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ÖZET

Ergenlik, çocuklar ve ailelerinde pek çok değişikliğin meydana 
geldiği bir dönemi kapsar. Ergenler bilişsel olarak farklı bir yapıdadırlar, 
çünkü artık soyut kavramları daha çok düşünmeye, daha karmaşık 
problemler çözmeye, diğer kişilerin bakış açılarını anlamaya başlar ve 
önceki durumlarına göre ahlaki ve etik bakımdan daha yüksek bir sağduyuya 
sahip olurlar. Ergenler, bu dönemde bağımsız olma ve kimliklerini bulma 
yolunda çok zorlu bir süreçten geçmeye başlarlar. Ergenlerin bu dönemde 
suç işleme, şiddete başvurma, çete faaliyetlerine katılma ve uyuşturucu 
madde kullanma ihtimalleri fazladır. İşte bu makalede, ergenlik döneminde 
meydana gelen pek çok değişiklik ve zorluklardan bahsedilerek bu dönemin 
kaçınılmaz bir fırtına ve gerilim anlamına gelmediği vurgulanmıştır. Sonuç 
olarak, konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar ışığında ailelere 
çocuklarının bu sıkıntılı dönemlerini en az sorunla nasıl geçirebilmelerini 
sağlayacak önerilerde bulunulmuştur.
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ABSTRACT

Adolescence is a time when many changes occur for children and 
families. Adolescents are cognitively different because they are now more 
able to think in abstract terms, to solve more complex problems, to take the 
perspective of others and to reason at a higher moral and ethical level than 
they could before. Adolescents begin a more intense process of becoming 
independent and finding their identity. During this period, adolescences are 
more likely to commit crime, engage in violence behaviors, expose to gang 
activities and use drugs. This article talks about this challenging period and 
emphasizes that it is not a time of inevitable storm and stress. Finally, in the 
light of scientific researches, this study makes recommendations to the 
families on how to deal with the problems during this period.
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