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REHAB 
Rehabilitation and Integration into Society 
of Drug Addicted Adults and Their Families 

 
 

 

 

Madde Bağımlısı Yetişkinlerin ve Ailelerinin 
Rehabilitasyonu ve Topluma Yeniden 

Kazandırılması Projesi 
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Ergenlik Çağı Sorunları ve 
Ergen İletişimi   
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İnsanda bedence, boyca büyümenin 
hormonal 
  cinsel  
    sosyal 
      duygusal  
         kişisel   
           zihinsel  

değişme ve gelişmelerin olduğu,  
buluğla başlayan ve bedence  

büyümenin sona  ermesi 
 ile sonlandığı düşünülen   

özel bir  
evre 
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ERGENLİK AŞAMALARI 
 
A-  Ergenliğin başlangıcı:  

                11-14 yaş kızlar  
                     13-15 yaş erkekler              

B-Ergenliğin  ortaları :                                                         
               14-16 yaş kızlar      

                    15-17 yaş erkekler   
 C-Ergenliğin sonları : 

        17-21 yaş 
olmak üzere 3 ana dönem 
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Ergenlik Döneminde Değişimler 
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 Fiziksel değişimler  

 Zihinsel değişimle 

 Duygusal değişimler  

 Sosyal değişimler  
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FİZİKSEL DEĞİŞİM 
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Ergenler için standart bir büyüme eğrisi yoktur. 
 
 

Büyüme hız ve süreleri bireyden bireye ve 
bölgesel şartlara göre değişir. 

  
 

 Örneğin kızlar daha hızlı büyürler 
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• Beden hızlı büyür, gelişir. 
Sesi ayarlayamama 

ani kilo değişimleri-kilo artışı-zayıflık 

aynaya yapışma…  

 
• Kaslarda ve yağlanmada artış başlar. 
Gücünü Kontrolde Zorluk 

Çabuk Yorgunluk 

Sivilcelenme 

Uyku Ve Yeme Değişikliği...  
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El ve ayaklarda hızlı büyüme  
(Bu durumda vücut tam kontrol edilemez. Örn: 

sakarlık ) 

 
Değişimin artması bir takım 

fizyolojik rahatsızlıklara neden 
olabilir. 

(Bel Ağrıları, Bacak Ağrıları....) 

 

Boy ve kilo artışı hızlanır 
Terleme artar 
Vücut direncinde azalma olur 

İştahta artış gözlenir,  
Abur cubur yeme merakı artar, 
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dikkat dağınıklığı 

Dikkat sorununun nedenleri,  
Büyüme hormonunun vücuttaki enerjinin büyük 

kısmının harcanması  
Bedensel ve duygusal gelişim sürecindeki 

anlamlandıramama ve kabullenememe  
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Bedensel gelişimin, sosyal ve duygusal 
gelişimden daha önce ve hızlı 

gerçekleşmesi karşımıza iri vücutlu 
çocuk ruhlu bireyler çıkarmaktadır.  

 

Sorunların asıl kaynağı ebeveynin 
bedensel gelişimini gözlemleyerek 

gelişme hızını tüm alanlara 
genellemesidir.  

 

Ergenlerin ancak dönem sona erdiği 
zaman yetişkin gibi davranması ve 

düşünmesi beklenebilir. 
12 
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Hormonlar ve bedenin cinsel farklılaşması ile 
kadın ve erkek özellikleri ortaya çıkar. 

tüylenme,  

göğüs ve kalçaların belirmesi,  

sakallar,  

Yüzün ve omuzların şekillenmesi bedeni 
çocukluktan yetişkinliğe taşır. 

 

Her genç için regli (adet) ve boşalmaların

başlangıç zamanı, kişisel

farklılıklar gösterir.

13
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BİLİŞSEL 
GELİŞİM 
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Bilişsel Gelişim 
• Ergenlik döneminde bireyler mantıksal düşünmede 

yetişkinler düzeyine ulaşırlar 

• Toplumsal ilişkilerde kuralların gerekliliğini anlamaya 
başlar, 

• Toplumsal kurallara ve geleneklere eleştirel bakmaya 
başlar.  

• Olaylar arasında neden- sonuç ilişkisini daha rahat 
anlamaya başlar. 

• Soyut düşünür, genellemeler yapar ve mantıklı 
sonuçlara ulaşır. 
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• Kendine sunulan imkanları değerlendirebilir.  

• İdeallerini belirler ve kendine büyük hedefler koyar.  

• Davranışlarının ve hayatı düzenleme isteği oluşur.  

• Bir konuyu çok açıdan düşünme becerisi de edinmiştir.  

• Bulunduğu konuma ve düşüncelerine eleştirel bir gözle bakabilir. 

• Empati yapabilir.  

• Doğru ve yanlışı ayırabilmeye çalışır.  
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Bilişsel Gelişim 
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• Kendi doğrularını bulmaya çalışır ve bu konuda etrafındakilerle 
ters düşmeye razı olur.  

• Ergen nasıl bir kişi olacağını öğrenirken, öncelikle çevresindeki 
insanların ve ailesinin davranışlarını gözler.  

• Ergen nasıl bir kişi olacağını öğrenirken, öncelikle çevresindeki 
insanların ve ailesinin davranışlarını gözler.  

• Sıradan yerine uçları yaşarlar.  

• Risk alma, gizli hareket etme, sabredememe, akranlarına HAYIR 
diyememe, suyuna gitme, kuralları, töreleri sorgulama, yasak 
olana özenme, kafa tutma gibi davranışlar görülür.  

17 

Bilişsel Gelişim 
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DUYGUSAL 
GELİŞİM 
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Kendi kendilerine yönelik 
düşünceler yoğunlaşır.  

Ben kimim ?  

Hangi özellikleri sahibim? 

 Nasıl bir insan olmaya 
uygunum?  
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• Mahcubiyet ve çekingenlik,  

• Aşırı hayal kurma, aşık olma,  

• Tedirginlik, huzursuzluk, hoşnutsuzluk,  

• Çabuk sinirlenme, çabuk heyecanlanma,  

• Karamsarlık.  

• Yalnız kalma isteği 

20 
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Bağımsızlık arayışı. Ergenin; evine ve sevdiklerine bağlılığını 
sürdürerek bağımsızlığını kazanması en güzel yoldur.  

Kendini değerli hissetmek,  

Güçlü olmak, güçlü olanla ilişki kurmak,  

Güvenlik, düzen ve kural ihtiyacı duymak, 

Hak arayabilme, meraklarını giderme çabası. 

 
21 
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 Duygu durumunda kolay değişiklik 

 Ufacık bir nedenle ağlama  
 İçe kapanma 

 Alınganlık 

 Huzursuzluk 

 Erkekler kızlara göre daha sinirlidirler, 
duygularını bağırarak, ağlayarak, el –kol 
hareketleri yaparak belli eder. 

 Küçük bir kırıklık, ergeni kimse tarafından 
sevilmiyor inancına götürebilir 
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 Aşık olmak bu dönemde baskın bir duygudur. Bazen 
bunu karşı cinse belli edebilir, bazen de  duygularını 
saklamayı tercih edebilir. 

 

 Duygular daha çok arkadaşlarla paylaşılır 
 

 Ergenin yaşadıkları olumlu  duygular şiir, öykü 
yazmak  ya da hatıra tutmakla korunur. 

 

 Kızlar, erkeklerden daha erken duygusal olgunluğa 
ulaşır ve duygularını kontrol edebilirler. 

 

 İştah ve uyku düzeni değişiklikleri olabilir 
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  Beklentiler ve davranışlar zıtlaşır 
Genç aşırı derecede bencildir. Bunun tam karşıtı 

fedakar davranışlarda da bulunabilir. 
  Otoriteye karşı direnir, bağlandığı kişiye sonuna 

kadar bağlanır.  
Kendisine karşı çok nazik ve samimi, saygılı 

davranılmasını istediği halde başkasına karşı kaba 
ve sert davranabilir. 

  Çok iyimser, her şeye dört elle sarılan yorulmaz 
olmasına karşın; kötümser, içe kapanık, uyumsuz 

olabilir. 
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SOSYAL 
GELİŞİM 
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 Ailede başlayan sosyal süreç ergenlikte okul ve arkadaş gruplarına 
kaymaktadır.  

Aileye olan çocuksu bağımlılıktan kurtulma, 
Kimlik arayışı,  
Saygınlık ve statü kazanma isteği,  
Çabuk kurulan ve bozulan ilişkiler,  
Kolay etkilenme,  
İlgi çekme, rol sahibi olma çabası,  

 
 Gençliğe adım atan bireylerin kendilerini çevrelerine kabul ettirme çabaları 
bazen istemedikleri davranış ve tepkileri göstermelerine sebep olur.  

  

Sosyal Gelişim 
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 Kendilerini; 

 yalnız,  

 incelenen,  

 eleştirilen,  

 hakkında konuşulan biri olarak algılarlar. 

Özel ve biricik oldukları;  

 ölmeyecekleri,  

 yaralanmayacakları,  

 yakalanmayacakları,  

 kötü şeylerin başlarına gelmeyeceği inancına sahiptirler.  

 
 

Sosyal Gelişim 
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Bu dönemde en önemli şey arkadaşlıktır.  

Arkadaşlar; Aileden bağımsızlaşmada tutunacak dal olurlar.  

Bir gruba ait olma, sosyal gelişme için oldukça önemli bir 
duygudur 

Yaygın Özellikleri; 

•Akranları ve karşı cins tarafından fark edilip edilmedikleri, 

• önemsenmeleri ve beğenilmeleri,  

•çevrenin kabul etmesi  

•popülaritesine göre kendilerine değer biçme davranışları 

Sosyal Gelişim 
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ERGENLİK DÖNEMİNİN  
GENEL ÖZELLİKLERİ 

• Duyguları hızlı iniş çıkış gösterir.  

• Çabuk sevinmek, çabuk üzülmek 

• Çabuk sinirlenmek, 

• Olur olmaz şeyleri sorun yapmak.  

• Tepkileri önceden kestirilemez 
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• Derslere ilgi azalır, çalışma düzeni bozulur.  
• İstekler artar.  
• Bağımsızlık çağıdır 
• Riskli ortamlardan hoşlanır 
• Kendisine tanınan hakları yetersiz bulur. 
• Ailenin birden tepki gösterir, ters yanıtlar 

vermek ister.  

ERGENLİK DÖNEMİNİN  
GENEL ÖZELLİKLERİ 
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• Aileyi eleştirir 

• Öğütlerle davranışlar arasındaki tutarsızlığı yüze 
vurur. 

• Öğretmenin/ebeveynin hoşuna gitmeyecek 
davranışlarda bulunur. 

• Ebeveynin taleplerine direnir 

• Ana- babasına karşı çıkmış olmak için karşı çıkar. 

• Saçmalamayı sever, Gereksiz bazı fikirleri 
savunmaktan zevk alır.  

 

ERGENLİK DÖNEMİNİN  
GENEL ÖZELLİKLERİ 
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Ergenlikteki Hedefler 

Yeni bedeni tanımaya çalışmak ve 
kabullenmek, 

Toplumda, kadın ve erkek rolünü 
benimsemek, 

 

 

Her iki cinsten yaşıtlarla yakınlaşmak, 
Aileye olan çocuksu bağdan kurtulmak , 

32
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Ergenlikteki Süreçler 

Kendini sabit, sürekli ve  
değerli hissetmek 

 
Erdemler, ahlak, ideolojiler 

geliştirmek, 
 
Sürekli sınav kaygısı ve başarma 
mecburiyetiyle baş etmek. 

33
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Kontrol altındayım, inceleniyorum,  
eleştiriliyorum, konuşuluyorum hissi 
hakim. 

 

Haksızlığa uğradım 
 

Çevrem beni kabullenmiyor, değerim yok. 

34

ERGENLİKTEKİ 
DÜŞÜNCELER VE RİSKLER 
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ERGENLİKTEKİ DÜŞÜNCELER VE 
RİSKLER 

Özel, biricik, güçlüyüm, 

başıma kötü bir şey gelmez inancı. 
(kaza, ölüm, hamilelik, bağımlılık, yenilgi, 

aldatılma, terk edilme…. asla başımıza 
gelmez zannedilir.)  

 
Bu düşünce madde kullanımını 

kolaylaştırır 35
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Kendini tanıma ve kendini gösterme 

özellikleri nedeniyle olumsuz tutum ve 

alışkanlıklar kazanma eğilimi olur.  
 

(Sigara, alkol, madde internet vb.) 
 

TEHLİKE ! 
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ERGENLİKTEKİ  
DÜŞÜNCELER VE RİSKLER 

Sıradan olmamak için uçları yaşamak 

Sabırsızlık, akranlarına hayır diyememe. 

Kuralları, otoriteyi, töreleri sorgulamak, 

yasak olana özenmek, kafa tutmak 

37
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ERGENLİKTEKİ  
DÜŞÜNCELER VE RİSKLER 

Tutkuya bağlanmak, oluşacak 
reddedilmelerde umutsuzluğa kapılmak. 

Çaresizlik ile kendine zarar                         
 vermeyi, yanlış olarak hayatın    
 anlamsızlaştığını düşünmek. 

Dikkat çekmek uğruna, yanlışı yapmak. 

Tecrübesizlik ve aşırı güçlülük, gözü karalık 
göstermek. 38
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Çözüm: 

Doğru iletişim - problem çözebilmek 
 

39
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İLETİŞİM NEDİR? 
• İletişim: 

•  bir  birimden çıkan 

•  bilginin ya da haberin;  

• karşı birime ulaşması,  

• onda bir etki uyandırması,  

• ve bunun ilk birime geri  

dönmesi sürecidir. 

4
0
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      ERGENLE BAŞARILI İLETİŞİMDE 
ORTAMIN YERİ 

 

• Aktarılmak istenen ileti nedir? 

• En uygun zaman nedir? 

• En uygun araç hangisidir? 

• En uygun kişi kimdir? 

• Söz konusu iletişim niçin gereklidir? 
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İLETİŞİMİN TEMEL ÖĞELERİ 
             Kaynak  (fikri ileten kişi/kurum) 

              Mesaj (iletilmek istenen sinyal) 

                          Kanal (tüm doğal ve yapay aracılar)                    

                                 Alıcı (tepki veren kişi/grup) 

                                   Dönüt   (mesajlara verilen tepki)  

   Gürültü(doğruluğu ve güvenirliği etkiler, tüm aşamalarda vardır)         * 
Kodlama:mesajını iletilmeye uygun bir haline dönüştürmesi 

Kodlama/ *Kod açma 

4
2

 

Algı/Filtre/süzgeç 
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KAYNAK (Özellikleri) 

• Konu hakkında bilgi ve becerisi 
• Konu ve alıcıya yönelik tutumu 

• Kodlama özelliği 
• İletişim becerisi 
• Tanınması 
• Kendine güveni 

• Kişilik yapısı 
4

3 
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• Güvenilir, prestij sahibi, çekici ve 
güçlü olması 

• İnanç ve değer yargılarının yönü 

• Toplumsal rol ve statüsü 

• Sosyo-kültürel yaşamı, bakış açıcı 
ve görüş farkı 

• Öğrenci ile iletişime istekli olması 
• Gereğinde alıcı olması 

KAYNAK  (Özellikleri) 

4

4 
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ALGI(FİLTRE) 

       Gönderici ve alıcının kendilerine ulaşan 
mesajları değerleme tarzları 

 

•  Algı kişilerin  çevreleri ile ilgili bilgiyi duyma, 
organize etme, anlama, ve değerlendirme 
sürecidir. 
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MESAJ 

• Mesaj, göndericinin fikirlerinin, isteklerinin 
ve verilerinin sembollere dönüşmüş halidir. 

• Sembollere, anlamı gönderici ve alıcı 
yükler.  

• Alıcının verdiği ve göndericinin algıladığı 
anlamlar birbirlerine uygunsa etkin bir 
iletişim söz konusudur . 
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MESAJ  
(Özellikleri) 

• Açık Olmalı 
• Anlaşılır Olmalı 
• Zamanında İletilmeli 
• Uygun Yolu İzlemeli 
• Etki Sınırı İyi Değerlenmeli 
• Davranışlarla Desteklenmeli 
• Ek Anlam Üretmemeli 

Nitelikleri 
Anlamlılık 

Doğruluk 

Gerçeklilik 

Açıklık ve Anlaşılabilirlik 

4
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DOĞRU İLETİŞİM 

oBen diliyle konuşmak, karşımızdakini 
yargılamamak, 

oAçık açık sormak, alınmamak, 
küsmemek, 

oSamimiyet ve dürüstlük göstermek, 

oSır alma ve taşımada kendinizi tanımak, 

 
48
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DOĞRU İLETİŞİM 

oSebep- sonuç bağlantısı kurarak 
anlatmak, 

 

oKendini gencin yerine koyabilmek, 

 

oAlttaki niyeti test etmek, sadakati-sevgiyi 
doğru iletmek, 

 

 49



Erasmus+ 

2016-1-TR01-KA204-036384- Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for adult education  

•

Gönderilen Mesaj Ve Alıcı İlişkisi 

Dinlemez         Dinler 

Yanlış Anlar    Doğru Anlar 

Mesaja karşıdır      Mesaja katılır 

Dönüt uygun       Dönütü 
değildir                uygundur 
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•
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İLETİŞİM ENGELLERİ 
• Düşündüğünüz/  
            Söylemek istediğiniz/  
                 Söylediğinizi sandığınız/ 
                        Söylediğiniz/  
  Karşınızdakinin duymak istediği/  
         Duyduğu/  
                Anlamak istediği/ 
                        Anladığını sandığı/  
                                  Anladığı...   arasında farklar vardır. 
 Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 ihtimal var. 

 

• SYLVİANE HERPİN 
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DOĞRU İLETİŞİM 

Gurur meselesi yapmadan, mizahı kullanarak, 
gerekirse özür dileyerek iletişimi 
sürdürebilmek. 
Duygumuzu dürüstçe tanımak; 
kızdık mı- utandık mı,  
suçladık mı- kıskandık mı….  
Kendimize itiraf etmek. 

 
Öfkeliyken, üzgünken iletişimi durdurmak. 
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SAĞLIKLI BİR İLETİŞİM İÇİN, 
 

 KONUŞMA HATALARINDAN 
 

 SAKINMALIYIZ. 
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KONUŞMA HATALARI 

• Öğüt verme, çözüm getirme: “Şöyle yapma, böyle yap.” 

• Yönlendirme: “Üzüleceğine, otur da dersine çalış.” 

• Yargılama: “Sen zaten hep kolaya kaçarsın.” 

• Eleştirme: “Çocuk gibi davranıyorsun.” 

• Ad takma: “Geri zekalı, aptal” 
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•

KONUŞMA HATALARI 
• Soru sorma – araştırma: “Neden? O sana ne dedi?” 

• Teşhis – tanı koyma: “Aslında ben senin neden böyle 
yaptığını biliyorum.” 

• Tahlil etme: “Aslında senin derdin başka.” 

• Teskin: “Aldırma, boş ver.” 

• Teselli etme: “Düzelir, canını sıkma.” 

• Konuyu değiştirme: Başka bir konudan laf açma. 
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Karşımızda bize bir sorununu 
anlatmak isteyen ergende; 

• Anlaşılmamışlık, 

• Savunmaya girme, 

• Haksızlığa uğradığını hissetme, 

• Sinirlenme,  

• Direnç gösterme, 

• Çaresizlik vb. duyguları yaşatırız. 
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Oysa ergenin, dinlenilmeye, kabul 
edildiğini hissetmeye ihtiyacı vardır. 

 
Anlaşıldığını, kabul edildiğini, 

koşulsuz sevildiğini bilen bir ergenle 
iletişim kurmak, hiçte zor 

olmayacaktır. 
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Şimdi şu sorulara cevap arayalım 

Çocuğuma hiç konuşma fırsatı vermeden, ne kadar konuşuyorum? 

Çok önemli olmayan konularda, fikirlerinin yanlış olduğunu 
düşündüğümde, onu düzeltiyor yada karşı çıkıyor muyum? 

Söylediğim sözlerle ya da söyleyiş tarzımla onu iğnelemeğe veya 
ondan öç almağa çalışıyor muyum? 

Çocuğumun, ne söylediğini anlamadığım halde cevap verdiğim 
oluyor mu? 

Çocuğuma kasıtlı yada kasıtsız, övgü sayılmayacak isimler takıyor 
muyum? 
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•İletişim kurmaktan 
korkmayalım. 

•Esas problem iletişim 
kurmamaktır. 
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Ben de bir gün ergendim, 

Ama bana, bunları anlatan 

Bana, benden bahseden 

 

Olmamıştı ! 
 

Ahhhh O Günler 
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Yararlanılan Kaynaklar 

1-ERGENİN DÜNYASI VE İLETİŞİM İstanbul Sağlık 
Müdürlüğü Eğitim Şubesi 2010. 
 

2—Ergenin Dünyası-Murat  CİBİK  Psikolojik Danışman 

ceylanpinarihl.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/63/05/3733
17/.../08101136_ergen.ppt 

 


