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Yasa ile İhtilafa Düşen Genç Bireylerin 
Aktif Oyunlar ve Spor Aracılığıyla Sosyal-
Duygusal Gelişiminin Sağlanması

Avrupa’daki 10 ortak ile Güncel Durum 
Analiz Raporu (İş Paketi-2)

Arka Plan ve Giriş

Dünyada herhangi bir zamanda 1 milyondan fazla çocuk hapsedilmektedir 
(UNICEF, 2008). Avrupa’da her yıl 1 milyondan daha fazla çocuk Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri çapında cezai kovuşturmaya dahil olmaktadır (UNICEF, 
2007). Değişim için Aktif Oyunlar (Active Games for Change- AG4C) adlı 
bu Erasmus+ KA3 projesi öğrenim ortamı ve malzemelerinin yenilikçi bir 
çerçevesini geliştirme yoluyla sosyal içerme, eğitim ve istihdam edilebilirliği 
tesis etmek için kilit yeterliliklerin elde edilmesi ve kullanılmasında yasa ile 
ihtilafa düşen (ceza infaz kurumunda ve denetimli serbestlik altında) genç 
bireyleri desteklemeyi hedefl emektedir. Bu kapsayıcı hedefe, projenin ana 
amacı olarak duygusal, sosyal ve e-yeterliliklerin geliştirilmesini teşvik etmek 
için yenilikçi yöntemlerin yaratılması ve uygulamaya geçirilmesi yoluyla 
ulaşılacaktır. Projenin on Avrupalı ortağı bulunmaktadır: İngiltere, Romanya, 
Macaristan, Türkiye, İspanya, Portekiz ve İtalya ve iki üniversite, bir adalet 
bakanlığı ve STK’lardan (Sivil Toplum Kuruluşları) oluşmaktadır. Tüm ortak 
kuruluşlar, kendi ülkelerindeki gençlik adalet sistemleri ile temas halinde 
bulunan genç bireylerle uygulayıcı olarak araştırma ya da çalışmaya dahil 
olmaktadır.

Bu hedefl ere ulaşmak amacıyla proje aşağıdakilerden oluşan yedi iş paketiyle 
(Work Package-WP) düzenlenmiştir:

 �WP1 Projenin Yönetilmesi
 �WP2 Metodolojik Çerçeve
 WP3 Dahili Testler
 WP4 Ceza İnfaz Kurumlarında Pilot Çalışmalar
 WP5 Validasyon ve İnce Ayar
 WP6 Yaygınlaştırma, Sosyal Program ve Valorizasyon
 WP7 Değerlendirme ve Aktif İzleme 
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Bu rapor İş Paketi 2 Metodolojik Çerçevenin asıl sunacağı 
şeylerin, ki bunların birincisi bu En Yeni Analiz Raporudur, 
temelini oluşturacaktır. 

Bu Güncel Durum Analiz Raporu’nun amacı yasa ile ihtilafa 
düşmüş genç bireylerde sosyal, duygusal, vatandaşlık 
ve e-yeterliliklerle ilişkili olarak ortak ülkelerdeki en yeni 
araştırmaları ve pratikleri ve bu yeterliliklerin aktif oyunların 
kullanımı yoluyla nasıl geliştirilebileceğini sunmaktır. Bu 
bağlamda, raporun I. Kısmı ortak ülkelerdeki alan yazını ve 
politika durumlarını kısaca gözden geçirmektedir. II Kısım 
bu yeterliliklerin, özellikle ortak ülkelerde yasa ile ihtilafa 
düşen birçok genç bireyin profi li açısından, önemini gösteren 
bir teorik ve kavramsal delil tabanını sunmaktadır. Sosyal 
ve duygusal yeterliliklerin geliştirilmesi için aktif oyunların 
kullanılmasını destekleyen bir alanyazını örneği sunulmaktadır. 
III. Bölüm‘de, yeterliliklerin gelişimini değerlendirmek amacıyla 
değerlendirme araçlarının seçilmesine ilişkin metodoloji, 
gençlik adalet sistemlerinde gençlerin kısıtlayıcı ortamlarda 
aktif oyunlarla birleştirmelerinin bağlamsal zorlukları ile ele 
alınmaktadır. Bunların tümü yeterliliklerin gelişimi için bir araç 
ve ilerleme ölçütleri olacak olan aktif oyunların ve araçların 
(örneğin bir mobil uygulama gibi) gelişimi hakkında 
bilgi verecektir.
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• Avrupa’da Gençlik Adalet Politikası
• Avrupa’da Gençlik Adalet Yaklaşımları

• “Risk Yönetimi Yaklaşımı” 
• Çocuk dostu bir yaklaşım

• Ortakların bulundukları ülkelerde yasa ile ihtilafa 
düşen bireyler 
• Cezai sorumluluk yaşları
• Çocuk ve genç ceza infaz kurumları 
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Avrupa’da Gençlik Adalet Politikası
Avrupa’daki gençlik adalet politikası gençlerin sosyal içermeye ve gençlerin 
eğitimi ve öğretimine çok önemli ölçüde dikkat etmektedir ve bu konu Avrupa 
2020 gündeminin merkezindedir. Avrupa 2020’nin kilit unsurlarından biri, katılımcı 
ve sorumlu vatandaşlık hakları ve görevleri konusunda daha fazla farkındalığa 
dayalı olarak, vatandaşların demokratik katılımının güçlendirilmesidir. AB 
tarafından ortaya atılan başka bir kaygı da risk altındaki çocuklara ve gençlere 
özellikle dikkat ederek, tüm Avrupa vatandaşlarının sosyal içermesini teşvik 
etme ihtiyacıdır. Son terörist saldırıların ardından, gençlerin radikalleşme 
riski, özellikle Avrupa Komisyonu’nun dikkatini çekmektedir. Suça karışmış 
genç bireylerin eğitim ve öğretimleri radikalleşmenin önlenmesine yönelik 
yaşamsal bir adımdır, çünkü zaten zarar görmeye açık olan bu genç bireyler 
aşırılık yanlısı görüşlere kayma riski altındadırlar.

Avrupa Güvenlik Konseyi’nde (2015, 14. sayfa) belirtildiği ve Paris 
Deklarasyonu’nda (2015) pekiştirildiği gibi: 

‘Eğitim, gençlerin katılımı, inançlar arası ve kültürler arası diyalogun yanı 
sıra istihdam ve sosyal içerme ortak Avrupa değerlerini destekleyerek 
radikalleşmenin önlenmesinde kilit bir role sahiptir”. Özellikle bunu 
yapabilmenin bir yolu olarak fiziksel aktivitenin ve sporun önemine 
odaklanmak Avrupa Komisyonu’nun İşkencenin Önlenmesine dair 24. Genel 
Raporudur (2015, 52. s). Bu rapor eğer ‘eğitim, spor, mesleki eğitim, dinlenme 
ve diğer amaca yönelik geleneksel olmayan faaliyetlerin tam bir programı’ 
onlara sunulmadıysa ‘özel olarak fiziksel aktiviteye ve entelektüel uyarıma 
ihtiyaç duyan gençler için özellikle zararlı’ olduklarının altını çizmektedir. 

Yasalar ile ihtilafa düşmüş genç bireylerin yeniden entegre olmasının 
desteklenmesi için aktif oyunların ve sporun kullanılması Avrupa 2020 
Gündemi’nde önemli bir söylem ve çaba haline gelmiştir. Değişim için Aktif 
Oyunlar projesinin finansmanı Avrupa Komisyonu’nun bu hedefe bağlılığının 
delilidir. Sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi için gençlik adalet 
sistemi içinde aktif oyunların ve sporun (Hellison, 2018; Parker, 2014) yanı sıra 
fiziksel faaliyetin kullanılmasını destekleyen giderek büyüyen bir alanyazını 
hacmi vardır. II. kısım sonraki yaşamda olumlu sonuçlar almak için sosyal ve 
duygusal yeterliliklerin önemi hakkındaki alanyazını incelemektedir. Bunlar 
yasalarla ihtilafa düşmüş genç bireylerde daha fazla keşfedilmektedir. 
Ancak, gençlik adaleti bağlamını daha iyi anlamak için, Avrupa’daki gençlik 
adaletinde güncel yaklaşımları anlamak önemlidir.
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Avrupa’da Gençlik Adalet Yaklaşımları
Pek çok Avrupa ülkesindeki gençlik adalet yaklaşımları bir tarafında refah 
ve diğer tarafında adalet ile bir süreklilik eğilimi göstermiştir. Diğer yandan, 
süreklilik üzerine bir pozisyon almak kolay değildir. Bunun nedeni, belirli 
bir ülkenin uyguladığı yaklaşımların, çocukluk döneminin tarihi ve kültürel 
kavramlarını, ideolojileri ve suç teorilerini, modern küresel anlaşmaları (örneğin, 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (UNCRC)) ve bölgesel taahhütleri 
(örneğin Avrupa Birliği) ve ayrıca siyasi ve medya baskılarını birleştiren 
karmaşık bir matrisin sonucu olmasıdır. Bunun sonucu olarak, Avrupa’daki 
bazı gençlik adalet sistemlerinde doğası gereği, genellikle çelişkili politika ve 
uygulamalarda ortaya çıkan refah ve adalet yaklaşımları arasında sürekli bir 
gerginlik oluşmaktadır. Bunun değişen cezai sorumluluk yaşlarına yansıtıldığı 
söylenebilir, burada yaş ne kadar küçük ise, yargı yetkisinin cezalandırıcı ya da 
adalet yaklaşımını ve yaş ne kadar büyük ise, refah yaklaşımını alması o kadar 
olasıdır. Ancak bu fazla basite indirgenmiştir, çünkü daha küçük yaşlardaki 
cezai sorumluluğa ayrıca farklı şekillerde yaklaşılmaktadır (Goldson, 2018) 
ve bu yaklaşımlar örneğin risk yönetimi yaklaşımı ile çocuk dostu yaklaşımlar 
arasında yerini bulmaktadır.

“Risk Yönetimi Yaklaşımı”
1990’ların erken dönemleri genç bireylerin suça karışmasının üstesinden 
gelmek için daha cezalandırıcı (Muncie, 2008) ve “risk yönetimi” yaklaşımı ve 
kültürünü ortaya koymaktadır. Risk yönetimi yaklaşımı ‘suç tekrarının tahmin 
edilmesi’ ve uygulayıcılar tarafından karar almanın ‘standartlaştırılması’ için 
teşebbüste bulunurken riskin değerlendirilmesi ve ‘nicelleştirilmesi’ ile 
ilişkilidir (Muncie, 2015; Case, 2018). ‘Risk yönetimi” yaklaşımının kökeni, fi ziksel 
sağlıkta riskin değerlendirilmesi ve ardından, riskleri azaltabilecek olan, 
koruyucu faktörlerin belirlenmesi için kullanılan, tıp disiplinine dayanmaktadır. 
“Risk yönetimi” yaklaşımı, fi ziksel sağlığın riskini değerlendirmek ve ardından 
riskleri azaltabilecek koruyucu faktörleri tanımlamak için kullanıldığı tıp 
disiplininden gelmektedir. Bunu, insanları ortak özelliklerine göre gruplara 
ayırarak gerçekleştirmiştir.  
Gençlik adaletinde benzer bir yaklaşımın kullanıldığı şekilde; gelişmiş 
istatistiksel teknikler, “risk değerlendirmeleri” yapmak için ve bunları yıkıcı 
davranım öykülü çocukluk gibi birçok faktöre dayanan daha büyük riskli 
suçlarda ya da tekrar suça karışmada öngörmek için kullanılmıştır.
Bu şekildeki uygulamada; daha amaca yönelik müdahalelerle gençlik adaletini 
daha etkili hale getirmek için standardize edilmiş sistemlerin geliştirilmesi ile 
karar vermenin daha doğru ve ‘kanıta dayalı’ olduğu önerilmiştir (Farrington, 
2000). Bu ‘risk faktörü paradigması’ ‘genç suçluluğu’ gibi sosyal sorunlara 
kanıta dayalı çözümler arayan hükümetler için dikkat çekicidir ve bu nedenle 
günümüzdeki pek çok gençlik adalet müdahalelerine bilgi vermektedir.
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Bununla birlikte risk yönetimi yaklaşımının dinamik ve çok yönlü, karşılıklı 
etkileşimli deneyimleri, ölçülebilir istatistiklerle aşırı basitleştirdiği, bu 
nedenle gerçekliği saptırdığı yönünde tartışılmıştır (Case, 2015). Dahası bu 
yaklaşım aile ve yerel seviyede psikososyal etmenlere katkıda bulunan 
makro sosyo-yapısal özelliklerin tespit edilmesinde başarısızdır. Bu yaklaşım 
ayrıca gereksiz derecede mekaniktir, uygulayıcıların profesyonelliğini 
ve uzmanlığını baltalamaktadır. Case (2015), doğaları gereği istatistiksel 
tahminler olan ve gerçek hayatı zorunlu olarak yansıtmayan bu 
değerlendirmelerin sınırlı tahmin edebilirliğini de eleştirmiştir. Böylesi bir 
yaklaşım, müdahalenin bireye hangi şekilde fayda sağlayıp sağlamayacağı 
yerine hangi müdahalelerin kullanılacağına odaklanılması ve hangilerinin 
işe yarayıp yaramayacağı yönündeki tartışmayı gündeme getirmiştir. Ceza 
infaz kurumlarında gerçekleştirilen eğitim üzerine literatürün çoğu böyle bir 
paradigmaya dayanmaktadır.

Çocuk dostu bir yaklaşım
 

1990lardan itibaren eş zamanlı şekilde gerilimlerin yansıması ve risk faktörü 
paradigmasına paralel şekilde ilerleme, bir çocuk dostu gençlik adalet 
hareketidir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu yaklaşım mutlak son çare 
olarak onarıcı müdahale edilmesinde; yasaya aykırı davrandıkları zaman bile 
çocukların insan haklarının korunmasına öncelik veren bir gençlik adaletinin 
savunuculuğunu yapmaktadır (Goldson, 2014). Çocuk dostu gençlik adalet 
yaklaşımı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi(UNCRC)’ne bağlıdır 
ve gençlik adaletinin sadece çocuk dostu ve çocuklara uygun olması değil, 
aynı zamanda çocuk ve gençlerin çözümün bir parçası olduğu ilkesine de 
ağırlık vermektedir. Bunun gerçekleştirilmesinde, gençlerle birlikte çalışan 
uygulayıcılar gençlerin ve çocukların alabildikleri katkının onların kendi 
durumlarını ve böylece davranışlarını değiştirebildiklerinin farkına varır. Haines 
ve Case (2015) bunun yapılmasında, müdahalelerde birleşmek için daha fazla 
fırsat sağlayan güven ve ilişkilerin gelişmesinin var olduğunu savunur.

Riske dayalı ve çocuk dostu yaklaşımların devam eden bu ikilemleri, 20. Yüzyılın 
ikinci yarısında hâkim olan adalet ve refah temelli gerilimleri kapsamaktadır. 
Bu yaklaşımlar ortak ülkelerin gençlik adaletine yaklaşımlarına ve gençlerin 
tekrar topluma nasıl dahil etmeye çalıştıklarına da yansımaktadır. 
Bunların farkındalığı, AG4C projesi içerisinde aktif oyunların geliştirilmesi ve 
bu bağlamların, ortak ülkelerin, Avrupa çapında gençlik adalet politikasını 
ortak bir anlayışla bir araya getirmeye çalışsalar bile, tanımlanmış sosyal ve 
duygusal yeterliliklerin gelişimi konusundaki algılarını etkileyebilir.
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Ortakların bulundukları ülkelerde yasa 
ile ihtilafa düşen bireyler  
Bu bölüm, aktif oyunların sosyal ve duygusal yeterliliklerin geliştirilmesi için 
bir araç olarak nasıl kullanılabileceklerinin kavranması amaçları için ortak 
ülkelerdeki gençlik adaletiyle karşı karşıya gelmiş olan gençlerin genel bir 
resminin sunulmasını hedeflemektedir. Cezai sorumluluk yaşlarının, infaz 
türlerinin ve uzunluğunun yanı sıra denetimli serbestlik yaklaşımlarından 
hapis cezalarına kadar değişen farklı adalet biçimlerinin altını çizmektedir. 
Bu bölüm, AG4C ortak ülkelerindeki yasa ile ihtilafa düşen gençler bireylerin 
demografik özellikleri ile sona erecektir. 

Cezai sorumluluk yaşları
Ortak ülkelerdeki minimum cezai sorumluluk yaşı 10 yaşından 16 yaşına 
kadar değişmektedir (1. Tabloya bakınız). Avrupa bağlamında daha geniş bir 
düzeyde, AB’nin bütün üye devletleri arasında, İngiltere ve Kuzey İrlanda 
en düşük cezai sorumluluk yaşına sahipken (10 yaş) Belçika en yükseğine 
sahiptir (18 yaş). Portekiz’de, cezai sorumluluk yaşı, cezai reşitlik yaşı 16’dır 
ancak 16-21 arası yaşlarda bulunan ve yasalarla ihtilafa düşmüş çocuklara 
uygulanabilen özel disiplin önlemleri vardır (Aebi, Tiago ve Burkhardt, 2015).

Ülke Cezai sorumluluk yaşı

İngiltere 10

Macaristan 14

İtalya 14

Portekiz 16

Romanya 14

İspanya 14

Türkiye 12

Bütün ortak ülkelerde, yasalarla ihtilafa düşmüş genç bireyler 21 yaşına 
kadar gençlik adalet sistemi ile karşılaşmaktadır (İngiltere, Macaristan, İtalya, 
Portekiz, Romanya, İspanya ve Türkiye) ancak İtalya’da bu 25 yaşına kadar 
uzayabilmektedir. Daha geniş bir Avrupa bağlamında, 
Belçika’nın ‘Gençlerin Korunması’ hakkındaki toplum bazlı yaklaşımı 20 
yaşına kadar uygulanabilir halde kalmaktadır. Yunanistan’da, gençlik adaleti 
25 yaşına kadar uygulanmaktayken Avusturya’da bu 27 yaşına kadar 
uzamaktadır. Ayrıca, Macaristan’da cezai sorumluluk yaşı 14 iken, en ciddi 

Tablo 1 AG4C ortak ülkelerinde cezai sorumluluk yaşları
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suçlar 12 yaş kadar genç olabilmektedir Bu, birçok Avrupa ülkesinin gençlik 
adaletine daha yakınlaştırıcı bir yaklaşım sergilemek için çaba sarf etmesine 
rağmen, Avrupa’da geniş kapsamlı yaklaşımların sürdüğünü göstermektedir. 
Ortak ülkelerdeki gençlik adalet sistemine yönelik geniş yaş ve yaklaşım 
aralığının aktif oyunlar ve sporun tasarımı için dolaylı etkileri vardır çünkü 
sosyal ve duygusal yeterlilikleri desteklemek için yaş ve gelişmeyle ilişkili 
olmaları gereklidir. 

Çocuk ve genç ceza infaz kurumları 
Ortak ülkelerde suça karışmış gençlerin yönetilmesiyle ilişkili iki ana yaklaşım 
vardır. İngiltere, Macaristan, Romanya ve Türkiye’de, ilgili cezaevi idareleri ya 
da adalet bakanlıklarıyla yönetilmektedir. İtalya, Portekiz ve İspanya’da eğitim, 
aile ya da sosyal yardım müdürlükleri gibi başka makamlar, suçlunun yaşına 
bağlı olarak mahkeme hükümlerinin sonucunu yönetmektedir (Aebi, Tiago 
ve Burkhardt, 2015). Çocuk ve genç adalet sistemindeki bu farklı yaklaşımlar 
nedeniyle, tekdüze ve karşılaştırılabilir istatistikler sunmak zordur. Aşağıda 
suça karışmış çocuk ve gençlerle ilişkili ortak ülke kuruluşları ve birimleriyle 
ilişkili bilgiler mevcuttur ve yasalarla ihtilafa düştükleri zaman ortak ülkelerin 
gençleri yönettiği geniş aralıktaki yolların bazılarını göstermektedir.

Ülke Emniyetli konaklama türleri

İngiltere 
(ve Galler)

Tipik olarak yaşa ve korunmasızlığa bağlı 
olarak üç konaklama türü vardır:
14 güvenli çocuk evi (12-15 yaş)

3 güvenli eğitim merkezi (15-17 yaş)
5 genç suçlu enstitüsü (15-17 ve 18-21)

Macaristan
Ortaklar düşük ve orta emniyet seviyeli 4 genç suçlu 

kuruluşunu ve 5 ıslahevini bildirmektedir. Birleştirildiğinde, 
bunlar 688’e kadar genci barındırmaktadır.

İtalya 

Ortaklar duruşma öncesi genç suçlulara (CPA) 
ev sahipliği yapan 

25 merkezi bildirmektedir.
Küçükler için 19 ceza infaz kurumu (IPM)
Küçük suçlular için 12 bakanlık topluluğu

Portekiz 

Devletin ceza infaz tesisleri, Rehabilitasyon ve Cezaevi Hizmeti Genel 
Müdürlüğü (DGRSP) tarafından yönetilen eğitim merkezlerine sahiptir

6 eğitim merkezi.
16-21 yaşındaki suça sürüklenmiş gençler için 1 hapishane.

Romanya Suça sürüklenmiş gençler için toplam 44 kuruluş, bunların 40’ı ıslahevi, 2’si 
eğitim merkezi ve 2’si Gözaltı merkezidir.

İspanya

Kademeli gözaltı seviyelerine sahip 82 çocuk gözaltı merkezi 
bulunmaktadır: Kapalı gözaltı, yarı açık gözaltı, açık gözaltı, iyileştirici 

gözaltı ve hafta sonu gözaltı. Ayrıca, özgürlükten yoksun 
kalınmayan eğitim toplumu düzenleri de vardır.
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Suça sürüklenmiş çocuklara yönelik bu değişken uygulamalar, ortak 
ülkelerden elde edilen çeşitli yaklaşımları yansıtmaktadır. Bunların aktif 
oyunların tasarımı ve uygulamaya geçirilmesiyle ilişkili olarak ortaklar için 
dolaylı sonuçları vardır ve AG4C’nin amaçları için her ortağın eriştiği düzenin 
türüne bağlı olacaktır. Çocuk ve gençlerin hüküm giymesiyle ilişkili istatistikler 
ortaklar tarafından sağlanmıştır ve bilgi amacıyla aşağıda raporlanmıştır 
ancak bilginin niteliği istatistiklerin ülkeler arasında (Avrupa’daki çocuk 
adalet sistemleri arasındaki bir karşılaştırma için, Parasanu, 2012’ye bakınız) 
karşılaştırma yapılmaması gerektiği anlamına gelmektedir. 

İngiltere’de ortaklar 2019 yılı Mart ayında 18 yaşından küçük 835 genç bireyin 
gözaltına alınmış olduğunu raporlamaktadır. Güvenli Çocuk Evleri (Secure 
Children’s Homes) bunların 73’ünü, Güvenli Eğitim merkezleri(Secure Training 
Centres) 134’ünü ve Genç Suçlu Kurumları(Young Offender Institutions) 628’ini 
barındırmaktadır. Bu rakamlar 18 yaşından küçük gözetim altındaki (hüküm 
bekleyen) 246 kişiyi içermektedir.

Macaristan’da, suça sürüklenmiş gençler için iyileştirici kurumlarının 
kapasitesinin 570 olduğu ortaklar tarafından bildirilmektedir. 108 kişi kapasiteli 
başka bir kurum halen yapım aşamasındadır. 2016 yılı rakamları çocuk ceza 
infaz kurumlarında 305 tutuklu olduğunu bildirmiştir.

İtalya’da ortaklar konaklama hizmetleri içindeki toplam reşit olmayanların 2018 
yılı Şubat ayında 1,490 olduğunu bildirirken, sosyal hizmetlerin sorumluluğu 
altındaki reşit olmayanların toplam sayısı 13,346’ydı, bunların 105’i çok işlevli 
günlük bakım merkezlerine devam etmektedir. Bu çocuk adalet sistemi 
içinde toplam 14,836 reşit olmayan kişi yapmaktadır. 

Portekiz’de, 2014 yılında Eğitim Merkezlerinin kullanım oranları 195 suça 
sürüklenmiş genci barındırırken, 2018 yılında bu rakam 156 suça sürüklenmiş 
gence düşmüştür (DGRSP, 2018).

İspanya’da, ortaklar 2017’de 10,819’u erkek, 2,824’ü kız toplam 13,643 gencin 
ceza aldığını bildirmiştir.

Romanya’da ortaklar 2019 yılı Ocak ayında 327 çocuğun hapishane tesislerinde 
barındırıldıkları bildirilmektedir. 

Ülke Emniyetli konaklama türleri

Turkey

Açık ceza infaz sistemi şeklinde yönetilen 3 adet gençlik ceza infaz 
kurumu bulunmaktadır. Suça sürüklenmiş genç bireyler yarısından 

fazlası yetişkin mahkemelerinde yargılanmaktadır (Çoban, 2016). 
Gençlerin önemli bir bölümü duruşma öncesi gözaltına (veya tutukluluk) 

alınmaktadır ve yargılama sonrası hapsedilen genç bireylerden 
daha fazlasını oluşturmaktadır.

Tablo 2 AG4C’de ortak ülkelerdeki emniyetli konaklama türleri
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Ülke
Toplam gözaltı1 

(2019)
Yaş Cinsiyet Etnik köken/uyruğu

İngiltere
ve Galler

835 

4.5% - 10 ila 14 yaş
12.5% - 15 yaş
29% - 16 yaş
54% 17 yaş

97% erkek
3% kız

%50 beyaz
%48 BME (siyah,

Asyalı, melez)
%2 etnik kökeni 

bilinmiyor

Macaristan 305 Verilmemiştir
86% erkek 

14% kız
Verilmemiştir

İtalya 1,490

1% 14 yaşından 
küçük

8% 14 yaşında
17% 15 yaşında
25% 16 yaşında
27% 17 yaşında
22% 18+ yaşında

89% erkek 
11% kız

%74 İtalyan
%26 İtalyan olmayan

Portekiz 195

%84 16 yaşında 
ya da; Daha yaşlı, 

ortalama
16 yaşında

88% erkek 
12% kız

%90 Portekizli 
%10 Portekizli olmayan

Romanya 327 Verilmemiştir
95% erkek 

5% kız
Verilmemiştir

İspanya 4.152

15% 14 yaşında
23% 15 yaşında
30% 16 yaşında
32% 17 yaşında

89% erkek 
11% kız

%71 İspanyol
%29 İspanyol olmayan

Türkiye 2,491
Veri mevcut 

değildir
97% erkek

3% kız
Veri mevcut değildir

Türkiye’de, ortaklar 2017 yılında 2491 çocuk tutuklu ve hükümlünün olduğunu 
raporlamaktadır. 

Ceza infaz kurumundaki gençlerin 
demografik özellikleri

Ortak ülkelerde gözaltı ortamlarında bulunan gençlerin demografik özellikleri 
hakkındaki bilgiler düzenli bir şekilde ne toplanmış ne de derlenmiştir ve böyle 
olduğu için de veriler kıyaslanamaz haldedir. Ancak aşağıdaki Tablo 3’te ortak 
ülkelerde yasa ile ihtilafa düşmüş genç bireylerin yaşı, cinsiyeti ve etnik kökeni 
hakkında bir miktar bilgi sunmaktadır.

1 Gözaltı, farklı ülkelerde farklı anlamlara gelmektedir. Örneğin, İspanya’da açık gözaltından 
terapiye kadar bir dizi gözaltı tedbiri bulunmaktadır. Bu tablodaki rakamlar her türlü gözaltına aittir. 

Tablo 3 AG4C ortak ülkelerinde gözetim altındaki ergenlerin 
demografik özellikleri
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Bu rakamların elde edilmesi için kullanılan veri toplama 
yöntemleri ve kriterleri bilinmediğinden, doğrudan 
karşılaştırma yapmak mümkün olmasa da istatistiklere göre 
suça sürüklenmiş genç bireylerin çoğunluğunun erkek 
olduğunu, birçoğunun okulu bıraktığını ve 15-17 yaşları arasında 
olduğunu ve etnik azınlıkların genç adalet sistemlerinde aşırı 
temsil edildiğini söylemek mümkündür. Ayrıca çoğunun sosyal, 
duygusal, davranışsal problemleri ve öğrenme güçlükleri 
vardır (aşağıda II. kısma bakınız). Genel olarak, araştırmalar, 
suça sürüklenmiş genç bireylerin ebeveynlerinin gözaltı 
geçmişine sahip olma ihtimalinin (Farrington, Ttofi , Crago ve 
Coid, 2015) ve uyuşturucu ve alkol kötüye kullanımına maruz 
kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir 
(Manly, Oshri , Lynch, Herzog ve Wortel, 2013). Bu, yasalarla 
ihtilafa düşmüş genç bireylerin genel profi linin ortak ülkelerde, 
özellikle cinsiyet dağılımı, yaş ve hatta etnik köken/uyruk 
açısından bazı benzerlikleri olduğunu düşündürmektedir. 
Ancak, Avrupa’daki farklı gençlik adalet yaklaşımlarına karşı, 
pek çok sapma olduğu da dikkate alınabilir.
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• Sosyal, Duygusal, Vatandaşlık ve e-Yeterlilikler
• Yasa ile ihtilafa düşen genç bireylerin sosyal, 

duygusal yeterlilikleri
• Aktif oyunlar aracılığıyla sosyal, duygusal, 

vatandaşlık ve e-yeterliliklerin geliştirilmesi
• Olumlu Gençlik Gelişimi (Positive Youth 

Development-PYD)
• Aktif oyunlarla suça sürüklenme riski olan 

çocukların ilgisini çekmek 
• Daha geniş destek

II.
 K

ıs
ım
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Sosyal, Duygusal, Vatandaşlık ve 
e-Yeterlilikler
Küçük çocukların sosyal ve duygusal yeterliliği, yetişkinliklerinde olumlu 
sonuçlarla ve genel nüfus içindeki yüksek refah düzeyleriyle açık bağlantılara 
sahiptir; bu yeterlilikler ayrıca daha yüksek akademik başarı ve başarılı bir 
kariyer yörüngesiyle sonuçlanma eğilimindedir (Sklad, Diekstra, De Ritter, 
Ben ve Gravesteijn, 2012; Klapp, Belfield, Bowden, Levin, Shand ve Zander, 
2017; Jones, Barnes, Bailey ve Doolittle, 2017). Bu yeterliliklerin duyguları 
düzenleme(regüle etme), sosyal ilişkileri yönetme ve sorumlu verme alma 
becerilerini içerme eğilimi de vardır; bunların hepsi değişimle başa çıkarken 
koruyucu etmenler yanı sıra akademik başarının da öngörücüsü olarak hizmet 
edebilmektedir (Heckman ve Kautz, 2012). Bu sosyal ve duygusal yeterlilikler 
çocuğa ve gence güvenli ilişkiler kurma, perseverans(sabır gösterme), sorun 
çözme girişimi, duygusal zeka ve kişisel farkındalık gösterme becerilerinin 
yanı sıra olumsuz koşullarla başa çıkabilme kapasitesini sağlamaktadır 
(McLauglin, Aspen ve Clarke, 2017). Bunun tersine, Gutman ve Schoon’un 
(2013) alanyazında yaptığı meta-analize göre, bu yeteneğin olmaması ya 
da gelişmesindeki bir gecikmenin kötü akademik sonuçlar, yetişkinlikte 
daha düşük finansal istikrar ve suç davranışlarına girişme olasılığında bir 
artışla bağlantısı olduğunu bulmuşlardır. McLauglin Aspen ve Clarke (2017) 
bu becerilerin genellikle, gelişen becerilerini uygulamaya geçirmek için 
motivasyona ve eğilime sahip olmaları için çocuklara fırsatlar sağlamış 
olan, hassas bakım ve eğitim deneyimini deneyimlemiş olan çok küçük 
çocuklarda geliştiğini ortaya atarak devam etmektedirler. Ancak, sosyal 
ve duygusal yeterliliğin gelişmesinde hassas bakım almanın bağlamının 
yapılması hakkında öneri niteliğinde olma gereğini not etmek de önemlidir. 
Vaida (2016) bireyin duygu ‘kapasitesi’ olduğu sürece yaş açıklığı boyunca 
duygusal yeterliliklerin geliştirilmesinin mümkün olduğunu öne sürmektedir. 
Vaida bu yeterliliklerin öğrenilebileceğini ve bu öğrenmenin sonucu 
olarak bireyde önemli sosyal ve fiziksel iyileşmelerin olacağını öne sürerek 
devam etmektedir. Sonuç olarak, bu Klapp ve diğerlerinin (2017) çocukluk 
boyunca duygusal yeterliliğin üzerine odaklanıldığı ve geliştiği zaman 
çocukların ve gençlerin şiddet ve madde kötüye kullanımı ya da suça 
karışma gibi risk alınan faaliyetlere girişme olasılığında bir azalma olduğu için 
becerilerin geliştirilmesine odaklanılmasının gerekli olduğuna dair iddiasını 
desteklemektedir.  

Eğitim kurumları ile birlikte odaklanılabilen, odaklanılması gereken sosyal 
ve duygusal yeterlilik alanları hakkında alanyazını içinde geniş bir fikir birliği 
vardır. Bunlar duygusal okuryazarlık (öz-farkındalık); sosyal beceriler ve sorun 
çözme; empati; öz-düzenleme(öz-regülasyon) konuları hakkında fikirleri 
içermektedir (McLauglin, Aspen ve Clarke, 2017; Tarasova, 2016; Parhomenko, 
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2014; Heckman ve Kautz, 2012). İlk sosyal yeterliliğin daha sonraki ilişkiler 
üzerindeki önemi, iyi gelişmiş sosyal becerilerin bireyin başkalarıyla olumlu 
bir şekilde etkileşime girebilmesini sağladığı, böylece diğerlerinden pozitif 
değerlendirme aldığı, bunun da sonuçta buna girişenlerin sosyal yeterliliğini 
daha da pekiştirdiğini öne süren Akfırat, Önalan, Fatma (2006) tarafından 
altı çizilmektedir. Bu, Vaida’nın (2016), sosyal-duygusal yeterlilikler ile 
duygusal zekâ arasında bir bağlantı olduğu önerisi ile de vurgulanmaktadır. 
Karşılıklı etkileşimler çevresindeki bağlamın önemi sosyal ve duygusal 
yeterliliklerin izolasyon halinde çalışmayacakları; kendilik algısı, özsaygı 
ve mizaç gibi kişilerarası etmenlerin rolünün ve bunların hem motivasyon 
hem de sosyal paylaşımları nasıl etkilediğinin dikkate alınmasına da gerek 
olduğuna dair Parhomenko’nun (2014) tartışmasıyla da pekiştirilmektedir 
sonuç olarak bu alanyazını, erken dönemde etkileşimler yoluyla vatandaşlık 
yeterliliklerinde ortaya çıkabilen sosyal ve duygusal yeterlilik gelişiminin 
önemini vurgulamaktadır. Yasa ile ihtilafa düşen genç bireylerde, aile, 
sosyoekonomik, eğitim ve diğer arka plan sorunları her zaman tartışılan 
yeterliliklerin gelişmesi için gerekli olan optimum koşulların oluşturulması 
için mükemmel uyum halinde değildir. Aşağıda yer alan bölüm suça karışmış 
genç bireyler ve ortak ülkeler çapında yaygın görülen arka plan özellikleri 
hakkındaki alanyazını araştırmaktadır.

Yasa ile ihtilafa düşen genç bireylerin sosyal, 
duygusal yeterlilikleri
Genel nüfusla karşılaştırıldığında, yasalar ile çatışan gençler için ailevi 
sorunlar, yoksulluk, sosyal sınıf ve diğer problemler; uyuşturucu ve alkol 
kötüye kullanımındaki yaygınlık, yüksek zihinsel sağlık sorunları ve daha 
yüksek seviye öğrenme güçlüğü ile bağlantılıdır (Kroll, Rothwell, Bradley, 
Shah, Bailey ve Harrington, 2002; Hall, 2000; Chitsabesen, Kroll, Bailey, 
Kenning, Schneider, MacDonald ve Theodosiou, 2006; Hughes, 2012; 
Hughes, Williams, Chitsabesan, Walesby, Mounce, Clasby, Jacobs, Knoppers 
ve Webb, 2015).  

Bunlar, endişe ve depresyon (Abram, Teplin, McCllelland & Dulcan, 2003; 
Lader, Singleton & Metzer, 2000) gibi ek duygusal problemler, davranışsal 
problemler (Pliszka, Greenhill, Crismon, Carlson, Connors, McCracken 
& Tropac, 2000; Young, Moss, Sedgwick, Fridman, & Hodgkins, 2015) ve 
ayrıca daha yaygın olan dil ve iletişim zorlukları (Snow, Woodward, Mathis, 
& Powell, 2016) ile daha da artmaktadır.  Bu sorunların görülme sıklığına 
eşlik eden bağlanma bozukluğu ve diğer travmatik yaşam olayları ile de 
ilişkili olma eğiliminde olan daha yüksek eştanılılık oranları vardır (Loeber ve 
Farrington, 2000; Gudjonsson, Sigurdsson, Sigfusdottir ve Young, 2014). Bu 
gençlik adalet sistemlerine giren gençlerin önceki bölümde tartışılmış olan 
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sosyal, duygusal ya da vatandaşlık yeterlilikleri geliştirmiş 
olmalarının daha düşük olasılık olduğunu göstermektedir. 
Bu durum, örneğin duygusal okuryazarlık, öz-farkındalık ve 
öz-düzenleme yokluğunda, risk alma davranışına neden 
daha yatkın olduklarını açıklayabilir.  Sosyal, duygusal ve 
vatandaşlık yeterliliklerinin geliştirilmesi kendilerini gençlik 
adalet sisteminde bulan gençler için önemli yaşam becerileri 
olabilecektir. Yoksulluk ve sosyoekonomik geçmişlere ek 
olarak, kökeni siyahi ve etnik azınlık (BME) olan gençlerin 
oranı göz ardı edilemez ve bu projedeki tüm ortak ülkelerdeki 
sayıları göze çarpmaktadır (3. Tabloya bakınız). İngiltere’de son 
yıllarda gençlerin hapis cezalarında ciddi bir düşüş olmuştur, 
ancak BME kökenli kişiler için bu durum ispatlanmamıştır 
(Muncie, 2015). Bu durum, çalışmanın doğrudan odak 
noktası olmamakla birlikte, dikkate değerdir, çünkü güvenli 
alan içindeki kişilerin eğitim deneyimleri, etnik kökene ve 
aktif oyunlara karşı tutumlarındaki kültürel farklılıklara özgü 
bazı benzerlikler taşıyabilir. Bununla birlikte, spor ve aktif 
oyunların eğitim alanında sosyal ve duygusal yeterliliklerin 
geliştirilmesinde etkili bir yol olacağı gösterilmiştir.

Ceza infaz kurumunda eğitim için dijital teknolojilerin 
kullanılmasının inişli çıkışlı bir kullanımı ve uygulaması 
vardır. Yakın tarihli İngiltere ceza infaz kurumunda 
eğitim incelemesinin (Coates, 2016) sonucu bilgi iletişim 
teknolojilerinin (BIT) teknolojilerinin ekipmanları ve kullanımının 
günün şartlarına uymadığını bulmuştur. Araçlar genellikle 
eskidir ve sınırlı erişimi olan kilitli bir ortama yerleştirilmiştir. 
Bu, başarılı bir rehabilitasyon ve istihdam için gerekli olan 
yaşam becerilerinin geliştirilmesi için gözaltı hükmü cezasını 
çeken kişileri desteklemek için okuryazarlığın sağlanması 
kadar önemli olduğuna dair dijital okuryazarlık çağrılarına 
rağmendir (Champion ve Edgar, 2013). Şu anda cezalarının 
çok ötesine geçecek bir şekilde, toplumdan uzun süreli ve 
derinden sosyal olarak dışlanmayı önlemek için cezaevi 
ortamlarında yeni medya teknolojilerinin geliştirilmesine dair 
bir istek bulunmaktadır (Jewkes ve Reisdorf, 2016). AG4C 
projesi sosyal ve duygusal yeterliliklerin geliştirilmesini 
destekleyecek, metodolojik çerçevenin bir parçası olarak bir 
Uygulama geliştirmeyi hedefl emektedir. Cezaevlerinde dijital 
teknolojilerin kullanılmasına dair geniş bir sınırlama aralığı 
vardır (bir özet için Coates’e bakınız, 2016) ve AG4C proje ekimi 
teknolojinin bunlara uyumlu olmasını sağlamak için güvenli 
ortamlarda pilot uygulamalar yapacaktır.
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Aktif oyunlar aracılığıyla sosyal, duygusal, 
vatandaşlık ve e-yeterliliklerin geliştirilmesi
Fatmanur ve arkadaşları (2010), spor faaliyetlerine katılmanın normalde 
beklenen fiziksel ilerlemeye ek olarak, bireylerin fizyolojik, kültürel ve 
davranışsal gelişmelerine olumlu etkisini vurgulamaktadır. Başka araştırmalar 
gençlerin eğitilmesinde spor ve aktivitenin potansiyelinin dikkate alınmasında 
aşağıdaki temaları göstermiştir: kişisel sorumluluk, öz-düzenleme, iletişim 
becerileri, motivasyon ve öz-farkındalığın yanı sıra kendine ve başkalarına 
saygı (Fatmanur, 2010; Yıldız, Emre ve Çetin Zeynep, 2018; Ubago-Jiménez, 
González-Valero, Puertas-Molero ve García-Martínez, 2019). Bunların hepsi 
daha önceki bölümde altı çizilen sosyal ve duygusal yeterliliklerin içinde 
kapsanan alanlardır. Juval ve Dandona (2012) bu gelişmenin ortaya çıkmasının 
nedeninin bir kısmının fiziksel aktivitenin kişilere ortak bir amaç peşinde 
çalışırken, iş birliği yapacak bir şekilde etkileşim kurmalarını sağlama fırsatı 
vermesi nedeniyle olduğunu öne sürmektedir. Spor ve fiziksel aktiviteye 
girerek, katılımcıların öz düzenleme becerilerini geliştirmeyi öğrendiklerini 
ve sporun daha güçlü duyguları (saldırganlık gibi) daha sosyal olarak uygun 
bir şekilde ifade etmeyi ve yönlendirmeyi sağladığını öne sürmektedirler. Bu 
görüşler, Mehmet, Bade ve Öztürk ve Musa’nın (2016) spora katılan çocuklar 
ile katılmayan çocukların karşılaştırıldığı çalışmasında, spor faaliyetlerine 
katılanların daha yüksek öz-düzenleme seviyelerine sahip olduklarına 
dair bulguları ile daha da pekişmektedir. Ancak Juval ve Dandona (2012) 
mükemmeliyetçilik ve aşırı rekabetçilik gibi bazı kişilik özelliklerinin de genç 
sporcuların kendilik algısını etkileyebileceğine dair bulgularında spor ve 
fiziksel aktiviteyi sosyal ve duygusal gelişme için her derde deva bir ilaç gibi 
değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gerektiğini göstermiştir. 

Bu, sonuç olarak, kendilik kavramına yönelik potansiyel zarar verici etkiyi 
hafifletmeye karşı yardım eden destekleyici çevre ile devam eden kişilerarası 
etkileşimler için ihtiyacı vurgulamaktadır.

Hellison (2010) Kişisel ve Sosyal Sorumluluk Eğitim modeli (Teaching 
Personal and Social Responsibility-TPSR) aracılığıyla ilgi çekici fiziksel 
faaliyetler ile temel sosyal ve duygusal yeterliliklerin geliştirilmesi arasındaki 
ilişkiyi tanımlamıştır. Spor, gençlerde değerlerin kazanılmasında çok önemli 
bir rol oynayabilir, çünkü genellikle motive olmuş öğrenciler arasında harika 
bir sosyal etkileşim fırsatının olduğu benzersiz bir bağlam sağlar (Jacobs, 
Knoppersb ve Webb, 2013).

Çeşitli Avrupa kuruluşları, beden eğitimi ve sporun sosyal, etik ve 
ahlaki yeterliliklerin geliştirilmesinde bir araç olarak potansiyelini kabul 
etmektedir, örneğin:
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 aktif vatandaşlık (Banks, 2008)
 iş birliği tutumları (Bailey, 2005)
 duygu düzenlemesi gibi kişisel nitelikler (Hellison, 2010)
 takım çalışması, sadakat, özveri, etik davranış ve hedefl ere 

 ulaşmak için perseverans(sabır gösterme) gibi sosyal beceriler 
 (Rudd & Stoll, 2004)

Parker, Meek ve Lewis (2014), kişiler için risk alma ve hem yenme hem de 
yenilmekle nasıl başa çıkılacağını öğrenmek için bir alan sunmada sporun 
potansiyelini vurgulayan Juval ve Dandona (2012) ile spor faaliyetlerine 
katılmanın sosyal, psikolojik ve duygusal faydalarının daha geniş bir alanyazını 
içinde fark edilmesini vurgulayarak devam etmektedirler. 
Bu becerilerin geliştirilmesinde spor faaliyetinin potansiyelini optimize etmek 
için, Hellison (2018), bu becerilerin geliştirilmesi için sportif faaliyetlerin 
potansiyelini optimize etmek amacıyla, öğrenicilerin fi ziksel aktivite ile 
ilgilenmesi için bütünsel bir yaklaşımın olması gerektiğini önermiştir. Bu 
yaklaşım içinde, eğiticilerin katılımcıların seslerinin baştan sona duyulmasının 
sağlanmasının, ki bu grup toplantıları aracılığıyla elde edilmektedir, faaliyetin 
istenilen sonuçlarının (sosyal ve duygusal yetkinliğin gelişmesi dahil) açık bir 
şekilde açıklanmasının ve kişisel ihtiyaçların farkında olan kişiselleştirilmiş 
programların yanı sıra ilişki kurma ve yansıtma için korunmuş bir zaman 
olduğundan emin olmaya ihtiyaç duymaktadırlar. 

Olumlu Gençlik Gelişimi (Positive Youth 
Development-PYD)
Yakın zamanlarda Olumlu gençlik gelişimi (Positive Youth Development-PYD) 
kavramı içinde başka bir çerçeve oldukça cazibe kazanmıştır. Hamilton (1999) 
Olumlu Gençlik Gelişimi (PYD)’nin, birbiriyle bağlantılı en az üç fakat yine de farklı 
şekillerde, gelişimsel bir süreç halinde, gençliğin programlanmasına yönelik 
bir felsefe veya yaklaşım olarak ve gençliğin sağlıklı veya olumlu gelişimini 
teşvik etmeye odaklanmış gençlik programları ve organizasyonlarının örnekleri 
olarak kullanılmasını önermiştir. Hamilton’un PYD hakkındaki tartışmasını takip 
eden on yıl içinde, PYD’ye dahil olduğuna inanılan birkaç farklı gelişimsel süreç 
modeli ergenlik süresi boyunca açıklayıcı ya da keşifsel araştırmanın çerçevesini 
çizmek için kullanılmıştır (Benson ve ark., 2006).

Tüm gelişimsel süreç modelleri, gelişimin bireyler ve bağlamları arasında 
karşılıklı olarak etkili ilişkiler içerdiğini vurgulayan bu teorik modeller ile birlikte 
insan gelişiminin ilişkisel gelişim sistemleri (Overton, 2010)  ile ilişkili olan fi kirleri 
yansıtır. Bu teorik modeller içinde, PYD’yi kavramak için kullanılan kilit bir yaklaşım 
beş C’ye odaklanmıştı: Competence (Yeterlilik), Confi dence (Güven), Connection 
(Bağlantı), Character (Karakter) ve Caring (Özen) (Lerner vd, 2005). Araştırmacılar 
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yaşamlarında bu beş C’yi barındıran gençlerin altıncı bir C’ye: kendine, ailesine, 
topluma ve sivil toplumun kuruluşlarına katkının (contributions) gelişmesine yol 
açan bir gelişim yolu üzerinde olacağını varsaymışlardı. Ek olarak, hayatlarında 
beş C’den düşük miktarlarda bulunduran gençler kişisel, sosyal ve davranış 
sorunlarını içeren, gelişimsel yol için daha yüksek risk taşıyacaklardır (Lerner, 
2004). Ancak Snyder (2012) gelişmenin esnekliği nedeniyle PYD ve sorunlu 
davranışlar arasındaki ilişkinin her zaman bu kadar basit ve düzgün olmadığını 
çünkü kaynakları bulunmayan belirli evlerden, okullardan ve toplumlardan 
gelen bazı çocukların kendilerini sorunlara karşı esnek ve dirençli olduklarını 
onlara gösterebildiğine dair tartışmıştır. Benzer şekilde (age.) kaynak ve destekle 
dolu olan ortamlardan gelen başkalarının bunlara rağmen pek çok soruna 
çekilebildiklerini eklemiştir. Gençlik Gelişimi (PYD) araştırmacıları, Beş C’yi 
destekleyen faaliyetlerin mevcudiyetinin gençlerin hayatına başarılı katkılar 
sağlaması için yönlendirici olacağını varsaymışlardır. (Benson ve ark., 2011).

Aktif oyunlarla suça sürüklenme riski olan 
çocukların ilgisini çekmek 
Yakın dönemlerde genç kişilerin hem fi ziksel/zihinsel sağlığı hem de refahını 
destekleme çabasının bir parçası olarak, sosyal kontrole ve yeniden suç işlemeyi 
azaltmaya katkıda bulunurken (Lewis ve Meek, 2012) ceza infaz sisteminin içine 
spor ve fi ziksel faaliyetin gömülmesinin önemine odaklanmaya ilgi duyulmaya 
başlanmıştır (Elger, 2009; Meek ve Lewis, 2012). Spor ve fi ziksel aktiviteye 
katılmanın (SPA) yeniden suç işlemeyi azaltma çabalarını destekleyebilmesinin 
bir yolu, daha fazla eğitim ve istihdama dahil olma fırsatı sağlanmasıdır (Meek, 
2018). SPA güncel koşulların suç faaliyetinin olasılığını artırdığı toplumları denemek 
ve iyileştirmek ve suç işleme riski altında olanların bunu yapmasını önlemek 
için müdahale etmek de kullanılabilir (Nichols, 2010). Rehabilitasyon sürecini 
güçlendiren (Leberman, 2007) bir suçlu yönetim aracı (örneğin Martos-García, 
Devís-Devís ve Sparkes, 2009; Sabo, 2001) olarak da kullanılabilir. Bunun nedeni, 
gençlerin sık sık mevcut ruh sağlığı koşullarıyla cezaevi ortamına girmeleri ve 
tedavi ya da destek alamamalarıdır. Gerçekten de ‘kötü akıl sağlığı genellikle 
yoksulluk, işsizlik, şiddet, ayrımcılık, stres, sosyal dışlanma, madde bağımlılıkları 
ve fi ziksel kötü sağlıkla’ ilişkilidir (Uluslararası Ceza Reformu, 2018, 10. s). Sonuç 
olarak eğitime sporun dahil edilmesi sadece eğlence amacına hizmet etmez, 
aynı zamanda olumlu tedavi edici yararlar da sunar.  

Richardson, Cameron ve Berlouis (2017) ‘spor uygulamaları (ceza infaz kurumları 
içinde), özellikle gençlik ceza infaz kurumlarında, gençlere bir amaç hissini ve 
daha olumlu bir yol ile arkadaşlarıyla sosyalleşmenin bir yolunu sunabildiğini ve 
bunun salıverilmeye kadar bir işe yerleşebileceği gibi tekrar suça sürüklenme 
oranlarını düşürebileceğini söyleyecek kadar ileri gitmiştir (Richardson ve ark., 
2017). Ancak yasalar ile ihtilafa düşen genç bireylerin gençlik adalet sistemi 
içinde aktif oyunlara ya da spora olumlu bir şekilde katılacaklarını varsaymak 
çok basitleştirici bir bakış açısıdır. Bu suça karışmış gençlerin genellikle eğitim 
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ve öğretimle ilişkisini kesmiş olması ve spor ve aktif oyun fırsatları bu şekilde 
sunulmuş olsa, başarılı olma olasılıklarının düşük olması nedeniyledir. Sonuç 
olarak, gençlerin yeniden dahil olmasıyla odaklanmak önemlidir, bunun için 
yeniden dahil olmanın olmanın yapısını anlamak zorunludur. Yeniden dahil 
olmanın kendisi karmaşık, çok boyutlu bir yapıdır ve üç ana bileşenden oluşur, 
davranışsal, bilişsel ve duygusal (etkilenim) (Fredricks ve ark., 2004). Yeniden 
dahil olmanın, okuldan kaçma, madde kötüye kullanımı ve rahatsız edici 
davranış gibi çocuklarda suç davranışları ve sorunlu davranışlar için koruyucu 
bir etmen olacağı gösterilmiştir (Hirschfield ve Gasper, 2011; Wang ve Fredricks, 
2014). Suça karışmış gençlerin pek çok özelliği ilişkiyi kesmeyle, örneğin dersten 
çıkma ve yıkıcı ya da dikkati dağılmış davranışlarla ilişkilidir (Earl ve ark., 2017; 
Graham ve ark., 2016; Little, 2015). Ahmed Shafi (2019) suça karışmış gençlerin 
ilişki kesmenin hem aktif hem de pasif biçimleri arasında gidip geldiklerini 
bulgulamıştır. Bu nedenle, genç kişinin hem sosyal hem de duygusal koşullarına 
yanıt veren yeniden ilişki kurma stratejileri yelpazesini uygulamaya geçirmek 
gereklidir. Ayrıca, ceza infaz kurumunun, gözaltındaki gençlerin sosyal ve 
duygusal etkileşimlerinde belirleyici bir özellik olduğunu bulgulamıştır. Bu, 
yasalar ile ihtilafa düşmüş olan genç bireylerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının 
karşılanması ihtiyacını işaret eden delili fazladan desteklemektedir. Bunun 
yapılabileceği bir yol karşılıklı etkileşimin daha az tehdit edici ve daha rahat bir 
biçimi olarak görülen, aktif oyunlar ortamını kullanmaktır. Ancak, bu oyunlar da 
güvenli bir gözaltı düzeninin sunulmasının ayrılmaz bir parçası olabilmeleri için 
düzenin ve yapılarının sınırları içinde uygun olmak zorunda olacaklardır.

Dahil etmenin duygusal bileşeninin davranışsal katılımı öngördüğü göz 
önüne alındığında, (Li and Lerner, 2014), öğrenme imkânı sunulan bir gencin 
karşılaşabileceği duygusal engelleri kabul etmek önemlidir. Bu, takım 
sporları ve oyunları ile ilgili olarak, örneğin, gençlerin duygusallıklarına ve 
öz-düzenlemelerine, kendi kaygılarını diğerlerine kıyasla kendi içlerinde 
yönetmelerine yardımcı olma açısından destekleme anlamına gelebilir. O 
konumdaki başkalarıyla nasıl empati kurulacağının yanı sıra gencin beklenen 
performansı göstermediği zamanki duygularının yönetilmesine yardımcı olmak 
suça karışmış gençlerde desteklenmesi gereken başka bir özelliktir. Bu nedenle, 
gençlerin duygusal ihtiyaçlarına dikkat vermek onları aktif oyunlara dahil etmekte 
bile önemlidir ve eğitimcinin/pedagogun becerilerinin önemini vurgular.

Hellison’un (2010) çerçevesi, Olumlu Gençlik Gelişimi (PYD)’nin özelliklerinin yanı 
sıra (Lerner, 2004), kişisel ve sosyal sorumluluk ve Olumlu Gençlik Gelişimi (PYD)’nin 
fiziksel aktivite yoluyla öğretilmesine destek olmak için bazı yararlı ve pratik araçlar 
sunmaktadır. Bunlar AG4C Proje faaliyetlerin gelişimi için bilgi verecektir.
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Daha geniş destek
Gençlik adalet sistemindeyken aktif oyunlar ve sporla ilgilenirken, serbest 
kaldıktan sonra seçtikleri spor ya da faaliyete erişebilmelerinde gençlerin 
desteklenmesi hapishane dışındaki destek ağlarının geliştirilmesi nedeniyle 
vaz geçmenin olasılığını artırabilir (Gallant, Sherry ve Nicholson, 2015). Bu 
ayrıca suçlulara suça karışmak yerine olumlu bir alternatifle zamanlarını 
doldurma fırsatını da sağlayacaktır (Meek ve Lewis, 2014). Benzer şekilde, 
gençleri dahil etmek için tasarlanmış olan toplum programları, hedeflenen 
yaş grubundan daha yaşlı olduktan ya da ilk programın ömrü tamamlandıktan 
sonra seçilen faaliyet ile devam etmesi için katılımcılara fırsatlar sunmalıdır 
(Bullough, Davies ve Barrett, 2015). Böylesi programlar suç işleme riski 
altında olanlara daha geniş destek ağları sunarlar ve genç suçluluğunun 
azalmasını hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olarak dahil oldukları 
zaman en etkili oldukları zamandır (Chamberlain, 2013). Çoğu durumda, 
spor katılımcıların daha geniş sorunları ele alan daha büyük bir programa 
girişmelerine izin veren başlangıç görevi görür (Kelly, 2012).

Spor ve fiziksel aktivitenin (SPA) etkili bir rehabilitasyon yöntemi olduğu ve 
yeniden suç işlenmesinin azaltılması (Chamberlain, 2013; Meek and Lewis, 
2014; Gallant, Sherry and Nicholson, 2015), participants of) üzerindeki etkisi 
ile ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin bilincinde olunmasına 
rağmen, hapishane ortamlarında spor ve fiziksel aktivite (SPA) programlarının 
katılımcıları, programlara dahil olmanın getirdiği faydaların, serbest 
bırakıldığında yeniden suç işlemekten kaçınmalarına (Meek and Lewis, 2014; 
Gallant, Sherry and Nicholson, 2015) katkıda bulunduğunu raporlanmıştır. 
Bu, gençlerin uzun vadeli yararları için sosyal ve duygusal yeterliliklerin 
geliştirilmesine yönelik bütüncül bir yaklaşımla başarılabilir.

Bu belgenin sonraki bölümü sosyal ve duygusal yeterliliklerin değerlendirilmesi 
ve sonrasında onları geliştirmek için tasarlanmış aktif oyunların yaratılması 
için araç seçmenin metodolojisi hakkında bilgi vermektedir.
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• AG4C aracılığıyla geliştirilecek olan sosyal ve 
duygusal yeterliliklerin tanımlanması

• Sosyal, duygusal, vatandaşlık ve e-yeterliliklerin 
geliştirilmesi için aktif oyunların kullanılması – 
Bağlamsal Zorluklar
• Duygusal sorunlar
• Fiziksel kısıtlılıklar
• Eğitmenlerin tutumları ve becerileri
• Bütçe ile ilgili kısıtlılıklar
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AG4C aracılığıyla geliştirilecek olan 
sosyal ve duygusal yeterliliklerin 
tanımlanması
Sosyal ve duygusal yeterlilikler için değerlendirme aracının/araçlarının 
oluşturulabilmesi için Eğitim Bağışları Fonu’nun (İngiltere) SPECTRUM 
değerlendirme araçları (Social, Psychological, Emotional, Concepts of self ve 
Resilience: Understanding ve Measurement – Sosyal, Psikolojik, Duygusal, 
Kendilik ve Esneklik Kavramları: Anlama ve Ölçme) keşif için bir temel 
olarak kullanılmıştır (Wigelsworth, Humphrey ve Stephens, 2017). Bu kaynak 
Wigelsworth, Humphrey ve Stephens (2017) tarafından yapılan bir alanyazını 
incelemesine ve akademik olarak titiz bir çerçeve içinde 4 kilit referans 
kaynağının kavramsal olarak haritalanmasına dayanmaktadır; raporları bu 
kaynakların nasıl tesis edildiği ve analiz edildiğine dair ek bilgiler sunmaktadır. 
Akademik olmayan ve temel becerilerin ölçülmesi için kullanılan toplam 86 
araç tanımlanmıştır; bu araçların her birisi çocuk ve gençler için sonuçların 
ölçülmesine odaklanmaktadır.

Bu araçların her birisi aşağıdaki kriterler kullanılarak projeye dahil edilmesi 
için değerlendirilmiştir: kavramsal alana uygunluk; hedef grubun yaş aralığı; 
AG4C projesine dahil olmasındaki fırsatlar ve engeller (yani erişilebilirlik, 
çevirilerin zaten mevcut olması, maliyet, zaman, kaydetmek ve puanlamak 
için gereken süre). 1. Ek analiz edilen araçların detaylarını vermektedir. 
Potansiyel değerlendirme araçlarının kısa bir listesi hazırlamış (Ek 2) ve ilgili 
sosyal ve duygusal yeterliliklere uygunluğu konusunda ve AG4C nüfusu ile 
kullanım potansiyeline odaklanan bakış açılarını çoğaltmak için daha geniş 
bir ekiple değerlendirme yapılmıştır.

Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği (WEMWBS) yukarıdaki 
kriterlerin karşılanmasında ‘en uygun’ olarak belirlenmiştir. Bu başlangıçta 
programların ve müdahalelerin iyi oluş üzerindekini etkisini takip etmek için 
tasarlanmış ücretsiz bir araçtır. Türkçe, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, 
Yunanca, İtalyanca, Japonca, İspanyolca ve Brezilya dillerine çevrilmiştir, 
bu nedenle söz konusu ölçek birçok ortağın projedeki yerel dil ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Bütün yeterliliklerin en azından bir soruyla ilişkili olduğundan 
emin olmak için araçtaki sorular için CASEL tarafından tanımlanmış temel 
sosyal duygusal yeterliliklerle karşılıklı olarak ilişkilendirilmiştir: Öz-farkındalık; 
öz-yönetim; sosyal farkındalık, ilişki becerileri ve sorumlu karar verme (Durlak 
ve ark., 2007) (aşağıdaki şekil-1’e bakınız) (bu haritalama için 3. Ek’e bakınız). 
Warwick-Edinburgh ölçeğinde sadece bir sorunun bunu ele aldığı ana sosyal 
farkındalık yeterlilikleri hakkında daha fazla veriyi ortaya çıkarmak için ek nitel 
sorular da yerleştirilmiştir (3. Ek’e bakınız). CASEL çerçevesi uygulayıcılar, 
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akademisyenler ve politika yapıcılar dahil, geniş bir uzmanlık alanındaki iş 
birliği yaklaşımıyla altı çizilen araştırma, politika ve uygulama arasındaki açık 
bağlantıları nedeniyle seçilmiştir. Bu çerçeve yasalar ile ihtilafa düşen genç 
bireylerle ilişkili olan alınyazında tanımlanmış yeterlilikleri yansıtmaktadır ve 
bu projede tasarlanan aktif oyunların temelini oluşturmak için kullanılacaktır. 

Bu çerçeve aynı zamanda Avrupa Komisyonu  (2006) tarafından belirlenen ve 
2018’de güncellenen, Öğrenmeyi Öğrenme, Sosyal ve Toplumsal Yeterlilikler 
ve Girişimcilik ve Girişimcilik Anlayışı olmak üzere sekiz temel yeterlilikten 
üçünü de haritalamaktadır.

Bu araç ayrıca, öz yeterliliği arttırmaya ve öğrenicilerin katılımını optimize 
etmeye yardımcı olan olumlu ifade cümleleri içermektedir. Bu araç 
başlangıçta projelerin ve müdahalelerin takip edilmesi amacıyla tasarlandığı 
için, tanımlanmış olan özel sosyal ve duygusal yeterliliklerin AG4C programına 
dahil edilmesinden etkilenip, etkilenmediklerini tesis etmek amacıyla 
müdahale öncesi ve sonrası için bir kanıt temeline sahiptir. 

Sosyal Farkındalık İlişki Beceril

eri
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e

Öz-yönetim

2 Bakınız http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5464-2018-ADD-2/EN/pdf 

Şekil 1  https://casel.org/what-is-sel/ ‘den uyarlanan ve AG4C projesi boyunca 
geliştirilecek olan sosyal ve duygusal yeterliliklerin temeli olarak kullanılacak 
olan CASEL’in beş ana sosyal ve duygusal yeterlilikleri
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Sosyal, duygusal, vatandaşlık ve 
e-yeterliliklerin geliştirilmesi için aktif 
oyunların kullanılması – Bağlamsal 
Zorluklar

Duygusal sorunlar
Ahmed Shafi’nin yakın dönemli araştırması (2018, 2019) hapsedilmiş olan 
gençler için güvenli gözaltı ortamının nasıl belirleyici bir özellik olduğunun 
altını çizmiştir. Çalışanlarla ve akranlarıyla duygusal reaksiyonlarını ve karşılıklı 
etkileşimlerini belirlemektedir. Araştırma hapse atılmış olan gençlerin 
duygularının karmaşık olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aşağıdaki 2. Şekil güvenli 
gözaltı ortamı içinde olan gençler üzerinde en büyük etkiye sahip olan çeşitli 
özellikleri göstermektedir. Bu, Kilit Altında Olmaya ek olarak duyguların eğitim 
ve öğretim deneyimleri üzerindeki en büyük etki olduğunu göstermektedir. 
Bu etkili ilişki kurma için merkezi önemde olan duyguları varsayan, ilişki 
kurulması hakkındaki alanyazına uygundur.

Hapisteki 16 gençle yapılan derinlemesine nitel vaka araştırmalarından 
oluşan, etnografik araştırmadan türetilen veriler bu duyguların ne kadar 
karmaşık olduğunu göstermiştir. 

Aşağıdaki şema ayrıca korku ve belirsizlik, gücenme ve hayal kırıklığı duygusu 
ile tezahür eden duyguların karmaşıklığın altını çizmektedir. Duygular ayrıca, 
“umursamama yaklaşımı” olarak ifade edilen, savunmacı olan veya herhangi bir 
otoriteye olumsuz bir tepki veren bir dizi ek reaksiyonu tetiklemiştir.

Kilit altında 
olmak

Duygular Eğitimsel 
deneyimleri etkileyen

Deneyimler üzerinde 
etkisi olan birimdeki 
çalışanlar

Bir kişinin suçu 
hakkındaki düşünceler

Hükümlülüğün 
zamanı ve uzunluğuAilesi hakkında 

düşünmek

Şekil 2 Hapse atılmış gençler için belirleyici bir özellik olarak kilit altında olmak 
(Ahmed Shafi, 2019)
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Bu duyguların karmaşıklığı, özellikle güvenli gözaltı ortamının, duygusal durum 
ve ortam içindeki akran ve personel ile sosyal etkileşimler üzerinde ne derece 
önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Altı çizilen bu duyguların 
sosyal duygusal yeterliliklerin geliştirilmesinin bir aracı olarak aktif oyunların ve 
sporun tanıtılması sırasında farkına varılması bu nedenle önemlidir ve oyunların 
tasarımında merkezde yer alması gereklidir.

Fiziksel kısıtlılıklar
Diğer bağlamsal zorluklar arasında, özellikle güvenli gözaltı ortamlarında ve 
denetimli serbestlik tedbiri sunan ortamlarda gençlere yönelik aktif oyunlar 
için mevcut fiziksel alan ile ilgili zorluklar da bulunmaktadır. Her bir ortak 
ülke tarafından bu zorlukların neler olduğu konusunda bir analiz yapılmıştır. 
Her ülke, uygun alan türlerini ve öngörebilecekleri zorlukları belirtmek için 
gönderilmiş olan bir şablonu tamamlamıştır.

Özetle, tüm ortak ülkeler, en azından güvenli ortamın sınırlarında veya 
denetimli serbestlikte temel fiziksel dış mekânın varlığını ortaya koymuştur. 
Bu mekân, temiz ortam ve doğal gün ışığı sağlama zorunluluğundan, güvenli 
ortamın ve rehabilitasyon faaliyetlerinin ayrılmaz bir özelliği olarak aktif oyunlar 
ve spor için açık alan veya diğer kapalı alanların mevcut olmasının sağlanması 
konusundaki gerçek bir gereksinime kadar değişmektedir. Ortakların 
çoğunluğu sadece temel masa oyunlarından jimnastik salonlarından spor 

Duygular

Duygular

Tepkiler

Korku & belirsizlik

Gücenme

Hayal kırıklığı

Umursamayan
& ilgisiz

Savunmacı

Otoriteye karşı 
negatif tepki

Şekil 3 Hapse atılmış olan gençlerin duygularının karmaşık 
doğası (Ahmed Shafi (2019))
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salonlarına değişen bazı spor ve aktif oyun tesislerini sağladıklarını bildirmiştir. 
Bu tipik olarak tesisin büyüklüğü, yerel bütçe ve fiziksel kapalı ve açık alana 
bağlıydı. Aşağıdaki 4. Tablo ortak ülkelerdeki ceza infaz kurumlarında alan ve 
tesis bulunabilirliğini göstermektedir.

AG4C’deki ortakla bağlı olunan düzende kullanılabilen tesislerin analizi 
Portekiz’de, bulunan tesisler içerisinde “genel spor tesisleri iyi” olarak 
değerlendirilmekte ve öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam 
edildiğinden, öğretmenler spor ve aktif oyunlar hakkında eğitim görmektedir. 
Ancak, bazı gençlerin spor etkinlikleri için güvenli ortamın dışına çıkmasına 
izin verilirse, bu tür etkinlikler için açık alanlara sahip olmayabilir. Bu durum, 
gözaltındaki gençlere eğitim ve refah yaklaşımı sunan İtalya ve İspanya’da 
da benzer şekildedir. Gözlem altındaki gençlerin sahada bir spor tesisleri 
yelpazesi vardır ve bu nedenle böylesi faaliyetler için oradan ayrılmalarına 
izin verilmemektir. Ancak, ne hapisteki gençlerin sosyal ve duygusal 
yeterlilikleri üzerinde ne de hapishanede sporun kullanımı üzerine yapılmış bir 
araştırma yoktur; bu bunun oldukça az araştırılmış olduğunu göstermektedir. 
Romanya, yakın zamanda bir dizi reformdan geçmiştir ve bunun sonucu 
olarak Romanya kurumlarında, gençlerin bulundukları alanı terk etmek 
zorunda kalmayacakları bir dizi spor tesisi vardır. Romanya hapishanelerinde 
geldiklerinde gençleri değerlendiren ve ihtiyaçlarını destekleyen, eğitimciler 
ve psikologlar dahil, bir profesyonel yelpazesi vardır. Ancak, sistemlerin 
çoğunda olduğu gibi, reformların yelpazesi ve sınırlı kaynaklar nedeniyle, 
değişim zorlayıcı olmuştur. Macaristan görece daha sınırlayıcı bir yaklaşımı 
kabul etmiştir ve açık hava alanlarının çoğu günde bir saate kadar temiz 
hava sağlaması içindir, ancak spor faaliyeti ve sosyal becerilerin gelişmesi 
özendirilmektedir. Türkiye de yakın dönemde, Avrupa sistemlerini örnek 

Ülke Alan ve tesis bulunabilirliği
Kablosuz bağlantı ağı ya da diğer 

elektronik cihazlar

İngiltere İyi
Kablosuz bağlantı ağı yok, cihazlar 

denetim altında kullandırılıyor

Macaristan Sınırlı açık hava Kablosuz bağlantı ağı yok, sınırlı cihazlar

İtalya İyi Kablosuz bağlantı ağı yok, sınırlı cihazlar

Portekiz İyi Kablosuz bağlantı ağı yok, sınırlı cihazlar

Romanya Gelişmekte Kablosuz bağlantı ağı yok, sınırlı cihazlar

İspanya İyi Kablosuz bağlantı ağı yok, sınırlı cihazlar

Türkiye Değişken
Bazı ceza infaz kurumlarında ve 

denetim altında kablosuz bağlantı ağı. 
Sınırlı cihazlar

Tablo 4 AG4C faaliyetleri için mekân ve tesislerin bulunabilirliği
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alma çabasıyla, pek çok ceza reformunu gözden geçirmektedir. Ceza 
infaz kurumunda  spor konusu hakkında yakın zamanda yeni bir politika 
yayınlanmıştır ve bunu uygulamak için politik bir isteklilik bulunmakta, AG4C 
projesine katılımları bu istekliliği göstermektedir.  Bu çok yeni olduğu için, 
ülke çapında tesislerin bulunabilirliği oldukça değişmektedir ancak bunu 
geliştirme tutkusu vardır.

Yakın denetim altı hariç ve sadece sınıfl ardaki geleneksel eğitim faaliyetleri 
dışında Wifi  ya da internet tesislerine erişim olduğu bildirilmemiştir. Bu, sosyal, 
duygusal, vatandaşlık ve e-yeterliliklerin gelişimini ve ilerlemesini sağlamak 
ve ölçmek için aktif oyunlar ve sporla birlikte kullanılmak üzere geliştirilecek 
Uygulama (application) tasarımının bazı zorluklarını ortaya koymaktadır. Bu, 
ortak kurumlarda yapısal, yenilikçi ve fi nansal konularda bazı değişiklikler 
gerektiren bir alandır.

Eğitmenlerin tutumları ve becerileri
Önemli olan sadece tesislerin ya da kaynakların sunulması değildir, aynı zamanda 
herhangi bir müdahalenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde toplumun 
ve gerçekte ortamda çalışan personellerin davranışları da önemli bir rol oynar. 
Bu, gözaltı hizmetlerinin yanı sıra rekreasyonel faaliyetler olarak algılanabilecek 
faaliyetlere yönelik de genel yaklaşımlar içermektedir. Dahası, ortak ülkelerin 
eğitim sistemleri ve adalet sistemlerinde oyunların ve sporun sahip olabileceği 
statünün de etkisi olabilir. Bu konuların hepsi genç bireye ve onun aktif oyunlara 
ve spora kişisel bakışına ektir.

Tutumlara ek olanlar eğitimcilerin ve öğretmenlerin becerileri, deneyimleri 
ve yaradılışlarıdır. Geleneksel olarak, güvenli gözaltı ortamlarında yüksek bir 
personel devri söz konusudur ve güvenli gözaltı ortamında personelin eğitimi 
ve gelişimi değişiklik göstermektedir (Jeanes ve ark., 2009). Bunun, özellikle 
gözaltındaki gençlerin duygusal ihtiyaçları ışığında, müdahalelerin sağlanması 
ve bu müdahalelerin başarısı üzerinde etkisi vardır (Ahmed Shafi , Templeton, 
Pritchard ve Huang, derleme altında).

Bütçe ile ilgili kısıtlılıklar
Avrupa (yetişkin) cezaevlerinde aktif oyunların ve / veya sporun kullanılması, 
yaklaşık olarak% 49 oranında ancak 2000’den sonra Avrupa’daki bölgesel 
farklılıklar ile ortaya çıkan nispeten yeni bir olgudur (Sempe, 2019). 
Bu sporun ve aktif oyunların kullanımının tam olarak oturmuş olmadığını 
düşündürmektedir, ancak uygulanması geniş bir ‘rehabilitasyon’ terimi kılıfına 
sokulmuştur. Bunun aktif oyunların ve sporun ortamlardaki statüsü üzerinde bir 
etkisi vardır ve ortamların bireysel kültürüne bağlı olabilir. 
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Sempe’nin (2019) Avrupa cezaevlerinde sporla ilgili yaptığı derinlemesine bir 
anket cezaevinde üç ana spor pratiği ortaya çıkarmıştır: denetlenmiş, kendini 
yöneten ve daha az oranda rekabetçi. En popüler yapı futbol, ardından fitness 
eğitimi (spor salonu) ve sonra masa tenisi olmuştur.
Ancak, aynı çalışmada sporun ayrı bir bütçeye sahip olmadığı tespit edilmiştir. 
Bu durum bu projedeki ortakların kaynak ve tesis olarak bazı zorluklar 
yaşayabileceklerini düşündürmektedir. Ayrıca, bütçe diğer iyileştirme 
faaliyetleri ile paylaşılacaksa, programların ileri dönük planlanması açısından 
zorlukları önleyebilir. Bu gerilimler spor faaliyeti kadrosunun ve denetiminin 
bulunabilmesine kadar genişletilmiştir.

Sonuç olarak, geliştirilmiş olan oyunlar sadece sosyal ve duygusal yeterliliklerin 
gelişmesine odaklanmak zorunda değildir, aynı zamanda ortak ülkelerde gençlik 
adaleti bağlamında insan ve fiziksek özellikleri de dikkate almak zorundadır.

Özet
Değişim için Aktif Oyunlar Erasmus+ Projesinin Güncel Durum Analiz Raporu 
projenin hedeflerine ve amacına ulaşılmasındaki bağlamsal zorlukların 
bazılarının daha derinden anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla, ortak ülkeler 
için gençlik adalet sisteminin arka planını sunmuştur.

Bu rapor aynı zamanda genel olarak sosyal ve duygusal yeterlilikler hakkında 
ve özel olarak yasalar ile ihtilafa düşmüş olan pek çok gencin profili için 
alanyazını eleştirel olarak incelemiştir. Yasalar ile ihtilafa düşmüş olan 
gençlerin demografik ve arka plan özelliklerindeki benzerlikler sosyal ve 
duygusal yeterliliklerin gelişmesinin garanti edildiğini göstermektedir. Böylesi 
yeterliliklerin geliştirilmesi için sporun ve aktif oyunların kullanımıyla ilişkili 
alanyazın da araştırılmıştır ve gençlik adalet sisteminde gençler için etkililiği 
hakkındaki araştırmalar sınırlı olduğu halde, mevcut alanyazın sporun ve aktif 
oyunların sosyal ve duygusal yeterliliklerin gelişmesinin desteklenmesinde 
etkili bir yol olabileceğini önermektedir. Ancak, açık olan şey oyunların tasarımı 
sadece gençlik adalet sistemindeki gençlerin duygusal ihtiyaçlarına hassas 
olması değil, aynı zamda her ortak ülkenin bağlamsal zorlukları ve sınırlamaları 
içine de uyarsa bunun böyle olabileceğidir. Oyunlar onları değerlendirmek 
için AG4C ekibi tarafından seçilen araçlar aracılığıyla yeterliliklerin geliştiğini 
somut bir şekilde gösterebildiğini ispatlamalıdırlar. Bunun yapılmasında, 
bu en yeni analiz raporu oyunların geliştirileceği kavramsal ve metodolojik 
temeli sunmaktadır.
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1. Ek

AÇIKLAMA Yaş Artılar Eksiler Rakip

Ergen duygu 
düzenleme 

anketi
80 likert

Bilişsel, davranışsal, fizyolojik ve 
sosyal yanıt alanlarında duygu 

düzenleme stratejilerini ölçmek 
için tasarlanmıştır; yoğunluk ya 
da süre duygu özellikleri ve hoş 

ya da nahoş duygu değerleri

12-17
Kolay gözüküyor

Admin/
Skor?

68 dolar
80 soru

Dil erişimi

Temel empati 
ölçeği

20 likert

Enstrüman empatik yanıt 
verebilmenin iki bileşenini 
algılayan iki alt-ölçekten 

oluşmaktadır: başka kişinin 
duygularıyla duygusal örtüşmeyi 

ölçen etkisel empati alt-ölçeği 
ve başka kişilerin duygularını 

anlama yeteneğini ölçen bilişsel 
empati alt-ölçeği

9-18
Yaş aralığı 

uygulaması

Sadece bir 
alan

Erişim / 
maliyetler

Belirli değil

BECK gençler 
için kendilik-

kavramı 
envanteri
20 likert

Çocuklarda ve ergenlerde 
Kendi kendine yeterlilik, kuvvet 

ve olumlu kendilik değeri 
hakkındaki algıları ölçmektedir

7-19
Yaş aralığı / 5 – 10 

dakika

Maliyet
250 pound 
(25 kitapçık)

Evet?

Kısa ergen 
sosyal açıdan 
yararlı algılar 

ölçeği

Hem kendi kendine raporlama 
hem de ebeveynlerin 

raporlaması versiyonları bulunan, 
bir ayar yelpazesi içinde, 

16 yaşına kadar geniş yaş grubu 
yelpazeleriyle kullanılmak 

üzere toplum taraftarı olma 
ölçeği. Toplum taraftarı davranış 
ve eylemlere yönelik kapsama 

kadar hem gençlerin 
kendi algıları hem 

de ebeveynlerin algıları

11-16
10 dakika

ÜCRETSİZ 
Bulamadım?!

Kaliforniya 
sağlıklı 

çocuklar anketi 
– esneklik

51 likert

RYDM hem dahili varlıkları 
(kişisel güçler) hem de harici 

kaynakları (koruyucu faktörler) 
ölçmektedir; bunların hepsi 

olumlu gelişimsel sonuçlarla 
bağlanmıştır.

12-17
20 dakika
150 dolar

Çocuk ve 
ergen sosyal 
destek ölçeği

40 likert

CASS algılanan sosyal desteğin 
bir ölçütüdür

8-12 ya 
da 12-18

ÜCRETSİZ

Çocuk davranış 
ölçeği

38 likert

Bu enstrüman, her maddenin 
çocuğa uygulanabilirliğini 

dikkate alarak, öğretmenlerin 
çocuğun davranışına 3 puanlık 

bir ölçekle puan vermesini 
gerektirmektedir.

5-13

Gazetede 
bulunabiliyor / 
geniş bir aralığı 

kapsıyor

Yaş sınırı / 
öğretmen 

raporu
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AÇIKLAMA Yaş Artılar Eksiler Rakip

Çocuğun 
kendi kendine 
kontrol dere-
celendirme 

ölçeği 
33 (alternatif 

yapı?)

EI / SE yetkinliği 8-12 Makale £30 Erişim?

Akran 
etkileşimine 

göre çocuğun 
kendi kendine 

verimlilik 
ölçeği

Kendi kendine SE yetkinliği 
algıları

Zorunlular: Kurallar; talepler
Pazarlık; Sözlü saldırganlık

8-11
Uygulama alanlarını 

kapsıyor

Yaş aralığı
Güncel/ 
erişim?

Kültürden 
bağımsız 
özsaygı 

envanteri
67 madde

Akademik özsaygı: genel 
özsaygı, ebeveyn/evde özsaygı, 

sosyal özsaygı, kişisel özsaygı. 
Ergenin kişisel ve günlük 

deneyimleri içinde özel alanlarla 
ilişkili özelliklerin algılanmasını 

ortaya çıkartır

13-18
(ayrıca 
diğerl-

eri)

10 dakika

34 pound tek 
satın alma?

İngiltere 
normu yok

Duygusal 
Düzenlemede 

Zorluklar 
Ölçeği

36 likert

Duygusal Düzenlemede 
Zorluklar Ölçeği (DERS) ergenler 
ve yetişkinler arasında duygusal 
düzenleme sorunlarını ele almak 
için kullanılan iyi doğrulanmış ve 
yaygın şekilde kullanılan kendi 

kendine raporlama ölçeğidir

11-17
Ücretsiz? Kopyası 

paylaşılan sürücüde
Puanlama Evet

Temel sosyal 
davranış 

değerlendirme
12 likert

5-12 Ücretsiz
Yanlış yaş 

grubu 
(Norveç)

Duygusal 
farkındalık 

anketi

DFA çocuklar ve ergenlerin 
kendi duyguları hakkında 

nasıl hissettikleri ya da 
düşündüklerini tanımlamak 

amacıyla geliştirilmiştir. DFA’nin 
güncel versiyonu duygusal 
işlev görmenin altı özelliğini 

tanılmayan altı-etmenli 
bir yapıyla tanımlanmıştır: 

Farklılaştıran duygular, 
duyguların sözlü paylaşılması, 

duyguların bedensel farkındalığı, 
duyguların dışa vurulması, 
duyguların analiz edilmesi, 
başkalarının duygularına 

dikkat etme

8-16 Ücretsiz

Sadece 
duygular 

(sosyal…ne 
olacak)

Başkası-
na da 
ihtiya 

duyacak-
tır

EPOCH ergen 
refahı ölçeği

20 likert

EPOCH ergen refahı ölçeği beş 
psikolojik özelliği değerlendirir: 
İlişkiye girme, sebat, iyimserlik, 

bağlı olma ve mutluluk.

11-18
Ücretsiz?

Refah SEC’in 
bütün 

ögelerini 
içermiyor

Lawrence 
özgüven
16 likert

4-13 Gazete için ödeme
Sınırlı yaş 

aralığı
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AÇIKLAMA Yaş Artılar Eksiler Rakip

Ergenlerin 
başa çıkma 

stratejilerinin 
ölçümü
34 likert

Ergen başa çıkma stratejileri: 
metanet/dikkat dağılması, dışa 
vurma, dalgınlık, sosyal destek 
arama, kendi kendine bakma

11-16

“Öğrenen 
Olarak Kendim 

Ölçeği”
Likert 

Problem çözmekten hoşlanma, 
akademik kendi kendine 
yeterlilik, öğrenme kendi 

kendine verimliliği, dikkatli 
öğrenme tarzı, kaygı, sorun 

çözümünde sözlüğe başvurma 
ve kullanma, New York ile başa 
çıkmada kendine güven, sorun 
çözme yeteneğinde kendine 
güven, sözel yetenek/akıcılık, 

genel yeteneklerde 
kendine güven

9-16 £60 Evet

Uyum 
sağlamalı 
öğrenme 

modeli anketi
14 likert

Bu enstrüman öğrencinin 
ustalaşmasını, performans-

yaklaşımını ve performanstan 
kaçık hedef yönelimlerini 

değerlendirmek için 
tasarlanmıştır. Ana farklılık farklı 

konular arasında genel aynı 
sınıfta kalma deneyimlerini 

yansıtmak için ilkokul öğrencileri 
için daha alana-genel yaklaşım 
olarak farklı okul seviyeleri için 

farklı versiyonları vardır.

5-18
Bazı ilginç alanları 
ölçmeyi hedefliyor

Bütün 
SEC’leri 

ölçmüyor
?

Olumlu genç 
gelişme formu

34 likert

Kısa GGF öğrenci anketi 5 C’yi 
(Yeterlilik, bağlantı, güven, 

bakım ve karakter) ölçmektedir 
ve olumlu genç gelişiminin 4-H 
araştırmasının bir parçası olarak 

geliştirilmiştir.

10-18 Erişilebilir mi?
Gazetede var 
– yeterince 
geniş mi?

Genç Hayatı 
Yönelim testi;

Yaşam Yönelim 
testi

Çocukların kendi hayatları 
hakkında sahip oldukları önemli 
beklentileri güvenilir bir şekilde 
değerlendirebilen bir iyimserlik 

ve kötümserlik ölçümüdür.

8-12

Ücretsiz – likert 
ölçeği. Yönetmesi / 
puanlaması kolay
Sadece 16 soru

Sadece 
iyimserlik / 
kötümserlik 
seviyelerine 
odaklanıyor, 
bu nedenle 

yeterli bir 
yelpazeyi 

kapsıyor mu 
emin değilim

Weinberger 
Uyum 

Envanteri 
Kendini 

Kısıtlama 
Ölçeği

Sosyal-duygusal uyumu ölçer
Stres (12 madde), sınır koyma (12 
madde), eleştiriye aşırı duyarlılık 

(11 madde), dürtüsellik;
Toplamda 84 maddeli 10 

alt-ölçekli. Yüzde derecelerini 
göstermektedir. Uygulama süresi 

30 dakika. Kısa versiyonunu 
uygulaması yaklaşık 10 dakika 

sürmektedir.

10 -17 
yaş

Ücretsiz Likert 
ölçeği

Standardize edilmiş

Uygulaması 
biraz vakit 

almak-
tadır fakat 

ilişkili alanları 
kapsıyor 

www.selfdefin-
ingmemories.

com/WAI_
Scoring_Manu-

al.pdf 
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Warwick – 
Edinburgh 

Mental İyi Oluş 
Ölçeği

Genel nüfusun refahını 
takip ediyor

13 yaş–4 
yaş

Ücretsiz (kullanmak 
için kayıt lazım) 

refah çevresindeki 
programların/ 

müdahalelerin takibi 
için tasarlanmış. 

Çok kültürlü 
kullanım için tasdik 

edilmiş. Diğer dillere 
zaten çevrilmiş: 

Felemenkçe, 
Fransızca, Almanca, 
Yunanca, İtalyanca, 

Japonca ve 
Brezilyaca

https://warwick.
ac.uk/fac/sci/med/
research/platform/

wemwbs/researchers/
languages/

Standartdize edilmiş

10 yaştan 
itibaren 

başlamam-
aktadır.

Kaydolun-
caya kadar 
gerçek an-
kete erişile-
memektedir

Walker- 
Mcconnel 

Sosyal 
Davranış ve 
Okula Uyum 

Ölçeği

Okul becerilerindeki eksiklikleri 
ölçmek amacı ile tasarlanmıştır.

Öğretmen raporlamaktadır. 
Likert ölçeği

6-18 yaş Standardize edilmiş

43 madde 
ancak stand-
ardize edilip 
kısaltılmış bir 

versiyonu 
bulun-

maktadır 
(tamam-
laması 

yaklaşık 5 
dakika)

Anlaşıldığı 
kadarı ile 
ödeme 

yapılması 
gerekme-
ktedir ve 

amaçlarımızı 
yeterince 

kapsamadığı 
görünmek-

tedir

UCLA Yalnızlık 
Ölçeği

Yalnızlığı değerlendirmektedir.
12-21 
yaş

Bizim 
ihtiyaçlarımız 
için çok sınırlı

Davranış 
Duygusal-zekâ 
Anket Formu

Çeşitli sosyal ve duygusal 
becerilere bakıyor: Kişiler arası 

duygusal düzenleme, özgüven, 
motivasyon vs. 

153 madde, tamamlaması 
25 dakika

Ücretsiz (ama 
gönüllü katkı istiyor), 

7 puanlı likert 
ölçeği, pek çok 
boyutu kapsıyor.

30 maddeli kısa bir 
versiyonu var.

Puanlama 
için formlar 
yollanmak 
zorunda.

150’den fazla 
soru.

Tercüme 
edilmiş ama 

bağlantı 
şu anda 

çalışmıyor.

?

Sosyal Yetenek 
Ölçeği (SYÖ)

SYÖ, zayıf gelişmiş davranışlara 
odaklanmaktadır

Hayır
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Shapiro Kontrol 
Envanteri

Çocuklar için kontrol hislerini/
algısını ölçmektedir

9-15 yaş

Standart hale 
getirilmiş.
32 madde, 

tamamlaması 10 
dakika

Çocuklar İçin 
Kendi Kendine 

Motivasyon 
Envanteri

Kendi kendine motivasyon 
seviyelerini ölçüyor. Özellikle 

düşük dışsal destek 
olan durumlarda.

Muhtemelen 
bizim 

ihtiyaçlarımız 
için çok dar

Ücretsiz 
erişilemiyor 

gibi 
gözüküyor

Hayır

Genç Ergenler 
İçin Dayanıklılık 

Ölçeği

En zor koşullar altında bile 
ayak uyduruyorum. Türkiye’de 
standartlaştırılmış. Öğretmen/

akrandan vs. etkilenen 
esnekliğe bakıyor

Teorik 
çerçeve 

bizimkinden 
farklı gibi 

gözüküyor, 
bu nedenle 
ilişkili değil.

Duygudurum 
Anketi

Çocuklarda ruh halini ölçmek 
için tasarlanmış. Duyguların yanı 
sıra fiziksel şikayetlere bakıyor.

Ücretsiz – 
başlangıçta İspanyol 
tasarımı, yani zaten 

tercüme edilmiş

Çocuklarda 
kendinin 
farkında 

olma öges-
ine gerek 

var. Oldukça 
basit. ‘Mutlu 

hissedi-
yorum; 
mutsuz 
hissedi-

yorum…’ vs.

Genel 
Düzenleme 

Odaklı Anket

Hedef ayarlarına ve 
çocukların ilgileneceği hedef 

türlerine bakıyor

14-18 
yaş

Ücretsiz

Bizim ihtiyaç 
duyduğu-
muzun üst 
ucundaki 

yaş aralığı ve 
çok hedefe 
odaklı; çok 

özel

Çocuklar için 
ifade ve duygu 

ölçeği

Olumsuz duyguları göstermek 
için duygu farkındalığının 

olmaması ve motivasyonun 
olmaması

Gazete 
aracılığıyla 
erişmek zor 

ve bizim 
hedef 

grubumuzun 
duygusal 
profiline 

gerçekten 
girmiyor

Kapsamlı 
Yaşam Kalitesi 
Ölçeği- Okul

46 soru, 15 dakika. Yaşam kalitesi 
algılarını keşfediyor. Sağlık, 

üretkenlik, yakınlık, refah hissi

11-18 
yaş

Ücretsiz – likert 
ölçeği

İnternetten 
erişme 

bağlantısını 
bulamıyor 

gibiyim
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Çocuk ve 
Genç Esneklik 

Ölçümü

Gençlerin esnekliğini inşa 
etmeye yardımcı olan birey 

ve sistem seviyesi 
kaynakların ölçümü

9-23 yaş

28 madde – 
çocuğa en yakın bir 
yetişkin dolduruyor 

Ungars’ın 
çalışmasına 

dayanıyor. Çok 
çocuk dostu kendi 
kendine bildirme 

maddeleri var

Duygulardan 
daha çok 
esnekliğe 
odaklan-
maktadır

Ergenler için 
Kariyer Kontrol 

Yeri Ölçeği

Kontrol faktörlerinin harici ve 
dahili yerlerine bakmaktadır.

15-16 
yaş

Çok dar yaş 
aralığı

Erken Öz-
düzenleme 
Envanteri

Kısa ve uzun dönemli 
düzenleme

11-16 
yaş

Ücretsiz, standart 
hale getirilmiş

likert

Sadece bir 
ülkede bir 
okul içinde 

göreceli 
olarak küçük 
bir örnek için 

standart-
laştırılmış

Öğretmen 
Akademik 

Başarı Moti-
vasyonu Dere-
celendirmesi

Öğrencilerin motivasyonu 
hakkında içgörüler

Sadece motivasyona odaklı, 
yani daha az ilişkili

8-11 Ücretsiz Hayır

Tangney Öz-
Kontrol Ölçeği

Kendi/dürtü kontrolü için 
genel kapasite

11-16
Likert ölçeği

Ücretsiz 
Hayır

Öğrenci Yaşam 
Tatmini Ölçeği

Genel hayat tatmininin kısa 
ölçümü

11-16
Sadece 7 madde

Ücretsiz
Hayır

Öğrenci Girişim 
Aracı 

Bilişsel ve duygulanımlı girişimi 
ölçüyor

8-18
Ücretsiz 33 madde 

likert ölçeği
Hayır, 

çok sınırlı

SDQ

Duygusal semptomlar, 
davranış sorunları, 

Hiperaktivite/dikkatsizlik, 
akran ilişkileri sorunları,

Sosyalleşme taraftarı davranış

4-17

Öğrenci, ebeveyn 
ve öğretmen 

tarafından 
dolduruluyor

Şimdiden 
bir sürü dile 

çevrilmiş 
http://www.

sdqinfo.com/
py/sdqinfo/

b0.py

Evet

Stirling Çocuk 
Refahı Ölçeği

Kişiler arası ölçümler 
dahil, çocukların yaşam 

refahının olumlu kelimelerle 
değerlendirilmesi

8-15
12 madde

Likert ölçeği

ehwb 
ölçeklerine 
daha genel 

bir bakış 
https://www.

ucl.ac.uk/
evidence-

based-
practice-unit/

sites/evidence-
based-

practice-unit/
files/pub_and_

resources_
resources_for_
profs_mental_
health_toolkit.

pdf

Hayır

Sosyal 
Duygusal ve 
Karakter İyi 
Oluş Ölçeği

Sosyal duygusal beceriler ve 
karakter, sosyalleşme taraftarı 

davranışlar, evde ve okulda saygı
4-11

Çok genç
Ücretsiz

Hayır
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Sosyal Beceri 
Gelişme 

Sistemi-Dere-
celendirme 

Ölçekleri

Akademik yeterlilik, sosyal 
beceriler ve sorun davranışları 

ölçmektedir
4-18

Ebeveyn, öğretmen 
ve öğrenci üçgenini 

kullanıyor
Akademik yeterlilik, 

sosyal beceriler 
ve problem 

davranışlarını 
ölçüyor

Likert £275 Maliyet 
engelleyici

Maliyet 
nedeni-
yle Hayır

Sosyal 
Yeterlilik 
Envanteri

Sosyal becerileri ve 
davranışları ölçüyor

7-10

Likert
Öğretmen ve 

ebeveyn raporluyor
Ücretsiz

Hayır, çok 
genç

Daha kısa 
Warwick-
Edinburgh 

Mental İyi Oluş 
Ölçeği

Olumlu şekilde ifade edilmiş 
öznel iyi oluş ölçümü

6-18
Likert

Ücretsiz 

Hayır, 
çünkü 

yeterlilik 
bazlı 
değil

2. Ek
Araç Açıklama

Duygusal 
Düzenlemede 

Zorluklar Ölçeği 
36 likert

Duygusal Düzenlemede Zorluklar Ölçeği (DERS) iyi doğrulanmış ve ergenler ve 
yetişkinler arasında duygu düzenleme sorunlarının değerlendirilmesi için kendi kendine 

raporlama ölçümü olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Weinberger Uyum 
Envanteri

Kendi Kendini 
Sınırlama Ölçeği

Sosyal-duygusal uyumu ölçmüştür
Sıkıntıya (12 madde), sınırlamaya (12 madde), eleştiriye aşırı duyarlılık (11 madde), 

Toplamda 84 sorulu 10 alt-ölçek. Yüzde dereceleri veriyor. Vermesi 30 dakika. Kısa 
versiyonu uygulaması yaklaşık 10 dakika sürmektedir.

Warwick – Edinburgh 
Mental İyi Oluş Ölçeği

Genel popülasyonu değerlendirmektedir.

Davranış Duygusal-
Zeka Anket Formu

Çeşitli sosyal ve duygusal becerilere bakıyor: Kişiler arası duygusal düzenleme, 
özgüven, motivasyon vs. 

153 madde, tamamlaması 25 dakika

SDQ
Duygusal belirtiler, davranış sorunları, hiperaktivite / dikkatsizlik, akran ilişkisi sorunları, 

toplum yanlısı davranış

Bütüncül Öğrenci 
Değerlendirmesi

Kısa versiyon 10 dakika (daha uzun 15-20)
31-60 madde

Bütüncül Öğrenci 
Değerlendirmesi

Çeşitli dillerde,
• Akademik Motivasyon

• Eylem Odaklılık
• Girişkenlik

• Kritik düşünce
• Duygu Kontrolü

• Empati
• Öğrenmeye İlgi

• İyimserlik
• Perseverans

• Yansıtma
• Akranlarla İlişkiler

• Güven
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11-17
Ücretsiz? Kopyası ortak 

sürücüde
Puanlama yapılması

9-16 £60

10 -17
Ücretsiz Likert ölçeği
Standardize edilmiş

Uygulaması biraz vakit almaktadır fakat ilişkili alanları 
kapsamaktadır. 

http://www.selfdefiningmemories.com/WAI_Scoring_
Manual.pdf 

13 – 74

Ücretsiz (kullanmak için 
kayıt olmanız gerekir) 

Sağlıkla ilgili programların / 
müdahalelerin etkisini izlemek 
için tasarlanmıştır. Çok kültürlü 

kullanım için onaylanmıştır. 
Halihazırda diğer dillere; 

Hollandaca, Fransızca, Almanca, 
Yunanca, İtalyanca, Japonca, 
İspanyolca ve Brezilya diline 

çevrilmiştir.
https://warwick.ac.uk/fac/sci/

med/research/platform/wemwbs/
researchers/languages/
Standardize edilmiştir

10 yaşından itibaren başlamıyor.
Kaydoluncaya kadar gerçek anket görülemiyor.

Ücretsiz (fakat gönüllü katkı 
istemektedi), 7 puanlı likert 

ölçeği, pek çok boyutu kapsıyor

Puanlama için formlar yollanmak zorunda.
150’den fazla soru.

4-17
Öğrenci, ebeveyn ve öğretmen 

tarafından doldurulmaktadır.
Likert

Şimdiden bir sürü dile çevrilmiş
http://www.sdqinfo.com/py/sdqinfo/b0.py

10-18

Maliyet? Denemek ve öğrenmek 
için e-posta gönderilmiştir. 
Ortak drive’da makalesi yer 

almaktadır

CASEL’in internet sitesinden
http://measuringsel.casel.org/assessment-guide/measure/holistic-stu-
dent-assessment-hsa/ 

Örnek sorular
https://measuringsel.casel.org/wp-content/uploads/2018/09/HSA_
Scale_Overview_and_Sample_Items_No_SDQ.pdf

Örneğin .
Öğrenciler için Sosyal ve Duygusal Yeterlilik Anketi (SEL-C)
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3. Ek
CASEL Yeterliliklerinin üzerine nitel ve nicel veri haritalaması AG4C

WEMWBS Ölçek maddesi CASEL yetkinliği

Gelecekle ilgili iyimserim
hissediyorum.

Öz-yönetim

Kendimi işe yarar (faydalı) hissediyorum. Öz-farkındalık

Kendimi rahatlamış hissediyorum. Öz-farkındalık

Diğer insanlara karşı ilgiliyim. Sosyal farkındalık

Farklı işlere zaman ayırabilecek enerjim var Öz-yönetim

Sorunlarla iyi bir şekilde başa çıkabilirim Sorumlu karar verme

Açık ve net bir şekilde düşünebiliyorum Sorumlu karar verme

Kendimden memnunum Öz-farkındalık

Kendimi diğer insanlara yakın hissediyorum İlişki becerileri

Kendime güveniyorum Öz-farkındalık

Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum  Sorumlu karar verme

Sevildiğimi hissediyorum İlişki becerileri 

Yeni şeylere karşı ilgiliyim Öz-yönetim

Neşeli hissediyorum Öz-farkındalık

Nitel sorular

Oyunların son hedefine ulaşırken, başkalarıyla 
birlikte çalışmak sana nasıl yardımcı oldu?

İlişki becerileri, sosyal farkındalık

Oyunların son hedefine ulaşırken hissettiğin 
herhangi bir zorluğun üstesinden nasıl geldin?

Bütün alanlar: Öz-yönetim, sorumlu karar 
verme, Öz-farkındalık, ilişki becerileri, sosyal 

farkındalık
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