların ekonomik durumlarıyla ilgili olarak daha çok endişe yaşadıkları 

gözlenmiştir (X²: 10,30, p<0,05). Ekonomik durumla ilgili yaşanan endişeye bakıldığında ise işsiz gençlerin işi olan gençlere göre anlamlı 

olarak (X²: 37,64, p<0,05) daha fazla endişe yaşadıkları görülmektedir. 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
X² sd p

F f f

Olma Durumu
Evet 47 14 18

13,87 2 0,00*
Hayır 220 179 183

Tablo 35: LGBTİ+ Olmak ve Aile ile Vakit Geçirmeye ilişkin Ki-Kare Tablosu

Tablo 34: Ekonomik Durumla ilgili Endişe Yaşamaya ilişkin Ki-Kare Tablosu

*p<0,05

69

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gençlerin İyilik Halinin Belirlenmesi 



Tablo 35 ele alındığında pandeminin ilk 4 haftasında LGBTİ+ gençler diğer anahtar gruplara göre anlamlı düzeyde (X²: 13,87, p<0,05) aileleri 

ile vakit geçirmek zorunda kalmanın iyi hissettirmediğini ifade etmiştir (Grafik 40).  

Grafik 40:  LGBTİ+ Olmak ve Aile ile Vakit Geçirme (%)
Ailemle Vakit Geçirmek İyi Hissettirdi

Kararsızım

Katılıyorum

Katılmıyorum

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60

17,7
30,8

59,5
37,8

22,8
31,4

LGBTİ+

LGBTİ+ Değil

Tablo 36’ye göre pandemi sürecinin ilk 4 haftasında sağlıkla ilgili yaşanan endişelerde erkeklerin kadınlara ve cinsiyet beyanında 

bulunmayanlar ile non-binary gençlere göre daha az endişeli oldukları (X²: 35,45, p<0,05) bulunmuştur. Aynı zamanda, işsiz gençlerin işi 

olan gençlere göre sağlıkları ile ilgili daha fazla endişeleri (X²: 6,34, p<0,05) olduğu gözlenmiştir (Grafik 41 ve 42).

*p<0,05

Grafik 41:  Cinsiyet Beyanı ve Sağlık Durumu ile İlgili Endişeli Olmak (%)

Kararsızım

Katılıyorum

Katılmıyorum

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60

9,5
20,0

14,3
42,3

37,7

Belirtmemeyi tercih ederim ve Non-Binary

Erkek

19,7

20,0

60,3

%70 %80

76,2
Kadın

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
X² sd p

F f f

3 2 16
35,45 4 0,00*

Erkek 55 95 330

Kadın 102 1 17

6,34 2 0,04*
Durumu

Evet 20 18 77

Hayır 140 114 301

Tablo 36: Sağlık Durumu ile İlgili Endişeli Olmaya İlişkin Ki-Kare Tablosu
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Grafik 42:  İşsiz Genç Olmak ve Sağlık Durumu ile İlgili Endişeli Olmak (%)

Kararsızım

Katılıyorum

Katılmıyorum

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60

15,7
20,5

17,4
25,3

54,2

Evet

Hayır

%70

66,9

Pandemi sürecinin ilk 4 haftasında okula ya da işe gitmeme durumlarının gençlere iyi hissettirip hissettirme durumu incelendiğinde Tablo 

37’a göre cinsiyet beyanı ve aile ile yaşama durumuna göre farklılıkların olduğu gözlenmektedir. Cinsiyet beyanına göre okula/işe 

gitmemenin en iyi geldiği grubun kadınlar ve cinsiyet beyanında bulunmayan/non-binary gençler olduğu gözlenmektedir (X²: 16,64, 

p<0,05). Aile ile yaşama durumu ele alındığında ailesiyle yaşayan gençlerin okula/işe gitmemenin onlara iyi hissettirmediği 

gözlenmektedir (X²:12,00, p<0,05). 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
X² sd p

F f f

6 8 8
16,64 4 0,00*

Erkek 57 38 33

Kadın 102 1 17

12,00 2 0,00*
durumu

Evet 267 92 112

Hayır 80 42 66

Grafik 43:  Cinsiyet Beyanı ve Okula/İşe Gitmeme Durumunun İyi Hissettirmesi (%)

Kararsızım

Katılıyorum

Katılmıyorum

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60

36,3
29,7

27,3
44,5

25,8

Belirtmemeyi tercih ederim ve Non-Binary

Erkek 55,8

17,3

26,9

Kadın

36,3

Tablo 37: Okula/ İşe Gitmeme Durumu ile İlgili Ki-Kare Tablosu

*p<0,05
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Grafik 44:  Aile ile Yaşama ve Okula/İşe Gitmeme Durumunun İyi Hissettirmesi (%)

Kararsızım

Katılıyorum

Katılmıyorum

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60

19,5
22,3

56,7
42,6

35,1

Evet
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23,8

f % f %

maruz kaldım. 122 17,7 24 3,5

zorbalığa maruz kaldım. 140 20,3 39 5,7

204 29,6 77 11,2

kaldım. 180 26,1 64 9,3

oldu. 125 18,1 28 4,1

Tablo 38’e göre araştırmaya katılan gençlerin şiddet deneyimleri incelendiğinde, pandemi öncesinde en çok flört şiddetine maruz 

kaldıklarını belirtmeleri (%29,6) dikkat çekicidir. Bu oranın pandemi sürecinde %11,2’ düşmesi gençlerin ailelerinin yanına dönmüş olmaları 

ve çeşitli önlemler ve kısıtlamalar nedeniyle evden dışarı çıkamamaları ile ilişkilendirilebilir. Benzer biçimde pandemi sürecinde sanal 

ortamda şiddete maruz kalma oranın da pandemi öncesinde daha yüksek olduğu ve pandemi sürecinde düştüğü gözlemlenmektedir.  

Diğer yandan bu bulgular katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sonrası maddeleri eşit oranda yanıtlamamalarından dolayı 

karşılaştırabilir bulgular olarak görülmemektedir. Örneğin ev içi şiddete bakıldığında verilen yanıtlar karşılaştırıldığında pandemi sonrası 

bu maddeye tepki veren katılımcıların frekansının düşük olması olması katılımcıların maruz kaldığı şiddette bir azalma olduğu biçimde 

yorumlamayı çok mümkün kılmamaktadır.               

Tablo 38: Katılımcıların Şiddet Deneyiminin Pandemi Öncesi ve Pandemi Sürecindeki Durumu
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Grafik 45: Gençlerin Şiddet Deneyimi (%)

20,3
5,7

Sanal şiddet

Ev içi fiziksel şiddet ya da zorbalık

Kendine zarar verme girişimi

Flört şiddeti
Pandemi Öncesi

Pandemi Sırasında

Ev içi cinsel şiddet taciz ya da zorbalık

%0 %10 %20 %30 %40

17,7
3,5

29,6

26,1
9,3

18,1

11,2

4,1

Aşağıdaki grafiklerde ise cinsiyet beyanına, aile ile yaşama durumuna göre ve LGBTİ+ gençlerin şiddet deneyimlerini betimlemektedir.

Grafik 46:  Kendine Zarar Verme Girişimi ve Cinsiyet Beyanı (%)

Erkek

Kadın
Evet

Hayır

Belirtmeyi istemiyorum ve Non-Binary

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70

21,6
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8,2
7,1

71,4

%80
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Grafik 47:  Sanal Şiddet ve Cinsiyet Beyanı (%)

Erkek

Kadın
Evet

Hayır

Belirtmeyi istemiyorum ve Non-Binary

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70

16,9
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%80
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74,8
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Grafik 48:  Ev İçi Cinsel Taciz/Zorbalık ile Cinsiyet Beyanı (%)

Erkek
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Grafik 49:  Ev İçi Fiziksel Şiddet/Zorbalık ve Cinsiyet Beyanı (%)
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Belirtmeyi istemiyorum ve Non-Binary

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70

13,3
23,6

7,6
6,9

%80

79,0
69,4

Grafik 50:  Flört Şiddeti ve Cinsiyet Beyanı (%)

Erkek

Kadın
Evet

Hayır
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Grafik 46’e göre pandemi öncesi ve sürecindeki döneme göre erkeklerin ve cinsiyet beyanında bulunmayan/non-binary gençlerin kendine 

zarar verme durumları görece azalırken, kadınlar da ise %70,1’den %71,4’e çıkmıştır. Sanal ortamda şiddete maruz kalma ele alındığında ise 

hem erkeklerin hem de kadınların bu şiddet türüne maruz kalma durumları artış göstermiştir (Grafik 47). Diğer yandan kadınların ve 

cinsiyet beyanında bulunmayan/non-binary gençlerin maruz bırakıldığı ev içi cinsel taciz ve zorbalık azalırken erkeklerin bu şiddet türüne 

pandemi sürecinde maruz kalma durumu %18,1’den %24,4’e çıkmıştır (Grafik 48). Ev içi fiziksel şiddet/zorbalık ele alındığında pandemi 

sürecinde erkeklerin daha fazla bu şiddet türüne maruz bırakıldığı gözlenmektedir. Son olarak, Grafik 50 ele alındığında pandemi 

öncesinde kadınlar daha fazla flört şiddetine maruz bırakılırken pandemi sürecinde erkeklerin bu şiddet türüne maruz bırakılma oranları 

artmıştır.
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Grafik 51’e göre araştırmada ele alınan ev içi fiziksel şiddet hariç 4 şiddet türünde LGBTİ+ gençlerin pandemi öncesine göre pandemi 

sürecinde şiddete maruz bırakılma oranları azalmıştır. En büyük azalış ise özellikle ev içinde cinsel taciz ve zorbalığa maruz kalmada 

gözlenmektedir.

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

Grafik 51: LGBTİ+ Gençlerin Şiddet Deneyimleri (%)
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Grafik 52: Pandemi Öncesinde Aile ile Yaşam Durumlarına Göre Şiddet Deneyimleri (%)
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Grafik 53: Pandemi Sürecinde Aile ile Yaşam Durumlarına Göre Şiddet Deneyimleri (%)
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 Grafik 52’e göre pandemi öncesinde aile ile yaşayan gençlerin ev içi cinsel taciz/zorbalık ve flört şiddetine maruz bırakılma anlamında aile 

ile yaşamayan gençlere göre daha fazla maruz bırakıldıkları görülmektedir. Ek olarak, aile ile yaşayan gençlerin ise sanal şiddet, kendine 

zarar verme ve ev içi fiziksel şiddete maruz kalma anlamında aile ile yaşamayan gençlere göre daha az bu şiddet türlerine maruz kaldıkları 

görülmektedir. 

Grafik 53’e göre ise pandemi öncesine göre pandemi sürecinde önemli bir değişim söz konusu olup aile ile yaşayan gençlerin aile ile 

yaşamayan gençlere göre kendine zarar verme, sanal şiddete maruz bırakılma, ev içi fiziksel şiddete maruz bırakılma artmış ancak 

pandemi öncesine göre ailesiyle yaşayan gençlerin flört şiddetine maruz bırakılma durumları azalmış ve pandemi sürecinde aile ile 

yaşamayan gençlerin ev içi cinsel şiddet ve tacize maruz bırakılma oranları artmıştır.

maruz kaldım

X² sd p
f f 

8 5

3,12 2 0,00*Erkek 14 17

Kadın 83 50

Yaş Aralığı
18-24 65 55

2,86 1 0,00*
25-30 36 17

*p<0,05

Tablo 39’a göre araştırmaya katılan gençlerin ev içinde fiziksel şiddet ya da zorbalığa maruz kalma oranları pandemi öncesi ve sırasındaki 

duruma göre anlamlı bir fark ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle pandemi sürecinde artış söz konusudur. Cinsiyet beyanına göre ise 

pandemi sürecinde pandemi öncesi döneme göre erkeklerin şiddete maruz kalma oranları artmıştır (X²: 3,12, p<0,05). Yaş açısından 

karşılaştırma yapıldığında 18-24 yaş grubunun daha fazla ev içinde fiziksel şiddete maruz kaldıkları görülmektedir (X²: 2,86, p<0,05). 

Belirtilenlere ek olarak, diğer şiddet deneyimleri yaş ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 

f %

Evet 448 66,0

Hayır 231 34,0

f %

183 40,8

116 25,9

64 14,3

25 5,6

31 6,9

Sağlık kuruluşları 23 5,1

2 0,4

4 0,9

Tablo 40: Ev İçi Şiddet/Partner Şiddeti Durumlarında Başvuru Mekanizmalarını Bilme Durumu

Tablo 39: Ev İçinde Fiziksel Şiddet ya da Zorbalığa Maruz Kalma Durumuna ilişkin Ki-kare Tablosu
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Tablo 40’a göre gençlerin maruz kaldığı ev içi şiddet/partner şiddeti durumlarında nereye başvuru yapacaklarını bilip bilmediklerine 

ilişkin soruya gençlerin %66’sının başvuru mekanizmalarını bildiğini ifade ettikleri görülmüştür. Ardından, ilk hangi mekanizmaya 

başvuruda bulunursunuz sorusu sorulduğunda gençlerin %40,8’i kolluk kuvvetlerine, %25,9’u ise ALO 183 aile içi şiddet ve acil yardım 

hattına başvuruda bulunacağını belirtmişlerdir.  Bulgularda göze çarpan başka bir durum ise %14,3 oranında sivil toplum kuruluşlarına 

başvuruda bulunma durumudur. Şiddete maruz bırakılan gençlerin bu konuda bir örgütlenmeden destek araması durumu STK’ların 

etkinliği anlamında güçlendirici ve yol gösterici bir bulgudur. Diğer seçeneğine yanıt veren gençler (%0,9) ise mekanizma olarak hiçbirine 

başvuru yapmayacağını, psikoloğa başvuru yapacağını ya da kendisi avukat olduğu için doğrudan dava açacağını ifade etmişlerdir. Başvuru 

mekanizmaları sorularından sonra katılımcılara ilgili mekanizmalar ile ilişkili bilgi verilmiştir. 

4.7. Genel İzlenimler

Araştırmada ele alınan temel konulardan biri COVID-19 pandemisinin önlenmesi ve durdurulmasında gençlerin rollerinin artırılması için 

yapılabileceklerle ile ilgili önerilerin alınmasıydı. Diğer yandan gençlerin beklentileri ve yaşadıkları sorunlar da ayrıntılı olarak ele alınmak 

istenmiş ve bu kapsamda odak grup görüşmeleri ile ayrıntılı bilgi toplanması amaçlanmıştı. Ne var ki, pandemide gençlerle buluşmanın 

zorlukları ve odak grup görüşmelerini yürütmenin çok olanaklı olmadığı anlaşılınca, anket formunun sonunda 3 adet açık uçlu soru ile 

gençlerin rolleri, pandeminin hayatlarındaki en büyük etkisi ve pandeminin gelecek plan ve beklentileri üzerindeki etkisi ile ilgili ayrıntılı 

bilgiler elde edilmiştir. 

 Kürtaj başvurusunda bulunanların bu hizmetten 

yararlanmasını engelleyici etmenlere bakıldığında 

çoğunlukla hizmete erişim ücretinin çok yüksek olduğu 

(%63,2), utandıkları/çekindikleri (%39,5), hastane/doktor 

tarafından bu hizmetin engellendiği (%39,5) ve toplumsal 

çevredeki baskılar ve dışlanma korkusu nedeniyle 

başvuramadıklarını (%36,8) ifade edilmiştir. Ekonomik 

anlamda kürtaja erişim konusunda yaşanan zorluğu 

araştırmaya katılan gençlerden biri şöyle ifade etmiştir:

“Türkiye nüfusunun çoğunu gençler oluşturuyor. Aktif 

bir gençliğimiz olduğu için temas da haliyle artıyor. 

Gençlerin tedbirler kapsamında hareket etmeleri ve 

etrafındaki insanları bilinçlendirmeleri çok önemli.”

“Genç kesim evlerinde çok sıkıldığı için dışarı çıkıyor ancak 

dışarı çıktıkları zaman ister istemez sosyal mesafe aksıyor 

ve problem oluşturuyor. Gençlerin evden çıkıp açık alanda 

mesafeye dikkat edilerek bir araya getirilmesi evlerinde 

hastalıktan etkilenebilecek bireylerin olduğu gençlerin 

dışarı ve temasta daha dikkatli olması bilgilendirilmesi vs. 

yapılabilir.”

“Ben çok fazla dışarıda gençliğine güvenip maskesiz, 

başıboş gezen genç görüyorum. Biz gençlerin çok dışarı 

çıkmamasını ve çıktığımızda da son derece tedbirli olmamız 

gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler örnek gençlik olarak 

adlandırılıyorsak birilerine örnek olmak bizim vazifemiz”

“Öncelikle genç ve ergenlerin didaktik ve paternalist 

görmeyeceği bir yaklaşımla bilgilendirilmeleri ve 

normalde yaşadıkları sosyal etkileşimlere sağlıklı 

alternatifler olduğunun gösterilmesi gerekiyor.”

“Hayata dair temel meseleleri (ölüm, açlık, hastalık vb.) gerçekten 

ciddiye alan bilirkişiler tarafından gençlere ve ergenlere özellikle 

sosyal medya üzerinden gerçekten ciddi ve eğitici bir şekilde 

ulaşabilmek. (Gençler veya ergenlere ulaşabilmenin yöntemi rap değil, 

hayatta bazı şeyleri taşıdığı ehemmiyetle aktarabilmek ve en önemlisi 

topluluk daha alışmadan önemini aktarabilmek mühim olan.)”
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Sosyal medya üzerinden yapılacak bir dijital aktivizm ve bir katılımcının ifade ettiği şekliyle sanal bilinçlendirme çalışmaları bağlamında 

öneriler şöyle ifade edilmiştir:

Sanal bilinçlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Pandemi sebebiyle 

bilgi kaynağımızın çoğu internet oldu ve ne yazık ki doğru bilgi kadar bilgi kirliliği 

de mevcut bu yanlış yönlendirmeler insanları özellikle aktif internet kullanıcı 

sayısının büyük kısmı olan gençleri olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Medya 

okuryazarlığı becerisinin öğretilmesi ve yaygınlaşması için yapılabilir eğitimler 

düzenlenebilir. Bilinç olursa bu tarz süreçler daha iyi yönetilebilir.

3D yazıcı gibi aletleri olan gençler siperlik gibi gerekli malzemeleri temin etmekte 

yardımcı olabilir, ve risk grubunda olmayıp hastanelere, kliniklere vs. yakın olanlar 

maske ve dezenfektan gibi gereksinimleri dağıtabilir. Bunların yanında en etkili 

olacak yöntem sosyal medyayı, Covid-19 hakkında bilgilendirmek ve önlemlerin 

önemi üzerinde durmak için kullanmak olur.

Toplumun özellikle kırsal kesimin bilgilendirilmesinde ve güncel bilgiye 

ulaşmasında eksik kaldığını düşünüyorum. Gençlere sosyal medyadan daha net bir 

şekilde ulaşılsa ve bu bilgiler güvenilir elden iletilse gençlerin yaşadıkları 

bölgelerde yayılmasını sağlayabileceklerini düşünüyorum.

Sosyal medya ve televizyon/radyo gibi ulusal kanallardan gençleri teşvik edici 

konuları içeren programların yayınlanması ve sağlık çalışanlarının pandemi 

süresince yaşadıkları zorlukları anlatan programların yapılması ve yayınlanmasını 

bekliyorum.

Bu dönemde evde kalmaktan yetişkinlere oranla daha fazla sıkılmış olan gençlere, 

pandemiyle ilgili sağlıklarını da öngörerek hazırlanmış programlarda bazı görevler 

verilerek, onların normal hayatları ve pandemi süreci daha iyi hale getirilebilir
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Pandemi sürecinde etkilenen queer öğrenciler için  şöyle bir öneri getirilmiştir:

Online eğitimi devam eden okullarda yine online psikolojik destek birimleri 

kurulabilir. Toplumun her kesiminin ihtiyacı olduğu gibi akademik stresin üzerine 

yüklenen aile yanında yaşamaya geri dönmek, maddi durumu hakkında 

endişelenmek ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmasının terapiye büyük bir ihtiyaç 

doğurduğunu düşünüyorum. Özellikle bu ihtiyaç, queer öğrenciler için çok belirgin. 

Bu şekilde bir rahatlama noktasına sahip olan gençlerin daha dikkatli davranacağı 

kanısındayım

Gençlerin katılımını sağlarken de özellikle psikolojik destek 

ihtiyacı tıpkı queer bireyler için olduğu gibi tüm gençlere 

yönelik de başka katılımcılar tarafından şu şekilde ifade 

edilmiştir:
“Genç/ergen bireylerin var olan ailevi durumu göz 

önünde bulundurulduğunda (azınlık harici) var olan 

psikolojik şiddete karşı sergilenen zorlu çabanın pandemi 

sürecinde daha büyük bir psikolojik buhrana dönüşmesi 

ve bunun sonucunda toplum geneli zihin sağlığının 

korunması konusunda yetersiz kalkınmasında kaynaklı 

genç bireylerde vurdumduymaz tavırların önüne 

geçilmesi en önemli duruş olacaktır.”

“Öncelikle bence COVID-19 süreci boyunca gençlerin ve 

ergenlerin bozulan ruh sağlıkları düzeltilmeli. Bu adımdan 

sonra gençleri ve ergenleri de dahil edilebilecek online 

COVID-19 hasta takip etme yerleri kurulmalı. Böylelikle 

zaten teknoloji ile büyümüş bir nesile iş imkânı da 

sunulmuş olur”

Bir katılımcı da duruma daha umutsuz bir bakış açısı 

getirerek gençlerin değişim gücünün olmadığını ifade 

etmiştir:

“Pandeminin durdurulmasının sivil bir hareketle 

yapabileceğine inanmıyorum. Tüm dünyanın 6 aydır 

odak noktası olan bir konunun gençler ve ergenlerin 

yardımı ile çözülebilir olduğunu düşünmüyorum. 

Gençlerin yapabileceği şeyler dünyada saygınlık 

kazanmış dürüst uzmanların görüşlerini okumaları, 

anlamaları ve bu yeni hayat tarzına uygun olarak 

alışkanlıklarını değiştirmelerin düşünüyorum.”

COVID-19 pandemisinin hayatınıza en büyük etkisi ne oldu 

diye sorulduğunda ise verilen yanıtlar “eğitim hayatlarının 

aksadığı”, “beslenme alışkanlıklarının değiştiğini”, “ruh 

sağlıklarına olumsuz etkileri olduğunu” ve “aileyle ve 

partneriyle olan çatışmaların gün yüzüne çıkması” ve 

“yaşadıkları zorluklara karşı geliştirdikleri mücadeleler”den 

bahsetmişlerdir.
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COVID-19 pandemi sürecinin gençlerin ruh sağlığını olumsuz 

etkilemesi anlamında anksiyete ve depresif ruh halinin 

oluştuğunu ve bunun diğer vücut fonksiyonlarını da 

etkilediğini gençler şöyle ifade etmişlerdir:

“Ruh sağlığıma olumsuz etkileri oldu. Depresif günler 

geçirmeye başladım. Enerjim sürekli azaldı yaşama 

sevincim tükenme noktasında. Eğitim öğretim 

hayatıma çok büyük etkisi oldu çok verimsiz geçen 

online dersler sadece vakit kaybettirdi”

“Sürekli evdeydim. Kendimi daha iyi tanıdım. 

Beslenme bozukluklarım ve psikolojik bozukluklarım 

arttı.”

“İki yıldır düzelmekte olan psikolojik durumum ciddi 

bir düşüş yaşadı. Yeme bozukluğum tekrar ortaya çıktı 

ve bir senedir yaşamadığım anksiyete ataklarım geri 

döndü. Ayrıca ekonomik bağımsızlığımı da kaybettim”

“Ruh halim çok çabuk değişti ve bu durum çevremdeki 

insanlarla ilişkilerimde zor durumda kalmama sebep 

oldu. Aynı zamanda kendi düzenimden ve 

rutinlerimden bir anda uzaklaşmak beni kötü 

hissettirdi, hissettiriyor”

“Psikolojik olarak zorlandım, artan kaygım fiziksel 

rahatsızlıklarımı tetikledi (reflü, gastrit vb.), yaşadığım 

şehri ve düzenimi bırakıp başka bir şehre geldim”

“İnanın bana hiçbir şey yapasım gelmiyor. Her günüm 

her saatim aynı bir farklılık yok. Hayatımdaki iyi insan 

olmak için kendime koyduğum hedefleri ve aşamaları 

gerçekleştirecek gücüm yok. Motivasyonel olarak her 

işlemde eksilerdeyim. Sanki her işi zorla 

yapıyormuşum gibi...”

“Sosyal yaşamım durdu. COVID-19 öncesi çok fazla 

dışarı çıkan bir insan değildim ama benim için bile çok 

zordu. Gün kavramı yoktu bende, her günüm aynıydı 

çünkü. Uyku düzenim bozuldu. Bir tıp öğrencisi olarak 

gördüğüm pratik derslerim yapılamaması teorik 

derslere olan motivasyonumu da düşürdü”

COVID-19 döneminde yaşanan kayıpların da katılımcılardan 

birinde bazı psikolojik rahatsızlıklar geliştirmesine sebep 

olduğunu ifade etmiştir:

“Kendim, ailem ve akrabalarımda COVID pozitif 

çıkması üzerine dedemin vefat etmiş olması en büyük 

etkisi oldu. Aynı zamanda COVID pozitif süreci ve 

sonrasında da hala devam eden bunalımlar, panik 

ataklar, sinir krizleri gibi psikolojik hasarlar bırakmış 

olması…”
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Aynı zamanda gençlerin ifadeleri anlamında cinsel isteğin 

azalması, güvende hissetmeme duygusu, kendine zarar 

verme düşüncesi bağlamında gençlerin psikolojik 

durumlarında patolojik göstergelere işaret eder niteliktedir;

“Okulumdan, arkadaşlarımdan ve oradaki kurulu 

düzenimden uzak kaldığım için kendimden de uzak 

kalmış hissettim. Sürekli bir umutla bekledim 

bekledim durdum ve bu durumun bitmeyişi yurduma 

okuluma dönemeyişim beni hayal kırıklığına uğrattı. 

Ciddi anlamda çok üzüldüm, ağladım. Depresif bir 

haldeydim. Orda o kadar aktif heyecan verici mutlu 

dolu dolu bir hayatım vardı ki çok özlüyorum ve 

buradayken hiçbir şey yapamıyor gibi elim kolum 

bağlı hissediyorum. Sanki hayatta amacıma ulaşmak 

için elimden hiçbir şey gelmiyormuş gibiydi. Sadece 

günleri geçirmeye çalışıyordum. Herkes tatile gidip 

eğlendi. Virüsün arttığını duydukça daha da 

sinirleniyordum geriliyordum insanlardan 

soğuyordum. Ben evden çıkmayıp öylece beklerken, 

insanlar sosyal medyada gördüğüm kişiler şehir şehir 

gezip hep tatilden fotoğraf çekiyor eğlendiklerini 

paylaşıyordu. Ve bu durum virüsü yaydığı için 

okulların açılmamasına dolayısıyla benim bu 

bunalmış halimin artarak devam etmesine sebep 

oluyordu. Şu hayatta sevdiklerim olmasa geleceğe 

dair umudum olmasa böyle yaşamak istemez ve 

kendime zarar verme girişiminde bile bulunabilirdim 

belki de. İnsanların sorumsuzluğundan da bıktım 

usandım. Herkes üzerine düşeni yerine getirse bu 

durum bu kadar sürmezdi. Ülkenin ekonomisi de kötü, 

kaç insan işsiz kaldı bu dönemde. Daha söylenecek 

çok şey var ama neyse benim hayatıma etkisinden 

kısaca bahsettim.”

“Yalnızlık korkum yüksek derecede arttı. Ömrümün 

sonuna kadar sosyal izole halimin bu kadar yüksek 

olması ihtimalini düşünmek anksiyeteye sebep olduğu 

için psikolojik yardım almak zorunda kaldım. İlk 2 ay 

bir dinlenme süresi gibi gelmişken artık bana büyük 

boyutta bir psikolojik tetikleyici gibi geliyor”

“Kilo aldım, psikolojik sorunlarım oluştu, cinsel 

isteğimde ve genel olarak hayatla ilgili yapmak 

istediğim şeylere karşı ilgisizlik yaşadım ve rahat 

hissetmek için esrar içmeye başladım”

“Evde geçirdiğimiz vaktin artması en büyük etkilerden 

biri. Ayrıca anksiyetelerimiz ve güvende hissetmeme 

duygumuz yükselişe geçti. Çok fazla fake news ve 

sansürlü bilgi dolaştığı için de medyaya ve devlete 

olan (aslında zaten hiç olmayan) güvenin tamamıyla 

kaybolması”

“Mental olarak beni çok yordu hiçbir şeye 

odaklanamıyorum hiçbir şeyden keyif almıyorum.”

Aile ve partnerlerle yaşanan sıkıntıların da COVID-19 

döneminde daha belirgin bir çatışma durumuna dönüştüğü 

de gençler tarafından şu şekilde ifade edilmiştir;

“Kilo aldım erkek arkadaşım beni aldattı kendimi 

iğrenç hissediyorum”

“Ailem hekim olduğu için endişe duydum ve aile evine 

geri döndüğüm için bunaldım, annem babam ben fark 

etmez evde kavga etmeyen iki kişi kalmadı”

“Ailemin aslında ne kadar sorunlu olduğunu öğrendim. 

Tahammülü olmayan sırf kültür baskısıyla evlenmiş ve 

çocuk yetiştirme konusunda bilgileri olmayan, 

çocukların büyüyüp kendi beyinlerini kullanmaya 

başladığında ve onların hatalarını söylemeye 

başladıklarında tehdit altında hisseden ve sanki 

kendileri de çocukmuş gibi kavgaya giren tipler 

olduğunu öğrendim”

“Partnerim ile zorlu durumlardan geçtim. 1 çocuk 

sahibi olmanın zorlu şartları (4 aylık) içinde 

boğulurken var olan zihinsel durumumun pek iyiye 

gitmemesine diğer bir etken de evde kısıtlı kalmış 

olmamızdı”

“Annemle babamın boşanması gerektiğini bu defa 

anladım. Yıllardır boşa kürek çekiyorlarmış bunu fark 

ettim. Babamın ömrü boyunca düzgün bir gelirinin 

olmayışı (asgarî bile olmadı) çalışmayı seven bir 

insan değil, oturduğu yerden insanları yargılamayı 

daha çok sever ve babamın kabalıkları önemli 

etkenlerden”

Ekonomik durumun değişimi anlamında ise gençler 

üzerindeki olumsuz etkileri şöyle ifade edilmiştir:

“Parasızlığın ne kadar kötü olduğunu acı şekilde 

öğrendim”

“Etkin çalışma hayatını kaybettin ve maddi zorluk 

yaşıyorum”

“İş hayatım konusunda çok büyük umutsuzluğa 

düştüm. Zaten distimi⁵ tanısıyla uzun yıllardır 

depresyonla savaşan biriydim, aldığım eğitimde 

proje durdu, bu yaz işe başlamayı planlıyordum fakat 

henüz proje başlamadı bile, projemi destekleyecek 

maddi gücüm kalmadı, ailem kısa zamanda 

sağladığı maddi gücü çekmekle tehdit ediyor-onların 

da maddi durumu kötüye gidiyor, bu vb. nedenlerle 

depresyonum şiddetlendi”

“Ekonomik olarak durumumu geriye attı, iş bulmama 

rağmen iş yerimin sıkıntılarını atlatmaya 

çalışıyoruz…”

Gençlerin deneyimlediği zorluklar karşısında 

geliştirdikleri stratejiler ve farkındalıklar ise şöyledir:

“Üniversite hazırlık yılımda pandemi gerçeği ile 

yüzleştim ve bu yıllardır gösterdiğim çabaların 

sonucunu almamı güçleştirdi, ben durumu iyi 

atlattım ama arkadaşlarımın çoğu sırf bu nedenle 

eğitimini uzattı.”

 “Aile içi çatışmaları nasıl önleyebileceğimi öğrendim.”

“Sevdiğim insanları kaybetme korkusunu COVID öncesi 

çok yaşayan bir insandım. İlk zamanlarda iyi nüksetti 

fakat zaman içinde bu korkumun eskiye nazaran daha 

da azaldığını gördüm.”

“Önceden fazlasıyla şikayetçi bir insandım, COVID 

pandemisinde şahit olduklarım sayesinde dert 

sandığım şeylerin çok basit olduğunu, başımıza çok 

daha kötü şeyler gelebileceğini fark ettim. Nefes 

alabildiğim için ne kadar şanslı olduğumu hissettim.”

“Yapay arkadaşlıklar ile gerçek arkadaşlıkları ayırt 

etme fırsatı buldum. Bunun dışında asla pes etmemeyi 

öğrendim.”

“Hayatta önem verdiğim ve önemsediğim durumların 

daha net farkına vardım. Kendi fiziksel ruhsal ve 

psikolojik sağlığımın önemini görüp bu noktada 

kararlar aldım. Aileme ve diğer insanlara karşı 

sınırlarımı ve onlarla olan ilişkilerimi gözden geçirme 

fırsatım oldu.”

“Bu sene üniversite sınavına 2. Kez hazırlandım ve 

hayatımın dönüm noktalarından biriydi. Tıp fakültesini 

kazandım. Büyük işlerin evinden çıkmadan 

başarılabileceğini öğrendim. Teknolojinin şu ana 

kadar keşfetmediğim faydalarını keşfettim ve 

hayatımda belki de hiç geçiremeyeceğim kadar 

ailemle, evimde vakit geçirdim. Bunun için şanslıyım. 

Biz olayın içinde olmayan seyirciler olarak 

yapabileceğimiz tek şey evimizde oturmak ve 

çalışmaktı. Bu beni pek zorlamadı çünkü alışıktım. 

Değişik bir süreçti. Motivasyonumu her koşulda 

korumayı ve kendimi disipline sokmayı öğrendim. Çok 

korktum ama yapabileceğim şeyleri yaptığımı görünce 

bu korkularımı da yendim.” 
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Aynı zamanda gençlerin ifadeleri anlamında cinsel isteğin 

azalması, güvende hissetmeme duygusu, kendine zarar 

verme düşüncesi bağlamında gençlerin psikolojik 

durumlarında patolojik göstergelere işaret eder niteliktedir;

“Okulumdan, arkadaşlarımdan ve oradaki kurulu 

düzenimden uzak kaldığım için kendimden de uzak 

kalmış hissettim. Sürekli bir umutla bekledim 

bekledim durdum ve bu durumun bitmeyişi yurduma 

okuluma dönemeyişim beni hayal kırıklığına uğrattı. 

Ciddi anlamda çok üzüldüm, ağladım. Depresif bir 

haldeydim. Orda o kadar aktif heyecan verici mutlu 

dolu dolu bir hayatım vardı ki çok özlüyorum ve 

buradayken hiçbir şey yapamıyor gibi elim kolum 

bağlı hissediyorum. Sanki hayatta amacıma ulaşmak 

için elimden hiçbir şey gelmiyormuş gibiydi. Sadece 

günleri geçirmeye çalışıyordum. Herkes tatile gidip 

eğlendi. Virüsün arttığını duydukça daha da 

sinirleniyordum geriliyordum insanlardan 

soğuyordum. Ben evden çıkmayıp öylece beklerken, 

insanlar sosyal medyada gördüğüm kişiler şehir şehir 

gezip hep tatilden fotoğraf çekiyor eğlendiklerini 

paylaşıyordu. Ve bu durum virüsü yaydığı için 

okulların açılmamasına dolayısıyla benim bu 

bunalmış halimin artarak devam etmesine sebep 

oluyordu. Şu hayatta sevdiklerim olmasa geleceğe 

dair umudum olmasa böyle yaşamak istemez ve 

kendime zarar verme girişiminde bile bulunabilirdim 

belki de. İnsanların sorumsuzluğundan da bıktım 

usandım. Herkes üzerine düşeni yerine getirse bu 

durum bu kadar sürmezdi. Ülkenin ekonomisi de kötü, 

kaç insan işsiz kaldı bu dönemde. Daha söylenecek 

çok şey var ama neyse benim hayatıma etkisinden 

kısaca bahsettim.”

“Yalnızlık korkum yüksek derecede arttı. Ömrümün 

sonuna kadar sosyal izole halimin bu kadar yüksek 

olması ihtimalini düşünmek anksiyeteye sebep olduğu 

için psikolojik yardım almak zorunda kaldım. İlk 2 ay 

bir dinlenme süresi gibi gelmişken artık bana büyük 

boyutta bir psikolojik tetikleyici gibi geliyor”

“Kilo aldım, psikolojik sorunlarım oluştu, cinsel 

isteğimde ve genel olarak hayatla ilgili yapmak 

istediğim şeylere karşı ilgisizlik yaşadım ve rahat 

hissetmek için esrar içmeye başladım”

“Evde geçirdiğimiz vaktin artması en büyük etkilerden 

biri. Ayrıca anksiyetelerimiz ve güvende hissetmeme 

duygumuz yükselişe geçti. Çok fazla fake news ve 

sansürlü bilgi dolaştığı için de medyaya ve devlete 

olan (aslında zaten hiç olmayan) güvenin tamamıyla 

kaybolması”

“Mental olarak beni çok yordu hiçbir şeye 

odaklanamıyorum hiçbir şeyden keyif almıyorum.”

Aile ve partnerlerle yaşanan sıkıntıların da COVID-19 

döneminde daha belirgin bir çatışma durumuna dönüştüğü 

de gençler tarafından şu şekilde ifade edilmiştir;

“Kilo aldım erkek arkadaşım beni aldattı kendimi 

iğrenç hissediyorum”

“Ailem hekim olduğu için endişe duydum ve aile evine 

geri döndüğüm için bunaldım, annem babam ben fark 

etmez evde kavga etmeyen iki kişi kalmadı”

“Ailemin aslında ne kadar sorunlu olduğunu öğrendim. 

Tahammülü olmayan sırf kültür baskısıyla evlenmiş ve 

çocuk yetiştirme konusunda bilgileri olmayan, 

çocukların büyüyüp kendi beyinlerini kullanmaya 

başladığında ve onların hatalarını söylemeye 

başladıklarında tehdit altında hisseden ve sanki 

kendileri de çocukmuş gibi kavgaya giren tipler 

olduğunu öğrendim”

“Partnerim ile zorlu durumlardan geçtim. 1 çocuk 

sahibi olmanın zorlu şartları (4 aylık) içinde 

boğulurken var olan zihinsel durumumun pek iyiye 

gitmemesine diğer bir etken de evde kısıtlı kalmış 

olmamızdı”

“Annemle babamın boşanması gerektiğini bu defa 

anladım. Yıllardır boşa kürek çekiyorlarmış bunu fark 

ettim. Babamın ömrü boyunca düzgün bir gelirinin 

olmayışı (asgarî bile olmadı) çalışmayı seven bir 

insan değil, oturduğu yerden insanları yargılamayı 

daha çok sever ve babamın kabalıkları önemli 

etkenlerden”

Ekonomik durumun değişimi anlamında ise gençler 

üzerindeki olumsuz etkileri şöyle ifade edilmiştir:

“Parasızlığın ne kadar kötü olduğunu acı şekilde 

öğrendim”

“Etkin çalışma hayatını kaybettin ve maddi zorluk 

yaşıyorum”

“İş hayatım konusunda çok büyük umutsuzluğa 

düştüm. Zaten distimi⁵ tanısıyla uzun yıllardır 

depresyonla savaşan biriydim, aldığım eğitimde 

proje durdu, bu yaz işe başlamayı planlıyordum fakat 

henüz proje başlamadı bile, projemi destekleyecek 

maddi gücüm kalmadı, ailem kısa zamanda 

sağladığı maddi gücü çekmekle tehdit ediyor-onların 

da maddi durumu kötüye gidiyor, bu vb. nedenlerle 

depresyonum şiddetlendi”

“Ekonomik olarak durumumu geriye attı, iş bulmama 

rağmen iş yerimin sıkıntılarını atlatmaya 

çalışıyoruz…”

Gençlerin deneyimlediği zorluklar karşısında 

geliştirdikleri stratejiler ve farkındalıklar ise şöyledir:

“Üniversite hazırlık yılımda pandemi gerçeği ile 

yüzleştim ve bu yıllardır gösterdiğim çabaların 

sonucunu almamı güçleştirdi, ben durumu iyi 

atlattım ama arkadaşlarımın çoğu sırf bu nedenle 

eğitimini uzattı.”

 “Aile içi çatışmaları nasıl önleyebileceğimi öğrendim.”

“Sevdiğim insanları kaybetme korkusunu COVID öncesi 

çok yaşayan bir insandım. İlk zamanlarda iyi nüksetti 

fakat zaman içinde bu korkumun eskiye nazaran daha 

da azaldığını gördüm.”

“Önceden fazlasıyla şikayetçi bir insandım, COVID 

pandemisinde şahit olduklarım sayesinde dert 

sandığım şeylerin çok basit olduğunu, başımıza çok 

daha kötü şeyler gelebileceğini fark ettim. Nefes 

alabildiğim için ne kadar şanslı olduğumu hissettim.”

“Yapay arkadaşlıklar ile gerçek arkadaşlıkları ayırt 

etme fırsatı buldum. Bunun dışında asla pes etmemeyi 

öğrendim.”

“Hayatta önem verdiğim ve önemsediğim durumların 

daha net farkına vardım. Kendi fiziksel ruhsal ve 

psikolojik sağlığımın önemini görüp bu noktada 

kararlar aldım. Aileme ve diğer insanlara karşı 

sınırlarımı ve onlarla olan ilişkilerimi gözden geçirme 

fırsatım oldu.”

“Bu sene üniversite sınavına 2. Kez hazırlandım ve 

hayatımın dönüm noktalarından biriydi. Tıp fakültesini 

kazandım. Büyük işlerin evinden çıkmadan 

başarılabileceğini öğrendim. Teknolojinin şu ana 

kadar keşfetmediğim faydalarını keşfettim ve 

hayatımda belki de hiç geçiremeyeceğim kadar 

ailemle, evimde vakit geçirdim. Bunun için şanslıyım. 

Biz olayın içinde olmayan seyirciler olarak 

yapabileceğimiz tek şey evimizde oturmak ve 

çalışmaktı. Bu beni pek zorlamadı çünkü alışıktım. 

Değişik bir süreçti. Motivasyonumu her koşulda 

korumayı ve kendimi disipline sokmayı öğrendim. Çok 

korktum ama yapabileceğim şeyleri yaptığımı görünce 

bu korkularımı da yendim.” 

⁵   Uzun süre görülen hafif seyreden depresyon
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Son olarak gençlere gelecekten beklentilerinin ve 

düşüncelerinin, isteklerinin ne olduğu sorulduğunda genel 

olarak planlarının değiştiğini, alt üst olduğunu ama yine de 

COVID-19 sürecinin yarattığı belirsizlik ve umutsuzluklara 

rağmen hayatlarıyla ilgili farklı ve olumlu yönleri 

keşfetmenin ne kadar önemli olduğunu ifade etmişlerdir;

“Farkındalık düzeyim ve kendimi sorgulamama 

neden olarak geleceğe yönelik farklı planlar 

oluşturmama olanak sağladı”

“Hayatın kısa olduğunu bir anda bitebileceğini 

öğrendim. O yüzden kendime daha çok değer 

veriyorum ve gerçekten neyi istediğimi düşünüp 

karar verdim. Artık hedefimi biliyorum ve ona emin 

adımlarla ilerliyorum. Bu yönden olumlu bir etkisi 

oldu”

“Geleceğe vs şimdiye ilişkin onlarca hayalim var. Ama 

bu şartlarda dış etkenlerden (devlet, yönetim, okul 

vb.)  gelen ve benim hayallerimde isteklerimde 

olumlu bir fayda sağlayacak hiçbir gelişme, 

değişiklik yok. Tek gelişme, gelişimim değişimim ve 

öğrenmem üretmem adına verdiğim bireysel 

çabalarım”

“Geleceğe ilişkin bir plan yapmak günümüzde elzem 

oldu. Geleceğe dair yapılan planlardaki belirsizlik 

bizi çok endişelendirdi. COVID-19 süreci de bunu 

körükledi. Bilinmezliklerin sayısı oldukça arttı. 

Olumlu olarak sadece kendi kendimize düşünmemiz 

için büyük bir boşluk oldu diyelim. Sorgulama gibi...”

“Geleceğe dair umut ve planlarım olumlu yönde 

etkilendi ama pandemi büyük bir belirsizlik yarattığı 

için bir şey söylemek zor…”

Mesleki anlamda da gençlerin COVID-19 pandemisi 

ile beraber mesleki anlamda güçlendirici ve 

dönüştürücü yönlerinin olduğunu ifade etmişlerdir;

“Ben bir hukukçu olmak istiyorum. Kadınlara 

uygulanan bu şiddete karşı mücadele etmek istiyorum. 

COVİD-19 pandemisinde daha çok hırslandım. Çünkü 

kadına şiddet maalesef devam etti.”

“Tıp Fakültesi kazandığım için 6 yıl içinde iyi bir 

çalışma performansıyla iyi bir doktor olmak ve bu 

benzeri viral hastalıklara karşı bir ilaç geliştirmek 

istiyorum. Tıp fakültesinde uygulama dersleri de 

olduğu için normalde laboratuvarda işlememiz 

dersleri online olduğu için işleyemeyeceğiz bu beni 

üzen yegane şey.”

“Gelecekte kendimi iyi hissettim bir alanda 

uzmanlaşmak ve bu konuda gerekli çalışmaları 

yapmak istiyorum. İleride kamu kurumlarında halk 

sağlığı alanında yapılması gereken önlemlerin neler 

olduğunu anlamak istiyorum. Pandemi süresince 

çevremdeki çoğu kişinin kaynağı belli olmayan 

yerlerden COVID ile ilgili konularda yanlış fikirlere 

kapıldıklarını ve asılsız şeylere inandıklarına şahit 

oldum bu konularda gerekli çalışmaların yapılmasına 

doğru kaynaklara erişkinlerin kolaylaştırılmasına 

yardımcı olmak isterim.”

Çalışmada gençler mesleklerini uygulama konusundaki 

endişeleri ve kariyer değişikliği gibi kaygıları da gündeme 

getirmiştir:

“İletişim fakültesi öğrencisiyim, ileride istediğim 

konuma gelmek için okurken bile çok fazla deneyime 

ihtiyacım var. Stajdır iş tecrübesidir bunlar tamamen 

askıya alındı. Önümüzdeki dönemin online olacağını 

varsayarsak sağlıksal endişelerimden dolayı 

eğitimime İstanbul değil de memleketim Balıkesir’de 

devam edeceğim gibi duruyor. Hem okulumdan uzak 

kalacağım ve etkili bir yöntem olmadığından online’da 

daha az öğreneceğim, hem de Balıkesir’de 

imkanlardan yoksun kalacağım. İş hayatı şu an aksadı 

ama durmuş değil. Şu an Balıkesir’de pasif kalıyor 

olmak beni muhtemelen gelecekte birkaç adım geriye 

sürükleyecek.”
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“Hemşirelik mesleğine sıkı sıkı bağlıydım fakat 

pandemi sürecinde meslektaşlarımın ne kadar 

değersiz ve çaresiz olduklarını gördükten sonra 

ileriye yönelik kariyer planlarımda değişiklik oldu 

yüksek lisans ve ardından akademisyenlik 

düşünüyordum fakat şu an da daha rahat 

çalışabileceğim ASM⁶ ya da TSM⁷  gibi kurumlar 

istiyorum.”

“Stajyer avukatım. Bu sene staj yapıp nasıl avukat 

olunacağını öğrenmem gerekiyordu. Pandemi 

süresince avukatlar stajyer aramamaya, stajyerlerini 

çıkarmaya başladı. Benim stajım da verimli geçmedi. 

Bu tecrübesizlikle ileride de iş bulabileceğimi 

düşünmüyorum.”

Gençlerin COVID-19 pandemisi sebebiyle gelecek 

planlarında olan yurtdışına çıkma planlarında da 

değişikliklerin olduğu ve bu duruma dair bir umutsuzluğun 

olduğunu ifade etmişlerdir:

“Üniversiteye giriş sınavıma hazırlanma ve sınava 

giriş sürecini olumsuz etkiledi, yurtdışına gitme 

sürecimi olumsuz etkiledi.”

“Yurtdışı eğitim planlarımdan tamamen vazgeçtim 

onun dışında iş ve staj planlarımı da ertelemek 

zorunda kaldım.”

Başka bir unsur olarak da gençlerin COVID-19 sürecinde 

yabancı dil konusunda kendilerini geliştirdikleri ve bununla 

ilgili olarak önemli kazanımlarının olduğunu ifade 

etmişlerdir:

“Kitap okuma alışkanlığını üniversite sınavına 

hazırlanma sürecinde kaybetmiştim ama şimdi geri 

kazandım. Yeme düzenim oluştu.  Yabancı Dil 

konusunda kendimi geliştirmek için daha çok vaktim 

oldu.  Spor yapamadım maalesef ki, yüzme ve tenis 

kursuna gitmek istiyordum gidemedim.”

“Aldığım yabancı dil kursu COVID esnasında Online 

eğitime geçti. Bol olan vakitlerimi yabancı dil çalışarak 

ve kendimi geliştirerek geçirdim.”

“Daha çok gezip yeni yerler görmek için zamanımı 

ertelemeyeceğim aksine bunlar için zaman yaratmaya 

çaba göstereceğim. Dil konusunda kendimi 

geliştirmeme yardımcı oldu bu süreç. Almanca ve 

İspanyolca öğrenmeye daha çok zaman ayırabildim.”

Son olarak, gençlerin üniversiteleri, üniversite toplulukları ve 

STK’lar anlamında beklentilerinin bir bakıma değiştiği ve 

gerçekleştiremedikleri bir dönemin oluştuğunu ifade 

etmişlerdir;

“Farklı bir şehirde üniversiteye başlamıştım. 

Üniversiteyle ilgili ve kendimi geliştirmek için orada 

katılacağım dernekler, etkinlikler ve çeşitli kurslar 

vardı fakat bunların hiçbirini gerçekleştiremedim”

“Katılmak istediğim bir sürü kurs vardı. Katıldıklarım 

COVID yüzünden yarım kaldı. Bu beni çok kötü etkiledi. 

Tüm hevesimi bitirdi. Şu an beni ayakta tutan tek şey 

ekimde okulların açılacak olmasıdır.”

“Okuduğum üniversitede üyesi olduğum bazı öğrenci 

topluluklarında daha aktif olmak istiyordum. Tüm 

etkinliklere katılmak gibi bir planım vardı. Ancak 

pandemide topluluklar da dahil olmak üzere hepimiz 

online sisteme geçiş yaptık. Katılmak istediğim 

çevrimiçi etkinliklerde katılımcılara yönelik 

sınırlandırmalar oldu ve onlara da erişim 

sağlayamadım. Bu benim ve planladıklarım açısından 

pandeminin sebep olduğu olumsuz bir değişimdi.”

⁶ Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 
⁷ Toplum Sağlığı Merkezi84
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“Sivil Toplum ve sosyal girişimcilik alanlarında 

faaliyetlerimi profesyonel olarak devam ettirmek 

gelecek planlarım arasında ve pandemi süreci bu 

planlarımı olumsuz etkilemedi. Dijital dünyaya olan 

erişimim rahat olduğu için online olarak yaptığım 

faaliyetleri devam ettirebildim. Tek olumsuz yanı 

faaliyetlerimi yüz yüze gerçekleştirdiğim için bu 

süreçte bireyler ile bir araya gelememek beni 

gerçekten kötü hissettirdi.”

“Yazın çalışma ve okul döneminde eve çıkma planım 

vardı. Fakat pandemi sürecinde iş bulamadığım için 

hayalim olumsuz sonuçlandı. Gezmek için 

planladığım şehirlere pandemi dolayısıyla 

gidemedim. Eğitimimi online devam ettirmek 

durumunda kaldığın için dönemden istediğim 

verimi ve başarı ortalamasını alamadım.”
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5. TARTIŞMA

Bu araştırmanın temel odağı, genel olarak gençlerin 

COVID-19 pandemisi sürecinde iyi olma halini etkilediği 

düşünülen belirli alanlardaki sorun ve beklentilerin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çevrimiçi 

anket uygulamasına veri toplama sürecinde 714 katılımcı yer 

almış ancak formların 24 tanesi geçersiz sayılarak 690 anket 

formu analize dahil edilmiştir. Bu bölümde araştırmadan 

elde edilen bulgular değerlendirilecek ve bu kapsamda 

araştırma amacı doğrultusunda ele alınan 7 temel kategori 

alt başlıklar halinde tartışılacaktır. Bu kategoriler demografik 

değişkenler, eğitim hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik, sivil 

topluma katılım, cinsel sağlık bilgisi/eğitimi ve cinsel sağlık 

hizmetlerine erişim, iyilik hali ve genel izlenimlerdir.

5.1. Demografik Değişkenler

Araştırmaya toplam 714 genç katılmış ve bunların 690’u 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın demografik bulguları 

katılımcıların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu 

göstermektedir. Kadınların daha çok sayıda katılım göstermiş 

olmaları toplumsal konulara daha duyarlı olmaları (Kahn ve 

Yoder, 2003) ile ilişkilendirilebilir. Toplumsal olarak 

kadınların normatif ve baskıcı değerlere bağlı olarak daha 

fazla hak ihlallerine maruz kaldıkları ve bu anlamda COVID-19 

sürecinde yaşanan başta ‘sosyal izolasyon’ olmak üzere 

çeşitli uygulamalardan daha fazla etkilendikleri 

düşünülmektedir. Diğer yandan araştırmanın temel 

odaklarından biri olan cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili 

olarak da yine kadınların daha fazla etkilenmeleri 

araştırmaya katılımlarını artırmış olabilir. Katılımcı gençler 

arasında cinsiyet beyanını belirtmek istemeyenlerin ve ikili 

cinsiyet sistemi (non-binary) dışında cevap verenlerin olması 

araştırma kapsamında ulaşılan farklı gençlik gruplarının 

temsiliyeti açısından değerlidir. Katılımcı yaş aralığı 18-30 yaş 

arası olarak belirlenmiş olmasına rağmen katılımcıların 

büyük çoğunluğunu 18-24 yaş aralığındaki gençler 

oluşturmuştur. Aynı zamanda en son tamamlanan eğitim 

düzeyi verileri analiz edildiğinde katılımcıların büyük 

çoğunluğunun lise veya lisans düzeyinde eğitimlerini 

tamamladıkları saptanmıştır. Bu bulgu göstermektedir ki 

araştırmanın çoğunluğunu üniversiteden mezun olmuş veya 

halen üniversitede okumakta olan gençler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın başında eğitim düzeyi ile ilgili bilgiler 

toplanırken, farklı gençlik gruplarından katılımcıların yer 

alması planlandığından, eğitimine devam edemeyen ve/veya 

çalışan gençlerin de olacağı düşüncesi ile devam edilen 

değil, en son tamamlanan eğitim düzeyi sorulmuştur. Bu 

durum üniversite eğitimine devam eden gençlerin de devam 

ettikleri değil, tamamladıkları eğitim düzeyini 

işaretlemelerine neden olmuştur. Tam bir ayrıştırma 

yapılamasa da ankette yer alan eğitim hayatı ile ilgili 

bölümde öğrenci olup olmadıkları sorulmuş ve burada 

katılımcıların büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu 

anlaşılmıştır. Araştırmanın anket formunun çevrimiçi 

uygulamalar ve sosyal medya aracılığıyla uygulanmış olması 

çalışmaya özellikle üniversite öğrencilerinin katılmasını 

kolaylaştırmış görünmektedir. Aynı zamanda anketin 

yayılması için üniversite forumları veya e-posta ağları gibi 

dijital yollar kullanılmış, bu da ulaşılan kitlenin büyük 

çoğunluğunun üniversite öğrencilerinden oluşmasına neden 

olmuştur. Çeşitli iş yerleri aracılığı ile çalışan gençlere ve yine 

ilgili sosyal medya hesapları ya da kuruluşlar aracılığıyla da 

bir işe sahip olmayan (eğitimine devam etmeyen ve işsiz) 

gençlere duyurular yoluyla ulaşılmaya çalışılmış ancak çok 

fazla geri dönüş sağlanamamıştır. Eğitim, istihdam, sivil 

katılım, gençlerin iyilik hali, cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

gibi değişkenlerin bu araştırmanın odağı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bu alanlarda daha aktif oldukları 

varsayılan ve bu alanlardaki uygulama ve sınırlamalardan 

etkilenmeye daha açık olan üniversite öğrencilerinin 

araştırma kapsamında çoğunluğu oluşturmasında etki etmiş 

olabilir.

Katılımcıların çoğunluğunun evli ya da çocuk sahibi 

olmamaları yine yaş grubu ve öğrenci olmalarıyla 

ilişkilendirilebilir. Ulaşılan yaş grubu 18-24 aralığında 

yığılmaktadır, dolayısıyla eğitimlerine devam eden gençlerin 

henüz evlilik ya da çocuk sahibi olmak gibi planlar yerine, 

kariyer ve bireysel ilgi ve becerilerin geliştirilmesi üzerinde 

yoğunlaşmış oldukları varsayılabilir. Gelişimsel olarak 

bakıldığında çağdaş yaklaşımlar gelişim evrelerinin yeniden 

tanımlanmasını ve gelişim görevlerinin de bu 

tanımlamalara göre düzenlenmesini öngörmektedir. 18-24 

yaş aralığındaki bireyler beliren yetişkinlik döneminin 

başlarındadır (Arnett 2000; 2001) ve yetişkin yaşamının 

göstergeleri olarak karşılarına çıkan, kalıplaşmış evlilik, 

çocuk sahibi olma, eğitimi tamamlayarak bir işte çalışma ve 

aileden ayrılarak bağımsız yaşama gibi toplumsal 

beklentileri henüz tam olarak üstlenme baskısı 

hissetmemişlerdir. Yetişkinlik ölçütleri kültürel yapı ve 

bağlama göre değişkenlik gösterse de, dünyanın her 

yerinde bu ölçütlerin daha ileri yıllara ertelendiğine ilişkin 

kanıtlar bulunmaktadır. Türkiye’de son 35 yılda evlenme, 

eğitimi tamamlama ve çocuk sahibi olma yaşının 

ertelendiği rapor edilmektedir (Hacettepe Üniversitesi 

Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014, 2015). Diğer yandan, belde 

veya köy gibi yerleşim yerlerinde hem 

evlenme/evlendirilme yaşının hem de çocuk sahibi olma 

yaşının büyük şehirlere oranla daha erken yaşlara denk 

düştüğü bilinmektedir.

Birlikte yaşanan kişilerle ilgili soruya gençlerin büyük 

çoğunluğunun aile yanıtını vermiş olması dikkat çekicidir. 

Bunu sırasıyla yalnız yaşama, ev arkadaşları ile yaşama, 

partnerle yaşama ve yurt veya kurum yerleşkesinde 

barınma izlemiştir. Pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime 

ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçilmesi özellikle 

eğitimlerine ailelerinin yaşadıkları şehir dışında devam 

eden çok sayıda gencin aile yanına dönmesine neden 

olmuştur. Aynı zamanda özellikle büyük şehirlerde yurtların 

boşaltılarak karantina merkezlerine çevrilmesi yönünde 

alınan kararlar, yurtlarda yaşayan gençlerin de aile yanına 

dönmelerini zorunlu kılmıştır. Ankette yerleşim yeri ve 

birlikte yaşanılan kişilerle ilgili sorularda özellikle yılın 

çoğunu geçirdikleri yer ve kişilerin dikkate alınarak sorunun 

yanıtlanması istenmiş olsa da, gençlerin uzun süre aile ile 

kapalı ortamda kalmış olmaları sanki sürekli aile yanında 

yaşadıkları algısına neden olmuş olabilir. Bu nedenle yurt 

ve kurum yerleşkesinde ya da öğrenci evinde arkadaşlarıyla 

birlikte barınan gençlerin oranının daha az çıktığı 

düşünülmektedir. Aynı şekilde hem yalnız yaşadığını 

belirten gençlerin az sayıda olması hem de birlikte yaşanan 

kişi sayısının 3-5 kişi aralığında yoğunlaşmış olması da 

uzaktan eğitime geçilmesi ve ev ya da yurtların boşaltılarak 

gençlerin aile yanına dönmesinden kaynaklanıyor 

görünmektedir.

Çalışmada katılımcıların demografik bilgileri toplanırken 

gençlerin kendilerini tanımlamaları da merak konusu 

olmuştur. Bu kapsamda anket seçeneklerinde özellikle hak 

ihlallerine daha sık maruz kaldıkları düşünülen ve anahtar 

gruplar olarak nitelendirilen gençlik gruplarına yer 

verilmiştir. Seçeneklerde yalnızca hak ihlallerine daha sık 

maruz kalan tanımlamalara yer verilmesinin nedeniyse 

şudur: Bu araştırmada doğrudan bir benlik algısı taraması 

yapmaktan çok, anahtar grupların sıklıklarının ve bu 

araştırmanın değişkenleri bağlamında ilgili grupların 

ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda elde 

edilen bulgular araştırmaya katılan gençlerin yarıdan 

fazlasının kendilerini anket formunda belirtilen anahtar 

gruplardan biri ile tanımlamadıklarını göstermektedir. Bu 

durumun veri toplama süreci ile ilgili kısıtlılıklardan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  Ankette verilen 

maddeler doğrultusunda kendini tanımlayan gençlerin 

çoğunluğunun iş ihtiyacı olduğu halde iş hayatında olmayan, 

başka bir deyişle işsiz gençler olduğu göze çarpmaktadır. 

İşsizlik oranlarının giderek yükselmekte olduğu ve bu artışın 

pandemiyle beraber olumsuz yönde etkilendiği göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin istihdam konusunda zorluklar 

yaşadığı görülmektedir. T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın (2018) 

yayınladığı son rapora göre Türkiye’de genç nüfusun istihdam 

oranı %34,1 olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla gençlerin 

istihdam konusunda karşılaştığı zorluklar gençlere genel 

olarak sunulan iş olanakları ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Çalışmada gençlerin kendilerini ifade ettiğini düşündükleri 

tanımlamalar en çok LGBTİ+ genç, azınlık genç, eğitimine 

devam edememiş genç veya mülteci/göçmen genç gibi farklı 

kimlikleri temsil eden anahtar gruplar etrafında toplanmıştır. 

Anket formunda yer alan anahtar gruplar bu çalışma 

kapsamında bu gençlerin karşılaştıkları krizleri, ihmal ve 

istismarları ya da ayrımcılığa maruz kalmalarını tanımlamak, 

görünür kılmak ve hak ihlallerine karşı özne olarak 

çalışmalar yürüttükleri yaklaşımını açığa çıkarmak için ele 

alınmıştır. Bu vurgu yetersizlik ya da uyumsuz olarak 

tanımlanan bazı durumları “düzeltmek” yerine, gençleri 

kapatılması ve eğitime uzaktan devam edilmesi tüm 

öğrencileri, özellikle de anahtar gruplar içinde olanları 

akademik becerilerden ama daha çok sosyal-duygusal 

destekten mahrum bırakmıştır. Herhangi bir gencin 

akranlarıyla yaşadığı sosyal doyum ve paylaşım hissini 

ailesiyle yaşayamayacağından bahsetmek mümkündür. 

Özellikle anahtar gruplardaki gençler, psikolojik ve/veya 

fiziksel şiddet görmemek için ailelerine kimliklerini 

açıklamamış; dolayısıyla da kendilerini aile ortamında 

özgürlüklerini kaybetmiş, eski sosyal ve fiziksel olanaklardan 

mahrum kalmış hissediyor olabilirler.

5.3. İstihdam ve Sosyal Güvenlik            

Çalışmanın bir diğer önemli değişkeni olarak gençlerin 

istihdam ve sosyal güvenlikle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve 

bunlara ilişkin beklentiler ele alınmıştır. Araştırma 

planlanırken pandeminin istihdamla ilgili çeşitli sorunlar ve 

hak ihlalleri yaşayan gençlerin çalışma ve iş hayatlarında 

karşılaştıkları sorunları artırıp artırmadığı ve buna bağlı 

olarak da sosyal güvenlik haklarına erişimlerini engelleyip 

engellemediği merak edilmekteydi. Araştırma sonucunda 

katılan gençlerin büyük çoğunluğu işgücü piyasasında yer 

edinmediklerini belirtmiştir ki bu bulgu ulaşılan çoğunluğun 

eğitimlerine devam eden gençlerden oluştuğu 

düşünüldüğünde beklenen bir sonuçtur.  Çalışma/iş 

hayatında olan katılımcıların neredeyse yarısı pandeminin 

başlaması ile çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Pandemi ile birlikte gençlerin çoğu işlerini 

kaybetmiş, geriye kalanların ise çalışma saatleri azaltılmıştır. 

Eğitimde olduğu gibi iş yerlerinde de çevrimiçi çalışma 

düzenine geçilmiş olması işgücüne olan gereksinimi 

azaltmış, bu durum gençleri ekonomik olarak zor durumda 

bırakmıştır. İş saatlerinin azaltılması ya da işten çıkarılma ile 

ilgili karşılaşılan sorunlar her yaş kesiminden kişiyi 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. İş ya da maddi 

gelir kaybı yaşayan gençlerin yeni bir iş arama/bulma 

olasılığı çok düşük olduğu için karşı karşıya kalınan 

dezavantajların da artması söz konusu olmuştur. Bu süreçte 

iş başvurusunda bulunan gençlerin çoğunluğu iş 

bulamadıklarını, geriye kalanlar ise sürecin çok yavaş 

işlemesi ve hiçbir geri dönüş alamamaları nedeniyle olumlu 

bir sonuca ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu zorlukların 

yarattığı stresin ve gelecek endişesinin gençlerin iyi olma 

hallerini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO, 2020) raporunda 

pandeminin gençler üzerindeki etkisini ölçen uluslararaları 

araştırma bulguları her altı gençten birinin pandemiden 

sonra işini kaybettiğini ve her beş gençten ikisinin de 

gelirlerinin azaldığını göstermektedir. Aynı zamanda raporda 

çalışma hayatında olan gençlerin çalışma sürelerinin 

azalması nedeniyle gelirlerinin de azaldığına ilişkin vurgular 

bulunmaktadır. Nitekim bu araştırmada da iş gücü 

piyasasında kalmaya devam eden gençlerin ücretsiz veya 

azaltılmış ücret ile izne çıkmak zorunda bırakıldıkları ortaya 

çıkmıştır. Bu durum ekonomik zorluklara neden olduğu kadar 

çaresizlik, motivasyon kaybı, hayal kırıklığı gibi olumsuz 

duygular da yaratmıştır. Gençlerin bu anlamda gereksinim 

duydukları yeterli desteğe erişemedikleri de dikkati 

çekmektedir. Elde edilen bir diğer bulgu ise çalışmaya devam 

eden gençlerin azımsanmayacak bir kısmının pandemi 

döneminde alınan sosyal mesafe ve karantina kararları 

olmasına rağmen ilk 3 aylık sürede işe fiziksel olarak gitmek 

zorunda bırakılmalarıdır. Bu durum gençlerin ve çevrelerinin 

zorunlu bir şekilde risk altında kaldığı sonucunu 

çıkarmaktadır. Gençlerin istihdam edilmesi ile ilgili daha 

önceki çalışmalarda da (Akdoğan, 2013) önyargılar ve genç 

dostu olmayan bakış açısına bağlı olarak çeşitli sorunlar 

yaşandığı vurgulanmaktadır. Pandemi sürecinde ise bu 

sorunların artması ile araştırmaya katılan gençlerin yarıya 

yakını gelir durumlarının olumsuz yönde etkilendiğini 

belirtmiştir. Yaş grubuna bağlı olarak yapılan karşılaştırmalar 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin hem iş kaybı hem de gelir 

düzeyinin düşmesi açısından 24-30 yaş aralığındaki gençlere 

göre daha çok etkilendiğini göstermektedir. Bu bulgu, işgücü 

piyasasında daha küçük yaşlardaki gençlerin deneyim ve 

beceri eksiklikleri gerekçe gösterilerek daha önce gözden 

çıkarıldığına ilişkin bir bulgu olarak yorumlanabilir. İşten 

çıkarılma ya da iş saatlerinin azalması sonucunda gençlerin 

gelir düzeylerinde de azalma olması, sağlık ya da barınma 

gibi başka temel haklarla ilgili de sınırlılıklara neden olabilir. 

Araştırmaya katılan gençlerin büyük çoğunluğu sağlık 

güvenceleri bulunduğunu, bu güvencenin ise büyük oranda 

öğrenci olmaları ve iş sahibi olmamaları nedeniyle 

ailelerinden geldiğini belirtmiştir. Bulgular aynı zamanda 

pandemi sürecinde gençlerin çok az bir kısmının finansal 

veya ayni destek aldığını göstermektedir. Bunun önemli bir 

sebebi araştırmadaki gençlerin büyük kısmının aile ile 

beraber yaşamalarından kaynaklanıyor olabilir, ancak aynı 

zamanda hem devlet veya belediyeler tarafından verilen 

desteklerin hem de bu desteklere erişim mekanizmalarının 

yetersizliği de söz konusu olmaktadır.

Gençlerin iyilik hali ile ilgili önemli görülen alanlarından 

biri de bağımsız yaşama kapasite ve becerilerini geliştirmek 

için güçlenmeleridir. Bu bağlamda kendilerini geliştirmek 

isteyecekleri alanlarda gençlere alanlar açılması önemlidir. 

Bu çalışmada gençlerin kendilerini geliştirmek istedikleri 

alanlarla ilgili bulgular gençlerin en çok yabancı dil 

öğrenme isteklerini gösterse de, odaklarının dijital içerik 

üretimi, bilgisayar teknolojileri, programlama ve kodlama 

gibi teknolojik alanlara kaydığını da göstermektedir. 

Pandemi ile beraber küresel anlamda hem iş gücünün hem 

de eğitimin dijital platformlara taşınması, gençlerin de 

kendilerini daha fazla teknolojik alanlarda geliştirmek 

istemesine yol açtığı görünmektedir.  Diğer kategorisi 

altında ise pandemi süreciyle baş etmeleri gereken 

psikolojik sorunlar ile ilgili olarak kişisel gelişim, stresle 

başa çıkma veya psikoterapi gibi alanlara ilgilerinin olduğu 

gözlemlenmiştir.

5.4. Sivil Katılım

Gençlerin kendilerini ilgilendiren konularla ilgili karar 

süreçlerinde yer almalarının ve sivil toplum etkinliklerinde 

aktif rol almalarının değeri birçok araştırmanın bulguları ile 

desteklenmektedir (Acar ve Karataş, 2008). Psikolojik ve 

sosyal iyi oluşun önemli göstergelerinden biri de bir 

toplumun bireyleri kabul etme ve onlara sunduğu hak ve 

politikalarla beslenme derecesidir. Bir sivil toplum 

kuruluşuna üye olma ya da toplumsal fayda için gönüllü 

faaliyetlerde yer alma, gençlerin güçlenmesi ve dahası 

olumlu gençlik yaklaşımının yerleşmesi için önemlidir.  

COVID-19 sürecinde özellikle 20 yaş altındaki gençlere 

getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere, 

virüsün hızla yayılması gençleri izole olmaya ve gençlerin 

toplumsal etkinliklerden uzaklaşmalarını zorunlu kılmıştır.

Bu çalışmada gençlerin sivil topluma katılım biçimleri ve 

düzeyleri ele alınmıştır. Ankette pandemi öncesi ve sonrası 

olmak üzere iki düzeyde katılımlarına odaklanılmıştır. 

Bulgular gençlerin büyük bir çoğunluğunun aktif STK 

üyeliklerinin olmadığını göstermiştir. Çeşitli araştırmalar 

(örn; Sener, 2014; Eckstein, 2015) bulgunun gençlerin sivil 

katılım olanaklarındaki bilgi seviyelerinin yetersizliğine, 

gençlerle ilgili sivil toplum kurum ve kuruluşların genel 

gençlik nüfusuna oranla yetersizliğine (Bozkurt, Çok, & Şener, 

2015), özellikle de pandemi sürecinde STK’lara getirilen 

etkinlik kısıtlandırmalarına ve dolayısıyla gençlerin sivil 

katılım alanındaki seçeneklerinin ve erişimlerinin de 

sınırlandığına bağlı olduğu düşünülmektedir. STK’lara aktif 

üyeliği bulunan genç katılımcılar arasında ise 1-2 yıl arası ve 

2-5 yıl arası aktif üye olan genç oranları birbirine oldukça 

yakındır. Bu bulgu gençlerin katılımında yaşın önemli bir 

etmen olduğunu gösteren başka çalışmaların sonuçlarıyla 

(Ataman & Şener, 2016; Sener, 2015) tutarlıdır.  Araştırmada 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin 25-30 yaş aralığındaki 

gençlere oranla, lisans ve üstü eğitim seviyesindeki gençlerin 

de altındaki gençlere oranla daha fazla STK üyeliklerinin 

olduğu bulunmuştur.

Lisans ve üstündeki gençlerin sivil katılımda bulunma 

süreleri de daha fazladır. Lisans ve üstünde okumakta olan 

18-24 yaş aralığındaki gençler, üniversite topluluklarının ve 

aldıkları derslerin sunduğu sosyal çevre ve olanaklar ile 

henüz iş hayatı temposuna girmedikleri için ayırabildikleri 

zamanın daha elverişli olması nedeniyle daha uzun süreli ve 

çok sayıda sivil katılım sağlayabilmektedir. Genel olarak 

gençlerin sivil katılımlarının oldukça sınırlı olduğu başka 

çalışmaların bulguları ile (Sener, 2012) tutarlıdır. Bu 

çalışmanın sonuçları herhangi bir STK üyeliği bulunmayan 

gençlerin önemli bir kısmının gönüllülük veya toplumsal 

hizmet çalışmalarında bulunduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun üniversitede öğrenim 

görmeye devam eden gençlerden oluştuğu göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin genellikle üniversitelerin 

bünyesinde yer alan öğrenci toplulukları aracılığıyla 

toplumsal katılım sağladıkları, diğer yandan eğitim 
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Bu araştırmanın temel odağı, genel olarak gençlerin 

COVID-19 pandemisi sürecinde iyi olma halini etkilediği 

düşünülen belirli alanlardaki sorun ve beklentilerin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çevrimiçi 

anket uygulamasına veri toplama sürecinde 714 katılımcı yer 

almış ancak formların 24 tanesi geçersiz sayılarak 690 anket 

formu analize dahil edilmiştir. Bu bölümde araştırmadan 

elde edilen bulgular değerlendirilecek ve bu kapsamda 

araştırma amacı doğrultusunda ele alınan 7 temel kategori 

alt başlıklar halinde tartışılacaktır. Bu kategoriler demografik 

değişkenler, eğitim hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik, sivil 

topluma katılım, cinsel sağlık bilgisi/eğitimi ve cinsel sağlık 

hizmetlerine erişim, iyilik hali ve genel izlenimlerdir.

5.1. Demografik Değişkenler

Araştırmaya toplam 714 genç katılmış ve bunların 690’u 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın demografik bulguları 

katılımcıların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu 

göstermektedir. Kadınların daha çok sayıda katılım göstermiş 

olmaları toplumsal konulara daha duyarlı olmaları (Kahn ve 

Yoder, 2003) ile ilişkilendirilebilir. Toplumsal olarak 

kadınların normatif ve baskıcı değerlere bağlı olarak daha 

fazla hak ihlallerine maruz kaldıkları ve bu anlamda COVID-19 

sürecinde yaşanan başta ‘sosyal izolasyon’ olmak üzere 

çeşitli uygulamalardan daha fazla etkilendikleri 

düşünülmektedir. Diğer yandan araştırmanın temel 

odaklarından biri olan cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili 

olarak da yine kadınların daha fazla etkilenmeleri 

araştırmaya katılımlarını artırmış olabilir. Katılımcı gençler 

arasında cinsiyet beyanını belirtmek istemeyenlerin ve ikili 

cinsiyet sistemi (non-binary) dışında cevap verenlerin olması 

araştırma kapsamında ulaşılan farklı gençlik gruplarının 

temsiliyeti açısından değerlidir. Katılımcı yaş aralığı 18-30 yaş 

arası olarak belirlenmiş olmasına rağmen katılımcıların 

büyük çoğunluğunu 18-24 yaş aralığındaki gençler 

oluşturmuştur. Aynı zamanda en son tamamlanan eğitim 

düzeyi verileri analiz edildiğinde katılımcıların büyük 

çoğunluğunun lise veya lisans düzeyinde eğitimlerini 

tamamladıkları saptanmıştır. Bu bulgu göstermektedir ki 

araştırmanın çoğunluğunu üniversiteden mezun olmuş veya 

halen üniversitede okumakta olan gençler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın başında eğitim düzeyi ile ilgili bilgiler 

toplanırken, farklı gençlik gruplarından katılımcıların yer 

alması planlandığından, eğitimine devam edemeyen ve/veya 

çalışan gençlerin de olacağı düşüncesi ile devam edilen 

değil, en son tamamlanan eğitim düzeyi sorulmuştur. Bu 

durum üniversite eğitimine devam eden gençlerin de devam 

ettikleri değil, tamamladıkları eğitim düzeyini 

işaretlemelerine neden olmuştur. Tam bir ayrıştırma 

yapılamasa da ankette yer alan eğitim hayatı ile ilgili 

bölümde öğrenci olup olmadıkları sorulmuş ve burada 

katılımcıların büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu 

anlaşılmıştır. Araştırmanın anket formunun çevrimiçi 

uygulamalar ve sosyal medya aracılığıyla uygulanmış olması 

çalışmaya özellikle üniversite öğrencilerinin katılmasını 

kolaylaştırmış görünmektedir. Aynı zamanda anketin 

yayılması için üniversite forumları veya e-posta ağları gibi 

dijital yollar kullanılmış, bu da ulaşılan kitlenin büyük 

çoğunluğunun üniversite öğrencilerinden oluşmasına neden 

olmuştur. Çeşitli iş yerleri aracılığı ile çalışan gençlere ve yine 

ilgili sosyal medya hesapları ya da kuruluşlar aracılığıyla da 

bir işe sahip olmayan (eğitimine devam etmeyen ve işsiz) 

gençlere duyurular yoluyla ulaşılmaya çalışılmış ancak çok 

fazla geri dönüş sağlanamamıştır. Eğitim, istihdam, sivil 

katılım, gençlerin iyilik hali, cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

gibi değişkenlerin bu araştırmanın odağı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bu alanlarda daha aktif oldukları 

varsayılan ve bu alanlardaki uygulama ve sınırlamalardan 

etkilenmeye daha açık olan üniversite öğrencilerinin 

araştırma kapsamında çoğunluğu oluşturmasında etki etmiş 

olabilir.

Katılımcıların çoğunluğunun evli ya da çocuk sahibi 

olmamaları yine yaş grubu ve öğrenci olmalarıyla 

ilişkilendirilebilir. Ulaşılan yaş grubu 18-24 aralığında 

yığılmaktadır, dolayısıyla eğitimlerine devam eden gençlerin 

henüz evlilik ya da çocuk sahibi olmak gibi planlar yerine, 

kariyer ve bireysel ilgi ve becerilerin geliştirilmesi üzerinde 

yoğunlaşmış oldukları varsayılabilir. Gelişimsel olarak 

bakıldığında çağdaş yaklaşımlar gelişim evrelerinin yeniden 

tanımlanmasını ve gelişim görevlerinin de bu 

tanımlamalara göre düzenlenmesini öngörmektedir. 18-24 

yaş aralığındaki bireyler beliren yetişkinlik döneminin 

başlarındadır (Arnett 2000; 2001) ve yetişkin yaşamının 

göstergeleri olarak karşılarına çıkan, kalıplaşmış evlilik, 

çocuk sahibi olma, eğitimi tamamlayarak bir işte çalışma ve 

aileden ayrılarak bağımsız yaşama gibi toplumsal 

beklentileri henüz tam olarak üstlenme baskısı 

hissetmemişlerdir. Yetişkinlik ölçütleri kültürel yapı ve 

bağlama göre değişkenlik gösterse de, dünyanın her 

yerinde bu ölçütlerin daha ileri yıllara ertelendiğine ilişkin 

kanıtlar bulunmaktadır. Türkiye’de son 35 yılda evlenme, 

eğitimi tamamlama ve çocuk sahibi olma yaşının 

ertelendiği rapor edilmektedir (Hacettepe Üniversitesi 

Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014, 2015). Diğer yandan, belde 

veya köy gibi yerleşim yerlerinde hem 

evlenme/evlendirilme yaşının hem de çocuk sahibi olma 

yaşının büyük şehirlere oranla daha erken yaşlara denk 

düştüğü bilinmektedir.

Birlikte yaşanan kişilerle ilgili soruya gençlerin büyük 

çoğunluğunun aile yanıtını vermiş olması dikkat çekicidir. 

Bunu sırasıyla yalnız yaşama, ev arkadaşları ile yaşama, 

partnerle yaşama ve yurt veya kurum yerleşkesinde 

barınma izlemiştir. Pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime 

ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçilmesi özellikle 

eğitimlerine ailelerinin yaşadıkları şehir dışında devam 

eden çok sayıda gencin aile yanına dönmesine neden 

olmuştur. Aynı zamanda özellikle büyük şehirlerde yurtların 

boşaltılarak karantina merkezlerine çevrilmesi yönünde 

alınan kararlar, yurtlarda yaşayan gençlerin de aile yanına 

dönmelerini zorunlu kılmıştır. Ankette yerleşim yeri ve 

birlikte yaşanılan kişilerle ilgili sorularda özellikle yılın 

çoğunu geçirdikleri yer ve kişilerin dikkate alınarak sorunun 

yanıtlanması istenmiş olsa da, gençlerin uzun süre aile ile 

kapalı ortamda kalmış olmaları sanki sürekli aile yanında 

yaşadıkları algısına neden olmuş olabilir. Bu nedenle yurt 

ve kurum yerleşkesinde ya da öğrenci evinde arkadaşlarıyla 

birlikte barınan gençlerin oranının daha az çıktığı 

düşünülmektedir. Aynı şekilde hem yalnız yaşadığını 

belirten gençlerin az sayıda olması hem de birlikte yaşanan 

kişi sayısının 3-5 kişi aralığında yoğunlaşmış olması da 

uzaktan eğitime geçilmesi ve ev ya da yurtların boşaltılarak 

gençlerin aile yanına dönmesinden kaynaklanıyor 

görünmektedir.

Çalışmada katılımcıların demografik bilgileri toplanırken 

gençlerin kendilerini tanımlamaları da merak konusu 

olmuştur. Bu kapsamda anket seçeneklerinde özellikle hak 

ihlallerine daha sık maruz kaldıkları düşünülen ve anahtar 

gruplar olarak nitelendirilen gençlik gruplarına yer 

verilmiştir. Seçeneklerde yalnızca hak ihlallerine daha sık 

maruz kalan tanımlamalara yer verilmesinin nedeniyse 

şudur: Bu araştırmada doğrudan bir benlik algısı taraması 

yapmaktan çok, anahtar grupların sıklıklarının ve bu 

araştırmanın değişkenleri bağlamında ilgili grupların 

ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda elde 

edilen bulgular araştırmaya katılan gençlerin yarıdan 

fazlasının kendilerini anket formunda belirtilen anahtar 

gruplardan biri ile tanımlamadıklarını göstermektedir. Bu 

durumun veri toplama süreci ile ilgili kısıtlılıklardan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  Ankette verilen 

maddeler doğrultusunda kendini tanımlayan gençlerin 

çoğunluğunun iş ihtiyacı olduğu halde iş hayatında olmayan, 

başka bir deyişle işsiz gençler olduğu göze çarpmaktadır. 

İşsizlik oranlarının giderek yükselmekte olduğu ve bu artışın 

pandemiyle beraber olumsuz yönde etkilendiği göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin istihdam konusunda zorluklar 

yaşadığı görülmektedir. T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın (2018) 

yayınladığı son rapora göre Türkiye’de genç nüfusun istihdam 

oranı %34,1 olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla gençlerin 

istihdam konusunda karşılaştığı zorluklar gençlere genel 

olarak sunulan iş olanakları ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Çalışmada gençlerin kendilerini ifade ettiğini düşündükleri 

tanımlamalar en çok LGBTİ+ genç, azınlık genç, eğitimine 

devam edememiş genç veya mülteci/göçmen genç gibi farklı 

kimlikleri temsil eden anahtar gruplar etrafında toplanmıştır. 

Anket formunda yer alan anahtar gruplar bu çalışma 

kapsamında bu gençlerin karşılaştıkları krizleri, ihmal ve 

istismarları ya da ayrımcılığa maruz kalmalarını tanımlamak, 

görünür kılmak ve hak ihlallerine karşı özne olarak 

çalışmalar yürüttükleri yaklaşımını açığa çıkarmak için ele 

alınmıştır. Bu vurgu yetersizlik ya da uyumsuz olarak 

tanımlanan bazı durumları “düzeltmek” yerine, gençleri 

kapatılması ve eğitime uzaktan devam edilmesi tüm 

öğrencileri, özellikle de anahtar gruplar içinde olanları 

akademik becerilerden ama daha çok sosyal-duygusal 

destekten mahrum bırakmıştır. Herhangi bir gencin 

akranlarıyla yaşadığı sosyal doyum ve paylaşım hissini 

ailesiyle yaşayamayacağından bahsetmek mümkündür. 

Özellikle anahtar gruplardaki gençler, psikolojik ve/veya 

fiziksel şiddet görmemek için ailelerine kimliklerini 

açıklamamış; dolayısıyla da kendilerini aile ortamında 

özgürlüklerini kaybetmiş, eski sosyal ve fiziksel olanaklardan 

mahrum kalmış hissediyor olabilirler.

5.3. İstihdam ve Sosyal Güvenlik            

Çalışmanın bir diğer önemli değişkeni olarak gençlerin 

istihdam ve sosyal güvenlikle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve 

bunlara ilişkin beklentiler ele alınmıştır. Araştırma 

planlanırken pandeminin istihdamla ilgili çeşitli sorunlar ve 

hak ihlalleri yaşayan gençlerin çalışma ve iş hayatlarında 

karşılaştıkları sorunları artırıp artırmadığı ve buna bağlı 

olarak da sosyal güvenlik haklarına erişimlerini engelleyip 

engellemediği merak edilmekteydi. Araştırma sonucunda 

katılan gençlerin büyük çoğunluğu işgücü piyasasında yer 

edinmediklerini belirtmiştir ki bu bulgu ulaşılan çoğunluğun 

eğitimlerine devam eden gençlerden oluştuğu 

düşünüldüğünde beklenen bir sonuçtur.  Çalışma/iş 

hayatında olan katılımcıların neredeyse yarısı pandeminin 

başlaması ile çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Pandemi ile birlikte gençlerin çoğu işlerini 

kaybetmiş, geriye kalanların ise çalışma saatleri azaltılmıştır. 

Eğitimde olduğu gibi iş yerlerinde de çevrimiçi çalışma 

düzenine geçilmiş olması işgücüne olan gereksinimi 

azaltmış, bu durum gençleri ekonomik olarak zor durumda 

bırakmıştır. İş saatlerinin azaltılması ya da işten çıkarılma ile 

ilgili karşılaşılan sorunlar her yaş kesiminden kişiyi 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. İş ya da maddi 

gelir kaybı yaşayan gençlerin yeni bir iş arama/bulma 

olasılığı çok düşük olduğu için karşı karşıya kalınan 

dezavantajların da artması söz konusu olmuştur. Bu süreçte 

iş başvurusunda bulunan gençlerin çoğunluğu iş 

bulamadıklarını, geriye kalanlar ise sürecin çok yavaş 

işlemesi ve hiçbir geri dönüş alamamaları nedeniyle olumlu 

bir sonuca ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu zorlukların 

yarattığı stresin ve gelecek endişesinin gençlerin iyi olma 

hallerini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO, 2020) raporunda 

pandeminin gençler üzerindeki etkisini ölçen uluslararaları 

araştırma bulguları her altı gençten birinin pandemiden 

sonra işini kaybettiğini ve her beş gençten ikisinin de 

gelirlerinin azaldığını göstermektedir. Aynı zamanda raporda 

çalışma hayatında olan gençlerin çalışma sürelerinin 

azalması nedeniyle gelirlerinin de azaldığına ilişkin vurgular 

bulunmaktadır. Nitekim bu araştırmada da iş gücü 

piyasasında kalmaya devam eden gençlerin ücretsiz veya 

azaltılmış ücret ile izne çıkmak zorunda bırakıldıkları ortaya 

çıkmıştır. Bu durum ekonomik zorluklara neden olduğu kadar 

çaresizlik, motivasyon kaybı, hayal kırıklığı gibi olumsuz 

duygular da yaratmıştır. Gençlerin bu anlamda gereksinim 

duydukları yeterli desteğe erişemedikleri de dikkati 

çekmektedir. Elde edilen bir diğer bulgu ise çalışmaya devam 

eden gençlerin azımsanmayacak bir kısmının pandemi 

döneminde alınan sosyal mesafe ve karantina kararları 

olmasına rağmen ilk 3 aylık sürede işe fiziksel olarak gitmek 

zorunda bırakılmalarıdır. Bu durum gençlerin ve çevrelerinin 

zorunlu bir şekilde risk altında kaldığı sonucunu 

çıkarmaktadır. Gençlerin istihdam edilmesi ile ilgili daha 

önceki çalışmalarda da (Akdoğan, 2013) önyargılar ve genç 

dostu olmayan bakış açısına bağlı olarak çeşitli sorunlar 

yaşandığı vurgulanmaktadır. Pandemi sürecinde ise bu 

sorunların artması ile araştırmaya katılan gençlerin yarıya 

yakını gelir durumlarının olumsuz yönde etkilendiğini 

belirtmiştir. Yaş grubuna bağlı olarak yapılan karşılaştırmalar 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin hem iş kaybı hem de gelir 

düzeyinin düşmesi açısından 24-30 yaş aralığındaki gençlere 

göre daha çok etkilendiğini göstermektedir. Bu bulgu, işgücü 

piyasasında daha küçük yaşlardaki gençlerin deneyim ve 

beceri eksiklikleri gerekçe gösterilerek daha önce gözden 

çıkarıldığına ilişkin bir bulgu olarak yorumlanabilir. İşten 

çıkarılma ya da iş saatlerinin azalması sonucunda gençlerin 

gelir düzeylerinde de azalma olması, sağlık ya da barınma 

gibi başka temel haklarla ilgili de sınırlılıklara neden olabilir. 

Araştırmaya katılan gençlerin büyük çoğunluğu sağlık 

güvenceleri bulunduğunu, bu güvencenin ise büyük oranda 

öğrenci olmaları ve iş sahibi olmamaları nedeniyle 

ailelerinden geldiğini belirtmiştir. Bulgular aynı zamanda 

pandemi sürecinde gençlerin çok az bir kısmının finansal 

veya ayni destek aldığını göstermektedir. Bunun önemli bir 

sebebi araştırmadaki gençlerin büyük kısmının aile ile 

beraber yaşamalarından kaynaklanıyor olabilir, ancak aynı 

zamanda hem devlet veya belediyeler tarafından verilen 

desteklerin hem de bu desteklere erişim mekanizmalarının 

yetersizliği de söz konusu olmaktadır.

Gençlerin iyilik hali ile ilgili önemli görülen alanlarından 

biri de bağımsız yaşama kapasite ve becerilerini geliştirmek 

için güçlenmeleridir. Bu bağlamda kendilerini geliştirmek 

isteyecekleri alanlarda gençlere alanlar açılması önemlidir. 

Bu çalışmada gençlerin kendilerini geliştirmek istedikleri 

alanlarla ilgili bulgular gençlerin en çok yabancı dil 

öğrenme isteklerini gösterse de, odaklarının dijital içerik 

üretimi, bilgisayar teknolojileri, programlama ve kodlama 

gibi teknolojik alanlara kaydığını da göstermektedir. 

Pandemi ile beraber küresel anlamda hem iş gücünün hem 

de eğitimin dijital platformlara taşınması, gençlerin de 

kendilerini daha fazla teknolojik alanlarda geliştirmek 

istemesine yol açtığı görünmektedir.  Diğer kategorisi 

altında ise pandemi süreciyle baş etmeleri gereken 

psikolojik sorunlar ile ilgili olarak kişisel gelişim, stresle 

başa çıkma veya psikoterapi gibi alanlara ilgilerinin olduğu 

gözlemlenmiştir.

5.4. Sivil Katılım

Gençlerin kendilerini ilgilendiren konularla ilgili karar 

süreçlerinde yer almalarının ve sivil toplum etkinliklerinde 

aktif rol almalarının değeri birçok araştırmanın bulguları ile 

desteklenmektedir (Acar ve Karataş, 2008). Psikolojik ve 

sosyal iyi oluşun önemli göstergelerinden biri de bir 

toplumun bireyleri kabul etme ve onlara sunduğu hak ve 

politikalarla beslenme derecesidir. Bir sivil toplum 

kuruluşuna üye olma ya da toplumsal fayda için gönüllü 

faaliyetlerde yer alma, gençlerin güçlenmesi ve dahası 

olumlu gençlik yaklaşımının yerleşmesi için önemlidir.  

COVID-19 sürecinde özellikle 20 yaş altındaki gençlere 

getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere, 

virüsün hızla yayılması gençleri izole olmaya ve gençlerin 

toplumsal etkinliklerden uzaklaşmalarını zorunlu kılmıştır.

Bu çalışmada gençlerin sivil topluma katılım biçimleri ve 

düzeyleri ele alınmıştır. Ankette pandemi öncesi ve sonrası 

olmak üzere iki düzeyde katılımlarına odaklanılmıştır. 

Bulgular gençlerin büyük bir çoğunluğunun aktif STK 

üyeliklerinin olmadığını göstermiştir. Çeşitli araştırmalar 

(örn; Sener, 2014; Eckstein, 2015) bulgunun gençlerin sivil 

katılım olanaklarındaki bilgi seviyelerinin yetersizliğine, 

gençlerle ilgili sivil toplum kurum ve kuruluşların genel 

gençlik nüfusuna oranla yetersizliğine (Bozkurt, Çok, & Şener, 

2015), özellikle de pandemi sürecinde STK’lara getirilen 

etkinlik kısıtlandırmalarına ve dolayısıyla gençlerin sivil 

katılım alanındaki seçeneklerinin ve erişimlerinin de 

sınırlandığına bağlı olduğu düşünülmektedir. STK’lara aktif 

üyeliği bulunan genç katılımcılar arasında ise 1-2 yıl arası ve 

2-5 yıl arası aktif üye olan genç oranları birbirine oldukça 

yakındır. Bu bulgu gençlerin katılımında yaşın önemli bir 

etmen olduğunu gösteren başka çalışmaların sonuçlarıyla 

(Ataman & Şener, 2016; Sener, 2015) tutarlıdır.  Araştırmada 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin 25-30 yaş aralığındaki 

gençlere oranla, lisans ve üstü eğitim seviyesindeki gençlerin 

de altındaki gençlere oranla daha fazla STK üyeliklerinin 

olduğu bulunmuştur.

Lisans ve üstündeki gençlerin sivil katılımda bulunma 

süreleri de daha fazladır. Lisans ve üstünde okumakta olan 

18-24 yaş aralığındaki gençler, üniversite topluluklarının ve 

aldıkları derslerin sunduğu sosyal çevre ve olanaklar ile 

henüz iş hayatı temposuna girmedikleri için ayırabildikleri 

zamanın daha elverişli olması nedeniyle daha uzun süreli ve 

çok sayıda sivil katılım sağlayabilmektedir. Genel olarak 

gençlerin sivil katılımlarının oldukça sınırlı olduğu başka 

çalışmaların bulguları ile (Sener, 2012) tutarlıdır. Bu 

çalışmanın sonuçları herhangi bir STK üyeliği bulunmayan 

gençlerin önemli bir kısmının gönüllülük veya toplumsal 

hizmet çalışmalarında bulunduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun üniversitede öğrenim 

görmeye devam eden gençlerden oluştuğu göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin genellikle üniversitelerin 

bünyesinde yer alan öğrenci toplulukları aracılığıyla 

toplumsal katılım sağladıkları, diğer yandan eğitim 
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Bu araştırmanın temel odağı, genel olarak gençlerin 

COVID-19 pandemisi sürecinde iyi olma halini etkilediği 

düşünülen belirli alanlardaki sorun ve beklentilerin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çevrimiçi 

anket uygulamasına veri toplama sürecinde 714 katılımcı yer 

almış ancak formların 24 tanesi geçersiz sayılarak 690 anket 

formu analize dahil edilmiştir. Bu bölümde araştırmadan 

elde edilen bulgular değerlendirilecek ve bu kapsamda 

araştırma amacı doğrultusunda ele alınan 7 temel kategori 

alt başlıklar halinde tartışılacaktır. Bu kategoriler demografik 

değişkenler, eğitim hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik, sivil 

topluma katılım, cinsel sağlık bilgisi/eğitimi ve cinsel sağlık 

hizmetlerine erişim, iyilik hali ve genel izlenimlerdir.

5.1. Demografik Değişkenler

Araştırmaya toplam 714 genç katılmış ve bunların 690’u 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın demografik bulguları 

katılımcıların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu 

göstermektedir. Kadınların daha çok sayıda katılım göstermiş 

olmaları toplumsal konulara daha duyarlı olmaları (Kahn ve 

Yoder, 2003) ile ilişkilendirilebilir. Toplumsal olarak 

kadınların normatif ve baskıcı değerlere bağlı olarak daha 

fazla hak ihlallerine maruz kaldıkları ve bu anlamda COVID-19 

sürecinde yaşanan başta ‘sosyal izolasyon’ olmak üzere 

çeşitli uygulamalardan daha fazla etkilendikleri 

düşünülmektedir. Diğer yandan araştırmanın temel 

odaklarından biri olan cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili 

olarak da yine kadınların daha fazla etkilenmeleri 

araştırmaya katılımlarını artırmış olabilir. Katılımcı gençler 

arasında cinsiyet beyanını belirtmek istemeyenlerin ve ikili 

cinsiyet sistemi (non-binary) dışında cevap verenlerin olması 

araştırma kapsamında ulaşılan farklı gençlik gruplarının 

temsiliyeti açısından değerlidir. Katılımcı yaş aralığı 18-30 yaş 

arası olarak belirlenmiş olmasına rağmen katılımcıların 

büyük çoğunluğunu 18-24 yaş aralığındaki gençler 

oluşturmuştur. Aynı zamanda en son tamamlanan eğitim 

düzeyi verileri analiz edildiğinde katılımcıların büyük 

çoğunluğunun lise veya lisans düzeyinde eğitimlerini 

tamamladıkları saptanmıştır. Bu bulgu göstermektedir ki 

araştırmanın çoğunluğunu üniversiteden mezun olmuş veya 

halen üniversitede okumakta olan gençler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın başında eğitim düzeyi ile ilgili bilgiler 

toplanırken, farklı gençlik gruplarından katılımcıların yer 

alması planlandığından, eğitimine devam edemeyen ve/veya 

çalışan gençlerin de olacağı düşüncesi ile devam edilen 

değil, en son tamamlanan eğitim düzeyi sorulmuştur. Bu 

durum üniversite eğitimine devam eden gençlerin de devam 

ettikleri değil, tamamladıkları eğitim düzeyini 

işaretlemelerine neden olmuştur. Tam bir ayrıştırma 

yapılamasa da ankette yer alan eğitim hayatı ile ilgili 

bölümde öğrenci olup olmadıkları sorulmuş ve burada 

katılımcıların büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu 

anlaşılmıştır. Araştırmanın anket formunun çevrimiçi 

uygulamalar ve sosyal medya aracılığıyla uygulanmış olması 

çalışmaya özellikle üniversite öğrencilerinin katılmasını 

kolaylaştırmış görünmektedir. Aynı zamanda anketin 

yayılması için üniversite forumları veya e-posta ağları gibi 

dijital yollar kullanılmış, bu da ulaşılan kitlenin büyük 

çoğunluğunun üniversite öğrencilerinden oluşmasına neden 

olmuştur. Çeşitli iş yerleri aracılığı ile çalışan gençlere ve yine 

ilgili sosyal medya hesapları ya da kuruluşlar aracılığıyla da 

bir işe sahip olmayan (eğitimine devam etmeyen ve işsiz) 

gençlere duyurular yoluyla ulaşılmaya çalışılmış ancak çok 

fazla geri dönüş sağlanamamıştır. Eğitim, istihdam, sivil 

katılım, gençlerin iyilik hali, cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

gibi değişkenlerin bu araştırmanın odağı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bu alanlarda daha aktif oldukları 

varsayılan ve bu alanlardaki uygulama ve sınırlamalardan 

etkilenmeye daha açık olan üniversite öğrencilerinin 

araştırma kapsamında çoğunluğu oluşturmasında etki etmiş 

olabilir.

Katılımcıların çoğunluğunun evli ya da çocuk sahibi 

olmamaları yine yaş grubu ve öğrenci olmalarıyla 

ilişkilendirilebilir. Ulaşılan yaş grubu 18-24 aralığında 

yığılmaktadır, dolayısıyla eğitimlerine devam eden gençlerin 

henüz evlilik ya da çocuk sahibi olmak gibi planlar yerine, 

kariyer ve bireysel ilgi ve becerilerin geliştirilmesi üzerinde 

yoğunlaşmış oldukları varsayılabilir. Gelişimsel olarak 

bakıldığında çağdaş yaklaşımlar gelişim evrelerinin yeniden 

tanımlanmasını ve gelişim görevlerinin de bu 

tanımlamalara göre düzenlenmesini öngörmektedir. 18-24 

yaş aralığındaki bireyler beliren yetişkinlik döneminin 

başlarındadır (Arnett 2000; 2001) ve yetişkin yaşamının 

göstergeleri olarak karşılarına çıkan, kalıplaşmış evlilik, 

çocuk sahibi olma, eğitimi tamamlayarak bir işte çalışma ve 

aileden ayrılarak bağımsız yaşama gibi toplumsal 

beklentileri henüz tam olarak üstlenme baskısı 

hissetmemişlerdir. Yetişkinlik ölçütleri kültürel yapı ve 

bağlama göre değişkenlik gösterse de, dünyanın her 

yerinde bu ölçütlerin daha ileri yıllara ertelendiğine ilişkin 

kanıtlar bulunmaktadır. Türkiye’de son 35 yılda evlenme, 

eğitimi tamamlama ve çocuk sahibi olma yaşının 

ertelendiği rapor edilmektedir (Hacettepe Üniversitesi 

Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014, 2015). Diğer yandan, belde 

veya köy gibi yerleşim yerlerinde hem 

evlenme/evlendirilme yaşının hem de çocuk sahibi olma 

yaşının büyük şehirlere oranla daha erken yaşlara denk 

düştüğü bilinmektedir.

Birlikte yaşanan kişilerle ilgili soruya gençlerin büyük 

çoğunluğunun aile yanıtını vermiş olması dikkat çekicidir. 

Bunu sırasıyla yalnız yaşama, ev arkadaşları ile yaşama, 

partnerle yaşama ve yurt veya kurum yerleşkesinde 

barınma izlemiştir. Pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime 

ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçilmesi özellikle 

eğitimlerine ailelerinin yaşadıkları şehir dışında devam 

eden çok sayıda gencin aile yanına dönmesine neden 

olmuştur. Aynı zamanda özellikle büyük şehirlerde yurtların 

boşaltılarak karantina merkezlerine çevrilmesi yönünde 

alınan kararlar, yurtlarda yaşayan gençlerin de aile yanına 

dönmelerini zorunlu kılmıştır. Ankette yerleşim yeri ve 

birlikte yaşanılan kişilerle ilgili sorularda özellikle yılın 

çoğunu geçirdikleri yer ve kişilerin dikkate alınarak sorunun 

yanıtlanması istenmiş olsa da, gençlerin uzun süre aile ile 

kapalı ortamda kalmış olmaları sanki sürekli aile yanında 

yaşadıkları algısına neden olmuş olabilir. Bu nedenle yurt 

ve kurum yerleşkesinde ya da öğrenci evinde arkadaşlarıyla 

birlikte barınan gençlerin oranının daha az çıktığı 

düşünülmektedir. Aynı şekilde hem yalnız yaşadığını 

belirten gençlerin az sayıda olması hem de birlikte yaşanan 

kişi sayısının 3-5 kişi aralığında yoğunlaşmış olması da 

uzaktan eğitime geçilmesi ve ev ya da yurtların boşaltılarak 

gençlerin aile yanına dönmesinden kaynaklanıyor 

görünmektedir.

Çalışmada katılımcıların demografik bilgileri toplanırken 

gençlerin kendilerini tanımlamaları da merak konusu 

olmuştur. Bu kapsamda anket seçeneklerinde özellikle hak 

ihlallerine daha sık maruz kaldıkları düşünülen ve anahtar 

gruplar olarak nitelendirilen gençlik gruplarına yer 

verilmiştir. Seçeneklerde yalnızca hak ihlallerine daha sık 

maruz kalan tanımlamalara yer verilmesinin nedeniyse 

şudur: Bu araştırmada doğrudan bir benlik algısı taraması 

yapmaktan çok, anahtar grupların sıklıklarının ve bu 

araştırmanın değişkenleri bağlamında ilgili grupların 

ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda elde 

edilen bulgular araştırmaya katılan gençlerin yarıdan 

fazlasının kendilerini anket formunda belirtilen anahtar 

gruplardan biri ile tanımlamadıklarını göstermektedir. Bu 

durumun veri toplama süreci ile ilgili kısıtlılıklardan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  Ankette verilen 

maddeler doğrultusunda kendini tanımlayan gençlerin 

çoğunluğunun iş ihtiyacı olduğu halde iş hayatında olmayan, 

başka bir deyişle işsiz gençler olduğu göze çarpmaktadır. 

İşsizlik oranlarının giderek yükselmekte olduğu ve bu artışın 

pandemiyle beraber olumsuz yönde etkilendiği göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin istihdam konusunda zorluklar 

yaşadığı görülmektedir. T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın (2018) 

yayınladığı son rapora göre Türkiye’de genç nüfusun istihdam 

oranı %34,1 olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla gençlerin 

istihdam konusunda karşılaştığı zorluklar gençlere genel 

olarak sunulan iş olanakları ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Çalışmada gençlerin kendilerini ifade ettiğini düşündükleri 

tanımlamalar en çok LGBTİ+ genç, azınlık genç, eğitimine 

devam edememiş genç veya mülteci/göçmen genç gibi farklı 

kimlikleri temsil eden anahtar gruplar etrafında toplanmıştır. 

Anket formunda yer alan anahtar gruplar bu çalışma 

kapsamında bu gençlerin karşılaştıkları krizleri, ihmal ve 

istismarları ya da ayrımcılığa maruz kalmalarını tanımlamak, 

görünür kılmak ve hak ihlallerine karşı özne olarak 

çalışmalar yürüttükleri yaklaşımını açığa çıkarmak için ele 

alınmıştır. Bu vurgu yetersizlik ya da uyumsuz olarak 

tanımlanan bazı durumları “düzeltmek” yerine, gençleri 

anlamaya, onların değişim ve gelişim için açık ve esnek bir 

potansiyeli olduğu ve yeterli destek ve rehberlik 

gösterildiğinde ilerleme sağlayabilecek güç temelli bir 

yaklaşım olan olumlu gençlik yaklaşımına (Damon, 2004) 

dayanır. OECD raporları (2020a; 2020b) salgının anahtar 

gruplar üzerinde olumsuz etkisinin daha belirgin olduğunu 

ve olası eşitsizlikleri daha da kötüleştirebileceğini 

göstermektedir. Cinsiyet beyanı, azınlık olma, 

göçmen/mülteci olma, engele sahip olma ya da eğitim veya 

öğretimde olmayan gençler (NEET'ler) gibi kesişen kimlik ve 

sosyo-ekonomik göstergeler, gençlerin maruz kaldıkları hak 

ihlallerini artıyor görünmektedir. Pandemi dönemi 

süregelen eşitsizlikleri daha da ortaya çıkarırken anahtar 

grupların kırılganlığını artırabilmektedir. Ayrıca pandemi 

dönemi, anahtar grupların karşı karşıya kaldığı eşitsizlikleri 

yaratan bu faktörlerin kesişme ihtimalini de arttırıyor gibi 

görünmektedir. 

Bu gruplarda yer alan gençlerin COVID-19 gibi çok yönlü ve 

çok boyutlu etkiler bırakabilecek krizlerde yaşadıkları 

sorunların belirlenmesi, onlarla ilgili hazırlanacak önleme 

ve müdahale programlarının oluşturulması ve uygulanması 

için önemli görünmektedir. Katılımcı genç grupların 

çeşitlilik göstermesi ise hak ihlallerinin farklı gençlik 

gruplarının deneyimleri üzerinden anlaşılması ve 

oluşturulacak politika önerileri açısından önemlidir.

Araştırmada demografik bilgilerle ilgili bölümün ardından 

gençlerin iyilik halleri ile doğrudan ilgili olduğu düşünülen 

temel alanlarda yaşadıkları sorunlar ve bunların COVID-19 

süreci ile ilişkisi ele alınmaya çalışılmıştır. Aşağıdaki 

bölümde bu değişkenler tek tek ele alınarak 

yorumlanmaktadır.

5.2. Eğitim Hayatı

COVID-19 pandemisinde, Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin 

ardından ülke genelinde çeşitli önlemler alınmaya başlanmış 

ve vaka sayısının artmaya başlaması ile yüz yüze eğitime ara 

verilerek dijital yollarla sürdürülmeye çalışılmıştır. OECD 

(2020) raporuna göre, COVID-19'un ardından dünya çapında 

kayıtlı öğrencilerin yaklaşık %91'ini oluşturan 191 ülke, 

virüsün yayılmasını kontrol altına almaya çalışmak için 

okullarını kapattı. Ne var ki, gerek temel eğitim düzeyinde 

gerekse yüksek öğretimde uzaktan eğitim etkinliklerinin yurt 

genelinde sürdürülmesini sağlayacak teknik alt yapı ve 

donanımların bulunmaması, eğitimde bazı sınırlılıklara ve 

fırsatların eşit kullanılmamasına neden olmuştur. Bir yandan 

ailelerin ekonomik gelir düzeylerindeki, diğer yandan 

okulların sunduğu eğitim fırsat ve olanaklarındaki 

dengesizlikler gençlerin bu olanaklara eşit ve yeterli düzeyde 

ulaşmaları yönünde engel oluşturmuştur. Yeterli altyapı olsa 

bile kimi üniversite ya da okullarda hem öğrencilerin hem de 

öğretim üyelerinin dijital eğitim-öğretim teknik ve 

materyallerine ilişkin bilgi ve deneyim yetersizlikleri de 

eğitimin yüz yüze eğitimde olduğu kadar işlevsel olmadığı 

kaygısına neden olmuştur. İnternet sınırlılığı, bilgisayar ve 

tablete sahip olmama, aynı evde birden fazla sayıda öğrenci 

ya da öğretmenin bulunması, dolayısıyla ilgili kaynakların 

yetersizliği gibi nedenler de bu kaygı ve olumsuzlukları 

artırmıştır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitim ve lise 

düzeyinde TRT-EBA kanalından özellikle devlet okullarındaki 

öğrencilerin eğitime devam edebilmesi için çeşitli yayınlar 

yapmış olsa da, bu eğitimler üniversite ya da daha yüksek 

düzeylerde söz konusu olmamıştır. Bu süreçte öğrencilerin 

eğitime devam etme ve yararlanma düzeyleri de 

üniversitelerin sunduğu hizmetler ile öğrencilerin kendi 

olanaklarına dayalı olarak farklılık göstermiştir.

Araştırmaya katılan gençlerin büyük bir kısmı pandemi 

sürecinde üniversitelerinin eğitim-öğretim etkinliklerini 

herhangi bir kesinti olmaksızın çevrimiçi olarak devam 

ettirdiğini belirtmiştir. Oldukça az sayıda da olsa gençlerin 

bir kısmı okullarındaki eğitimin tamamen durduğunu 

belirtmiştir. Bununla beraber eğitimine uzaktan devam 

edebilen gençler farklı nedenlerle devam etme durumlarının 

olumsuz yönde etkilendiğini belirtmiştir. Bu nedenlerin 

kapatılması ve eğitime uzaktan devam edilmesi tüm 

öğrencileri, özellikle de anahtar gruplar içinde olanları 

akademik becerilerden ama daha çok sosyal-duygusal 

destekten mahrum bırakmıştır. Herhangi bir gencin 

akranlarıyla yaşadığı sosyal doyum ve paylaşım hissini 

ailesiyle yaşayamayacağından bahsetmek mümkündür. 

Özellikle anahtar gruplardaki gençler, psikolojik ve/veya 

fiziksel şiddet görmemek için ailelerine kimliklerini 

açıklamamış; dolayısıyla da kendilerini aile ortamında 

özgürlüklerini kaybetmiş, eski sosyal ve fiziksel olanaklardan 

mahrum kalmış hissediyor olabilirler.

5.3. İstihdam ve Sosyal Güvenlik            

Çalışmanın bir diğer önemli değişkeni olarak gençlerin 

istihdam ve sosyal güvenlikle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve 

bunlara ilişkin beklentiler ele alınmıştır. Araştırma 

planlanırken pandeminin istihdamla ilgili çeşitli sorunlar ve 

hak ihlalleri yaşayan gençlerin çalışma ve iş hayatlarında 

karşılaştıkları sorunları artırıp artırmadığı ve buna bağlı 

olarak da sosyal güvenlik haklarına erişimlerini engelleyip 

engellemediği merak edilmekteydi. Araştırma sonucunda 

katılan gençlerin büyük çoğunluğu işgücü piyasasında yer 

edinmediklerini belirtmiştir ki bu bulgu ulaşılan çoğunluğun 

eğitimlerine devam eden gençlerden oluştuğu 

düşünüldüğünde beklenen bir sonuçtur.  Çalışma/iş 

hayatında olan katılımcıların neredeyse yarısı pandeminin 

başlaması ile çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Pandemi ile birlikte gençlerin çoğu işlerini 

kaybetmiş, geriye kalanların ise çalışma saatleri azaltılmıştır. 

Eğitimde olduğu gibi iş yerlerinde de çevrimiçi çalışma 

düzenine geçilmiş olması işgücüne olan gereksinimi 

azaltmış, bu durum gençleri ekonomik olarak zor durumda 

bırakmıştır. İş saatlerinin azaltılması ya da işten çıkarılma ile 

ilgili karşılaşılan sorunlar her yaş kesiminden kişiyi 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. İş ya da maddi 

gelir kaybı yaşayan gençlerin yeni bir iş arama/bulma 

olasılığı çok düşük olduğu için karşı karşıya kalınan 

dezavantajların da artması söz konusu olmuştur. Bu süreçte 

iş başvurusunda bulunan gençlerin çoğunluğu iş 

bulamadıklarını, geriye kalanlar ise sürecin çok yavaş 

işlemesi ve hiçbir geri dönüş alamamaları nedeniyle olumlu 

bir sonuca ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu zorlukların 

yarattığı stresin ve gelecek endişesinin gençlerin iyi olma 

hallerini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO, 2020) raporunda 

pandeminin gençler üzerindeki etkisini ölçen uluslararaları 

araştırma bulguları her altı gençten birinin pandemiden 

sonra işini kaybettiğini ve her beş gençten ikisinin de 

gelirlerinin azaldığını göstermektedir. Aynı zamanda raporda 

çalışma hayatında olan gençlerin çalışma sürelerinin 

azalması nedeniyle gelirlerinin de azaldığına ilişkin vurgular 

bulunmaktadır. Nitekim bu araştırmada da iş gücü 

piyasasında kalmaya devam eden gençlerin ücretsiz veya 

azaltılmış ücret ile izne çıkmak zorunda bırakıldıkları ortaya 

çıkmıştır. Bu durum ekonomik zorluklara neden olduğu kadar 

çaresizlik, motivasyon kaybı, hayal kırıklığı gibi olumsuz 

duygular da yaratmıştır. Gençlerin bu anlamda gereksinim 

duydukları yeterli desteğe erişemedikleri de dikkati 

çekmektedir. Elde edilen bir diğer bulgu ise çalışmaya devam 

eden gençlerin azımsanmayacak bir kısmının pandemi 

döneminde alınan sosyal mesafe ve karantina kararları 

olmasına rağmen ilk 3 aylık sürede işe fiziksel olarak gitmek 

zorunda bırakılmalarıdır. Bu durum gençlerin ve çevrelerinin 

zorunlu bir şekilde risk altında kaldığı sonucunu 

çıkarmaktadır. Gençlerin istihdam edilmesi ile ilgili daha 

önceki çalışmalarda da (Akdoğan, 2013) önyargılar ve genç 

dostu olmayan bakış açısına bağlı olarak çeşitli sorunlar 

yaşandığı vurgulanmaktadır. Pandemi sürecinde ise bu 

sorunların artması ile araştırmaya katılan gençlerin yarıya 

yakını gelir durumlarının olumsuz yönde etkilendiğini 

belirtmiştir. Yaş grubuna bağlı olarak yapılan karşılaştırmalar 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin hem iş kaybı hem de gelir 

düzeyinin düşmesi açısından 24-30 yaş aralığındaki gençlere 

göre daha çok etkilendiğini göstermektedir. Bu bulgu, işgücü 

piyasasında daha küçük yaşlardaki gençlerin deneyim ve 

beceri eksiklikleri gerekçe gösterilerek daha önce gözden 

çıkarıldığına ilişkin bir bulgu olarak yorumlanabilir. İşten 

çıkarılma ya da iş saatlerinin azalması sonucunda gençlerin 

gelir düzeylerinde de azalma olması, sağlık ya da barınma 

gibi başka temel haklarla ilgili de sınırlılıklara neden olabilir. 

Araştırmaya katılan gençlerin büyük çoğunluğu sağlık 

güvenceleri bulunduğunu, bu güvencenin ise büyük oranda 

öğrenci olmaları ve iş sahibi olmamaları nedeniyle 

ailelerinden geldiğini belirtmiştir. Bulgular aynı zamanda 

pandemi sürecinde gençlerin çok az bir kısmının finansal 

veya ayni destek aldığını göstermektedir. Bunun önemli bir 

sebebi araştırmadaki gençlerin büyük kısmının aile ile 

beraber yaşamalarından kaynaklanıyor olabilir, ancak aynı 

zamanda hem devlet veya belediyeler tarafından verilen 

desteklerin hem de bu desteklere erişim mekanizmalarının 

yetersizliği de söz konusu olmaktadır.

Gençlerin iyilik hali ile ilgili önemli görülen alanlarından 

biri de bağımsız yaşama kapasite ve becerilerini geliştirmek 

için güçlenmeleridir. Bu bağlamda kendilerini geliştirmek 

isteyecekleri alanlarda gençlere alanlar açılması önemlidir. 

Bu çalışmada gençlerin kendilerini geliştirmek istedikleri 

alanlarla ilgili bulgular gençlerin en çok yabancı dil 

öğrenme isteklerini gösterse de, odaklarının dijital içerik 

üretimi, bilgisayar teknolojileri, programlama ve kodlama 

gibi teknolojik alanlara kaydığını da göstermektedir. 

Pandemi ile beraber küresel anlamda hem iş gücünün hem 

de eğitimin dijital platformlara taşınması, gençlerin de 

kendilerini daha fazla teknolojik alanlarda geliştirmek 

istemesine yol açtığı görünmektedir.  Diğer kategorisi 

altında ise pandemi süreciyle baş etmeleri gereken 

psikolojik sorunlar ile ilgili olarak kişisel gelişim, stresle 

başa çıkma veya psikoterapi gibi alanlara ilgilerinin olduğu 

gözlemlenmiştir.

5.4. Sivil Katılım

Gençlerin kendilerini ilgilendiren konularla ilgili karar 

süreçlerinde yer almalarının ve sivil toplum etkinliklerinde 

aktif rol almalarının değeri birçok araştırmanın bulguları ile 

desteklenmektedir (Acar ve Karataş, 2008). Psikolojik ve 

sosyal iyi oluşun önemli göstergelerinden biri de bir 

toplumun bireyleri kabul etme ve onlara sunduğu hak ve 

politikalarla beslenme derecesidir. Bir sivil toplum 

kuruluşuna üye olma ya da toplumsal fayda için gönüllü 

faaliyetlerde yer alma, gençlerin güçlenmesi ve dahası 

olumlu gençlik yaklaşımının yerleşmesi için önemlidir.  

COVID-19 sürecinde özellikle 20 yaş altındaki gençlere 

getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere, 

virüsün hızla yayılması gençleri izole olmaya ve gençlerin 

toplumsal etkinliklerden uzaklaşmalarını zorunlu kılmıştır.

Bu çalışmada gençlerin sivil topluma katılım biçimleri ve 

düzeyleri ele alınmıştır. Ankette pandemi öncesi ve sonrası 

olmak üzere iki düzeyde katılımlarına odaklanılmıştır. 

Bulgular gençlerin büyük bir çoğunluğunun aktif STK 

üyeliklerinin olmadığını göstermiştir. Çeşitli araştırmalar 

(örn; Sener, 2014; Eckstein, 2015) bulgunun gençlerin sivil 

katılım olanaklarındaki bilgi seviyelerinin yetersizliğine, 

gençlerle ilgili sivil toplum kurum ve kuruluşların genel 

gençlik nüfusuna oranla yetersizliğine (Bozkurt, Çok, & Şener, 

2015), özellikle de pandemi sürecinde STK’lara getirilen 

etkinlik kısıtlandırmalarına ve dolayısıyla gençlerin sivil 

katılım alanındaki seçeneklerinin ve erişimlerinin de 

sınırlandığına bağlı olduğu düşünülmektedir. STK’lara aktif 

üyeliği bulunan genç katılımcılar arasında ise 1-2 yıl arası ve 

2-5 yıl arası aktif üye olan genç oranları birbirine oldukça 

yakındır. Bu bulgu gençlerin katılımında yaşın önemli bir 

etmen olduğunu gösteren başka çalışmaların sonuçlarıyla 

(Ataman & Şener, 2016; Sener, 2015) tutarlıdır.  Araştırmada 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin 25-30 yaş aralığındaki 

gençlere oranla, lisans ve üstü eğitim seviyesindeki gençlerin 

de altındaki gençlere oranla daha fazla STK üyeliklerinin 

olduğu bulunmuştur.

Lisans ve üstündeki gençlerin sivil katılımda bulunma 

süreleri de daha fazladır. Lisans ve üstünde okumakta olan 

18-24 yaş aralığındaki gençler, üniversite topluluklarının ve 

aldıkları derslerin sunduğu sosyal çevre ve olanaklar ile 

henüz iş hayatı temposuna girmedikleri için ayırabildikleri 

zamanın daha elverişli olması nedeniyle daha uzun süreli ve 

çok sayıda sivil katılım sağlayabilmektedir. Genel olarak 

gençlerin sivil katılımlarının oldukça sınırlı olduğu başka 

çalışmaların bulguları ile (Sener, 2012) tutarlıdır. Bu 

çalışmanın sonuçları herhangi bir STK üyeliği bulunmayan 

gençlerin önemli bir kısmının gönüllülük veya toplumsal 

hizmet çalışmalarında bulunduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun üniversitede öğrenim 

görmeye devam eden gençlerden oluştuğu göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin genellikle üniversitelerin 

bünyesinde yer alan öğrenci toplulukları aracılığıyla 

toplumsal katılım sağladıkları, diğer yandan eğitim 
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Bu araştırmanın temel odağı, genel olarak gençlerin 

COVID-19 pandemisi sürecinde iyi olma halini etkilediği 

düşünülen belirli alanlardaki sorun ve beklentilerin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çevrimiçi 

anket uygulamasına veri toplama sürecinde 714 katılımcı yer 

almış ancak formların 24 tanesi geçersiz sayılarak 690 anket 

formu analize dahil edilmiştir. Bu bölümde araştırmadan 

elde edilen bulgular değerlendirilecek ve bu kapsamda 

araştırma amacı doğrultusunda ele alınan 7 temel kategori 

alt başlıklar halinde tartışılacaktır. Bu kategoriler demografik 

değişkenler, eğitim hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik, sivil 

topluma katılım, cinsel sağlık bilgisi/eğitimi ve cinsel sağlık 

hizmetlerine erişim, iyilik hali ve genel izlenimlerdir.

5.1. Demografik Değişkenler

Araştırmaya toplam 714 genç katılmış ve bunların 690’u 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın demografik bulguları 

katılımcıların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu 

göstermektedir. Kadınların daha çok sayıda katılım göstermiş 

olmaları toplumsal konulara daha duyarlı olmaları (Kahn ve 

Yoder, 2003) ile ilişkilendirilebilir. Toplumsal olarak 

kadınların normatif ve baskıcı değerlere bağlı olarak daha 

fazla hak ihlallerine maruz kaldıkları ve bu anlamda COVID-19 

sürecinde yaşanan başta ‘sosyal izolasyon’ olmak üzere 

çeşitli uygulamalardan daha fazla etkilendikleri 

düşünülmektedir. Diğer yandan araştırmanın temel 

odaklarından biri olan cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili 

olarak da yine kadınların daha fazla etkilenmeleri 

araştırmaya katılımlarını artırmış olabilir. Katılımcı gençler 

arasında cinsiyet beyanını belirtmek istemeyenlerin ve ikili 

cinsiyet sistemi (non-binary) dışında cevap verenlerin olması 

araştırma kapsamında ulaşılan farklı gençlik gruplarının 

temsiliyeti açısından değerlidir. Katılımcı yaş aralığı 18-30 yaş 

arası olarak belirlenmiş olmasına rağmen katılımcıların 

büyük çoğunluğunu 18-24 yaş aralığındaki gençler 

oluşturmuştur. Aynı zamanda en son tamamlanan eğitim 

düzeyi verileri analiz edildiğinde katılımcıların büyük 

çoğunluğunun lise veya lisans düzeyinde eğitimlerini 

tamamladıkları saptanmıştır. Bu bulgu göstermektedir ki 

araştırmanın çoğunluğunu üniversiteden mezun olmuş veya 

halen üniversitede okumakta olan gençler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın başında eğitim düzeyi ile ilgili bilgiler 

toplanırken, farklı gençlik gruplarından katılımcıların yer 

alması planlandığından, eğitimine devam edemeyen ve/veya 

çalışan gençlerin de olacağı düşüncesi ile devam edilen 

değil, en son tamamlanan eğitim düzeyi sorulmuştur. Bu 

durum üniversite eğitimine devam eden gençlerin de devam 

ettikleri değil, tamamladıkları eğitim düzeyini 

işaretlemelerine neden olmuştur. Tam bir ayrıştırma 

yapılamasa da ankette yer alan eğitim hayatı ile ilgili 

bölümde öğrenci olup olmadıkları sorulmuş ve burada 

katılımcıların büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu 

anlaşılmıştır. Araştırmanın anket formunun çevrimiçi 

uygulamalar ve sosyal medya aracılığıyla uygulanmış olması 

çalışmaya özellikle üniversite öğrencilerinin katılmasını 

kolaylaştırmış görünmektedir. Aynı zamanda anketin 

yayılması için üniversite forumları veya e-posta ağları gibi 

dijital yollar kullanılmış, bu da ulaşılan kitlenin büyük 

çoğunluğunun üniversite öğrencilerinden oluşmasına neden 

olmuştur. Çeşitli iş yerleri aracılığı ile çalışan gençlere ve yine 

ilgili sosyal medya hesapları ya da kuruluşlar aracılığıyla da 

bir işe sahip olmayan (eğitimine devam etmeyen ve işsiz) 

gençlere duyurular yoluyla ulaşılmaya çalışılmış ancak çok 

fazla geri dönüş sağlanamamıştır. Eğitim, istihdam, sivil 

katılım, gençlerin iyilik hali, cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

gibi değişkenlerin bu araştırmanın odağı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bu alanlarda daha aktif oldukları 

varsayılan ve bu alanlardaki uygulama ve sınırlamalardan 

etkilenmeye daha açık olan üniversite öğrencilerinin 

araştırma kapsamında çoğunluğu oluşturmasında etki etmiş 

olabilir.

Katılımcıların çoğunluğunun evli ya da çocuk sahibi 

olmamaları yine yaş grubu ve öğrenci olmalarıyla 

ilişkilendirilebilir. Ulaşılan yaş grubu 18-24 aralığında 

yığılmaktadır, dolayısıyla eğitimlerine devam eden gençlerin 

henüz evlilik ya da çocuk sahibi olmak gibi planlar yerine, 

kariyer ve bireysel ilgi ve becerilerin geliştirilmesi üzerinde 

yoğunlaşmış oldukları varsayılabilir. Gelişimsel olarak 

bakıldığında çağdaş yaklaşımlar gelişim evrelerinin yeniden 

tanımlanmasını ve gelişim görevlerinin de bu 

tanımlamalara göre düzenlenmesini öngörmektedir. 18-24 

yaş aralığındaki bireyler beliren yetişkinlik döneminin 

başlarındadır (Arnett 2000; 2001) ve yetişkin yaşamının 

göstergeleri olarak karşılarına çıkan, kalıplaşmış evlilik, 

çocuk sahibi olma, eğitimi tamamlayarak bir işte çalışma ve 

aileden ayrılarak bağımsız yaşama gibi toplumsal 

beklentileri henüz tam olarak üstlenme baskısı 

hissetmemişlerdir. Yetişkinlik ölçütleri kültürel yapı ve 

bağlama göre değişkenlik gösterse de, dünyanın her 

yerinde bu ölçütlerin daha ileri yıllara ertelendiğine ilişkin 

kanıtlar bulunmaktadır. Türkiye’de son 35 yılda evlenme, 

eğitimi tamamlama ve çocuk sahibi olma yaşının 

ertelendiği rapor edilmektedir (Hacettepe Üniversitesi 

Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014, 2015). Diğer yandan, belde 

veya köy gibi yerleşim yerlerinde hem 

evlenme/evlendirilme yaşının hem de çocuk sahibi olma 

yaşının büyük şehirlere oranla daha erken yaşlara denk 

düştüğü bilinmektedir.

Birlikte yaşanan kişilerle ilgili soruya gençlerin büyük 

çoğunluğunun aile yanıtını vermiş olması dikkat çekicidir. 

Bunu sırasıyla yalnız yaşama, ev arkadaşları ile yaşama, 

partnerle yaşama ve yurt veya kurum yerleşkesinde 

barınma izlemiştir. Pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime 

ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçilmesi özellikle 

eğitimlerine ailelerinin yaşadıkları şehir dışında devam 

eden çok sayıda gencin aile yanına dönmesine neden 

olmuştur. Aynı zamanda özellikle büyük şehirlerde yurtların 

boşaltılarak karantina merkezlerine çevrilmesi yönünde 

alınan kararlar, yurtlarda yaşayan gençlerin de aile yanına 

dönmelerini zorunlu kılmıştır. Ankette yerleşim yeri ve 

birlikte yaşanılan kişilerle ilgili sorularda özellikle yılın 

çoğunu geçirdikleri yer ve kişilerin dikkate alınarak sorunun 

yanıtlanması istenmiş olsa da, gençlerin uzun süre aile ile 

kapalı ortamda kalmış olmaları sanki sürekli aile yanında 

yaşadıkları algısına neden olmuş olabilir. Bu nedenle yurt 

ve kurum yerleşkesinde ya da öğrenci evinde arkadaşlarıyla 

birlikte barınan gençlerin oranının daha az çıktığı 

düşünülmektedir. Aynı şekilde hem yalnız yaşadığını 

belirten gençlerin az sayıda olması hem de birlikte yaşanan 

kişi sayısının 3-5 kişi aralığında yoğunlaşmış olması da 

uzaktan eğitime geçilmesi ve ev ya da yurtların boşaltılarak 

gençlerin aile yanına dönmesinden kaynaklanıyor 

görünmektedir.

Çalışmada katılımcıların demografik bilgileri toplanırken 

gençlerin kendilerini tanımlamaları da merak konusu 

olmuştur. Bu kapsamda anket seçeneklerinde özellikle hak 

ihlallerine daha sık maruz kaldıkları düşünülen ve anahtar 

gruplar olarak nitelendirilen gençlik gruplarına yer 

verilmiştir. Seçeneklerde yalnızca hak ihlallerine daha sık 

maruz kalan tanımlamalara yer verilmesinin nedeniyse 

şudur: Bu araştırmada doğrudan bir benlik algısı taraması 

yapmaktan çok, anahtar grupların sıklıklarının ve bu 

araştırmanın değişkenleri bağlamında ilgili grupların 

ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda elde 

edilen bulgular araştırmaya katılan gençlerin yarıdan 

fazlasının kendilerini anket formunda belirtilen anahtar 

gruplardan biri ile tanımlamadıklarını göstermektedir. Bu 

durumun veri toplama süreci ile ilgili kısıtlılıklardan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  Ankette verilen 

maddeler doğrultusunda kendini tanımlayan gençlerin 

çoğunluğunun iş ihtiyacı olduğu halde iş hayatında olmayan, 

başka bir deyişle işsiz gençler olduğu göze çarpmaktadır. 

İşsizlik oranlarının giderek yükselmekte olduğu ve bu artışın 

pandemiyle beraber olumsuz yönde etkilendiği göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin istihdam konusunda zorluklar 

yaşadığı görülmektedir. T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın (2018) 

yayınladığı son rapora göre Türkiye’de genç nüfusun istihdam 

oranı %34,1 olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla gençlerin 

istihdam konusunda karşılaştığı zorluklar gençlere genel 

olarak sunulan iş olanakları ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Çalışmada gençlerin kendilerini ifade ettiğini düşündükleri 

tanımlamalar en çok LGBTİ+ genç, azınlık genç, eğitimine 

devam edememiş genç veya mülteci/göçmen genç gibi farklı 

kimlikleri temsil eden anahtar gruplar etrafında toplanmıştır. 

Anket formunda yer alan anahtar gruplar bu çalışma 

kapsamında bu gençlerin karşılaştıkları krizleri, ihmal ve 

istismarları ya da ayrımcılığa maruz kalmalarını tanımlamak, 

görünür kılmak ve hak ihlallerine karşı özne olarak 

çalışmalar yürüttükleri yaklaşımını açığa çıkarmak için ele 

alınmıştır. Bu vurgu yetersizlik ya da uyumsuz olarak 

tanımlanan bazı durumları “düzeltmek” yerine, gençleri 

başında gençler en çok teknik donanımlarının ve internet 

bağlantılarının yetersizliğini göstermiştir. Bu durum her 

gencin eğitim hakkından eşit ölçüde faydalanamadığını 

düşündürmektedir. Uzaktan eğitimle ilgili karşılaştıkları 

sorunlara ilişkin yanıtlar incelendiğinde öğrencilerin 

genellikle bu alt yapı yetersizlikleri nedeniyle eğitimlerine 

kendi rızalarıyla ara verdikleri, diğer yandan motivasyon 

düşüklüğü nedeniyle ya da çevrimiçi dersleri 

işlevsiz/yararsız buldukları için takip etmedikleri 

görülmüştür. Pandemi öncesindeki ve pandemi sürecindeki 

süreçleri kıyaslayarak öğrencilerin eğitim hayatı 

deneyimlerini inceleyen başka bir araştırmanın bulguları da 

(Kara, 2020) okulların kapanmasının gençlerde endişe ve 

kaygı yaratmakla beraber motivasyon düşüklüğüne sebep 

olduğunu göstermektedir (Daha önce de bahsedildiği gibi 

gençlerin büyük bir çoğunluğu aile evine dönmek zorunda 

kalmış ve çevrimiçi eğitime odaklanmayı oldukça 

zorlaştıran kalabalık bir aile ortamının içinde ve daha önce 

hiç alışkın olmadıkları bir sistemle eğitimlerini sürdürme 

çabasına girmişlerdir). Vaka sayılarındaki artış sebebiyle 

eğitimin dijital platformlara taşınmasına çok kısa bir sürede 

karar verilmiş ve yeterli düzenlemelerin yapılmasına olanak 

tanıyacak zaman olmadan eğitime devam edilmiştir. Bu 

nedenle gerek öğretim üyeleri ve öğretmenlerin gerekse 

öğrencilerin uzaktan eğitimde kullanılan platformlar, 

araçlar, ders içerikleri ile ilgili daha önce çok az deneyim 

sahibi olmaları dersleri daha işlevsiz hale getirmiştir. Diğer 

yandan yüz yüze eğitimde sıklıkla kullanılan tartışma, beyin 

fırtınası, soru-cevap gibi yöntemlerin uzaktan eğitimde 

daha az kullanılır olması öğrencilerin derslere katılımlarını 

azaltmıştır. Tüm bunlarla beraber bazı derslerin 

öğrencilerin aile ortamında konuşmalarını zorlaştıracak 

içerikte olabilmesi, aile içinde yaşadıkları sorunların eğitim 

hayatlarına odaklanmalarını zorlaştırması, arkadaş 

desteğinden uzakta kalmalarının yükünü tek başlarına 

üstlenmeleri ve öğrencilerin dijital platforma uyum 

sağlama sürecinde eski performanslarını kaybetmesi gibi 

başka birçok etmenin de eğitime katılıma ilişkin 

motivasyonu azalttığı neden olduğu düşünülmektedir. 

Gençler çevrimiçi eğitim sürecinde ders içeriklerinin ve 

sürelerinin yetersiz olduğunu vurgulamıştır ki bu da 

motivasyon düşüklüğü yaşamalarına neden olabilecek 

başka bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Bulgular 

gençlerin teknik alt yapı donanımı ya da internet erişimleri 

ile ilgili bir sorun olmasa bile, evde kalmaktan bunalmaları 

ya da bahsedilen bu diğer nedenlerle derslere karşı ilgilerini 

kaybetmiş olmalarını göstermesi açısından oldukça 

önemlidir. Hatta bazı gençler fazla stres altında 

hissettiklerini veya kaygı bozukluğu yaşadıklarını belirterek 

pandemi dolayısıyla eğitimde getirilen düzenlemelerin onları 

psikolojik olarak olumsuz yönde etkilediğini de dile 

getirmişlerdir. Gençlere yüz yüze eğitimden uzak kalmaları ile 

ilgili duygularını ifade etmeleri sorulduğunda ise 

arkadaşlarını, eğitmenlerini, okul ortamını ve okulda 

yapabildiklerini özlediklerini, bununla beraber de sürekli aile 

ortamında bulunmaktan dolayı kendilerini kısıtlanmış 

hissettiklerini ve eğitimlerini bu kısıtlı koşullarda 

sürdürmeye çalışmaktan bunaldıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan gençlerin anket formunun sonunda yer 

alan açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlarda da sıklıkla kaygı 

ve depresyon hallerinin devam ettiği ve bu nedenle 

psikolojik destek almak zorunda kaldıklarını da ifade ettikleri 

gözlemlenmektedir. Gençler için İnsana Yakışır İşler Küresel 

İnisiyatifi ortaklarının (ILO, 2020) yürütmüş olduğu 

çalışmanın sonuçları pandemi başlangıcından sonra ankete 

katılan her beş genç öğrenciden dördünün (%79) çalışma ya 

da eğitim hayatının kesintiye uğradığını göstermektedir. 

Çalışmada eğitim ya da işle ilgili kesinti ve aksaklık yaşayan, 

özellikle 18-24 yaş aralığındaki gençlerin kaygı veya 

depresyondan etkilenme olasılığının yüksek olduğu 

vurgulanmaktadır. Pandemi sürecinde önceki bulgularda da 

gözlemlendiği gibi, üniversitede sosyalleşen gençler için aile 

ile yaşamaya başlamanın arkadaşlar ve toplumsal çevreye 

duyulan özlemin artmasında bir etmen olduğu dikkat 

çekmektedir. Akademik becerilerin kazanıldığı bir yer olma 

özelliğinin yanı sıra üniversiteler gençlerin 

toplumsallaştıkları, toplumsal ve duygusal becerilerini 

geliştirdikleri, akranlarıyla bir araya geldikleri buluşma 

mekanları olarak işlev göstermektedir. Yüz yüze eğitimin 

kesintiye uğramasından memnun olduğunu belirten gençler 

olsa da, bir kısmı eski hayatlarına özlem duyduklarını veya 

ani değişimler sonucu anlamlandıramadıkları duygusal 

değişimler yaşadıklarını söylemiştir. Daha da önemlisi aile 

ortamından çekindiklerini ve özgürlüklerini kaybetme 

hisleriyle boğuştuklarını belirtmişlerdir. Okulların 

kapatılması ve eğitime uzaktan devam edilmesi tüm 

öğrencileri, özellikle de anahtar gruplar içinde olanları 

akademik becerilerden ama daha çok sosyal-duygusal 

destekten mahrum bırakmıştır. Herhangi bir gencin 

akranlarıyla yaşadığı sosyal doyum ve paylaşım hissini 

ailesiyle yaşayamayacağından bahsetmek mümkündür. 

Özellikle anahtar gruplardaki gençler, psikolojik ve/veya 

fiziksel şiddet görmemek için ailelerine kimliklerini 

açıklamamış; dolayısıyla da kendilerini aile ortamında 

özgürlüklerini kaybetmiş, eski sosyal ve fiziksel olanaklardan 

mahrum kalmış hissediyor olabilirler.

5.3. İstihdam ve Sosyal Güvenlik            

Çalışmanın bir diğer önemli değişkeni olarak gençlerin 

istihdam ve sosyal güvenlikle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve 

bunlara ilişkin beklentiler ele alınmıştır. Araştırma 

planlanırken pandeminin istihdamla ilgili çeşitli sorunlar ve 

hak ihlalleri yaşayan gençlerin çalışma ve iş hayatlarında 

karşılaştıkları sorunları artırıp artırmadığı ve buna bağlı 

olarak da sosyal güvenlik haklarına erişimlerini engelleyip 

engellemediği merak edilmekteydi. Araştırma sonucunda 

katılan gençlerin büyük çoğunluğu işgücü piyasasında yer 

edinmediklerini belirtmiştir ki bu bulgu ulaşılan çoğunluğun 

eğitimlerine devam eden gençlerden oluştuğu 

düşünüldüğünde beklenen bir sonuçtur.  Çalışma/iş 

hayatında olan katılımcıların neredeyse yarısı pandeminin 

başlaması ile çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Pandemi ile birlikte gençlerin çoğu işlerini 

kaybetmiş, geriye kalanların ise çalışma saatleri azaltılmıştır. 

Eğitimde olduğu gibi iş yerlerinde de çevrimiçi çalışma 

düzenine geçilmiş olması işgücüne olan gereksinimi 

azaltmış, bu durum gençleri ekonomik olarak zor durumda 

bırakmıştır. İş saatlerinin azaltılması ya da işten çıkarılma ile 

ilgili karşılaşılan sorunlar her yaş kesiminden kişiyi 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. İş ya da maddi 

gelir kaybı yaşayan gençlerin yeni bir iş arama/bulma 

olasılığı çok düşük olduğu için karşı karşıya kalınan 

dezavantajların da artması söz konusu olmuştur. Bu süreçte 

iş başvurusunda bulunan gençlerin çoğunluğu iş 

bulamadıklarını, geriye kalanlar ise sürecin çok yavaş 

işlemesi ve hiçbir geri dönüş alamamaları nedeniyle olumlu 

bir sonuca ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu zorlukların 

yarattığı stresin ve gelecek endişesinin gençlerin iyi olma 

hallerini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO, 2020) raporunda 

pandeminin gençler üzerindeki etkisini ölçen uluslararaları 

araştırma bulguları her altı gençten birinin pandemiden 

sonra işini kaybettiğini ve her beş gençten ikisinin de 

gelirlerinin azaldığını göstermektedir. Aynı zamanda raporda 

çalışma hayatında olan gençlerin çalışma sürelerinin 

azalması nedeniyle gelirlerinin de azaldığına ilişkin vurgular 

bulunmaktadır. Nitekim bu araştırmada da iş gücü 

piyasasında kalmaya devam eden gençlerin ücretsiz veya 

azaltılmış ücret ile izne çıkmak zorunda bırakıldıkları ortaya 

çıkmıştır. Bu durum ekonomik zorluklara neden olduğu kadar 

çaresizlik, motivasyon kaybı, hayal kırıklığı gibi olumsuz 

duygular da yaratmıştır. Gençlerin bu anlamda gereksinim 

duydukları yeterli desteğe erişemedikleri de dikkati 

çekmektedir. Elde edilen bir diğer bulgu ise çalışmaya devam 

eden gençlerin azımsanmayacak bir kısmının pandemi 

döneminde alınan sosyal mesafe ve karantina kararları 

olmasına rağmen ilk 3 aylık sürede işe fiziksel olarak gitmek 

zorunda bırakılmalarıdır. Bu durum gençlerin ve çevrelerinin 

zorunlu bir şekilde risk altında kaldığı sonucunu 

çıkarmaktadır. Gençlerin istihdam edilmesi ile ilgili daha 

önceki çalışmalarda da (Akdoğan, 2013) önyargılar ve genç 

dostu olmayan bakış açısına bağlı olarak çeşitli sorunlar 

yaşandığı vurgulanmaktadır. Pandemi sürecinde ise bu 

sorunların artması ile araştırmaya katılan gençlerin yarıya 

yakını gelir durumlarının olumsuz yönde etkilendiğini 

belirtmiştir. Yaş grubuna bağlı olarak yapılan karşılaştırmalar 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin hem iş kaybı hem de gelir 

düzeyinin düşmesi açısından 24-30 yaş aralığındaki gençlere 

göre daha çok etkilendiğini göstermektedir. Bu bulgu, işgücü 

piyasasında daha küçük yaşlardaki gençlerin deneyim ve 

beceri eksiklikleri gerekçe gösterilerek daha önce gözden 

çıkarıldığına ilişkin bir bulgu olarak yorumlanabilir. İşten 

çıkarılma ya da iş saatlerinin azalması sonucunda gençlerin 

gelir düzeylerinde de azalma olması, sağlık ya da barınma 

gibi başka temel haklarla ilgili de sınırlılıklara neden olabilir. 

Araştırmaya katılan gençlerin büyük çoğunluğu sağlık 

güvenceleri bulunduğunu, bu güvencenin ise büyük oranda 

öğrenci olmaları ve iş sahibi olmamaları nedeniyle 

ailelerinden geldiğini belirtmiştir. Bulgular aynı zamanda 

pandemi sürecinde gençlerin çok az bir kısmının finansal 

veya ayni destek aldığını göstermektedir. Bunun önemli bir 

sebebi araştırmadaki gençlerin büyük kısmının aile ile 

beraber yaşamalarından kaynaklanıyor olabilir, ancak aynı 

zamanda hem devlet veya belediyeler tarafından verilen 

desteklerin hem de bu desteklere erişim mekanizmalarının 

yetersizliği de söz konusu olmaktadır.

Gençlerin iyilik hali ile ilgili önemli görülen alanlarından 

biri de bağımsız yaşama kapasite ve becerilerini geliştirmek 

için güçlenmeleridir. Bu bağlamda kendilerini geliştirmek 

isteyecekleri alanlarda gençlere alanlar açılması önemlidir. 

Bu çalışmada gençlerin kendilerini geliştirmek istedikleri 

alanlarla ilgili bulgular gençlerin en çok yabancı dil 

öğrenme isteklerini gösterse de, odaklarının dijital içerik 

üretimi, bilgisayar teknolojileri, programlama ve kodlama 

gibi teknolojik alanlara kaydığını da göstermektedir. 

Pandemi ile beraber küresel anlamda hem iş gücünün hem 

de eğitimin dijital platformlara taşınması, gençlerin de 

kendilerini daha fazla teknolojik alanlarda geliştirmek 

istemesine yol açtığı görünmektedir.  Diğer kategorisi 

altında ise pandemi süreciyle baş etmeleri gereken 

psikolojik sorunlar ile ilgili olarak kişisel gelişim, stresle 

başa çıkma veya psikoterapi gibi alanlara ilgilerinin olduğu 

gözlemlenmiştir.

5.4. Sivil Katılım

Gençlerin kendilerini ilgilendiren konularla ilgili karar 

süreçlerinde yer almalarının ve sivil toplum etkinliklerinde 

aktif rol almalarının değeri birçok araştırmanın bulguları ile 

desteklenmektedir (Acar ve Karataş, 2008). Psikolojik ve 

sosyal iyi oluşun önemli göstergelerinden biri de bir 

toplumun bireyleri kabul etme ve onlara sunduğu hak ve 

politikalarla beslenme derecesidir. Bir sivil toplum 

kuruluşuna üye olma ya da toplumsal fayda için gönüllü 

faaliyetlerde yer alma, gençlerin güçlenmesi ve dahası 

olumlu gençlik yaklaşımının yerleşmesi için önemlidir.  

COVID-19 sürecinde özellikle 20 yaş altındaki gençlere 

getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere, 

virüsün hızla yayılması gençleri izole olmaya ve gençlerin 

toplumsal etkinliklerden uzaklaşmalarını zorunlu kılmıştır.

Bu çalışmada gençlerin sivil topluma katılım biçimleri ve 

düzeyleri ele alınmıştır. Ankette pandemi öncesi ve sonrası 

olmak üzere iki düzeyde katılımlarına odaklanılmıştır. 

Bulgular gençlerin büyük bir çoğunluğunun aktif STK 

üyeliklerinin olmadığını göstermiştir. Çeşitli araştırmalar 

(örn; Sener, 2014; Eckstein, 2015) bulgunun gençlerin sivil 

katılım olanaklarındaki bilgi seviyelerinin yetersizliğine, 

gençlerle ilgili sivil toplum kurum ve kuruluşların genel 

gençlik nüfusuna oranla yetersizliğine (Bozkurt, Çok, & Şener, 

2015), özellikle de pandemi sürecinde STK’lara getirilen 

etkinlik kısıtlandırmalarına ve dolayısıyla gençlerin sivil 

katılım alanındaki seçeneklerinin ve erişimlerinin de 

sınırlandığına bağlı olduğu düşünülmektedir. STK’lara aktif 

üyeliği bulunan genç katılımcılar arasında ise 1-2 yıl arası ve 

2-5 yıl arası aktif üye olan genç oranları birbirine oldukça 

yakındır. Bu bulgu gençlerin katılımında yaşın önemli bir 

etmen olduğunu gösteren başka çalışmaların sonuçlarıyla 

(Ataman & Şener, 2016; Sener, 2015) tutarlıdır.  Araştırmada 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin 25-30 yaş aralığındaki 

gençlere oranla, lisans ve üstü eğitim seviyesindeki gençlerin 

de altındaki gençlere oranla daha fazla STK üyeliklerinin 

olduğu bulunmuştur.

Lisans ve üstündeki gençlerin sivil katılımda bulunma 

süreleri de daha fazladır. Lisans ve üstünde okumakta olan 

18-24 yaş aralığındaki gençler, üniversite topluluklarının ve 

aldıkları derslerin sunduğu sosyal çevre ve olanaklar ile 

henüz iş hayatı temposuna girmedikleri için ayırabildikleri 

zamanın daha elverişli olması nedeniyle daha uzun süreli ve 

çok sayıda sivil katılım sağlayabilmektedir. Genel olarak 

gençlerin sivil katılımlarının oldukça sınırlı olduğu başka 

çalışmaların bulguları ile (Sener, 2012) tutarlıdır. Bu 

çalışmanın sonuçları herhangi bir STK üyeliği bulunmayan 

gençlerin önemli bir kısmının gönüllülük veya toplumsal 

hizmet çalışmalarında bulunduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun üniversitede öğrenim 

görmeye devam eden gençlerden oluştuğu göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin genellikle üniversitelerin 

bünyesinde yer alan öğrenci toplulukları aracılığıyla 

toplumsal katılım sağladıkları, diğer yandan eğitim 
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Bu araştırmanın temel odağı, genel olarak gençlerin 

COVID-19 pandemisi sürecinde iyi olma halini etkilediği 

düşünülen belirli alanlardaki sorun ve beklentilerin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çevrimiçi 

anket uygulamasına veri toplama sürecinde 714 katılımcı yer 

almış ancak formların 24 tanesi geçersiz sayılarak 690 anket 

formu analize dahil edilmiştir. Bu bölümde araştırmadan 

elde edilen bulgular değerlendirilecek ve bu kapsamda 

araştırma amacı doğrultusunda ele alınan 7 temel kategori 

alt başlıklar halinde tartışılacaktır. Bu kategoriler demografik 

değişkenler, eğitim hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik, sivil 

topluma katılım, cinsel sağlık bilgisi/eğitimi ve cinsel sağlık 

hizmetlerine erişim, iyilik hali ve genel izlenimlerdir.

5.1. Demografik Değişkenler

Araştırmaya toplam 714 genç katılmış ve bunların 690’u 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın demografik bulguları 

katılımcıların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu 

göstermektedir. Kadınların daha çok sayıda katılım göstermiş 

olmaları toplumsal konulara daha duyarlı olmaları (Kahn ve 

Yoder, 2003) ile ilişkilendirilebilir. Toplumsal olarak 

kadınların normatif ve baskıcı değerlere bağlı olarak daha 

fazla hak ihlallerine maruz kaldıkları ve bu anlamda COVID-19 

sürecinde yaşanan başta ‘sosyal izolasyon’ olmak üzere 

çeşitli uygulamalardan daha fazla etkilendikleri 

düşünülmektedir. Diğer yandan araştırmanın temel 

odaklarından biri olan cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili 

olarak da yine kadınların daha fazla etkilenmeleri 

araştırmaya katılımlarını artırmış olabilir. Katılımcı gençler 

arasında cinsiyet beyanını belirtmek istemeyenlerin ve ikili 

cinsiyet sistemi (non-binary) dışında cevap verenlerin olması 

araştırma kapsamında ulaşılan farklı gençlik gruplarının 

temsiliyeti açısından değerlidir. Katılımcı yaş aralığı 18-30 yaş 

arası olarak belirlenmiş olmasına rağmen katılımcıların 

büyük çoğunluğunu 18-24 yaş aralığındaki gençler 

oluşturmuştur. Aynı zamanda en son tamamlanan eğitim 

düzeyi verileri analiz edildiğinde katılımcıların büyük 

çoğunluğunun lise veya lisans düzeyinde eğitimlerini 

tamamladıkları saptanmıştır. Bu bulgu göstermektedir ki 

araştırmanın çoğunluğunu üniversiteden mezun olmuş veya 

halen üniversitede okumakta olan gençler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın başında eğitim düzeyi ile ilgili bilgiler 

toplanırken, farklı gençlik gruplarından katılımcıların yer 

alması planlandığından, eğitimine devam edemeyen ve/veya 

çalışan gençlerin de olacağı düşüncesi ile devam edilen 

değil, en son tamamlanan eğitim düzeyi sorulmuştur. Bu 

durum üniversite eğitimine devam eden gençlerin de devam 

ettikleri değil, tamamladıkları eğitim düzeyini 

işaretlemelerine neden olmuştur. Tam bir ayrıştırma 

yapılamasa da ankette yer alan eğitim hayatı ile ilgili 

bölümde öğrenci olup olmadıkları sorulmuş ve burada 

katılımcıların büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu 

anlaşılmıştır. Araştırmanın anket formunun çevrimiçi 

uygulamalar ve sosyal medya aracılığıyla uygulanmış olması 

çalışmaya özellikle üniversite öğrencilerinin katılmasını 

kolaylaştırmış görünmektedir. Aynı zamanda anketin 

yayılması için üniversite forumları veya e-posta ağları gibi 

dijital yollar kullanılmış, bu da ulaşılan kitlenin büyük 

çoğunluğunun üniversite öğrencilerinden oluşmasına neden 

olmuştur. Çeşitli iş yerleri aracılığı ile çalışan gençlere ve yine 

ilgili sosyal medya hesapları ya da kuruluşlar aracılığıyla da 

bir işe sahip olmayan (eğitimine devam etmeyen ve işsiz) 

gençlere duyurular yoluyla ulaşılmaya çalışılmış ancak çok 

fazla geri dönüş sağlanamamıştır. Eğitim, istihdam, sivil 

katılım, gençlerin iyilik hali, cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

gibi değişkenlerin bu araştırmanın odağı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bu alanlarda daha aktif oldukları 

varsayılan ve bu alanlardaki uygulama ve sınırlamalardan 

etkilenmeye daha açık olan üniversite öğrencilerinin 

araştırma kapsamında çoğunluğu oluşturmasında etki etmiş 

olabilir.

Katılımcıların çoğunluğunun evli ya da çocuk sahibi 

olmamaları yine yaş grubu ve öğrenci olmalarıyla 

ilişkilendirilebilir. Ulaşılan yaş grubu 18-24 aralığında 

yığılmaktadır, dolayısıyla eğitimlerine devam eden gençlerin 

henüz evlilik ya da çocuk sahibi olmak gibi planlar yerine, 

kariyer ve bireysel ilgi ve becerilerin geliştirilmesi üzerinde 

yoğunlaşmış oldukları varsayılabilir. Gelişimsel olarak 

bakıldığında çağdaş yaklaşımlar gelişim evrelerinin yeniden 

tanımlanmasını ve gelişim görevlerinin de bu 

tanımlamalara göre düzenlenmesini öngörmektedir. 18-24 

yaş aralığındaki bireyler beliren yetişkinlik döneminin 

başlarındadır (Arnett 2000; 2001) ve yetişkin yaşamının 

göstergeleri olarak karşılarına çıkan, kalıplaşmış evlilik, 

çocuk sahibi olma, eğitimi tamamlayarak bir işte çalışma ve 

aileden ayrılarak bağımsız yaşama gibi toplumsal 

beklentileri henüz tam olarak üstlenme baskısı 

hissetmemişlerdir. Yetişkinlik ölçütleri kültürel yapı ve 

bağlama göre değişkenlik gösterse de, dünyanın her 

yerinde bu ölçütlerin daha ileri yıllara ertelendiğine ilişkin 

kanıtlar bulunmaktadır. Türkiye’de son 35 yılda evlenme, 

eğitimi tamamlama ve çocuk sahibi olma yaşının 

ertelendiği rapor edilmektedir (Hacettepe Üniversitesi 

Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014, 2015). Diğer yandan, belde 

veya köy gibi yerleşim yerlerinde hem 

evlenme/evlendirilme yaşının hem de çocuk sahibi olma 

yaşının büyük şehirlere oranla daha erken yaşlara denk 

düştüğü bilinmektedir.

Birlikte yaşanan kişilerle ilgili soruya gençlerin büyük 

çoğunluğunun aile yanıtını vermiş olması dikkat çekicidir. 

Bunu sırasıyla yalnız yaşama, ev arkadaşları ile yaşama, 

partnerle yaşama ve yurt veya kurum yerleşkesinde 

barınma izlemiştir. Pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime 

ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçilmesi özellikle 

eğitimlerine ailelerinin yaşadıkları şehir dışında devam 

eden çok sayıda gencin aile yanına dönmesine neden 

olmuştur. Aynı zamanda özellikle büyük şehirlerde yurtların 

boşaltılarak karantina merkezlerine çevrilmesi yönünde 

alınan kararlar, yurtlarda yaşayan gençlerin de aile yanına 

dönmelerini zorunlu kılmıştır. Ankette yerleşim yeri ve 

birlikte yaşanılan kişilerle ilgili sorularda özellikle yılın 

çoğunu geçirdikleri yer ve kişilerin dikkate alınarak sorunun 

yanıtlanması istenmiş olsa da, gençlerin uzun süre aile ile 

kapalı ortamda kalmış olmaları sanki sürekli aile yanında 

yaşadıkları algısına neden olmuş olabilir. Bu nedenle yurt 

ve kurum yerleşkesinde ya da öğrenci evinde arkadaşlarıyla 

birlikte barınan gençlerin oranının daha az çıktığı 

düşünülmektedir. Aynı şekilde hem yalnız yaşadığını 

belirten gençlerin az sayıda olması hem de birlikte yaşanan 

kişi sayısının 3-5 kişi aralığında yoğunlaşmış olması da 

uzaktan eğitime geçilmesi ve ev ya da yurtların boşaltılarak 

gençlerin aile yanına dönmesinden kaynaklanıyor 

görünmektedir.

Çalışmada katılımcıların demografik bilgileri toplanırken 

gençlerin kendilerini tanımlamaları da merak konusu 

olmuştur. Bu kapsamda anket seçeneklerinde özellikle hak 

ihlallerine daha sık maruz kaldıkları düşünülen ve anahtar 

gruplar olarak nitelendirilen gençlik gruplarına yer 

verilmiştir. Seçeneklerde yalnızca hak ihlallerine daha sık 

maruz kalan tanımlamalara yer verilmesinin nedeniyse 

şudur: Bu araştırmada doğrudan bir benlik algısı taraması 

yapmaktan çok, anahtar grupların sıklıklarının ve bu 

araştırmanın değişkenleri bağlamında ilgili grupların 

ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda elde 

edilen bulgular araştırmaya katılan gençlerin yarıdan 

fazlasının kendilerini anket formunda belirtilen anahtar 

gruplardan biri ile tanımlamadıklarını göstermektedir. Bu 

durumun veri toplama süreci ile ilgili kısıtlılıklardan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  Ankette verilen 

maddeler doğrultusunda kendini tanımlayan gençlerin 

çoğunluğunun iş ihtiyacı olduğu halde iş hayatında olmayan, 

başka bir deyişle işsiz gençler olduğu göze çarpmaktadır. 

İşsizlik oranlarının giderek yükselmekte olduğu ve bu artışın 

pandemiyle beraber olumsuz yönde etkilendiği göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin istihdam konusunda zorluklar 

yaşadığı görülmektedir. T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın (2018) 

yayınladığı son rapora göre Türkiye’de genç nüfusun istihdam 

oranı %34,1 olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla gençlerin 

istihdam konusunda karşılaştığı zorluklar gençlere genel 

olarak sunulan iş olanakları ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Çalışmada gençlerin kendilerini ifade ettiğini düşündükleri 

tanımlamalar en çok LGBTİ+ genç, azınlık genç, eğitimine 

devam edememiş genç veya mülteci/göçmen genç gibi farklı 

kimlikleri temsil eden anahtar gruplar etrafında toplanmıştır. 

Anket formunda yer alan anahtar gruplar bu çalışma 

kapsamında bu gençlerin karşılaştıkları krizleri, ihmal ve 

istismarları ya da ayrımcılığa maruz kalmalarını tanımlamak, 

görünür kılmak ve hak ihlallerine karşı özne olarak 

çalışmalar yürüttükleri yaklaşımını açığa çıkarmak için ele 

alınmıştır. Bu vurgu yetersizlik ya da uyumsuz olarak 

tanımlanan bazı durumları “düzeltmek” yerine, gençleri 

kapatılması ve eğitime uzaktan devam edilmesi tüm 

öğrencileri, özellikle de anahtar gruplar içinde olanları 

akademik becerilerden ama daha çok sosyal-duygusal 

destekten mahrum bırakmıştır. Herhangi bir gencin 

akranlarıyla yaşadığı sosyal doyum ve paylaşım hissini 

ailesiyle yaşayamayacağından bahsetmek mümkündür. 

Özellikle anahtar gruplardaki gençler, psikolojik ve/veya 

fiziksel şiddet görmemek için ailelerine kimliklerini 

açıklamamış; dolayısıyla da kendilerini aile ortamında 

özgürlüklerini kaybetmiş, eski sosyal ve fiziksel olanaklardan 

mahrum kalmış hissediyor olabilirler.

5.3. İstihdam ve Sosyal Güvenlik            

Çalışmanın bir diğer önemli değişkeni olarak gençlerin 

istihdam ve sosyal güvenlikle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve 

bunlara ilişkin beklentiler ele alınmıştır. Araştırma 

planlanırken pandeminin istihdamla ilgili çeşitli sorunlar ve 

hak ihlalleri yaşayan gençlerin çalışma ve iş hayatlarında 

karşılaştıkları sorunları artırıp artırmadığı ve buna bağlı 

olarak da sosyal güvenlik haklarına erişimlerini engelleyip 

engellemediği merak edilmekteydi. Araştırma sonucunda 

katılan gençlerin büyük çoğunluğu işgücü piyasasında yer 

edinmediklerini belirtmiştir ki bu bulgu ulaşılan çoğunluğun 

eğitimlerine devam eden gençlerden oluştuğu 

düşünüldüğünde beklenen bir sonuçtur.  Çalışma/iş 

hayatında olan katılımcıların neredeyse yarısı pandeminin 

başlaması ile çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Pandemi ile birlikte gençlerin çoğu işlerini 

kaybetmiş, geriye kalanların ise çalışma saatleri azaltılmıştır. 

Eğitimde olduğu gibi iş yerlerinde de çevrimiçi çalışma 

düzenine geçilmiş olması işgücüne olan gereksinimi 

azaltmış, bu durum gençleri ekonomik olarak zor durumda 

bırakmıştır. İş saatlerinin azaltılması ya da işten çıkarılma ile 

ilgili karşılaşılan sorunlar her yaş kesiminden kişiyi 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. İş ya da maddi 

gelir kaybı yaşayan gençlerin yeni bir iş arama/bulma 

olasılığı çok düşük olduğu için karşı karşıya kalınan 

dezavantajların da artması söz konusu olmuştur. Bu süreçte 

iş başvurusunda bulunan gençlerin çoğunluğu iş 

bulamadıklarını, geriye kalanlar ise sürecin çok yavaş 

işlemesi ve hiçbir geri dönüş alamamaları nedeniyle olumlu 

bir sonuca ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu zorlukların 

yarattığı stresin ve gelecek endişesinin gençlerin iyi olma 

hallerini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO, 2020) raporunda 

pandeminin gençler üzerindeki etkisini ölçen uluslararaları 

araştırma bulguları her altı gençten birinin pandemiden 

sonra işini kaybettiğini ve her beş gençten ikisinin de 

gelirlerinin azaldığını göstermektedir. Aynı zamanda raporda 

çalışma hayatında olan gençlerin çalışma sürelerinin 

azalması nedeniyle gelirlerinin de azaldığına ilişkin vurgular 

bulunmaktadır. Nitekim bu araştırmada da iş gücü 

piyasasında kalmaya devam eden gençlerin ücretsiz veya 

azaltılmış ücret ile izne çıkmak zorunda bırakıldıkları ortaya 

çıkmıştır. Bu durum ekonomik zorluklara neden olduğu kadar 

çaresizlik, motivasyon kaybı, hayal kırıklığı gibi olumsuz 

duygular da yaratmıştır. Gençlerin bu anlamda gereksinim 

duydukları yeterli desteğe erişemedikleri de dikkati 

çekmektedir. Elde edilen bir diğer bulgu ise çalışmaya devam 

eden gençlerin azımsanmayacak bir kısmının pandemi 

döneminde alınan sosyal mesafe ve karantina kararları 

olmasına rağmen ilk 3 aylık sürede işe fiziksel olarak gitmek 

zorunda bırakılmalarıdır. Bu durum gençlerin ve çevrelerinin 

zorunlu bir şekilde risk altında kaldığı sonucunu 

çıkarmaktadır. Gençlerin istihdam edilmesi ile ilgili daha 

önceki çalışmalarda da (Akdoğan, 2013) önyargılar ve genç 

dostu olmayan bakış açısına bağlı olarak çeşitli sorunlar 

yaşandığı vurgulanmaktadır. Pandemi sürecinde ise bu 

sorunların artması ile araştırmaya katılan gençlerin yarıya 

yakını gelir durumlarının olumsuz yönde etkilendiğini 

belirtmiştir. Yaş grubuna bağlı olarak yapılan karşılaştırmalar 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin hem iş kaybı hem de gelir 

düzeyinin düşmesi açısından 24-30 yaş aralığındaki gençlere 

göre daha çok etkilendiğini göstermektedir. Bu bulgu, işgücü 

piyasasında daha küçük yaşlardaki gençlerin deneyim ve 

beceri eksiklikleri gerekçe gösterilerek daha önce gözden 

çıkarıldığına ilişkin bir bulgu olarak yorumlanabilir. İşten 

çıkarılma ya da iş saatlerinin azalması sonucunda gençlerin 

gelir düzeylerinde de azalma olması, sağlık ya da barınma 

gibi başka temel haklarla ilgili de sınırlılıklara neden olabilir. 

Araştırmaya katılan gençlerin büyük çoğunluğu sağlık 

güvenceleri bulunduğunu, bu güvencenin ise büyük oranda 

öğrenci olmaları ve iş sahibi olmamaları nedeniyle 

ailelerinden geldiğini belirtmiştir. Bulgular aynı zamanda 

pandemi sürecinde gençlerin çok az bir kısmının finansal 

veya ayni destek aldığını göstermektedir. Bunun önemli bir 

sebebi araştırmadaki gençlerin büyük kısmının aile ile 

beraber yaşamalarından kaynaklanıyor olabilir, ancak aynı 

zamanda hem devlet veya belediyeler tarafından verilen 

desteklerin hem de bu desteklere erişim mekanizmalarının 

yetersizliği de söz konusu olmaktadır.

Gençlerin iyilik hali ile ilgili önemli görülen alanlarından 

biri de bağımsız yaşama kapasite ve becerilerini geliştirmek 

için güçlenmeleridir. Bu bağlamda kendilerini geliştirmek 

isteyecekleri alanlarda gençlere alanlar açılması önemlidir. 

Bu çalışmada gençlerin kendilerini geliştirmek istedikleri 

alanlarla ilgili bulgular gençlerin en çok yabancı dil 

öğrenme isteklerini gösterse de, odaklarının dijital içerik 

üretimi, bilgisayar teknolojileri, programlama ve kodlama 

gibi teknolojik alanlara kaydığını da göstermektedir. 

Pandemi ile beraber küresel anlamda hem iş gücünün hem 

de eğitimin dijital platformlara taşınması, gençlerin de 

kendilerini daha fazla teknolojik alanlarda geliştirmek 

istemesine yol açtığı görünmektedir.  Diğer kategorisi 

altında ise pandemi süreciyle baş etmeleri gereken 

psikolojik sorunlar ile ilgili olarak kişisel gelişim, stresle 

başa çıkma veya psikoterapi gibi alanlara ilgilerinin olduğu 

gözlemlenmiştir.

5.4. Sivil Katılım

Gençlerin kendilerini ilgilendiren konularla ilgili karar 

süreçlerinde yer almalarının ve sivil toplum etkinliklerinde 

aktif rol almalarının değeri birçok araştırmanın bulguları ile 

desteklenmektedir (Acar ve Karataş, 2008). Psikolojik ve 

sosyal iyi oluşun önemli göstergelerinden biri de bir 

toplumun bireyleri kabul etme ve onlara sunduğu hak ve 

politikalarla beslenme derecesidir. Bir sivil toplum 

kuruluşuna üye olma ya da toplumsal fayda için gönüllü 

faaliyetlerde yer alma, gençlerin güçlenmesi ve dahası 

olumlu gençlik yaklaşımının yerleşmesi için önemlidir.  

COVID-19 sürecinde özellikle 20 yaş altındaki gençlere 

getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere, 

virüsün hızla yayılması gençleri izole olmaya ve gençlerin 

toplumsal etkinliklerden uzaklaşmalarını zorunlu kılmıştır.

Bu çalışmada gençlerin sivil topluma katılım biçimleri ve 

düzeyleri ele alınmıştır. Ankette pandemi öncesi ve sonrası 

olmak üzere iki düzeyde katılımlarına odaklanılmıştır. 

Bulgular gençlerin büyük bir çoğunluğunun aktif STK 

üyeliklerinin olmadığını göstermiştir. Çeşitli araştırmalar 

(örn; Sener, 2014; Eckstein, 2015) bulgunun gençlerin sivil 

katılım olanaklarındaki bilgi seviyelerinin yetersizliğine, 

gençlerle ilgili sivil toplum kurum ve kuruluşların genel 

gençlik nüfusuna oranla yetersizliğine (Bozkurt, Çok, & Şener, 

2015), özellikle de pandemi sürecinde STK’lara getirilen 

etkinlik kısıtlandırmalarına ve dolayısıyla gençlerin sivil 

katılım alanındaki seçeneklerinin ve erişimlerinin de 

sınırlandığına bağlı olduğu düşünülmektedir. STK’lara aktif 

üyeliği bulunan genç katılımcılar arasında ise 1-2 yıl arası ve 

2-5 yıl arası aktif üye olan genç oranları birbirine oldukça 

yakındır. Bu bulgu gençlerin katılımında yaşın önemli bir 

etmen olduğunu gösteren başka çalışmaların sonuçlarıyla 

(Ataman & Şener, 2016; Sener, 2015) tutarlıdır.  Araştırmada 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin 25-30 yaş aralığındaki 

gençlere oranla, lisans ve üstü eğitim seviyesindeki gençlerin 

de altındaki gençlere oranla daha fazla STK üyeliklerinin 

olduğu bulunmuştur.

Lisans ve üstündeki gençlerin sivil katılımda bulunma 

süreleri de daha fazladır. Lisans ve üstünde okumakta olan 

18-24 yaş aralığındaki gençler, üniversite topluluklarının ve 

aldıkları derslerin sunduğu sosyal çevre ve olanaklar ile 

henüz iş hayatı temposuna girmedikleri için ayırabildikleri 

zamanın daha elverişli olması nedeniyle daha uzun süreli ve 

çok sayıda sivil katılım sağlayabilmektedir. Genel olarak 

gençlerin sivil katılımlarının oldukça sınırlı olduğu başka 

çalışmaların bulguları ile (Sener, 2012) tutarlıdır. Bu 

çalışmanın sonuçları herhangi bir STK üyeliği bulunmayan 

gençlerin önemli bir kısmının gönüllülük veya toplumsal 

hizmet çalışmalarında bulunduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun üniversitede öğrenim 

görmeye devam eden gençlerden oluştuğu göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin genellikle üniversitelerin 

bünyesinde yer alan öğrenci toplulukları aracılığıyla 

toplumsal katılım sağladıkları, diğer yandan eğitim 
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Bu araştırmanın temel odağı, genel olarak gençlerin 

COVID-19 pandemisi sürecinde iyi olma halini etkilediği 

düşünülen belirli alanlardaki sorun ve beklentilerin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çevrimiçi 

anket uygulamasına veri toplama sürecinde 714 katılımcı yer 

almış ancak formların 24 tanesi geçersiz sayılarak 690 anket 

formu analize dahil edilmiştir. Bu bölümde araştırmadan 

elde edilen bulgular değerlendirilecek ve bu kapsamda 

araştırma amacı doğrultusunda ele alınan 7 temel kategori 

alt başlıklar halinde tartışılacaktır. Bu kategoriler demografik 

değişkenler, eğitim hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik, sivil 

topluma katılım, cinsel sağlık bilgisi/eğitimi ve cinsel sağlık 

hizmetlerine erişim, iyilik hali ve genel izlenimlerdir.

5.1. Demografik Değişkenler

Araştırmaya toplam 714 genç katılmış ve bunların 690’u 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın demografik bulguları 

katılımcıların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu 

göstermektedir. Kadınların daha çok sayıda katılım göstermiş 

olmaları toplumsal konulara daha duyarlı olmaları (Kahn ve 

Yoder, 2003) ile ilişkilendirilebilir. Toplumsal olarak 

kadınların normatif ve baskıcı değerlere bağlı olarak daha 

fazla hak ihlallerine maruz kaldıkları ve bu anlamda COVID-19 

sürecinde yaşanan başta ‘sosyal izolasyon’ olmak üzere 

çeşitli uygulamalardan daha fazla etkilendikleri 

düşünülmektedir. Diğer yandan araştırmanın temel 

odaklarından biri olan cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili 

olarak da yine kadınların daha fazla etkilenmeleri 

araştırmaya katılımlarını artırmış olabilir. Katılımcı gençler 

arasında cinsiyet beyanını belirtmek istemeyenlerin ve ikili 

cinsiyet sistemi (non-binary) dışında cevap verenlerin olması 

araştırma kapsamında ulaşılan farklı gençlik gruplarının 

temsiliyeti açısından değerlidir. Katılımcı yaş aralığı 18-30 yaş 

arası olarak belirlenmiş olmasına rağmen katılımcıların 

büyük çoğunluğunu 18-24 yaş aralığındaki gençler 

oluşturmuştur. Aynı zamanda en son tamamlanan eğitim 

düzeyi verileri analiz edildiğinde katılımcıların büyük 

çoğunluğunun lise veya lisans düzeyinde eğitimlerini 

tamamladıkları saptanmıştır. Bu bulgu göstermektedir ki 

araştırmanın çoğunluğunu üniversiteden mezun olmuş veya 

halen üniversitede okumakta olan gençler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın başında eğitim düzeyi ile ilgili bilgiler 

toplanırken, farklı gençlik gruplarından katılımcıların yer 

alması planlandığından, eğitimine devam edemeyen ve/veya 

çalışan gençlerin de olacağı düşüncesi ile devam edilen 

değil, en son tamamlanan eğitim düzeyi sorulmuştur. Bu 

durum üniversite eğitimine devam eden gençlerin de devam 

ettikleri değil, tamamladıkları eğitim düzeyini 

işaretlemelerine neden olmuştur. Tam bir ayrıştırma 

yapılamasa da ankette yer alan eğitim hayatı ile ilgili 

bölümde öğrenci olup olmadıkları sorulmuş ve burada 

katılımcıların büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu 

anlaşılmıştır. Araştırmanın anket formunun çevrimiçi 

uygulamalar ve sosyal medya aracılığıyla uygulanmış olması 

çalışmaya özellikle üniversite öğrencilerinin katılmasını 

kolaylaştırmış görünmektedir. Aynı zamanda anketin 

yayılması için üniversite forumları veya e-posta ağları gibi 

dijital yollar kullanılmış, bu da ulaşılan kitlenin büyük 

çoğunluğunun üniversite öğrencilerinden oluşmasına neden 

olmuştur. Çeşitli iş yerleri aracılığı ile çalışan gençlere ve yine 

ilgili sosyal medya hesapları ya da kuruluşlar aracılığıyla da 

bir işe sahip olmayan (eğitimine devam etmeyen ve işsiz) 

gençlere duyurular yoluyla ulaşılmaya çalışılmış ancak çok 

fazla geri dönüş sağlanamamıştır. Eğitim, istihdam, sivil 

katılım, gençlerin iyilik hali, cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

gibi değişkenlerin bu araştırmanın odağı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bu alanlarda daha aktif oldukları 

varsayılan ve bu alanlardaki uygulama ve sınırlamalardan 

etkilenmeye daha açık olan üniversite öğrencilerinin 

araştırma kapsamında çoğunluğu oluşturmasında etki etmiş 

olabilir.

Katılımcıların çoğunluğunun evli ya da çocuk sahibi 

olmamaları yine yaş grubu ve öğrenci olmalarıyla 

ilişkilendirilebilir. Ulaşılan yaş grubu 18-24 aralığında 

yığılmaktadır, dolayısıyla eğitimlerine devam eden gençlerin 

henüz evlilik ya da çocuk sahibi olmak gibi planlar yerine, 

kariyer ve bireysel ilgi ve becerilerin geliştirilmesi üzerinde 

yoğunlaşmış oldukları varsayılabilir. Gelişimsel olarak 

bakıldığında çağdaş yaklaşımlar gelişim evrelerinin yeniden 

tanımlanmasını ve gelişim görevlerinin de bu 

tanımlamalara göre düzenlenmesini öngörmektedir. 18-24 

yaş aralığındaki bireyler beliren yetişkinlik döneminin 

başlarındadır (Arnett 2000; 2001) ve yetişkin yaşamının 

göstergeleri olarak karşılarına çıkan, kalıplaşmış evlilik, 

çocuk sahibi olma, eğitimi tamamlayarak bir işte çalışma ve 

aileden ayrılarak bağımsız yaşama gibi toplumsal 

beklentileri henüz tam olarak üstlenme baskısı 

hissetmemişlerdir. Yetişkinlik ölçütleri kültürel yapı ve 

bağlama göre değişkenlik gösterse de, dünyanın her 

yerinde bu ölçütlerin daha ileri yıllara ertelendiğine ilişkin 

kanıtlar bulunmaktadır. Türkiye’de son 35 yılda evlenme, 

eğitimi tamamlama ve çocuk sahibi olma yaşının 

ertelendiği rapor edilmektedir (Hacettepe Üniversitesi 

Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014, 2015). Diğer yandan, belde 

veya köy gibi yerleşim yerlerinde hem 

evlenme/evlendirilme yaşının hem de çocuk sahibi olma 

yaşının büyük şehirlere oranla daha erken yaşlara denk 

düştüğü bilinmektedir.

Birlikte yaşanan kişilerle ilgili soruya gençlerin büyük 

çoğunluğunun aile yanıtını vermiş olması dikkat çekicidir. 

Bunu sırasıyla yalnız yaşama, ev arkadaşları ile yaşama, 

partnerle yaşama ve yurt veya kurum yerleşkesinde 

barınma izlemiştir. Pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime 

ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçilmesi özellikle 

eğitimlerine ailelerinin yaşadıkları şehir dışında devam 

eden çok sayıda gencin aile yanına dönmesine neden 

olmuştur. Aynı zamanda özellikle büyük şehirlerde yurtların 

boşaltılarak karantina merkezlerine çevrilmesi yönünde 

alınan kararlar, yurtlarda yaşayan gençlerin de aile yanına 

dönmelerini zorunlu kılmıştır. Ankette yerleşim yeri ve 

birlikte yaşanılan kişilerle ilgili sorularda özellikle yılın 

çoğunu geçirdikleri yer ve kişilerin dikkate alınarak sorunun 

yanıtlanması istenmiş olsa da, gençlerin uzun süre aile ile 

kapalı ortamda kalmış olmaları sanki sürekli aile yanında 

yaşadıkları algısına neden olmuş olabilir. Bu nedenle yurt 

ve kurum yerleşkesinde ya da öğrenci evinde arkadaşlarıyla 

birlikte barınan gençlerin oranının daha az çıktığı 

düşünülmektedir. Aynı şekilde hem yalnız yaşadığını 

belirten gençlerin az sayıda olması hem de birlikte yaşanan 

kişi sayısının 3-5 kişi aralığında yoğunlaşmış olması da 

uzaktan eğitime geçilmesi ve ev ya da yurtların boşaltılarak 

gençlerin aile yanına dönmesinden kaynaklanıyor 

görünmektedir.

Çalışmada katılımcıların demografik bilgileri toplanırken 

gençlerin kendilerini tanımlamaları da merak konusu 

olmuştur. Bu kapsamda anket seçeneklerinde özellikle hak 

ihlallerine daha sık maruz kaldıkları düşünülen ve anahtar 

gruplar olarak nitelendirilen gençlik gruplarına yer 

verilmiştir. Seçeneklerde yalnızca hak ihlallerine daha sık 

maruz kalan tanımlamalara yer verilmesinin nedeniyse 

şudur: Bu araştırmada doğrudan bir benlik algısı taraması 

yapmaktan çok, anahtar grupların sıklıklarının ve bu 

araştırmanın değişkenleri bağlamında ilgili grupların 

ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda elde 

edilen bulgular araştırmaya katılan gençlerin yarıdan 

fazlasının kendilerini anket formunda belirtilen anahtar 

gruplardan biri ile tanımlamadıklarını göstermektedir. Bu 

durumun veri toplama süreci ile ilgili kısıtlılıklardan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  Ankette verilen 

maddeler doğrultusunda kendini tanımlayan gençlerin 

çoğunluğunun iş ihtiyacı olduğu halde iş hayatında olmayan, 

başka bir deyişle işsiz gençler olduğu göze çarpmaktadır. 

İşsizlik oranlarının giderek yükselmekte olduğu ve bu artışın 

pandemiyle beraber olumsuz yönde etkilendiği göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin istihdam konusunda zorluklar 

yaşadığı görülmektedir. T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın (2018) 

yayınladığı son rapora göre Türkiye’de genç nüfusun istihdam 

oranı %34,1 olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla gençlerin 

istihdam konusunda karşılaştığı zorluklar gençlere genel 

olarak sunulan iş olanakları ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Çalışmada gençlerin kendilerini ifade ettiğini düşündükleri 

tanımlamalar en çok LGBTİ+ genç, azınlık genç, eğitimine 

devam edememiş genç veya mülteci/göçmen genç gibi farklı 

kimlikleri temsil eden anahtar gruplar etrafında toplanmıştır. 

Anket formunda yer alan anahtar gruplar bu çalışma 

kapsamında bu gençlerin karşılaştıkları krizleri, ihmal ve 

istismarları ya da ayrımcılığa maruz kalmalarını tanımlamak, 

görünür kılmak ve hak ihlallerine karşı özne olarak 

çalışmalar yürüttükleri yaklaşımını açığa çıkarmak için ele 

alınmıştır. Bu vurgu yetersizlik ya da uyumsuz olarak 

tanımlanan bazı durumları “düzeltmek” yerine, gençleri 

kapatılması ve eğitime uzaktan devam edilmesi tüm 

öğrencileri, özellikle de anahtar gruplar içinde olanları 

akademik becerilerden ama daha çok sosyal-duygusal 

destekten mahrum bırakmıştır. Herhangi bir gencin 

akranlarıyla yaşadığı sosyal doyum ve paylaşım hissini 

ailesiyle yaşayamayacağından bahsetmek mümkündür. 

Özellikle anahtar gruplardaki gençler, psikolojik ve/veya 

fiziksel şiddet görmemek için ailelerine kimliklerini 

açıklamamış; dolayısıyla da kendilerini aile ortamında 

özgürlüklerini kaybetmiş, eski sosyal ve fiziksel olanaklardan 

mahrum kalmış hissediyor olabilirler.

5.3. İstihdam ve Sosyal Güvenlik            

Çalışmanın bir diğer önemli değişkeni olarak gençlerin 

istihdam ve sosyal güvenlikle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve 

bunlara ilişkin beklentiler ele alınmıştır. Araştırma 

planlanırken pandeminin istihdamla ilgili çeşitli sorunlar ve 

hak ihlalleri yaşayan gençlerin çalışma ve iş hayatlarında 

karşılaştıkları sorunları artırıp artırmadığı ve buna bağlı 

olarak da sosyal güvenlik haklarına erişimlerini engelleyip 

engellemediği merak edilmekteydi. Araştırma sonucunda 

katılan gençlerin büyük çoğunluğu işgücü piyasasında yer 

edinmediklerini belirtmiştir ki bu bulgu ulaşılan çoğunluğun 

eğitimlerine devam eden gençlerden oluştuğu 

düşünüldüğünde beklenen bir sonuçtur.  Çalışma/iş 

hayatında olan katılımcıların neredeyse yarısı pandeminin 

başlaması ile çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Pandemi ile birlikte gençlerin çoğu işlerini 

kaybetmiş, geriye kalanların ise çalışma saatleri azaltılmıştır. 

Eğitimde olduğu gibi iş yerlerinde de çevrimiçi çalışma 

düzenine geçilmiş olması işgücüne olan gereksinimi 

azaltmış, bu durum gençleri ekonomik olarak zor durumda 

bırakmıştır. İş saatlerinin azaltılması ya da işten çıkarılma ile 

ilgili karşılaşılan sorunlar her yaş kesiminden kişiyi 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. İş ya da maddi 

gelir kaybı yaşayan gençlerin yeni bir iş arama/bulma 

olasılığı çok düşük olduğu için karşı karşıya kalınan 

dezavantajların da artması söz konusu olmuştur. Bu süreçte 

iş başvurusunda bulunan gençlerin çoğunluğu iş 

bulamadıklarını, geriye kalanlar ise sürecin çok yavaş 

işlemesi ve hiçbir geri dönüş alamamaları nedeniyle olumlu 

bir sonuca ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu zorlukların 

yarattığı stresin ve gelecek endişesinin gençlerin iyi olma 

hallerini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO, 2020) raporunda 

pandeminin gençler üzerindeki etkisini ölçen uluslararaları 

araştırma bulguları her altı gençten birinin pandemiden 

sonra işini kaybettiğini ve her beş gençten ikisinin de 

gelirlerinin azaldığını göstermektedir. Aynı zamanda raporda 

çalışma hayatında olan gençlerin çalışma sürelerinin 

azalması nedeniyle gelirlerinin de azaldığına ilişkin vurgular 

bulunmaktadır. Nitekim bu araştırmada da iş gücü 

piyasasında kalmaya devam eden gençlerin ücretsiz veya 

azaltılmış ücret ile izne çıkmak zorunda bırakıldıkları ortaya 

çıkmıştır. Bu durum ekonomik zorluklara neden olduğu kadar 

çaresizlik, motivasyon kaybı, hayal kırıklığı gibi olumsuz 

duygular da yaratmıştır. Gençlerin bu anlamda gereksinim 

duydukları yeterli desteğe erişemedikleri de dikkati 

çekmektedir. Elde edilen bir diğer bulgu ise çalışmaya devam 

eden gençlerin azımsanmayacak bir kısmının pandemi 

döneminde alınan sosyal mesafe ve karantina kararları 

olmasına rağmen ilk 3 aylık sürede işe fiziksel olarak gitmek 

zorunda bırakılmalarıdır. Bu durum gençlerin ve çevrelerinin 

zorunlu bir şekilde risk altında kaldığı sonucunu 

çıkarmaktadır. Gençlerin istihdam edilmesi ile ilgili daha 

önceki çalışmalarda da (Akdoğan, 2013) önyargılar ve genç 

dostu olmayan bakış açısına bağlı olarak çeşitli sorunlar 

yaşandığı vurgulanmaktadır. Pandemi sürecinde ise bu 

sorunların artması ile araştırmaya katılan gençlerin yarıya 

yakını gelir durumlarının olumsuz yönde etkilendiğini 

belirtmiştir. Yaş grubuna bağlı olarak yapılan karşılaştırmalar 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin hem iş kaybı hem de gelir 

düzeyinin düşmesi açısından 24-30 yaş aralığındaki gençlere 

göre daha çok etkilendiğini göstermektedir. Bu bulgu, işgücü 

piyasasında daha küçük yaşlardaki gençlerin deneyim ve 

beceri eksiklikleri gerekçe gösterilerek daha önce gözden 

çıkarıldığına ilişkin bir bulgu olarak yorumlanabilir. İşten 

çıkarılma ya da iş saatlerinin azalması sonucunda gençlerin 

gelir düzeylerinde de azalma olması, sağlık ya da barınma 

gibi başka temel haklarla ilgili de sınırlılıklara neden olabilir. 

Araştırmaya katılan gençlerin büyük çoğunluğu sağlık 

güvenceleri bulunduğunu, bu güvencenin ise büyük oranda 

öğrenci olmaları ve iş sahibi olmamaları nedeniyle 

ailelerinden geldiğini belirtmiştir. Bulgular aynı zamanda 

pandemi sürecinde gençlerin çok az bir kısmının finansal 

veya ayni destek aldığını göstermektedir. Bunun önemli bir 

sebebi araştırmadaki gençlerin büyük kısmının aile ile 

beraber yaşamalarından kaynaklanıyor olabilir, ancak aynı 

zamanda hem devlet veya belediyeler tarafından verilen 

desteklerin hem de bu desteklere erişim mekanizmalarının 

yetersizliği de söz konusu olmaktadır.

Gençlerin iyilik hali ile ilgili önemli görülen alanlarından 

biri de bağımsız yaşama kapasite ve becerilerini geliştirmek 

için güçlenmeleridir. Bu bağlamda kendilerini geliştirmek 

isteyecekleri alanlarda gençlere alanlar açılması önemlidir. 

Bu çalışmada gençlerin kendilerini geliştirmek istedikleri 

alanlarla ilgili bulgular gençlerin en çok yabancı dil 

öğrenme isteklerini gösterse de, odaklarının dijital içerik 

üretimi, bilgisayar teknolojileri, programlama ve kodlama 

gibi teknolojik alanlara kaydığını da göstermektedir. 

Pandemi ile beraber küresel anlamda hem iş gücünün hem 

de eğitimin dijital platformlara taşınması, gençlerin de 

kendilerini daha fazla teknolojik alanlarda geliştirmek 

istemesine yol açtığı görünmektedir.  Diğer kategorisi 

altında ise pandemi süreciyle baş etmeleri gereken 

psikolojik sorunlar ile ilgili olarak kişisel gelişim, stresle 

başa çıkma veya psikoterapi gibi alanlara ilgilerinin olduğu 

gözlemlenmiştir.

5.4. Sivil Katılım

Gençlerin kendilerini ilgilendiren konularla ilgili karar 

süreçlerinde yer almalarının ve sivil toplum etkinliklerinde 

aktif rol almalarının değeri birçok araştırmanın bulguları ile 

desteklenmektedir (Acar ve Karataş, 2008). Psikolojik ve 

sosyal iyi oluşun önemli göstergelerinden biri de bir 

toplumun bireyleri kabul etme ve onlara sunduğu hak ve 

politikalarla beslenme derecesidir. Bir sivil toplum 

kuruluşuna üye olma ya da toplumsal fayda için gönüllü 

faaliyetlerde yer alma, gençlerin güçlenmesi ve dahası 

olumlu gençlik yaklaşımının yerleşmesi için önemlidir.  

COVID-19 sürecinde özellikle 20 yaş altındaki gençlere 

getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere, 

virüsün hızla yayılması gençleri izole olmaya ve gençlerin 

toplumsal etkinliklerden uzaklaşmalarını zorunlu kılmıştır.

Bu çalışmada gençlerin sivil topluma katılım biçimleri ve 

düzeyleri ele alınmıştır. Ankette pandemi öncesi ve sonrası 

olmak üzere iki düzeyde katılımlarına odaklanılmıştır. 

Bulgular gençlerin büyük bir çoğunluğunun aktif STK 

üyeliklerinin olmadığını göstermiştir. Çeşitli araştırmalar 

(örn; Sener, 2014; Eckstein, 2015) bulgunun gençlerin sivil 

katılım olanaklarındaki bilgi seviyelerinin yetersizliğine, 

gençlerle ilgili sivil toplum kurum ve kuruluşların genel 

gençlik nüfusuna oranla yetersizliğine (Bozkurt, Çok, & Şener, 

2015), özellikle de pandemi sürecinde STK’lara getirilen 

etkinlik kısıtlandırmalarına ve dolayısıyla gençlerin sivil 

katılım alanındaki seçeneklerinin ve erişimlerinin de 

sınırlandığına bağlı olduğu düşünülmektedir. STK’lara aktif 

üyeliği bulunan genç katılımcılar arasında ise 1-2 yıl arası ve 

2-5 yıl arası aktif üye olan genç oranları birbirine oldukça 

yakındır. Bu bulgu gençlerin katılımında yaşın önemli bir 

etmen olduğunu gösteren başka çalışmaların sonuçlarıyla 

(Ataman & Şener, 2016; Sener, 2015) tutarlıdır.  Araştırmada 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin 25-30 yaş aralığındaki 

gençlere oranla, lisans ve üstü eğitim seviyesindeki gençlerin 

de altındaki gençlere oranla daha fazla STK üyeliklerinin 

olduğu bulunmuştur.

Lisans ve üstündeki gençlerin sivil katılımda bulunma 

süreleri de daha fazladır. Lisans ve üstünde okumakta olan 

18-24 yaş aralığındaki gençler, üniversite topluluklarının ve 

aldıkları derslerin sunduğu sosyal çevre ve olanaklar ile 

henüz iş hayatı temposuna girmedikleri için ayırabildikleri 

zamanın daha elverişli olması nedeniyle daha uzun süreli ve 

çok sayıda sivil katılım sağlayabilmektedir. Genel olarak 

gençlerin sivil katılımlarının oldukça sınırlı olduğu başka 

çalışmaların bulguları ile (Sener, 2012) tutarlıdır. Bu 

çalışmanın sonuçları herhangi bir STK üyeliği bulunmayan 

gençlerin önemli bir kısmının gönüllülük veya toplumsal 

hizmet çalışmalarında bulunduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun üniversitede öğrenim 

görmeye devam eden gençlerden oluştuğu göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin genellikle üniversitelerin 

bünyesinde yer alan öğrenci toplulukları aracılığıyla 

toplumsal katılım sağladıkları, diğer yandan eğitim 
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Bu araştırmanın temel odağı, genel olarak gençlerin 

COVID-19 pandemisi sürecinde iyi olma halini etkilediği 

düşünülen belirli alanlardaki sorun ve beklentilerin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çevrimiçi 

anket uygulamasına veri toplama sürecinde 714 katılımcı yer 

almış ancak formların 24 tanesi geçersiz sayılarak 690 anket 

formu analize dahil edilmiştir. Bu bölümde araştırmadan 

elde edilen bulgular değerlendirilecek ve bu kapsamda 

araştırma amacı doğrultusunda ele alınan 7 temel kategori 

alt başlıklar halinde tartışılacaktır. Bu kategoriler demografik 

değişkenler, eğitim hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik, sivil 

topluma katılım, cinsel sağlık bilgisi/eğitimi ve cinsel sağlık 

hizmetlerine erişim, iyilik hali ve genel izlenimlerdir.

5.1. Demografik Değişkenler

Araştırmaya toplam 714 genç katılmış ve bunların 690’u 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın demografik bulguları 

katılımcıların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu 

göstermektedir. Kadınların daha çok sayıda katılım göstermiş 

olmaları toplumsal konulara daha duyarlı olmaları (Kahn ve 

Yoder, 2003) ile ilişkilendirilebilir. Toplumsal olarak 

kadınların normatif ve baskıcı değerlere bağlı olarak daha 

fazla hak ihlallerine maruz kaldıkları ve bu anlamda COVID-19 

sürecinde yaşanan başta ‘sosyal izolasyon’ olmak üzere 

çeşitli uygulamalardan daha fazla etkilendikleri 

düşünülmektedir. Diğer yandan araştırmanın temel 

odaklarından biri olan cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili 

olarak da yine kadınların daha fazla etkilenmeleri 

araştırmaya katılımlarını artırmış olabilir. Katılımcı gençler 

arasında cinsiyet beyanını belirtmek istemeyenlerin ve ikili 

cinsiyet sistemi (non-binary) dışında cevap verenlerin olması 

araştırma kapsamında ulaşılan farklı gençlik gruplarının 

temsiliyeti açısından değerlidir. Katılımcı yaş aralığı 18-30 yaş 

arası olarak belirlenmiş olmasına rağmen katılımcıların 

büyük çoğunluğunu 18-24 yaş aralığındaki gençler 

oluşturmuştur. Aynı zamanda en son tamamlanan eğitim 

düzeyi verileri analiz edildiğinde katılımcıların büyük 

çoğunluğunun lise veya lisans düzeyinde eğitimlerini 

tamamladıkları saptanmıştır. Bu bulgu göstermektedir ki 

araştırmanın çoğunluğunu üniversiteden mezun olmuş veya 

halen üniversitede okumakta olan gençler oluşturmaktadır. 

Çalışmanın başında eğitim düzeyi ile ilgili bilgiler 

toplanırken, farklı gençlik gruplarından katılımcıların yer 

alması planlandığından, eğitimine devam edemeyen ve/veya 

çalışan gençlerin de olacağı düşüncesi ile devam edilen 

değil, en son tamamlanan eğitim düzeyi sorulmuştur. Bu 

durum üniversite eğitimine devam eden gençlerin de devam 

ettikleri değil, tamamladıkları eğitim düzeyini 

işaretlemelerine neden olmuştur. Tam bir ayrıştırma 

yapılamasa da ankette yer alan eğitim hayatı ile ilgili 

bölümde öğrenci olup olmadıkları sorulmuş ve burada 

katılımcıların büyük çoğunluğunun öğrenci olduğu 

anlaşılmıştır. Araştırmanın anket formunun çevrimiçi 

uygulamalar ve sosyal medya aracılığıyla uygulanmış olması 

çalışmaya özellikle üniversite öğrencilerinin katılmasını 

kolaylaştırmış görünmektedir. Aynı zamanda anketin 

yayılması için üniversite forumları veya e-posta ağları gibi 

dijital yollar kullanılmış, bu da ulaşılan kitlenin büyük 

çoğunluğunun üniversite öğrencilerinden oluşmasına neden 

olmuştur. Çeşitli iş yerleri aracılığı ile çalışan gençlere ve yine 

ilgili sosyal medya hesapları ya da kuruluşlar aracılığıyla da 

bir işe sahip olmayan (eğitimine devam etmeyen ve işsiz) 

gençlere duyurular yoluyla ulaşılmaya çalışılmış ancak çok 

fazla geri dönüş sağlanamamıştır. Eğitim, istihdam, sivil 

katılım, gençlerin iyilik hali, cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

gibi değişkenlerin bu araştırmanın odağı olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, bu alanlarda daha aktif oldukları 

varsayılan ve bu alanlardaki uygulama ve sınırlamalardan 

etkilenmeye daha açık olan üniversite öğrencilerinin 

araştırma kapsamında çoğunluğu oluşturmasında etki etmiş 

olabilir.

Katılımcıların çoğunluğunun evli ya da çocuk sahibi 

olmamaları yine yaş grubu ve öğrenci olmalarıyla 

ilişkilendirilebilir. Ulaşılan yaş grubu 18-24 aralığında 

yığılmaktadır, dolayısıyla eğitimlerine devam eden gençlerin 

henüz evlilik ya da çocuk sahibi olmak gibi planlar yerine, 

kariyer ve bireysel ilgi ve becerilerin geliştirilmesi üzerinde 

yoğunlaşmış oldukları varsayılabilir. Gelişimsel olarak 

bakıldığında çağdaş yaklaşımlar gelişim evrelerinin yeniden 

tanımlanmasını ve gelişim görevlerinin de bu 

tanımlamalara göre düzenlenmesini öngörmektedir. 18-24 

yaş aralığındaki bireyler beliren yetişkinlik döneminin 

başlarındadır (Arnett 2000; 2001) ve yetişkin yaşamının 

göstergeleri olarak karşılarına çıkan, kalıplaşmış evlilik, 

çocuk sahibi olma, eğitimi tamamlayarak bir işte çalışma ve 

aileden ayrılarak bağımsız yaşama gibi toplumsal 

beklentileri henüz tam olarak üstlenme baskısı 

hissetmemişlerdir. Yetişkinlik ölçütleri kültürel yapı ve 

bağlama göre değişkenlik gösterse de, dünyanın her 

yerinde bu ölçütlerin daha ileri yıllara ertelendiğine ilişkin 

kanıtlar bulunmaktadır. Türkiye’de son 35 yılda evlenme, 

eğitimi tamamlama ve çocuk sahibi olma yaşının 

ertelendiği rapor edilmektedir (Hacettepe Üniversitesi 

Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2014, 2015). Diğer yandan, belde 

veya köy gibi yerleşim yerlerinde hem 

evlenme/evlendirilme yaşının hem de çocuk sahibi olma 

yaşının büyük şehirlere oranla daha erken yaşlara denk 

düştüğü bilinmektedir.

Birlikte yaşanan kişilerle ilgili soruya gençlerin büyük 

çoğunluğunun aile yanıtını vermiş olması dikkat çekicidir. 

Bunu sırasıyla yalnız yaşama, ev arkadaşları ile yaşama, 

partnerle yaşama ve yurt veya kurum yerleşkesinde 

barınma izlemiştir. Pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime 

ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçilmesi özellikle 

eğitimlerine ailelerinin yaşadıkları şehir dışında devam 

eden çok sayıda gencin aile yanına dönmesine neden 

olmuştur. Aynı zamanda özellikle büyük şehirlerde yurtların 

boşaltılarak karantina merkezlerine çevrilmesi yönünde 

alınan kararlar, yurtlarda yaşayan gençlerin de aile yanına 

dönmelerini zorunlu kılmıştır. Ankette yerleşim yeri ve 

birlikte yaşanılan kişilerle ilgili sorularda özellikle yılın 

çoğunu geçirdikleri yer ve kişilerin dikkate alınarak sorunun 

yanıtlanması istenmiş olsa da, gençlerin uzun süre aile ile 

kapalı ortamda kalmış olmaları sanki sürekli aile yanında 

yaşadıkları algısına neden olmuş olabilir. Bu nedenle yurt 

ve kurum yerleşkesinde ya da öğrenci evinde arkadaşlarıyla 

birlikte barınan gençlerin oranının daha az çıktığı 

düşünülmektedir. Aynı şekilde hem yalnız yaşadığını 

belirten gençlerin az sayıda olması hem de birlikte yaşanan 

kişi sayısının 3-5 kişi aralığında yoğunlaşmış olması da 

uzaktan eğitime geçilmesi ve ev ya da yurtların boşaltılarak 

gençlerin aile yanına dönmesinden kaynaklanıyor 

görünmektedir.

Çalışmada katılımcıların demografik bilgileri toplanırken 

gençlerin kendilerini tanımlamaları da merak konusu 

olmuştur. Bu kapsamda anket seçeneklerinde özellikle hak 

ihlallerine daha sık maruz kaldıkları düşünülen ve anahtar 

gruplar olarak nitelendirilen gençlik gruplarına yer 

verilmiştir. Seçeneklerde yalnızca hak ihlallerine daha sık 

maruz kalan tanımlamalara yer verilmesinin nedeniyse 

şudur: Bu araştırmada doğrudan bir benlik algısı taraması 

yapmaktan çok, anahtar grupların sıklıklarının ve bu 

araştırmanın değişkenleri bağlamında ilgili grupların 

ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda elde 

edilen bulgular araştırmaya katılan gençlerin yarıdan 

fazlasının kendilerini anket formunda belirtilen anahtar 

gruplardan biri ile tanımlamadıklarını göstermektedir. Bu 

durumun veri toplama süreci ile ilgili kısıtlılıklardan 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  Ankette verilen 

maddeler doğrultusunda kendini tanımlayan gençlerin 

çoğunluğunun iş ihtiyacı olduğu halde iş hayatında olmayan, 

başka bir deyişle işsiz gençler olduğu göze çarpmaktadır. 

İşsizlik oranlarının giderek yükselmekte olduğu ve bu artışın 

pandemiyle beraber olumsuz yönde etkilendiği göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin istihdam konusunda zorluklar 

yaşadığı görülmektedir. T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın (2018) 

yayınladığı son rapora göre Türkiye’de genç nüfusun istihdam 

oranı %34,1 olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla gençlerin 

istihdam konusunda karşılaştığı zorluklar gençlere genel 

olarak sunulan iş olanakları ile birlikte değerlendirilmelidir. 

Çalışmada gençlerin kendilerini ifade ettiğini düşündükleri 

tanımlamalar en çok LGBTİ+ genç, azınlık genç, eğitimine 

devam edememiş genç veya mülteci/göçmen genç gibi farklı 

kimlikleri temsil eden anahtar gruplar etrafında toplanmıştır. 

Anket formunda yer alan anahtar gruplar bu çalışma 

kapsamında bu gençlerin karşılaştıkları krizleri, ihmal ve 

istismarları ya da ayrımcılığa maruz kalmalarını tanımlamak, 

görünür kılmak ve hak ihlallerine karşı özne olarak 

çalışmalar yürüttükleri yaklaşımını açığa çıkarmak için ele 

alınmıştır. Bu vurgu yetersizlik ya da uyumsuz olarak 

tanımlanan bazı durumları “düzeltmek” yerine, gençleri 

kapatılması ve eğitime uzaktan devam edilmesi tüm 

öğrencileri, özellikle de anahtar gruplar içinde olanları 

akademik becerilerden ama daha çok sosyal-duygusal 

destekten mahrum bırakmıştır. Herhangi bir gencin 

akranlarıyla yaşadığı sosyal doyum ve paylaşım hissini 

ailesiyle yaşayamayacağından bahsetmek mümkündür. 

Özellikle anahtar gruplardaki gençler, psikolojik ve/veya 

fiziksel şiddet görmemek için ailelerine kimliklerini 

açıklamamış; dolayısıyla da kendilerini aile ortamında 

özgürlüklerini kaybetmiş, eski sosyal ve fiziksel olanaklardan 

mahrum kalmış hissediyor olabilirler.

5.3. İstihdam ve Sosyal Güvenlik            

Çalışmanın bir diğer önemli değişkeni olarak gençlerin 

istihdam ve sosyal güvenlikle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve 

bunlara ilişkin beklentiler ele alınmıştır. Araştırma 

planlanırken pandeminin istihdamla ilgili çeşitli sorunlar ve 

hak ihlalleri yaşayan gençlerin çalışma ve iş hayatlarında 

karşılaştıkları sorunları artırıp artırmadığı ve buna bağlı 

olarak da sosyal güvenlik haklarına erişimlerini engelleyip 

engellemediği merak edilmekteydi. Araştırma sonucunda 

katılan gençlerin büyük çoğunluğu işgücü piyasasında yer 

edinmediklerini belirtmiştir ki bu bulgu ulaşılan çoğunluğun 

eğitimlerine devam eden gençlerden oluştuğu 

düşünüldüğünde beklenen bir sonuçtur.  Çalışma/iş 

hayatında olan katılımcıların neredeyse yarısı pandeminin 

başlaması ile çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını 

belirtmişlerdir. Pandemi ile birlikte gençlerin çoğu işlerini 

kaybetmiş, geriye kalanların ise çalışma saatleri azaltılmıştır. 

Eğitimde olduğu gibi iş yerlerinde de çevrimiçi çalışma 

düzenine geçilmiş olması işgücüne olan gereksinimi 

azaltmış, bu durum gençleri ekonomik olarak zor durumda 

bırakmıştır. İş saatlerinin azaltılması ya da işten çıkarılma ile 

ilgili karşılaşılan sorunlar her yaş kesiminden kişiyi 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir. İş ya da maddi 

gelir kaybı yaşayan gençlerin yeni bir iş arama/bulma 

olasılığı çok düşük olduğu için karşı karşıya kalınan 

dezavantajların da artması söz konusu olmuştur. Bu süreçte 

iş başvurusunda bulunan gençlerin çoğunluğu iş 

bulamadıklarını, geriye kalanlar ise sürecin çok yavaş 

işlemesi ve hiçbir geri dönüş alamamaları nedeniyle olumlu 

bir sonuca ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. Bu zorlukların 

yarattığı stresin ve gelecek endişesinin gençlerin iyi olma 

hallerini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO, 2020) raporunda 

pandeminin gençler üzerindeki etkisini ölçen uluslararaları 

araştırma bulguları her altı gençten birinin pandemiden 

sonra işini kaybettiğini ve her beş gençten ikisinin de 

gelirlerinin azaldığını göstermektedir. Aynı zamanda raporda 

çalışma hayatında olan gençlerin çalışma sürelerinin 

azalması nedeniyle gelirlerinin de azaldığına ilişkin vurgular 

bulunmaktadır. Nitekim bu araştırmada da iş gücü 

piyasasında kalmaya devam eden gençlerin ücretsiz veya 

azaltılmış ücret ile izne çıkmak zorunda bırakıldıkları ortaya 

çıkmıştır. Bu durum ekonomik zorluklara neden olduğu kadar 

çaresizlik, motivasyon kaybı, hayal kırıklığı gibi olumsuz 

duygular da yaratmıştır. Gençlerin bu anlamda gereksinim 

duydukları yeterli desteğe erişemedikleri de dikkati 

çekmektedir. Elde edilen bir diğer bulgu ise çalışmaya devam 

eden gençlerin azımsanmayacak bir kısmının pandemi 

döneminde alınan sosyal mesafe ve karantina kararları 

olmasına rağmen ilk 3 aylık sürede işe fiziksel olarak gitmek 

zorunda bırakılmalarıdır. Bu durum gençlerin ve çevrelerinin 

zorunlu bir şekilde risk altında kaldığı sonucunu 

çıkarmaktadır. Gençlerin istihdam edilmesi ile ilgili daha 

önceki çalışmalarda da (Akdoğan, 2013) önyargılar ve genç 

dostu olmayan bakış açısına bağlı olarak çeşitli sorunlar 

yaşandığı vurgulanmaktadır. Pandemi sürecinde ise bu 

sorunların artması ile araştırmaya katılan gençlerin yarıya 

yakını gelir durumlarının olumsuz yönde etkilendiğini 

belirtmiştir. Yaş grubuna bağlı olarak yapılan karşılaştırmalar 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin hem iş kaybı hem de gelir 

düzeyinin düşmesi açısından 24-30 yaş aralığındaki gençlere 

göre daha çok etkilendiğini göstermektedir. Bu bulgu, işgücü 

piyasasında daha küçük yaşlardaki gençlerin deneyim ve 

beceri eksiklikleri gerekçe gösterilerek daha önce gözden 

çıkarıldığına ilişkin bir bulgu olarak yorumlanabilir. İşten 

çıkarılma ya da iş saatlerinin azalması sonucunda gençlerin 

gelir düzeylerinde de azalma olması, sağlık ya da barınma 

gibi başka temel haklarla ilgili de sınırlılıklara neden olabilir. 

Araştırmaya katılan gençlerin büyük çoğunluğu sağlık 

güvenceleri bulunduğunu, bu güvencenin ise büyük oranda 

öğrenci olmaları ve iş sahibi olmamaları nedeniyle 

ailelerinden geldiğini belirtmiştir. Bulgular aynı zamanda 

pandemi sürecinde gençlerin çok az bir kısmının finansal 

veya ayni destek aldığını göstermektedir. Bunun önemli bir 

sebebi araştırmadaki gençlerin büyük kısmının aile ile 

beraber yaşamalarından kaynaklanıyor olabilir, ancak aynı 

zamanda hem devlet veya belediyeler tarafından verilen 

desteklerin hem de bu desteklere erişim mekanizmalarının 

yetersizliği de söz konusu olmaktadır.

Gençlerin iyilik hali ile ilgili önemli görülen alanlarından 

biri de bağımsız yaşama kapasite ve becerilerini geliştirmek 

için güçlenmeleridir. Bu bağlamda kendilerini geliştirmek 

isteyecekleri alanlarda gençlere alanlar açılması önemlidir. 

Bu çalışmada gençlerin kendilerini geliştirmek istedikleri 

alanlarla ilgili bulgular gençlerin en çok yabancı dil 

öğrenme isteklerini gösterse de, odaklarının dijital içerik 

üretimi, bilgisayar teknolojileri, programlama ve kodlama 

gibi teknolojik alanlara kaydığını da göstermektedir. 

Pandemi ile beraber küresel anlamda hem iş gücünün hem 

de eğitimin dijital platformlara taşınması, gençlerin de 

kendilerini daha fazla teknolojik alanlarda geliştirmek 

istemesine yol açtığı görünmektedir.  Diğer kategorisi 

altında ise pandemi süreciyle baş etmeleri gereken 

psikolojik sorunlar ile ilgili olarak kişisel gelişim, stresle 

başa çıkma veya psikoterapi gibi alanlara ilgilerinin olduğu 

gözlemlenmiştir.

5.4. Sivil Katılım

Gençlerin kendilerini ilgilendiren konularla ilgili karar 

süreçlerinde yer almalarının ve sivil toplum etkinliklerinde 

aktif rol almalarının değeri birçok araştırmanın bulguları ile 

desteklenmektedir (Acar ve Karataş, 2008). Psikolojik ve 

sosyal iyi oluşun önemli göstergelerinden biri de bir 

toplumun bireyleri kabul etme ve onlara sunduğu hak ve 

politikalarla beslenme derecesidir. Bir sivil toplum 

kuruluşuna üye olma ya da toplumsal fayda için gönüllü 

faaliyetlerde yer alma, gençlerin güçlenmesi ve dahası 

olumlu gençlik yaklaşımının yerleşmesi için önemlidir.  

COVID-19 sürecinde özellikle 20 yaş altındaki gençlere 

getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere, 

virüsün hızla yayılması gençleri izole olmaya ve gençlerin 

toplumsal etkinliklerden uzaklaşmalarını zorunlu kılmıştır.

Bu çalışmada gençlerin sivil topluma katılım biçimleri ve 

düzeyleri ele alınmıştır. Ankette pandemi öncesi ve sonrası 

olmak üzere iki düzeyde katılımlarına odaklanılmıştır. 

Bulgular gençlerin büyük bir çoğunluğunun aktif STK 

üyeliklerinin olmadığını göstermiştir. Çeşitli araştırmalar 

(örn; Sener, 2014; Eckstein, 2015) bulgunun gençlerin sivil 

katılım olanaklarındaki bilgi seviyelerinin yetersizliğine, 

gençlerle ilgili sivil toplum kurum ve kuruluşların genel 

gençlik nüfusuna oranla yetersizliğine (Bozkurt, Çok, & Şener, 

2015), özellikle de pandemi sürecinde STK’lara getirilen 

etkinlik kısıtlandırmalarına ve dolayısıyla gençlerin sivil 

katılım alanındaki seçeneklerinin ve erişimlerinin de 

sınırlandığına bağlı olduğu düşünülmektedir. STK’lara aktif 

üyeliği bulunan genç katılımcılar arasında ise 1-2 yıl arası ve 

2-5 yıl arası aktif üye olan genç oranları birbirine oldukça 

yakındır. Bu bulgu gençlerin katılımında yaşın önemli bir 

etmen olduğunu gösteren başka çalışmaların sonuçlarıyla 

(Ataman & Şener, 2016; Sener, 2015) tutarlıdır.  Araştırmada 

18-24 yaş aralığındaki gençlerin 25-30 yaş aralığındaki 

gençlere oranla, lisans ve üstü eğitim seviyesindeki gençlerin 

de altındaki gençlere oranla daha fazla STK üyeliklerinin 

olduğu bulunmuştur.

Lisans ve üstündeki gençlerin sivil katılımda bulunma 

süreleri de daha fazladır. Lisans ve üstünde okumakta olan 

18-24 yaş aralığındaki gençler, üniversite topluluklarının ve 

aldıkları derslerin sunduğu sosyal çevre ve olanaklar ile 

henüz iş hayatı temposuna girmedikleri için ayırabildikleri 

zamanın daha elverişli olması nedeniyle daha uzun süreli ve 

çok sayıda sivil katılım sağlayabilmektedir. Genel olarak 

gençlerin sivil katılımlarının oldukça sınırlı olduğu başka 

çalışmaların bulguları ile (Sener, 2012) tutarlıdır. Bu 

çalışmanın sonuçları herhangi bir STK üyeliği bulunmayan 

gençlerin önemli bir kısmının gönüllülük veya toplumsal 

hizmet çalışmalarında bulunduğunu göstermektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğunun üniversitede öğrenim 

görmeye devam eden gençlerden oluştuğu göz önünde 

bulundurulduğunda gençlerin genellikle üniversitelerin 

bünyesinde yer alan öğrenci toplulukları aracılığıyla 

toplumsal katılım sağladıkları, diğer yandan eğitim 

fakültelerinde zorunlu ders olarak yürütülen topluma 

hizmet uygulamaları derslerinin öğrencileri sivil toplum 

kuruluşları ile tanıştıran ve gönüllü etkinliklerde 

bulunmasını sağlayan bir aracı olarak ele alınabilir. 

Hem STK bünyesinde hem de dışında gönüllü toplumsal 

hizmet çalışmaları yürüten gençlerin aktif oldukları 

alanlara bakıldığında kadın hakları, LGBTİ+ hakları veya 

göçmen/mülteci gençlik hakları gibi toplumdaki anahtar 

gruplarla örtüştüğü veya hak ihlallerinin gerçekleştirildiği 

insan hakları, hayvan hakları, çevre ve doğa hakları gibi 

alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bulgu gençlerin 

toplumsal konulardaki duyarlılıkları ve katkı sağladıkları 

alanların çeşitliliğini ortaya çıkarmaktadır. Ancak pandemi 

öncesi katılımları ile karşılaştırıldığında pandemi sürecinde 

gençlerin aktif STK üyelikleri ve gönüllü toplumsal hizmet 

çalışmalarında bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. STK’lar 

da getirilen kısıtlamalar nedeniyle etkinliklerini çevrimiçi 

platformlara taşımak zorunda kalmış ve bu nedenle 

yürüttükleri birçok proje ve uygulamalarında zorluklarla 

karşılaşmışlardır. Eğitim, iş ve sosyal hayatın hepsini sanal 

ortamda yürütmeye çalışan gençlerin yaşadıkları 

motivasyon kaybı ya da bilgisayar/internet erişim 

yetersizliği gibi sebeplerle de dijital platforma geçen 

etkinliklere katılım oranları düşmektedir.

Pandemi sürecinde gençlerin STK üyelik ve gönüllülük 

hizmetleri düşüş yaşasa da aktifliğini sürdüren gençlerin 

büyük çoğunluğu evde kalmak zorunda olan kişilere yönelik 

etkinlikler düzenleme konusunda aktif rol almıştır. Bu 

bağlamda çevrimiçi inisiyatiflere üye olma, sosyal 

medyadaki bilgilendirme toplantılara katılma ve gençlik 

örgütlenmelerine üye olma gibi yollar izlemişleridir. Tüm 

bunlar gençlerin pandemi sürecinde gelişen toplumsal 

sorunlara karşı duyarlı olduklarını, sivil katılımlarını 

sağlayabilecek yeni yolları da denemeye açık olduklarını ve 

örgütlenme anlamında katılımlarını sağlamaya devam 

ettiklerini de göstermektedir. Hatta gençler sadece 

gönüllülük hizmeti sunmakla kalmayarak, kendi uzmanlık 

alanlarını da kullanarak sivil topluma katkı 

sağlamaktadırlar. Aktif aktörler olarak gençler kendi istek, 

yetenek, eğitim ve donanımlarını hem gönüllülük hem de 

inisiyatiflerde başlattıkları yeni fikir ve proje oluşumları 

aracılığıyla hayata geçirmektedirler.

Sivil topluma katılımla ilgili bulgular gençlerin hem STK 

üyelikleri ile ilgili etkinliklerin hem de gönüllülük 

hizmetlerinin  COVID-19 pandemisinden etkilendiğini 

göstermektedir. Bir kısım gencin bu duruma uyum sağlayarak 

aktif sivil katılımlarını sürdürdüğü görülse de pandemi 

sürecinin gençlerin aktif özneler olarak sivil toplumda yer 

almalarını olumsuz etkilediği görülmektedir.
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5.5. Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimi ve 
Cinsel Sağlık Hizmetlerine Erişim

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı, bir kişinin cinsel yaşamını bir 

zorlama olmadan, özgür seçimleri doğrultusunda, tatmin 

olarak ve zarar görmeden sürdürebilmesidir. Aynı zamanda 

istenmeyen gebelik, güç kullanma, şiddet ve ayrımcılık 

olmaksızın cinselliği yaşama halidir. Cinsel sağlık eğitim ve 

hizmetlerine erişim de kişilerin en temel hakları arasındadır. 

Özellikle cinselliği yeni keşfetmeye ve deneyimlemeye 

başlayan genç gruplar için kaliteli ve ulaşılabilir cinsel sağlık 

eğitim ve hizmetleri daha da önem taşımaktadır. 

Araştırmanın bu bölümünde gençlerin pandemi öncesi ve 

sırasında cinsel sağlık eğitim ve hizmetlerine erişim, bu 

erişimi sağlayabildikleri yollar ve farklı gençlik gruplarının 

deneyim farklılıkları konu alınacaktır.

Araştırmaya katılan gençlerin büyük çoğunluğu bugüne 

kadar cinsel sağlık eğitimi aldıklarını ve genellikle de bu 

eğitimlere okul ya da üniversiteleri aracılığıyla ulaştıklarını 

belirtmişlerdir. Ancak; alınan cinsel sağlık eğitiminin kapsamı 

bilinmemektedir. Pandemi süreciyle, okulların uzaktan 

eğitime geçmesiyle beraber gençlerin cinsel eğitim alma 

oranları önemli bir düşüş yaşamıştır. Dolayısıyla üniversite 

ve okul ortamının gençlerin cinsel sağlık bilgisi almaları ve 

eğitimlerine katılabilme olanaklarına sahip olmaları 

açısından önemli kaynaklar olduğu görülmektedir. Aynı 

zamanda okul ortamlarında gençler kendi sosyal 

çevrelerinde de bu konuda yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm 

önerilerini paylaşabilmekte, birbirlerini de cinsel sağlık 

konusunda bilgi sahibi olmaya motive etmektedirler. Gençler 

bunların yanı sıra okul dışı eğitim platformları, bilgilendirici 

broşürler, gençlik toplulukları ve STK’lar gibi kaynakları 

cinsel sağlık eğitim olanaklarına ulaşmak için kullandıklarını 

belirtmiştir ki bu bulgu okul ve üniversite dışı düzenlenen 

eğitimlerin ve hazırlanan materyallerin ne kadar önemli 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Pandemi öncesinde de 

internet kullanımı cinsel sağlık eğitimlerine erişimde önemli 

bir araç olsa da özellikle pandemi sürecinde en çok 

başvurulan kaynak haline dönüşmüştür. Bu durum pandemi 

sürecinde bütün eğitimlerin çevrimiçi platformlara 

aktarılmasıyla ilişkilendirilebilir. Ancak çıkarılabilecek önemli 

yorumlardan birinin pandemi sürecinin gençlerin cinsel 

sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili bilgi kaynaklarında azalmaya 

neden olması söylenebilir. Bu durumda hem pandemi öncesi 

hem de sürecindeki dönemde internetin en önemli 

kaynaklardan biri olduğu dikkate alınırsa internetin kapsamlı 

cinsel sağlık bilgisine erişimde önemli bir araç olarak 

algılandığı göze çarpmaktadır.

         Cinsel sağlık eğitimine erişimde gençlerin 

karşılaştığı en büyük sorunların başında ailelerinin ve/veya 

toplumsal çevrelerinin cinsel sağlığa ilişkin konuların 

konuşulmasının hoş karşılamaması dolayısıyla gençlerin 

kendilerini baskı altında hissetmeleri gelmektedir.  

Cinselliğin rahat ve açıkça ifade edilemediği çevrelerde 

toplumsal cinsiyet rollerine dayalı olarak kadınların daha 

fazla baskı yaşadıkları görülmektedir. Bu araştırmanın da 

katılımcılarının büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır 

ve yaşadıkları çevresel baskı bu çalışmada da ifade 

edilmiştir. Gençlerin cinselliğe olan ilgileri gelişimsel bir 

gereksinim olarak ele alınmamakta, aksine toplumsal kalıp 

yargılar nedeniyle özellikle bu konuda eğitim almaları başta 

aileleri olmak üzere toplumsal çevreleri tarafından gereksiz 

görülmektedir. Bu bağlamda gençlerin ailelerini ve yakın 

çevrelerini cinsel sağlık eğitimine erişimde karşılaştıkları 

zorluklardan biri olarak görmeleri önemli bir bulgudur. 

Gençler cinsel sağlık eğitimine önem vermekte ve ilgi 

duymaktadırlar ancak bu konuda bilgiye erişimleri ve hizmet 

almaları en başta kendi aileleri tarafından baskılanmaktadır. 

Karşılaştıkları zorluklarda ifade ettikleri diğer engeller ise 

erişebildikleri bilgilerin sınırlılığı, bu bilgilerin güvenilir olup 

olmadığı, bilimsel kaynaklara erişimlerinin yetersizliği ve 

nasıl erişebileceklerini bilmemeleri olarak sıralanabilir. Bu da 

internet her ne kadar gençler tarafından önemli bir kaynak 

olarak görülse de beraberinde bilginin çokluğu ve güven 

eksikliği gibi başka bazı zorlukları barındırdığına dikkat 

çekmektedir. Gençler cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgisine 

internet üzerinden erişseler bile bu bilgilerin doğruluğu ve 

güvenirliği konusunda şüpheye düşmektedirler. Gençlerin 

dijital okuryazarlık ve dijital güvenlik konusundaki bilgi 

eksikliğinin giderilmesi ve doğru bilgi kaynaklarına erişim 

olanakları konusunda destek alabilmeleri için başta okullar, 

kamu kurumları ve ilgili sivil toplum kuruşları olmak üzere 

çeşitli kurum ve kuruluşların hem gençleri hem de aileleri 

yönlendirmesi ve rehberlik hizmeti sağlaması 

gerekmektedir. Araştırma kapsamında gençlerin hem 

pandemi sürecinde hem de öncesinde okulları tarafından 

ne çevrimiçi ne de yüz yüze hiçbir cinsel sağlık eğitimi dersi 

almadıklarını belirtmeleri önemli bir bulgudur. Okulları 

aracılığıyla ulaşabildikleri olanaklarda da pandemi 

sürecinde öncesine göre önemli düşüşler yaşanmıştır.

Gençlerin cinsiyet beyanına göre cinsel sağlık eğitimine 

erişimleri konusunda yapılan analizler ise cinsiyet beyanı 

kadın olan gençlerin en az oranda cinsel sağlık eğitimi 

alabilen grup olduğunu göstermiştir. Cinsellik ve cinsel 

sağlık konusunda toplumda var olan önyargı ve 

geleneklerin ataerkil toplumun işleyişi dolayısıyla en çok 

kadınları bu konuda baskı altına aldığı beklenen bir bulgu 

olarak yorumlanabilir. Pandemi sürecinde öncesine kıyasla 

ise ailelerin cinsellik konularında konuşulmasını hoş 

karşılamama durumlarının arttığı gözlemlenmiştir. Bu bulgu 

gençlerin ailelerinin yanına dönmeleri ve cinselliği 

paylaşım konusunda ailelerinde yaşadıkları sıkıntıları daha 

net deneyimleyip paylaşabilmeleriyle ilişkili olabilir. 

Pandemi sürecinde anlamlı farklılık gözlenen bir başka 

bulgu gençlerin eğitim düzeylerine bağlı olarak cinsel 

sağlık ve eğitimi konusunda güvenilir kaynaklara erişimde 

yaşadıkları zorluklardır. Eğitim düzeyi lisans altı olan 

gençlerin bu kaynaklara erişimde yaşadıkları sıkıntıların 

arttığı gözlemlenmiştir. Araştırma anketinde gençlerden en 

son tamamlanan eğitim düzeylerini belirtmeleri 

istendiğinden lisans altı eğitim seviyesi lise düzeyini 

bitirmiş, üniversitede okuyan gençleri temsil etmektedir. 

Pandemi süreciyle en çok bu genç grubun kaynaklara erişim 

konusunda sıkıntı çekmeleri üniversite ortamında 

bulunmanın gençlerin cinsel sağlık ve eğitimi hakkında 

güvenilir kaynaklara erişimlerindeki önemini 

göstermektedir. 

Gençler cinsel sağlık ve eğitimleri için buldukları en ideal 

kaynakların sağlık uzmanlarından alınan danışmanlık, 

okullarda verilen eğitimler, cinsel sağlık bilgisi içeren kitap 

ve dergiler olarak belirtmişlerdir. Bu bulgu cinsel sağlık 

eğitimi konusunda profesyonel danışmanlığın, 

üniversitelerdeki eğitimlerin ve ders dışı kaynakların hem 

içeriğinin hem de erişilebilirliğinin önemini göstermektedir. 

Cinsel sağlık eğitimi içeriklerinde ise gençlerin en çok 

bilgilenme ihtiyacı duydukları konular güvenli cinsellik, 

cinsel haklar ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır. Diğer 

başlığı altında ise belirtilen tüm alanların hepsine yönelik 

eğitimler, HPV farkındalığı, aşı yaygınlaştırılması ve toplumsal 

cinsiyet temelli şiddet konularındaki eğitimlere vurgu 

yapmışlardır. Bu bulgu gençlerin nasıl güvenli cinsellik 

yaşayabilecekleri ve cinsel haklarının ne olduğu konularında 

desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Pandemi 

sürecinde gençlerin büyük çoğunluğu cinsel sağlık hizmeti 

alma gereksiniminde bulunmadığını belirtse de gereksinim 

duyanların ancak yarısı bu hizmetlere erişim sağlayabilmiştir. 

Hizmet alamama nedenlerini ise COVID-19 sebebiyle 

kendilerini herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmekte güvende 

hissetmemeleri olarak belirtmişler ve dolayısıyla cinsel 

sağlık uzmanlarına ulaşmaya çalışmamışlardır. Bu bulgu 

COVID-19 gibi başka bir enfeksiyon riski olması halinde 

gençlerin cinsel sağlıklarını ikinci plana atmayı göze 

aldıklarını göstermektedir. Gençlerin cinsel sağlık eğitimi ve 

hizmetlerine erişimin önemi konusunda 

bilgilendirilmelerinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.  

Hizmete erişememe sebeplerinden bir diğeri ise gençlerin 

toplumsal baskı hissetmeleridir. Cinsel sağlık, sağlığın 

herhangi başka bir alanı kadar önem taşımaktadır ancak bir 

yandan etiketlenmekten duyulan kaygı ve toplumsal onay 

görme beklentisi diğer yandan genç dostu olmayan bir bakış 

açısı ile sağlık hizmeti ile karşılaşan gençlerin bu hizmetleri 

alma konusunda çekimser bir tutum geliştirmelerine neden 

olabilmektedir.

Diğer değişkenler bağlamında gençlerin cinsel sağlık 

hizmetlerine başvurularına bakıldığında erkeklerin bütün 

diğer cinsiyet beyanındaki gençlere oranla daha az başvuru 

yaptığı görülmüştür. Bu durum özellikle kadınların ve cinsiyet 

beyanı ikili cinsiyet düzlemi dışında kalan bireylerin cinsel 

sağlık hizmetlerine daha çok ihtiyaç duyduklarını 

gösterebileceği gibi, aynı zamanda erkeklerin toplumsal 

cinsiyet kalıpyargılarına bağlı olarak hizmet arama 

davranışlarının da daha az olduğunu gösterebilir. Aynı 

zamanda yerleşim birimini büyükşehir olarak belirten 
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5.5. Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimi ve 
Cinsel Sağlık Hizmetlerine Erişim

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı, bir kişinin cinsel yaşamını bir 

zorlama olmadan, özgür seçimleri doğrultusunda, tatmin 

olarak ve zarar görmeden sürdürebilmesidir. Aynı zamanda 

istenmeyen gebelik, güç kullanma, şiddet ve ayrımcılık 

olmaksızın cinselliği yaşama halidir. Cinsel sağlık eğitim ve 

hizmetlerine erişim de kişilerin en temel hakları arasındadır. 

Özellikle cinselliği yeni keşfetmeye ve deneyimlemeye 

başlayan genç gruplar için kaliteli ve ulaşılabilir cinsel sağlık 

eğitim ve hizmetleri daha da önem taşımaktadır. 

Araştırmanın bu bölümünde gençlerin pandemi öncesi ve 

sırasında cinsel sağlık eğitim ve hizmetlerine erişim, bu 

erişimi sağlayabildikleri yollar ve farklı gençlik gruplarının 

deneyim farklılıkları konu alınacaktır.

Araştırmaya katılan gençlerin büyük çoğunluğu bugüne 

kadar cinsel sağlık eğitimi aldıklarını ve genellikle de bu 

eğitimlere okul ya da üniversiteleri aracılığıyla ulaştıklarını 

belirtmişlerdir. Ancak; alınan cinsel sağlık eğitiminin kapsamı 

bilinmemektedir. Pandemi süreciyle, okulların uzaktan 

eğitime geçmesiyle beraber gençlerin cinsel eğitim alma 

oranları önemli bir düşüş yaşamıştır. Dolayısıyla üniversite 

ve okul ortamının gençlerin cinsel sağlık bilgisi almaları ve 

eğitimlerine katılabilme olanaklarına sahip olmaları 

açısından önemli kaynaklar olduğu görülmektedir. Aynı 

zamanda okul ortamlarında gençler kendi sosyal 

çevrelerinde de bu konuda yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm 

önerilerini paylaşabilmekte, birbirlerini de cinsel sağlık 

konusunda bilgi sahibi olmaya motive etmektedirler. Gençler 

bunların yanı sıra okul dışı eğitim platformları, bilgilendirici 

broşürler, gençlik toplulukları ve STK’lar gibi kaynakları 

cinsel sağlık eğitim olanaklarına ulaşmak için kullandıklarını 

belirtmiştir ki bu bulgu okul ve üniversite dışı düzenlenen 

eğitimlerin ve hazırlanan materyallerin ne kadar önemli 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Pandemi öncesinde de 

internet kullanımı cinsel sağlık eğitimlerine erişimde önemli 

bir araç olsa da özellikle pandemi sürecinde en çok 

başvurulan kaynak haline dönüşmüştür. Bu durum pandemi 

sürecinde bütün eğitimlerin çevrimiçi platformlara 

aktarılmasıyla ilişkilendirilebilir. Ancak çıkarılabilecek önemli 

yorumlardan birinin pandemi sürecinin gençlerin cinsel 

sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili bilgi kaynaklarında azalmaya 

neden olması söylenebilir. Bu durumda hem pandemi öncesi 

hem de sürecindeki dönemde internetin en önemli 

kaynaklardan biri olduğu dikkate alınırsa internetin kapsamlı 

cinsel sağlık bilgisine erişimde önemli bir araç olarak 

algılandığı göze çarpmaktadır.

         Cinsel sağlık eğitimine erişimde gençlerin 

karşılaştığı en büyük sorunların başında ailelerinin ve/veya 

toplumsal çevrelerinin cinsel sağlığa ilişkin konuların 

konuşulmasının hoş karşılamaması dolayısıyla gençlerin 

kendilerini baskı altında hissetmeleri gelmektedir.  

Cinselliğin rahat ve açıkça ifade edilemediği çevrelerde 

toplumsal cinsiyet rollerine dayalı olarak kadınların daha 

fazla baskı yaşadıkları görülmektedir. Bu araştırmanın da 

katılımcılarının büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır 

ve yaşadıkları çevresel baskı bu çalışmada da ifade 

edilmiştir. Gençlerin cinselliğe olan ilgileri gelişimsel bir 

gereksinim olarak ele alınmamakta, aksine toplumsal kalıp 

yargılar nedeniyle özellikle bu konuda eğitim almaları başta 

aileleri olmak üzere toplumsal çevreleri tarafından gereksiz 

görülmektedir. Bu bağlamda gençlerin ailelerini ve yakın 

çevrelerini cinsel sağlık eğitimine erişimde karşılaştıkları 

zorluklardan biri olarak görmeleri önemli bir bulgudur. 

Gençler cinsel sağlık eğitimine önem vermekte ve ilgi 

duymaktadırlar ancak bu konuda bilgiye erişimleri ve hizmet 

almaları en başta kendi aileleri tarafından baskılanmaktadır. 

Karşılaştıkları zorluklarda ifade ettikleri diğer engeller ise 

erişebildikleri bilgilerin sınırlılığı, bu bilgilerin güvenilir olup 

olmadığı, bilimsel kaynaklara erişimlerinin yetersizliği ve 

nasıl erişebileceklerini bilmemeleri olarak sıralanabilir. Bu da 

internet her ne kadar gençler tarafından önemli bir kaynak 

olarak görülse de beraberinde bilginin çokluğu ve güven 

eksikliği gibi başka bazı zorlukları barındırdığına dikkat 

çekmektedir. Gençler cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgisine 

internet üzerinden erişseler bile bu bilgilerin doğruluğu ve 

güvenirliği konusunda şüpheye düşmektedirler. Gençlerin 

dijital okuryazarlık ve dijital güvenlik konusundaki bilgi 

eksikliğinin giderilmesi ve doğru bilgi kaynaklarına erişim 

olanakları konusunda destek alabilmeleri için başta okullar, 

kamu kurumları ve ilgili sivil toplum kuruşları olmak üzere 

çeşitli kurum ve kuruluşların hem gençleri hem de aileleri 

yönlendirmesi ve rehberlik hizmeti sağlaması 

gerekmektedir. Araştırma kapsamında gençlerin hem 

pandemi sürecinde hem de öncesinde okulları tarafından 

ne çevrimiçi ne de yüz yüze hiçbir cinsel sağlık eğitimi dersi 

almadıklarını belirtmeleri önemli bir bulgudur. Okulları 

aracılığıyla ulaşabildikleri olanaklarda da pandemi 

sürecinde öncesine göre önemli düşüşler yaşanmıştır.

Gençlerin cinsiyet beyanına göre cinsel sağlık eğitimine 

erişimleri konusunda yapılan analizler ise cinsiyet beyanı 

kadın olan gençlerin en az oranda cinsel sağlık eğitimi 

alabilen grup olduğunu göstermiştir. Cinsellik ve cinsel 

sağlık konusunda toplumda var olan önyargı ve 

geleneklerin ataerkil toplumun işleyişi dolayısıyla en çok 

kadınları bu konuda baskı altına aldığı beklenen bir bulgu 

olarak yorumlanabilir. Pandemi sürecinde öncesine kıyasla 

ise ailelerin cinsellik konularında konuşulmasını hoş 

karşılamama durumlarının arttığı gözlemlenmiştir. Bu bulgu 

gençlerin ailelerinin yanına dönmeleri ve cinselliği 

paylaşım konusunda ailelerinde yaşadıkları sıkıntıları daha 

net deneyimleyip paylaşabilmeleriyle ilişkili olabilir. 

Pandemi sürecinde anlamlı farklılık gözlenen bir başka 

bulgu gençlerin eğitim düzeylerine bağlı olarak cinsel 

sağlık ve eğitimi konusunda güvenilir kaynaklara erişimde 

yaşadıkları zorluklardır. Eğitim düzeyi lisans altı olan 

gençlerin bu kaynaklara erişimde yaşadıkları sıkıntıların 

arttığı gözlemlenmiştir. Araştırma anketinde gençlerden en 

son tamamlanan eğitim düzeylerini belirtmeleri 

istendiğinden lisans altı eğitim seviyesi lise düzeyini 

bitirmiş, üniversitede okuyan gençleri temsil etmektedir. 

Pandemi süreciyle en çok bu genç grubun kaynaklara erişim 

konusunda sıkıntı çekmeleri üniversite ortamında 

bulunmanın gençlerin cinsel sağlık ve eğitimi hakkında 

güvenilir kaynaklara erişimlerindeki önemini 

göstermektedir. 

Gençler cinsel sağlık ve eğitimleri için buldukları en ideal 

kaynakların sağlık uzmanlarından alınan danışmanlık, 

okullarda verilen eğitimler, cinsel sağlık bilgisi içeren kitap 

ve dergiler olarak belirtmişlerdir. Bu bulgu cinsel sağlık 

eğitimi konusunda profesyonel danışmanlığın, 

üniversitelerdeki eğitimlerin ve ders dışı kaynakların hem 

içeriğinin hem de erişilebilirliğinin önemini göstermektedir. 

Cinsel sağlık eğitimi içeriklerinde ise gençlerin en çok 

bilgilenme ihtiyacı duydukları konular güvenli cinsellik, 

cinsel haklar ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır. Diğer 

başlığı altında ise belirtilen tüm alanların hepsine yönelik 

eğitimler, HPV farkındalığı, aşı yaygınlaştırılması ve toplumsal 

cinsiyet temelli şiddet konularındaki eğitimlere vurgu 

yapmışlardır. Bu bulgu gençlerin nasıl güvenli cinsellik 

yaşayabilecekleri ve cinsel haklarının ne olduğu konularında 

desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Pandemi 

sürecinde gençlerin büyük çoğunluğu cinsel sağlık hizmeti 

alma gereksiniminde bulunmadığını belirtse de gereksinim 

duyanların ancak yarısı bu hizmetlere erişim sağlayabilmiştir. 

Hizmet alamama nedenlerini ise COVID-19 sebebiyle 

kendilerini herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmekte güvende 

hissetmemeleri olarak belirtmişler ve dolayısıyla cinsel 

sağlık uzmanlarına ulaşmaya çalışmamışlardır. Bu bulgu 

COVID-19 gibi başka bir enfeksiyon riski olması halinde 

gençlerin cinsel sağlıklarını ikinci plana atmayı göze 

aldıklarını göstermektedir. Gençlerin cinsel sağlık eğitimi ve 

hizmetlerine erişimin önemi konusunda 

bilgilendirilmelerinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.  

Hizmete erişememe sebeplerinden bir diğeri ise gençlerin 

toplumsal baskı hissetmeleridir. Cinsel sağlık, sağlığın 

herhangi başka bir alanı kadar önem taşımaktadır ancak bir 

yandan etiketlenmekten duyulan kaygı ve toplumsal onay 

görme beklentisi diğer yandan genç dostu olmayan bir bakış 

açısı ile sağlık hizmeti ile karşılaşan gençlerin bu hizmetleri 

alma konusunda çekimser bir tutum geliştirmelerine neden 

olabilmektedir.

Diğer değişkenler bağlamında gençlerin cinsel sağlık 

hizmetlerine başvurularına bakıldığında erkeklerin bütün 

diğer cinsiyet beyanındaki gençlere oranla daha az başvuru 

yaptığı görülmüştür. Bu durum özellikle kadınların ve cinsiyet 

beyanı ikili cinsiyet düzlemi dışında kalan bireylerin cinsel 

sağlık hizmetlerine daha çok ihtiyaç duyduklarını 

gösterebileceği gibi, aynı zamanda erkeklerin toplumsal 

cinsiyet kalıpyargılarına bağlı olarak hizmet arama 

davranışlarının da daha az olduğunu gösterebilir. Aynı 

zamanda yerleşim birimini büyükşehir olarak belirten 
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5.5. Kapsamlı Cinsel Sağlık Eğitimi ve 
Cinsel Sağlık Hizmetlerine Erişim

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı, bir kişinin cinsel yaşamını bir 

zorlama olmadan, özgür seçimleri doğrultusunda, tatmin 

olarak ve zarar görmeden sürdürebilmesidir. Aynı zamanda 

istenmeyen gebelik, güç kullanma, şiddet ve ayrımcılık 

olmaksızın cinselliği yaşama halidir. Cinsel sağlık eğitim ve 

hizmetlerine erişim de kişilerin en temel hakları arasındadır. 

Özellikle cinselliği yeni keşfetmeye ve deneyimlemeye 

başlayan genç gruplar için kaliteli ve ulaşılabilir cinsel sağlık 

eğitim ve hizmetleri daha da önem taşımaktadır. 

Araştırmanın bu bölümünde gençlerin pandemi öncesi ve 

sırasında cinsel sağlık eğitim ve hizmetlerine erişim, bu 

erişimi sağlayabildikleri yollar ve farklı gençlik gruplarının 

deneyim farklılıkları konu alınacaktır.

Araştırmaya katılan gençlerin büyük çoğunluğu bugüne 

kadar cinsel sağlık eğitimi aldıklarını ve genellikle de bu 

eğitimlere okul ya da üniversiteleri aracılığıyla ulaştıklarını 

belirtmişlerdir. Ancak; alınan cinsel sağlık eğitiminin kapsamı 

bilinmemektedir. Pandemi süreciyle, okulların uzaktan 

eğitime geçmesiyle beraber gençlerin cinsel eğitim alma 

oranları önemli bir düşüş yaşamıştır. Dolayısıyla üniversite 

ve okul ortamının gençlerin cinsel sağlık bilgisi almaları ve 

eğitimlerine katılabilme olanaklarına sahip olmaları 

açısından önemli kaynaklar olduğu görülmektedir. Aynı 

zamanda okul ortamlarında gençler kendi sosyal 

çevrelerinde de bu konuda yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm 

önerilerini paylaşabilmekte, birbirlerini de cinsel sağlık 

konusunda bilgi sahibi olmaya motive etmektedirler. Gençler 

bunların yanı sıra okul dışı eğitim platformları, bilgilendirici 

broşürler, gençlik toplulukları ve STK’lar gibi kaynakları 

cinsel sağlık eğitim olanaklarına ulaşmak için kullandıklarını 

belirtmiştir ki bu bulgu okul ve üniversite dışı düzenlenen 

eğitimlerin ve hazırlanan materyallerin ne kadar önemli 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Pandemi öncesinde de 

internet kullanımı cinsel sağlık eğitimlerine erişimde önemli 

bir araç olsa da özellikle pandemi sürecinde en çok 

başvurulan kaynak haline dönüşmüştür. Bu durum pandemi 

sürecinde bütün eğitimlerin çevrimiçi platformlara 

aktarılmasıyla ilişkilendirilebilir. Ancak çıkarılabilecek önemli 

yorumlardan birinin pandemi sürecinin gençlerin cinsel 

sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili bilgi kaynaklarında azalmaya 

neden olması söylenebilir. Bu durumda hem pandemi öncesi 

hem de sürecindeki dönemde internetin en önemli 

kaynaklardan biri olduğu dikkate alınırsa internetin kapsamlı 

cinsel sağlık bilgisine erişimde önemli bir araç olarak 

algılandığı göze çarpmaktadır.

         Cinsel sağlık eğitimine erişimde gençlerin 

karşılaştığı en büyük sorunların başında ailelerinin ve/veya 

toplumsal çevrelerinin cinsel sağlığa ilişkin konuların 

konuşulmasının hoş karşılamaması dolayısıyla gençlerin 

kendilerini baskı altında hissetmeleri gelmektedir.  

Cinselliğin rahat ve açıkça ifade edilemediği çevrelerde 

toplumsal cinsiyet rollerine dayalı olarak kadınların daha 

fazla baskı yaşadıkları görülmektedir. Bu araştırmanın da 

katılımcılarının büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır 

ve yaşadıkları çevresel baskı bu çalışmada da ifade 

edilmiştir. Gençlerin cinselliğe olan ilgileri gelişimsel bir 

gereksinim olarak ele alınmamakta, aksine toplumsal kalıp 

yargılar nedeniyle özellikle bu konuda eğitim almaları başta 

aileleri olmak üzere toplumsal çevreleri tarafından gereksiz 

görülmektedir. Bu bağlamda gençlerin ailelerini ve yakın 

çevrelerini cinsel sağlık eğitimine erişimde karşılaştıkları 

zorluklardan biri olarak görmeleri önemli bir bulgudur. 

Gençler cinsel sağlık eğitimine önem vermekte ve ilgi 

duymaktadırlar ancak bu konuda bilgiye erişimleri ve hizmet 

almaları en başta kendi aileleri tarafından baskılanmaktadır. 

Karşılaştıkları zorluklarda ifade ettikleri diğer engeller ise 

erişebildikleri bilgilerin sınırlılığı, bu bilgilerin güvenilir olup 

olmadığı, bilimsel kaynaklara erişimlerinin yetersizliği ve 

nasıl erişebileceklerini bilmemeleri olarak sıralanabilir. Bu da 

internet her ne kadar gençler tarafından önemli bir kaynak 

olarak görülse de beraberinde bilginin çokluğu ve güven 

eksikliği gibi başka bazı zorlukları barındırdığına dikkat 

çekmektedir. Gençler cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgisine 

internet üzerinden erişseler bile bu bilgilerin doğruluğu ve 

güvenirliği konusunda şüpheye düşmektedirler. Gençlerin 

dijital okuryazarlık ve dijital güvenlik konusundaki bilgi 

eksikliğinin giderilmesi ve doğru bilgi kaynaklarına erişim 

olanakları konusunda destek alabilmeleri için başta okullar, 

kamu kurumları ve ilgili sivil toplum kuruşları olmak üzere 

çeşitli kurum ve kuruluşların hem gençleri hem de aileleri 

yönlendirmesi ve rehberlik hizmeti sağlaması 

gerekmektedir. Araştırma kapsamında gençlerin hem 

pandemi sürecinde hem de öncesinde okulları tarafından 

ne çevrimiçi ne de yüz yüze hiçbir cinsel sağlık eğitimi dersi 

almadıklarını belirtmeleri önemli bir bulgudur. Okulları 

aracılığıyla ulaşabildikleri olanaklarda da pandemi 

sürecinde öncesine göre önemli düşüşler yaşanmıştır.

Gençlerin cinsiyet beyanına göre cinsel sağlık eğitimine 

erişimleri konusunda yapılan analizler ise cinsiyet beyanı 

kadın olan gençlerin en az oranda cinsel sağlık eğitimi 

alabilen grup olduğunu göstermiştir. Cinsellik ve cinsel 

sağlık konusunda toplumda var olan önyargı ve 

geleneklerin ataerkil toplumun işleyişi dolayısıyla en çok 

kadınları bu konuda baskı altına aldığı beklenen bir bulgu 

olarak yorumlanabilir. Pandemi sürecinde öncesine kıyasla 

ise ailelerin cinsellik konularında konuşulmasını hoş 

karşılamama durumlarının arttığı gözlemlenmiştir. Bu bulgu 

gençlerin ailelerinin yanına dönmeleri ve cinselliği 

paylaşım konusunda ailelerinde yaşadıkları sıkıntıları daha 

net deneyimleyip paylaşabilmeleriyle ilişkili olabilir. 

Pandemi sürecinde anlamlı farklılık gözlenen bir başka 

bulgu gençlerin eğitim düzeylerine bağlı olarak cinsel 

sağlık ve eğitimi konusunda güvenilir kaynaklara erişimde 

yaşadıkları zorluklardır. Eğitim düzeyi lisans altı olan 

gençlerin bu kaynaklara erişimde yaşadıkları sıkıntıların 

arttığı gözlemlenmiştir. Araştırma anketinde gençlerden en 

son tamamlanan eğitim düzeylerini belirtmeleri 

istendiğinden lisans altı eğitim seviyesi lise düzeyini 

bitirmiş, üniversitede okuyan gençleri temsil etmektedir. 

Pandemi süreciyle en çok bu genç grubun kaynaklara erişim 

konusunda sıkıntı çekmeleri üniversite ortamında 

bulunmanın gençlerin cinsel sağlık ve eğitimi hakkında 

güvenilir kaynaklara erişimlerindeki önemini 

göstermektedir. 

Gençler cinsel sağlık ve eğitimleri için buldukları en ideal 

kaynakların sağlık uzmanlarından alınan danışmanlık, 

okullarda verilen eğitimler, cinsel sağlık bilgisi içeren kitap 

ve dergiler olarak belirtmişlerdir. Bu bulgu cinsel sağlık 

eğitimi konusunda profesyonel danışmanlığın, 

üniversitelerdeki eğitimlerin ve ders dışı kaynakların hem 

içeriğinin hem de erişilebilirliğinin önemini göstermektedir. 

Cinsel sağlık eğitimi içeriklerinde ise gençlerin en çok 

bilgilenme ihtiyacı duydukları konular güvenli cinsellik, 

cinsel haklar ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır. Diğer 

başlığı altında ise belirtilen tüm alanların hepsine yönelik 

eğitimler, HPV farkındalığı, aşı yaygınlaştırılması ve toplumsal 

cinsiyet temelli şiddet konularındaki eğitimlere vurgu 

yapmışlardır. Bu bulgu gençlerin nasıl güvenli cinsellik 

yaşayabilecekleri ve cinsel haklarının ne olduğu konularında 

desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Pandemi 

sürecinde gençlerin büyük çoğunluğu cinsel sağlık hizmeti 

alma gereksiniminde bulunmadığını belirtse de gereksinim 

duyanların ancak yarısı bu hizmetlere erişim sağlayabilmiştir. 

Hizmet alamama nedenlerini ise COVID-19 sebebiyle 

kendilerini herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmekte güvende 

hissetmemeleri olarak belirtmişler ve dolayısıyla cinsel 

sağlık uzmanlarına ulaşmaya çalışmamışlardır. Bu bulgu 

COVID-19 gibi başka bir enfeksiyon riski olması halinde 

gençlerin cinsel sağlıklarını ikinci plana atmayı göze 

aldıklarını göstermektedir. Gençlerin cinsel sağlık eğitimi ve 

hizmetlerine erişimin önemi konusunda 

bilgilendirilmelerinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.  

Hizmete erişememe sebeplerinden bir diğeri ise gençlerin 

toplumsal baskı hissetmeleridir. Cinsel sağlık, sağlığın 

herhangi başka bir alanı kadar önem taşımaktadır ancak bir 

yandan etiketlenmekten duyulan kaygı ve toplumsal onay 

görme beklentisi diğer yandan genç dostu olmayan bir bakış 

açısı ile sağlık hizmeti ile karşılaşan gençlerin bu hizmetleri 

alma konusunda çekimser bir tutum geliştirmelerine neden 

olabilmektedir.

Diğer değişkenler bağlamında gençlerin cinsel sağlık 

hizmetlerine başvurularına bakıldığında erkeklerin bütün 

diğer cinsiyet beyanındaki gençlere oranla daha az başvuru 

yaptığı görülmüştür. Bu durum özellikle kadınların ve cinsiyet 

beyanı ikili cinsiyet düzlemi dışında kalan bireylerin cinsel 

sağlık hizmetlerine daha çok ihtiyaç duyduklarını 

gösterebileceği gibi, aynı zamanda erkeklerin toplumsal 

cinsiyet kalıpyargılarına bağlı olarak hizmet arama 

davranışlarının da daha az olduğunu gösterebilir. Aynı 

zamanda yerleşim birimini büyükşehir olarak belirten 

gençler diğer bütün yerleşim yerlerine göre daha çok cinsel 

sağlık hizmetlerine başvurma gereksinimi duymuştur. 

Büyükşehir dışındaki yerleşim yerlerindeki cinsel sağlık 

hizmetlerinin kısıtlılığı ve toplumsal baskıların daha fazla 

olması nedeniyle bu gereksinimin daha sıklıkla 

büyükşehirlerdeki gençler tarafından belirtilmiş olması da  

önemli bir bulgudur. Son olarak yaş grubu kıyaslamaları 

25-30 yaş grubunun 18-24 yaş grubuna göre daha fazla 

cinsel sağlık hizmeti alma ihtiyacında olduğunu 

göstermiştir. Sağlık hizmetlerine erişen gençlerin bu 

hizmetleri değerlendirmeleri istendiğinde genel olarak 

mahremiyet, hijyen veya içerik gibi konularda memnun 

olduklarını belirtmiş olmaları umut vericidir. Ancak kararsız 

olduklarını belirten gençlerin olması da dikkat çekmektedir. 

Gençlerin memnuniyetleri konusundaki yaygın 

kararsızlıklarına dair bu bulgu, sağlık hizmetlerinde 

mahremiyetin, yeterli bilgiye erişimin ve bu hizmetlerin 

önyargıdan uzak olmasının önemini vurgulamaktadır.

Araştırma kapsamında gençlerin gebeliği önleyici 

yöntemlere gereksinimleri ve onlara ulaşım durumları da 

ele alınmış ve ihtiyaç duyan gençlerin çok büyük bir 

kısmının bu yöntemlere erişimde zorluk yaşadıkları 

görülmüştür. Bu zorluklar ekonomik durumların yetersizliği, 

almaya utandıkları ve çekindikleri, COVID-19 nedeni ile 

markete, kondom almaya gitmek istemedikleri ve eczacı 

tarafından psikolojik baskıya maruz kaldıkları gibi 

nedenlerle belirtilmiştir. Bu bulgular kapsamında gençlerin 

cinsel sağlık hizmetlerine erişimleri için maddi desteğe 

ihtiyaç duydukları, cinsel sağlıklarını ikinci plana attıkları, 

toplumsal ve psikolojik baskılar nedeniyle hizmetlere 

erişim sıkıntıları yaşadıkları anlaşılmaktadır. Gençlerin 

isteğe bağlı düşük hizmetlerine erişim ihtiyacına 

bakıldığında, araştırmaya katılanların çoğu hizmete ihtiyacı 

olmadığını belirtmiş olsa da bu hizmete başvuranların 

yarısından fazlası erişimde zorluklarla karşılaşmıştır. 

Karşılaşılan zorluklara odaklanıldığında hizmete erişim 

ücretinin yüksekliği, utanma/çekinme, hastane/doktor 

tarafından bu hizmetin engellenmesi, toplumsal baskılar ve 

dahası dışlanma korkusu biçiminde ifade ettikleri 

görülmektedir. Bu bulgular göstermektedir ki gençler en 

temel cinsel haklarından biri olan isteğe bağlı düşüğü 

ekonomik sebeplerin yanı sıra toplum tarafından ve hatta 

profesyonellerin onların bu haklarını ihlal etmesine kadar 

varan sıkıntılar nedeniyle gerçekleştirememektedir. Mevcut 

politikalar ve toplumsal baskılar gençlerin güvenli cinsel 

ilişki yaşamalarını, cinsellik konusunda bilgi sahibi 

olmalarını ve gereksinim duydukları hizmetleri almasını bile 

engellemektedir. İsteğe bağlı düşüğe erişim ihtiyacının lisans 

ve üstü eğitim düzeyindeki, 25-30 yaş aralığındaki ve 

büyükşehirdeki gençlerde daha fazla olduğu bulunmuştur. 

İsteğe bağlı düşük hizmetlerine başvuru oranlarında ise 

kendini hak ihlallerine maruz kalan bir kimlikle tanımlayan 

gençlerin tanımlamayanlara göre daha az başvuru yaptığı 

görülmüştür. Bu bulgu gençlerin cinsel kimlikleri dolayısıyla 

yaşadıkları ayrımcılık, baskılanma ve hak ihlallerinin isteğe 

bağlı düşük gibi cinsel sağlık erişimlerini de olumsuz yönde 

etkilediğini kanıtlamaktadır. Aynı zamanda 18-24 yaş 

aralığındaki gençlerin de daha fazla başvuru yaptığı 

bulunmuştur. İsteğe bağlı düşük deneyimi kapsamındaki son 

bulgu büyükşehirde yaşayan gençlerin daha fazla zorluk ve 

engellerle karşılaştıklarını belirtmeleridir. Bu duruma 

araştırmada yer alan gençlerin çoğunluğunun 

büyükşehirlerden olmasının yanı sıra büyük şehirlerde 

yaşayan gençlerin diğer yerleşim birimlerindeki gençlere 

oranla daha aktif bir cinsel hayat sürdürebilmeleri ve isteğe 

bağlı düşük imkanlarına erişimi denemekte daha özgür 

olmaları sebep olmaktadır.
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5.6. Gençlerin İyilik Hali

Gençlerin COVID-19 ile ilgili bilgi edindikleri kaynaklar resmi 

kamu kurumlarının sosyal medya hesapları ve web siteleri, 

resmi kurumlar dışındaki sosyal medya hesapları ve web 

siteleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün web sitesi, bilimsel yayın 

ve makaleler veya sağlık/tıp alanındaki gençlerin alanları 

gereği edindikleri bilgiler şeklinde ifade edilmiştir. 

Gençlerin pandemi sürecinde bilgilenme amaçlı 

kaynaklarının çeşitli olduğu görülmektedir.

Pandemi sürecinin ilk dört haftasında gençlerin duygu 

durumları ile ilgili bulgular onların kendilerini rahat ve 

sakin hissetmediklerini, aile ile vakit geçirmek zorunda 

kalmalarının onlara iyi gelmediğini, sağlıklı beslenme 

alışkanlıklarının bozulduğunu, sağlık, ülkenin genel ve 

ekonomik durumu hakkında endişeli olduklarını 

göstermiştir. Bu durum gençlerin fiziksel, psikolojik, 

zihinsel anlamda COVID-19 pandemisinin gençlerin genel 

iyilik halini önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkilediğini 

göstermiştir. Ekonomik durumla ilgili endişeleri 

incelendiğinde en çok endişe duyan grup cinsiyet beyanı 

kadın olan gençler olarak bulunmuştur. Genç kadınların bu 

endişesi iş bulma oranlarının düşüklüğü, aynı pozisyonda 

bulunmalarına rağmen erkeklerden daha az 

ücretlendirmeleri ve iş yerlerinde daha fazla baskılamaya 

maruz kalmaları gibi hususlar dahil olmak üzere işgücü 

piyasasında kadınların eşit fırsatlara sahip bir konumda 

olmamaları göz önünde bulundurulduğunda beklenen bir 

sonuçtur. Aileyle vakit geçirme konusundaki olumsuz hisler 

ise LGBTİ+ gençlerde olmayan gençlere oranla daha fazla 

bulunmuştur. Bu durum yukarıda da tartışıldığı üzere 

kimliklerini ailelerinden saklamak zorunda kalan veya 

yoğun baskılamalarla karşılaşan anahtar grupların aile ile 

beraber yaşama deneyimlerinin daha olumsuz 

sonuçlandığını göstermektedir. 

Sağlık konusundaki endişelerle ilgili cinsiyet beyanına göre 

farklara bakıldığında ise erkeklerde bütün diğer cinsiyet 

beyanında bulunan gençlere oranla daha az bulunmuştur. 

Bu bulgu kişilerin cinsiyet beyanlarına ve bu beyanları 

doğrultusunda geliştirdikleri kişisel odaklara yönelik 

farklılaşma gösterdiklerini ortaya çıkarmaktadır. Aynı 

zamanda işsiz gençlerde, işi olan gençlere oranla sağlıkları 

hakkındaki endişeler daha yüksek bulunmuştur ki işsiz 

olmaları sebebiyle mevcut ekonomik olanaklarının 

düşüklüğünün onları daha fazla stres altında hissetmeye 

yönlendirmesi beklenen bir bulgudur.

Gençlerin şiddete maruz kalmaları ile ilgili yapılan 

analizlerde pandemi sürecindeki flört şiddetinin öncesine 

göre arttığını görülmektedir. Partnerlerin getirilen karantina 

kararları sonucu evde kalma sürelerinin artması flört 

şiddetindeki artış ile ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda 

pandemi sürecinde sanal ortamlarda da deneyimlenen 

şiddetin artış gösterdiği belirtilmiştir. Bu durum gençlerin 

evde kalmaları dolayısıyla hem var olan partnerleriyle hem 

de partner bulma isteğiyle dijital platformları daha çok 

kullanmak zorunda kalmalarının sonucu olarak 

düşünülmektedir. Gençlerin yaşadıkları şiddet 

deneyimlerinin değişkenlere bağlı analizleri ev içinde şiddete 

maruz kalma durumunun en fazla kadınlarda ve 18-24 yaş 

aralığındaki gençlerde görüldüğü bulunmuştur. Maruz 

bırakıldıkları ev içi şiddet vakalarında gençlerin yarıdan 

fazlası nereye başvuracağını bildiklerini, seçenekleri 

kapsamında ise kolluk kuvvetlerini, ALO 183 aile içi şiddet ve 

acil yardım hattını veya sivil toplum kuruluşlarını belirtmiştir. 

Devlet tarafından sağlanan desteklerin yanı sıra gençlerin 

STK’ları şiddete maruz kalma durumunda başvuracağı bir 

mekanizma olarak belirtmesi STK’ların önemine ilişkin 

oldukça önemli bir bulgudur. Diğer seçeneği içerisinde ise 

gençler var olan hiçbir mekanizmaya başvurmayacaklarını 

belirtmiştir ki bu durum gençlerin şiddete maruz kalma 

durumlarında ulaşabilecekleri mekanizmaların güvenilirliği 

ve ulaşılabilirliği açısından bilgilendirilmeleri gerektiğini 

göstermektedir. Şiddet deneyimi konusundaki bir başka 

bulgu ise kadınların verilen cinsiyet beyanları içerisinde 

ulaşabilecekleri mekanizmaları en çok bilen grup olduğudur. 

Bu bulgu kadınların şiddete en çok maruz kalan grup olduğu 

düşünüldüğünde beklenen bir sonuçtur..
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER

COVID-19 pandemisi süreciyle beraber eğitim, istihdam, sivil 

katılım, cinsel sağlık eğitimi ve cinsel sağlık hizmetlerine 

erişim dahil olmak üzere 18-30 yaş aralığındaki gençlerin iyi 

olma halinin nasıl etkilendiği bulgular doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında hem daha çok 

genç kadınlara ve 18-24 yaş aralığındaki gençlere ulaşılması 

hem de toplumda dezavantajlı konumda bulunan anahtar 

gruplara ulaşılabilmesi, bu grupların yaşadıkları sorun ve 

beklentilerini daha açık ortaya koymuştur. Genel olarak 

bulgular göstermektedir ki gençlerin eğitim durumları 

pandemi dolayısıyla eğitimin dijital platformlara 

geçmesinden olumsuz etkilenmiş ve önemli ölçüde 

motivasyon kaybı yaşamalarına sebep olmuştur. Aynı 

zamanda gençler işgücü piyasasında hem var olan yerleri 

hem de yer edinme çabaları doğrultusunda da olumsuz 

etkiler görmüştür. Gençler, yaşadıkları ekonomik, psikolojik 

ve teknik donanıma ilişkin zorluklar sebebiyle sivil 

katılımlarında da düşüş yaşamıştır. Fakat hem pandemi 

öncesinde hem de sürecinde aktif sivil katılımın ve STK’ların 

sağladığı eğitim, etkinlik veya broşür gibi kaynakların 

önemini vurgulamaları gençler için sivil toplum 

çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu ortaya 

çıkarmaktadır. Pandeminin gençleri ergen sağlığı, yaşa uygun 

yapılandırılmış cinsel sağlık eğitimi ve hizmetlerine 

erişimlerinde, şiddete maruz kalma sıklıklarında ve isteğe 

bağlı düşük gibi  hizmetlerden  mahrum kalmada etkilediği 

görülmektedir. Aynı zamanda yaşa uygun yapılandırılmış 

cinsel sağlık eğitimi, danışmanlığı, ergen sağlığı hizmetlerine 

erişime ilişkin bulgular gençlerin geleneksel yargılar 

sebebiyle aileleri ve toplum tarafından baskılandıklarını 

göstermiştir. Bütün bu bulgular sonucunda gençlerin iyilik 

halinin COVID-19 pandemisi sürecinden önemli ölçüde 

etkilendiği ortaya çıkmaktadır.

Bu araştırma, gençlerin iyilik hallerini kapsayacak birçok 

alanda pandemiden etkilendiklerine ilişkin bulguları ortaya 

koyarak pandeminin devam ettiği bu dönemde gençleri 

değerli özneler olarak odağına alan diğer araştırmalara da 

öncülük etmektedir. Pandemi sürecinden bağımsız olarak da 

bulgular göstermektedir ki farklı gençlik gruplarının 

birbirinden farklı zorluk ve ihtiyaçları mevcuttur. Gençler 

homojen bir grup olarak değil; farklılıkları ve nitelikleri göz 

önünde bulundurularak daha çok odak haline getirilmesi ve 

söz sahibi yapılması gereken bir gruptur. Gençlik oldukça 

karmaşık bir yapıya sahiptir ve dolayısıyla çeşitli ihtiyaçları 

vardır. Bu yüzden gençlerin ortak ihtiyaç ve talepleri 

olduğunun farkında olarak, özel ihtiyaçların varlığını göz ardı 

etmeden politika üretilmesi gerekir. Farklılaşan ihtiyaçlar ve 

durumlar haklara erişim konusunda da eşitliksizlik 

yaratabilir. Gençlerin insan haklarına erişiminin konuşulması 

ve savunulması bu bağlamda kritik bir önem taşımaktadır. 

Örneğin, uzun zamandır SGYD’nin çalıştığı gruplar olan, genç 

kadınların, kız çocuklarının, hareket halindeki gençlik 

gruplarının, genç mültecilerin ve genç LGBTİ+ların özel 

ihtiyaçları ve talepleri olabilir. Pandemi süresince gençler 

eğitim, sosyal destek mekanizmaları ve sağlık hizmetlerine 

erişimin sürdürülmesine ihtiyaç duymakta, bu hizmetlerin 

sürdürülmesi ve sağlanmasında sorumluluk hepimize 

düşmektedir. Türkiye’de 13 milyondan fazla genç insan 

bulunmakta, genç insanların yaklaşık yarısını ise kadınlar 

oluşturmaktadır. Genç kadınların istihdam oranları erkeklere 

kıyasla daha düşük olmakla birlikte, halihazırdaki iş 

alanlarında da kadınların güvencesiz ve resmi olmayan 

işlerde çalışma oranları daha yüksektir. Ev içi rol 

dağılımındaki eşitsizlikler ise evdeki bakım yüklerinin 

kadınlar üzerinde olmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği kesişen eşitsizliklerle birlikte 

ayrımcılığın ve hak ihlallerini boyutunu arttırmaktadır. Temel 

insan haklarından mahrum kalan kesimler, cinsel sağlık 

üreme sağlığı alanındaki haklarından da mahrum 

kalabilmektedir. Genel sağlık hizmetlerine erişim ile birlikte 

cinsel sağlık hizmetlerine erişimde de aksamalar olmaktadır. 

Oysaki gebeliği önleyici yöntemlere, acil gebeliği önleyici 

yöntemlere ve bu konulardaki bilgilere erişim önemini 

özellikle de genç kadınlar için önemini korumaktadır. 

Hizmetle birlikte cinsel sağlıkla ilişkili materyallerin (HPV 

aşısı, kondom, gebeliği önleyici hap vb.) de gençler 

tarafından erişilebilir olması oldukça önemlidir. Ekonomik 

sebeplerden dolayı çoğu zaman cinsel materyallerine 

erişim sağlanamamaktadır. Görüldüğü üzere toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği, gençlerin cinsel sağlık hizmetlerine 

erişimini önemli ölçüde etkilemektedir.

Bu araştırmanın bulguları gençlerin eğitim, iyilik hali, 

istihdam, kapsamlı cinsellik eğitimi, cinsel sağlık 

hizmetlerine erişim ve sivil katılıma dair ihtiyaçlarını ortaya 

koymaktadır. Bu doğrultuda, gençlerin çevrimiçi eğitim ile 

beraber yaşadıkları sıkıntılar doğrultusunda ekonomik ve 

teknolojik desteği kapsayacak yeni düzenlemelere ihtiyaç 

duydukları görülmektedir. Eğitim hayatına devam etmekte 

olan pek çok gencin, örgün eğitimin durdurulmasıyla 

birlikte uzaktan eğitime devam etmesi erişim sıkıntılarının 

oluşmasına neden olmuştur. Uzaktan erişim yöntemlerinde 

gençlerin farklı sosyoekonomik düzeylerinin de göz önünde 

bulundurulması ve gerekli imkanların gençlere devlet 

kurumları tarafından sağlanması gerekmektedir. Bunun 

yanında özellikle cinsel sağlık üreme sağlığına ilişkin 

hizmetlere ve bilgilere salgın olmaması halinde de erişim 

sıkıntısı yaşayan gençler, salgın durumunda daha fazla risk 

altında kalmaktadır. Kapsamlı, yaşa uygun, yapılandırılmış 

cinsellik eğitimi müfredatta yer almalıdır. Gençlerin güvenli 

ve kolaylaştırıcı bir ortamda öğrenim görebilmesi 

gerekmektedir. Eğitim içeriklerinin  toplumsal cinsiyete 

duyarlı olması gerekmektedir. Pandemi süreciyle beraber 

gençler iyilik hallerinin bütünlüğüne ilişkin birçok engel 

belirtmişlerdir ki bu bulgu da psikolojik desteğe 

erişimlerinin sağlanması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 

Gençleri iş gücü piyasasına kendi eğitim ve becerileri 

doğrultusunda dahil edecek yeni düzenlemelere de ihtiyaç 

duyulmaktadır.

Araştırmanın gençlerin durumuna ilişkin cinsel sağlık bilgisi 

ve cinsel sağlık hizmetlerine erişim bulgularına 

bakıldığındaysa, cinsel sağlık hizmetlerinin ve olanaklarının 

artırılması, aynı zamanda da hizmetin kalitesinin artırılması 

gerektiği görülmektedir. Gençlerin cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı hizmetlerinde ayrımcılığa uğradığı sayısız alan vardır. 

Bu durum da gençlerin HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan 

diğer enfeksiyonlara (CYBE) karşı daha açık hale gelmesine 

neden olabilir. Ayrımcılık, sağlık hizmet sunucularındaki 

farkındalık ve bilgi eksikliği veya uygun olmayan hizmetler 

nedeniyle, sektör genelinde yetersiz hizmet verilmektedir. 

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı gibi sağlık hizmetlerinin 

gençler için kapsayıcı olmalıdır. Ayrımcılıkla mücadele 

politikalarının hayata geçirilmesi, sağlık hizmeti 

sunucularının gençlerin ihtiyaçlarını anlamaları ve etkili bir 

şekilde yanıt verebilmeleri için bilgilendirilmesi, gençlerin 

sağlık ihtiyaçlarını karşılayan güvenli alanlar ve hizmetler 

sunulması gerekmektedir.  

Bu araştırmada gençlerin cinsel sağlık bilgisine erişimi sağlık 

hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik bulgularla 

irdelenmiştir. Diğer yandan, gençlerin cinsel sağlık bilgisine 

erişimde sivil toplum örgütlerine üye olmalarının da 

belirleyici olduğu görülmüştür. Araştırma analizleri sivil 

toplum kuruluşlarının ve gençlerin örgütlenmesinin önemini 

ortaya koymuştur. Var olan araştırmanın en önemli bulgusu 

gençlerin aktif özneler olarak araştırılmasının değerini 

göstermesidir. Gençlerin karar alma mekanizmalarına ve sivil 

topluma katılımlarının desteklenmesinin ve gönüllü hizmet 

alanlarına verilen önemin artırılmasının onların 

kapasitelerini ortaya çıkarabilmeleri açısından ne kadar 

önemli olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın 

gençlerin iyilik halini kapsayan tüm alanlarda 

desteklenmelerine katkı sağlaması beklenmektedir. 

Pandemi süresince ve sonrası dönemde hem 
pandemiminin olumsuz etkilerinin en alt 
düzeye indirilmesinde, hem sonrasında 
iyileşme, gelişme ve kalkınmanın 
hızlanmasında gençler önemli roller 
üstlenebilecek potansiyeli 
barındırmaktadırlar. Bu potansiyelin yaşama 
yansıtılması, tüm bu süreçlerde genç 
insanların güçlenmesi, aktif roller 
üstlenebilmesi, genç ve yetişkin işbirliği ile 
daha mümkün olabilecektir. Pandemi 
sürecinde olduğu gibi, sonrasında da 
gençlerin aktif katılımı ile şekillendirilmiş 
uygulamalar ve politikalar bu dönemde 
kaybedilen fırsatların, yaşanan 
olumsuzlukların giderilmesine, Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasında temel 
araçlardan biri olacak, bir anlamda bu açığı 
kapatma anlamında itici güçler arasında yer 
alacaktır. Bu çalışmanın ortaya koyduğu 
sonuçlar çerçevesinde, pandemi süreci ve 
sonrasında gençlere sağlanan olanaklar aynı 
zamanda pandeminin sonuçları ile 
mücadelede en önemli dayanaklar arasında 
yer alacaktır.
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COVID-19 pandemisi süreciyle beraber eğitim, istihdam, sivil 

katılım, cinsel sağlık eğitimi ve cinsel sağlık hizmetlerine 

erişim dahil olmak üzere 18-30 yaş aralığındaki gençlerin iyi 

olma halinin nasıl etkilendiği bulgular doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında hem daha çok 

genç kadınlara ve 18-24 yaş aralığındaki gençlere ulaşılması 

hem de toplumda dezavantajlı konumda bulunan anahtar 

gruplara ulaşılabilmesi, bu grupların yaşadıkları sorun ve 

beklentilerini daha açık ortaya koymuştur. Genel olarak 

bulgular göstermektedir ki gençlerin eğitim durumları 

pandemi dolayısıyla eğitimin dijital platformlara 

geçmesinden olumsuz etkilenmiş ve önemli ölçüde 

motivasyon kaybı yaşamalarına sebep olmuştur. Aynı 

zamanda gençler işgücü piyasasında hem var olan yerleri 

hem de yer edinme çabaları doğrultusunda da olumsuz 

etkiler görmüştür. Gençler, yaşadıkları ekonomik, psikolojik 

ve teknik donanıma ilişkin zorluklar sebebiyle sivil 

katılımlarında da düşüş yaşamıştır. Fakat hem pandemi 

öncesinde hem de sürecinde aktif sivil katılımın ve STK’ların 

sağladığı eğitim, etkinlik veya broşür gibi kaynakların 

önemini vurgulamaları gençler için sivil toplum 

çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu ortaya 

çıkarmaktadır. Pandeminin gençleri ergen sağlığı, yaşa uygun 

yapılandırılmış cinsel sağlık eğitimi ve hizmetlerine 

erişimlerinde, şiddete maruz kalma sıklıklarında ve isteğe 

bağlı düşük gibi  hizmetlerden  mahrum kalmada etkilediği 

görülmektedir. Aynı zamanda yaşa uygun yapılandırılmış 

cinsel sağlık eğitimi, danışmanlığı, ergen sağlığı hizmetlerine 

erişime ilişkin bulgular gençlerin geleneksel yargılar 

sebebiyle aileleri ve toplum tarafından baskılandıklarını 

göstermiştir. Bütün bu bulgular sonucunda gençlerin iyilik 

halinin COVID-19 pandemisi sürecinden önemli ölçüde 

etkilendiği ortaya çıkmaktadır.

Bu araştırma, gençlerin iyilik hallerini kapsayacak birçok 

alanda pandemiden etkilendiklerine ilişkin bulguları ortaya 

koyarak pandeminin devam ettiği bu dönemde gençleri 

değerli özneler olarak odağına alan diğer araştırmalara da 

öncülük etmektedir. Pandemi sürecinden bağımsız olarak da 

bulgular göstermektedir ki farklı gençlik gruplarının 

birbirinden farklı zorluk ve ihtiyaçları mevcuttur. Gençler 

homojen bir grup olarak değil; farklılıkları ve nitelikleri göz 

önünde bulundurularak daha çok odak haline getirilmesi ve 

söz sahibi yapılması gereken bir gruptur. Gençlik oldukça 

karmaşık bir yapıya sahiptir ve dolayısıyla çeşitli ihtiyaçları 

vardır. Bu yüzden gençlerin ortak ihtiyaç ve talepleri 

olduğunun farkında olarak, özel ihtiyaçların varlığını göz ardı 

etmeden politika üretilmesi gerekir. Farklılaşan ihtiyaçlar ve 

durumlar haklara erişim konusunda da eşitliksizlik 

yaratabilir. Gençlerin insan haklarına erişiminin konuşulması 

ve savunulması bu bağlamda kritik bir önem taşımaktadır. 

Örneğin, uzun zamandır SGYD’nin çalıştığı gruplar olan, genç 

kadınların, kız çocuklarının, hareket halindeki gençlik 

gruplarının, genç mültecilerin ve genç LGBTİ+ların özel 

ihtiyaçları ve talepleri olabilir. Pandemi süresince gençler 

eğitim, sosyal destek mekanizmaları ve sağlık hizmetlerine 

erişimin sürdürülmesine ihtiyaç duymakta, bu hizmetlerin 

sürdürülmesi ve sağlanmasında sorumluluk hepimize 

düşmektedir. Türkiye’de 13 milyondan fazla genç insan 

bulunmakta, genç insanların yaklaşık yarısını ise kadınlar 

oluşturmaktadır. Genç kadınların istihdam oranları erkeklere 

kıyasla daha düşük olmakla birlikte, halihazırdaki iş 

alanlarında da kadınların güvencesiz ve resmi olmayan 

işlerde çalışma oranları daha yüksektir. Ev içi rol 

dağılımındaki eşitsizlikler ise evdeki bakım yüklerinin 

kadınlar üzerinde olmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği kesişen eşitsizliklerle birlikte 

ayrımcılığın ve hak ihlallerini boyutunu arttırmaktadır. Temel 

insan haklarından mahrum kalan kesimler, cinsel sağlık 

üreme sağlığı alanındaki haklarından da mahrum 

kalabilmektedir. Genel sağlık hizmetlerine erişim ile birlikte 

cinsel sağlık hizmetlerine erişimde de aksamalar olmaktadır. 

Oysaki gebeliği önleyici yöntemlere, acil gebeliği önleyici 

yöntemlere ve bu konulardaki bilgilere erişim önemini 

özellikle de genç kadınlar için önemini korumaktadır. 

Hizmetle birlikte cinsel sağlıkla ilişkili materyallerin (HPV 

aşısı, kondom, gebeliği önleyici hap vb.) de gençler 

tarafından erişilebilir olması oldukça önemlidir. Ekonomik 

sebeplerden dolayı çoğu zaman cinsel materyallerine 

erişim sağlanamamaktadır. Görüldüğü üzere toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği, gençlerin cinsel sağlık hizmetlerine 

erişimini önemli ölçüde etkilemektedir.

Bu araştırmanın bulguları gençlerin eğitim, iyilik hali, 

istihdam, kapsamlı cinsellik eğitimi, cinsel sağlık 

hizmetlerine erişim ve sivil katılıma dair ihtiyaçlarını ortaya 

koymaktadır. Bu doğrultuda, gençlerin çevrimiçi eğitim ile 

beraber yaşadıkları sıkıntılar doğrultusunda ekonomik ve 

teknolojik desteği kapsayacak yeni düzenlemelere ihtiyaç 

duydukları görülmektedir. Eğitim hayatına devam etmekte 

olan pek çok gencin, örgün eğitimin durdurulmasıyla 

birlikte uzaktan eğitime devam etmesi erişim sıkıntılarının 

oluşmasına neden olmuştur. Uzaktan erişim yöntemlerinde 

gençlerin farklı sosyoekonomik düzeylerinin de göz önünde 

bulundurulması ve gerekli imkanların gençlere devlet 

kurumları tarafından sağlanması gerekmektedir. Bunun 

yanında özellikle cinsel sağlık üreme sağlığına ilişkin 

hizmetlere ve bilgilere salgın olmaması halinde de erişim 

sıkıntısı yaşayan gençler, salgın durumunda daha fazla risk 

altında kalmaktadır. Kapsamlı, yaşa uygun, yapılandırılmış 

cinsellik eğitimi müfredatta yer almalıdır. Gençlerin güvenli 

ve kolaylaştırıcı bir ortamda öğrenim görebilmesi 

gerekmektedir. Eğitim içeriklerinin  toplumsal cinsiyete 

duyarlı olması gerekmektedir. Pandemi süreciyle beraber 

gençler iyilik hallerinin bütünlüğüne ilişkin birçok engel 

belirtmişlerdir ki bu bulgu da psikolojik desteğe 

erişimlerinin sağlanması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 

Gençleri iş gücü piyasasına kendi eğitim ve becerileri 

doğrultusunda dahil edecek yeni düzenlemelere de ihtiyaç 

duyulmaktadır.

Araştırmanın gençlerin durumuna ilişkin cinsel sağlık bilgisi 

ve cinsel sağlık hizmetlerine erişim bulgularına 

bakıldığındaysa, cinsel sağlık hizmetlerinin ve olanaklarının 

artırılması, aynı zamanda da hizmetin kalitesinin artırılması 

gerektiği görülmektedir. Gençlerin cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı hizmetlerinde ayrımcılığa uğradığı sayısız alan vardır. 

Bu durum da gençlerin HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan 

diğer enfeksiyonlara (CYBE) karşı daha açık hale gelmesine 

neden olabilir. Ayrımcılık, sağlık hizmet sunucularındaki 

farkındalık ve bilgi eksikliği veya uygun olmayan hizmetler 

nedeniyle, sektör genelinde yetersiz hizmet verilmektedir. 

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı gibi sağlık hizmetlerinin 

gençler için kapsayıcı olmalıdır. Ayrımcılıkla mücadele 

politikalarının hayata geçirilmesi, sağlık hizmeti 

sunucularının gençlerin ihtiyaçlarını anlamaları ve etkili bir 

şekilde yanıt verebilmeleri için bilgilendirilmesi, gençlerin 

sağlık ihtiyaçlarını karşılayan güvenli alanlar ve hizmetler 

sunulması gerekmektedir.  

Bu araştırmada gençlerin cinsel sağlık bilgisine erişimi sağlık 

hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik bulgularla 

irdelenmiştir. Diğer yandan, gençlerin cinsel sağlık bilgisine 

erişimde sivil toplum örgütlerine üye olmalarının da 

belirleyici olduğu görülmüştür. Araştırma analizleri sivil 

toplum kuruluşlarının ve gençlerin örgütlenmesinin önemini 

ortaya koymuştur. Var olan araştırmanın en önemli bulgusu 

gençlerin aktif özneler olarak araştırılmasının değerini 

göstermesidir. Gençlerin karar alma mekanizmalarına ve sivil 

topluma katılımlarının desteklenmesinin ve gönüllü hizmet 

alanlarına verilen önemin artırılmasının onların 

kapasitelerini ortaya çıkarabilmeleri açısından ne kadar 

önemli olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın 

gençlerin iyilik halini kapsayan tüm alanlarda 

desteklenmelerine katkı sağlaması beklenmektedir. 

Pandemi süresince ve sonrası dönemde hem 
pandemiminin olumsuz etkilerinin en alt 
düzeye indirilmesinde, hem sonrasında 
iyileşme, gelişme ve kalkınmanın 
hızlanmasında gençler önemli roller 
üstlenebilecek potansiyeli 
barındırmaktadırlar. Bu potansiyelin yaşama 
yansıtılması, tüm bu süreçlerde genç 
insanların güçlenmesi, aktif roller 
üstlenebilmesi, genç ve yetişkin işbirliği ile 
daha mümkün olabilecektir. Pandemi 
sürecinde olduğu gibi, sonrasında da 
gençlerin aktif katılımı ile şekillendirilmiş 
uygulamalar ve politikalar bu dönemde 
kaybedilen fırsatların, yaşanan 
olumsuzlukların giderilmesine, Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasında temel 
araçlardan biri olacak, bir anlamda bu açığı 
kapatma anlamında itici güçler arasında yer 
alacaktır. Bu çalışmanın ortaya koyduğu 
sonuçlar çerçevesinde, pandemi süreci ve 
sonrasında gençlere sağlanan olanaklar aynı 
zamanda pandeminin sonuçları ile 
mücadelede en önemli dayanaklar arasında 
yer alacaktır.

98

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Gençlerin İyilik Halinin Belirlenmesi 



COVID-19 pandemisi süreciyle beraber eğitim, istihdam, sivil 

katılım, cinsel sağlık eğitimi ve cinsel sağlık hizmetlerine 

erişim dahil olmak üzere 18-30 yaş aralığındaki gençlerin iyi 

olma halinin nasıl etkilendiği bulgular doğrultusunda 

değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında hem daha çok 

genç kadınlara ve 18-24 yaş aralığındaki gençlere ulaşılması 

hem de toplumda dezavantajlı konumda bulunan anahtar 

gruplara ulaşılabilmesi, bu grupların yaşadıkları sorun ve 

beklentilerini daha açık ortaya koymuştur. Genel olarak 

bulgular göstermektedir ki gençlerin eğitim durumları 

pandemi dolayısıyla eğitimin dijital platformlara 

geçmesinden olumsuz etkilenmiş ve önemli ölçüde 

motivasyon kaybı yaşamalarına sebep olmuştur. Aynı 

zamanda gençler işgücü piyasasında hem var olan yerleri 

hem de yer edinme çabaları doğrultusunda da olumsuz 

etkiler görmüştür. Gençler, yaşadıkları ekonomik, psikolojik 

ve teknik donanıma ilişkin zorluklar sebebiyle sivil 

katılımlarında da düşüş yaşamıştır. Fakat hem pandemi 

öncesinde hem de sürecinde aktif sivil katılımın ve STK’ların 

sağladığı eğitim, etkinlik veya broşür gibi kaynakların 

önemini vurgulamaları gençler için sivil toplum 

çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu ortaya 

çıkarmaktadır. Pandeminin gençleri ergen sağlığı, yaşa uygun 

yapılandırılmış cinsel sağlık eğitimi ve hizmetlerine 

erişimlerinde, şiddete maruz kalma sıklıklarında ve isteğe 

bağlı düşük gibi  hizmetlerden  mahrum kalmada etkilediği 

görülmektedir. Aynı zamanda yaşa uygun yapılandırılmış 

cinsel sağlık eğitimi, danışmanlığı, ergen sağlığı hizmetlerine 

erişime ilişkin bulgular gençlerin geleneksel yargılar 

sebebiyle aileleri ve toplum tarafından baskılandıklarını 

göstermiştir. Bütün bu bulgular sonucunda gençlerin iyilik 

halinin COVID-19 pandemisi sürecinden önemli ölçüde 

etkilendiği ortaya çıkmaktadır.

Bu araştırma, gençlerin iyilik hallerini kapsayacak birçok 

alanda pandemiden etkilendiklerine ilişkin bulguları ortaya 

koyarak pandeminin devam ettiği bu dönemde gençleri 

değerli özneler olarak odağına alan diğer araştırmalara da 

öncülük etmektedir. Pandemi sürecinden bağımsız olarak da 

bulgular göstermektedir ki farklı gençlik gruplarının 

birbirinden farklı zorluk ve ihtiyaçları mevcuttur. Gençler 

homojen bir grup olarak değil; farklılıkları ve nitelikleri göz 

önünde bulundurularak daha çok odak haline getirilmesi ve 

söz sahibi yapılması gereken bir gruptur. Gençlik oldukça 

karmaşık bir yapıya sahiptir ve dolayısıyla çeşitli ihtiyaçları 

vardır. Bu yüzden gençlerin ortak ihtiyaç ve talepleri 

olduğunun farkında olarak, özel ihtiyaçların varlığını göz ardı 

etmeden politika üretilmesi gerekir. Farklılaşan ihtiyaçlar ve 

durumlar haklara erişim konusunda da eşitliksizlik 

yaratabilir. Gençlerin insan haklarına erişiminin konuşulması 

ve savunulması bu bağlamda kritik bir önem taşımaktadır. 

Örneğin, uzun zamandır SGYD’nin çalıştığı gruplar olan, genç 

kadınların, kız çocuklarının, hareket halindeki gençlik 

gruplarının, genç mültecilerin ve genç LGBTİ+ların özel 

ihtiyaçları ve talepleri olabilir. Pandemi süresince gençler 

eğitim, sosyal destek mekanizmaları ve sağlık hizmetlerine 

erişimin sürdürülmesine ihtiyaç duymakta, bu hizmetlerin 

sürdürülmesi ve sağlanmasında sorumluluk hepimize 

düşmektedir. Türkiye’de 13 milyondan fazla genç insan 

bulunmakta, genç insanların yaklaşık yarısını ise kadınlar 

oluşturmaktadır. Genç kadınların istihdam oranları erkeklere 

kıyasla daha düşük olmakla birlikte, halihazırdaki iş 

alanlarında da kadınların güvencesiz ve resmi olmayan 

işlerde çalışma oranları daha yüksektir. Ev içi rol 

dağılımındaki eşitsizlikler ise evdeki bakım yüklerinin 

kadınlar üzerinde olmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği kesişen eşitsizliklerle birlikte 

ayrımcılığın ve hak ihlallerini boyutunu arttırmaktadır. Temel 

insan haklarından mahrum kalan kesimler, cinsel sağlık 

üreme sağlığı alanındaki haklarından da mahrum 

kalabilmektedir. Genel sağlık hizmetlerine erişim ile birlikte 

cinsel sağlık hizmetlerine erişimde de aksamalar olmaktadır. 

Oysaki gebeliği önleyici yöntemlere, acil gebeliği önleyici 

yöntemlere ve bu konulardaki bilgilere erişim önemini 

özellikle de genç kadınlar için önemini korumaktadır. 

Hizmetle birlikte cinsel sağlıkla ilişkili materyallerin (HPV 

aşısı, kondom, gebeliği önleyici hap vb.) de gençler 

tarafından erişilebilir olması oldukça önemlidir. Ekonomik 

sebeplerden dolayı çoğu zaman cinsel materyallerine 

erişim sağlanamamaktadır. Görüldüğü üzere toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği, gençlerin cinsel sağlık hizmetlerine 

erişimini önemli ölçüde etkilemektedir.

Bu araştırmanın bulguları gençlerin eğitim, iyilik hali, 

istihdam, kapsamlı cinsellik eğitimi, cinsel sağlık 

hizmetlerine erişim ve sivil katılıma dair ihtiyaçlarını ortaya 

koymaktadır. Bu doğrultuda, gençlerin çevrimiçi eğitim ile 

beraber yaşadıkları sıkıntılar doğrultusunda ekonomik ve 

teknolojik desteği kapsayacak yeni düzenlemelere ihtiyaç 

duydukları görülmektedir. Eğitim hayatına devam etmekte 

olan pek çok gencin, örgün eğitimin durdurulmasıyla 

birlikte uzaktan eğitime devam etmesi erişim sıkıntılarının 

oluşmasına neden olmuştur. Uzaktan erişim yöntemlerinde 

gençlerin farklı sosyoekonomik düzeylerinin de göz önünde 

bulundurulması ve gerekli imkanların gençlere devlet 

kurumları tarafından sağlanması gerekmektedir. Bunun 

yanında özellikle cinsel sağlık üreme sağlığına ilişkin 

hizmetlere ve bilgilere salgın olmaması halinde de erişim 

sıkıntısı yaşayan gençler, salgın durumunda daha fazla risk 

altında kalmaktadır. Kapsamlı, yaşa uygun, yapılandırılmış 

cinsellik eğitimi müfredatta yer almalıdır. Gençlerin güvenli 

ve kolaylaştırıcı bir ortamda öğrenim görebilmesi 

gerekmektedir. Eğitim içeriklerinin  toplumsal cinsiyete 

duyarlı olması gerekmektedir. Pandemi süreciyle beraber 

gençler iyilik hallerinin bütünlüğüne ilişkin birçok engel 

belirtmişlerdir ki bu bulgu da psikolojik desteğe 

erişimlerinin sağlanması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 

Gençleri iş gücü piyasasına kendi eğitim ve becerileri 

doğrultusunda dahil edecek yeni düzenlemelere de ihtiyaç 

duyulmaktadır.

Araştırmanın gençlerin durumuna ilişkin cinsel sağlık bilgisi 

ve cinsel sağlık hizmetlerine erişim bulgularına 

bakıldığındaysa, cinsel sağlık hizmetlerinin ve olanaklarının 

artırılması, aynı zamanda da hizmetin kalitesinin artırılması 

gerektiği görülmektedir. Gençlerin cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı hizmetlerinde ayrımcılığa uğradığı sayısız alan vardır. 

Bu durum da gençlerin HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan 

diğer enfeksiyonlara (CYBE) karşı daha açık hale gelmesine 

neden olabilir. Ayrımcılık, sağlık hizmet sunucularındaki 

farkındalık ve bilgi eksikliği veya uygun olmayan hizmetler 

nedeniyle, sektör genelinde yetersiz hizmet verilmektedir. 

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı gibi sağlık hizmetlerinin 

gençler için kapsayıcı olmalıdır. Ayrımcılıkla mücadele 

politikalarının hayata geçirilmesi, sağlık hizmeti 

sunucularının gençlerin ihtiyaçlarını anlamaları ve etkili bir 

şekilde yanıt verebilmeleri için bilgilendirilmesi, gençlerin 

sağlık ihtiyaçlarını karşılayan güvenli alanlar ve hizmetler 

sunulması gerekmektedir.  

Bu araştırmada gençlerin cinsel sağlık bilgisine erişimi sağlık 

hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik bulgularla 

irdelenmiştir. Diğer yandan, gençlerin cinsel sağlık bilgisine 

erişimde sivil toplum örgütlerine üye olmalarının da 

belirleyici olduğu görülmüştür. Araştırma analizleri sivil 

toplum kuruluşlarının ve gençlerin örgütlenmesinin önemini 

ortaya koymuştur. Var olan araştırmanın en önemli bulgusu 

gençlerin aktif özneler olarak araştırılmasının değerini 

göstermesidir. Gençlerin karar alma mekanizmalarına ve sivil 

topluma katılımlarının desteklenmesinin ve gönüllü hizmet 

alanlarına verilen önemin artırılmasının onların 

kapasitelerini ortaya çıkarabilmeleri açısından ne kadar 

önemli olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın 

gençlerin iyilik halini kapsayan tüm alanlarda 

desteklenmelerine katkı sağlaması beklenmektedir. 

Pandemi süresince ve sonrası dönemde hem 
pandemiminin olumsuz etkilerinin en alt 
düzeye indirilmesinde, hem sonrasında 
iyileşme, gelişme ve kalkınmanın 
hızlanmasında gençler önemli roller 
üstlenebilecek potansiyeli 
barındırmaktadırlar. Bu potansiyelin yaşama 
yansıtılması, tüm bu süreçlerde genç 
insanların güçlenmesi, aktif roller 
üstlenebilmesi, genç ve yetişkin işbirliği ile 
daha mümkün olabilecektir. Pandemi 
sürecinde olduğu gibi, sonrasında da 
gençlerin aktif katılımı ile şekillendirilmiş 
uygulamalar ve politikalar bu dönemde 
kaybedilen fırsatların, yaşanan 
olumsuzlukların giderilmesine, Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasında temel 
araçlardan biri olacak, bir anlamda bu açığı 
kapatma anlamında itici güçler arasında yer 
alacaktır. Bu çalışmanın ortaya koyduğu 
sonuçlar çerçevesinde, pandemi süreci ve 
sonrasında gençlere sağlanan olanaklar aynı 
zamanda pandeminin sonuçları ile 
mücadelede en önemli dayanaklar arasında 
yer alacaktır.
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