
Özyeğin Üniversitesi Kuşaklar Arası Yoksulluk Çerçevesi 

 

Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) yoksullukla ilgili çalışmalarında yoksulluğun görünümleriyle değil, nedenleri ile 

ilgilenerek yoksulluk sorununun çözümüne katkı vermeyi amaçlar.  Sorunun çözümü kuşaklar arası 

yoksulluğun, bireyin doğduğu anda devraldığı yoksulluğun, ortadan kaldırılmasını gerektirdiği için 

ÖzÜ’nün yoksulluğun azaltılması ile ilgili faaliyetlerinin temelini kuşaklar arası yoksulluğun azaltılmasına 

katkı vermek oluşturur. Kuşaklar arası yoksullukla mücadele de, bugünkü yoksullukla mücadeleyi 

gerektirir.   

ÖzÜ bugünkü yoksullukla mücadelede çocuk yoksulluğunu öncelikleyerek kuşaklar arası yoksulluğu 

azaltmayı hedefler.  Özellikle çocuk temelli yürütülen faaliyetlerde süreklilik esastır.  

Özü, bu amaç doğrultusunda aşağıdaki konuları öncelikler : 

 

1- Eğitim 

2- Zaman Yoksulluğunun Azaltılması 

3- Ebeveyn Yatırımı 

4- Sosyal ve Kültürel Çevre 

5- İş Birlikleri 

6- Temel İhtiyaç Destekleri 

7- Araştırma 

8- Dönüştürücü Öğrenci Deneyimi  

 

 

 

1- Eğitim  
Yüksek gelir eşitsizliği ve çok boyutlu yoksulluk analitik ve sözel beceri kazanımını ve öğrenmeyi ve buna 

bağlı olarak nitelikli eğitime erişim ihtimalini olumsuz etkilemektedir. Bu durum bireyin iyi gelirli sürekli 

bir iş bulma olasılığını düşürerek içinde bulunduğu yoksulluk döngüsünü sürdürmesine sebep olur. ÖzÜ; 

kuşaklararası yoksulluk döngüsünün kırılmasındaki en önemli aracın eğitim olduğundan hareketle eğitime 

destek çalışmaları yürütür.  Ayrıca, eğitimi yalnızca formel eğitim olarak görmez, sosyal ve kültürel hayat 

boyu öğrenimi savunur.  Dolayısı ile eğitime bütünsel bir bakışla hem formel eğitime destek hem de 

beceri ve yatkınlıkların (spor, müzik, drama vb.) keşfi gibi konularda faaliyetler yürüterek eğitimde fırsat 

eşitsizliğinin ortadan kalkması amacı için çalışmalarını gerçekleştirir.  

 

2- Zaman Yoksulluğunun Azaltılması 
Yoksulluğun yüksek olduğu ailelerde ebeveynler çocukları ile geçirecek vakit bulmakta zorlanmaktadır. 

Çocuğun gelişiminde etkin rol oynayan bu eksiklik çocuğun gelecekteki gençlik, okul ve çalışma hayatına 

yansıyarak yoksulluk döngüsünden çıkışını zorlaştırır.  ÖzÜ; çocukların sosyal ve duygusal gelişimi için 



ebeveynler tarafından çocuğa zaman ve enerji ayırarak sağlanamayan nitelikli serbest zamanı ikame 

edebilecek fiziksel ve zihinsel aktiviteler ile zaman yoksulluğunu minimize etmeyi hedefler. 

 

3- Ebeveyn Yatırımı 
Öğrenme sürecine ailede başlayan çocuğun sağlıklı sosyal ve duyusal gelişimi için ebeveynlik becerileri ve 

buna bağlı pozitif ebeveyn-çocuk ilişkisi , çocuğun geleceği için bir temel niteliğindedir.  Ebeveynler, 

zaman yoksulluğu yaşamıyor olsalar dahi, ebeveynlik becerilerinde yetersizlik yaşıyor olabilirler. Özellikle 

doğdukları anda kendilerini yoksulluk döngüsü içerisinde bulan çocukların bu durumdan en az etkilenip, 

bu döngüden çıkabilmeleri için ebeveynlerinden erken yaşta alacakları eğitim ve destek çok kritiktir. ÖzÜ, 

ebeveynliğin öğrenilebilir ve geliştirilebilir olduğunun ve  kuşaklararası yoksulluk döngüsünü kırmada 

ebeveynlere düşen rolün öneminin farkındadır, bu sebeple çocuk gelişimini etkileyen pozitif ebeveyn-

çocuk ilişkisi kurma ve ebeveyn becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları yürütür ve destekler. 

 

4- Sosyal ve Kültürel Çevre 
Ekonomik kısıtlamalar çocukların yaşamaları gereken sosyal ve kültürel dünyalarına erişimini kısıtlayarak 

arkadaşlık ve sosyal ilişkilerine, hayal gücü gelişimine olumsuz etki eder, giderek yalnızlaşan çocuklar 

ileride toplumsal, ekonomik,sosyal ve kültürel açıdan uyum problemleri yaşayarak içerisinde bulundukları 

yoksulluk döngüsünden çıkamaz hale gelirler. ÖzÜ sosyal çevrenin yoksulluğun kuşaklararası 

aktarılmasındaki etkisi göz önüne alarak, odaklanılan grubun/mekanın kapsayıcı ve bütüncül bir 

kapsamda geliştirilmesi için çalışır.Kültürel ve sosyal aktivitelerin çocukların sosyal hayata etkin 

katılımında ve hayal gücü gelişiminde kilit rol oynadığının farkında bir şekilde akran etkisini artırmaya 

dönük faaliyetler yürütür. 

 

5- İş Birlikleri 
ÖzÜ kuşaklararası yoksulluk odağında çalışan STK’lar, yerel yönetimler, kamu kuruluşları, üniversiteler ve 

özel sektörü güvenli bir alanda bir araya getiren bir arayüzdür.  Özellikle birbiriyle karşı karşıya gelen 

tarafları da üniversitenin tarafsız çatısı altında bir araya getirir.  ÖzÜ, bu yapı içinde iç ve dış paydaşlar ile 

bilgi ve deneyim temelli işbirlikleri kurarak bütüncül çalışmalar düzenler.  

 

6- Temel İhtiyaç Destekleri 
ÖzÜ, kuşaklararası yoksullukla mücadelede, bugünkü yoksullukla mücadele tarafında özellikle okula 

devamı arttırmak için temel ihtiyaç desteklerini ve öğrencilerin gıdaya erişimini önceliklendirir. 

 

7- Araştırma 
ÖzÜ araştırma konusundaki yetkinliğini kuşaklararası yoksulluğun azaltılmasına dönük politika ve eylem 

üretilebilecek araştırmalar yaparak bu konuya kanalize eder. Araştırmalar, politika ve eylem 

geliştirilmesinde kuşaklar arası yoksulluğun çok boyutlu yapısından dolayı, ele alınacak konularda 

multidisipliner araştırmalar önceliklenir ve teşvik edilir. Konunun gündemde kalmasında ve eyleme 

dönüşmesinde, ulusal/uluslararası araştırmalarıyla liderlik eder, iç ve dış paydaşlarla işbirliği yapar.  

 

 



8- Dönüştürücü Öğrenci Deneyimi 
Özellikle kuşaklar arası yoksulluk gibi tüm toplumu ilgilendiren konularda toplumsal bilinç seviyesi, 

konunun görünür olması, incelenmesi, politika üretilmesi ve çözümlenmesi için oldukça önemlidir. 

Üniversite seviyesinde bu konular hakkında farkındalık edinen, gönüllülükte bulunan öğrencilerin 

kazandıkları yetkinliklerin yanı sıra edindiği toplumsal bilinç; çalışmaların sürdürülmesine, ileride 

uzmanlıklarını alan bu öğrencilerin daha kapsayıcı, çözümcül çalışmalar üretmesine vesile olacaktır.  

Öğrencilerine dönüştürücü öğrenci deneyimi sağlayarak her birini birer değişim elçisi olarak yetiştirmeyi 

amaçlayan ÖzÜ, bütün paydaşlarının ama özellikle öğrencilerinin kuşaklararası yoksullukla mücadele 

çalışmalarında gönüllü olarak yer almalarını önceliklendirir ve teşvik eder.   

 

 

*** 

 

 
Özyeğin Üniversitesi, Topluma Katkı Çerçevesi’ne paralel olarak kuşaklararası yoksullukla mücadele 

faaliyetlerinin sosyal etkisini koordine eder, takip eder ve ölçer. Ayrıca bu faaliyetlerin niteliğini ve 

içeriğini iç ve dış paydaşlardan düzenli ve sistematik olarak toplanan geri bildirimlerle geliştirir ve 

iyileştirir, planlama ve ihtiyaç analizleri ile günceller. ÖzÜ, kuşaklararası yoksullukla mücadele 

faaliyetlerinde hukuk ve etik ilkeler çerçevesinde hareket ederek, hak temelli bir yaklaşım benimser, etnik 

ve dini farklılıklara, kültürel ve manevi değerlere saygı gösterir. 

 


