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ÖZET    

 Sosyal hizmet mesleği, birey, grup ve toplulukların sosyal değişim ve 

gelişimi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleştirilmesini destekleyen uygulama 

temelli bir disiplindir. Sosyal hizmetin çevresi içerisinde birey perspektifi çalışmamızın 

dayanağını oluşturmaktadır. Çocuklarla sosyal hizmet uygulaması sosyal hizmetin temel 

uygulama alanlarından biridir. Çocuklarla ilgili sosyal hizmet uygulamalarında sokakta 

yaşayan çocuklar sorununa sosyal hizmet perspektifi içerisinde sorun, sorunun nedeni ve 

sorunun çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır.   

Bu çalışma sokak yaşantısına itilmiş çocukların aileleri, hizmet aldıkları sosyal 

hizmet kuruluşları, sokakta yaşarken karşılaştıkları sorunları çocukların kendi anlatım ve 

deneyimleri baz alınarak incelenmiştir. Araştırma sokakta yaşayan çocuklar ile ilgili nitel 

araştırma tasarımını kullanılması tasarlanmıştır. Araştırmada niteliksel boyutun 

fenomenolojik yaklaşım temeline göre tasarlanmıştır.    

 Araştırma kapsamında İstanbul İlinde sokakta yaşayan çocuklarla ilgili nitel 

araştırma tekniğinin veri toplama aracı olan derinlemesine görüşme ve odak grup 

görüşmesi kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış 

görüşme formatında hazırlanan, açık uçlu sorular ile sokakta yaşamaya devam eden 10 

çocuk, sokak yaşantısı olan ancak sokakta yaşamayan 5 kişi, sokak çalışmasında 

bulunmuş 2 meslek elemanı ile görüşme sağlanmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen 

veriler fenomenoloji yaklaşımı ile çözümlenerek bulgular kısmı oluşturulmuştur.  

 Araştırma bulguları özetle; çocukların sokak yaşantısına yönelme nedenleri aile 

içi sorunlar, okul yaşamından uzaklaşma, sosyal hizmet kurumlarının kapalı kapı 

sisteminde olması ve akran öğrenmesidir. Çocuklar sokakta yaşamakta iken kontrolsüz 

bir durumda yaşamakta bu durum çocukların sokakta tehlikelerle karşılaşmalarına neden 

olmaktadır. Sokakta yaşayan çocukların en temel sorununun barınma sorunu olduğu, 

çocuklarla ilgili var olan sosyal hizmet kurumlarının çocukları sokak yaşantısından 

uzaklaştırmadığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: çocuk, sokak, tehlike, barınma durumu, sokakta yaşayan çocuk, 

sosyal hizmet  
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     ABSTARCT 

The social work profession is an application-based discipline that promotes the social 

change and development of individuals, groups and communities, empowerment and 

emancipation of people. The perspective of the individual within the social service 

environment is the basis of our study. Social work with children is one of the main 

application areas of social work. In the social work practices related to children, 

evaluations will be made on the problem of children living on the streets in the perspective 

of social work, the cause of the problem and the solution of the problem. 

In this study, families of children pushed into street life, social service organizations they 

receive service and problems they face while living in street are examined based on their 

own narrative and experiences. The research was designed to use qualitative research 

design related to children living on the street. The research is also designed on the basis 

of Phenomenological approach of qualitative dimension. 

Within the scope of the research, in-depth interview and focus group interview, which is 

a data collection tool of qualitative research technique about children living on the streets 

in Istanbul, was used. In this context, interviews were conducted with 10 children who 

continued to live on the streets with open-ended questions prepared by the researcher in 

a semi-structured interview format, 5 people with street life but not living on the street, 

and 2 occupational staff who worked in the street. The data obtained at the end of the 

interview were analyzed with the phenomenology approach and the findings part was 

formed. 

Research findings are summarized as; The reasons for children to go to street life are 

domestic problems, being away from school life, social service institutions being in 

closed door system and peer learning. While children live on the streets, they live in an 

uncontrolled situation, which causes them to face danger on the street. It was observed 

that the main problem of children living on the streets is the housing problem, and that 

the existing social services institutions do not keep children away from street life. 

 

 

Key Words: child, street, danger, housing, child living on the street, social service  
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GİRİŞ 

Sosyal Hizmet Mesleğinin Genelci Yaklaşımı ile işlenen bu çalışmada İstanbul ilinde 

aktif olarak sokakta yaşayan çocukların sokak, aile ve sosyal hizmet kurumları 

deneyimleri incelenmiştir.  

Sokakta yaşayan çocuklar aile bağları zayıf olan veya aile bağı olmayan bir gruptur. 

Bu sebeple de bu çocuklara Çocuk Koruma Kanunu gereğince bakım tedbir kararı 

alınabilir. Bakım tedbir kararına ihtiyaç duyulmaması durumunda ise çocuklar aileye 

teslim edilebilir. Bakım Tedbir Kararı bulunup sokakta yaşayan çocuklara yönelik 

hizmetler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı Çocuk Destek Merkezleri 

tarafından verilmektedir. Ancak sokakta yaşayan çocukların Çocuk Destek 

Merkezlerinde kalmak istemedikleri ve sokağa yöneldikleri görülmektedir. Çocuklar 

Çocuk Destek Merkezlerine 5395 Çocuk Koruma Kanuna gereğince bakım tedbiri kararı 

alınarak yerleştirilirler. Çocuk Destek Merkezleri suça sürüklenen, sokakta yaşayan 

çocuklara psiko-sosyal destek hizmeti sunmaktadır. Sokakta yaşayan çocuklar kurumda 

kalmamaları ve aile desteğinden yoksun olmaları nedeni ile risk altında bulunmaktadırlar. 

Çocuklar aile yanında yaşaması gereken gruplardır. Aile desteği alamayan çocuklar 

sokak yaşantısına yönelebilirler. Sokakta yaşayan çocuklar aile ve sosyal hizmet 

kurumlarından destek almamakta veya almak istememektedirler. Sokakta yaşayan çocuk 

aile, toplum ve kamu kurumu gibi destek sistemlerinde yoksun olarak yaşadıkları için 

destek mekanizmalarına hiçbirine sahip olamamaktadırlar. Destek sistemine sahip 

olamayan çocuklar sokakta yaşayabilmek için kendi iç destek sistemini 

oluşturabilmektedir. Kontrolden uzak bir yaşam tarzı benimseyen çocuklar sokakta her 

türlü ihmal ve istismara maruz kalmaktadırlar.  

Sokakta kendi yaşam alanlarını kuran çocuklar yaşam alanı olarak sokakları 

benimsemişlerdir. Bu durum çocukların destek sistemlerinde yararlanmasına engel 

olmakta aynı zamanda benimsemiş olduğu yeni yaşam tarzı nedeni ile destek 

sistemlerinde tekrar faydalanmasının önüne geçmektedir. Toplumsal olarak sokakta 

yaşayan çocuklara karşı bir korku ve önyargı yer almaktadır. Bu korku ve ön yargılar 

çocukların yeni bir sosyal hayata adapte olmasına engel olmaktadır. Bu sürecin daha iyi 

işletilebilmesi için çocukların durumlarına uygun bir model uygulanması zorunluluk 

göstermektedir.  
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Literatür taramalarında sokak çocuğu çatı kavramı kullanılmakta ve bu kavramın alt 

başlığından biri olan sokakta yaşayan çocuklar başlı başına incelenmesi gereken bir 

olgudur. Sokak çocukları çatı kavramında sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocuklar 

yer almaktadırlar. Sokakta yaşayan çocuklar aile ve sosyal hizmet destek sistemlerinden 

yoksun olarak yaşadıkları ve sokakta yaşama nedenlerinin kendi yaşam alanı olarak 

sokağı benimsemeleri olduğu, sokakta çalışan çocukların ise aile desteklerinin olduğu ve 

sokaklardaki temel amaçlarının yaşamak değil para kazanmak olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmada sokakta yaşayan çocukların yaşamlarına ilişkin sundukları çözüm 

önerilerinin dikkate alınacaktır. Çalışma boyunca çocuklara en iyi sistemin ne olduğu 

sorulmuştur. Çocukların bu soruya cevapları olmasa dahi hali hazırda uygulanan sistemin 

doğru olmadığı çalışmada kendini göstermiştir. Uygulanan sistemin çözüm üretmemesi 

nedeni ile uygulanması planlanan sistemin politikaya dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda çalışmada sokakta yaşayan çocuklara çocukların kendi anlatımlarından yola 

çıkarak yeni model önerilmesi düşünülmüştür. Böylece yapılan bu çalışma sokakta 

yaşayan çocuklara yönelik uygulanması en iyi olan sosyal hizmet müdahale planını 

sistemli hale getirmesine katkı sağlanması düşünülmektedir.  

Çocukların self determinasyon hakkı konusunda etik tartışmalar bulunmaktadır. 

Özellikle sokakta yaşama isteği bulunan çocuğun bu isteğinin self determinasyon ilkesi 

bağlamında düşünüldüğünde etik açıdan cevaplanması zor bir soru gibi 

görünebilmektedir. Unutulmaması gereken bir durum var ki o da çocukların kendilerini 

özgür hissettikleri tek yerin sokak olduğudur.  Ancak çocukların neden kendilerini sadece 

sokakta özgür hissettiği önemli bir sorudur. Bu bağlamda yapılan bu araştırma sokakta 

yaşayan çocukların sorunlarına ve bu sorunlara çocukların bulundukları yerden yapılan 

gözlem ve görüşmelerin etkisi ile sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışmamaız 6 farklı başlık halinde oluşturulmuştur. İlk bölüm olan girişte tezin 

yazılma amacı ve genel bilgilerden bahsedilmiştir. İkinci bölüm literatür çalışmaları 

konusuna değinilmiştir. Birinci bölüm de yapılan çalışmalar sokak çocuğu kavramını 

kullandıkları için çalışmamızın bir kısmında sokak çocuğu kavramı kullanılmıştır. 

Üçüncü bölümde araştırma yöntemimizden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde 

çocuklardan elde edilen bulgular betimlenmiştir. Beşinci bölümde yaptığımız çalışmanın 

literatür çalışmaları ile karşılaştırılması yapılmıştır. Altınca bölümde ise literatür taraması 

ve alan çalışmasının sonucuna yer verilmiştir. Son bölümde ise sokakta yaşayan 

çocuklara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. 
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1.1.Araştırmanın Problemi 

 Sokakta yaşayan çocuklar sorunu birçok sosyal problem gibi çözüm üretilmesi 

gereken bir meseledir. Bu problemin sorunun araştırılması, çözüm üretilmesi anlamında 

sosyal hizmet mesleği en temel meslek grubudur. Sosyal hizmet uzmanı soruna ilişkin 

diğer meslek grupları ile ortak çalışmalar yürütmeli ve vakanın yöneticisi konumunda 

bulunmalıdır. Sokakta yaşayan çocuklar sokağa yönelme nedenlerini, sokağa 

yöneldiklerinde sosyal hizmet kurumlarının hangi düzeyde müdahalede bulunduğu, 

çocukların sokakta kalmaya devam etmelerinin nedenlerini, çocukların sokak 

yaşantısından uzaklaşmalarının yollarının incelenmesi elzem bir durumdur.  

 Sosyal hizmet mesleğinin sokakta yaşayan çocuklara ilişkin müdahale düzeyin 

neler olduğu, var olan müdahale sisteminde eksiklik olması durumunda hangi düzeyde 

problemlerin olduğu ve çözüm önerileri geliştirmesi gerekmektedir.   

1.2.Araştırmanın Amacı 

 Bu araştırma sokakta yaşayan çocukların yaşam alanı olarak kabul ettikleri yer 

olan sokakta çocukların kendi anlatımlarıyla sokağa yönelmelerinde ailenin etkisi, bu 

etkinin çocuk üzerinde bırakmış olduğu izleri, sokağa yönelmelerini hızlandıran 

etmenler, sokakta yaşadıkları sorunlar, sokakta yaşayan çocuklarla ilgili yapılan 

çalışmalar, çocuklar ile ilgili sosyal hizmet müdahale yöntemlerinin neler olduğu 

verilerini betimlemek amaçlamıştır. Ayrıca çalışmada sokak çocuğu kavramının alt 

başlığı olan sokakta çalıştırılan çocuk ve sokakta yaşayan çocuklara arasındaki farkların 

neler olduğu ve bu konu hakkında yazılan araştırmaların neler olduğu hedefi 

bulunmaktadır. Araştırma neticesinde çocukların sokağa yönelme nedenlerinin 

bulunması durumda çocukların sokağa yönelmelerini önlemek için uygulanması gereken 

yöntemlerin neler olduğu ve sokakta yaşayan çocukların sokakta yaşamalarına son verip 

uygun bir sosyal hizmet müdahale planı oluşturulması amaçlanmaktadır.  

1.3. Araştırmanın Önemi 

 Çocuklar, yaşamlarını destekle sağlayan savunmasız bir grupturlar. Çocukların 

yaşamlarını idame ettirebilmeleri için biyolojik ebeveynlere, sonradan oluşan 

ebeveynlere, okullara, sosyal çevreye ihtiyaç duymaktadırlar. Çocuklar, yaşamlarını 

destekle sağlayan savunmasız bir gruptur ve yaşamlarını idame ettirebilmeleri için 

biyolojik ebeveynlere, sonradan oluşan ebeveynlere, okullara, sosyal çevreye ihtiyaç 
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duymaktadırlar. Çocuklar özellikle ebeveynlere ihtiyaç duymaktadırlar. Yaşamları ilk 

olarak ebeveynlerin yanında başlar veya ebeveyn yoksa yeni bir ebeveyn veya sosyal 

hizmet kurumlarında başlar. Sokakta yaşayan çocuklar ebeveyn, okul, sosyal hizmet 

kurumlarından uzak bir durumdadırlar. Sokakta yaşayan çocukların tüm bu sistemlerden 

uzak kalmasının birden çok nedeni olabilmektedir. Ancak Türkiye’de ve Dünya’nın bir 

çok yerinde Çocuk Koruma Sistemi olmasına rağmen sokakta yaşayan çocuklar sorunu 

halen varlığını sürdürmektedir.  Sokakta yaşayan çocukların sokakta yaşamakta iken 

birçok problemle karşılaşmakta ve bu problemlere karşı kendi imkânları ile karşı durmaya 

çalışmakta veya karşı duramamaktadırlar. Sokakta yaşayan çocuklar karşılaştıkları 

problemlere rağmen sokakta yaşamaya devam ettikleri bilinmektedir. Çalışmada 

çocukların sokakta yaşamaya devam etmelerinin nedenleri, aile ve sosyal hizmet 

kurumları ile ilişkileri çocukların kendi anlatımlarında deneyim edilecektir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GENEL BİLGİLER 

Bu bölümde sokakta yaşayan çocuklarla ilgili genel bilgiler yer alacaktır.  
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2.1.Kavramlar  

Çocuklar kendi kendilerine yetebilme konusunda dezavantajlı bir duruma sahip 

olan ve desteklenmedikleri takdirde her türlü riskler karşı karşıya kalabilecek bir 

yapıdadırlar. Özellikle yoksulluk ve göçün etkisi ile sokak çocuğu olmaya itilen çocuklar 

konusunda koruyucu-önleyici yaklaşım uygulanmazsa çocuklar sokakta çalışmaya, 

yaşamaya başlar ve dezavantajlı duruma düşerler. Sokak çocuğu kavramı olumsuz bir 

kavram olarak karşımıza çıkmış olsa da literatürde kullanılan kavramdır. Şimdi çatı 

kavram olan sokak çocuğu kavramını ve alt başlıklarını inceleyelim. 

Çocuk kavramı çok fazla tanım içermektedir. Tarihsel süreçte çocuk kavramını 

biyolojik olarak mı yoksa toplumsal olarak mı tanımlandığı konusunda farklı görüşler 

bulunmaktadır. Her ne kadar tanımların ortaklaştığı nokta olan 18 yaştı bireyler olarak 

kabul edilse dahi bazı toplumlarda 18 yaş altı bireylerin evlilik yapabildikleri 

bilinmektedir. Türk Medeni Kanun 124. Maddesinde erkek veya kadın 17 yaşını 

doldurmadıkça evlenemez der ancak olağanüstü durumlarda erkek veya kadın 16 yaşını 

doldurduklarında evlenebilirler (Md,124). Olağanüstü olarak kabul edilen şartlar hakim 

kararına bırakılmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki kişi 18 yaş altında evlenmiş olsa dahi 

çocuk olmaktan çıkmamaktadır. 

Çocuk kavramı sözlük anlamı olarak 18 yaşın altında olan her birey için verilen 

isimdir. Çocuklarla ilgili yapılan tanımlamalarda  

“ailesinin ve kendisinin ihtiyaçlarının karşılanması bakımından çalışma 

sorumluluğu bulunmayan, ailesinin ve devletinin gerekli himayeyi gösterdiği, güvenli bir 

geleceğe sahip olması için gerekli ve yeterli eğitimin verildiği dönemin yaşında bulunan 

insan “çocuk” olarak kabul edilmektedir” (Orhan, 2003). 

 Tanım da çocuk ile ilgili ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamama ve himaye 

edilmesi gerekliliği ön plana çıkmıştır. 5395 Çocuk Koruma Kanuna göre çocuk daha 

erken yaşta ergin olsa bile olsa 18 yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder (Md, 2).  

Çocuklar yaş durumuna göre farklı özellikler göstermektedirler. Her yaş grubunun 

kendine has özellikleri mevcuttur. Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramına göre 

çocukların gelişim aşamaları şu şekildedir; 

1. Duyu-Hareket Dönemi: Bu dönem 0-2 yaş arasını kapsar. Bu dönem bebeğin 

sahip olduğu duyu organlarından el kol ve kafa hareketlerinden ismini alır. 
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Bebek dünyadan ayrı bir varlık olduğunu anlamaz . Bu dönemde bebek dış 

dünyayı anlamaya çalışır. Bu dönemi Frued Oral Dönem olarak tanımlamış ve 

bu dönem çocukların psiko-cinsel gelişim kuramını açıklar. 

2. İşlem Öncesi Dönem: Bu dönem ise 2-6 yaş arasını kapsamaktadır. Bu 

dönemde duyu-hareket döneminde harekete bağlı olan çocuk düşüncesi artık 

bağımsızlaşır. Bu dönemde çocuk var olan nesnelerle ilgili işaretler oluşturur. 

Çocuk bu dönemde birçok eşyayı zihninde oluşturmaya başlar. Örneğin bir su 

bardağını araba olarak değerlendirebilir. Nesnelere farklı anlam yükleyerek 

onları kendi oyuncağı halin getirebilir. Bu dönemde işaretleri kendine özgü 

anlamlarla tanımlar. 

3. Somut İşlemsel Dönem: Bu dönem 7-11 yaş arasını kapsamaktadır. Bu 

dönemde bir önceki dönemde işaretlediği zihinsel faaliyetleri realist eyleme 

geçirir. Mantığın ortaya çıktığı dönem olarak algılanır. Çocuk artık 

yaptıklarının sonuçlarını düşünebilir.  

4.  Soyut İşlemsel Dönem: Bu dönem 11 yaş ve üzeri dönemi ifade eder. Bir 

önceki dönemde çocuk eşyaları elleri ile yer değiştirerek bir sıraya koyarken 

soyut işlemsel dönemde çocuk eşyaları zihninde yer değiştirebilir. Bu 

dönemde artık işaretleme durumunu geliştirerek düşüncede yorumlamaya 

başlar. Çocuk artık düşüncelerini bir sıraya koyarak sınıflandırabilir. Yaptığı 

davranışın sonuçlarını tam olarak kavramaya başlar (Cüceloğlu, 2002).  

Piaget’in bu gelişim kuramında bizim için önemli olan kısım son dönem olan 

Soyut İşlemsel Dönemdir. Sokakta yaşayan çocukların sokağa yönelme dönemleri genel 

itibarı ile bu dönemde olmaktadır. Ancak somut işlemsel dönemde de sokağa yönelme 

gerçekleşebilir.  

2.1.1.   Sokak Çocuğu Kimdir? 

 Sokak çocuğu; yaşamı ve yaşam kaynakları için sokağı kendine mesken haline 

getirmiş olan, sorumlu yetişkinlerin gözetiminden ve yönlendirmesinden yoksun olan, 

henüz yetişkinliğe ulaşmamış kız ya da erkek çocuk olarak tanımlanabilir (Atauz, 2003). 

Bu tanımlamada en dikkat çekici nokta ise sokağı kendine mesken haline getirmiş 

kelimesidir. Sokak çocukları genel itibarı ile 3 ana grupta incelenir (Polat, 2008). 

UNICEF sokak çocuğunu 3 farklı başlıkta incelemiştir. Bu başlıklar; 



7 
 

a. Aileleri İle Sürekli İlişki İçerisinde Olan Çocuklar; Bu çocukların aile ilişkileri 

devam etmektedir. Çocuklar gündüzleri sokaklarda mendil satarak veya 

ayakkabı boyayarak para kazanmaya çalışırlar. Çocuklar üzerinde aile 

denetimi vardır ve bu çocuklara sokakta çalışan çocuk denir. 

b. Aileleri ile Zaman Zaman İlişkileri Olan Çocuklar; Bu çocukların aile bağları 

bulunmasına rağmen bağlarda kopukluk bulunmaktadır. Çocuklara aile ile 

ilgili sorular yöneldiğinde ailelerinin olduğu ve ilişkinin sürüdüğünü söylerler. 

Sokaktaki çocuk olarak adlandırılan bu çocuklar iki gruba ayrılabilir. Birinci 

grup ailelerinde uzak bir kentte yaşayıp ailelerine para gönderenler. İkinci 

grup ise aile bağları zayıflamış olanlar. 

c. Aileleri ile Hiç İlişkisi Olmayan Çocuklar; Bu grupta yer alan çocuklar aile 

denetimin olmadığı ve bağların koparıldığı çocuklardır. Tüm yaşamları 

sokakta geçer. Bu grup sokağın çocuğu olarak adlandırılır (Çoştu, 2007). 

 

2.1.2. Sokakta Çalıştırılan Çocuk  

 Çocuğun emeğinin kullanılması anlamına gelen sokakta çalıştırılan çocuk olgusu 

yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmamıştır. Sanayi toplumu öncesi dönemde tarım 

işlerinde kullanılan çocuklar sanayi devrimi ile beraber çocukların daha zor işlerde ve 

daha uzun zamanlı çalışmasına neden olmuştur. Sokak çocuğu olgusu sanayi devrimi ile 

beraber dünya gündemine gelmiştir. Sanayi devrimi sonrası sokak çocuklarının bu 

durumu birçok kitabın yazılmasına neden olmuştur. Oliver Twist, Sefiller, Uçurum 

İnsanları gibi kitaplara sokak çocukları konu olmuştur (Şeker, 2001).   

Çalıştırılan çocuk olgusu sadece yoksul ülkelerinde değil aynı zamanda ekonomisi 

güçlü ülkelerinde sorunudur. Çalışan çocuklar sadece endüstri alanında çalışmamakta 

ayrıca tarım, hizmet ve sokakta ürün satan çocuklardan meydana gelebilmektedir.  

Sokak çocukları olarak adlandırılan sokakta çalışan çocukların istismara en açık 

durumda olan grupları sokakta mendil satan, boyacılık yapan çocuklardır. Bu çocuk 

grupları sokağın tehditleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu tehditlere karşı 

koyamayacak yaşta olan çocukların denetimlerini sağlayan aileleri olmasına rağmen 

büyük bir risk altındadırlar. Çalıştırılan çocuklara baktığımızda Türkiye’de mevsimlik 
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tarım işçileri de bu gruba dahil olabilir. Özellikle reşit olamaya yakın yaş grubunda olan 

çocuklar ailelerinden bağımsız olarak çalışmaya gidebilirler.  

2.1.3. Sokaktaki Çocuk  

Bu grupta yer alan çocuk grubu hakkında özel bir çalışmaya literatür taramasında 

rastlanmamıştır. Literatür taramalarında sokak çocuğu çatı kavramının içerisinde yer alan 

ve arada kalan çocuklar olarak kabul edilen çocuklar sokakta yaşayan çocuk olma ihtimali 

en yüksek gruptur. Unıcef’in sokak çocuğu tanımında iki farklı gruba ayrılan bu grubun 

birincisi ekonomik yoksunluk yaşayan ailelerin çocuklarını para kazanmak için büyük 

kentlere gönderdiği çocuklardır. Bu çocuk grubuna Türkiye’de en fazla İstanbul ilinde 

görülmektedir. İstanbul ilinde fazla görülmesinin sebebi hizmet sektöründe en fazla iş 

bulma ihtimali olan yerin İstanbul olmasıdır. İstanbul iline gelen çocuklar aileden uzak 

ve denetimden yoksundurlar. Bu grupta yer alan ikinci durum ise ailesi ile ilişkileri kısıtlı 

olan çocuklardır. Bu grup çocuklar zamanlarının büyük çoğunluğunu sokakta geçirirler 

ve aile içerisinde problemler bulunabilir.   

2.1.4.   Sokağın Çocukları 

Bu çocuk grubu tezimizin konusu olan sokakta yaşayan çocuklardır. Bu çocuklar 

günün 24 saatini sokakta geçirir sokağı mesken olarak kabul ederler. Aileleri tarafından 

istenmeyen veya ailesine ret eden çocuklardır. Sokağın çocukları olarak kabul edilirler 

(Oğuz, 2008). Bu grup çocuklar risk altında olan çocuklardır. Bu grup çocukların tüm 

zamanları ve yaşam alanları sokaklardır. Bu konu hakkında yapılan çalışmalarda 

kısıtlıdır. Bu kısıtlılığın sebebi ise sokak çocuğu çatı kavramı altında özellikler sokakta 

çalışan çocuklar hakkında çalışmaların yoğunlaşmasıdır. Bu çocuk grubuna bir çok isim 

verilebilmektedir. Sokak çocukları ile ilgili birçok ülke farklı bir isim 

kullanabilmektedirler. Örneğin Napoli de topaç denmesinin nedeni sürekli yer değiştirip 

hareketli olmaları, Kongo’da serçe, Kolombiya’da gamin, Peru da meyve kuşu olarak 

isimlendirilirler (Polat, 2002). Türkiye’de ise çocuklara verilen isimler ilk olarak köprü 

altı çocukları olarak haberlere konu olan çocuklar ile ilgili yazılı ve görsel basın tinerci-

balici ifadelerini kullanıyorlar. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 20.11.1989 yılında kabul edilmiştir. 

Bu sözleşmeye Türkiye 2 Ekim 1995 de yürürlüğe sokmuştur. Bu sözleşmede 3 kısım ve 

54 maddeden oluşmaktadır. Sözleşmeyi imzalayan devletler bu maddelerin hepini kabul 
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etmiş sayılır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sözleşmenin 17, 29 ve 30. 

Maddeleri hükümlerini Anayasa ve 1923 Lozan Antlaşması hükümlerine uygun olarak 

yorumlayabilir (Unıcef, 2004; akt, Acar,2006). Bu sözleşmenin önemli maddeleri ile ilgili  

✓ Her çocuk eğitim hakkında sahiptir, 

✓ Her çocuk barınma ve koruma hakkına sahiptir, 

✓ Her çocuk özgürce oyun oynama hakkında sahiptir, 

✓ Her çocuk dinlenme ve eğlenme hakkına sahiptir, 

✓ Her çocuk 18 yaşından önce çalıştırılmama hakkında sahiptir, 

✓ Her çocuk sağlık hizmetlerinde ücretsiz yararlanma hakkında sahiptir, 

✓ Her çocuk barış içerisinde, savaşlardan uzak yaşama hakkına sahiptir, 

✓ Her çocuk şiddet, istismar ve ihmal durumlarından korunma hakkında sahiptir, 

✓ Her çocuk sevgi ve şefkat görme hakkına sahiptir. 

Haklar güvence altına alınmıştır.  

2.2. Çocukların Sokakta Yaşama Nedenleri 

 Çocukların sokakta yaşamana iten nedenler birden fazla olabilmektedir. Aileden 

kaynaklı nedenler, ekonomik durum, eğitim hakkından mahrum edilme, dışlanma gibi 

birden çok neden çocukları sokak yaşantısına itmektedir. Dünyanın birçok yerinden 

özelliklede yoksul ülkelerde savaşlar, ambargolar, göç ve benzeri durumlardan kaynaklı 

çocuklar risk altındadır. Dünyada 300 milyon çocuk evsiz yaşamakta ve ülkemizde 8 

milyon çocuk okula gitmemektedir (Kulca ve Korkmazlar, 2003). Bu riskli duruma 

bakıldığında çocukların nedenli problemlerde karşılaşacakları kestirilememektedir. 

Çocukların sokakta yaşamalarına neden olan aile içi problemlerine bakıldığında 

parçalanmış aile, aile içi şiddet ve ailenin ekonomik yoksunluk yaşaması ile ilgili literatür 

taraması aşağıdadır.  

2.2.1.  Aileden Kaynaklı Nedenler 

 Aile hane içinde veya hane dışında yaşayan ebeveyn ve çocuklardan meydana 

gelmektedir. Aile içerisinde çocuk olmaması kişilerin aile olmadığı anlamına gelmez. 
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İnsanlar ve çocuklar yaşam deneyimi ilk olarak ailede yaşarlar. Koruma altında bulunan 

çocuklardan bazıları yaşamlarının tümüne sosyal hizmet kurumlarında 

başlayabilmektedirler. Çocukların gelişiminin ilk aşamalarını bakım sağlayanlar 

tarafından oluşturulmaya çalışılır. Bakım sağlayanlar çocuğun sosyal bir canlı olması 

konusunda yaşamlarının ilk yıllarında rol model olmaktadırlar. Çocukların rol model 

olarak aldıkları kişiler zaman içerisinde değişse de rol model aldıkları kişilere bağlılık 

gösterebilmektedirler. Çocuklar kurum bakımında değillerse yaşamlarını yön veren 

kişiler aileler olmaktadır. Ailenin çocuk üzerindeki etkisi bu nedenler yadsınamaz. Bu 

nedenler sokakta yaşayan çocukların aile ilişkilerine bakmakta fayda vardır. Sokak 

çocukları ile ilgili yapılan çalışmalarda aile etkisinin önemi vurgulanmaktadır. Farklı 

olarak Özer tarafından yapılan çalışmada aile durumunun çocukların dindarlık durumunu 

etkilediği bilgisi yer almaktadır (Özer, 2011). Sokak çocuklarının ailelerin yaşadıkları 

yerlere bakıldığında ailelerin gecekondu bölgelerinde yoğun olarak yaşadıkları 

görülmüştür (Karakuş, 2010). Ayrıca sokak çocukları ile ilgili yapılan çalışmalarda sokak 

çocuklarının kardeş sayısının çok fazla olduğu, ailenin yeterli sevgiyi göstermemesi 

sonucunda çocukların sokağa yöneldiği düşünülmektedir (Çoştu, 2007). 

2.2.1.1.  Parçalanmış Aile 

Parçalanmış aile ebeveynler arasında var olan resmi veya gayrı resmi birlikteliğin 

sona ermesi anlamına gelmektedir. Evlenme gibi boşanma da doğal bir süreç olarak 

algılanması gerekmektedir. Ancak evlenme sürecine bakıldığında kişilerin evlilik öncesi 

hazırlıklar yaptıkları ve bu hazırlıkların yıllar alabildiği toplumsal olarak gözlenebilir. 

Ancak iş boşanmaya geldiğinde değişiklik olur. Boşanma sürecinde aile hazırlık 

yapmaktan uzak durur ve birlikteliği sonra erdirmek tek amaç olabilir. Boşanma 

ebeveynler arasında meydana gelse dahi bu durumda en fazla etkilenen grup çocuklar 

olmaktadır. Sağlıklı bir boşanma sürecinin olmaması çocukları risk altına atabilir. Sokak 

çocuklarının parçalanmış aileye sahip olma oranları yüzde 56’larda olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Yılmaz, 1996; akt Özel, 2011). Ancak yapılan bu çalışmada sokak 

çocuklarının aile oranları verilmiştir. Bizim çalışmamız ise spesifik olarak sadece sokakta 

yaşayan çocuklarla yapıldığı için daha yüksek çıkacağı düşünülmektedir.  

Türkiye’de boşanma işlemleri Adalet Bakanlığına bağlı Aile Mahkemeleri 

tarafından yürütülmektedir Bu mahkemeler Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve 

Yargılama Usullerine Dair Kanun ile yürütülmektedir (Md, 1). Boşanma sonrası destek 
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hizmetleri bulunmamaktadır. Bu hizmeti satın almak isteyen insanlar boşanma terapisine 

gitmek zorunda kalabilirler. Nitekim sokakta yaşayan çocukların aileleri bu terapilere 

gidememektedirler. Parçalanmış aile sonrasında yeni bir aile kurma girişimi ve sonucuna 

varabilir. Yeni bir aile kurma girişimi sağlıklı bir şekilde ilerlemediği takdirde çocukların 

yeni oluşmaya başlayan ailede öz-üvey ikilemine girebilmektedirler. 

2.2.1.2.. Aile İçi Şiddet 

Şiddetin fiziksel ve psikolojik türleri bulunmaktadır. Aile içerisinde şiddeti kimin 

uyguladığı fark etmeksizin çocukların sokağa yönelmesine neden olabilmektedir. 

Geleneksel Türkiye aile sisteminde fiziksel şiddet normal karşılanmakta hatta buna 

yönelik atasözleri de yer almaktadır. Dayak cennetten çıkmadır, kızını dövmeyen dizini 

döver gibi atasözleri halen kullanılmaktadır. Aile içerisinde çocuklara yönelik fiziksel 

şiddet kimi zamanlar ailede otorite kurmak için kullanılmaktadır. Çocuklara yönelik bir 

diğer şiddet türü olan ve birçok kişi tarafından şiddet olarak adlandırılmayan şiddet türü 

olan psikolojik şiddet en fazla görülen şiddet türü olduğu kabul edilebilir. Aileler 

psikolojik şiddetin sonuçlarını kestiremeyecekleri gibi şu ifadeleri de kullanabilirler 

‘Hiçbir zaman dövmedim neden böyle oldu ki?’. Bu cümle çok sık karşımıza 

çıkabilmektedir. Çocukların evden kaçmalarına yüzde 9.6 hanede fiziksel şiddet, yüzde 

14 ü psikolojik baskı neden olduğu sonucuna ulaşmıştır (Altuntaş, 2002). Aile içi şiddetin 

tam olarak ölçülebilmesi mümkün değildir. Ancak koruyucu-önleyici sosyal hizmet 

müdahalesi yapılması durumunda sayılar azalabilir.  

2.2.1.3. Üvey Ebeveynler 

Tezin hipotez kısmı olan üvey ebeveynlerle yaşayan çocuklar sokak yaşantısına 

yönelme ihtimallerinin yüksek olduğu düşünülmektedir. Çocuklar anne ve babaya karşı 

güçlü bağlar geliştirebilirler. Bu bağların çocukları hayatta tutmaya yarayan bir bağdır. 

Boşanma çocuklar için büyük bir sorun olması nedeni ile çocukların bu süreci kolay 

atlamaları gerekmektedir. Ancak bu süreci atlatamayan çocuk daha büyük bir sorun 

olarak üvey ebeveyn sorunu ile karşılaşabilir. Zor bir süreç geçiren çocuk eksik olan 

ebeveyn desteğini başka bir ebeveynle kapatamayabilir. 

2.3.Sosyal ve Ekonomik Nedenler 

 Sokakta yaşayan çocukların sokağa yönelmelerinde etkili sosyal ve ekonomik 

nedenlere etkili olabilmektedir. 
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2.3.1.  Göç 

Yer değiştirme olarak adlandırılan göç olgusunun çocuklar üzerindeki etkisine 

bakacağımız bu bölümde özellikle ailenin maruz kaldığı göç olgusu işlenecektir. 

Türkiye’de ve Dünya da göç olgusu büyük oranda kırsaldan kente doğru oluşmaktadır. 

Türkiye’nin en fazla göç alan yeri olan İstanbul’da göç ile gelen insan sayısı her geçen 

gün artmaktadır. Göç olayı büyük oranda maddi kazanç sağlamak için yapılsa dahi eğitim, 

sağlık, sosyal ve benzeri nedenlerle olabilmektedir. Göç beraberinde birçok problem 

getirmektedir. Bu problemler çarpık kentleşme, sağlık, eğitim, gecekondulaşma ve en 

önemlisi de aile içi dinamiklerin bozulması sorunlarıdır.  

Türkiye’de gecekondular en fazla İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde 

yaygındır. Türkiye’de çocuk nüfusunun yüzde 15 inin gecekonduda yaşamaktadır 

(Uluğtekin, 1996).  

2.3.2. Ekonomik Nedenler 

Yoksulluk çocukların sokakta yaşamasına sebep olan önemli bir olgudur. 

Yoksulluk birçok sorunun nedeni olabilmektedir. Yoksulluğun giderilebilmesi için sosyal 

politikalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Sosyal yardımlar yoksulluğu sonlanmasına 

neden olmamaktadır. Çünkü Türkiye’de yardımlar akut durumlar için kullanılmaktadır. 

Yoksul gruplarla sosyal hizmet müdahalesi yapılmazsa yoksulluk akut durum kronik hale 

gelebilir. Sosyal Ekonomik Destek Modeli Türkiye’de çocuklu ailelerin çocuklarına 

bakmalarına destek sağlamak için verilen süreli bir destek hizmetidir. Bu destek hizmeti 

sosyal ve ekonomik desteğin beraber yapılmasını ön görmektedir (Md, 1).  Sosyal 

desteğin eksik olması aileyi yoksulluktan kurtarmayacağı gibi bağımlı hale getirebilir. 

UNİCEF 2001 raporunda  

“Yoksulluğun pençeleri bir aileye uzandığında, bundan en çok etkilenen, en çok 

zarar görenler; yaşama, gelişme ve büyüme hakları riske atılanlar, o ailenin en küçük 

üyeleridir. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde doğan her 10 çocuktan dördü aşırı 

yoksulluk içindeki bir dünyaya gelmektedir. Çocuk haklarının yaygın bir biçimde ihlali 

de temelde gene yoksulluktan kaynaklanmaktadır“ 

 ifadeleri aslında yoksulluk sorunun sokakta yaşayan çocuklara ne denli tesir 

ettiğini göstermektedir (Karakuş, 2010).  
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2.3.3.  Eğitim Durumları 

Eğitim hakkı tüm çocuklara verilmiş ulusal ve uluslar arası kanunlarla güvence 

altına alınan temel bir haktır. Sokakta yaşayan çocukları düşündüğümüzde çocukların 

eğitim hakkında mahrum oldukları bilinmektedir. Aileden ilk çıkış alanı olan eğitim 

çocukların sosyalleşmelerine ve yeni şeyler öğrenmelerine çok büyük katkı 

sağlamaktadır. Türkiye’de örgün eğitim hakkı yasalarda korunma altında alınmış olsa da 

okula devam etmeyen birçok çocuk bulunmaktadır. Okullar çocukların sosyal destek 

sistemleri içerisinde kalmasına katkı sağlayan yapılardır. Okula devam eden çocuklar 

gününün büyük bir bölümünü okulda geçirdiği için sokak yaşantısından 

uzaklaşabilmektedir. Ancak örgün eğitime devam etmeyen veya edemeyen çocukların 

günlük yaşamları boşluklarla doludur.  

Sokak çocuklarının hakkında Yılmaz tarafından yapılan araştırmada çocukların 

annelerinin yüzde yetmiş beşinin okur-yazar olmadığı sonucuna varılmıştır. Atauz 

tarafından yapılan benzer araştırmada Diyarbakır ilindeki sokak çocuklarının annelerinin 

yüzde 96 sının okur-yazar olmadığı sonucu elde edilmiştir (Altuntaş, 2002). Yapılan bu 

araştırmalarda ailelerin eğitim durumlarını da sokakta yaşayan çocuklara nasıl tesir ettiği 

görülebilmektedir. Sokak çocuklarının eğitiminde ilerleme olmamasının nedeni uygun 

müfredatlarının olmamasıdır (Kahraman, 2009). Sokakta yaşayan çocuklarla ilgili sporun 

etkisi incelendiğinde ise spor yapan çocukların başarısızlık karşısında kazanma 

arzusunun olduğu ve sokağa yönelmektense kazanmayı tercih ettiği düşünülmektedir 

(Özel, 2009) 

Ayrıca sokakta yaşayan çocukların sokak yaşamını terk ettikten sonra eğitim 

hayatına dahil olmaları durumda çocukların sokaktan edindikleri davranışları derslerde 

de sergiledikleri sonucuna ulaşmıştır (Öztürk, 2007). 

2.3. Sokakta Yaşayan Çocuklar İle İlgili Tarihsel Süreçler  

Sokakta yaşayan çocuklarla ilgili tarihsel süreçler iki ana başlık altında 

incelenecek olup birinci başlık Türkiye’deki tarihsel süreç ikinci başlık ise Dünya’daki 

tarih süreç olacaktır. Tarihsel süreçler sokakta yaşayan çocuklar ve çocuk koruma sistemi 

özelinde değerlendirilecektir. 

2.3.1. Türkiye’deki Durum  
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 Sokakta yaşayan çocuklar kavramı literatürümüzde uzun zamandır bulunan bir 

kavram değildir. Osmanlı devleti zamanında Orhan Gazi’den itibaren kurulan vakıflarda 

insanlara yardım edilirdi. Bu vakıflar kimsesiz olarak adlandırılan çocuklar içinde yardım 

kuruluşu görevini görmekteydi. 1700lü yıllarda sokakta gezen başıboş çocuklara 

külhanbeyi tanımı kullanıyordu (Orhan, 2003). Külhanbeyi ile ilgili bir şiir; 

“Bu ocağın adı gerçek külhandır, Yersizlerle yurtsuzlara mekandır. Nice erler 

yetişmiştir Külhandan, Kim bilir kim bugün nerede Pinhandır. Ana baba bucağına 

sığmayan Yavrucaklar bu ocakta mihmandır. Pirimizdir bizim Koca Layhar, Hak budur 

kim eşi gelmez sultandır. Hu çekelim Layhar’ın ruhuna hu Anun için bay ü geda 

yeksandır” (Yılmaz, 2016) 

Bu şiir Yeni Tasfir-i Efkar gazetesinde yayınlanmıştır. Külhan kelimesinin anlamı 

hamamın külhanında yatan yersiz yurtsuz kimse anlamını taşımaktadır. Külhan ise 

hamamların suyunu ısıtan alandır. Yersiz yurtsuz olarak kabul edilen çocuklar ısınmak 

için buralara gelirler. Geleneklere göre külhana ilk defa gelen çocuk o akşamın yemeğini 

bulup yemek hazırlamak ile sorumludurlar. Bu sırada Külhanbeyi bir ekmeği tuza batırıp 

yukarıdaki şiiri okur sofradakilerde eşlik eder. Külhana kabul edilen çocuğa bir kardeş 

tayin edilir. Kardeş kabul edilen çocuklar soyunur ve Layhar denilen gömleği giyerler. 

Bir çocuk sağ kolunu diğer çocuk ise sol kolunu gömleğe sokarak tek gövde ritüeli 

gerçekleşmiş olur. Sonrasında yeniden; 

“Ey Layhar’ın evlatları Burası baba yurdudur. Burada senin benim yoktur. Burada 

herkes kardeştir. Bir anadan doğanlar, bir babadan olanlar birbirlerini boğazlarlar. 

Layhar’ın evlatları birbirlerini bir vücut bilirler. Kardeşlerine birisi bir iğne batırsa acısını 

kendi vücutlarında duyarlar. Bu kefene sağlığından girenler ölünceye kadar birbirlerini 

ayrı görmezler. Bu ikilikte birliktir. Bu senin sağ elindir, sen de bunun sol elisin. 

Vücudunuz birdir, başlarınız ikidir. … Kazancınızı buraya getirisiniz. Burada bu senindir, 

bu benimdir yoktur. Az çoğu arttırır, çok hepinizi besler. Kazan birdir, hepinizi doyurur.” 

(Yılmaz, 2016).  Külhana kabul edilen çocuklar ilk olarak külhan dilini öğrenirler. Külhan 

dilinden birkaç örnek ise; patburun-inzibat, papazuçurmak-eğlenmek, pestil-sarhoş, sipsi-

sigara vb. Külhanlar usta-çırak usulüne göre yaşarlar. Gündüzleri yemek toplayan 

çocuklar akşam külhana geldiklerinde beraber yemek yerler külhanın son sakini gelince 

ise kapılar kapatılır. Külhanlar 10 kişilik gruplara ayrılır ve her grupta bir sorumlu olarak 

desteler yer alır. Koca Destebaşı ise tüm külhanların hiyerarşik olarak en üstüdür. 
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Külhanların artması sonucunda zaman içerisinde kontroller zorlaşmış ve bozulmalar 

meydana gelmiştir. Yemek bulma eylemi ilk zamanlardan farklı olarak zor kullanarak 

alınmış ayrıca da dükkan soyma, haraç alma gibi kanunsuz eylemler baş göstermiştir. 

1855 yılında bir gece baskını ile İstanbul’da yaşayan külhanbeyleri toplanmış 16 yaşından 

büyükler askere alınmış küçükler ise orduya ayakkabı diken Kalavrahaneye 

gönderilmişlerdir (Demirbaş, 2006). 

Külhanlarla ilgili bu bilgiler ışığında aslında sokak yaşantısına itilmiş çocuklar 

hakkında oluşturulmuş bir inisiyatif denebilir. Osmanlı zamanında sosyal hizmet 

kurumları oluşmasa da bu işi yapan vakıflar dışında görev yapan bir oluşum 

görünümündedir.  

Sokak yaşantısına itilmiş çocuklarla ile ilgili bir diğer bilgimiz ise Osmanlı 

Devleti zamanında 14.03.1846 yılında Meclis-i Zaptiyece kaleme alınıp Sadrazam 

Mehmet Emin Rauf Paşa’ya sunulan sokak çocukları hakkında yazılan nizamnamedir. Bu 

Nizamnamede sokakta yaşayan çocuk tanımı; gündüzün esvâk ve pazarda geşt ü güzâr ve 

geceleyin cevâmî ve sâir bazı yerler ve sokaklarda beytûtete ibtidâr etmekte olup sinleri 

henüz mürâhık mertebelerine vâsıl olup olmamış bir takım çocuklar…” [İstanbul 

sokaklarında yaşayan ve henüz bulûğ çağına ermemiş olan bu çocuklar, gündüzleri 

sokaklarda ve pazar yerlerinde dolaşmakta, geceleyin ise camilerde, orada burada ve 

sokaklarda yatmaktadırlar.]. Bu tanım sokak yaşantısına itilmiş çocuk tanımına 

benzemektedir. Ayrıca Nizamname de; bir iş ya da sanatla uğraşmak yerine, sokaklarda 

dilencilik ederek vakit geçiren bu çocuklar, sabi oldukları ve gerektiği gibi terbiye 

edilmedikleri için akılları da ermediğinden günlük yiyeceklerini temin edebilmek uğruna 

pis yiyecekleri bile çalmaktadırlar ifadesi yer almaktadır. Nizamname içerisinde çocuklar 

ile ilgili şikayetler yer almaktadır. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından zaman zaman 

toplandıkları bilgileri yer almaktadır. Bu çocuklar kolluk kuvvetleri tarafından 

toplandıktan sonra kendilerine çocuk oldukları için ceza verilmemekte ancak çocukların 

gözleri korkutulmaktadır denilmektedir. Çocukların bu davranışları yapmalarının önüne 

geçebilmek için öneri sürülmüş ve bu öneriye göre çocukların eğitim hayatına 

yönlendirilmesi, becerilerine göre işleri yerleştirilmesi çocukların topluma ve kendilerine 

yararlı birey olmalarını sağlayacaktır (Geçer, 2006). Bu nizamname sokakta yaşayan 

çocuk olgusunun yeni bir problem olmadığı Osmanlı Devletinden bu yana devam eden 

bir toplumsal sorun olduğunu göstermektedir. Bu Nizamname de çocukların günlük 

olarak yaşadıkları, insandan para dilendikleri gözlenmiş ayrıca çocuk oldukları için 
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cezalandırılmayacakları kararı yer almıştır. Ayrıca Nizamnamede artı olarak çocukların 

rehabilitasyonuna yer verilmesi sorunun çözümüne yönelik öneride bulunulmuştur.  

Tanzimat sonrası çocukların bakım ve sorumluluğunu sağlamak için bazı 

kuruluşlar açılmıştır. Bunlardan birisi Tuna Valisi Mithat Paşa tarafından 1868 yılından 

açılan ıslahhanelerdir. Sonrasında ise 1872 yılında çocuklara için Darüşşafaka’dır 

(Çengelci, 1998). 

Men-i Teseül Nizamnamesi ve Serseri Mazanna-ı Sui Eshaş Hakkında Kanun 

1894 ile 1909 yılarında yayınlanır. Bu iki yayında da İstanbul sokaklarında başıboş 

dolaşan, dilencilik ve hamallık yapan çocuklara ilişkin koruma programı içeriğindedir. 

Dilenciliği meneden çıkarılmasının ardından 1896 da Darülaceze kimsesiz, yoksul ve terk 

edilen çocukların korunduğu kurum olmuştur (Uluğtekin, 1996).  

Abdulhamid Döneminde ise Müslüman çocuklar için Darülhayr-i Ali 

kurulmuştur. Mektep olan ayrıca kimsesiz çocuklara yetimhane olan kurum 

Abdülhamit’in isteği üzerine kurulur ve masrafları hazineden karşılanır (Özbek, 1999). 

Bir diğer kurum olan Darüleytamlar da Balkan Savaşın şehit olan askerlerin 

çocuklarına bakabilmek için kurulmuştur. Ahmet Şükrü Bey’in 1918 yılında bütçe ile 

ilgili olarak verdiği bilgide Darüleytamların kuruluş amacını; Cihan Harbi sonrası 

Türkiye’yi terk eden İngiliz, Fransız ve İtalyanların boşalttıkları mekteplerde sahipsiz 

kalan sabilerin himaye altına alınmasıdır. Boşaltılan yerler Darüleytamlara çevrildi, savaş 

sonrası kimsesiz kalan çocuklar İstanbul da ve ülkenin başka şehirlerinde bu kurumlara 

yerleştirildi (Özbek, 1999). Osmanlı Devletinin son zamanlarında sosyal hizmet 

kuruluşları bu şekildedir. Cumhuriyet Dönemi ise; 30.06.1920 tarihinde Himayeyi Etfal 

Cemiyeti yani Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Ankara’da kurulmuştur. 

Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti Nizamname-i Esasisi” ismini taşıyan 68 

maddelik nizamnamenin ikinci maddesinde; şehit çocukları ve harp malullerinin 

çocuklarına bakacaklarını, üçüncü maddede ise; bunların dışında kalan çocukları ile 

meşgul olacakları yer almaktadır. Kurulan Cemiyet kısa zamanda birçok ilde örgütlenmiş 

ayrıca da yurt dışına açılmıştır. Amerika, Mısır gibi ülkelerde de faaliyet göstermiştir 

(Karatay, 2018). 

Cumhuriyet Dönemi içerisinde açılan Çocuklarını Kurtarma Yurdusokak 

yaşantısına itilmiş çocuklar için açılmış ve ihtisaslaşmış ilk yurt diyebiliriz. 1933 yılında 
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Robert Koleji öğretmenlerinden Kazım Zarif tarafından Galata da kurulmuştur. Kazım 

Zarif yurdun kuruluş amacını; 

“Bu yurt, cemiyet arasında ihmal edilmiş, kendi hallerine bırakılmış ve bu yüzden 

yalnız faydasız değil, hatta tehlikeli bir unsur olacak memleket yavrularının ellerinden 

tutup, kurtarmak, onları cemiyetin arzu ettiği şekilde istihsalci bir vatandaş yapmak 

maksadıyla kurulmuş bir müessesedir”. 

Şeklinde özetlemiştir. Kazım Zarif yurdun kalacak bir yeri olmayan, fakir, anne 

ve babası olmayan çocuklar için yapılmış olmayan bir yurt olduğunu bilakis sokak 

çocuklarına yönelik bir yurt olduğu vurgusunda bulunmuştur. Yurda gelen çocuklar 

belirli ilkeler ile yurda alınır ve yurt içerisinde beslenirlerken aynı zamanda eğitiliyorlardı 

(Karatay, 2018).  

1940’lı yıllarda SHÇEK tarafından İstanbul ilinde yapılan araştırmada 2848 tane 

sokak çocuğu olduğu, çocukların Eminönü, Galata, Fatih ve Kadıköy’de yaşadıkları, 

çocukların küfecilik, dilencilik, gazete satıcılığı gibi işler yaptıkları, çocuklardan bir 

kısmının ise hiçbir iş yapmadıkları anlaşılmıştır (Uluğtekin, 1996). Araştırma da hiçbir iş 

yapmayan çocuklar olarak adlandırılan gruplar tezimize konu olan sokakta yaşayan 

çocuklardır.  

2.3.2.  Dünyadaki Durum 

Sokakta yaşayan çocukların dünya gündemine girmesi Türkiye gündemi gibi 

sokak çocuğu çatı kavramı doğrultusunda olmuştur. Birçok önemli olayın başlangıcı olan 

Sanayi Devrimi beraberinde çocuk sorunsalının görünürlüğüne neden olmuştur.  Bu 

dönemden itibaren edebiyata alanına sokak çocukları girmeye başlamıştır (Şeker, 2001). 

Edebiyata konu olan çocuklarla ilgili görünürlüğün artmasına katkı sağlamıştır. Bu 

dönemde özellikler çalıştırılan çocuk olgusu fazladır. Sanayi Devriminin getirmiş olduğu 

ağır ve uzun çalışma zamanları çocukların sömürüldüğünü göstermektedir.  

UNICEF yüz milyon sokak çocuğu olduğunu tahmin etmektedir. Sokak 

çocuklarının yoğun olarak yaşadıkları yerler Brezilya ve Hindistan olduğu 

düşünülmektedir. Bu iki ülkenin sosyo-ekonomik yapısı düşünüldüğünde ülkelerin 

ekonomik durumları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Sokak çocukları ile ilgili 

dünyadaki durumlarına ilişkin niceliksel veriler elde edilmiştir. 
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2.4. Sokakta Yaşayan Çocuklarla İlgili Modeller 

 Bu bölümde sadece sokak çocuklarına ilişkin uygulanan modellere yer 

verilecektir.  

2.4.1. Türkiye’deki Modeller 

Sokakta yaşayan çocuklar ile ilgili Türkiye’de uygulanan en iyi ve en eski model 

Türkiye’de Kazım ZARİF tarafından 1933 yılında kurulan Çocuk Kurtarma Yurdu 

örneğidir. Bu yurdun modeline baktığımızda La Turquıe Kemaliste dergisinde 1943 

tarihli 4. Fasikülünde yer alan ve Kazım ZARİF tarafından anlatılanların derlenmesi ile 

yazılan makalede şu bilgilerde yer verilmiştir.   

Kazım ZARİF’İN yakın arkadaşı Fahrettin Kerim GÖKAY ile 1933 yılında 

başıboş çocukları kurtarmak için bir yurt kurmak ister. Yurtta polis ve müfettiş istemez, 

kendisine karışılmamasını ister, eğer yapacağı yurtta başarılı olmaz ise istifa edeceğini 

belirtir. Kazım ZARİF yurdu kurar ve yurdun ilk sakini Bıçak Çeken Ali olur. Kazım 

ZARİF kendisine daha kolay yola gelecek çocuklarla ilgilen denildiğinde 

“Çıplak halde hayatımızı tehdit eden elektriği, yatağından taşıp bize zarar veren 

nehirleri, bize en çok yarar sağlayan güç haline getirdik. Benim çocuklarım da işlenirse 

topluma en çok onlar yarar sağlayacak. Çünkü vahşi gece hayatında, hayatta kalabilecek 

muazzam bir güce, enerjiye ve zekaya sahipler” 

 ifadelerini kullanır. Kazım ZARİF’E bıçak çeken Ali Kazım ZARİF’TEN para 

ister Kazım ZARİF ise ona  

“veririm ama bir şartla, yurda gelip yurtta kalırsan çocuk bunu kabul eder ertesi 

gün gelir” 

Kazım ZARİF’İ ziyaret eder sonra gider. Bir süre sonra havaların soğumasıyla 

yurda gelir birer ikişer gün aralıklarla kalmaya başlar ve yurdun ilk tecrübesi başlar. 

Yurtta kurallar bulunmamaktadır. Her şey serbesttir. Ancak tek kurar günde iki defa 

banyo yapmaktır. Çocuklarla beraber Belgrat ormanlarına, adalara pikniğe giderler. 

Çocuklar müzik, edebiyat derleri alır güncel olaylar ile ilgili münazaralar yapılır. Yurtta 

ceza sistemi bulunmaz ancak yapılan tüm kötülüklerin söylenmesi istenir. Çalışanlar 

itirafları dinleyerek yapılması ne gerekirse yaparlar. Çocuğa bir daha yapma demez. Bu 

lafın çocuktaki karşılığının yap demek olduğunu düşünür. Madde kullanana kızılmaz 
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ancak yurtta madde kullanımının zararları anlatılır. Yurda gelen bir belediye görevlisi 

çocukların beyaz örtü üzerinde yemek yemelerini gördükten sonra Galatasaray talebesi 

bile muşambada yiyor bu serserilere beyaz örtü sermişsiniz demesi üzerine Kazım 

ZARİF  

“Galatasaray talebesi muşambada yiyebilir hatta çömelip bile yiyebilir çünkü 

onların evlerinde beyaz örtü nedir bilirler benim çocuklarım bilmezler onların seviyesini 

yükseltmezsem kaçıp giderler cevabını verir. Belediye görevlisi yemek salonunda 

gördüğü yemeğe karşılık bakıyorum da bir havyar eksik lafına ise azdırmayacağını 

bilsem havyarda veririm, iyi bir yatak şahsiyeti değiştirdiğini” 

savunmakta ayrıca kapıda bekçinin olmaması konusunda siz eve girer çıkarken 

bekçinden izin mi alıyorsunuz? İfadelerini kullanmaktadır. Kazım ZARİF’İN çocuklarla 

ilgili bu söylemleri çocukların neye ihtiyaçları olduğunun kavrandığını ve çocuk odaklı 

düşündüğünün iyi bir kanıtıdır. Yurdun belediye tarafından tahsis edilmesi nedeni ile 

belediye Kazım ZARİF’İN işlerine müdahale etmek istemiş ancak Kazım ZARİF buna 

izin vermemiştir. Belediye çocukların şehir merkezinde uzak bir yere taşınmasını 

istemekte iken Kazım ZARİF buna karşı çıkmaktadır. Belediye tarafından yapılan 

kontrollerde eksiklik görülmesi nedeni ile yurdun şehir merkezinden uzak bir yere 

taşınması kararı verilmiştir. Kazım ZARİF  

“şehirden uzağa taşırsanız çocukları kurumda tutamam kaçarlar yine buraya 

gelirler” demesine rağmen kendisini dilemezler ve yurt taşınır (Hürriyet Gazetesi, 2008).  

 Bu modele baktığımızda çocuklara ilişkin açık kapı sisteminin olduğu, eğitim ve 

sanatla desteklenen bir model karşımıza çıkmaktadır. Bu model sonra sokakta yaşayan 

çocuklara yönelik uygulanan model ise 2001 yılında yayınlanan Çocuk ve Gençlik 

Merkezi Yönetmeliği ile çalışan Çocuk ve Gençlik Merkezleridir.  Bu merkezler  

“sosyal tehlikelere karşı karşıya olan sokakta yaşayan çocuklar ile sokakta 

çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırılması 

sağlamakla görevli merkezlerdir” (Md, 1). 

 Bu merkezler geçici barınma merkezleri olarak görünmekte ve rehabilite edici 

görev üstlenmektedirler. Bu merkezler yatılı olabildiği gibi gündüzlüde olabilmektedir. 

Bu merkezler ile ilgili farklı olan durum ise sokak çalışmasının yapılmasıdır. Sokak 

çalışması; çocukların yoğun olarak yaşadıkları yerlerde yapılan inceleme, gözlem, tespit 
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ve mesleki müdahaleleri çalışmasıdır. Sokak çalışmasının en önemli özelliği ise 

çocukların bulunduğu yerden müdahale sürecine dahil edilmesidir. Ayrıca bu merkezler 

Açık Kapı sistemi ile çalışma göstermektedir. Açık kapı sistemi; çocukların merkezin 

sunduğu hizmetlerden kendi istekleri ile vazgeçebilmeleri anlamını taşır. Bu modelle 

bağlı Türkiye’de birden çok kurum bulunmaktaydı. Modelin en önemli özelliği açık kapı 

sistemi ve sokak çalışmasına yer verilmesiydi. 2015 yılında kadar devam eden modelde 

bu tür merkezlerde eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Ayrıca bu tür merkezler aileyle de 

çalışmalar sürdürmekteydi. Bu merkezler 2015 yılında çıkaran yönetmelikle son 

bulmuştur.  

Bu yönetmelik 2015 yılında çıkarılan Çocuk Destek Merkezi Yönetmeliği ile şekil 

değiştirerek ismini Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirmiştir. Bu merkezler suça 

sürüklenmesi, suç mağduru olması, sokakta sosyal tehlikelere karşı karşıya kalması 

nedeni ile haklarında bakım tedbiri verilen çocuklardan psiko-sosyal desteğe ihtiyaç 

duyan çocukların kaldıkları merkezlerdir (Md, 1). Bu merkezler   Yeni çıkarılan 

yönetmelik ile sokakta yaşayan çocuklara ilişkin uygulanan model değiştirilmiştir. Eski 

yönetmelikte yer alan açık kapı sistemi yönetmelikten çıkarılmıştır. Ayrıca yeni 

hazırlanan yönetmelikte sokak çalışmaları da kaldırılmıştır. Bu merkezler psiko-sosyal 

desteğe ihtiyaç duyan çocukların geçici süre ile kalacakları merkezler olarak 

tasarlanmıştır.  

Ayrıca Öğel’in yazısında sokakta yaşayan çocuklara yönelik Uçucu Maddeler 

Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezleri bulunmaktaydı. Bu merkez Arif VERİMLİ’NİN 

başhekimliği döneminde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesinde Kuruldu. 

Merkez madde bağımlısı gençlere yönelik hizmet için açılmış olsa dahi bir süre sonra 

sokakta yaşayan çocuklara ilişkin hizmetleri artırmıştır. Uçucu madde kullanan çocuklar 

büyük oranda sokakta yaşayan çocuklar olduğu için sokakta yaşayan çocuklar tedavi için 

merkeze getirilirdi. Merkez açık kapı sistemine göre çalışma göstermekteydi (Öğel, 

2019). Merkez halen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ÇAMATEM 

olarak çalışmaya devam etmektedir. 

Sokak çocuklarına yönelik çalışan sivil toplum kuruluşları da Türkiye’de hizmet 

sunmuştur. Bunların biri sokak çocukları diye başlayıp umut çocukları olarak devam eden 

dernektir. Dernek Bakırköy’de yatılı bir merkeze sahiptir. Dernek sokak çocuklarının 

iletişimi ve akran modelini sürdürülmesini planlamıştır (Polat, 2008). Bu merkez ile 2019 
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yılında yapılan görüşmede çocuklara yönelik hizmet sunamadıkları ancak 18 yaşından 

büyük sokak yaşantısı geçmişi olan kişilerin hizmet aldığı bir sivil toplum örgütü olarak 

faaliyet yürüttüğü anlaşılmıştır. Ayrıca sokak çocuklarına ilişkin faaliyetleri sonlanan 

sivil toplum kuruluşları Sokak Çocukları Vakfı ve Sokak Çocukları Rehabilitasyon 

Dernekleri de bulunmaktaydı (Polat, 2008).  

2.4.2.  Dünyadaki Modeller 

 Sokak çocuklarına ilişkin dünya da uygulanan modellere bakıldığında birden çok 

çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalara örnekler şunlardır. 

 Hindistan çocuklara yönelik çalışmalar eğitim 1986 kabul edilen eğitim programı 

ile oluşturulmuştur. Bu programa İnformal eğitim sistemine göre oluşturulmuş ve 

dezavantajlı durumdaki çocuklara yönelik çocuk merkezli ve oryantasyonlu sistem 

oluşturulmuştur. Sokak çocuklarına yönelik hizmetler mesleki ve akademik eğitime 

odaklıdır. Ayrıca hizmetler barınma, sağlık ve eğitim hizmetlerini kapsamaktadır. Ancak 

kullanılan model proje odaklıdır.  

 Brezilya’da ise Çocuk ve Gençlik Yasası çocuklar ilgili düzenlemeler getirmiştir. 

Yasa çocukların ihtiyaçlarını karşılanması için eğitim, sağlık, beslenme gibi ihtiyaçların 

karşılanması için kamu kurumlarına görev vermiştir (Uluğtekin, 1996). Brezilya’da sokak 

çocukları ve ailelerine ilişkin yapılan çalışma örneği ise Giona Çalışmasıdır. Bu 

çalışmada iki grup belirlenmiştir. Birincisi; sokakta yaşayan ve aileleri ile hiç bağı 

olmayanlar. İkincisi ise gün içersinde sokakta olup akşam eve gidenlerdir. Çalışmanın 

amacı sokakta yaşayan çocuklar kendileriyle aynı özellikli diğer çocuklardan farklı olarak 

neden sokağa yönelmektedirler. Bu çalışmalardan sonra Brezilya’da ulusal sokak 

çocukları hareketi oluşturulmuş 1986 da ise Ulusal Sokak Çocukları Kongresi yapılmıştır. 

1990 yılında ise Çocuk ve Gençler Anlaşması adı ile ulusal kongre oluşturulup Çocuk ve 

Genç hareketi yürürlüğe girmiştir. Hareket  

1. Çocuk ve gençlerle ilgili yerelden hareketle belediyelerin özel fonlar kurarak 

çalışma yapması, 

2. Aile, toplum ve hükümetin ortak hareket etmesi 

3. Çocuk haklarının yerine getirilebilmesi için politika oluşturulması, 

4. Koruma ve bakım sisteminin oluşturulması 
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sistemini öngörmektedir. Ayrıca Çocuk adalet sisteminde reformu öngörmektedir. 

Brezilya’da bunlara ek olarak kamu dışında başka organizasyonlarda kurulmuştur. Sokak 

çocukları ile beraber gelin projesi ile çocuk odaklı çocukların sunmuş oldukları 

çözümleri esas alan bir proje olarak çalışmıştır. Axe Projesi ise sokak çocuklarla gelir 

getiren faaliyetler sunar. Ulusal sokak çocukları hareketi çocuklara karşı olumsuz tutum 

ve davranış sergilene kurumlara karşı hak savunuculuğu yapmaktadır. Bunların yanında 

Sao Jou Bosco Çocuk Cakfı, CRAMI İstismar Edilmiş Çocuklar Bölgesel Merkezi, 

Çocuk ve Genç Hakları Savunma Cephesi gibi projelerde yapılmıştır (Polat, 2008). 

Bulgaristan’da ise 1995 yılında “sokak çocukları için barınakların açılmasına 

ilişkin kararname” ismi ile kararname yayınlanıyor. Bu ülkede sokak çocukları ile ilgili 

çalışmalar Sivil Toplum tarafından yürütülüyor. Ayrıca 2003 yılında Çocuk Koruma 

Yasası çıkarılarak sokak çocuklarına yönelik aile temelli koruyucu-önleyici çalışmalar 

yapmayı hedeflemiştir. Bazı ülkelerde ise dini nitelikli çalışmalar yapılmaktadır. 

Kolombiya’da Boscania örneklerden biridir (Acar, 2006).  

Sokakta yaşayan çocuklara yönelik uygulanması gereken en temel yaklaşım 

çocukların sokağa yönelmemelerini engellemek için kullanılacak olan koruyucu-önleyici 

sosyal hizmet yaklaşımıdır. Sokak çocukları sorunsalının engellenebilmesi için 

geliştirilen sistem 4 temel müdahale yöntemini derlenmiştir (Acar, 2006). 

✓ Bu yöntemlerin ilki ıslah edici yaklaşımdır. Bu yaklaşım en eski modeldir. 

Islah kelimesi kötü olanı düzeltmek anlamına gelmektedir. Bu modelde 

sokak çocuklarına ilişkin olarak çocukların sorunlu oldukları ve bu sorunlu 

çocuklara yardımcı olmak için kapalı kurumlara yerleştirilmeleri gerekti 

görüşü hakimdir. Kapalı kurumlardan kasıt ise cezaevi veya kapalı 

yurtlardır. En eski sosyal hizmet modeli olan bu sistem kendi içerisinden 

problemler barındırır. Bu problemler kapalı kurumlarda istismar 

durumlarının ortaya çıkma ihtimali olabilmektedir. Türkiye’de bu sisteme 

en iyi örnekler cezaevleridir. Cezaevlerinde mesleki çalışmalarda 

yapılabilmektedir. Ancak kapalı kurumları düşündüğümüz de çocukların 

belirli bir süre de kapalı mekandan hiçbir şekilde çıkmayarak uygulanacak 

mesleki çalışmalar eksik kalabilir. İstanbul ili özelini düşündüğümüzde 

erkek çocuklar için Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

örnek gösterilebilir.  
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✓ İkinci model ise Rehabilite Edici Yaklaşım modelidir. Bu modelde 

çocuklar yaşam alanlarından alınarak onları rehabilte eden programlara 

eklemeyi hedef alır. Bu modelde çocukları sorunlu bireyler olarak görmez. 

Bu modelde çocukların destek alması gerektiklerini bu destek 

hizmetlerinde çocuklar merkezlerde madde kullanımın kötü etkisinin 

azaltılması, eğitim öğretime destek, iş ve meslek edinmelerine katkı 

sağlamak temel ilkedir. Bu sistemin en önemli eksiği ise az sayıda 

çocuklara hizmet vermesidir. Bu modele örnek olarak Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmet Bakanlığına ait Çocuk Destek Merkezleri örnek olarak 

verilebilir. Bu merkezler rehabilitasyon hizmetleri sağlamaktadırlar. 

Ancak bu sistem içerisinden ıslah edici modeli de barındırır çünkü bu 

merkezler kapalı kurumlardır. Çocuklar istediklerinde hizmetlerden 

ayrılamazlar. 

 

✓ Üçüncü model ise sokak çalışması modelidir. Bu model en çok kabul 

gören modeldir. Bu modelde kapatılma söz konusu olmadığı gibi 

çocuklara yapılan müdahale çocukların bulundukları yerlerden yani 

sokaklardan yapılır. Bu modelde çocuklara sokaklarda eğitim, 

danışmanlık, savunuculuk gibi hizmetler verilmektedir. Bu sistemde 

meslek elemanları da daha etkin çalışabilirler. Bu model uygulamaları 

Türkiye’de Sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanabilecek bir 

modeldir.  

 

✓ Bu modellerin sonuncu ve en önemlisi ise önleyici modeldir. Bu modelde 

ise çocukların sokağa çıkmadan önce verilen sosyal destek ile sağlanır. 

Aslında okullar bu modeli uygulayabilecek en önemli kurumlardır. Ancak 

okullarda bulunan çocuk sayısının fazla olması ve en önemli eksiğin ise 

okul sosyal hizmet’in olmaması okullarda bu sistemin uygulanamamasına 

engel olmaktadır (Acar, 2006).  

Sosyal Hizmet Müdahale sistemlerinden en önemlisi olan koruyucu-önleyici 

sosyal hizmet müdahalesinin uygulanabileceği en önemli alan okuldur. Türkiye’de 

çocuklar vakitlerinin büyük çoğunu okulda geçirmektedirler. Çocuklara okulda erken 

müdahale edilebilmesi durumunda toplumsal sorunların düşürülebileceği öngörülebilir. 
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Sokak çocukları özelinde çocukların büyük çoğunluğunun okul hayatından uzaklaştıkları 

düşünüldüğünde okul sosyal hizmetinin gerekliliği anlaşılacaktır.  

Unıcef tarafından önerilen Koruyucu-önleyici yaklaşım iki tür çalışma önerisinde 

bulunmuştur. Bu öneriler 

1. Meslek kazandırma. Yüksek risk altında bulunan çocuklara yönelik gündüzlü 

bakım merkezlerinde çocuklara meslek kazandırılması. 

2. Aile çalışması. Çocukların ailelerinin dağılmasına yönelik oluşturulan 

programlardır 

Bu program da hem aile ile çalışma hem de çocuklarla çalışma etkindir (Acar, 

2006). 

2.5. Sokakta Yaşayan Çocuk Ve Sosyal Hizmet  

 Sokak çocuklarına yönelik geliştirilen en kapsamlı ve bütüncül kuramsal yaklaşım 

olarak Koruyucu-Önleyici Yaklaşım kabul edilir. Bu yaklaşım sorunun kaynağını ise 

insan hakları sorunu ve ekonomik sorunlar olarak kabul eder. Sorunun çözümü için ise 

sokak çocuklarının ihtiyaç ve sorunlarına cevap verip bir taraftan da sorunun ortadan 

kaldırılması için koruyucu-önleyici çalışmaların yürütülmesi önem taşımaktadır. Sosyal 

hizmet perspektifinde sokak çocukları sorununun çözümüne sistematik ve düzeyli 

müdahale için sosyal hizmette geliştirilen çağdaş yaklaşımlardan biri olan genelci sosyal 

hizmet müdahalesidir (Acar, 2006). Her iki müdahale yaklaşımlarına değinmeden önce 

kısa bir sosyal hizmet tanımı yapılacaktır.  

Sosyal Hizmet tanımlaması zor olan bir meslektir (Özdemir, 2018). Sosyal hizmet 

ile ilgili yapılan tanımlamalardan birkaç örnek şunlardır. Sosyal Hizmet; çıkar amacı 

gütmeksizin bir kişi, kurum veya kuruluşun bir başka kişi için yapmış olduğu sosyal yönlü 

yardımlar ve desteği içerir (Koşar, 1992). Sosyal Hizmet dayanışma temelinde olan bir 

yardım etmeyi ifade eden bir meslektir. Sosyal kelimesinden de anlaşıldığı gibi hedef 

grubunu toplum oluşturur ve bu hedefe bilimsel yöntem ve araçlarla insanlara ulaşmayı 

ve hizmet sunmayı amaçlar (Duyan, 2016). Dünyada sosyal hizmet mesleğinin 

örgütlendiği ve meslek elemanlarını ilgilendiren kararlarının alındığı iki sivil toplum 

teşkilatının birincisi IFSW(Uluslararası Sosyal Hizmet Federasyonu) ikincisi ise 

IAASW(Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği)dır. IFSW Genel Kurulu ve IAASW 

Genel Kurulu 2014 yılından onayladığı tanıma göre Sosyal Hizmet;  
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“uygulamaya dayalı bir meslek ve toplumsal değişimi ve gelişmeyi, sosyal uyumu 

ve insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmesini destekleyen akademik bir disiplindir. 

Sosyal adalet prensipleri, insan hakları, kolektif sorumluluk ve çeşitliliklere saygı, sosyal 

çalışmaların merkezi konumundadır. Sosyal çalışma teorileri, sosyal bilimler, beşeri 

bilimler ve yerli bilgi, sosyal çalışma ile desteklenmiştir. İnsanları ve yapıları yaşam 

mücadelelerini ele almak ve refahı arttırmak için kullanır” (Özdemir, 2018). 

Yukarıda yapılan tanımlamalar dikkate alınarak sosyal hizmet kişi veya grupların 

profesyonel yöntemlerle insanı odak alarak iyilik halini düzeltmek için var olan bir 

meslektir. Sosyal Hizmetin amacına baktığımızda ise; 

✓ Bireyin problem çözme süreçlerini aktif hale getirmek, destek sağlamak ve 

gelişimsel kapasitelerini artırmak. Çevresi içerisinde birey kavramını kullanarak 

uygulamanın odağına insanı koymaktır. Burada sosyal hizmet uzmanı 

kolaylaştırıcıdır.  

✓ Kişileri kendilerine kaynak yaratan, hizmet veren ve fırsat sağlayan sistemlerle 

buluşturmaktır. Burada soysal hizmet uzmanı arabuluculuk görevi görür,  

✓ Kişilere kaynak ve hizmet sağlayan sistemlerin iyi çalışmasını ve etkinliğini 

güçlendirmektir. Burada sosyal hizmet uzmanı program geliştirici, denetçi, 

eşgüdüm sağlayıcısı ve danışman rollerini de kullanır. 

✓ Sosyal politikaları geliştirmek ve var olan sosyal politikaları iyileştirmek.  

✓ Birey ve toplum refahını özendirmektir (Zastrow, 2016). 

 Sosyal hizmetin odağı sorun çözme ve toplumsal değişimi oluşturmaktır. Sosyal 

hizmet kişinin veya grubun karmaşık ağlar içerisinde değerlendirerek kişi veya grupların 

beceri ve kapasitelerini geliştirmelerini, refahın iyileşmesine katkı sunmak ve güçlerini 

engelleyecek unsurları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır (Mammadov, 2015).  

UNICEF tarafından ortaya atılan Koruyucu-önleyici yaklaşımda sokak çocukları 

ile ilgili çalışmalar aile ve çocuk odağında yürütülür. Bu sistem çocuğun aile yapısını 

güçlendirerek çeşitli destekleyici faaliyetlerle aileyi bir arada tutmak ve çocuğun sokakta 

yaşamasına engel olmayı planlamaktadır. Koruyucu-önleyici yaklaşım çocuğa çevresini 

içerisinde düzenleme yapmaktadır (Acar, 2006). Bu yaklaşım sokakta yaşayan çocuklar 

soruna karşı önemli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım içerisinde sokak çocuklarının sokağa 

yönelmelerini engellemek amacı ile çalışmalar yapmayı öngörmektedir. Yapılacak her 

müdahale planın olmazsa olmazı olan Koruyucu-Önleyici Müdahale soruna erken 
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müdahale etmeyi planlar. Erken müdahale edilmesi sorunun ortaya çıkmasına engel 

olabilir. 

Son yıllarda sosyal hizmet mesleki müdahalelerinde Genelci Sosyal Hizmet 

yaklaşımını benimsemektedir (Köker, 2010). Genelci Yaklaşım soruna ihtiyaç duyulan 

her düzeyde müdahale etmeyi amaçlar (Acar, 2006). Genelci sosyal hizmet yaklaşımı tüm 

müracaatçı sistemi ile doğrudan çalışır, müracaatçıyı kaynaklarla ilişkilendirir, kaynak 

sisteminin etkili yanıtlar verebilmesi için örgütlere müdahale eder, kaynakların adaletli 

dağıtımın yapılması için politikalar savunur ve sosyal hizmet uygulamasının tüm 

boyutlarını araştırır. Bu yaklaşım değişime yönelmek için çok düzeyli değerlendirmeler 

çok yöntemli müdahaleler gerçekleştirir (Küçükkaraca ve Şahin, 2002).  

Genelci anlayışa açısından sosyal hizmet sosyal sorunları birbirinden bağımsız bir 

durum olarak kabul etmez ve sorunları bir bütün olarak görür. Bir çocuğun okuldan 

kaçma davranışını örnek olarak verirsek çocuğun psikolojik durumu, aile sistemi ve çevre 

sistemleri gibi birçok faktör çocuğun eğitim hayatından uzaklaşmasına neden olmaktadır. 

Bu sebeple genelci sosyal hizmet anlayışında soru oluşmasına neden olacak her 

düzeydeki birey, aile, küçük grup ve topluluk sistemi ile iş birliği içerisinde olup sorunun 

meydana gelmesine katkı sağlayan tüm sorunlarla ilgilenir. Sorunu yaşayanlarla problem 

çözme becerisi kazandırmak ve özgüven kazandırıp sorununa neden olan dış faktörlerle 

çalışma yaparak sorunun ortadan kalkmasına katkı sağar. Problem yaşayan kişi veya 

grupları fiziksel veya sosyal çevreden ayırmadan bir bütün olarak ele alır (Gönç, 2009, 

akt. Kol, 2009).  

Genelci sosyal hizmetin özü  

“sorunu çevresi içerisinde birey çerçevesinde ele almak ve gereklilik durumunda 

birçok farklı düzeyde, bu düzeylerin gerektirdiği rolleri gözeterek uygulama yapmaya” 

istekli olmaktır. Ayrıca tüm bu süreçleri gerçekleştirirken müracaatçı grupların 

güçlendirilmesi ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi genelci sosyal hizmetin temel 

unsurudur (Duyan ve ark, 2008). 

Genelci Sosyal Hizmet Yaklaşımı ve Koruyucu-Önleyici Yaklaşım temelinde 

sokak çocukları ile çalışmak beraberinde farklı düzey ve sistemlerle çalışmayı gerekli 

kılar. Çocuklarla yapılan çalışmada soruna yönelik çabaların iki anlamı vardır. İlk anlam, 

koşulları değiştirerek sokaklara yeni çocukların katılmasının önüne geçmek, İkincisi ise 
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sokakta bulunmaya devam eden çocuklarla toplumsal ve evrensel olarak kabul gören 

değerler çerçevesinde yeni bir yaşama katılmalarına katkı sağlamak. Yapılması planlanan 

müdahale sistemlerinin tüm kaynaklar tarafında ortaklaşa yapılmalıdır. Sokak 

çocuklarına ilişkin durum sadece makro veya mikro değişkenlerle açıklanamaz. Bu sebep 

ile koruyucu-önleyici çalışmalar beraberinde rehabilite edici çalışmalarla 

desteklenmelidir. Koruyucu-önleyici çalışmalar uygulanmadan yapılacak her türlü 

çalışma ve müdahale süreci eksik kalacaktır. Asıl unutulmaması gereken taraf çocuk 

sokağa düşmeden sorunun çözüme karışmasıdır. Bu çerçeveden bakıldığında sokak 

çocukları ile çalışmak geniş bir perspektife sahip olmayı ve içinde bulundukları çevresel 

faktörlerle değerlendirir. Sokak çocukları ile yapılacak çalışmalar 3 boyutta sürdürülmesi 

gerekmektedir. İlk olarak sokak çocuğunun biyolojik, psikolojik, sosyo-ekonomik 

karakteristik özelliği dikkate alınarak çocuğun içimde bulunduğu problemler olan temel 

ihtiyaçlarını karşılayamama, eğitim, gelişim ve sağlık haklarını kullanamadığı; ikinci 

boyutta ise aile, arkadaş grubu, içinde yaşadığı küçük toplum, fiziksel özellikleri ile 

yaşanılan çevre, konut özellikleri, çevrenin sahip olduğu kültürel değerlerin incelenmesi 

ve son boyut olarak; sokak çocukları alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve 

kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile çalışmaların sürdürülmesi 

gerekmektedir (Acar,2006). 

Sokak çocuklarına yönelik hizmet kısa vadeli olarak beslenme, güvenlik, kabul 

görme, sağlık, kendini korumayı öğretme, barınma, başvuru noktaları gereksinimleridir. 

Uzun vadeli olarak ise; eğitim, barış, çocuğun toplumsal ve hukuksal tanımı, organize 

hizmetler ve topluma duyarlılık oluşturma gereksinimleridir. Sokak çocuklarına 

götürülecek hizmet ise 3 aşamadan oluşturulmalıdır. Birinci aşama sokak çocukları ile 

iletişim kurmak, ikinci aşama sokakta çalışmak ve üçüncü aşama gündüzlü ve uzun süreli 

merkezlerde çocuklarla çalışmaktır. Birinci tür çalışmada çocuklarla iletişim kurup 

çocukların kendilerini projenin bir parçası olarak görmesini sağlamak önemlidir. Burada 

istenilen çocuklar için bir şeyler yapmak değil çocuklarla beraber uygun zemin 

hazırlamaktır (Uluğtekin, 1996).  

  

2.6.. Sokakta Yaşayan Çocuk Ve Sosyal Hizmet Uzmanı 
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 Sosyal hizmet mesleğinin uygulayıcı Sosyal Hizmet Uzmanı’dır.  Başlangıçta 

sosyal hizmetler gönüllülük ve yardım severlik kapsamında verilen dezorganize bir 

hizmet iken değişen toplumsal yapı ve beraberinde gelen sosyal problemler karşısında 

mevcut sosyal hizmetlerin yetersiz kalması nedeni ile hizmetlerin meslek ya da disiplin 

olarak verilmesi zorunluluğu baş göstermiştir. Bu meslek ya da disiplini alanda 

uygulayacak gerekli eğitimi almış olan profesyonel bir uygulayıcıya ihtiyaç duyulmuştur. 

Sosyal hizmet ve sosyal hizmet uzmanı ilişkisi hizmetin meslekleşmesi ila başlamış ve 

sosyal hizmet alanında sosyal hizmet uzmanına ihtiyaç duyulması 1800’lü yılların 

ortalarında başlamıştır (Kut, 1988; akt Kol, 2009). Sosyal hizmet uzmanı  

“sosyal hizmet mesleğinin uygulayıcısı olarak gerekli bilgi, beceri ve değer 

donanımına sahip olan, sosyal hizmetin çocuk, yaşlılık, gençlik, kadın özgürlük, toplum 

gibi uygulama alanlarında mikro düzeyde bireyler ve ailelerle, mezzo düzeyde grup ve 

örgütlerle, makro düzeyde ise toplumla çalışan ve çalışmalarını koruyucu-önleyici, 

destekleyici-rehabilite- tedavi edici ve geliştirici-kalkınmayı hızlandırıcı olmak üzere üç 

boyutta sürdüren sosyal hizmet meslek elemanıdır” (Koç, 2015). Sosyal hizmet uzmanı 

hayatı seven, mücadeleden kaçınmayan, duygularını kontrol edebilen, sıcak kanlı ve 

gerçekçi, peşin hükümlü olmayan insanları ayırt etmeyen bir kişi olmalıdır (Kut, 1988; 

akt Kol, 2009). 

 Sosyal hizmet uzmanın sahip olması gereken bilgiler aşağıda sıralanmıştır. 

✓ İnsan davranışı ve sosyal çevre bilgisi 

✓ Mesleğin değerleri ve etik doğruları bilgisi 

✓ Baskının kurumsal nedenler ve sonuçları ile mücadele etmek ve bu mücadelede 

müdahale stratejileri hakkında kuramsal bilgisi 

✓ Yardıma ihtiyaç duyan insanlar hakkında bilgi 
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✓ Sosyal politika bilgisi 

✓ Uygulama alanında hangi durumda hangi sistemlerin kullanıldığı bilgisi 

✓ Alan uygulaması bilgileri sosyal hizmet uzmanı açısında önemlidir. Sosyal hizmet 

mesleğinin bilgi temelini eğitimi veren okullarda, mesleki araştırmalarda ve 

uygulama yolu ile alırlar. Ancak değişen toplumsal yapı ve olayların etkisi ile 

bilgi edinme sürecinin okul yaşamından sonra da devam etmesi gerekmektedir. 

Sosyal hizmet uzmanı değişen bilgileri takip ederek kendilerini geliştirip bunu 

uygulamaya aktarır (Duyan, 2003). 

Sosyal hizmet uzmanın yaptığı çalışmalarda etkili olabilmesi için çeşitli rolleri 

bulunmaktadır. Zastrow bu rolleri aşağıdaki şeklide sıralamıştır (Zastrow, 2016). 

Rollerde sokakta yaşayan çocuklara ilişkin sosyal hizmet uzmanın rollerine 

örneklerde verilecektir.  

✓ Destekleyici rol. Bu rol de sosyal hizmet uzmanı çalıştığı kişi veya grupların 

ihtiyaçlarını dile getirme ve problemlerini belirlemede çözüm stratejisi bulma, 

strateji geliştirme, seçme ve uygulama, kişi veya grubun kendi problemini ile 

ilgilenmesini sağlamak ve kapasitesini geliştirmek konusunda destek sağlar. 

Sokakta yaşayan çocukların sokakta yaşarken karşılaştıkları problemlerin 

çözümüne karşı çocuklarla beraber çözüm yolları arama ve çocukların 

kapasite geliştirmelerine katkı sağlamak sosyal hizmet uzmanının rolüdür.  

✓ Aracı rol.  Bu rolde sosyal hizmet uzmanı çalıştığı kişi veya grupların ihtiyaç 

duyduğu hizmetlere erişimi için katkı sağlar. Örneğin sokakta yaşayan 

çocuğun sosyal hizmet kurumlarına veya bu alanda faaliyet gösteren sivil 

toplum örgütlerine yönlendirmesi. 

✓ Savunucu Rol. Kişi veya grupların ihtiyaç duydukları hizmet konusunda 

erişim sorunu veya hukuksuzluk bulunduğun da sosyal hizmet uzmanının 
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savunuculuk rolü ortaya çıkar. Bu roldeki amaç daha fazla hizmet politikası 

geliştirmek ya da iyileştirmektir. Örneğin tezimizin konusu olan sokakta 

yaşayan çocuklar alanında yeni politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak.  

✓ Aktivist Rol. Kurumsal değişiklik arayışı olan kişilerden mağdur kişilere 

kaynak ve güç aktarımı yapan sosyal hizmet uzmanı aktivistlik rolünü yerine 

getirir. Sosyal hizmet uzmanı hareket odaklı metotlar kullanarak, bilgi 

toplama, toplumun ihtiyaçlarını analiz etme, bilginin yaygınlaştırılması, 

harekete geçirme, halkın var olan veya önerilen programları anlaması ve 

desteklemesi için çalışmalar yapar. Örneğin sokakta yaşayan çocuklarla ilgili 

bu alanda çalışma yapan aktivistler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve 

kuruluşlarını bir araya getirerek soruna bütüncül çözüm üretmek sosyal 

hizmet uzmanın rolüdür.  

✓ Arabulucu Rol. Taraflar arasında var olan sorunlar karşısında müdahalede 

bulunmak, uzlaşma sağlamak sosyal hizmet uzmanın rolüdür. Bu rolde uzman 

mesleki bilgi ve tecrübelerini kullanır. Sokakta yaşayan çocuk açısından 

bakıldığında çocukların sokakta yaşarlarken sokak çalışması yolu ile 

çocukların kendi aralarında yaşadıkları sorunlara karşılıklı mutabakatla 

çözüm üretme veya çocukların sokakta yaşadıkları zamanlarda iletişim 

halinde oldukları kişi veya gruplarla var olan problemlerin çözümüne 

arabuluculuk sağlama sosyal hizmet uzmanın rolüdür.  

✓ Eğitimci Rol. Bu rol çalışılan kişi veya gruplara bilgi vermek ve uygulanabilir 

becerileri öğretmektir. Sokakta yaşayan çocuklar alanında çalışan sosyal 

hizmet uzmanı kurum bakımında olan veya aktif olarak sokakta yaşamaya 

devam eden çocuklara yönelik bilgilendirmeler yapar veya karşılaşabileceği 

risklere karşı problem çözme becerileri anlatabilir. 
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✓ Öncü Rol. Kişisel veya toplumsal sorunları önceden tahmin edebilme 

durumudur. Mahallelerde, okullarda, sosyal hizmet kurumlarında çocukların 

genel durumlarına bakarak sokağa yönelebileceklerini önceden fark edebilme 

rolüdür. Sosyal hizmet uzmanı bu rolde koruyu-önleyici yaklaşımla problem 

ortaya çıkmadan önce müdahale eder. Sokakta yaşama riski olan çocukları 

gözlemler ve erken müdahalede bulunur. 

✓ Güçlendirici Rol. Sosyal hizmet uzmanının en önemli rollerinden biridir. Bu 

rolde sosyal hizmet uzmanı çalışmış olduğu kişi veya gruplarda kişisel, sosyal, 

ekonomik ve politik güçlerini artırmada ve şartlarını geliştirmede etkili 

olmalarını sağlama sürecidir. Sosyal hizmet uzmanı güçlendirme 

uygulamasında destek ve düzenleme sürecinde yaşam şartlarını etkilemek, 

seçim yapmak ve seçimleri için sorumluluk almak ve doğaları anlamak için 

kapasite geliştirmenin yollarını arar. Sokakta yaşayan çocuklar açısından 

sosyal hizmet uzmanı çocukların güçlü oldukları alanları çocuklarla beraber 

araştırarak çocuğun kendi kendine yetebilme kapasitesini artırmak, sokak 

çalışmalarında çocuğu güçlendirici çalışmalara yaparak sokak yaşantısından 

uzaklaştırmak veya uzaklaştırması mümkün değil ise sokakta riskleri 

azaltmak görevleridir.  

✓ Koordinatör Rol. Bu rolde uzman bileşenleri bir araya getirir. Sokakta 

yaşayan çocuk alanında çalışan sosyal hizmet uzmanı yapılacak olan 

çalışmada sağlık, eğitim, finans vb bileşenlerin koordinasyonunu sağlayarak 

çocuklara uygun hizmeti sağlar. 

✓ Araştırmacı Rol.  Bu rolde sosyal hizmet uzmanı yapılacak çalışmalarda 

ilgili konuların kaynaklarını çalışmak, uygulamanın sonuçlarını 

değerlendirmek ve programın artı ve eksilerini değerlendirmektir. 
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✓ Grup Kolaylaştırıcı Rolü. Bu rolde sosyal hizmet uzmanı yapılacak olan 

grup terapilerinde liderlik görevini üstlenir. Sokakta yaşayan çocuklarla ilgili 

sokakta veya kapalı mekanlarda yapılacak grup terapisi, eğitim grubu, kişisel 

gelişim gruplarında liderlik görevini sosyal hizmet uzmanı yerine getirir. 

Sosyal Hizmet Uzmanları bir çocuğa yardım girişiminde bulunduğunda bilginin 

paylaşımını kolaylaştırmak ve çocuğun yüksek yararını gerçekleştirmek amacı ile 

işbirliği geliştirmesi için gönüllü olarak, kendiliğinden vaka koordinatörü olarak hizmet 

eder (Webb, 2017).    

 Sokakta yaşayan çocuklarla ilgili sosyal hizmet uzmanları kilit personel 

konumundadır. Sosyal Hizmet Uzmanı güç koşullarda olan çocuklar gibi sokak 

çocuklarında da önemli bir rol üstlenmektedir (Polat ve ark, 2007) 

2.7. Türkiye’de Sokakta Yaşayan Çocuklara Yönelik Verilen Hizmetler  

 Sokakta yaşayan bir çocuk görüldüğünde nasıl müdahale edilir, hangi kurum ve 

kuruluşlara bilgi verilir, bu alanda sivil toplum örgütleri çalışmalar yapar mı sorularına 

bu bölümde cevap verilecektir.  

 Sokakta yaşayan çocuklara yönelik yapılacak iş ve işlemler Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. AÇSHB 10.07.2018 tarih ve 

30474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayı 

1 ile kurulmuştur. Kararnamenin ikinci bölümü kurulan bakanlığın genel usul ve 

esaslarını içermektedir. Kararnamenin 65. Maddesinde bakanlığın görev ve yetkileri 

kısmında çocuklarla ilgili yer alan maddeler aşağıda yer verilmiştir. 

Madde c “Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini 

temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli 

çalışmaları koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini 

yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında 

işbirliği ve koordinasyonu sağlamak”, 

Madde g “Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 

aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve 

yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, 
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yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu 

hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletme yapmak” 

görev ve yetkileridir. Bakanlığın 20 hizmet birimlerine ayrılmış olup hizmet 

birimlerinden Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çocuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü çocuklarla çocuklar ile ilgili birimlerdir. Çocuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün görev ve yetkileri ise;  

✓ Çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici ve rehabilite edici 

sosyal hizmet faaliyetleri yürütmek, 

✓  Kamu kurum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerce 

çocuklara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin usul, ilke ve 

standartları belirlemek, 

✓ Geçici süre ile aile yanında kalması uygun olmayan çocuklara yönelik özel 

bakım ve koruma hizmeti sunmaktır (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 

2018). 

Sokakta yaşayan bir çocuk görüldüğünde hangi sistemlerin devreye sokulacağı 

konusuna bakıldığında ise AÇSHB Çağrı Merkezinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı 

aranarak ilgili konuya ilişkin rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yapılan 

ihbarın aciliyetine göre ilde bulunan Acil Müdahale Ekip Sorumlusuna ve kolluk 

kuvvetlerine bildirilmektedir. Acil Müdahale Ekibi vakayı değerlendirip kısa sürede 

müdahale edilmesi sağlanmaktadır. Sisteme giren vaka ile ilgili İl Müdürlüğüne bağlı 

meslek elemanları tarafından çocuğun ailesi hakkında ikametgâh adresinde sosyal 

inceleme yapılarak çocuk hakkında uygun sosyal hizmet müdahalesi yapılabilir. Yapılan 

sosyal incelemede çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin olmaması, bakmakla yükümlü kişi 

bu sorumluluğu yerine getirememesi veya çocuğun sokakta yaşamaya ısrar etmesi 

durumunda çocuk ile ilgili 5395 ÇKK uyarınca Bakım Tedbir kararı talep edilebilir. 

Ayrıca yapılan sosyal incelemede çocuğun kurum bakımına alınmasına gerek 

duyulmadan 5395 ÇKK uyarınca sağlık, danışmanlık veya eğitim tedbiri istenerek 

çocuğun ailesi yanında desteklenmesi yazılan sosyal incelenme raporu ile 

mahkemelerden talep edilebilir. Çocuk hakkında uygun olan sosyal hizmet müdahalesine 

ilgili meslek elemanın karar verir (alo183.ailevecalisma.gov.tr.). Ayrıca sokakta yaşayan 

çocuklara yönelik AÇSHB bireysel ve kurumsal başvuruda bulunup çocuklarla ilgili 

sosyal inceleme yapılması talep edilebilir. 
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Yapılacak sosyal inceleme sonucunda çocuklar ile ilgili olarak 5395 Çocuk 

Koruma Kanunu koruma ihtiyacı olan çocuklar hakkında yapılacak iş ve işlemleri 

yapılandırmaktadır. Bu kanuna göre çocuklar ile ilgili koruyucu ve destekleyici tedbirler 

uygulanır. Türkiye’de Çocuk Koruma Sisteminde çocukların ihmal, istismara uğrayan 

veya bakacak kimsesi olmayan çocuklarla ilgili 5395 Çocuk Koruma Kanununu 5/1 inci 

maddesince 5 farklı tedbir kararı bulunur. Bu kanunda çocuklarla ilgili alınacak koruyucu 

ve destekleyici tedbirler; 

a. Danışmanlık Tedbiri; Bu tedbir kararında çocuğun bakımından sorumlu olan 

kişilerin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarla ilgili sorunlarda yol gösterici 

olmak konusunda yapılan aylık görüşmelerdir. Bu tedbir türündeki amaç 

çocuğa aile yanında destek sağlayarak aile ve çocuğu geliştirmektedir. 

b. Eğitim Tedbiri; Bu tedbir türünde ise çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü 

veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya 

sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut 

kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine, yerleştirmesine 

yöneliktir. Bu tedbir türünde özellikle çocuğun okula devamı sağlanması 

konusunda destek verilmektedir.  

c. Bakım Tedbiri; bu tedbir türü çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin 

herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî 

veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması 

veya bu kurumlara yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu tedbiri türünde 

çocuklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet kurumlarına yerleştirilir ve çocuk 

ile ilgili çalışmalar yapılır. Bu maddeye aşağıda daha çok değinilecektir. 

d. Sağlık Tedbiri; Bu tedbir türünde çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının 

korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve 

rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin 

yapılması konusunda destek verilmesidir. Konumuz özelinde madde 

kullanımı olan ve sokakta yaşayan çocuklar açısından kıymetlidir.  

e. Barınma Tedbiri; Bu Tedbir türünde barınma yeri olmayan çocuklu kimselere 

veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya 

yönelik tedbir türüdür (Tarımeri, 2007). 
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Bu tedbirler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığına Bağlı kurum ve 

kuruluşlar tarafından çocuk mahkemelerine başvuruda bulunarak talep edilir. Çocuklar 

ile ilgili ihmal veya istismar durumunu. Yapılan inceleme neticesince çocuk ile ilgili 

yukarıda bahsedilen tedbir kararlardan biri veya birden fazlası talep edilebilir. Çocuk 

hakkında derhal koruma altında alınması gerekiyorsa bakım altında alınan çocuk ile ilgili 

5 gün içerisinde Acil Koruma kararı talep edilmeli ve hakiminde 3 gün içerisinde çocuk 

ile ilgili karar vermesi gerekmektedir. Acil koruma kararı alınan çocuk ile ilgili 

incelemeler devam eder ve çocuk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı ilk 

adım merkezlerinde bakımı sağlanır. Çocuk ile ilgili bir ay içerisinde uygulanması 

gereken tedbir veya tedbirlere karar verilip gerekli çalışmalar devam eder. Bir aylık süre 

içerisinde çocuk ile ilgili yapılan incelemede çocuğun bakımını sağlayacak kimse 

olmaması veya bakımı sağlayacak kişilerin bu görevi yerine getirememesi durumunda 

çocuk hakkında Bakım Tedbir kararı verilir. Bakım Tedbir kararı verilen çocuk hakkında 

bu süreç sonrası evlat edinme, koruyucu aile, çocuk evleri koordinasyon merkezi, çocuk 

evleri sitesi veya çocuk destek merkezlerinde bakımı sağlanır. Bu modeller; 

a. Evlat Edinme; Bu sistemde hakkında bakım tedbir kararı verilen çocukların 

uygun bulunması ve biyolojik ailenin de çocuğun evlat edinmesini kabul 

etmesi sonucunda başvuruda bulunan aileye yapılan incelemede evlat edinilen 

ailenin uygun olması durumunda işlemler başlatılır. Başlatılan işlemler bir 

süre ile değerlendirilir ve bir yılın sonunda sosyal hizmet uzmanını uygun 

bulması durumunda çocuk aileye verilir. Aileye verilen çocuğun koruma 

kararı sona erer ve evlat edinilen ailenin kütüğüne dahil olur. Evlat edinilme 

durumunda evlat edinen aileye evlatlık olduğu söylenmesi zorunlu hale 

getirilmiş ve 4-6 yaş arasından psikolojik destekle söylenir. Evlat edinme 

işlemleri Ulusal ve uluslar arası mevzuat gereğince sadece Sosyal Hizmet 

Uzmanları yapmaktadırlar. 

b. Koruyucu Aile; Bu sistemde evlat edinme sisteminden farklı özellikleri 

olduğu gibi en temel ortak özellik çocukların bakımı aile yanında 

yapılmasıdır. Koruyucu aile sisteminde aile yanında bakımı süreli veya süresi 

belirsiz zaman diliminde mümkün olmayan çocukların koruyucu aile yanında 

bakımının sağlanmasıdır. Koruyucu Aile de çocuklar hakkında verilen 5395 

Çocuk Koruma Kanunu 5/1 c maddesi olan Bakım Tedbiri devam eder. 

Koruyucu aile modeli kendi içerisinde dörde ayrılmaktadır. Bunlar; Akraba 
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veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli, Geçici Koruyucu Aile Modeli, 

Süreli Koruyucu Aile Modeli, Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modelidir. 

Akraba ve Yakın Cevre Koruyucu Aile Modeli veli veya vasisi dışında olan 

kişilerin çocuğa koruyu aile olmasıdır. Geçici Koruyucu Aile Modeli henüz 

hakkında hizmet planın oluşturulmamış çocukların Koruyucu Aile Birinci ve 

İkinci Kademe eğitimi almış kişilerin birkaç günlüğüne veya en fazla bir ay 

süre ile bakımının yapıldığı ailelerdir. Süreli Koruyucu Aile Modeli Biyolojik 

ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkanı bulunmayan ya da kalıcı olarak 

aile yanına yerleştirilemeyen çocukların kaldıkları ailelerdir. Uzmanlaşmış 

Koruyucu Aile Modeli ise özel zorluk ve ihtiyacı olan çocukların bakımını 

sağlayacak en az lisans mezunu ailelilerin bakım sağladığı ailelerdir. 

Koruyucu ailelikte çocuklar Bakım Tedbir kararı verilen çocuklar ile aynı 

haklara sahip olup çocuk için her ay düzenli olarak maddi yardım 

yapılabilmektedir.  

c. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri; Bu merkezler haklarında bakım 

tedbir kararı verilen çocukların kalmış oldukları evlerin koordinasyonu 

sağlayan kuruluşlardır. Çocuk evleri sitesinden farklı olarak çocuklar tek bir 

kurum çatısı altında kalmazlar ve kendilerine az sayıda çocuğun kalabileceği 

bir ev tahsis edilir ve çocuklar buralarda kalırlar. Bu evler il içerisinde 

herhangi bir apartmanda olabilir ve bu evlerde sürekli bakım sağlayan biri 

bulunur. Çocuklar ile ilgili iş ve işlemler Koordinasyon merkezinden yapılır. 

Bu evlerde kalacak çocuklar çocuk evleri sitesinde kalmakta olan ve çocuk 

evleri koordinasyon merkezine bağlı evlerde kalmasında sakınca olmayan 

çocuklardan seçilir.  

d. Çocuk Evleri Sitesi; Haklarında Bakım Tedbir kararı verilen çocukların 

kalmış oldukları ve tüm alanın sadece çocuklara ait olduğu merkezlerdir. Bu 

merkezlerde haklarında bakım tedbir kararı verilen çocukların ilk adım 

merkezinden sonra kalacakları merkezlerdir. Bu merkezlerde çocukların 

kalmış oldukları alanda idare ve sosyal serviste yer alır. Çocuklar bu 

merkezlerde çocuk evleri koordinasyon merkezlerine göre sayıca fazla çocuk 

kalır. Çocuklar gün içerisinde idare ve sosyal servisi görebilirler. Sosyal 

Servis; Çocuklar ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütüldüğü yerlerdir.  
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e. Çocuk Destek Merkezleri; Bu merkezler ise Sokakta yaşayan çocuklarla ilgili 

en temel merkezlerdir. Bu merkezler haklarında Bakım Tedbir kararı verilen 

çocukların kaldıkları ve şehir merkezinden uzak kışla tipi merkezlerdir. Çocuk 

Destek Merkezi Yönetmeliğine göre çalışır. Bu yönetmelikte “suça 

sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı 

karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı 

verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlere, 

Bakanlığa bağlı olarak geçici süre ile hizmet veren merkezlerdir”.  

Sokakta yaşayan çocuklar özelinde bakıldığında çocuklarla ilgili yapılan inceleme 

de haklarında bakım tedbir kararı verilen çocuklar Çocuk destek merkezlerine de bakımı 

sağlanır. Çocuk Destek Merkezleri 2015 yılında çıkarılan Çocuk Destek Merkezi 

Yönetmeliğine göre iş ve işlemleri yürütür. Bu merkezlerin sayıları en fazla 40 olacak 

şekilde planlanmış ve ihtisaslaşmaya gidilmiştir. İhtisaslaşma merkezlerin belirli 

konularda örneği suça sürüklenme, sokakta yaşama, madde kullanımı gibi dezavantajlı 

durumdaki çocukların sadece bir ihtisas alanın olması anlamına gelmektedir. Bu 

merkezlerin adresleri gizli olarak tutulmaktadır. İstanbul ilinde 7 si kız çocuk destek 

merkezi 4 ü de erkek çocuk destek merkezi olmak üzere toplam 11 tane çocuk destek 

merkezi bulunmaktadır (Karataş, 2007).  

Çocuk Destek Merkezi Yönetmeliği 29.03.2015 tarih 29310 sayısı ile yürürlüğe 

girmiştir. Bu yönetmelikte suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal 

tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı 

verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlere, Bakanlığa 

bağlı olarak geçici süre ile hizmet veren Çocuk Destek Merkezlerinin çalışma usul ve 

esasları ile hizmet standartlarını belirlemektir. Bilgileri yer almaktadır. Bu yönetmeliğe 

göre sokakta yaşayan çocuklar çocuk destek merkezinde koruma altına alınır. Merkezler 

de çocuklar psiko-sosyal destek hizmetlerine dahil edilerek çalışmalar yürütülmektedir. 

Merkezler ile ilgili dikkat çeken bir diğer durum ise yönetmeliğin 11/3 maddesi 

 “Kuruluş bakımını reddederek sıklıkla kuruluştan izinsiz ayrılan veya eldeki tüm 

verilerin değerlendirilmesine karşın altı ay süreyle kendisine ulaşılamayan ve haber 

alınamayan çocukların durumunun ilgili belgelerle birlikte mahkemeye bildirilerek, 

korunma veya bakım tedbir kararının kaldırılması veya diğer tedbirlerin alınmasına dair 

mahkemeden talepte bulunulur” dir. 
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 Bu madde ile çocuklardan haber alınamadığı durumda koruma kararı veren 

mahkemeden çocuğun bakım tedbir kararının kaldırılması talep edilebilir. Bu 

merkezlerde çocuklara yönelik psikososyal destek sağlanmaktadır. Merkezlerde günlük 

yaşam planına dahil edilir. Günlük yaşam planları ise çocukların sabah kalkış saatinden 

gece yatış saatine kadar günün planlanmasıdır. Planlar içerisinde eğitime destek dersleri, 

spor, müzik ve benzeri atölyelerin olduğu sistem kurulmaktadır. Ayrıca merkezler sosyal 

hizmet uzmanı çocuklarla bireysel ve grup görüşmeleri yapmaktadırlar. Merkezde aile 

çalışmaları da yapılmakta ve aile yanına sosyal inceleme yapılıp aileye dönüş süreçleri 

de işletilmektedir. 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 Sokakta yaşayan çocukların aile, sosyal hizmet kurumları ve sokak 

deneyimleri: İstanbul ili örneği: adlı yüksek lisans tez çalışmasının bu bölümünde 

araştırmanın yöntemi, verilerin analizine değinilerek metodolojinin oluşturulması süreci 

anlatılmaktadır. 

3.1. Araştırmanın Yöntemi  

      3.1.1.   Araştırmanın Modeli 

Araştırma Nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma ile ilgili tek bir 

tanım olmamakla beraber bazı araştırmacılara göre Nitel araştırma çatı kavram olarak 

kullanılmaktadır. Nitel araştırma  

“gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel bilgi toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” 

 olarak tanımlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Nitel araştırma veri 

toplanmasından sonra önceden bilinmeyen sonuçların birbiri ile ilişkisini açıklayan 

modelleme çalışmasıdır. Nitel araştırmada araştırmacının esnek olması, araştırma 

sırasında elde edilen verilerin araştırma süreci içerisinde yeniden şekillenmesini ve 

toplanan verilerin analizinde tümevarıma dayalı bir yaklaşım izlenmesi açısından 

araştırmaya katkı sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Nitel araştırma tercih etme 

nedenimiz çocukların yaşadıkları sosyal olguyu yaşadıkları çevre içerisinde araştırmayı 

ve deneyimlerin çocuklar tarafından nasıl algılandığını gözlemlemektir. Çalışmaya konu 
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olan sokakta yaşayan çocuklarla ilgili gündelik hayat ilişkileri, deneyimleri, ilişki 

içerisinde oldukları kişilerle ilgili kanaatleri hakkında bilgilerin elde edilmesi 

planlanmaktadır.  

Araştırmamız verilerinin toplanması ve analizinde fenomenojik yaklaşım tercih 

edilmiştir. Bu yaklaşımın temelinde kişilerin bireysel tecrübelerinden elde ettiği 

deneyimler bulunmaktadır. Fenomenoloji yaklaşımı, neyin nasıl deneyimlendiğini 

bütünleştiren, kişilerin elde ettiği deneyimlerin özünün tartışıldığı betimleyici bir 

çalışmadır. Burada amaç çok fazla kişi ile görüşmek değil aksine yapılan derinlemesine 

görüşmelerde elde edilecek bireysel deneyimlerden kaliteli bilgiler alarak çözümlemesini 

yapmaktır. Fenomenolojide bireylere herhangi bir müdahalede bulunulmadan 

söyledikleri olduğu gibi kabul edilmektedir. Yani, kişilerden durumların sübjektif 

değerlendirilmesi alınırken alınan sübjektif değerlendirmeyi tarafsız hale getirmek çabası 

bulunmaktadır (Akturan ve Esen, 2008). Bu çalışmada da nitel çalışma yöntemi 

kullanılarak sokakta yaşayan çocuklara yarı yapılandırılmış sorular ile derinlemesine 

görüşmeler yapılmış ve bireylerin yaşantıları kendi anlamlandırmaları doğrultusunda 

anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda kişiler ile yapılan görüşmeler kayıt altına alınarak 

kişilerin görüşme esnasındaki davranış ve tutumları gözlemlenmiştir. 

      3.1.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 Yapılan araştırmanın örneklemi İstanbul ili içerisinde sokakta yaşamaya devam 

eden çocuklardan oluşturmaktadır. Çocuklara ulaşma yöntemi olarak sokak yaşantısını 

deneyimi bulunan ancak sokak yaşantısını bırakan akran ağabeylerin katkıları ile 

yapılmıştır. İstanbul’da sokakta yaşayan 10 erkek çocuk, sokak yaşantısı deneyimi 

bulunan 5 çocuk, sokak çalışmasında bulunan 2 meslek elemanı ile derinlemesine 

görüşmeler yapılmıştır. Sokak çalışması 2001 yılında yürürlüğe giren Çocuk ve Gençlik 

Merkezleri Yönetmeliğinde yer alan ve sokak çocuklarının yoğun olarak yaşadıkları 

mekanlarda çocuklarla sokakta çalışma yürüten meslek elemanlarının görevleridir. 

Ayrıca sokakta yaşayan 10 çocuklar ilgili odak grup görüşmesi yapılmıştır. 

Araştırmaya katılacak katılımcılar çalışma evreni içerisinden kartopu örnekleme 

yoluyla seçilmiştir. Kartopu örneklem evreni oluşturan bireylere ulaşmanın zor olduğu 

veya bireylerle ilgili bilgilerimizin az olduğu durumlarda kullanılır. Kartopu örneklemde 

konu hakkında en fazla bilgiye sahip olan kişi veya kişileri bulmak için kullanılır (Baltacı, 
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2018). Çalışmamızda bu amaçla sokak yaşantısı deneyimi bulunan kişilere sorular 

sorularak sokakta yaşayan çocuklara ulaşılmıştır. 

      3.1.3. Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

 Araştırmada üst düzeyde faydalanma için çoklu teknik kullanımı tercih edilmiştir.  

“Değişik yöntemlerin birlikte kullanılması toplanan bilgilerin ve açıklamaların 

güvenirliliğinin ve geçerliliğinin saptanmasında önemlidir” (Yıldırım ve Şimşek, 2000). 

 Bu kapsamda veriler derinlemesine görüşme ve odak grup görüşmesi şeklinde 

elde edilmiştir. Derinlemesine görüşme; yöntem açık uçlu sorular sorarak yazılı, sesli 

veya görüntülü şeklinde dinlenerek kişinin verdiği cevaplarla araştırmacının zihninde 

yeni soru öbeklerinin oluşması ve sürece dahil edilebilmesidir (Kümbetoğlu, 2005). 

 Sokakta yaşayan 10 çocukla ilgili derinlemesine görüşmelerde sorular yarı 

yapılandırılmış görüşmeye uygun olarak açık uçlu soru formatında hazırlanmıştır.  Sokak 

yaşantısı sonlanmış 5 ile yapılan görüşmeler ise yapılandırılmamış görüşme tekniği tercih 

edilmiştir. Burada ki temel amaç görüşme yapılan ve sokakta yaşayan çocuklarla ilgili 

aktarılan bilgilerin karşılaştırılmasını yapmaya çalışmıştır. Görüşmelerde açık uçlu 

soruların tercih edilmesi çocukların kendilerini daha rahat ifade etmelerine katkı 

sağlamıştır. Derinlemesine görüşmeler sokakta yaşayan çocuklarla yapılırken uygun 

ortam bulunmaya çalışılmış, Ayvansaray bölgesinde yaşayan çocuklarla çocukların 

yaşam alanına yakın olan ancak kimsenin olmadığı bir alanda yapılmıştır. Kadıköy ve 

Taksim bölgelerinde yer alan çocukla ise kimi zaman restoranlar, kimi zaman yaşam 

alanları, kimi zamanda parklarda yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde çocukların kendini 

güvende hissedebilecekleri alanlar tercih edilmiştir. Sokak yaşantısı sonlanmış 5 kişi ile 

yapılan görüşmeler ise çocukların uygunluk durumu dikkate alınarak kapalı mekanlar 

tercih edilmiştir. Derinlemesine görüşmeler sokakta yaşayan çocuklar 30 dakikayı 

geçmeyecek şekilde yapılmıştır. Odak Grup görüşmesi derinlemesine görüşme biçiminin 

merkez alındığı, bireysel görüşme sırasında kişilerin çekinip söyleyemedikleri görüşleri 

açığa çıkarmaya yardım etmek amacındadır. Görüşmeleri yapacağımız çocuklarında grup 

içerisinde kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri ama ifşa olmayacakları açık uçlu 

sorularla tasarlanmıştır. Odak grup görüşmeleri en az 4 kişinin olduğu gruplar olarak 

oluşturulmuştur. Odak grup görüşmesi çocukların yaşam alanlarına yakın olup sessiz olan 

parklarda yapılmıştır.  
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      3.1.4. Veri Toplama Süreci  

 Tez çalışmamız 01.04.2018 ve 01.07.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma evreni arasından kartopu örneklem yoluyla seçilen 17 kişi ile nitel görüşme 

formatı içerisinde derinlemesine görüşme tekniği ve odak grup görüşmeleri kullanılarak 

yapılmıştır. Çocukların uzun süre yapılan görüşmelerde zorlandıkları gözlemlendiği için 

süre sınırı konulmuştur. Sokak yaşantısı bulunan çocuklarla yapılan görüşmelerde sınır 

olarak 30 dakika sınırı konulmuştur. Yapılan derinlemesine görüşmelerde ortalama 30 

dakika sürmesine rağmen bazı görüşmelerde çocukların isteksiz olması sebebi ile kısa 

sürede sonlanmıştır ayrıca bazı görüşmelerin süresi ise 45 dakikayı bulmuştur. Odak grup 

görüşmesinde ise süre 1 saat olarak belirlenmiştir. Yapılan görüşmelerde süre sınırına 

sadık kalınmış olsa dahi bazı odak grup görüşmeleri 70 dakikaya yakın sürmüştür. 

      3.1.5. Verilerin Analizi 

Katılımcılar ile nitel araştırma ekseninde derinlemesine görüşme ve odak grup 

görüşmeleri yapılarak yapılan görüşmeler yazı ile kayıt altına alınmıştır. Yapılan görüşme 

sonrasın da tutulan notlar konulara göre ayrılmış ve son hali başlıklar halinde 

düzenlenmiştir. Görüşmelerin analiz edilme sürecinde görüşmeyi kabul eden kişinin ismi 

kodlanmıştır. Bu bağlamda araştırmaya kabul eden ve sokakta yaşayan çocuklara 

“Görüşmeci” (GR)” ismi verilmiş ve her görüşmeci sıralanmıştır. Sokak yaşantısı 

sonlanmış kişiler ise SK olarak kodlanmıştır. Daha sonra kayıt altına alınan görüşmeler 

yazılı metine dönüştürülmüş ve elde edilen veriler konuya ilişkin analiz edilerek kategori 

olarak ayrılmıştır. Bu ayrımda elde edilen veriler, sınıflandırılarak yorumlanması 

gerçekleştirilmiştir. Yine verilerin yorumlanması kısmında fenomenoloji yorumlama 

tekniği kullanılarak bulgular kısmı oluşturulmuştur. 

3.1.6. Sınırlılıklar 

Yapılan çalışmada sadece erkek çocukları çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada 

bazı çocukların madde etkisinde oldukları anlaşıldığı için görüşmeler erken 

sonlandırılmak zorunda kalınmıştır. Çalışmada çocukların çok fazla yer değiştirmesi 

nedeni ile bazı çocuklarla sadece bir defa görüşülmüştür.  
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4.BULGULAR  

4.1. Sokakta Yaşayan Çocukların Aile, Sosyal Hizmet Kurumları Ve 

Sokak Deneyimleri: İstanbul İli Örneği 

 Bu bölümde yapılan araştırmanın sonuçlarına ilişkin bulgulara yer verilecektir. 

Tez çalışmamızda nitel araştırma yöntemi ile sokakta yaşamaya devam eden 10 

çocuk, sokak yaşantısı geçmişi olan 5 kişi ve İstanbul ilinde sokak çalışmaları yürütmüş 

2 meslek elemanlı ile yapılan çalışmaların bulguları 9 ana başlık altında toplanmıştır. Bu 

ana başlıklar sırası ile 

1. çocukların ailelerine ilişkin demografik ve sosyo-ekonomik durumları 

2. Çocuklara ilişkin bulgular 

3.Çocukların sokaktaki durumlarına ilişkin bulgular 

4.Çevreye ilişkin bulgular 

5.Adli sistemle ilişkileri 

6. Sosyal Hizmet Kurumları ile ilişkileri 

7. Sokakta karşılaştıkları problemler 

8. Madde kullanım durumları 

9. Gelecek beklentileri, 

Şeklinde sıralanmıştır. Tezimizin temel hedefi olan sokakta yaşayan çocuklara 

ilişkin soysa hizmet müdahale sisteminin planlanabilmesi için sokakta yaşayan 

çocukların yaşadıkları alanlar da görüşmeler yapılmıştır. Şimdi yapılan görüşmeler, yazılı 

ve görsel araştırmaların bulgularına geçilecektir.  
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Tablo 1: Görüşme yapılan çocukların demografik bilgileri. 

Kişi  Yaş Eğitim Anne  Baba  Boşanma  Üvey 

Ebeveyn 

Üvey 

Kardeş 

GR1 13 İlk Öğretim 

Terk 

Vefat Sağ Var Var Var 

GR2 14 İlk Öğretim 

Terk 

Vefat Sağ Var  Var Var  

GR3 14 İlk Öğretim 

Terk 

Vefat Vefat Var Yok Yok 

GR4 16  3Sınıf 

terk 

Sağ Sağ Var Yok - 

GR5 17 İlk Öğretim 

Terk 

Vefat Vefat - Var  Yok 

GR6 15 İlk Öğretim 

Terk  

Vefat Sağ Var  Var  Var  

GR7 14 İlk Öğretim 

Terk 

Sağ Sağ Var  Var  Var 

GR8 13 İlk Öğretim 

Terk 

Vefat Vefat Var  Var  

GR9 14 İlk Öğretim 

Terk 

Sağ Sağ Var  Var  Var  

GR10 16  İlk Öğretim 

Terk 

Sağ Sağ Var Var Var  

Not: - işareti olan yerler belirsiz durumu ifade eder. 

4.1.1.  Ailelerin Durumunun Etkisi 

Sokakta yaşayan çocukların ailelerine ilişkin ulaşılan bulguların başlıkları 

ebeveynlerin vefat durumları, ebeveynlerin boşanma durumları, üvey anne veya baba 

durumu, kardeşlerin durumu, üvey kardeş durumu, kaçıncı çocuk durumu, ailenin 

ekonomik durumu, ailenin göç durumu, aile içi ihmal istismar durumu şeklinde bir 

sıralamaya gidilmiştir. Bulgularda ilk olarak aile durumuna ilişkin bilgiler verme 
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sebebimiz ise çocukların sokak yaşantısına itilme sebeplerin en temel sebebinin aile 

durumu olmasıdır.  

4.1.1.1. Ebeveyn Vefatının Etkisi 

Çalışmaya katılan çocukların %60’nın annesi, %30’unu ise babası vefat etmiştir. 

Hem annesi hem babası vefat eden çocukların çalışmanın %30’unu oluşturmuştur. Bu 

tablo da çocukların anne ölümlerinin çocukları daha etkilediği görülmektedir.  

Yapılan görüşmelerde çocukların anne ölümüne karşı duygusal tepkiler verdiği 

anlaşılmıştır. Yapılan görüşmelerde çocuklar vefatlara ilişkin; 

GR1...annemin ölümünden babam sorumlu o bizi terk etmesi biz bu halde 

olmazdık. Annem varken güzel vakit geçiriyordum. Severdi annem beni…  

GR1 bu durumu anlatırken göz kontağı kurmadığı gözlemlenmiştir.  

GR2 … annem varken hep beraber yaşıyorduk ama annem ölünce yalnız kaldık. 

Bana neden böyle davrandığımı soruyorlar ben böyle davranmaya devam edeceğim 

annem ölünce kimse bize bakmadı, kimse bizi düşünmedi bende kimseyi 

düşünmeyeceğim….  

GR2 durumu anlatırken yüzünde öfke bulunmaktaydı.  

GR3 … annem ben küçükken öldü hatırlamıyorum ama arada sırada yanımda 

olmasını isterdim belki bir şeyler yapardı bana kek, çay, simit gibi. Babam da yaşasaydı 

onunla da bir şeyler yapabilirdim ama ne bilmiyorum? 

GR3 durumu anlatırken heyecanlı olduğu ve gözlerinde mutluluk olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu durum anlatıldığında ise görüşmecinin çocuğun gözlerindeki 

mutluluğa paralel olarak gülümse yer almıştır.  
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GR5…bilmem hocam belki ölmeseler güzel olurdu. Annem yaşarken bize güzel 

yemekler yapardı. Bir defa hastalandım ben hastaneye gittik döndükten sonra gece 

uyuyamayınca annem bana kek yaptı bunu unutmadım hiç… 

GR5 durumu anlatırken gülümseme ile başlayan ama sonrasında hüzne dönen bir 

duygu hakimdi. Bu konuşma sonrasında ise çocuğun hüznüne dağıtmak için eğlenceli 

durumlardan bahsedilmiştir.  

GR8…  annem öldükten sonra babam yaşıyordu bize bakmak istemedi başkalarına 

karşı iyidi babam ama bize değildi. Babamın ölmesi beni etkilemedi bana bakmıyordu 

zaten ama annem yaşasaydı bazı zamanlar yanına giderdim ama yine de sokakta 

yaşardım... 

Çocuklarla yapılan görüşmelerde GR2 anne vefatını grup görüşmesinde sorulan 

“insanlardan bir şey isterken size karşı tavırları neler olur?” sorusuna karşı bu sözleri 

söylemiştir. Burada anlaşılıyor ki annenin ölümü çocukları derinden sarsıp sevgisiz 

kaldıkları hissine kaptırıyor. Görüşme yapılan çocukların anneler ile ilgili anılarının çoğu 

zaman güzel ve özlem içerikli olduğu ancak babalar ile ilgili anıların çoğu zaman öfke 

içerikli olduğu gözlemlenmiştir. Anne ölümü görüşme yapılan çocukların hepsini hayatta 

yalnızlaştırıp sokağa itmesinde önemli bir etkendir. Görüşme yapılan çocukların 

bazılarında gizli bir anne özlemi vardır. Yapılan odak grup görüşmelerinde çocuklar zayıf 

diye tabir ettikleri yönlerini ortaya çıkarmaktan ise daha çok güçlü gördükleri yanlarını 

göstermeye çalışmaktadırlar. Baba ölümüne karşı ise öfkenin en büyük nedeni kendilerini 

terk etmeleridir. Bu terk ediş çocuklar açısında başlangıç olarak kabul edilmiştir. Babaya 

yönelik öfke belirtisi göstermeyen çocuk ise nötr durumda kalmıştır.  

4.1.1.2.Ebeveynlerin Boşanma Durumlarının Etkileri 
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Görüşme yapılan çocukların %80’inin ebeveynleri boşanmış durumdadır. 

Görüşme yapılan GR 5 bunu bilmediğini GR 3 ise sadece ayrı evde yaşadıklarını ama 

boşanma olup olmadığını hatırlamadığını beyan etmiştir.  

GR1 … annemin ölümünden babam sorumlu cevabına karşı neden böyle 

düşündüğü sorulmuş ve çocuk … o bizi terk etmesi biz bu halde olmazdık, babam 

annemden ayrılıp başka bir kadın ile evlendi biz annemle beraber yaşadık ancak annem 

daha sonra başka biri ile evlendi annemde dayanamadı... 

GR2... babam halen başkası ile yaşıyor çocukları da var. Onlar orda mutlu biz ise 

sokaklarda yaşıyoruz. Babamın evlendiği kadını görsem yolda öldürürüm… 

GR2 konuşma sırasında tekrar öfkelenmiştir. Öfke duygusu baba ile eşdeğer 

durumdadır.  

GR3… babam başka ile yaşıyor tam bir ………..dir. onun yüzünden bu hale geldik 

bizi bıraktı. Annemin yanına arada sırada gidiyorum ama sonra tekrar buradayım… 

GR3 babaya karşı öfke ile sinkaflı kelimler kullanmıştır.  

GR7… annem boşandıktan sonra başka bir adam ile evlendi. Bu adam beni 

dövüyordu bende bu yüzden evden kaçtım, arada sırada babamın yanına giderim o evde 

tek yaşar ama bana bakamaz… 

GR7 konuşma sırasında elini sıktığı gözlemlenmiştir. Çocuğun elini sıkması 

bitene kadar beklenmiştir.  

GR9… babam ve annem Diyarbakır’da yaşarken ayrıldılar annemle beraber 

İstanbul’a geldik. Babam bizi bulmaya çalıştı annem ve kardeşlerim ile sığınma evinde 

kaldık sonra yurda gönderdiler ordan sokağa geldim. Annem başka biri ile yaşıyor ama 

ben onu görmedim görürsem ikisini döverim.. 

GR10…annem babam boşandıktan sonra sokağa gitmek daha kolay oldu, bir şey 

söyleseler dahi ben dinlemeden giderdim istediğim yere, eskiden olsa annem yada 

babamdan biri mutlaka kızardı bende gidemezdim… 

GR10 konuşma sırasında jest ve mimikleri durağan olduğu gözlemlenmiştir. 
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GR10’daki çocuğun anlatımında boşanma sonrası aile de oluşan boşluk 

çocukların istediklerini yapmalarına heyecan arama davranışına itebilmektedir. Görüşme 

yapılan çocukların boşanma durumlarına ilişkin olarak aileye tepkili oldukları ancak en 

büyük tepki verdikleri kişinin baba olduğu gözlemlenmiştir. Babanın bu kadar çok tepki 

görmesindeki sebep ise çocukların baba algısının toparlayıcı ve evin söz sahibi olduğunu 

düşünmeleridir. Çocuklar anneye karşı aynı öfkeyi duymamaktadırlar. Boşanma 

soncunda çocuklar ebeveynlerine ilişkin her zaman bir tarafı hakli bir tarafı haksız 

görmektedirler. Bu haklı haksız görme durumu ise ebeveynin sonrasında başkası ile 

evlenmesi durumuna göre farklılık göstermektedir. Bazı çocuklar boşanma olayını tam 

olarak anlamlandıramamakta ve bu durumda çocukların nötr bakış açısı ile bakmasına 

neden olmaktadır. Boşanma durumu çocuklarda evde yer alan sistemin sonlanması ve 

sistemsizliğin oluşması algısına neden olmaktadır. 

4.1.1.3. Üvey Ebeveyn Durumlarının Etkileri 

Üvey ebeveyn durumunda ise çocukların %80’inde üvey ebeveyn bulunmaktadır. 

GR5 ise bu soruya cevap vermemiştir. Yapılan görüşmelerde çocuklar üveylik durumuna 

ilişkin aşağıda yer alan sözleri söylemişleridir. 

GR1… Babam annemden ayrıldıktan sonra ben bazı zamanlar babamın yanında 

kalmaya giderdim ama evde babamın karısı bana kötü davranırdı bende dayanamaz 

başka yere kaçardım. İlk o kadın bana kötü davrandı diye kaçtım. En çok kaçtığım yer 

babaannemim evi. Babamın karısı beni hiç sevmedi babam da her zaman onun yanında 

oldu beni düşünmedi sadece karısını sevdi. Sonra annemde öldü kimse kalmadı yanımda. 

Babamın yanına her gittiğimde karısı bana ters bakardı. Babama söyleyince bana 

kızardı. Babam da bir şey yapmazdı… 

GR1 konuşma sırasında konuyu anlatırken her zamankinden sessiz konuştuğu 

ancak üvey anneden bahsederken sesinin daha yüksek ve titrek olduğu gözlemlenmiştir. 
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GR2.. babam bizi terk etti yeni karısı ve çocukları oldu yanına gitmek istediğimde 

beni kabul etmedi. Karısı da beni kabul etmemiştir. Artık babam değil o. Ona bir şey olsa 

da üzülmem karısı ile beraber isterse ölsün… 

GR2 konuşma sırasında baba konusu açıldığında her zamanki öfkeli duyguya 

sahiptir. 

GR4… annemle yaşamaya başladık babam başka bir kadın için bizi terk etti ama 

kim olduğunu görmedim kadının, başka bir şehirde yaşıyor herhalde, arada sırada beni 

arıyordu yurtta kalınca ama şimdi aramıyor… 

GR7… annemin kocası ile yaşadığımca kocası okula gitmediğim için beni döverdi, 

annemde bana kızardı okula git diye bende yine gitmezdim beni yine dövdüğünde 

babamın yanına kaçardım. Babamın yanında iken babam bana bakamazdı ordan da 

kaçardım anneme tekrar giderdim, annemin kocası beni yine döverdi evden yeniden 

kaçmak istediğimde beni odaya kitlerdi bende kaçtığımda artık eve gitmez sokağa 

giderdim… 

GR7 konuşma sırasında olayı anlatırken ki duygularının savunmasız olduğu ve ne 

yapacağını bilemez bir halde olduğu anlaşılmıştır. 

GR10… ailem ayrıldı ben de bir süre annemin yanında bir sürede babamın 

yanında kaldım. Babam evlendi ben yanında kalınca babamın karısı bana hep ters bakar, 

az yemek verirdi ama kendi çocuklarına öyle değildi onlara her şeyi verirdi. Bende bazı 

zamanlar annemin yanına kaçardım ama annemde babasının yanına kalırdı bana bakmak 

istemezdi bende sokağa gitmeye başladım… 

GR10 konuşma sırasında az yemek verirdi sözünü kullandığı zaman görüşmecinin 

yüzüne bu duyguyu yansıtmaya çalışır gibi bakmıştır.  

Üvey ebeveyn olgusu çocukları sokağa yöneltebilen bir durumdur. Çocukların 

sokağa yönelmelerine sebep olan nedenlerden biri olan boşanma durumunda ebeveynler 

yeni bir evlilik gerçekleştirmeden yaşamlarına devam etmekte veya yeni bir evlilik 

gerçekleştirebilmekteler. Boşanmanın çocukları ne oranda etkilediği bir önceki başlıkta 

yer almaktadır. Bu başlıkta ise boşanmadan etkilenen çocuk yeni bir problemle 

karşılaştığı durumdur. Yeni bir evlilik gerçekleştiren ebeveyn çocukların hayatına yeni 

bir ebeveyn dahil etmekte ve bu ebeveyni anne veya baba olarak yeni hayatlarına girmeye 
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başlamaktadır. Yeni ebeveyn ile beraber çocuklar için artık yeni bir yaşam tarzını 

oluşturmakta ve bu yaşam tarzında uzun yıllardır alışık olduğu ebeveyn tutumlarını 

yeniden deneyim ile anlamlandırmaya başlayacaktır. Yapılan çalışmada çocukların üvey 

ebeveyn algısının Yeşilçam filmlerinde yer alan üvey anne ve babalara benzediği 

gözlemlenmiştir. Çocuklar tarafından üvey anneye ilişkin verilen örneklerde üvey 

annelerin çocuklara az yemek verdiği, kendilerini sevmediği, öz babanın yanında iyi 

davrandıkları ancak öz babanın olmadığı zamanlarda sert davrandığı kimi zaman 

kendilerini dövdüklerini ifade etmişlerdir. Çocuklar üvey anne tarafından bu davranışlara 

maruz kaldıklarında ve öz babanın da bu davranışlarda çocukları suçlayıcı olarak 

gördüklerinde evden kaçma davranışının başladığını ifade etmişlerdir.  

Üvey ebeveyn olarak baba olduğunda da benzer davranışlar ve sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. Ancak farklı olarak çocuklar üvey anne tarafından kendilerine yöneltilen 

veya yöneltilecek şiddeti durdurabilecekleri konusunda kendilerine güvendikleri 

gözlemlenmiştir. Bunun nedeni ise çocukların kadın algısıdır. Üvey baba olgusunda 

çocukların en fazla yakındıkları durum ise babanın kendilerine kötü davranmalarıdır. 

Üvey baba olgusunda annenin çocuklar ve yeni eş arasında kaldıkları 

düşünülmektedir. Bu düşüncenin sebebi ise toplumsal yaşayış tarzı ile ilişkilidir. Yeni bir 

aile kurmak zorunda kalan kadın eski evliliğinden dünyaya gelen çocuğa bakmak 

istemekte ancak kendini üvey baba ve çocuk arasında köprü görevinde hissetmektedir. 

Bu his ile arada kalan anne bir tercih yapmak zorunda kalabilir. Bu tercih çalışma yapılan 

çocukların ailelerinde yeni eş olarak seçilmektedir. Bu seçimde anne kendi duygu 

durumunda olması gereken durumun bu olduğu sonucuna vardığı düşünülmektedir.   

4.1.1.4. Kardeş İlişkilerinin Etkileri 

Sokak yaşantısını itilmiş çocukların sokak yaşantısının sonlanmasına katkı 

sağlayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır kardeş ilişkileri. Çocuklara kardeş 

kavramı sorulduğunda yüz ifadelerinin sevecen ve güleç olduğu gözlemlenmiştir. 

GR2… kardeşlerim benim için çok kıymetlidir, arada sırada ablamın yanına 

ziyarete giderim, oda beni çok sever inşallah ilerleyen zamanlarda onlarla güzel bir evde 

beraber yaşamak isterim…  

Görüşme yapılan çocuk olan GR2’İN ablasına ulaşılmış ve ablası ile görüşme 

yapılmıştır. Ablası benden büyük 2 ablam var ve ikisi de evli ancak ben bekarım annem 
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öldükten sonra ağaçlı kız yurduna gittim kurumdan 18 yaşında ayrıldım, bu hayatta 

sadece biz kardeşler olarak birbirimize yardım ediyoruz, annemiz vefat etti babam ise 

başka bir kadın ile yaşıyor, kardeşimin sokakta yaşaması beni üzmektedir, yakın bir 

zamanda ev tutacağım ve bundan sonra beraber yaşayacağız demiştir. GR2 ablalarını 

karşı sevgi ifadeleri kullanmakta ayrıca büyük ablasının küçük bir çocuğu olduğu 

kendisinin dayı olduğunu ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini ifade etmiştir. Abla ve 

kardeş ile “sokakta yaşayan çocukların kardeşlik ilişkileri” konuşulduğunda her iki 

kardeşten de bağlılık ve sevgi kelimeleri kullanmakta ilerleyen zamanlarda beraber güzel 

ve bir yaşam vurgusu yapılmıştır.  

GR3 .. hayatta olan tek kişim abim, oda benim gibi sokakta yaşıyor. Ağaçlı 

yurdunda kalırken abimle konuşuyordum oda Ayvansaray da kalıyordu. Ama abim 

yurttan kaçınca bende onu bulmak için yurttan kaçtım… 

GR4… 2 tane ablam var evde kalırken çok anlaşamazdık ama severdik 

birbirimize, onlar evden kaçmazlar ben evden kaçınca bana çok kızarlar ama yinede her 

zaman arayıp geri dönmemi isterler. Bazen onlar için eve dönerim ama yine de kaçarım..  

GR7.. benden büyük ablam var. Evlendi bende onların yanında yaşadım. Ablam 

beni sever eniştemde severdi ama onlarla beraber yaşamaya başladıktan sonra daha ez 

sevdi beni anlaşamadık tekrar evden kaçtım… 

GR9.. ablam beni yurttan yanına aldı, eniştemin yanında çalışmaya başladım ama 

çalışmak istemedim çalışmak çok zordu. Ablam bana destek oldu ama eniştem her zaman 

çalış dedi bende evden kaçtım. Benden büyük abim var cezaevinde sokakta kaldı daha 

önce herkes tanır onu. Arada sırada haber gönderir sokağa o yüzden kimse bana 

karışamaz benim abim kraldır.  

Yapılan görüşmelerde çocukların kardeşlerine yönelik bağlarının kuvvetli olduğu 

ve bu bağları koparmak istemedikleri anlaşılmıştır. Çocukların kardeşlerine yönelik 

problem yaşamamaları nedeni ise boşanma durumlarının kendileri ile ilgili olmamasıdır. 

Görüşme yapılan çocukların üçü bir dönem sokak yaşantısını terk edip ablaları ve 

enişteleri ile yaşamaya başladıklarında eniştelerin üvey ebeveyn rolüne büründükleri ve 

çocukların yeniden sokağa yöneldikleri anlaşılmıştır. 

4.1.1.5. Üvey Kardeş İlişkilerinin Etkileri 
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 Yapılan görüşmelerde 3 tane çocuk üvey kardeşlerle yaşama deneyimi 

göstermiştir. Üvey kardeşi olan ve üvey kardeşini hiç görmeyen çocuk sayısı 2 kişidir. 

Çocuklara üvey kardeşlik ilişkisi sorulduğunda şu cevaplar alınmıştır. 

GR1.. babamın karısı ve çocukları ile yaşadığımda babamın yeni 2 tane küçük 

çocuğu vardı. Onları kıskanıyordum babam ve karısı onları severdi ama ben sevmezdim. 

Babam beni öyle sevmedi… 

GR2…üvey kardeşlerim bana kötü davranmadı ama anneleri bana kötü davrandı. 

Onlarla oynamak istediğimde anneleri bana kızardı… 

GR7…üvey kardeşim çok tatlıdır, abi diye peşimden dolaşır bende severim onu.  

Görüşmelerde üvey kardeşlerini görmeyen çocuklar ise; 

GR4…onları görmedim hiç ama keyiflerini sürüyorlardır kesin… 

 Yapılan görüşmelerde üvey kardeşlerle yaşama deneyimi gösteren çocukların 

kardeşlerine yönelik belirgin bir öfke görülmediği gibi bazı çocuklarda kardeşlerine 

yönelik sevgi duygusunun olduğu anlaşılmıştır. Üvey kardeşlerini tanımayan ve onlarla 

yaşamayan çocukların ise kardeşlerine karşı öfke hissettikleri gözlemlenmiştir. Bu 

öfkenin nedeni ise kardeşlerini görmedikleri ve kafalarında oluşturdukları üveylik 

algısıdır. Yeni ebeveynlerinin evlilikleri planlı bir süreç içerisinde meydana gelmektedir. 

Oluşan yeni ebeveyn her iki tarafın isteği doğrultusunda oluşturulmuştur. Ve oluşan yeni 

ebeveyn ilişkisinde üvey kardeşte diğer çocuklar gibi mağdur konumdadır. Görüşme 

yapılan çocuklara yeni bir aile kurmak isteseniz üvey kardeşinizi yanınıza almak ister 

misiniz? Sorusuna çocuklardan GR8 …evet üvey kardeşimde yanımızda olsun ama üvey 

babam o evde olmasın… demiştir. Buda bize gösteriyor ki çatışmalar üvey kardeşlerden 

kaynaklı olmayıp çatışmanın kaynağı ebeveynlerdir.  

4.1.1.6. Yaşanılan Ailede Kaçıncı Çocuk Olduğu Deneyimleri 

Görüşme yapılan çocuklarla ilgili hane içerisinde kaçıncı çocuk oldukları 

sonuçlarına bakıldığında farklı bir istatistik ortaya çıkmıştır. Görüşme yapılan 

çocuklardan biri dışından hepsi ailenin en küçük çocuğudur. Bu istatistik araştırma 

öncesinde beklenilen bir durum olmasa dahi sokakta yaşayan çocuk olgusunun kimleri 

hangi çocuk profilini etkilediğini göstermektedir. Görüşme yapılan çocuklar; 
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GR2.. evin en küçüğü benim ailede herkes özellikle ablamlar beni çok severler 

beni her gördüklerinde para verirler evde sokakta yaşayan tek kişi benim onlar yurtta 

kaldılar ama sokağa çok kaçmadılar. Kaçsalardı döverdim onları… 

GR3.. iki kardeşiz evin en küçüğü benim. Abim benim gibi sokakta yaşıyor ama 

onun sokakta yaşamasını istemem. Abim beni çok sever bende severim onu… 

GR4… evin en küçüğü benim ablamlar bana çok baktılar.ben evde iş yapmazdı 

her şeyi ablamlar yapardı. Evin küçüğü olmak güzel her şey sana alınır herkes sana para 

verir… 

Görüşme yapılan çocukların önemli bir kısmının evin en küçük çocuğu olması 

çocukların bu durumlarda neler hissettiklerini göstermektedir. En küçükken çok sevilen 

çocuk bu avantajı kaybedince afallar. Evin büyük çocuklarının konumuna bakıldığında 

büyük çocuklar hanede ebeveynin eksik kaldığı yerleri tamamlayan ebeveyn rolünü 

üstlenirler. Ancak küçük çocuklar erken yaşlardan itibaren sorun çözme davranışı yerine 

sorunu çözecek kişinin sorun çözmesini beklemektedirler. Ancak sorunu çözecek kişi 

veya ilişki ortadan kalkınca çocuk sorunlarla baş etmek yerine sokağa yönelir. 

Görüşme yapılan çocuklardan evin en küçüğü olmayan çocuk ile yapılan görüşme 

de ise kendisinden küçük iki kız kardeşin ve kendisinden büyük bir ağabeyi olduğu 

aktarılmıştır. Yani görüşme yapılan bu çocuk erkek çocuklar arasında en küçük kardeş 

konumundadır. 

4.1.1.7. Ailenin Ekonomik Durumunun Etkileri 

Tahmin edildiği üzerine sokakta yaşayan çocukların ailelerinin hepsi ekonomik 

olarak yoksun durumdadırlar. Çocukların sokakta yaşamalarını tek nedeni olarak 

ekonomik durumlarını kötü olması tek başına bir etken olmasa dahi önemli bir etkendir. 

Görüşme yapılan çocuklara ailelerin ekonomik durumları sorulduğunda; 

GR1..annem çalışmazda babam ise oto yıkama da çalışıyordu ama çok para 

kazanmazdı. Benim istediğim şeyleri almazdı çoğu zaman bende kızardım bu duruma.  

GR2.. Sarıgöl de otururduk ev tek katlı küçük bir evdi bazen ablalarımda 

çalıştılar. Sarıgöl de hırzlık yapan çok olur. Bende yapmayı düşündüm… 

GR4.. annem Cevahir de bulaşık yıkar ama az para alır. Ablalarım da bende 

çalışmazdık o yüzden her şeyi almazdık. Ben bazen parası olan arkadaşlarım ile gezmeye 
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giderim onlar her şeyi alırdı viski, votka. Sonra onların yanına daha çok gittim. Onlar 

olmayınca da sokaktakilerin yanına gitmeye başladım… 

GR7.. babam inşaatta çalışır ama çok para kazanmazdı. Üvey babam ise tezgahta 

bir şeyler satardı bazen bende ona yardım ederdim oda bana para verirdi. Babam ise 

bana para vermezdi bende insanlardan para isterdim. Sonra alıştım para istemeye.. 

Dezavantajlı gruplarla yapılan bir çok çalışmada ekonomik sorunlar dezavantajlı 

duruma düşmeye neden olan önemli bir etkendir. Görüşme yapılan çocukların ailelerinin 

büyük çoğunluğu hizmet sektöründe çalışmaktadır. Hizmet sektörü uzun çalışma süreleri 

ve düşük maaşların olduğu bir iş alanıdır. Çocukların aileleri bu sektörde uzun süreler 

çalışırken çocuklara zaman ayıramamaktadırlar. Zaman ayrılamayan çocuk ekonomik 

zorlukların da etkisi ile sokak yaşantısına yönelebilmektedir. Ayrıca çocukların var olan 

sorunlarla baş edemedikleri, bu sorunların üstüne ekonomik zorluklarında katlanması ile 

beraber sokağa yönelebilecekleri düşünülmektedir.  

4.1.1.8. Ailenin Göç Durumunun Etkileri 

Çalışmanın İstanbul ilinde yapılması aslında bu sorunun cevabını bize net olarak 

göstermektedir. İstanbul ili Türkiye’nin en fazla göç alan şehridir. Göç olgusu başlı başına 

araştırılması gereken bir konudur. Ancak sokakta yaşayan çocuklar olgusu kapsamında 

yapılan araştırmada tahmin edileceği üzere aile üyelerin hepsi göç durumuna maruz 

kalmıştır (çocukların göç durumuna maruz kalması ile ilgili bulgular sonraki kısımda yer 

alacaktır). Ailelerin hepsinin göç olayına maruz kalmalarının nedeni ekonomik gerekçeler 

olduğu düşünülmektedir. Görüşme yapılan çocuklar; 

GR2.. bizimkiler Diyarbakırlı, ben Diyarbakır’a gitmedim hiç. Etrafımızda bir 

çok Diyarbakırlı vardı hepside çok eski zamanda geldiler buraya. Ama hepsi de hala fakir 

der ve güler. 

GR4 …bizimkiler Şırnaklı ben oraya hiç gitmedim onlarda gitmedi ama para 

kazanmak için geldiler buraya.. 

GR8… Erbaalıyız biz. Oraya bir defa gittim hiç hatırlamam. Oraları sevmedim 

yaşamak istemem… 

GR10 …Adanalıyız Allahın adamıyız hocam. Giderim oraya bazen ama çok 

kalmam. Evdekilerin hepsinin işi burada. 
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Göç olgusu beraberinde birçok sorun doğurmaktadır. Görüşme yapılan çocukların 

büyük çoğunluğu göç etkisine direk maruz kalmamışlardır. Ancak aile bu etkiyi en fazla 

hisseden gruptur. Bu etki göç ile beraber yoksulluk, gecekonduda yaşama, sağlık ve 

eğitim sorunları baş göstermiştir. Göç ile gelen aile yoksul ve suç oranı fazla olan 

bölgelere yerleşmiştir. Çocukların yaşanılan ortamdan çok hızlı etkileneceği 

düşünüldüğünde çocuklar yaşamış oldukları mekanlardan olumsuz etkilenmiştir. 

Çocuklar kültür şokunu aileye göre daha az hissetmiş olsalar dahi ailelere tesir eden 

olumsuz her şey çocuklara da tesir etmektedir.  

4.1.1.9. Aile İçi İstismara Maruz Kalma Durumlarının Etkileri 

Görüşme yapılan çocukların istismarı nasıl algıladıkları durumuna bakıldığında 

çocukların istismar kavramını tam olarak kavrayamadıkları anlaşılmıştır. Çocukların 

fiziksel istismar durumuna yönelik duyguları; 

GR1…üvey annem bana bir defa vurdu ilk seferde bir şey yapmadım ikinci kez 

vurunca babama söyledim babam bana ”yaramazlık yaptığın için vurdu sana bir daha 

yaramazlık yapma” dedi bana. Üvey annem bana yeniden vurmaya çalıştığında ise 

durdurdum onu ve evden kaçarak babaanneme gittim. Babam de beni döverdi. Ben 

düzeleyim diye ama ben yine sokağa gider geç saate kadar oynardım. Beni dövmesin diye 

eve gitmezdim artık… 

GR1 konuşma sırasında sessiz tavırları sadece aile ve istismar durumlarında 

artmıştır.  

GR2… annem bizi dövmezdi arada sırada bana terlik atardı yada bir tokat. Ama 

yurtta kaldıktan sonra anneanneme teslim edildim orda dayım beni çok dövdü bende 

evden yeniden kaçtım… 

GR7.. babam beni çok dövmezdi arada bir iki tane sadece, annem ise hiç dövmedi 

beni. Ama üvey babam bana vuruyordu. Onun bana vurması bana çok koyardı. Onu orda 

öldürmek isterdim.. 

GR7 konuşma sırasında anneden bahsederken ki sevgi duygusu üvey baba 

anlatımında öfkeye duygusuna yerini bırakmıştır.  

GR9…yurttan kaçtıktan sonra babamın yanına Adıyaman’a gittim. Babam 

uyuşturucu kullanırdı ve beni çok döverdi. Orda cemaete verdi beni ben durmadım babam 
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bu yüzden daha çok dövdü beni bende İstanbul’a kaçtım. Babam herkesi döverdi abimi 

de annemi de… 

Görüşme yapılan çocuklar öz anne veya babadan şiddet görmesi ile üvey anne 

veya babadan şiddet görmesi çocuklar tarafından farklı algılanmaktadır. Görüşme yapılan 

çocuklar üvey anne veya babadan gördüğü şiddetin etkisini daha yoğun bir öfke ile 

karşılamaktadırlar. Hayatlarına sonradan giren bu insanların kendilerine bunu yapmaya 

hakkı yoktur düşüncesi hakimdir. Ancak görüşme yapılan bir çocuk dışında diğer 

çocuklar öz anne veya babadan gördükleri şiddeti tarif ederlerken bu şiddetin olağan 

olabileceği görüşü hakimdir. Bu görüşün nedeni ise öz ailenin uyguladığı şiddetin 

amacının çocuğun davranışlarını değiştirmek için olduğu ama üvey ebeveynin davranışı 

sevgisizlikten kaynaklı olduğu çocuklar açısından algılanmaktadır.  

 Yapılan görüşmede çocuklar tarafından anlamlandırılması en zor istismar ise 

duygusal istismardır. Çocuklar bu durum hakkında örnekler verilmiştir. Örneğin; 

bağırma, kızma, lakap takma, alay etme ve benzeri durumlara maruz kalıp kalmadıkları 

sorulmuştur.  

 GR1… herkes bana bunun benzeri davranışlar yapmıştır. Öz annem bile bana 

bağırıp çağırmaktaydı. Ama bunu bana en çok yapan kişi üvey annemdi. Bana çok 

kızardı, bana kendi çocuklarına davrandığından daha farklı davranırdı. Ben öyle 

zamanlarda çok kızardım ve keşke ölse yada gitse diye düşünürdüm. Babama şikayet 

edince oda bana kızardı. Herkes kızıyor bize okulda da kızdılar azarladılar…1 

GR2… ooo bunu yapmayan yok ki. Yurtta, okulda, evde herkes kızardı. Öyle 

davrandıklarında bende kızardım bağırırdım ama korktuğum kişilerde değil 

korkmadıklarıma… 

GR3…bana böyle söyleyince içimde bir şeyler oluyordu ama bilmediğim bir şey… 

GR7… üvey babam da eniştemde bunları çok yapar bana. Böyle yapınca üzgün 

olurdum ama bir şey demezsim. Hatta bir gün annem bana sana vurmadım neden böyle 

yapıyorsun dedi. Ben o zaman bana çok kızıyorsun dedim ona. Bana kızdıklarında orda 

kalmak istemiyorum gitmek istiyorum… 
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GR9… annemle her konuştuğumda bana “ sizin için her şeyi yaptım sen neden 

sokakta kalıyorsun yurda dön” derdi. Böyle söyleyince içimde bir şey olmadı yurda 

gitmedim… 

Çocukların duygusal istismara ilişkin tanımlamaları içimde bir şeyler oldu ama 

bilmediğim bir şey olayı özetlemektedir. Duygusal istismar çocukları fark etmeden 

yaralayan bir duygudur. Bunu durumu kendi benliklerinde anlamlandırmak için çaba 

harcamakta ama duygu boşluğuna kapılmaktadırlar. Duygusal istismara maruz kalan 

çocuklar evden kafa olarak fark etmeden uzaklaşır ve evden tam olarak kopmayı çok fazla 

hızlandırır. Ayrıca duygusal istismar durumunda da çocuklar üvey ebeveynler tarafından 

uygulanan duygusal istismarı duygu olarak daha fazla yaşamaktadırlar. 

Görüşme yapılan çocuklara ilişkin cinsel istismara uğramaları konusunda sorular 

sorulmak istenmemiştir. Tramvaya uğrayan çocuğa tramvayı uygun olmayan koşullarda 

yeniden hatırlamak yeni travmaya neden olabileceği düşünülmüştür.  

4.1.2. Çocuklara İle İlgili Bilgilerin Etkileri 

Bu kısımda sokakta yaşayan çocukların kendi durumlarına ilişkin bilgiler verilecektir. Bu 

bilgiler dört farklı başlık altında incelenecektir. Bu başlıklar; 

1. Çocukların Demografik Bilgileri 

2. Çocukların Göç Durumları 

3. Eğitim Durumları 

4. Okuldan Kaçma Durumları 

 

4.1.2.1. Çocukların Demografik Bilgilerinin Etkileri 

Sokak çalışmasında görüşme yapılan çocukların yaş grubunun ortalaması 14.7 dir. 

Çalışmada kısıtlılık olarak 11 yaş altında ki çocuklarla görüşme yapılmamıştır. Bunun 

nedeni ise her yaş grubunun kendince farklı özellikler göstermesidir. Bu tercihin ayrı bir 

sebebi ise çocukların 11 yaşından sonra sokağa yönelmesi çocuk tarafından benimsenip 

alışkanlık haline gelmesine sebep olmaktadır. Görüşme yapılan çocuklara yaşları 

sorulduğunda çocuklardan GR10.. 16 yaşındayım her şeyi gördüm bu yaştan sonra benim 

hayatım düzene girmez demiştir. Yapılan görüşmede çocukların hangi yaşlarda iken 

sokağa yöneldiği sorulmuştur. Çocuklar aşağıdaki cevapları vermişlerdir. 
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GR1… Mahalledeki sokakta her zaman geç saatlere kadar kalıyordum, gece 

dışarıda kalmaya ilk defa 11 yaşında başladım. Ama her zaman sokakta kalmıyordum. 12 

yaşından sonra daha çok kalmaya başladım. Sokağa alışınca hep kalmaya devam ettim… 

GR2… Küçükyalı yurdunda kalırken 11 yaşımda yurttan kaçıp çocuklarla sokakta 

kalmaya başladım. Sonra beni başka yurda gönderdiler ağaçlıya. Orda da kaçıyordum 

ama ordan kaçmak daha zordu. Ordan kaçınca yurda dönmüyordum çok uzaktı. 13 

yaşından sonra artık hep sokakta kalmaya başladım… 

GR3… Küçükyalı yurdunda kaçıyordum yurttan 10 yaşında iken ama yurda geri 

dönüyordum. Sonra beni ağaçlıya gönderiler ordan kaçıp geri dönmüyordum 13 

yaşından sonra sürekli sokakta kalmaya devam ettim…  

GR6… afyonda yurtta kalırken ordan sıkıldım 14 yaşımda İstanbul’a geldim 

sokakta kalmaya başladım… 

GR7 … 12 yaşımda iken bir defa evden kaçtım sonra beni yurda aldılar, aileme 

teslim edildim sonra yeniden kaçtım sokağa… 

Hassas ve kırılgan bir grup olan çocukların yaş deneyimlerine bakıldığında sokağa 

ilk olarak 11 yaşından sonra yöneldikleri ancak sokağa alışma yaşlarının 13 olduğu 

anlaşılmıştır. Bu durum çocuklar arasında erken dönem evden kopmalara neden olmuştur. 

11 yaş çocuk demek kendini koruyamayacak demektir. Yapılan görüşmelerde çocuklar 

sokakta yaşamaya başladıktan sonra kendilerini erişkin olarak görmektedirler. Çünkü her 

ihtiyaçlarını kendileri görmektedirler. Görüşme yapılan çocukların hepsi 15 yaşından 

önce sokak hayatına alışmaktadır.  

4.1.1.2. Çocukların Kendi Göç Hikâyelerine İlişkin Deneyimleri 

Görüşme yapılan çocuklardan göç olayını deneyim edinmiş çocuk sayısı iki 

kişidir. Bir çocuk ise aileden bağımsız olarak İstanbul’a kaçarak gelmiş ve sokak 

yaşantısına yönelmiştir. Görüşme yapılan ve göç olayına maruz kalan çocuklar aşağıdaki 

ifadeleri kullanmışlardır. 

GR6… Afyonda yurtta kalınca afyonda çok sıkılıp İstanbul’a kaçtım. Burada 

sokakta çocuklarla çalıştım onlarla yaşadım. 

GR7… Çorlu da yaşardık annem İstanbul’a taşınınca yanına geldim. Esenyurt’ta 

kalırken ordaki arkadaşlarım ile sokağa gittim… 
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GR9… annem babamdan ayrılmak isteyince İstanbul’a geldik ben yurtta kalmaya 

başladım yurtta arkadaşlarım ile kaçmaya başladık. Diyarbakır’a dönmek istemem… 

Çocukların göç olgusuna direk maruz kalmamaları çocukların bu durumdan 

etkilenmediklerini göstermemektedir. Göç ile yer değişikliği yapan aileler İstanbul iline 

geldiklerin genel olarak kendileri gibi göç alan ve ekonomik sorunlar yaşayan semtlere 

yerleşmektedirler. Yoğun göç alan ve yoksulluk yaşayan semtlerde çarpık kentleşme 

görülmektedir. Çarpık kentleşme beraberinde birçok sorunu da getirmektedir. Bu sorunlar 

arasında sağlık, eğitim, suç, madde kullanımı gibi sorunları ortaya çıkarabilmektedir. Bu 

sorunlar bir anda ortaya çıkmaz katlanarak oluşabilirler. Çocukların ve ailelerin 

yaşadıkları semtlere baktığımızda bu sorunlar olduğu düşünülen Bağcılar, Esenler, 

Esenyurt, Sultanbeyli ilçeleri yer almaktadır. Bahse konu bölgelerde suç oranı fazlalık 

gösterdiği düşünülmektedir.  

Sokağa yönelen çocuklar özelinde yaşadıkları bölgenin etkisi düşünüldüğünde 

negatif bir etki ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni olarak ise yaşanılan bölgede madde 

kullanımın da görünür durumda olması gösterilebilir.  

4.1.1.3.Eğitim İle İlgili Bilgiler 

Görüşme yapılan çocukların hepsi örgün eğitim hayatından uzaklaşmışlardır. 

Çocuklara eğitim hayatlarına ilişkin soru sorulduğunda ise çocuklar şunları 

söylemişlerdir. 

GR1…ailemle kalırken okula gidiyordum ama okul zordu. Benimle dalga 

geçiyorlardı. Kaynaştırmaydım. Okulda sıkılıp çıkıyordum derste. Öğretmenler derse 

yine sokuyordu. Derslerde iken hiçbir şey anlamıyordum. Sonra okula gitmek istemedim. 

Yurtta da beni okula gönderdiler ama ben yine gitmedim. Hiçbir şey öğrenmiyorum 

okulda… 

GR2… yurtta kalırken beni 5. Sınıfa gönderdiler. Ordaki çocukların hepsi küçütü. 

Derslere girmek istemedi. Öğretmeni anlamıyordum… 

GR3… okula giderken çalışkandım. Derlerim hep 5 ti. Resimde de birinciydim. 

Ama bazen okula gitmek istemezdim. O zaman yurttan kaçardım. Sonra geri dönünce 

bana sınıfta kaldın dediler. Okula gitmedim gitseydim çalışkandım ben… 
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GR4…okul çok sıkıcı bir şey. Sürekli okula gidiyordum ama dersleri 

anlamıyordum. Öğretmenler çok kızıyordu bana. Yaramazlık yapıyordum… 

GR7…okulda çocuklar benimle dalga geçiyorlar. Beni dövdüler de. Şimdi olsa 

ben hepisini döverim ama. Okula gitmek istemiyorum orda hiçbir şey öğrenmiyorum ve 

sıkılıyorum… 

GR8… okulda bana çocuklar çok karışıyor. Öğretmenlerde bir şey 

yapmadılar.öğretmenler kızıyorlardı. Ben de gitmek istemedim. Yurttan da kaçtım… 

GR10… hem yurtta hemde evde okula gönderiler beni ama ben çok sıkıldım 

okulda. Sadece yurtta kalırken okula benimle yurttan bir öğretmen geliyordu o zaman 

derslerim iyidi ama sonra yurttan kaçıp yurda gelince okula göndermediler beni… 

Yapılan görüşmelerde çocukların okul hayatlarına ilişkin ortak duyguları sıkılma 

duygusudur. Çocuklar aynı zamanda okulda iken arkadaşları veya öğretmenleri 

tarafından dışlandıklarını bu durumunda okul hayatından uzaklaşmalarına neden olduğu 

gözlemlenmiştir. Eğitim sistemi düşünüldüğünde çocuklar kalabalık okullarda, 6 saatten 

fazla okulda kalmaktadırlar. Derler 40 ar dakika şeklinde olup çocukların ve hatta 

yetişkinlerinde dahi kalamayacağı bir süredir. Çocuklar derse başlarken ve bitirirken 

derse başlamak için ısınmalar yapmamaktadırlar. Ve gün içerisinde çocuklara 6 saatlik 

bilgi yüklemesi yapılmaktadır. Ancak çocuklar 6 saatlik yüklemenin hiç birini almadığı 

gibi okuldan da sıkılmaya başlamış olacaktır. Okul başarıları iyi olan çocuklar ise yurttan 

kaçıp geri döndüklerinde okuldan ilişkileri kesildiği için okula devam etmedikleri 

anlaşılmıştır. Çocuklardan kaynaştırma öğrencisi olanlar özellikle dışlanmaya maruz 

kalmaları sebebi ile okuldan uzaklaşmışlardır. Okul yaşamı olumsuz olan çocuklar 

okuldan uzaklaşmaktadırlar. Okuldan uzaklaşan çocuk boşluk halinde olması nedeni ile 

sokağa yönelecektir. Nitekim çalışmaya konu olan çocukların hepsi okul yaşamından 

uzaklaşmıştır.  

4.1.1.4.Okuldan Kaçma Davranışlarının Etkileri 

Çalışmaya katılmış çocukların hepsi okul yaşamında iken bir kez dahi olsa 

mutlaka okuldan kaçtıklarını ifade etmişlerdir. Çocuklar okuldan kaça davranışının 

nedenlerini şöyle açıklarlar. 
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GR1…okulda kaynaştırmadayken çocuklar benimle dalga geçiyorlardı. Bende 

onlara çok kızıyordum. Birkaç kişiyi de dövdüm. Öğretmenler bana kızdı ben de okuldan 

kaçtım okuldan kaçınca mutlu oluyordum sokakta oynamaya gidiyordum… 

GR2…küçük çocuklar benimle dalga geçiyorlardı, okul hemen yurdun yanında 

olduğu için beni okula güvenlikler getiriyordu, ama okulda derslerden çok sıkılınca 

çocuklarla kavga ettim dövdüm onları, öğretmen bana kızınca bende okuldan kaçtım. 

Yurda gitmedim kızmasınlar diye sokağa geldim… 

GR3… okulda benimle dalga geçenler vardı. Onlara kızıyordum. Öğretmenlerimi 

seviyordum. Okulda iken yurtta kaldığım GR10 kaçalım dedi bende onula kaçtım. Sokağa 

gittik… 

GR7… babamla yaşarken bir okula gittim Çorlu da sonra annemin yanında başka 

bir okula gittim, yurda alınırken başka bir okula gönderdiler, yurt beni anneme teksim 

etti yine başka bir okula gittim. Ama hiçbir okulu sevmedim okumak zor anlamıyordum 

hiçbir şeyden bende kaçmaya başladım… 

GR10… yurtta iken okula gidiyordum hatta bir gün okulda bayıldım hastaneye 

kaldırdılar ama sonra iyi oldum okula gittim. Bir gün okulda çok sıkıldım ve okuldan 

yeniden kaçmaya başladım… 

Okuldan kaçma gerekçeleri sorulduğunda tüm çocukların ortaklaştıkları konunun 

okulda derslerden sıkılmaları olduğu anlaşılmıştır. Örgün eğitim sistemine baktığımızda 

çocukların 40 ar dakikalık dersleri kalabalık bir sınıfta işledikleri bilinmektedir. Çocuklar 

açısından bakıldığında 40 ar dakikadan günde en az 6 saat okulda kalmak zorlayıcı 

olabilmektedir. Bu geçerlilik sadece sokak yaşantısı bulunan çocuklara has bir özellik 

değildir. Tüm çocuklar için geçerli bir durumdur.  

Sokak yaşantısı bulunan çocuklar ilk olarak kaçma davranışını okulda 

edinmektedirler. Okuldan kaçan çocuk kaçma olgusunu kendi içerisinde sindirmekte ve 

alışkanlık haline getirmektedir. Kaçmak çocuk için özgürleşmektir. 

4.1.3. Çocukların Sokakta Yaşadıkları Zamanlarla İlgili Bulgular 

Bu kısımda çocukların sokakta yaşadıkları süre boyunca ki genel durumları 

değerlendirilecektir. Bu kısım 5 alt başlıkta incelenecek olup alt başlıklar.  
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1. Barınma Durumları 

2. Beslenme Durumları 

3. Para Kazanma Durumları 

4. Kılık-kıyafet Durumları 

5. Temel İhtiyaçlarının Karşılanması Durumları 

4.1.3.1.Barınma Durumların İlişkin Deneyimler 

Çalışmaya katılan çocuklara sokakta nerelerde ve nasıl uyudukları sorusuna 

çocukların verdikleri cevaplar aşağıda yer alacaktır. 

GR1… Kadıköy de kalıyorum ben. Oraları daha iyi biliyorum. Orada tanıdığın 

kişiler var beni korurlar. Yaz aylarında bazen çimenliklerde bile uyurum ama soğuklarda 

bazen yıkık binalarda uyurum. Uyuduğum yer kalabalıktır. Yurtta kalmak istemiyorum 

orası daha kötü o yüzden buralarda uyuyorum… 

GR1 görüşme sırasında kaldığı yeri eli ile işaret ederek uzak bir yer göstermiştir. 

Yurtta kalmak istemiyorum derken şu an ki durumdan ne kadar memnun olduğunu 

göstermeye çalışmaktadır.  

GR2…taksimde bazen internet kafede kalıyorum internet kafeci paramızı verirsek 

bir şey demez. Bazen de eminönüne giderim orada kaldığımız eski bir bina var orda 

kalıyoruz. Battaniyemiz de var orda. Çok soğuk olunca ateş yakarız. Kalabalığız kimse 

bize karışmaz… 

GR2 ateş yakarız derken bir gülümseme oluştu çocuğun yüzünde. 

GR3…en çok kaldığım yer Kadıköy. Orda kaldığımız eski bir bina var. Soğuk 

olunca da battaniyelerimiz var. Çok soğuk olursa ateş yakarız. Burada benim 

arkadaşlarım var birlikte kalırız… 

GR4…ben her zaman buralarda kalmam. Bazen taksime bazende beşiktaşa 

giderim. Havalar çok soğuk olursa eve yada yurda giderim. Sokakta kalınca kimse bana 

karışmaz uyuduğumuz zaman kalabalık oluruz… 

GR5… tophanede kalırım ben. Bizim semtimizdir orası. Orda her yerde uyuruz 

bize kimse bir şey demez ağabeylerimiz var severler korurlar bizi… 
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GR6…gördüğünüz bu çadırda kalırım ben. Çadır burada arkadaşımdan kaldı. 

İçinde battaniye de var üstte bir kat naylonda var. Arada üşürsem şu köşede ateş yakarız. 

Kalabalık olur buralar evsiz adamlar da var. Arada yurttan kaçan çocuklarda yanımda 

kalırlar… 

GR6 konuşmada çadırı gösterip çadırın konforlu olduğunu belirtmeye çalışır bir 

rahatlık duygusu göstermeye çalışmıştır. 

GR7…çadırda kalırım bazen de taksimde arkadaşlarım ile orda olan binada 

kalırım. Üşürsek battaniye de var… 

GR8…kadıköyde eski bir bina var kalabalık kalırız orda. Bina de her şeyimiz var. 

Kimse karışmaz bize… 

Çalışmamızın katılan çocukların yaşadıkları mekanlara ilişkin gözlem de 

yapılmıştır. Yapılan gözlemde çocukların eski binalar, çadırlar, terk edilmiş alanlarda 

kaldıkları gözlemlenmiştir. İlk olarak görüşme yapılan Ayvansaray bölgesinde surların iç 

kısmında yer alan bir alana çocukların kalmış oldukları çadır görülmüştür. Bu alan etrafı 

surlarla çevrili bir kısımdı. Bu kısımda birden çok çadır olduğu ilk etapta gözümüze 

çarpmıştır. Bu görüşmede yanımızda geçmişte sokak yaşantısını deneyimi bulunan biri 

de yer almıştır. Sokak yaşantısı deneyimi bulunan birini tercih etmek belirlenen alana 

girmemizin için kolaylaştırıcı oldu. Çocukların kalmış oldukları çadırın önüne 

geldiğimizde 2 kişilik yeşil bir çadırın yeşillik zeminin üstüne kurulduğu 

gözlemlenmiştir. Çadırın üstünde ise şeffaf bir branda bulunmaktaydı. Mekan çevresinde 

yer alan bir çok çadır benzer durumdaydı. Çadırın içi açıldığında ise içerisinde battaniye 

ve yastıkların olduğu gözlemlenmiştir. Bir başka mekan olan Kadıköy de ise çocuklarda 

Kadıköy Belediye binasının yakınlarında bulunan ve etrafı demir korkuluklarla kaplı olan 

geniş bir bahçe görünümündedir. Geçmişte sokak yaşantısı bulunan çocuklarla yapılan 

görüşmeler de ise çocukların kalmış oldukları mekanlar mekruh binalar, inşaatlar, köprü 

altları gibi mekanları tarif etmişlerdir.  

Sokakta yaşayan çocukların yukarıda bahsedilen mekanları tercih etmeleri elbette 

ki mecburiyettendir. Geceleri uymak için tercih ettikleri bu mekanlar genel olarak 

kuytularda çok fazla görünmeyen kısımlarda yer almaktadır.  

Sokakta kalan çocukların kalmış oldukları mekanlara baktığımızda hiçbir 

kontrolün olmadığı, çığlık atsalar dahi seslerini kimsenin duyamayacağı yerlerde olduğu 
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gözlemlenmiştir. Bu durumda maalesef çocukları istismara daha açık hale getirmektedir. 

Bu mekânlarda çocuklar tek başlarına kalmamakta kimi zaman kalabalık bir grup ile 

yaşamaktadırlar.  

Görüşme yapılan çocuklar barınma durumuna ilişkin her çocuk tarafından 

tekrarlanan durum kalabalık olarak kalma vurgusudur. Bu durumunda amacının aslında 

çocukların bu alanlarda kalmakta iken güvenlik problemlerinin olduğunun göstergesidir. 

Ancak çocuklar tüm bu güvenlik sorunu ve kötü yaşam koşullarına rağmen sokakta 

kalmaya devam etmektedirler. 

Bir dönem sokak çalışmasında yer alan meslek elemanı A. çocukların seçtikleri 

barınma alanları, barakhene tarzı yerlerdir. Çocuklar burada kalmayı tercih ederler ama 

bazen şöyle duyumlarda alırdık “çocukların büyük kişiler tarafından alınıp evlere 

götürüldüğü” bunları çocuklar bize anlatırdı. Bu çocukların evlere götürülme sebebi ise 

cinsel istismara uğratmaktır. Bu durumlara karşı sadece duyum alırdık. Çocuklara 

sorduğumuz zaman inkar ederlerdi.  

Sokakta yaşamış ancak sokak deneyimi sona eren SK 1. ise ben sokakta kalırken 

büyük bir çadır bulmuştum ve çocuklara yanlarımda kalmalarını söylemiştim. Çocuklar 

yanımda kalırdı onlara hırsızlık yapmayı yasaklamıştım. Ama onlar bazen başka yerde 

kalırdılar. Orda onlara kötü şeyler yapmışlardır demiştir.  

A. ve SK1’in anlatımlarında çocukların sokakta yaşarken barında durumlarının 

kötüye kullanıldığı ve çocukları istismara ittiği bilgileri elde edilmiştir.  

4.1.3.2.Beslenme Durumlarına İlişkin Deneyimler 

Sokakta yaşayan çocukların günlük yeme-içme durumlarına ilişkin deneyimleri 

şöyledir. 

GR1…en çok sevdiğim şey Kadıköy de gezerken bana lokantadan aldıkları 

yemeklerdir. Onlara açım derim onlarda bana yemek alır. Bazen para verirler bende o 

para ile alırım. Bazen de insanlar yanlarında bulunan cips veya bisküvüyü verirler… 

GR2… ben mc donalds severim ve kapısına giderim açım derim alırlar bana. 

bazen de lokantalarının önüne giderim. Özellikle ramazan ayında camilerin olduğu yerde 

insanlar bana yemek alırlar… 
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GR2 konuşma sırasında durumları sürekli esprili bir duygu ile anlatmıştır.  

GR4…ben işimi biliyorum çorba parası diye isterim ama çorba almam. Çok aç 

kalırsam yurda da giderim eve de ama o kadar çok aç kalmadım hiç. Sokakta kalınca 

buluyorum illa ki yemek… 

GR4 çorba parası derken yüzünde ufak bir gülümseme belirmiştir.  

GR5… sağ olsun Tophane de ağabeylerimiz aç bırakmazlar. İnsanlar bana 

çorbası parası verirler. Bende her zaman bir çorba parası bulup yerim yemek… 

GR6…yemeklerimizi biz kendimiz yapıyoruz bazen. burada ateş yakıp üstünde 

pişiriyoruz. Malzemeleri marketten istiyoruz bazen veriyorlar ama vermediklerinde 

sinyale çıkıp para toplayıp alıyoruz. Benim yemeklerim güzeldir. Bazen birileri buraya 

yemekte getirirler. Yada yolda yemek ısmarlayanlarda olur… 

GR7… yemekleri bazen burada kalan ağabeylerimiz hazırlarlar. Güzel yemekler 

olur. Arada sinyale çıkarım sonra o para ile yemek yerim yada bana yolda bir şeyler alır 

insanlar… 

GR9… eğer hiç yemek bulamazsam da hırsızlık yaparım o para ile hepimizi 

doyarız… 

GR9 konuşma sırasında yaptığı davranışın yanlış olmadığı göstermeye çalışır bir 

bakış ile göz teması kurmaya çalışmıştır.  

Sokakta yaşayan çocuklarla irtibat halinde olan ve Kadıköy ilçesinde simit tezgahı 

bulunan esnaflardan biri ise; çocuklar buraya yakın bir yer olan ilerdeki mekanlarda 

kalmakta iken her sabah çocuklara tezgahtan simit veya poğaça veririm benim oğlumda 

bir ara böyleyedi şimdi çok şükür iyi demiştir. 

Yapılan görüşme ve gözlemler çocukların yemek bulmak için bir çok yol 

denedikleri anlaşılmıştır. Sadece bir çocuk dışından hiçbir çocuk yemek bulmak için eve 

veya sosyal hizmet kurumlarına gitmeyi düşünmemişlerdir. Çocukların en çok tercih 

ettikleri yemek bulma durumu insanlardan istemektir. Ayrıca bazı çocuklarda kendi 

yemeklerini kendileri yapmaktadırlar.  Ancak sokak yaşantısını alışan çocuk beslenme 

sorunun çözdüğünü düşündüğü için daha uzun süreler sokakta yaşamaya devam 

edecektir. 
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4.1.3.3. Para Kazanma Deneyimleri 

Çalışmaya katılan çocukların para kazanma deneyimlerine bakıldığında en çok 

kullandıkları kavram olan sinyal kelimesi çocuklara sorulduğunda sinyal çocukların 

yoldan geçen herhangi birinden para istemesidir. Ama bu dilenmek ile aynı değildir. 

İhtiyaç kadar istenir. Her zaman yapılmaz denmiştir. Çalışma boyunca bir çok yerde 

sinyal kelimesi kullanılacaktır.  

GR1… sinyal çekerim. Buna çok alıştım. Eskiden sinyal çekerken utanırdım. Bana 

kızarlar döverler diye. Ama alıştım. Sinyal çekince bana bir şey deseler de çekmeye 

devam ediyorum. Zaten paraya çok ihtiyacım olmuyor. Ama arada sırada hiç para 

istemesem de bana para veriyor insanlar… 

GR2… sinyal çekmek bizim işimiz. Kime sinyal çekeceğimi çok iyi bilirim. Baktım 

mı insana anlarım bu kişi para verir diye. Bazı insanların peşlerini para verene kadar 

bırakmam alırım parayı. Bana kızarlar ama bir şey olmaz yine de alırım. Bazıları ise 

benden korktuğu için para verir. Onları da anlarım benden korksun diye korkuturum 

onları… 

GR2 konuşma sırasında sıklıkla sinyal çekme sırasında kullandığı el hareketi olan 

avuç gösterme hareketini göstermeye çalışmıştır. 

GR3… sinyal çekerken özellikle geceleri barları tercih ederim. Orda insanlar 

alkollü diye daha çok para verirler. bazen yurda gidince orda harçlık alırım. Bir aydan 

fazla kalınca harçlık yazılır ama çok az olur. Hiçbir şeye yetmez… 

GR4… birkaç defa hırsızlık yaptık arkadaşlarım ile. Ama ben sadece baktım 

hırsızlığı yapan kişi ben değildim. Sonra parayı bölüştürdük. Para güzel olunca bende 

birkaç defa daha yaptım ama sonra cezaevine girdim. Çıkınca tekrar sokağa geldim ama 

hırsızlık yapmamaya çalışıyorum.. 

GR5… bir çorba parası yeter bana sağ olsun verirler çorba parası bana… 

GR9… sinyal çekeriz. Arada sırada da insanlardan çaktırmadan alırız. Sinyal 

çekmeye alıştık. Ama bir arkadaşımız vardı. Sinyal çekemezdi. Bizde onun yanımıza 

gelmesini istemezdik… 
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GR9 sinyal çekme davranışı gösteremeyen çocukları yanlarına almama 

durumunun kendilerince önemine vurgu yapmaktadır.  

Çocukların sinyal çekerken insanları nasıl ikna ettikleri sorulduğunda ise kimi 

zaman karşıdaki insana uzun zamandır hiçbir şey yemedim Allah rızası için bir çorba 

parası diyerek karşı tarafı acındırmaya yönelik girişimlerin olduğu kimi zaman ise ses 

tonlarını sert bir hale getirip para istedikleri ve başka yöntem olarak da madde kullanan 

kişileri taklit ederek sinyal çektiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca çocukların sinyal çekme 

alanları olarak nereleri seçtikleri sorulduğunda ise alkol kullanılan eğlence mekanlarına 

yakın yerleri şetçiklerini bu yerleri seçme nedenlerini ise gülerek şöyle anlatmışlardır. 

Alkollü eğlence mekanlarından insanlar geç saate kadar içerler ve mekandan çıktıktan 

sonra alkolün etkisi ile bize daha çok para verirler. Para verenler genelde kadınlar olur. 

Bizde sarhoş olan birilerini görünce hemen sinyal çekmeye başlarız. Sokakta yaşayan 

çocuklara sinyal çektikleri diğer kişileri nasıl seçtikleri sorulduğunda ise insanlara baktık 

mı kim para verir kim vermez anlarız demektedirler.  

Sokakta yaşayan çocukların para kazanma davranışı konusunda oturmuş başka 

özellikleri daha vardır. Çocuklar kendi aralarında en iyi sinyal yapan kişileri hep seçerler. 

Bu seçim doğal bir seçim olup bu işi iyi becerebilecek kişilerden seçilir. Özellikle en 

küçük çocuk seçilir çünkü insanların bu çocuklara karşı daha hassas olduğu çocuklar 

tarafından bilinmektedir.  

4.1.3.4. Kılık-Kıyafet Durumları 

Çalışmaya katılan çocukların kıyafet ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları 

sorulduğunda çocuklar; 

GR3…kıyafetlerimi bazen yurttan alıyorum bazen de insanlar bana veriyor. Bazı 

kişiler bana güzel kıyafet veriyor ama bazı kişilerde büyük veriyorlar… 

GR4… benim kıyafetlerim güzeldir. Ben herkesin verdiğini giymem. Elimde para 

varsa adidas alırım… 

GR5… herkes kıyafet verir bana. öyle çok ihtiyacım yok ama yinede bazı kişiler 

gelir yanıma al der bunu. Bende alırım bazen giyerim bazen de giymem… 

Görüşme yapılan çocukların kıyafetleri farklılık göstermektedir. Bazı kıyafetlerin 

büyük beden olduğu gözlemlenmiştir. Büyük beden kıyafetlerin kendilerine yoldan 
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geçenler tarafından verildiği çocuklar tarafından aktarılmıştır. Ayrıca kıyafetlerin büyük 

çoğunluğunun eski olduğu da gözlemlenmiştir. GR5’te görüşme sırasında sivri topuk 

olarak adlandırılan ve 42 numaradan büyük olduğu belli olan bir ayakkabı giydiği 

görülmüştür.  

 Görüşme yapılan çocuklar kıyafetleri bulmak ile ilgili yaptıkları aktarımlar 

dışından sokak yaşantısı bulunan M.Y. sokakta kalan çocukların kaliteli kıyafetleri 

olunca en fazla bir gün üzerlerinde kalırdı. Büyükler onlardan alır ve çocuklar bir şey 

diyemezdiler ifadelerini kullanmışlardır. Görüşmeler çocukların kıyafetlerinin eski 

olduğu, bazılarının da yırtık olduğu gözlemlenmiştir. Çocuklar kıyafet konusunda özen 

göstermemektedirler ancak sevdikleri kıyafetlerde bulunmaktadır. 

Çocuklar en sevdikleri giyinme tarzı ne olduğu sorulduğunda da çocukların bir 

kısmı adidas marka kıyafetleri tercih ederken bir kısmı da nike marka kıyafetleri 

sevdiklerini söylemişlerdir. Ayrıca çocuklar arasında ayan diye tabir edilen bir giyim tarzı 

bulunmaktadır. Bu tarz renkli spor ayakkabı, eşofman ve şapka kombinidir. Çocuklar 

arasında bu giyim tarzı çok sevilir. Ancak bu tarzı yapan kişilerin hırsızlık yaparak bunları 

aldığı kabul edilir. Çünkü sokakta sürekli kıyafet bulmak hele ki kaliteli diye tabir edilen 

kıyafetleri giymek kolay değildir. 

4.1.3.5.Temel İhtiyaçların Karşılama Durumu 

Çalışmaya katılan çocukların diğer ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları sorusuna 

çocuklar şu cevapları vermişlerdir. 

GR1…tuvaletimi boş yerlere yaparım. yıkanmak için uğraşmam yazın denize 

giderim bazende havuzda yüzerim. Ama yurda giderken bana çok kokuyorsun hemen 

yıkan derler mecburen yıkanırım. Ama hızlıca. Soğuklarda yıkanmam. Kokmak önemli 

değil… 

GR2… boş bulduğum yere yaparım. Banyo yapmak istemiyorum. Zaten 

dışarıdayım hep. Benim kokumdan bir şey olmaz. Ama yurtta veya ablamlar da zorla duşa 

sokarlar beni… 

Çocukların hemen hemen hepsi benzer ifadeler kullanmışlardır. Ancak yaz 

aylarında çocuklar serinlemek için denizi veya fıskiyelerin altını tercih ederler. Denize 

girip çıktıktan sonra yıkanıp yıkanmadıkları sorulduğunda ise denizde yıkanmış olduk 
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yeniden yıkanmaya gerek yok diyerek tuzlu bir şekilde yaşamlarına devam ettiklerini 

aktarmışlardır. Fıskiye de nasıl yıkandıkları sorulduğunda ise bazen üstlerinde kıyafet ile 

yıkandıkları bazen ise sadece iç çamaşırı ile yıkandıklarını söylemişlerdir.  

4.1.4. Sokakta Yaşayan Çocukların Sokakta Etkileşim Halinde Oldukları 

Kişi veya Gruplara İlişkin Bilgiler 

Sokakta yaşayan çocukların sokaktaki ilişkileri konusunda sokak yaşantısı 

sürecinde irtibat kurdukları kişiler ile iletişim boyutları aktarılacaktır. Bunlar ; 

1. Akran İlişkileri 

2. Esnaflarla İlişkiler 

3. Kolluk Kuvvetleri İle İlişkiler 

4.1.4.1.Akran İlişkilerinin Etkileri 

Akran ilişkilerini iki ayrı başlık halinde anlatacağız bunlardan birincisi kendileri 

gibi sokakta yaşayan akranlar ikincisi ise kendi yaş grupları ile ilişkileri. Görüşmede 

çocuklar sokakta ki akran ilişkilerini şöyle anlatmaktadırlar. 

GR2…en yakında arkadaşım H. Onunla iyi anlaşırız. Benim kardeşim gibidir. 

Yurttan da beraber kaçtık. İkimiz yan yana olurken karışamazlar bize. Bazen o gider 

evine yada yurda o zaman da başka arkadaşlarım var onların yanında giderim. Ama A. 

ile anlaşmam çünkü o çok yalan söyler. Yanımıza almayız o zorla gelmek ister. O zaman 

da döveriz onu. Sinyal çekemez… 

GR3…iyi anlaşırım. Beraber gezeriz sinyal çekeriz. Annem babam yerine 

arkadaşlarım var koruruz birbirimizi. Ama yanlış yapan olursa onu istemeyiz yanımızda 

oda başka yere gider… 

GR4… arkadaşlarım ile aramız iyidir. Ama biri hariç. Onunla eskiden iyidik 

sonra beni kızdırdı onu görürsem döverim… 

GR5… hocam iyiki varlar arkadaşlarım. Severiz birbirimizi. Bazen semte kavgaya 

geldiklerinde beraber kavga ederiz. Koruruz birbirimizi… 

GR7… ben sokağa gelirken bana yardım ettiler. Simdi onun sayesinde bu çadırda 

kalıyorum… 
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Yapılan görüşmelerde çocukların genel olarak beraber yaşadıkları anlaşılmıştır. 

Bunların birçok gerekçesi olmakla beraber en temel gerekçe güvenlik ihtiyacıdır. Tek 

başına sokakta yaşamak çocukları birçok sosyal risk ile karşılaşmalarına sebebiyet 

vermektedir. Sokakta yaşayan çocuklar birçok zaman başka büyük çocukların 

gözetiminden bahsederler. Bu gözetim çocuklar için sokakta kalmanın en güvenli 

kısmıdır. Çocuklar sokakta kendi yaş gruplarından bahsederken çoğu zaman sevecen ve 

kardeş gibi bahsetmektedirler. Yakın arkadaşlıklarından bahsederlerken hayatlarının 

tümünde omuz omuza olacaklarını söylerler. Sokakta kendilerinden büyük olan kişilerle 

ilişkileri sorulduğunda çocuklar sıklıkla abimiz diye hitap edip sevgi sözleri 

söylemektedirler. Bu kişileri neden bu kadar çok sevdiklerini sorduğumuzda da bunların 

kendilerini sevip kolladıklarını ifade etmişlerdir. Çocuklara abimiz dediğiniz kişiler ile 

aranız hiç bozulur mu sorusu sorulduğunda ise hayır bozulmaz arada bize kızar bizi 

döverler ama bizi sevdikleri için yaparlar bunu derler. 

Sokakta yaşayan çocuklara sokakta yaşamayan akran grupları ile arkadaşlık 

ilişkileri nasıl diye sorulduğunda ise çocuklar; 

GR1.. okulda ve mahallede benimle dalga geçererdi bende sevmezdim onları. 

Bazen kavga ederdik onlar daha çok olurlardı. Okul içinde de bana kötü davranırlardı 

bende bazen ağlardım… 

GR2… Sarıgöl de arkadaşlarım vardı. Beraber gezerdik onlar bazen hırsızlık 

yaparlardı. Ben yapmazdım. Ama güzel anlaşırdık…. 

GR3… yurtta bana kötü davranıyorlar. Kaçıp yurda gelince döverler. Durduk 

yere de vurdular bana bende kaçtım. Hocalar yurtta ama bir şey yapmazlardı… 

GR7…mahallede arkadaşlarımla oynarken arkadaşımın annesi ona bu çocukla 

oynama derdi o zaman çok kızardım ama bir şey demezdi. Keşke böyle bir şey 

demeseydi… 

Çocukların okul bağlarının zayıf olmasının nedenlerinden birinin de arkadaşlık 

ilişkileri olduğu anlaşılmaktadır. Okul içerisinde dışlandıklarını bu sebeple çok fazla 

arkadaşlarının olmadığını söylemektedirler. Sosyal hizmet kurumlarında kalan çocuklar 

ise kalmış oldukları yurt veya yuvalarda çok fazla akran zorbalığına maruz kaldıklarını 

bu sebeple de sosyal hizmet kurumlarında kalmadıklarını ayrıca sosyal hizmet 

kurumlarında çok sayıda çocuk olduğunu ifade etmişlerdir.  
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4.1.4.2. Esnaflarla İlişkilerinin Etkileri 

Çalışmaya katılan çocuklar eğlence mekanları, alışveriş mekanları, madde temin 

ettikleri mekanlar ve internet kafeteryalarla ilgili deneyim ve duygularına ilişkin şunlar 

ifade edilmiştir. 

GR2…baliyi nalburdan alırım. Adam bizi tanır, içtiğimizi bilir ve bize satar bunu. 

Bize kötü davranmaz paramızla alırız. Barlardaki şişman adamlar bizi yaklaştırmak 

istemez. Sinyal çekeceğimiz bilir. İter bizi hatta kimse yoksa yakında döver bizi. Onların 

yanına yanaşmam… 

GR3…Kadıköy de beni tanır esnaflar. Bazen parada verirler. Barların yanında 

dolaşırım bazıları seviyor beni hatta yemek veriyor. Lokantalarda bazen yemek verir ama 

bazen kızar bana. Alıştım ama kızmalarına bir şey olmaz… 

GR4… mekanlara girerim bazen parası olan arkadaşlarımla. Bir şey demezler 

ama paramız yokken bize kötü davranırlar… 

Çocuklar için alışveriş mekanları bakkal veya küçük marketler olarak ifade 

edilmektedir. Çocuklar bu tür mekanların özellikle bakkalların kendilerine ufak tefek 

yiyecekler verdiklerini ancak marketlerden parasız bir şey alamadıklarını, bazı simit veya 

yiyecek tezgahlarının da kendilerine yemek verdiğini ifade etmektedirler. Ancak buna 

karşın bazı esnafların kendilerini asla kendi iş yerlerine almadıklarını hatta zorbalık 

ettiklerini bunun sebebinin ise iş yerinden hırsızlık yapmalarından korkmaları olduğunu 

çocuklar düşünmektedirler.  

Sokakta yaşayan çocukların internet kafe ile ilişkileri genel olarak evden veya 

sosyal hizmet kurumlarından kaçarlarken sabaha kadar kaldıkları ve bilgisayar başında 

uyudukları yerler olarak tarif etmektedir. Çocukların çoğu internet kafeye sokak 

yaşantısına ilk başladıkları zamanlar gittiklerini ancak zamanla bu durumun azaldığını 

ifade etmektedirler. Gittikleri kafeler genel olarak sabaha kadar açık olan bir iki kafeden 

bahsetmektedirler. Bu kafelerde kendilerinin sabaha kadar kalabildiklerini ve orda 

kendilerine kimsenin karışamadığını ayrıca internet kafede oyun oynadıklarını bazen de 

facebook gibi sosyal medyaya girdiklerini söylemektedirler. 

4.1.4.3. Kolluk Kuvvetleri İle İlişkileri 

Çalışmaya katılan çocukların kolluk kuvvetlerine yönelik algılarına bakıldığında   
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Çocuklar şu ifadeleri kullanmışlardır. 

 GR1…polisler beni sokakta görünce tanırlar. Yurttan kaçak durumda olduğumu 

bildikleri için gbt sorgulamazlar. Ama şikayet eden birileri varsa bizi polis bana kızarak 

nezarete götürürler. Orda çok bekletirler beni. Yemek verirler bana bazıları da sigara 

verir. İyi davranan polisler de var kötü davrananda. Kötü davranan polislere bir şey 

diyemeyiz… 

 GR2… polisler bana karışmıyorlar. Biliyorlar yurttan kaçtığımı ama bazen de gbt 

yaparlar. Arantım çıkmazsa karışmazlar ama arantım çıkarsa kızarlar bazen de döverler 

beni. Nezarette bekletip yurda götürürler… 

GR3… Kadıköy polisi tanıyor beni. Bazen alıp yurda götürürler bazen de almazlar… 

GR4… yunus polisleri çok fena. Gördüler mi affetmezler. Çocuklar korkar onlardan. 

Bende korkarım. Ama çocuk polisi yunuslar kadar değiller. Onların bazıları iyi davranır 

bana severim omları… 

Sokakta yaşayan çocuklara kolluk kuvvetleri ile olan ilişkileri bölümünde polis ve 

jandarma ile olan ilişki konuşulacaktır. Ancak unutulmaması gereken bir konu da 

tezimizde polisler ile görüşmeler izin alınamadığı için polislerle görüşme yapılmamıştır. 

  Sokakta yaşayan çocuklara polislerle ilişkileri sorulduğundan çocukların bir kısmı 

polisleri sevdiklerinden bir kısmı da sevmediklerinden bahsetmişlerdir. Çocuklar 

sevdikleri polislerle ile ilgili kendilerine sevecen davranmaları, haklarında kayıp çocuk 

ihbarı yapıldığında ve çocuk polisi tarafından teslim alındıklarında kendilerine sigara ve 

yemek verdiklerini sonrasında ise sosyal hizmet kurumu veya ailesine götürüldüklerini 

ifade etmektedirler. Ancak çocuklardan bazılarının ise polislerin kendilerine karşı çok 

sert olduklarını, özellikle sosyal hizmet kurumlarına götürülmesi gereken çocukların uzun 

süre boyunca karakolda kaldıkları için sevmediklerini söylemişlerdir.  

4.1.5. Sokakta Yaşayan Çocukların Adli Sisteme Dâhil Olma Süreçleri 

Görüşme yapılan çocukların %40’ı işlemiş oldukları suçlar nedeni ile Maltepe 

Çocuk ve Gençlik Cezaevinde yattıklarını söylemişlerdir. Ayrıca 2 çocukta mahkemeye 

çıkıp ceza almadıklarını beyan etmişlerdir. Çocuklar cezaevi süreçleri ile ilgili olarak 

aşağıda yer alan durumları anlatmışlardır. 
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GR3… dışarıda kalırken arkadaşlarımla beraber hırsızlık yaptım birkaç defa. 

Polisler gbt kontrolü yaptıklarında beni mahkemeye götürdüler. Hakim karşısına çıktığım 

zaman çok korktum. Sonraları alıştım ama. Hakim hakkımda ceza verince Maltepe 

cezaevine götürdüler polisler beni. Orda 4 ay kaldım. Koğuşlarda büyük çocuklar 

istediklerini yapıyorlardı. Bana çok iş verdiler temizlik işleri. Bazen gardiyanlar bizi 

çocuklara dövtürtüyorlardı. Orada sigara içmek yasaktı ama bazı çocuklar içerdi. 

Çocuklara sigara mahkemeye giden çocuklar tarafından yada avukatlar tarafından 

veriliyordu. Cezaevinde kalırken sadece yurtta ki hocam ziyaretime geldi oda bir defa 

başka gelen olmadı. Orda kalırken artık hırsızlık yapmayacam, namaz kılacağım ve 

kaçmayacağım derdim kendime. Cezaevinden çıktıktan sonra yurtta kaldım. Kaçmadım 

ama sonra kaçtım yine… 

GR3 konuşma sırasında cezaevine girdiği zamanı tariflerken ağır ve sert bir 

duruşa geçmiştir. Bu duruşun anlamı cezaevine girmenin verdiği toplumsal bir güç olarak 

anlaşılmaktadır. 

GR4…arkadaşlarım yüzünden girdim Maltepe cezaevine. Orda bana 

karışmıyorlardı ama güçsüz çocukları çok döverlerdi. Orda ziyaretime birkaç defa annem 

geldi. Annem gelince çok mutlu oldum. Orda iken özlüyordum her yeri. Çıktıktan sonra 

ordaki arkadaşlarımı özledim. Seviyordum arkadaşlarımı… 

GR4 te GR3 gibi cezaevini anlatırken toplumsal bir güç duygusuna hakim bir 

duruş sergilemiştir.  

GR6… cezaevinde kimse gelmedi yanıma. Beni bir iki defa dövdüler. Deli diye 

dalga geçiyorlardı. Gardiyanlar bir şey yapmazdı şikayet edince. Hatta beni döverdi 

gardiyan… 

GR6 konuşma sırasında sessiz bir ses tonu ile konuşup cezaevi günlerine ilişkin 

olumsuz duyguları yoğun yaşadığı gözlemlenmiştir. 

GR10… cezaevinde koğuş ağası vardı. O ne derse dinlerdik onu. Gardiyanlar ile 

koğuş ağasının araları iyidi. Bir gün cezaevinde olan bir arkadaşımın koluna bilerek çay 

döktüler kimse ye bir şey diyemedim… 

Görüşme yapılan çocukların deneyimlerinin kendilerini en etkileyen tarafın 

cezaevindeki akran zorbalığı olduğu gözlemlenmiştir. Çocuklar bu durum karşısında 
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çaresiz kalmış ve cezaevi görevlilerinin de bu duruma müdahale etmek istemediklerini 

düşünmüşlerdir. Adli sistem içerisine giren ancak cezaevine girmeyen çocuklar ise; 

GR2…hırsızlıktan polis beni aldı. Nezarette kaldım. Sonra ki gün adliyeye gittim, 

avukatı çok bekledik. Avukat geldi bana adımı sordu. Sonra hakime çıktık avukat bir şey 

demedi bana. imza attı gitti. Hakim bana bir daha yapma dedi. Anlamadım olayı. Sonra 

yurda teslim etti beni polis… 

GR8… polis beni savcıya götürdü. Avukat geldi bana bir iki soru sordu. Savcı da 

bana soru sordu. Hırsızlık yaptım diye kızdı. Bir daha yaparsan seni cezaevine atarım 

dedi. Sonra yurda döndük.  

Sokakta yaşayıp cezaevi geçmişi bulunan çocuklarla yapılan görüşmelerde 

çocuklara cezaevi süreçleri sorulduğunda; cezaevinin şartları çok zor olduğu, akran 

zorbalıklarına maruz kaldıklarını, kendilerini güvende hissetmediklerini anlatmışlardır. 

Cezaevinde çocuk sayısının fazla olduğu ve dışarı asla çıkamamanın vermiş olduğu 

zorluklara değinen çocuklara cezaevi personelleri ile olan iletişimleri sorulduğunda infaz 

koruma memurlarının kendilerine iyi davranmadıkları, iyi anlaştıkları diğer çocukları 

kullanarak kendilerine zarar verdiklerini, cezaevi içerisinde en fazla muhatap oldukları 

grubunu infaz koruma memurları olduklarını aktarmışlardır. Cezaevine giren çocuklar ve 

girmeyen çocuklar yapılan grup görüşmelerinde ise cezaevine giren çocuklar cezaevinde 

rahat olduklarını anlatmaya çalışmışlardır. Cezaevi hikayeleri çocuklar arasında üstünlük 

olarak anlatılmaktadır. 

4.1.6. Çocukların Madde Kullanım Durumları 

Görüşme yapılan çocukların kullandıkları maddelere bakıldığında bali veya tineri 

çok fazla kullandıkları anlaşılmıştır. Çocuklara madde kullanım deneyimleri 

sorulduğunda verilen cevaplar şunlardır. Görüşme yapılan çocukların hepsinin madde 

kullanımı olduğu bilgisine ulaşılmıştır.  

GR2…bali kullanınca yapmak istediğim her şeyi yapardım. Eyfel kulesine 

giderdim, gezerdim hayal ettiğim her şeyi canlı olarak yaşarım. Baliyi alınca mutlu 

hissederim. Ama bir iki defa şeker de attım. Ama şekeri çok kullanmam balinin bulması 

daha kolay… 
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GR2 konuşma sırasında uçucu maddeden bahsederken mutlu olduğu 

gözlemlenmiştir. 

GR3… tiner kullanınca tineri elbiselerime de dökerim. Çünkü polis beni 

yakarlarsa yurda gidene kadar elbise de etkisi kalır. Tiner beni ısıtır. Üşümem tiner 

kullanınca. Tiner dışında başka bir şey kullanmam. Arkadaşım A. vardı o bali kullanınca 

bizim gibi olmazdı anne diyerek ağlardı. 

 GR3 konuşma sırasında tineri elbiseme dökerim derken tişörtüne bir şey döker 

gibi hareket yapmıştır. Ayrıca o bali kullanınca anne diye ağlardı diyen GR3 bu durumu 

anlatırken eğlenceli bir durum olarak anlatmıştır. Ancak bir sosyal hizmet uzmanı olarak 

GR3’ün arkadaşının anne diyerek ağladığını anlatması üzüntü veren bir görüşmeye neden 

olmuştur. Yaptığımız tüm çalışmalarda en çok etkilendiği olay bu hikayeydi.  

GR4... baliyi hazırlarım yanımda taşıyıp gezerim. Çok güzel oluyor. Mutlu bir 

gezintiye çıkarım. Bazen tinerde kullanırım ama hava soğuk olunca. Bazen de 

arkadaşlarımda para olursa alkol alırız. Kurarız güzel bir sofra içeriz sabaha kadar… 

GR5… bali dışında hiçbir şey kullanmam. Bali kullanınca karşıdan gelen otobüsü 

ağzımın içine alırım. Ne istersem nereye gitmek istersem onu yaparım… 

GR5 konuşma sırasında otobüsü ağzımın içine alırım derken ağzını kocaman açıp 

ağzına bir otobüs koyar gibi yapmıştır.  

GR6… bali kullanınca karşımda bir kadın olursa onu çırılçıplak soyarım, ne 

istersem olur…. 

GR6 konuşma sırasında utanarak gülümsemiştir.  

GR9… soğuklarda hep tiner kullanırım beni ısıtır….  

. GR2 ayrıca bir arkadaşım bali içerken bonzai de içti ama sonra delirdi. 

Hastanede yatmış. Hala durup dururken kendi kendine konuşur demiştir. Bu durumda 

çoklu madde kullanımının yarattığı olumsuz etkiyi göstermektedir. 

Sokakta yaşayan çocukların en çok tercih ettikleri maddeler tiner veya balidir. 

Sokakta yaşayan çocuklara yönelik kullanılan lakaplar tineci veya balicidir. Sokakta 

yaşayan çocuklarla ilgili basın yayın kuruluşları bir haber verirlerken de balici ve tinerci 
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kelimesini çok fazla kullanır. Bali bir yapıştırıcı markasıdır. Her iki madde de uçucu 

maddeler sınıfına girer.  

4.1.7. Sosyal Hizmet Kurumları İle İlgili İlişkileri 

Görüşme yapılan çocukların sosyal hizmet deneyimlerine bakıldığında çocukların 

hepsinin kurum deneyimleri olduğu çocuklar tarafından aktarılmıştır. Çocuklar kurum 

deneyimi hakkında şunları aktarmışlardır. 

GR1…Küçükyalı yurdunda sürekli kaçıyordum. Sonra beni ağaçlıya gönderdiler. 

Ordaki çocuklar beni dövüyorlardı. Bende yine kaçıyordum. Bazen hocalar ve babalarda 

dövüyordu beni. Beni dövmek istediklerinde artık bağırıp ağlıyordum o zaman 

karışmıyorlardı. Ama yine de büyük çocuklar kimse yokken beni döverlerdi bende 

kaçardım. Yurt çok uzaktı. Kaçarken kamyonlara otostop çekerdim. Kaçınca geri dönmek 

istemezdim… 

GR1 konuşma sırasında kalmış olduğu sosyal hizmet kurumlarına karşı korku 

duygusuna hakim olduğu gözlemlenmiştir. 

GR2…eski yurdumda kaçıyordum beni ağaçlıya gönderdiler. Sonra ordan beni 

dayıma teslim ettiler. Dayım beni sürekli dövünce yurda geri aldılar. Yurtta büyükler 

döverdi beni. Ben karışamazdım kaçardım. Yurtta kalınca dışarı çıkmama izin 

vermezdiler. Bakkalla gitsek bile tek gitmezdik. Kapıda güvenlik her zaman arardı 

üstümüzü… 

GR3…yakacıkta yurttan çıkabilirdim. Bazende kaçardım. Ama ağaçlı çok uzak bir 

yer. İzin vermezler tek çıkmamıza. Bazen ordaki babalar bizi çıkarırdı dışarı. Çok sıkıcı 

bir yer. Kaçınca bir daha geri dönmek istemiyorum hiç… 

GR4…ayvansaray da kalırken rahat girip çıkıyorduk yurda. Ama ağaçlıda izin 

vermiyorlardı. Benden kaçardım yurttan. Orda çocuklara kötü davranıyor bazı hocalar 

ve babalar… 

GR6… afyonda kalmak istemediğim için kaçtım buraya. Ayvansaray da kaldım. 

Sonra da beni ağaçlıya gönderdiler. Afyona dönmek istemediğim için hocalara kaydımı 

ağaçlıya alın dedim. Ama orada sıkılıyordum bu yüzden kaçtım cezaevine girdim. 

Ayvansaraya teslim ettiler beni ben de ordan kaçtım. Ayvansarayın karşısında yaşıyorum 

artık… 
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GR6 konuşma sırasında karşısında yaşıyorum derken el işareti ile ileriyi 

göstermiştir.  

GR7… istanbulda ayvansarayda kaldım. Sonra ordan ağaçlıya gönderdiler. 

Ordaki çocukların bazıları kötüydü ama iyi olanda vardı. Sonra beni halkalı yurduna 

gönderdiler. Orası rahattı. İstediğimizde girip çıkıyorduk oradan. Ordaki yurtta da büyük 

çocuklar küçükleri döverlerdi. Sonra beni yeniden ağaçlıya gönderdiler. Eve dönmek 

isteyince beni anneme teslim ettiler. Kalmadım orda yurda geri döndüm ayvansaraya… 

GR8… yurtta kalmak istemiyorum orası hapishane. Giren çıkamıyor. Çocuklar 

orda dövüyordu. Dışarı çıkamıyordum. Her istediğimde de yemek vermiyorlardı. Orda 

kalmak istemiyorum… 

GR9… yurtta abim vardı bana karışmazdı kimse. Ama yinede dışarı tek 

çıkamıyordum. Sigara az veriyorlardı. Bende kaçıyordum… 

GR10…yurtta hocalardan biri beni dövünce yine kaçmaya başladım. Kaçmasam 

bir yere çıkamazdım. Aileme teslim ettiler beni kalmadım onlarla yine kaçtım ailemden. 

Yurda da aileme de dönmem… 

Sokakta yaşayan çocukların bahsettikleri yurtlar Ağaçlı Çocuk Destek Merkezi, 

Ayvansaray Çocuk Destek Merkezi, Halkalı Sevgi Evleri, Küçükyalı ve Yakacık Sevgi 

evleridir.  İstanbul ilinde bulunan çocuk destek merkezlerinde Anadolu Çocuk Destek 

Merkezi ve Ayvansaray Çocuk Destek Merkezi ilk adım istasyonu olarak çalışmaktadır. 

İlk adım istasyonlarının görevleri ise acil olarak kuruluşlara yerleştirilmesi gereken 

çocukların haklarında uygun sosyal hizmet modeli uygulanan kadar kalmış oldukları 

merkezlerdir. Bu Çocuk Destek Merkezlerinde çocuklar kısa bir süre kalmakta ve 

hakların da yapılan inceleme neticesinde aile yanına dönmesi uygun bulunmayan 

çocuklara Bakım Tedbir kararı talep edilmesinden sonra çocuklar durumuna uygun 

kuruluşlara gönderilirler. Bu kuruşlara uygunluk durumu ise çocukların genel profili ile 

ilgilidir. Çocukların madde kulamı, suça sürüklenme durumu veya sokak yaşantısı 

bulunması durumunda çocuklar Çocuk Destek Merkezlerine komisyon kararı ile 

gönderilirler. Ağaçlı Çocuk Destek Merkezi ise kapalı kapı sistemine göre çalışır.  

Yapılan görüşmelerde çocukların en fazla yakındıkları durumun kurumlarda 

çocuklara yönelik uygulanan şiddet davranışlarıdır. Şiddet davranışı çocukların 

ifadelerine göre kurumda hizmet alan çocuklardan veya personellerden gelebilmektedir. 
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Ayrıca kapalı kapı sistemi ile çalışan ÇODEM’lerde çocuklar kendilerini cezaevinde 

hissederler. Bu nedenlere bakıldığında şu an uygulanan sistemin sokakta yaşayan 

çocukların sokağa yönelmesine neden olmaktadır.  

4.1.8. Sokakta Karşılaştıkları Riskler  

Sokakta yaşayan çocuklar aile ve kamu kurumlarının denetiminden uzak olmaları 

nedeni risk altında yaşamaktadırlar. Çocukların yaşadıkları riskler ise 

1. Cinsel İstismara Maruz Kalma 

2. Şiddete Maruz Kalma  

3. Hastalıklarla Başa Çıkamama 

4. Barınma 

5. Suça Sürüklenme 

6. Madde Kullanımı 

4.1.8.1. Cinsel İstismara Maruz Kalma  

Çalıştığım kuruluşta beni en çok etkileyen durumlardan biri kolluk kuvvetleri 

tarafından hazırlanan ve bize getirilen bir polis tutanağıydı. Tutanakta Ayvansaray 

bölgesi gezen ekip otosunun ağaçlık alanda çığlık seslerinin gelmesi üzerine ağaçlık 

alanın içine girdikleri ve bu alanda 35 li yaşlarda bir erkeğin bıçak kullanarak 14-15 

yaşında olduğu düşünülen bir çocuğun arkasında olduğu, çocuğa cinsel istismarda 

bulunduğu, çocuğun polisleri görmesi ile beraber hem ağlayarak hem de koşarak 

polislerin yanına kaçtığı, 35 li yaşlarda olan erkeğin ise elindeki bıçakla polisleri tehtid 

ettiği ancak yakalandığı… ifadeleri yer almaktaydı. Bu olay sonrası kuruluşumuza 

getirilen çocuk ile görüşen ilk kişi sosyal hizmet uzmanı olarak bendim. Olay sonrası 

kuruluşa gelen çocuk yoğun tramvaya maruz kaldığı, sürekli güldüğü ancak ara sıra 

küçük duraksamalar gösterdiği, çocuğun hiçbir türlü kendini toparlayamadığı 

gözlemlenmiştir. Bu durum sonrası çocuk psikiyatri hastanesine gönderilmiş ve 30 

günlük hastane yatışı olmuştur. Çocuğun hastane çıkışı sonrasında ise çocuğun 

psikiyatrik takibi yapılmış, psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yapmış oldukları 

görüşmelerde ise cinsel istismar olayına ilişkin hiçbir konuşma gerçekleştirmemiştir. 

Yaşanan bu süreç sonrasında bu olaya benzer olan birden çok polis tutanağı ile karşı 

karşıya kalmışızdır.  
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Yapılan çalışmada çocuklara sokakta yaşayan çocuklara cinsel istismara maruz 

kalmaları ile ilgili direk sorular sorulmamıştır. Çocuklara sokakta karşılaştıkları sorunlar 

sorulduğunda çocuklar hiçbir zaman cinsel istismar durumlarında bahsetmemişlerdir. 

Çocuklara başka arkadaşlarının cinsel istismara uğramış olabilme durumu sorulduğunda 

çocuklardan GR3 şunları ifade etmiştir; 

 … bizim X sokakta kalırken her zaman başkaları tarafından cinsel istismara 

uğrar kendi korumaz. Biz bu yüzden hiçbir zaman onu yanımıza almayız. İsterse bunu 

yapmazdı. Neden kimse bize bir şey yapmıyor… 

GR3 konuşma sırasında öfkeli bir anlatım dilini kullandığı gözlemlenmiştir. 

Ayrıca sokak yaşantısı sonlanmış SK2 ise; 

… sokakta yaşayan çocuklar bir şeklide büyük çocuklar yada oraya gelen başka 

insanlar tarafından tecavüze uğruyorlar. Bazıları bu yüzden sokakta yaşamayı 

bırakabiliyor. Ama çocukların hangisine sorarsanız bunu açıklamaz, erkekliğine laf 

kondurmazlar. Bazı sokakta yaşayan büyükler çocuklara sırf bu yüzden bakarlar. Onları 

korur gibi görünürler ama amaçları onlara tecavüz etmektir. Bu büyükler sokakta söz 

sahibi oldukları için kimse bir şey yapamaz onlara küçük çocuklarda korkudan 

söyleyemezler.  

 Cinsel istismar bulgularına ilişkin çocukların konuşmak istememesi çocukların 

kendilerinin dışlanmaları ve bu durumu bilecek başka kişiler tarafından yeniden cinsel 

istismara uğrayabilme ihtimallerinden korkmalarının neden olduğu düşünülmektedir. 

Ayrıca toplumsal olarak erkeklik algısına bakıldığında ise çocukların kendi bakış 

açılarında erkekliklerine zarar gelmemesini istememeleri başka bir etkendir. Bir soysal 

hizmet uzmanı olarak çalışılabilecek en zor olan ve bizi ikincil tramvaya uğratacak 

durumlardan biri olarak çocukların cinsel istismarına ilişkin bu konu da çalışan tüm 

meslek elemanlarını eğitim ile güçlendirilmeleri gerekmektedir.   

 4.1.8.2.   Şiddete Maruz Kalma  

Sokakta yaşayan çocukların zorbalığa uğramasına ilişkinin yaşanan zorluklar. 

Sokakta yaşayan çocuklar akranlarından veya yetişkinlerden zorbalığa uğrayabiliyorlar. 

Bu zorbalığı yapan kişilerin hangi durumlarda zorbalığa başvurdukları ile ilgili çocuklar 

net bir gerekçe göstermemekle beraber çocukların savunmasız olmaları, aile desteğinin 
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olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 28.07.2018 tarihinde Show tv haberin 

yaptığı kavga ettiği tinerciyi yaktı haberlerinde çocukları yaktığı iddia edilen kişi olayı 

şöyle anlatmaktadır; gece saat 02.00 da yanıma yanaşan 3 tinerci çocuk para istediler, 

vermeyince de bıçak çektiler bende onları dövmeye başladım, sonra baktım tiner yere 

döküldü bende yanıp yanmadığına baktım ve yandı sonradan çocuklara acıdığım için 

söndürdüm. Buna benzer haberler çok fazla bulunmaktadır.  

Sokak yaşantısı sonlanmış SK 3 çocukların zorbalığa uğramalarına ilişkin 

…çocukları sokakta dövüldüklerini çok gördüm ama o zamanlar buna müdahale 

edemedim korkmuştum bana da bir şey yapabilirdiler. Dövülme olayının çok fazla olurda 

hatta bir keresinde çocuklardan birini yakmaya çalıştıklarını görmüştüm…  

SK 3 bu olayı anlattığı zaman gözlerinin dolduğu ve öfkelendiği gözlemlenmiştir. 

Bu sebeple SK 3 ün kendisi toplaması için görüşme sonlandırılmış ve sakinleşmesi 

sağlanmıştır. Çocuklarla yapılan görüşmelerde zorbalığa maruz kaldıkları ve bu durumu 

atlatabilmek için çeşitli çözüm yolları ürettikleri örneği köpek besleme, grup olarak 

gezme vb. anlaşılmıştır.  

4.1.8.3. Hastalıklarla Başa Çıkamama 

Sokakta yaşayan çocuklar zamanlarının hepsini sokakta geçirdikleri 

düşünüldüğünde çocukların birçok hastalığa maruz kalabilecekleri ve bu hastalıklara 

ilişkin herhangi bir çözüm aramayacakları düşünülmektedir. Görüşme yapılan çocuklara 

sokakta yaşarken hangi hastalıklara maruz kaldıkları ve buna yönelik çözümleri neler 

olduğu sorulduğunda ise verilen cevaplar şunlardır. 

GR2… ben bir defasında uyuz olmuştum. Sürekli kaşınıyordum. Beninle beraber 

diğer arkadaşlarımda kaşınıyordu. Bende yurda gittim. Orda ilaçlar verdiler iyileştim… 

GR2 konuşma başlangıcında kaşınma davranışı göstermemesine rağmen sürekli 

kaşınıyorum derken kaşınmaya başlamıştır. 

GR3… bana çok bir şey olmaz sağlamım artık alıştım… 

GR6… benim birkaç defa sırtımda, ayağımda, kollarımda yaralar çıktı. Üstümde 

çok kaldı ama sonra bir ilaç verdiler bana yoksa geçmezdi… 
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Sokakta yaşayan çocuklar hastalıklarını çok fazla önemsememelerine karşın 

çocukların sokakta banyo yapmamaları, tuvaletlerini düzensiz şekilde yapmaları, el yüz 

yıkama alışkanlıkları olmamaları, kılık kıyafetlerini yıkamamaları vb nedenlerden dolayı 

bulaşıcı hastalıkları yakalanma riskleri oldukça fazladır.  

4.1.8.4.  Barınma  

Sokakta yaşayan çocuklara ilişkin olarak karşılaştıkları en temel risklerden biride 

barınma durumlarıdır. Çocukların barınma durumlarına ilişkin bilgiler önceki başlıklarla 

yer almaktadır. Çocuk Destek Merkezinde çalışırken sokakta yaşayan çocuklardan biri 

kuruma gelip kurum içerisinde 6 ay kaldıktan sonra çocukla ile kurum bahçesi içerisinde 

yapılan sohbette; 

…hocam uzun zamandır buradayım en çok neyi özledim biliyor musun? 

Metrobüste uyumayı. Ben sokakta yaşarken gece uyumak istediğimde metrobüste uymaya 

giderdim. Eğer şoför bana karışmazsa sabaha kadar orda uyurdum. Metrobüs hareket 

edince çok eğlenirdim ve mutlu olurdum. Bazen kaçıp yeniden metrobüste uyumayı çok 

isterim… 

İfadelerinde bulunmuştur. Bunları anlatırken çocuğun çok içten olduğu ve bunu 

bir bireysel görüşme olarak değerlendirmediği aksine bir arkadaşına özlemini anlatır gibi 

anlattığı çocuğun gözlerinden anlaşılmıştı. Barınma sorunu çocukların risk altına atan 

temel faktörlerden biridir. Çocuklar barına bilmek için kimi zaman yaşça büyük ve 

sokakta yaşayan kişilerin yanlarına gitmekte ve bu kişiler tarafından 

kullanılabilmektedirler. Ayrıca barınma sorununa ilişkin kalabalık grup halinde yaşayan 

çocuklar kalabalık bir uyuma durumuna da geçebilmektedirler. Görüşme yapılan ve 

sokak yaşantısı sonlanan SK4; 

…çocuklar küçük ve eski yerlerde beraber uyurlar. Ama bazen burada başkaları 

tarafından tecavüze uğrarlar yada kendi aralarında bir şeyler yaşarar… 

Sokakların en büyük tehlikesinin çocukların en savunmasız oldukları an olan 

uyuma anları olduğu düşünüldüğünde barınma sorunun çözülmesi gereken en temel sorun 

olacağı görülebilir. 

4.8.1.5. Suça Sürüklenme 
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Görüşme yapılan çocukların adli sisteme dahil olma deneyimleri önceki 

başlıklarda yer almıştır. Çocukların büyük bir çoğunluğu sokakta yaşarken suç ile 

ilişkilenmekteler. Bu durumun birden fazla sebebi olduğu düşünülmektedir. Çocuklar 

sokakta yaşarlarken tüm denetimlerde uzak olmaları sebebi ile boş vermişlik ve 

korkusuzluk hisse yaşayabilmektedirler. Görüşme yapılan ve sokak yaşantısı sonlanan 

SK1; 

…sokakta yaşayan çocuklar başka insanlar tarafından kullanılırlar. Bazen 

hırsızlık yaptırırlar bazen de uyuşturucu sattırırlar. Ama bu çok fazla yapamazlar 

özellikle hırsızlık yapmayı çok bilmezler yaptıkları zaman hemen yakalanırlar. Zaten 

uyuşturucu satmak için onlara esrar verseler satamazlar içerler… 

Görüşmelerde çocukların adli sisteme dahil olma süreçleri ile ilgili sorular 

sorulduğunda çocukların genel olarak akran öğrenmelerinden veya büyük çocuklardan 

öğrenmeleri sonucu suç teşkil eden olaylara karıştığı ancak bu durumu uzun süre devam 

ettiremedikleri anlaşılmaktadır. Sokakta yaşayan çocuklar özelinde bakıldığında 

çocukların sokakta para kazanmak için yaşamadıkları aksine kendilerini özgür 

hissedebildikleri için yaşadıkları gözlemlenmiştir. Ancak bu duruma rağmen sokağın 

getirdiği kanunsuzluk zamanla suç durumunu etkilemektedir.  

4.1.8.6. Madde Kullanımı 

Sokakta yaşayan çocukların uçucu madde kullandıkları çocuklar tarafından 

aktarılmıştır. Ayrıca çoklu madde kullanımı bulunan çocukların daha fazla risk altına 

olmaktadırlar. Sokakta yaşayan çocukların en fazla tercih ettikleri maddeler olan Bali ve 

Tiner’in dışında başka madde kullandıklarında maddelerin çocukları etkileme durumları 

daha da artmaktadır. Görüşme yapılan çocuklardan GR 2 arkadaşlarından birinin çoklu 

madde kullanımı sonucu hastaneye yatırıldığı bilgisini vermiştir. Çocuk Destek Merkezi 

çalışma süresinde işe başladığım ilk gün 16 yaşında olup, sürekli sokak yaşantısı ve 

madde kullanımı olan 18 yaşında bastığında ise kuruluştan izinsiz terk durumunda 

bulunan çocuklardan biri ile çocuk 20 yaşında iken sokakta karşılaştığımda çocuğun 

halen tiner kullandığı gözlemlenmişti. Ancak çocuğun şu an ki konuşmalarına 

bakıldığında ise kelime kurmakta zorlandığı, zihinsel işlevlerinin yerinde olmadığı 

gözlemlenmiştir. Uçucu madde kullanan çocuklarda beyin korteks bölgesini etkilediği ve 

zihinsel yetersizlik, bozulmuş yargılama yetisine neden olduğu, Beyincik bölgesinde ise 

hareketlerin yavaşlama eğilimi ve denge bozukluğu yaptığı, Beyin hippocampus 
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bölgesinde hafıza bozukluğu ve yeni bir şey öğrenememe bozukluğu etkisi ayrıca da 

böbrek yetmezliğine neden olmaktadır (Öğel ve ark, 2004). 

Madde kullanımı çocuklar açısında çözülmesi zor olan hasarlar bırakmaktadır. 

Uçucu maddeler bağımlılık yaptığı için sokakta yaşayan çocuklar sorununun 

çözülebilmesi için bağımlılıkta çalışılmalıdır.  

4.1.9. Sokakta Yaşayan Çocuklar ve Köpekler  

Habertürk Gazetesinin 07.01.2016 tarihli Mecidiyeköy’de Sokak Çocuğu ve 

Köpeğin Dostluğu, Cnn Türk’ün 02.08.2017 tarihli köpeğe sarılıp uyuyan çocuk yürekleri 

burktu ve Milliyet Gazetesi’nin 21.05.2018 tarihli Taksimde köpeğe sarılıp uyuyan 

çocuğun düşündükleri başlıklı haberler ve buna benzer birçok haber bulunmaktadır. Bu 

haberlerden bağımsız olarak çocuklara köpekler ile ilgili bir soru sorulamamasına rağmen 

çocuklar sıklıkla köpeklerle ilgili yaşadıklarını anlatmaktadırlar. Özellikle grup 

görüşmesi sırasında çocukların köpeklerini anlatmak için heyecana kapıldıkları 

gözlemlenmiştir. Çocuklar kendilerine ait olduğunu söyledikleri ve dostluklarının ebedi 

olduğunu sıklıkla dile getirmişlerdir. 

GR3…biz köpeklerle beraber her yere gezeriz hatta bir gün köpeklerle beraber 

yürüyerek boğaz köprüsünü geçerken polis beni yakalayıp yurda bıraktı 

GR5… benim 7 tane köpeğim var biz sürekli beraber gezeriz, kimse bana 

karışamaz karışırsa hemen köpeklerim beni korur… 

 GR8…zeytinim vardı beni korurdu, beraber gezerdik ancak polisler beni yurda 

gönderince uzun süre gelemedim sonra geldiğimde göremedim… 

Sokakta yaşayan çocuklar ve köpek başlığına ayrıca değinmemizin nedeni 

çocukların güvenliklerine ilişkin yaşadıkları ve net olarak ifade edemedikleri güvenli alan 

durumudur. Köpeklerin insanların en iyi dostu olduğu ve insanların kendilerini ve 

eşyalarını korumayacakları kabulü sokakta yaşayan çocuklarda yer alan önemli bir 

algıdır. Çocuklar köpeklerden bahsederlerken sıklıkla köpekler varken kimse bize 

dokunamaz algısı bulunmaktadır. Sokakta yaşayan çocukların kendilerini güvende alanda 

hissettikleri yer alan köpek ile yaşamak aslında sorunun ne olduğunu çok net ortaya 

koymaktadır.  

4.1.10. Gelecek Beklentilerine 
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Sokakta yaşayan çocukların gelecek beklentilerine ilişkin çocuklara gelecekten 

beklentilerinin ne olduğu ve hangi şartlar sağlanırsa sokakta yaşamaya son verecekleri 

sorusu sorulmuştur. Çocuklar; 

GR1…annemle beraber yaşamak isterdim ama annem öldü. Ama büyük abim, 

babaannem ve amcalarım var belki onlarla yaşayabilir. Avcılarda yaşıyorlar. Yurtta 

kalmak istemem… 

GR2…ablamlar var birde yeğenim. Dayı oldum ben. Yurtta kalırken ziyaretine gittim 

kendisine elbise aldım. Ablamlar ile yaşayacağım sonra. Ablam iş buluna beni yanına 

alacak. Yurda dönmeyi pek istemem uzak ve bir yere gidemiyorum… 

GR3…abimle beraber yurda dönebilirim. Yada yaşım biraz büyüsün çalışıp ev 

tutarım… 

GR4…18 yaşınca basınca kendime ve aileme ev tutup çalışacağım. İnşallah çok para 

kazanırım. O zaman rahat ederiz… 

GR5… bir şey beklemem ben mutluyum hocam… 

GR6…param olsun. Eve çıkarım istediğimi alırım. yanımda kimse olmasına gerek yok 

mutluyum tek başıma… 

GR7…bilmiyorum hocam belki annemin yanına belki de babamın yanında giderim. 

Ama keşke annem ve babam yeniden evlense o zaman hiç kaçmam. Hatta bende çalışırım 

ve okurum… 

GR8…param olsun. Zaten benim hayatımda kimse yok. Ama olursa ilerde mutlu 

olmak isterim. Nasıl bilmiyorum? 

GR9…kardeşlerim ile beraber yaşamak isterim. Babam bizi dövmese annemle güzel 

yaşasak isterdim.. 

GR10… ablam ve annemlerde yaşamak isterim. Ama zengin olayım. Annemde 

çalışmasın gezelim hep… 

Görüşme yapılan çocukların gelecek beklentilerine yönelik sözleri kısa ve net bir 

durumdadır. İki sonuç çıkabilir buradan. Birincisi hayal kurmaktan vazgeçmişlerdir buda 
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kurdukları ama yıkılan hayalleri ile ilgili durumdur. İkincisi ise sadece basit istekleri 

vardır aile, rahat yaşam ve mutluluk istediğini beyan etmiştir.  

4.1.11. Sokakta Yaşayan Çocukların Çözüm Önerileri 

Bu bölümde sokakta yaşayan çocukların kendi çözüm önerilerinin ne olduğu 

sorulacaktır. Bu bölümün ilk kısımda sokak yaşantısı içerisinde olan çocukların ve sokak 

yaşantısı sonlanmış kişilerin sosyal hizmet kurumlarına yönelik çözüm önerileri yer 

alacaktır.  

GR1… yurtta kalan herkes bana kötü davrandı. Orada mutlu değilim. Belki orda kiler 

bana karışmazlarsa gidebilirdim. Ayrıca oraya girerken hiçbir şey yapamıyoruz belki 

istediğimiz zaman çıksak güzel olabilirdi.  

GR2… yurda şimdi dönmek istemiyorum belki sonra dönerim. Yurt çok sıkıcı 

ordakiler bana kötü davranıyorlar iyi davranırlarda dönerim… 

GR3…bana yurtta bali ve tiner verirlerse orada kalırım her zaman. Ama istediğim 

zaman internete gönderirlerse ve sabah erken kaldırırlarsa belki o zamanda dönerim… 

GR4… daha çok harçlık verirlerse, istediğimde girip çıkarsam, kimse bana bir şey 

demezse yurda dönmek isterim. Arada dönüyorum zaten… 

GR6…yurt çok sıkıcı, orda kimse bize iyi davranmıyor. Sıkıcı olmasa yurda 

dönerim… 

GR9…yurtlarda kaldım ama her zaman kaçardım yurttan. Orda kalırken ufak bir 

sorun olursa hemen sokağa kaçmak isterdim. Belki yurtlarda daha açık olsa bize daha 

iyi davransalar, istediğimiz zaman dışarı çıksak hatta bali kullansak dönerdim. Öyle değil 

ama yurtlar… 

Sosyal hizmet kurumlarına ilişkin yapılan görüşmelerde çocuklar sosyal hizmet 

kurumlarına dönmek istemedikleri gözlemlenmiştir. Çözüm önerilerine ilişkin ise sosyal 

hizmet kurumlarında çocuk sayısının az olması, akran zorbalığının engellenmesi, 

personellerin çocuklara karşı saygılı davranmaları, sosyal hizmet kurumlarında daha fazla 

sosyal etkinliklerin düzenlenmesi ve açık kapı sistemi dediğimiz çocukların istedikleri 

zaman kurumlardan çıkabilmeleridir.  
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Sokak yaşantısı sonlanmış kişilere sokak yaşantılarının nasıl sonlandığı ve halen 

sokakta yaşayan çocukların sosyal hizmet kurumlarına geri dönüşlerinin nasıl sağlanacağı 

soruları sorulmuştur.  

SK1… Ben sokakta kalırken yurda gitmek istemiyordum. Çünkü eski yurdumu 

seviyordum. Eski yurdum Ayvansaray yurduydu. Orda istediğimiz zaman dışarı çıkardım. 

Ama sonra ki yurtta bunu yapamadım sokağa gittim yine. Bir seferinde yine beni yurda 

götürürlerken hocalarımdan biri bana buradan kaçmazdan istediğin bir şeyi yaparım 

dedi. Bende ona ‘beni Ayvansaray yurduna gönderirsen kaçmam’ dedim. İki ay yurtta 

kaldım ve o hocama beni ne zaman Ayvansaray yurduna göndereceksin diye sordum. 

Bana beni gönderemeyeceğini söyledi. Ben o iki ay içerisinde yurda alışmıştım. Yurttaki 

hocalar, çocuklar ve personellerle çok iyi anlaşmaya başlamıştım. O yüzden bunu 

söylemesine rağmen yurttan ayrılmadım. Hatta artık yurtta çalışmaya başladım. Memur 

olana kadar yurtta çalışacağım. Bende sokakta yaşarken dönmek istemedim yurda. 

Çocuklar sokakta her zaman yurt ile ilgili kötü şeyler anlatırlar. Bunu bazen bilerek 

anlatılar ki kimse ona kızmasın. Yurtlarda çocuklara daha iyi davranılmalı. Onların 

istediği şey gezmek ve eğlenmektir. Çocuklar yurda gelince hep kapalı yerde kalıyorlar. 

Yurtlarda daha az çocuk olmalı o zaman daha çok ile ilgilenilebilir. Çocuklara karşı 

yurtta kalan herkes daha iyi davranmalı. Daha çok etkinlik olmalı. Bunlar olursa yurtta 

kalırlar. Ama bazı çocuklar ne yaparsan yap yurda dönmek istemez.  

SK2’ye aynı soru sorulduğunda ise; …sokakta çok uzun zaman yaşadım. Polisler beni 

yurda getirdiklerinde beni yurtta hocalar döverlerdi çok dayak yedim. Ama birkaç defa 

daha polis beni yurda götürünce oraya alıştım. Yurttaki hocalarım bana yardımcı 

oldular. Sevdim yurdu. Hiç kaçmamaya başladım. Hatta yurtta lider genç oldum. Şimdi 

ki çocukları yurtta tutmak için onları zorla yurda götürmek gerekir. Korkutarak yurtta 

tutabilir. Yoksa çocuklara kalsa her zaman kaçıp bali tiner kullanırlar… 

SK3…sokakta kalırken yurda dönmek istemezdim. Korkardım çıkamayacağım diye 

ama sonra alıştım. Çocuklara yurtlarda daha iyi davranmak gerekir. Bu çocuklar her 

sıkıştıklarında sokağa kaçarlar. O yüzden yurtlarda daha az çocuk olmalı. Ayrıca yurda 

geldiklerinde onları etkinliğe götürmek gerekir yoksa gelmezler yurda… 

SK4…sokakta yaşarken ilk zamanlar her şey daha iyidi. Sonra zorlandım bir şeyler 

oldu. Zor şeyler. Yurda geri döndüm. Yaşadığım zor şeyler yüzünden geri dönmedim bir 

daha sokağa… 
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SK4 konuşması akıcı olan ve eğlenceyi seven biri olarak kendini tanımlamaktadır. 

Görüşme başlamadan önce espriler yapan ve gülen SK4 konuşma sırasında ses tonunda 

belirgin bir düşüş göstermiştir. SK4’E halen sokakta yaşayan çocuklar sokak yaşantısını 

sonlandırmak için ne yapılabilir sorusu sorulduğunda ise;   

SK4…Sokakta kalırken mantıksız oluyoruz. Şimdi orda kalanlar da mantıklı 

düşünemiyor. Onlar ancak kendileri isterlerse dönerler. Mantıksızlıkları engelliyor 

onları. Belki yurtlar daha iyi olursa yada anne ve babaları ona iyi davranırsa 

dönebilirler… 

SK5… sokakta yaşayan çocuklar yurda döndüklerinde hapishaneye giriyorlar sanki. 

Sokakta iken istedikleri yere gidip istedikleri gibi yaşıyorlar. Yurtta öyle olmuyor. Yatma 

kalkma saatleri var. Belki bu çocuklara başka bir yurt yapılsa ve her zaman etkinlik olsa, 

istedikleri saatte kalkıp istedikler saate kalksalar yurtta kalırlar… 

Sokak yaşantısı sonlanmış kişilere bakıldığında bu kişiler sokakta yaşamakta iken 

sosyal hizmet kurumlarına geri döndüklerinde bir süre sonra kurum içerisindeki kişilere 

karşı bağ geliştirdiler böylece sokak yaşantısı sonlandı. Çözüm önerilerine ilişkin SK2 

dışındaki herkes baskı kurmadan çocukların sosyal hizmet kurumları ile bağ kurmalarını 

sağlamak gerektiğini ancak SK2 farklı olarak baskıcı bir tutum sergiledikten sonra 

çocukların sosyal hizmet kurumlarında kalabileceklerini beyan etmiştir. Ayrıca görüşme 

yapılan kişiler sosyal hizmet kurumlarında çocuk sayılarının azalması, çocuklarla daha 

fazla etkinlik yapılması ve çocukların kapalı kurumlar yerine açık kurumlarda 

bakımlarının yapılması çözüm önerilerini sunmuşlardır. 

İkinci kısımda ise sosyal hizmet kurumlardan bağımsız olarak sokakta yaşayan 

çocuklar ve sokak yaşantısı sonlanmış kişilere çözüm önerilerinin ne olduğu sorulmuştur. 

GR1…ailem bana daha iyi davranmalı. Evde mutsuzdum. Üvey annem olmasa belki 

eve dönerdim. Belki annem ölmeseydi yada bana iyi bakacak biri olursaydı sokakta 

kalmazdım. Diğer çocuklarda evde üvey anne yada baba var diye böyle oldular. Üvey 

anne yada baba iyi davransa belki böyle olmaz… 

GR2…ablalarım beraber eve çıkarlarsa bende onların yanında kalırım. O zaman 

sokağa gitmem. Arada sırada evli ablama gidiyorum zaten. Yada annem ölmeseydi 

onunla kalırdım çalışırdım… 
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GR3…belki daha iyi bir ev. İçinde abim de olsa kaçmazdım. Ama ailem yok bana aile 

olacak biri olursa sokakta kalmam…  

GR4… daha zengin ailem olsa sokağa gelmem hiç. Zaten sokakta her zaman 

yaşamıyorum. Ailemin daha iyi durumda olması… 

GR5…ben memnunum bu durumdan dönmek istemem bir yere… 

GR7… evde üvey anne yada üvey baba olmasa belki çocuklar sokakta kalmaz. Evde 

üvey biri olmasa eve dönerdim. Buralarda yaşayan çocuklarda öyle yaparlar bence… 

GR9… anne ve babalar boşanmasa. Boşansa da yeni biri ile evlenmese belki sokakta 

kalmaz çocuklar. Bu durumda iş anne babaya kalıyor… 

Görüşme yapılan çocukların çözüm önerilerine ilişkin aile kavramı ön plana 

çıkmaktadır. Özellikle üvey anne veya babanın varlığı çocukların sokağa yönelmesine 

neden olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple çocuklar çözüm önerilerinde aile ilişkilerinin 

iyileşmesinin bir çözüm olacağını vurgulamaktadırlar. Ayrıca görüşme yapılan bazı 

çocuklar yeni bir aile kavramından bahsederek evlat edinme veya koruyucu aile 

durumlarının da etkili bir çözüm yolu olacağını ifade etmişlerdir. Çocukların çözüm 

önerilerine ilişkin sadece aile kavramını kullandıkları gözlemlenmiştir.  

 Sokak yaşantısı sonlanmış kişilerin verdikleri cevaplar ise; 

SK1…çocukların çoğu aileden dolayı sokaktalar bende ailemden dolayı sokağa 

kaçtım. Aileler daha iyi olsa belki çocuklar sokağa gitmez. Sokakta çocukların kurtulması 

için benim gibi eski sokak çocuklarının onları ikna etmesi lazım. Onlara sokağın kötü 

olduğunu anlatabiliriz. Ama sonra ne yapacaklar. Aile kötü o yüzden yurtlar dışında 

başka bir çözüm gelmiyor aklıma… 

SK2...aileleri yoksa zor olur. Yurtların dışında bir yere gidemezler. Belki iyi yeni bir 

aile bulunabilir. Ama bu çocuklara kimse aile olmak istemez. Bende istemem… 

SK3… aileler çok önemli sorun. Aileleri düzeltmek gerekir. Ama onları düzeltmek çok 

zor olur. Belki onları kabul edecek yeni aileler bulunur… 

SK4… aile iyi olmadıktan sonra ne yapılabilir ki. Çocuklar yurtta da kalmak 

istemiyor. Ama aileler düzelirse eve dönebilirler. O zaman bizde çocuklara sokağın pis 

olduğunu anlatıp eve dönmelerini isteriz… 
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SK5… zor soru. Bunların sokaktan kurtulabilmeleri için iyi bir aileye sahip olmaları 

gerekmektedir.. 

Görüşme yapılan kişilerin hepsi soru karşısında çaresiz kaldıklarına yönelik jest ve 

mimik kullanmışlardır. Bu kısımda çocuklar gibi sokak yaşantısı sonlanmış kişilerde aile 

durumlarına ilişkin düzeltmelerde bahsetmişlerdir. Bu kısımda da sokakta yaşayan 

çocuklara bakabilecek koruyucu aile veya evlat edinme ailesinin de birer çözüm olduğunu 

ifade etmişlerdir. Ancak bu duruma yönelik çekincelerinin sebebi ise bu durumdaki 

ailelerin sokakta yaşayan çocuklara yönelik başarılı olamayacaklarıdır. Ayrıca akran 

ağabeylik üzeride durulmuştur. Sokakta yaşayanı sokakta anlar düşüncelerinden 

hareketle sokak çalışmalarında kendilerinin etkili olabileceklerinin vurgusunu 

yapmışlardır.  

 

 

 

 

 

 

 

5.TARTIŞMA 

Araştırmamıza katılan ve aktif olarak sokakta yaşayan çocuklarla ilgili yapılan 

görüşmeler çocukların yaşam alanı içerisinde yapılması çocukların kendi güvenli 

alanlarında olduğu için cevaplar tutarlı, samimi ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmamıza katılan ve sokak yaşantısı sonlanmış 5 kişi ile yapılan görüşmelerde de bu 

kişilerin sokak yaşantısını en az 1 yıl sürdürdüğü düşünüldüğünde gözlemlerinin hem iç 

gözlem hem de dış gözlem anlamında güvenilir olduğu ayrıca sokakta yaşayan çocuklarla 

ilgili empati kurabilme yeteneğinin en yüksek olduğu grubu oluşturduğu 

düşünülmektedir.  
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Yılmaz’ın yapmış olduğu araştırmada sokak çocuklarının 14 ile 16 yaş arasında 

oldukları bulguları elde edilmiştir (Yılmaz, 1998). Ayrıca sokakta yaşama başlangıç yaşı 

ortalama 11 yaştır (Unıcef 1993, akt; Acar, 2006). Yapmış olduğumuza çalışmada 11 yaş 

kısıtlılığının yer almasının nedeni çocukların sokakta yaşamaya başlama yaşı 11 

olmasıdır. Çalışmamızda çocukların yaş ortalamasın 14 çıkması da literatürle tutarlı 

olduğunu göstermektedir.  

Özel’in yapmış olduğu çalışma da çalışmaya katılan çocukların yüzde 15’in 

annesi, yüzde 25’in ise babasını vefat ettiği bulgusu elde edilmiştir (Özel, 2009). 

Atauz’un yapmış olduğu araştırma da ise evden kaçan çocukların yüzde 12’sinin anneleri 

yüzde 16’sının ise babalarının öldüğü bulguları elde edilmiştir (Atauz, 2003). Barış’ın 

İstanbul ilinde sokakta yaşayan çocuklarla ilgili yapmış olduğu araştırmada çocukların 

%90’ın annesinin vefat ettiği bulguları elde edilmiştir (Barış, 2008). Yapmış olduğumuz 

çalışmada çalışmamıza katılan çocukların yüzde 60’ın annesinin öldüğü, yüzde 30’unun 

ise babasının öldüğü, hem anne hem de babanın vefat ettiği çocukların yüzde 30 olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. Yapılan çalışmalarda da farklı sonuçlar elde edilmiştir. Sokakta 

yaşamaya başlayan çocuk özellikle annenin hayatta olmaması sonucunda yalnızlığa 

düşmektedir. Küntay tarafından İstanbul ilinde yapılan araştırmada sokak çocuklarının 

yüzde 68’i boşanmış ailelerde oluşmaktadır (Küntay, 2000.). Yılmaz’ın sokak çocukları 

ile ilgili yapmış olduğu çalışmada çocukların sokağa yönelmelerinde üvey anne veya 

üvey babanın olmasının temel etkenlerden biri olduğunu ifade etmektedir (Yılmaz, 1998). 

Aynı zamanda Polat’ta benzer bir sonuçla sokakta yaşayan çocukların sokağa yönelme 

gerekçelerini önemli bir kısmı üvey ebeveyn olmasına dayandırmaktadır (Polat, 2008). 

Çalışmamızda da bu duruma benzer sonuç çıkmıştır. Üvey boşanma ve ebeveyn olması 

çocukları sokağa iten önemli bir etkendir.  

Acar’ın yapmış olduğu araştırmada İstanbul ilinde çocuk ve gençlik 

merkezlerinde kalan çocukların yüzde 93’inin ekonomik olarak kötü yada çok kötü 

olduğu bulgusu elde edilmiştir (Acar, 2006). Aynı zamanda Polat’ın yapmış olduğu 

araştırmada da sokakta yaşayan çocukların ailelerinin büyük oranda ekonomik zorluklar 

yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır (Polat, 2008). Yapmış olduğumuza çalışmada da benzer 

sonuçlar çıkarak çocukların ailelerinin ekonomik zorluklar yaşadıkları anlaşılmıştır. 
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Acar’ın yapmış olduğu çalışmada sokak çocuklarına ilişkin Sosyal Hizmet 

Uzmanlarının her şey göç ile başlıyor bulgusu göçün çocuklar üzerinde önemli bir etkisi 

olduğunu göstermektedir (Acar, 2006).  

Acar çalışmasında odak grup çalışmaları boyunca çocukların istisnasız şiddete 

maruz kaldığı bulgusunu elde etmiştir (Acar, 2006). Yapılan başka çalışmalarda da aile 

içi şiddetin çocukların evden kaçmasına neden olduğu bulgularına elde edilmiştir (Atauz, 

2001; Acar, 2000). Yaptığımız çalışmada da çocuklarına hemen hemen hepsinin aile içi 

şiddete maruz kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Yapılan çalışmalarda da İstanbul ilinde sokakta yaşayan çocukların büyük bir 

çoğunluğu İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. Acar çalışmasında çocukların büyük bir 

çoğunluğunun İstanbul’da doğduğu bulgusu elde edilmiştir (Acar, 2006). İstanbul ilinin 

çok fazla göç alması çalışmamızda ve yapılan diğer çalışmalarda çocukların büyük oranla 

İstanbul doğumlu olmalarının nedeni olduğu düşünülmektedir.  

Tarı araştırmasında sokakta yaşayan çocukların yüzde 56’sının beş yıldan az bir 

eğitim aldığı sonucuna ulaşmıştır (Tarı, 2009). Acar’ın sokak çocukları ile yapmış olduğu 

araştırmada lise ve üstü eğitime giden ve devam eden çocuk sayısının yüzde 2 olduğu 

bulgusu elde edilmiştir (Acar, 2006). Özel çalışmasında da benzer şeklide çocukların 

yüzde 1.1’i lise ve üzeri eğitime gitmiştir (Özel, 2009). Atauz çalışmasında da benzer 

şeklide çocukların yüzde 1.5’in lise eğitimi aldığı bulgusunu elde etmiştir (Atauz, 2003). 

Barış’ın İstanbul ilinde sokakta yaşayan çocuklarla yaptığı çalışma da çocukların %71’i 

lise terk olduğu bulgusu elde edilmiştir. Yaptığımız çalışmada çocukların eğitim 

seviyelerinin düşük olduğu ve okulu terk ettikleri anlaşılmıştır.  

Yılmaz araştırmasında sokak çocuklarının, bankamatik, boş binalar, eski yıkık 

evler, tren garı ve hurdalıklarda barındıklarını belirtmiştir (Yılmaz, 1998). Polat’ta aynı 

şekilde sokakta yaşayan çocukların yoğun olarak terk edilmiş binalar, parklar, eski 

binalarda barındıkları bilgisini vermektedir (Polat, 208). Yaptığımız çalışma da benzer 

sonuçlar vermekle beraber literatürden farklı olarak bazı çocukların çadırlarda kaldığı 

sonucu da elde edilmiştir. 

Barış’ın yapmış olduğu araştırmada sokakta yaşayan çocukların suça sürüklenme 

oranın %55 olduğu bulgusu elde edilmiştir (Barış, 2008). Yapmış olduğumuz çalışmada 

da benzer şekilde %60 oranı çıkmıştır. 
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Tarı tarafından İstanbul ilinde sokak çocukları ile ilgili yapılan çalışmada 

çalışmaya dahil olan çocukların yüzde 78’nin madde kullanımı olduğu bulgusu elde 

edilmiştir (Tarı, 2004). Ayrıca Özel’in Ankara, İstanbul, Bursa, Ordu, Samsun ve Antalya 

ilinde sokakta yaşayan çocuklarla yapmış olduğu araştırma da çocukların % 90’nın 

madde kullandığı bulgularına ulaşmıştır (Özel, 2011). Barış’ın İstanbul ilinde yapmış 

olduğu çalışma da ise çocukların %61’inin madde kullandığı bulgusu elde edilmiştir 

(Barış, 2008). Yaptığımız çalışmada ise çocukların hepsinin madde kullanımı olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. Ancak literatür çalışmaların farklı sonuçların olması çalışmaların 

güvenilirliği ile ilişkili olmadığı düşünülmektedir. Farklılıkların nedenleri genel itibarı ile 

çalışmaların farklı zamanlarda yapılması ve çalışmaya katılan çocuk sayılarının farklı 

olması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.  Acar’ın yapmış olduğu çalışmada sokakta 

yaşayan çocukların nerdeyse tamamı uçucu maddeleri kullandıkları en fazla kulladıkları 

maddenin ise Bali veya Tiner olduğunu ifade etmiştir (Acar, 2006). Ayrıca Barış’ın 

İstanbul da sokakta yaşayan çocuklar yapmış olduğu çalışmada çocukların tercih 

maddelerinin bali veya tiner olduğunu ifade etmektedir (Barış, 2008). Öğel’in yapmış 

olduğu çalışmada sokakta yaşayan çocukların kullanımı en çok tercih ettikleri madenin 

tiner olduğu söylemektedir (Öğel ve ark, 2005). Yapmış olduğumuz çalışmada da bu 

duruma paralellik göstermektedir.  

Acar’ın yapmış olduğu çalışmada sokak çocukların konuşmaya en fazla 

çekindikleri konuların cinsel istismar olduğu ve çocukların cinsel tacize ilişkin sorulara 

başka arkadaşlarının tacize uğradığını ancak kendilerinin uğramadıklarını ifade ettikleri 

bulgusu elde edilmiştir (Acar, 2006). Öğel sokakta yaşayan çocukların cinsel istismara 

uğradıkları bu sebeple de birçok ruhsal sorunla karşılaşabileceklerini ifade etmiştir (Öğel 

ve ark, 1997). Işık çalışmasında sokakta yaşayan çocukların cinsel istismara uğrama 

oranın yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır (Işık, 2007). Yapılan çalışmaların hemen 

hemen hepsi sokakta yaşayan çocukların cinsel istismara maruz kaldıkları ancak bu 

durumu saklama eğiliminde oldukları anlaşılmıştır. Benzer durum çalışmamız içinde 

geçerli olmuştur. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlene sempozyumda sokakta 

yaşayan çocuklar sokak kanunlarında güçlünün zayıfı ezmesi ve savunmasız durumda 

olan çocukların şiddete uğrama ihtimalinin çok yüksek olduğu bilgisi yer almıştır (Polat 

ve ark, 2007). Benzer şekilde çalışmamızda da sokakta yaşayan çocukların şiddete maruz 

kaldıkları anlaşılmıştır.  
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Çalışmamızda çocuklara gelecek beklentilerine ilişkin soru sorulduğunda çocuklar 

cevap veremedikleri veya düşündükleri gözlemlenmiştir. Benzer şekilde Acar’ın yapmış 

olduğu araştırma da sokakta yaşayan çocukların profilini düşük gelecek beklentisi 

içerisinde çocuklar olarak tarif etmiştir (Acar, 2006). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmada sokakta yaşamaya devam 10 çocuk, sokak yaşantısına itilmiş ancak 

sokak yaşantısı sonlamış 5 kişi ve sokak çalışmasında bulunmuş 2 yetişkin meslek 

elemanı ile yapılmıştır.  

Araştırma sonucu iki başlık altında incelenecek olup birinci başlık aileye ilişkin 

sonuçlar ikinci başlık ise çocuğa ilişkin sonuçlardan meydana gelecektir. Aileye ilişkin 

sonuçlar çocuklarla yapılan görüşmelerde çocukların ailelerine ilişkin kendi 

anlatımlarından elde edilen sonuçlardır.  

Ebeveynlerin vefatına ilişkin sonuçlara bakıldığında çocukların %60’ının annesi, 

%30’unun babası ve %30’un da hem annesi hem de babası vefat etmiştir. Çalışmaya 
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katılan bir çocuk ise soruya cevap vermemiştir. Çocukların en çok etkileyen ebeveyn 

kaybının anne olduğu bu sebeple de çocukların sokağa yönelmelerinde önemli bir etken 

olduğu, baba ölümlerinin ise etkisi olmasına rağmen anne ölümüne oranla çocuk üzerinde 

daha az etki yaptığı bunun sebebinin ise çocukların anne algısının ve baba algısının farklı 

algılanmasıdır. 

Ebeveynlerin boşanma durumuna ilişkin sonuca baktığımızda ise görüşme yapılan ve 

sokakta yaşayan çocuklarının %80’in ebeveynlerin boşandıkları görüşme yapılan 

çocuklar tarafından aktarılmıştır. Sokakta yaşayan çocukların ebeveynlerinin hepsinin 

boşanmış olması çocuklar üzerinde ayrılık anksiyete yaratmakta ve çocuklar ebeveyn 

kontrolünden uzaklaşıp sokağa yöneldiği görülmektedir.  

Sokakta yaşayan çocukların ailelerine ilişkin bir diğer sonuç ise üvey ebeveyn 

olgusudur. Görüşme yapılan çocukların %80’inde üvey ebeveyn mevcuttur. Üvey 

ebeveyn konusunda üvey olan ebeveynin anne mi yoksa baba mı olması konusunda 

farklılıklar mevcuttur. Eğer üvey olan ebeveyn anne ise çocukların üvey olan ebeveyne 

bakış açısı değişim göstermektedir. Üvey ebeveynin anne olması durumda çocuğun öz 

annesinin yerine geçmeye çalışan kişi olarak görülmektedir.  

Sokakta yaşayan çocuklara ilişkin bir diğer sonuç ise kardeşlik ilişkisidir. Sokakta 

yaşayan çocuklara ilişkin pozitif bir etki yaratan kardeş ilişkisinde sokakta yaşayan 

çocukların sokakta yaşamaktan vazgeçmesine katkı sağlayacağı çünkü çocukların 

gelecek beklentilerinde kardeşler ile bir arada yaşamanın özleminden bahsedilmektedir. 

Sokakta yaşayan çocuklardan birinde ağabeyin de sokakta yaşadığı anlaşılmıştır. 

Sokakta yaşayan çocukların üvey kardeş ilişkilerinde üvey ebeveynden farklı 

göstererek çocukların sokakta yaşamalarına engel olduğu ve arada pozitif ilişkinin olduğu 

sonucu elde edilmiştir. Görüşmeye yapılan çocukların %50’sinin üvey kardeşi 

bulunmaktadır. Ancak bu çocukların %20’si üvey kardeşlerini görmemişlerdir.  

Farklı bir sonuç olarak sokakta yaşayan çocukların hane içerisinde %90’ı evin en 

küçüğü durumundadır. Evin en küçüğü olmayan çocuğun ise hane içerisinde kendisinden 

küçük sadece bir kız kardeşi olduğu öğrenilmiştir. Bu durumda bize gösteriyor ki evin en 

küçük çocuğu olmak sokak yaşantısına en fazla maruz kalan yaş grubu olduğudur.  

Çalışmamızda ulaşılan bir diğer sonuç ise sokak yaşantısı bulunan çocukların 

hepsinin ekonomik yoksunluk yaşadıkları bu ekonomik yoksunluğunda etkisinin 



94 
 

azımsanmayacak düzende olduğu gözlemlenmiştir. Ekonomik yoksunluk yaşayan aileler 

çalışabilmek için günlerinin büyük bir çoğunluğunu evin dışında bir yerde geçirmekte ve 

çocuklarla ilgilenememektedir. Kendisi ile ilgilenilmeyen çocuklar ekonomik olarak 

yoksunluk yaşamalarını etkisi ile sokağa yönelebilmektedirler. 

Ailenin göç durumu ile ilgili ulaşılan sonuçlarda ise görüşme yapılan çocukların 

ailelerinin hepsinin göç olayına maruz kaldığı öğrenilmiştir. Göç olayı yaşayan aileler 

göç ile geldikleri yerlere uyum sağlamakta zorlandıkları bu sebeple de çocuklara göç 

olayını hissettirdikleri düşünülmüştür.  

Sokakta yaşayan çocukların aile içerisinde istismara maruz kalmaları durumuna 

bakıldığında cinsel istismara ilişkin bilgiler elde edilememiş olsa dahi bu konuda 

çocukların cinsel istismara uğramış olsa dahi bu durumu saklama eğilimde olabilirler.. 

Fiziksel istismar ise iki farklı şekilde yorumlanmıştır. Bu yorumlamayı çocukların 

kendileri öz aileden ve üvey aileden şeklinde yapmıştır. Çocuklar öz baba veya anne 

tarafından kendilerine yönelik fiziksel şiddeti şiddet olarak tanımlamamaktadırlar. Bunun 

sebebi ise toplumsal bakış açısında anne veya babanın çocuğuna vurmasının amacının 

şiddet olmadığı aksine çocuğu düzeltmek için yapılan bir eylem olduğudur. Ancak üvey 

anne veya üvey baba tarafından fiziksel olarak yapılan her eylem çocuklar tarafından 

istismar olarak değerlendirilmekte ve çocuklar da bu kişiye yönelik öç alma duygusu 

oluşturmaktadır. 

İkinci başlık olan çocuğa ilişkin sonuçlar ise şunlardır.  

Görüşme yapılan çocukların yaş ortalaması 14 tür. Bu yaş grubu çocuklar ergenlik 

çağı çocukları olarak kabul edilmekte ve bu yaş grubunda duygular çok yoğun 

yaşanabilmektedir. Duyguların yoğun yaşanması bu grup çocuklarda sokağa yönelme 

olarak ortaya çıktığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Göç Mağduriyet durumuna ilişkin ulaşılan sonuçta ise çocuklar bireysel olarak göç 

olayına maruz kalmasalar bile ailenin maruz kaldığı göç olgusu çocuğun yaşam alanını 

belirlediği ve yeni yaşam alanın çocukları sokağa yakınlaştırdığına ulaşılmıştır. 

Sokakta yaşayan çocukların eğitim durumuna bakıldığında ise çocukların birçoğu 

eğitim yaşamında başarılı olmadıkları ve okuldaki öğrenci ve öğretmenler tarafından 

dışlandıklarını hissetmektedirler. Sokağa yönelmenin en önemli nedenlerinden biri olan 
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dışlanma okuldan gelmesi durumunda çocuklar kendilerine güvenli alan inşa edemezler. 

Bu durumda çocukları sokağa itebilir. 

Sokakta yaşayan çocukların okuldan kaçma durumlarına bakıldığında çocukların ilk 

kaçma deneyimleri buradan başladığı anlaşılmaktadır. Kaçma davranışına alışan çocuk 

zamanla kaçma davranışını evde de sergilemeye başlayabilmektedir. Yani çocukların 

kaçma eyleminin sonuçlarını gördüğü bir ön deneyimdir. 

Sokakta yaşayan çocukların sokakta yaşadıkları zamanlardaki barınma durumlarına 

bakıldığında çocukların sokaklarda yaşarken kimi zaman kamp çadırında, kimi zaman 

köprü altlarında kimi zaman metruk binalarda, yaz aylarında çoğunlukla parklarda veya 

banklarda barındıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Sokakta yaşayan çocukların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılama durumlarına 

bakıldığında çocukların en fazla tercih ettikleri yeme-içme bulma yöntemleri çevrede 

bulunan insanlardan yiyecek isteme yöntemidir. Ayrıca çocuklar zaman zaman kendi 

yemeklerini de kendileri yapabilmektedirler.  

Sokakta yaşayan çocukların gelir elde etme sonuçlarına bakıldığında en fazla tercih 

edilen ve kendi aralarında en fazla kabul edilen sinyal diye tariflenen insanlardan istenilen 

paralardır. Bir diğer gelir elde etme şekli ise hırsızlık yapmaktır. Hırsızlık durumu çok 

sık yaşanan bir olay olmasa dahi bazı çocukların anlatımında denk gelinmiştir.  

Sokakta yaşayan çocukların kıyafet ihtiyaçlarını karşılama durumuna bakıldığında ise 

çocukların kıyafetlerini sosyal hizmet kuruluşlarından, ebeveyn veya akrabalardan, 

sokaktan geçen insanlardan temin etmektedirler. Ancak sokakta yaşarken kıyafetleri 

kendilerinden güçlü insanlardan tarafından sıklıkla alınıp eski kıyafetlerin verildiği 

anlaşılmıştır.  

Sokakta yaşayan çocuklar hakkında pek fazla merak edilmeyen ancak önemli bir konu 

olan banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılama durumlarına bakıldığında ise tuvalet 

ihtiyaçlarını yaşadıkları yakın yerlerde yaptıkları ancak banyo ihtiyacını özellikle kış 

aylarında çok fazla önemsemedikleri sosyal hizmet kuruluşlarına götürüldüğünde veya 

akraba yanlarına gittiklerinde giderdikleri bazen de yaz aylarında ise denizde veya su 

birikintilerinde yerine getirdikleri anlaşılmıştır. 
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Sokakta yaşayan çocukların akran ilişkilerine bakıldığında iki farklı akran ilişkisine 

ait sonuçlar elde edilmiştir. İlk sonuç kendileri gibi sokakta yaşayan akranlar ikinci sonuç 

ise mahalle, okul vb yerlerdeki ilişkilerdir. Kendileri gibi sokakta yaşayan akranları ile 

ilişkileri kendi tarifleri ile kardeş ilişkisine benzer olduğu bu ilişkileri nedeni ile sıklıkla 

beraber yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Diğer grup olan mahalle ve okul arkadaşlıkları 

gibi geçmiş dönem akran ilişkisine bakıldığında akranları tarafından dışlanılan bir ilişki 

boyutu olduğu sonucuna varılmıştır. 

Sokakta yaşayan çocukların esnaf ile ilgili ilişkilerinde ise büyük oranda esnaflar 

tarafından dışlandıkları bu dışlanmanın sebebinin ise mekan içerisinde oturan 

müşterilerden para istemeleri olduğu ancak bazı esnafların ise kendilerine karşı 

ötekileştirici davranmadığı ve kendilerine özellikle yemek desteği verdikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Sokakta yaşayan çocukların kolluk kuvvetleri ile ilişkilerine ilişkin sonuca 

baktığımızda çocuk polislerinin kendilerini sokakta görünce herhangi bir işlem 

yapmadıkları çocukların anlatımlarından anlaşılmıştır.  

Sokakta yaşayan çocukların suç ile ilişkilerine bakıldığında ise çocukların suça 

bulaşma durumlarının en fazla olduğu alanın hırsızlık olduğu ancak bunu yapmalarının 

sebeplerini başka insanların kendilerini kandırmaları veya zorlamalarına 

bağlamaktadırlar.  

Sokakta yaşayan çocuklara yönelik kullanılan kavramlar balici ve tinerci 

kavramıdır. Basın yayın organları bu kavramları çok kullanmaktadır. Sokakta yaşayan 

çocukların büyük çoğunlu uçucu madde olan yapıştırıcı yani baly veya tiner 

kullanmaktadır. Görüşme yapılan çocukların hepsi madde kullanmaktadırlar.  

Sokakta yaşayıp görüşme yapılan çocukların hepsi sosyal hizmet kuruluşları olan 

çocuk destek merkezlerinde hizmet almış veya halen kuruluşlardan izinsiz terk 

durumundadırlar. Sokakta yaşayan çocuklara yönelik hizmet veren çocuk destek 

merkezlerinin kapalı kurumlar olması, çocuklar arasında akran zorbalığı yaşanması, 

kuruluş personellerinin çocuklara karşı tavırlarının çocuklar üzerinde olumsuz etki 

yaratması, kuruluşa giden çocukların kendilerini kapatılmış hissine kapılmaları nedeni ile 

sokakta yaşayan çocuklar sosyal hizmet kuruluşlarda kalmak istememektedirler. Bazı 

çocuklar ise sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet almakta iken ebeveyn veya yakınlarına 
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teslim edilmelerine rağmen teslim edilen kişilerin yanında kalmak istemeyip sokakta 

yaşantısına yeniden yönelmektedirler. 

Sokakta yaşayan çocukların karşılaştıkları risklere bakıldığında ise çocukların 

cinsel istismara ve şiddete maruz kalma, hastalıklarla başa çıkamama, barınma sorunu, 

suça sürüklenme ve madde kullanımıdır.  

Sokakta yaşayan çocuklarla ile ilgili birçok haber yapılmış ve yapılan birçok 

haberde çocukların sokakta köpeklerle çok iyi dost oldukları sarılıp uyudukları vurgusu 

yapılmaktadır. Ancak çocukların anlatımından sokakta yaşarlarken çocukların kendilerini 

güvende hissetmek ve hayatlarını en büyük eksiği olan sevgi ve bağlılığı köpeklerin 

varlığı ile atlatmaya çalıştıkları sonucuna varılmıştır. 

Sokakta yaşayan çocukların gelecek beklentileri iki farklı duruma göre 

sonuçlanmıştır. Birincisi sokakta yaşayan çocukların anne veya kardeşi olup aralarında 

bağ olan çocuklar. İkincisi ise aile bağı olmayan çocukların beklentileridir. İlk grupta yer 

alan geleceğe ilişkin aileleri ile bir evde yaşamayı arzulamakta ikinci grupta olan çocuklar 

ise daha ziyade maddi arzulardan bahsetmektedir. 

Yukarıda yer alan sonuçlara ilişkin olarak sokakta yaşayan çocukları sokakta 

yaşamaya iten nedenlerin tek bir nedenle açıklanamayacağı ancak çocukların ailelerine 

ilişkin ortak sonuçların parçalanmış aile üyesi olma, parçalanan ailenin sonrasında yeni 

bir aile kurma çabalarının oluşması, yeni bir aile kurma çalışmalarında çocuğun üvey 

ebeveyni kabullenememesi, yeni aile kurma çalışmalarına engel olarak görünen kişinin 

bu çocuklar olması ve sonrasında çocukların kendilerini fazlalık olarak hissetmesi 

sonucunda çocuklar kaçış alanı olarak sokağı seçtikleri ayrıca okul yaşamına adapte 

olamayan çocukların okul yaşamında uzaklaştırılması ve aileden alınamayan desteğin 

okul tarafından da verilememesi neticesinde çocuğun yaşam alanı olarak artık sokakları 

tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Sokağa yönelen çocuğun sokağa alışma sürecinde 

sokakta yaşayan çocuklardan destek alması, sokağın çocuklara özgürlük alanı sağlaması, 

özgürlük alanını kaybetmek istememesi, sosyal hizmet kuruluşlarının müdahale 

sisteminin kapalı sistem olması, kapalı sisteme çocukların dahil edilememesi neticesinde 

ise çocuklar sokak yaşantısına devam etmelerine neden olmaktadır. Sokakta yaşayan 

çocukların ebeveyn veya sosyal hizmet kuruluşlarının denetiminden uzak olması, 

barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanması, kendilerini güvende 

hissedebilmek için kendilerince güçlü insanların yanında kalmak zorunda kalması 
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neticesince çocuklar sokakta istismara uğramaktadırlar. Sokak yaşantısına yönelen 

çocukların sokağı özgürlük alanı olarak görmesi ise çocukların başka sisteme adapte 

olmasını engellemektedir. 

Öneriler; 

 Sokakta yaşayan çocuklarla ilgili illerde bir birimin kurulması ve bu birimin 

sokakta yaşayan çocuklarla ilgili çalışmaları koordine etmesi sağlıklı olacaktır. Ancak bu 

durum mümkün olmazsa yapılacak çalışmalar farklı birimlerce yürütülebilir. Bu birime 

dahil olması gereken kamu kurum ve kuruluşları olarak şunlar yer alması doğru olacaktır. 

Valilikler, belediyeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri, 

Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı İl Müdürlükleri, Kolluk 

kuvvetlerine bağlı birimler, Çocuk yararına çalışan sivil toplum kuruluşları ve 

üniversiteler. Bu merkezler beraber ve aktif bir şeklide çalışabilmelilerdir. Koordinasyon 

birimi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından 

yürütülmelidir. Bu birim sokakta yaşayan çocuklara yönelik politika hazırlayıp 

çocukların ihtiyaçları dikkate alınarak rehabilitasyon çalışmaları hazırlamalıdır. 

Koordinasyon merkezinin ilk önceliği olacak kısım koruyuc-önleyici kısım olacaktır. 

Koruyucu- önleyici çalışmalar: Sokakta yaşayan çocuklarla ilgili çocukların aile yanında, 

bakmakla yükümlü kişilerin yanında, sosyal hizmet kurumlarında, okullarda, mahallerde, 

köylerde ve benzeri tüm alanlarda uygulanması gerekmektedir. Bu modelde çocukların 

sokağa çıkmasını engellemek için önleyici çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Aile 

yanında olan ve sokağa yönelme riski olan parçalanmış, yoksul, istismara açık olan 

çocukların ailelere ile psiko-sosyal destek sağlanabilir. Psiko-sosyal desteğin 

sağlanabilmesi için ailelerin başvuru yapmasını beklemeden çocuklarla ilgili muhtarlık, 

okullar, kolluk kuvvetleri ve çocukla ilgili olan veya olmayan kişi ve kurumlardan ilgili 

merkezlere isim ve adres verilerek hanede risk altında bulunan çocuğun ilgili kurumlarına 

bildirmeleri istenebilir. Ayrıca Alo 183 sosyal destek hattı ile de beraber çalışılabilir. Bu 

merkezlerde aileye destek sağlamak için düzenli takipler yapılır ve psiko-sosyal destek 

hizmetleri kapsamında bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri, aile yanına sosyal 

inceleme, okul ile iletişim kurarak destek sağlamak görevleri olacaktır. Ayrıca Adalet 

Bakanlığı verilerine dayanarak boşanma durumunda bulunan ailelere boşanma öncesi, 

boşanma esnası ve sonrasında destek sağlanması düşünülebilir. Önleyici sosyal 

hizmetlerin diğer bir kısmı da okul sosyal hizmetinin oluşturulmasıdır. Bu konuda 
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yayınlanan birçok kaynak bulunmaktadır. Sokağa yönelme ihtimali olan çocuk ile ilgili 

okul sosyal hizmet birimi gerekli takibi sağlayarak önleyici müdahalede bulunabilir. 

İkinci kısım ise aktif olarak sokakta yaşayan çocuklar ile ilgili 4 basamaklı bir 

müdahale yöntemi düşünülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: 4 Basamaklı Model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BASAMAK 

Jjs            Sokak Çalışmaları     

Mjk Mobil Ekip 

  Rehabilitasyon Çalışmaları  

RGFHG 

2.BASAMAK 

AÇIK KAPI MERKEZİ 

Merkez İçerisinde Rehabilitasyon (Bireysel Ve Grup) Çalışmaları  

Atölyeler    
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Bu 4 basamaklı sistemin uygulanması için bir merkez oluşturulmalı ve tüm 

işlemler bu merkezden yönetilmelidir. Uygulanacak modelin ilk basamağı sokak 

çalışmaları olacaktır.  

Sokak çalışması mobil ekip olarak çalışacak ve 24 saat görev alacak şekilde sosyal 

hizmet uzmanının koordinasyonunda çalışma yapacaktır. Ekip içerisinde psikolog, 

sosyolog ve çocuk gelişimi mezunu meslek elemanları da bulunmalıdır. Bu ekip en az 

kişi olan ayrıca ekipte kadın ve erkek meslek elemanlarından oluşup sokakta yaşayan 

çocukların yaşadıkların alanlara gitmeleri istenecektir. Mobil ekibin ilk amacı çocuğu 

sokak yaşantısından uzaklaştırmak olacaktır. Ekipler ilk olarak sokağa çıkıp çocuklarla 

tanışıp çocuklara kendilerinin bir polis gibi bir görevlerinin olmadığını sadece kendilerine 

destek için orda olduklarını göstermeleri gerekmektedir. Böylece sokakta yaşayan 

çocuğun ekibe karşı güven duyması sağlanacaktır. Ekip çocuklarla sokak çalışmaları 

kapsamında görüşmeler yapacak ve çocuklarla bireysel uygulamalar yapacaklardır. Bu 

bireysel uygulamalarda çocuklara, madde kullanımın etkileri, hayır diyebilme, ısrarlara 

karşı koyabilme, riskli durumlarda neler yapılacağı gibi sokakta karşılaşabileceği riskler 

3.BASAMAK 

Sokak Yaşantısının Sonlandırılması 

Aile Destek Sistemleri 

 

4.BASAMAK 

Takip Sistemi 

Sokağa Yeniden Yönelmelerini Engellemek  
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karşısında durumu yönetebilme becerileri öğretilmelidir. Çocuklara sokağın riskleri ve 

gelecekte kalıcı hasarlar bırakabilme ihtimalleri oyunlarla öğretilmelidir. Yapılan 

çalışmada çocuklara var olan sistemler hatırlatılmalı ve merkezlere davet edilmelidirler. 

Sokak çalışması kapsamında sokak yaşantısı olan çocuklara merkezin nasıl işlediği 

anlatılıp çocukların istemesi halinde çocuklar merkeze davet edilecektir. Çocuklara 

merkeze gelmeleri durumunda istedikleri zaman merkezden ayrılabilecekleri 

anlatılmalıdır. Daveti kabul etmemeleri durumunda çocuklarla merkeze istedikleri zaman 

gelip yemek yiyebilecekleri, duş alabilecekleri ve oyun oynayabileceklerini 

anlatılmalıdır. Merkeze daveti kabul eden çocuklarla ilgili merkezde ikinci basamak 

müdahale sistemine başlanmalıdır. 

İkinci basmak açık kapı merkezleri; bu merkezler sokakta yaşayan çocukların 

davet edileceği merkezler olacaktır. Çocuklar merkeze istediği an girip istedikleri an 

çıkabileceklerini net olarak bilmelidirler. Merkeze gelen çocukların temel ihtiyaçları 

karşılanıp istedikleri zaman uyuyabilecekleri veya oyun oynayabilecekleri anlatılmalıdır. 

Merkezde çocukların sevebileceği oyunların olması çocukları merkeze çekebilecektir. 

Merkezde çocuklara yönelik birden çok atölye olmalıdır. Bu atölyeler çocukların 

isteklerine göre oluşturulmalı ve çocuğun atölyeye girmesi isteğe bağlı olmalıdır. Atölye 

çalışmalarının amacı çocukların oyunlar içerisinde öğrenmelerini sağlamak olacaktır. 

Atölye istasyonlarından sorumlu profesyonel kişiler oluşturulmalıdır. Merkezde ayrıca 

psikolog ve sosyal hizmet uzmanı çocuğun istemesi ile bireysel görüşme yaparak 

çocuklara destek vermelidir. Grup görüşmeleri için de profesyoneller yer almalıdır. 

Merkezin en önemli özelliği çocuklar için bir cazibe merkezi olmasıdır. Bu sistem 

içerisinde yer alan çocukların ailelerinin bulunması ve aile ile çalışma yapılması için 

sosyal hizmet uzmanları devreye girmelidir. Soysal hizmet uzmanı aile ile yapılacak 

çalışmada aileye destek sağlamalı çocuk ve aile hakkında çalışmaları ortak yürütmelidir. 

Sisteme dahil olan çocuk merkezde sürekli kalmaya başladığı an üçüncü basamak 

modeline geçmelidir. 

Üçüncü basamakta çocukların merkeze uyum sağlaması ve sokak yaşantısını terk 

etmek istemesi ile başlar. Bu basamak iki farklı destek sistemi ile ilerler.  

Birincisi aile destek sistemi. Sosyal hizmet uzmanının görev alacağı bu destek 

sisteminde aile ile çalışma başlatılır. Aile ile düzenli aralıklarla görüşme gerçekleştirilir. 

Aile ile çalışacak sosyal hizmet uzmanının aile danışmanı olması sürecin hızlanması için 
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önemli bir etkendir. Aile çalışmasında aileye çocuklarla iletişim, aile içi ilişkiler, ekstrem 

durumlarda yapılacaklar gibi aile eğitimleri yapılmalıdır. Aile çalışmasının yanı sıra 

sosyal hizmet uzmanı merkezde çocuk ile ilgili çalışmalara da devam eder. Merkezde yer 

alan psikolog ile beraber takipleri yaparlar. Yapılan mesleki çalışmalar sonucunda çocuk 

aile ile yaşamak için aileye teslim edilebilir. Aileye teslim edilen çocuk için ekonomik 

destek sağlanır. Ancak çocuğun aileye teslim edilmesi uygun değilse veya çocuğun bir 

ailesi yoksa ikinci destek sistemi devreye girer. Bu destek sisteminde Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmet Bakanlığı ile beraber çalışılmalıdır. Çünkü bu süreçten sonra çocuğun 

çocuk korunma statüsüne alınması gerekmektedir. AÇSHB çocuk koruma sisteminde 

çocuklarla ilgili var olan 3 sistemin birincisi kurum bakımı, ikincisi evlat edinme sistemi, 

üçüncüsü koruyucu aile sistemidir. Koruyucu aile sisteminde yer alan profesyonel 

koruyucu aile sisteminde özel olarak ilgilenmesi gereken çocuklara yönelik 2 farklı 

eğitim alan aileler çocukları teslim alabilirler. Çalışma yaptığımız ve sokak yaşantısını 

terk eden çocuk için profesyonel koruyucu aile sistemine entegrasyonu sağlanmalıdır. 

Mümkün olmaması durumunda AÇSHB bağlı diğer hizmetler değerlendirilebilir.  

Bu basamakların sonu olan takip sistemi en önemli evredir. Çalışmaya katılmış 

çocukların bir kısmının kurum bakımında iken yapılan mesleki çalışma ile aileye teslim 

edildiğini ancak bir süre sonra çocukların aile yanından tekrardan sokağa kaçtıkları 

verileri elde edilmiştir. Merkezden hizmet alıp sosyal hizmet kuruluşlarına, aileye veya 

koruyucu aileye dönen çocuklarla ilgili takip sistemi oluşturulmalıdır. Takip sistemi ilk 

üç ay iki hafta da bir sonraki zamanlar ise ayda bir şeklinde yapılmalıdır. Yapılacak 

takipler neticesinde çocukların sokağa yeniden düşmesinin önüne geçilir. . 

Merkeze personeller nasıl seçilmeli sorusuna ise; merkezin çalışanlarının hepsinin 

profesyonel olması gerekmektedir. Seçimlerde bu işi yapmaya istekli, ekip çalışmasına 

uyumlu, hak odaklı çalışan meslek elemanları olmalıdır. Gönüllülük faaliyeti sivil toplum 

kuruluşlarının katkıları ile yürütülmelidir.  

Merkezlerin günlük işleyişi; merkezler 7 gün 24 saat usulüne göre çalışmalı ve 

çocukların uyuma odaları, banyo ve duş alanları, yemekhane, oturma odası, oyun odası, 

bahçe gibi kendilerini güvende ve rahat hissedecekleri yerler olmalıdır. Merkezlerde 

güvenlik görevlisi çalıştırılmamalıdır. Çünkü çocuklar özgür olmak isterler. Merkezler 

sokakta yaşayan çocukların yoğun olarak yer aldığı alanlarda olmalıdır. Örneğin Taksim, 
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Kadıköy, Beşiktaş gibi yerler. Çünkü çocuklar istediklerinde hemen gidebilecekleri yerler 

çocukları merkeze çeker.  

Merkezler bu sistemlerle çalışması durumunda sokakta yaşayan çocuklar sokakta 

yaşamaya devam etseler dahi temel ihtiyaçlarını karşılayacak yerler olacak, sokakta 

savunmasız şeklide uyuyan çocuklar uyumak istediklerinde güvenli alanda uyuyacak, 

yeme içme için insanlardan bir şey istemeyeceklerdir. 
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EK 1: ANKET FORMU 

“Sokakta Yaşayan Çocukların Aile, Sosyal Hizmet Kurumları ve Sokak Deneyimleri: 

İstanbul İli Örneği” isimli bu tez çalışması Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Murat ÇELİK tarafından 

Prof. Dr. Abdullah KARATAY danışmanlığında yürütülmektedir. 

Aşağıda oluşturulan sorular nitel görüşme tekniği ile derinlemesine görüşme formatı 

kullanılarak şahsım tarafından yürütülecek olup verdiğiniz cevaplar sadece bu çalışmada 

veri olarak kullanılacak ve kimlik bilgileriniz gizli tutulacaktır. 

Yardımlarınız için teşekkürleri borç bilirim. 

 

1. Kısım  

✓ Kullanmak İstediğiniz İsim 

✓ Eğitim Durumunuz 

✓ Aile de kaçıncı çocuksunuz 

✓ Sizin ve ailenizin doğum yeri 

✓ Yaşınız 

✓ İstanbul’da oturduğunuz yer 

2. Kısım 

✓ Sokakta yaşamaya ne zaman başladınız? 

✓ Aile ilişkilerinizi anlatır mısınız? 

✓ Sokak size neyi ifade etmektedir? 

✓ Sokakta nerelerde uyursunuz? 

✓ Sokakta neler yaparsınız? 

✓ Sokaktaki arkadaş ilişkiniz? 

✓ Kolluk kuvvetleri ile ilişkiniz 

✓ Mahkemelere gittiniz mi? 

3. Kısım 

✓ Ne olursa eve veya yurda dönersiniz? 

✓ Sizce yurtlar nasıl olmalıdır? 

✓ Gelecek beklentin nelerdir? 

✓ Çözüm önerileriniz? 
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Katılımcının,       Araştırmacının, 

Adı- Soyadı:       Adı- Soyadı: 

Tarih:        Tarih: 

İmza:        İmza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          EK 2: ETİK KURUL ONAYI 
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EK 3: ÖZGEÇMİŞ  
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