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ÖZET
Çocuk suçluluğu ve suça sürüklenen çocuklar 
konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili litera-
tür incelendiğinde “çok sistemli” bir yaklaşım 
öne çıkmaktadır. Bu noktada ekolojik sistem 
perspektifi, bireyleri, aileyi ve ailenin içeri-
sinde bulunduğu sistemleri ve sistemler arası 
etkileşimleri anlamak, değerlendirmek açısın-
dan önemli bir araçtır. Bu çalışmanın amacı 

ekolojik sistem perspektifi çerçevesinde çocuk 
mahkemesi tarafından Ankara Aile Danışma 
Merkezine gönderilen bir vakayla yapılan ça-
lışmanın sunulmasıdır. Makalenin son bölü-
münde ekolojik sistem perspektifi çerçeve-
sinde yapılan bu çalışmanın değerlendirilme-
si olumlu ve eksik yönleri ile tartışılmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Ekolojik sistem pers-
pektifi, çocuk suçluluğu, sosyal hizmet

ABSTRACT 
Rewieving the literature on studies of juvenile 
delinquency and juvenile delinquents reveals 
a “multi-systemic” approach. At this point, 
ecological system perspective is an important 
tool to understand and evaluate persons, fam-
ily and the systems which the family is in and 
interaction among systems. The aim of this 
study is to present the study held with a case 
that is sent from Juvenile Court to Ankara 
Family Counselling Center. In the final part 
of the article, this study held in the ecologi-
cal system perspective is discussed including 
positive sides and missing points 
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GİRİŞ

Ülkemizde 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Kanunu 15.07.2005 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu kanun ile suça sürüklenen 
ve/veya korunma ihtiyacı gösteren ço-
cukların korunması, haklarının güven-
ce altına alınması ve refah düzeyleri-
nin arttırılması amaçlanmaktadır. Ka-
nunda çocuk, daha erken yaşta ergin 
olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış 
kişiyi; korunma ihtiyacı olan çocuk, be-
densel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duy-
gusal gelişimi ile kişisel güvenliği teh-
likede olan, ihmal veya istismar edilen 
ya da suç mağduru çocuğu; suça sü-
rüklenen çocuk, kanunlarda suç olarak 

Vaka Sunumu
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tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile 
hakkında soruşturma veya kovuştur-
ma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı 
hakkında güvenlik tedbirine karar veri-
len çocuğu, kastetmektedir (Çocuk Ko-
ruma Kanunu, Md.3).

Çocuk Koruma Kanununda, “çocuğun 
bakımından sorumlu olan kimselere 
çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara 
da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunla-
rının çözümünde yol göstermeye yöne-
lik bir tedbir” olarak tanımlanan danış-
manlık tedbirinin (ÇKK, Md. 5) burada-
ki kısıtlı tanımı, Danışmanlık Tedbir Ka-
rarlarının Uygulama Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğde (2008) “Danışman-
lık tedbirlerinin kapsamı, çocukların be-
densel, zihinsel, psiko-sosyal, duygu-
sal gelişimini desteklemek, okul, aile 
ve sosyal çevresi ile uyumunu güçlen-
dirmek ve yeteneklerine uygun bir mes-
lek sahibi olarak hayata hazırlanmala-
rını sağlamak amacıyla okul başarısız-
lığı, okuma yazma bilmeme, okul de-
vamsızlığı gibi eğitim sorunlarının çö-
zümüne yönelik faaliyetler ve okul ba-
şarısını artırma; madde kullanımı, dav-
ranış bozukluğu, cinsel istismar, ergen-
lik sorunları, öfke kontrolü, sosyal be-
ceri sorunu, aile içi iletişim problemle-
ri, ailede parçalanma, ailede çocuğun 
değeri konusunda yeterli duyarlılığın 
olmaması, ailenin göçe bağlı sorunla-
rı gibi konularda korunma ihtiyacı olan 
veya suça sürüklenen çocuğu, aileyi ve 
çocuğun bakımından ve eğitiminden 
sorumlu kişileri bir arada sistematik bir 
şekilde ele alan, suç ve mağduriyetin 
tekrarlanmasını engellemek üzere risk-
leri ve koruyucu önlemleri değerlen-
diren ve normal gelişimi destekleyen, 
müdahale eden, psiko-sosyal ve eğit-
sel destek hizmetleri olarak uygulanır” 
biçiminde yeniden formüle edilmiştir. 

Danışmanlık tedbiri için sorumlu kuru-
luşlardan biri de Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu olarak göste-
rilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı ekolojik sistem 
perspektifi çerçevesinde çocuk mahke-
mesi tarafından Ankara Aile Danışma 
Merkezine danışmanlık tedbiri kararı ile 
gönderilen bir vakayla yapılan çalışma-
nın sunulmasıdır.

TEORİK ÇERÇEVE

Çocuk suçluluğu ve suça sürüklenen 
çocuklar ile çalışma konusunda litera-
türe bakıldığında günümüz sosyal hiz-
metinin de geldiği yere paralel olarak 
çok sistemli bir yaklaşım öne çıkmakta-
dır. Bu noktada sadece bireye (çocuk) 
bakmak yerine, bireyin içinde bulundu-
ğu sistemleri de (aile, okul, arkadaşlar 
vb.) incelemek, sistemlerin birbirleriy-
le etkileşimlerine bakmak sosyal prob-
lemi görmek için gerekli görülmektedir 
(Acar ve Acar 2002: 30; Erkan, Bağlı, 
Sümer ve Ünver, 2001). Ekolojik sistem 
perspektifi yukarıda bahsedildiği gibi 
bireyler arası ve bireylerin içinde bulun-
duğu sistemler arası etkileşimleri anla-
yabilmek için önemli bir teorik çerçeve 
sunmaktadır.

Ekolojik sistem perspektifi çerçevesin-
de yapılan bir değerlendirme iki önemli 
noktadan oluşmaktadır. İlk nokta zayıf 
ve güçlü yönlerin tespiti diğer nokta da 
ihtiyaç duyulan hizmetlerin belirlenme-
sidir. Ekolojik sistem perspektifi doğrul-
tusunda yapılacak bir değerlendirme-
müdahale planı yedi aşamadan oluş-
maktadır (Plas, 1981; akt. Chung ve 
Pardeck, 1997). Bu aşamalar, sisteme 
giriş (İlk görüşmelerin yapılması, gü-
ven ilişkisinin kurulması ve ilk etapta-
ki gerekli bilgilerin toplanması), ekolojik 
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haritanın çıkartılması (Bireyin hayatın-
da rolü olan tüm sistemlerin bireyle iliş-
kisi ve kendi aralarındaki ilişkiler göz 
önüne alınarak irdelenmesi ve bir ha-
rita çıkartılması), ekolojik haritanın de-
ğerlendirilmesi (İşlevlerini yerine geti-
ren ve getiremeyen sistemlerin tespi-
ti), değişim vizyonunun yaratılması (İh-
tiyaçların belirlenmesi, müdahale planı-
nın aile ile birlikte hazırlanması), koor-
dinasyon ve iletişim (çıkarılan ekolojik 
harita ve müdahale planı doğrultusun-
da gerekli müdahalelerin aile birlikte 
hayata geçirilmesi), değerlendirme (sü-
reç içerisinde yapılacak değerlendir-
meler) ve sonlandırma (belirlenen he-
deflere ulaşıldığında çalışmanın son-
landırılması) olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Aşağıda ayrıntıları ile ele alacağı-
mız vaka bu sistematik ile ele alınacak 
ve sunulacaktır. 

HİZMETİ VEREN KURULUŞ VE EKİP 

Ankara Aile Danışma Merkezi, SHÇEK 
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hiz-
met vermekte olan bir kuruluştur. Sos-
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma 
Merkezleri Yönetmeliği (2007, Md. 4), 
Aile Danışma Merkezlerini “Toplumun 
ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılım-
cı, üretken ve kendine yeterli hale gel-
mesi amacı ile koruyucu, önleyici, eğiti-
ci, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici 
işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve 
gönüllülerce işbirliği içerisinde sunmak-
la görevli bulunan gündüzlü sosyal hiz-
met kuruluşları” olarak tanımlamaktadır.

Ankara Aile Danışma Merkezi’nde biri 
müdür olmak üzere beş sosyal hizmet 
uzmanı ve bir psikolog görev yapmak-
tadır. Merkez, ağırlıklı olarak eşler ara-
sı sorunlar, anne-baba çocuklar arasın-
da sorunlar, tek ebeveynlilik, gençlerde 

sınav kaygısı gibi konularda çalışmak-
ta, bunun yanında Kadın Konukevi baş-
vurularını almakta ve değerlendirmek-
tedir. Çocuk Koruma Kanunu uyarın-
ca verilen danışmanlık tedbirleri ile ilgili 
olarak da, yasada da belirtildiği üzere, 
dört sosyal hizmet uzmanı ve bir psiko-
log çocuklar ve ailelerle çalışmalarını 
sürdürmektedirler. 

Yukarıda kısaca teorik çerçevesi ak-
tarılan ekolojik sistem perspektifi çer-
çevesinde, haklarında oturdukları evin 
yakınındaki bir tarlayı yakma suçu ne-
deni ile danışmanlık tedbiri kararı veri-
len M. T. ve A. T. kardeşler ve ailesi ile 
SHÇEK Ankara Aile Danışma Merke-
zi Sosyal Çalışmacısı Selva ŞENGÜL 
ve Uzman Psikologu Ural NADİR tara-
fından bir vaka çalışması yürütülmüş-
tür. Bu çalışmada görüşmelerin tama-
mı yüz yüze ve bireylerin yaşadıkları, 
çalıştıkları, okudukları yerlerde yapıl-
mıştır. Görüşmeler toplamda yaklaşık 
sekiz aylık bir süreçte gerçekleşmiş-
tir. Aile ile birlikte veya aile bireyleri ile 
ayrı ayrı toplam 12 görüşme yapılmış-
tır. Görüşmeler 60-90 dakika aralığın-
da sürmüştür. Aileden başka çocukla-
rın okudukları okulların idarecileri, reh-
ber öğretmen ve bir komşu ile de aile 
ve çocuklar hakkında bilgi almak ve bil-
gi paylaşımında bulunmak maksatlı gö-
rüşmeler de yapılmıştır. Görüşmeler 
mesai saatleri dahilinde yapılmıştır.

Yapılan çalışmalar aşağıda ekolojik 
sistem perspektifi çerçevesinde yedi 
adımda aktarılmıştır.

VAKA SUNUMU
Sisteme Giriş - İlk Görüşmeler

Aile ile yapılacak ilk iki görüşme aile-
nin tanınması, kontratımızın yapılma-
sı, sürecin kendilerine aktarılmasını 
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amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ailenin 
ikamet adresinde ve baba A. T.’nin iş-
yerinde iki görüşme yapılmıştır. 

M. T. (8 yaş) ve A. T. (7 yaş) ilköğre-
tim ikinci sınıfa ve birinci sınıfa de-
vam eden iki kardeştir. Ailede M. T. ve 
A. T.’den başka anne Ş. T., baba A. T., 
A. T.’nin ilk eşinden olan F. T. (14 yaş) 
adında bir büyük ağabey ve çiftin ortak 
çocuklarından C. T. (5 yaş) adında bir 
küçük kardeş daha bulunmaktadır. Ş. 
T. ve A. T. evliliği Ş. T.’nin ilk A. T.’nin 
ikinci evliliğidir. Vaka, danışmanlık ted-
biri çerçevesinde merkezimize gönde-
rildiğinde anne Ş. T. hamiledir, baba A. 
T. ise evden uzak bir mahallede bir in-
şaatta gece ve gündüz bekçilik yap-
maktadır. Anne Ş. T. çocukları ile birlik-
te Sincan’ın oldukça uzak bir bölümün-
de mandıraların arasında yola ve diğer 
evlere uzak bir noktada oldukça olum-
suz koşullarda (ilerleyen bölümlerde 
anlatılacaktır) yaşamlarını sürdürmek-
tedir. Baba A. T. ise haftada bir gün eve 
uğramakta ve kısa süre kalarak geri işe 
dönmektedir. 

Kendilerine isnat edilen suça göre F. T., 
M. T., ve A. T. evlerinin yanında oynar-
ken hemen evlerinin yanında bulunan 
bir tarlada yangına sebebiyet vermiş-
lerdir. Çocuklardan yaşı büyük olan F. 
T. hakkında kamu davası açılmış, yaş-
ları küçük olan M. T. ve A. T. hakkın-
da savcılık danışmanlık tedbirine ka-
rar vermiştir ve dosya gerekli mesleki 
çalışmaların yapılması için Ankara Aile 
Danışma Merkezi’ne gönderilmiştir. 

Dosyanın merkeze ulaşmasından son-
ra en kısa süre içerisinde ailenin yaşa-
dığı eve gidilerek ilk görüşme yapılmış-
tır. İlk görüşmede henüz okula devam 
etmeyen C. T. hariç diğer çocukların 
okulda olduğu öğrenilmiştir. Çocuklar 

taşımalı sistem ile Sincan’daki bir ilköğ-
retim okuluna devam etmektedir. Aile-
nin yaşadığı ev en yakın yola 2–3 km 
mesafededir ve özellikle kışları bu yol 
çamur-balçık haline gelmektedir. Aile 
buraya, A. T. inşaatta çalışmadan önce 
buradaki bir mandırada iş bulduğu için 
taşınmış ve sonrasında ekonomik yok-
sunluktan dolayı başka bir yere taşına-
mamışlardır. Ş. T. evin kira olduğunu, 
200 lira kira verdiklerini ifade etmiştir. 
Ev 3 odadan oluşmaktadır. Evde birkaç 
kanepe ve dolaptan başka büyük parça 
eşya bulunmamaktadır. Ailenin çamaşır 
makinesi, buzdolabı gibi beyaz eşyaları 
yoktur. Anne Ş. T.’nin hamile olması ve 
bir aya kadar doğuracak olması nede-
niyle yaşanılan yer ayrı bir risk oluştur-
maktadır. Evde soba bulunmasına ve 
kış mevsiminin yaşanmasına rağmen 
sobanın yanmadığı, elektriğin de borç 
nedeni ile kapalı olduğu görülmüştür. 

Ailenin kendi akrabaları ile ilişkileri çok 
kısıtlıdır. Şehrin uzak bölümlerinde ak-
rabaları bulunmaktaysa da Ş. T. kendi-
leriyle çok sık görüşemediklerini ifade 
etmiştir. 

Bunun yanında, çocukların okul durum-
ları iyi olmadığı gibi devamsızlıkları da 
sınırdadır. Anne devamsızlıklarla ilgi-
li olarak yoksulluğunu sebep göster-
miş ve çoğu zaman çocuklara beslen-
me bile hazırlayamadığı için okula gön-
deremediği bilgisini vermiştir. 

Gerek çocuklar gerekse de aile kesin-
likle suçu reddetmekte, anne Ş. T. köy-
de yabancı oldukları için pek sevilme-
diklerini o nedenle başlarına böyle bir 
şey geldiğini ifade etmektedir. Çocuklar 
M. T. ve A. T. de evin yanında oynarlar-
ken alevleri gördüklerini ve korkup kaç-
tıklarını anlatmışlar kesinlikle suçla ilgi-
li olmadıklarını belirtmişlerdir. 
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İkinci görüşme baba A. T. ile çalıştığı 
inşaatta yapılmıştır. Görüşmede A. T.  
gece gündüz işyerinden ayrılamadığı-
nı o nedenle eve haftada ancak bir kez 
gidebildiğini, o zaman da sadece üzeri-
ni değiştirip, banyosunu yapıp işe geri 
döndüğünü ifade etmiştir. A. T. her ne 
kadar sigortalı olarak çalışıyor gözükse 
de düzenli olarak eline para geçmediği-
ni çocukların ve ailesinin mağdur oldu-
ğunu anlatmıştır. Baba A. T. ayrıca köy-
de yabancı oldukları için pek sevilme-
diklerini, çocuklarının da aslında böyle 
bir suça karıştığını düşünmediğini, sa-
dece evin orada oynarlarken yangın çık-
tığı için ve çocukları korkup kaçtığı için 
suçun kendilerine isnat edildiğini aktar-
mıştır. Çocukların hiç birinin daha önce 
kanunla ihtilafa düşmedikleri de çocuk-
lar ve aileden alınan bilgilerdendir.

M. T. ve A. T. ile yapılan görüşmeler-
de M. T.’nin evde baskın çocuk olduğu, 
gerek anne ile gerekse de diğer kar-
deşleri ile olan ilişkilerinde daha baskın 
rol oynadığı görülmektedir. Bunun ya-
nında A. T. ise daha çok C. T. ile vakit 
geçirmektedir. Bunun sebebi olarak M. 
T.’nin hırçın yapısı olarak düşünülmüş-
tür. Ayrıca ailenin yaşadığı yer itibariy-
le sosyal çevrelerinin neredeyse olma-
masının çocukları da etkilediği anlaşıl-
maktadır. Evdeki çocukların çevrede 
oynayabilecekleri hiç arkadaşları bu-
lunmamaktadır. Çocuklar ancak oku-
la gittikleri oranda sosyal çevre ile ilişki 
kurabilmektedirler. M. T.’nin hırçın yapı-
sı da bu bağlamda değerlendirilebilir. 

İlk görüşmelerde ailenin öyküsü alınmış 
ve ailenin içerisinde bulunduğu durum 
ve ihtiyacı olan hizmetler aile ile birlik-
te tespit edilmiştir. Bundan sonra hem 
aile içerisindeki ilişkilerin değerlendiril-
mesi yapılmış hem de ailenin içerisin-
de bulunduğu sistemler ile ilişkilerinin 

ve sistemlerin kendi aralarındaki ilişki-
lerin değerlendirilmesi amacıyla ekolo-
jik haritası çıkartılmıştır. Bunun yanın-
da çocukların işledikleri iddia edilen 
suçun aile ile çalışmada temel nokta-
ya konulması yerine ailenin genel ola-
rak güçlendirilmesi gereğinin daha faz-
la öne çıktığı görülmektedir. 

Ailenin Ekolojik Haritanın 
Çıkartılması ve Değerlendirilmesi

Aile ile gerçekleştirilen ilk görüşmeler-
den sonra, aile sistemi ve bireylerin sis-
temleri haricinde temel olarak çalışı-
lacak dış sistemler, çocukların okul ile 
ilişkilerinin düzenlenmesi için okul sis-
temi, ailenin içinde bulunduğu mad-
di yetersizliğin bir süreliğine çözülme-
si için sosyal yardım sistemi, anne Ş. 
T.’nin aile planlaması konusunda yar-
dım alması için sağlık sistemi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Değişim Vizyonu Yaratma

Yapılan değerlendirmelerin sonunda 
aile ile yeni bir görüşme yapılmış ve 
anne Ş. T. ve çocuklar ile birlikte ai-
lenin ihtiyaç duyduğu hizmetler tespit 
edilmiştir. 

1. Çocukların okul durumu ile ilgili ola-
rak devam ettikleri okul ile görüşü-
lerek gerekli bilgilendirme yapıla-
rak, okul yöneticilerinin ve rehber 
öğretmenin farkındalığının arttırıl-
masına çalışılacak ve destek isten-
mesi amaçlanmıştır.

2. Ailenin içerisinde bulunduğu yoksul-
luk ve ekonomik yardım ihtiyacı ne-
deni ile kendilerine (2 çocuk için) 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Ankara İl Müdürlüğü aracılı-
ğı ile ayni nakdi yardım bağlanılması 
teklifinde bulunulması planlanmıştır.  
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3. Çocuklardan F. T.’nin okul konusun-
daki isteksizliği, çalışmak isteme-
si ve anne ve babanın da bu konu-
daki yetersizlikleri (babanın F. T.’nin 
çalışma isteğine olumlu yaklaşma-
sı) bir risk faktörü olarak değerlen-
dirilmiştir. F. T.’nin ve anne ve baba-
nın bu konuda bilinçlendirilmesi ge-
rektiği düşünülmüştür.

4. Ş. T. her ne kadar korunduğunu ifa-
de etse de çiftin doğum kontrolü ko-
nusunda sıkıntı yaşadıkları açık bi-
çimde görülmüştür. Bu anlamda 
özellikle Ş. T. ile aile planlaması ko-
nusunda bir görüşme yapılması ve 
sorunun halledilmesi gerektiği dü-
şünülmüştür. 

5. Çocukların işlediği suç ve sonuçla-
rı ile ilgili olarak çocuklarla görüşme 
yapılmasının ve farkındalık yaratıl-
masının gerekli olduğu görülmüştür. 

6. Anne Ş. T. ve baba A. T. ile görüş-
meler planlanarak etkili anne baba-
lık hakkında rehberlik edilmesinin, 
problem çözme becerilerinin geliş-
tirilmesinin önemli olduğu düşünül-
müştür. Ayrıca baba A. T.’nin yaşa-
nılan bölgede bir iş bulması aile iliş-
kilerinin yeniden sağlıklı bir noktaya 
getirilmesi amaçlanmıştır. 

7. Ailenin oturduğu evdeki olumsuz 
koşullar ve evin konumunun da ai-
lenin içerisinde bulunduğu olumsuz 
duruma katkı yaptığı düşünülmüş-
tür. Bu nedenle aile daha merke-
zi ve çocukların sosyal ilişkiler ku-
rabileceği bir yere taşınması için 
desteklenmesi planlanmıştır. Bunun 
özellikle çocukların arkadaşlık ilişki-
lerini geliştirmesi ve sosyalleşmele-
ri açısından önemli olduğu düşünül-
müştür. Bu doğrultuda çocukların 
kendilerini ifade etme becerilerinin 
de gelişeceği düşünülmüştür. 

8. Makro düzeyde ailenin yaşadığı 
bölgenin durumu göz önüne alındı-
ğında, bölgede yaşayan halkın re-
fah düzeylerinin geliştirilmesine ih-
tiyaç duyulduğu açık şekilde görül-
müştür. Ayrıca özellikle bölgede ya-
şayan çocukların çeşitli sosyal fa-
aliyetlere katılımının oldukça sınır-
lı kaldığı anlaşılmıştır. Çocuklara is-
nat edilen suç ile birlikte düşünül-
düğünde çocukların serbest zaman 
etkinliklerine ilişkin makro düzey ça-
lışmaların faydası olacağı düşünül-
müştür. 

9. Ailenin (özellikle çocukların bakımı-
nı üstlenen anne Ş.T.’nin) çalışma 
sonrasında da ihtiyaçları olduğun-
da hangi devlet kuruluşuna veya si-
vil toplum kuruluşuna başvuracağı-
nı biliyor duruma gelmesinin uzun 
vadede aileye olumlu katkılar sağ-
layacağı düşünülmüştür. 

Koordinasyon - İletişim 

Yapılan ilk iki görüşmenin ve ailenin 
ekolojik haritasının değerlendirilmesi-
nin ardından ilk olarak çocukların de-
vam ettikleri okul ile bir görüşme yap-
mak üzere randevu alınmıştır. Çocuk-
ların devam ettikleri okul ile yapılan gö-
rüşmeye okul müdürü ve bir rehberlik 
öğretmeni katılmıştır. Görüşmede ön-
celikle var olan durum hakkında bilgi 
verilerek çocukların durumları hakkın-
da okuldan bilgi alınmış ve gerek okul 
idaresinin gerekse de rehberlik servi-
sinin çocuklara yönelik farkındalık ka-
zanması sağlanmıştır. Okul müdürü-
nün büyük ağabey F. T.’yi tanıdığı ve 
zaman zaman kendisine özellikle kıya-
fet yardımı yaptığı bilgisi kendisi tara-
fından verilmiştir. Çocukların taşımalı 
eğitimle devam ettikleri okulun değiş-
mesi üzerine bu işbirliği yarım kalmış 
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fakat sonrasında yeni okulun idaresi ile 
de ayrıca bir görüşme yapılmıştır.

Bunun yanında ailenin çocukların eği-
timine ilişkin ilk etapta çözülmesi ge-
reken ekonomik sorunlarına ilişkin 
SHÇEK Ankara İl Müdürlüğü’ne M. T.  
ve F. T. için ayni nakdi yardım başvu-
rusunda bulunması için aile desteklen-
miştir. Her ne kadar danışmanlık tedbiri 
çerçevesinde M. T. ve A. T. merkezimi-
ze yönlendirilse de gerek yaş durumu, 
gerek ailesinin kendisini çalıştırma iste-
ği, gerekse de evdeki üvey evlat olması 
nedeni ile ayni nakdi yardımın bir bölü-
münün F. T.’ye bağlanması teklifinin uy-
gun olacağı düşünülmüştür. Bu müda-
hale ile F. T.’nin okul takibinin tarafımız-
ca da daha kolay yapılabileceği ve ai-
lenin çocuğu çalıştırmasının veya oku-
la göndermemesinin önünün kesileceği 
düşünülmüştür. 

Yukarıda verilen aile öyküsünden anla-
şılacağı gibi ilk görüşmeler sırasında A. 
T., Ş. T. çiftinin biri A. T.’nin eski eşin-
den olmak üzere dört çocukları bulun-
maktadır. Ayrıca Ş. T. kendileri ile çalı-
şılmaya başlandıktan hemen sonra be-
şinci çocuklarını dünyaya getirmiştir. Ş. 
T. ile yapılan görüşmelerde özellikle aile 
planlaması konusunda bir farkındalık 
yaratılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda 
kendisinin en yakın ana çocuk sağlığı 
birimi ile irtibata geçmesi sağlanmıştır.

Çocuklarla kurulan güven ilişkisini ta-
kiben çocuklarla işledikleri iddia edi-
len suç üzerinde görüşmeler yapılmış-
tır. Her iki çocuk da suçu kabullenme-
mekte ve bahçede oynarken yangını 
görüp kaçtıklarını ama çevrede sadece 
kendileri olduğu için suçun kendilerine 
atıldığını ifade etmektedirler. Çocuklar-
la yapılan görüşmelerde özellikle oturu-
lan bölgede hiç arkadaşları olmaması, 

sadece kardeşlerin birbirleri ile ilişkide 
olmaları gibi nedenlerin yaşanan süre-
ce oldukça olumsuz katkı sunduğu gö-
rülmüştür. Çocukların okulda arkadaş-
ları varsa da okula taşımalı eğitimle 
devam eden ve oturdukları bölgeden 
uzakta yaşayan bu çocuklarla okul sa-
atleri haricinde arkadaşlıkların sürme-
si imkansız görünmektedir. Bu noktada 
aileye çocukları ve kendileri için sosyal 
ilişkiler kurabilecekleri, çocuklarının ar-
kadaş edinebileceği bir yere taşınma-
ları gerekliliği özellikle vurgulanmıştır. 
Daha önce baba A. T.’nin işi nedeniy-
le bu noktaya taşınan ailenin aynı kira 
karşılığı daha merkezi bir yerde oturabi-
lecekleri, zorluk çekmeleri halinde Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fından yardım alınabileceği kendilerine 
aktarılmıştır. Ayrıca baba A. T. ile yapı-
lan görüşmelerde en kısa zamanda işi-
ni değiştirerek ailesinin yanına dönmesi 
gerekliliği vurgulanmıştır. Baba A. T.’de 
bu konuda bizimle hemfikir görünmek-
tedir ve evine yakın bir bölgede iş ara-
yacağını beyan etmektedir.

Vaka ile çalışmaya başlanıldığı dönem-
lerde bölgedeki SHÇEK’e bağlı toplum 
merkezi ile görüşmeler yapılmış ve böl-
ge halkının ihtiyaçları doğrultusunda 
kendilerine bilgilendirmelerde bulunul-
muş ve özellikle kaymakamlığın ilgisi-
nin bölgeye çekilmesi gerekliliği üzerin-
de durulmuştur. 

Aile ile yapılan çalışmalarda, şu an bir-
likte çalışsak da kendilerinin ihtiyaç 
duymaları halinde başvurabilecekle-
ri veya yardım alabilecekleri diğer ku-
rum ve kuruluşlar hakkında bilgilendir-
meler yapılmıştır. Özellikle Sincan’da 
bulunan toplum merkezi, sağlık oca-
ğı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakfı ile nasıl ve ne için irtibat kurabile-
cekleri kendilerine aktarılmıştır. 
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Değerlendirme 

Yapılan yaklaşık sekiz aylık süre ve mü-
racaatçıların bulundukları yerlerde (İka-
met adresi, iş adresi, okul) 12 görüşme-
den oluşan çalışma sonucunda T. Ai-
lesinde kayda değer olumlu gelişmeler 
sağlanmıştır. Öncelikle aile bulundukla-
rı evden daha merkezi bir noktada baş-
ka bir gecekonduya taşınmışlardır. Bu-
rada gerek çocukların gerekse de anne 
Ş. T.’nin çevre halkı ile olumlu ilişkiler 
geliştirdiği görülmektedir. Çocuklardan 
F. T. ve M. T. için il müdürlüğünün bağ-
lamış olduğu nakdi yardım ile çocukla-
rın düzenli olarak okula devamları sağ-
lamıştır. Özellikle okula gitmek konu-
sunda tereddütleri olan ve baba tara-
fından da çalıştırılması mümkün görü-
nen F. T. için gelinen bu nokta oldukça 
önemlidir. Ayrıca anne Ş. T. çocukları-
nın okul takiplerini yapmaya başlamış-
tır. Anne Ş. T. ilçedeki ana çocuk sağlı-
ğı merkezi ile görüşmüş ve sonrasında 
eşi ile de görüşerek tüplerini bağlatma 
yoluna gitmiştir. A. T.’de evden uzak ve 
sürekli başında bulunması gereken işini 
bırakarak bölgedeki bir mandırada işe 
girmiştir. Şu an için her ne kadar gece 
bekçiliği yapsa da en azından gündüz-
leri evde olması çocuklarının baba ile 
birlikte yaşaması anlamına gelmekte ve 
aile ilişkilerinin yeniden yapılandırması 
yolunda önemli bir adım olarak görül-
mektedir. Ailenin merkezde bir eve ta-
şınması çocukların sosyal ilişkilerini art-
tırmış (yapılan ev ziyaretlerinde çocuk-
ların çoğunlukla komşuların çocuklarıy-
la bahçede veya ev sahiplerinin evinde 
oynadıkları gözlenmiştir) ve benzer bir 
suça yönelme risklerini azaltmıştır. Ay-
rıca ilçede bulunan toplum merkezi ve 
kaymakamlık işbirliği ile ailenin de ya-
şadığı köyde bir alan taraması ve ihti-
yaç belirleme süreci başlatılmıştır. 

Genel bir değerlendirme yapıldığında 
özellikle çocuklarla yaşayan ve sorunla-
rın çoğu ile başa çıkması beklenen anne 
Ş. T.’nin ve çocukların problem çözme 
konusunda kendilerini oldukça geliştir-
dikleri görülmektedir. Çocukların ken-
dilerini ifade etme becerilerinin artma-
sı, aile içi iletişimlerinin kalitesini de yük-
seltmiş bu da doğrudan ailenin bütün 
olarak problem çözme berileri üzerinde 
olumlu bir rol oynamıştır. Verilen destek 
ile birlikte Ş. T. yardım ihtiyacı olduğun-
da artık nerelere başvurabileceğini bil-
mektedir. Yapılan çalışmanın sonucuna 
bakıldığında gerek anne gerekse de ço-
cukların kendilerini ifade etme becerile-
rinde ciddi bir yükselme söz konusudur. 

Daha önce de bahsedildiği gibi anne 
Ş.T.’nin kendi kararı ile Sincan Aile 
Sağlığı Merkezi’ne başvurarak aile 
planlaması için önemli bir adım atması 
çalışmayı yürüten ekibe annenin ihtiya-
cı halinde artık nerelere başvuracağı-
nı öğrenmeye başladığını gösterse de 
öğrenme sürecinin kısa süreli değil sü-
rekli devam eden bir süreç olduğu unu-
tulmamalıdır. 

Sonlandırma

Aile ile yapılan çalışmalarda gelinen 
noktada özellikle dördüncü aşamada 
yapılan planların büyük bölümü uygu-
lamaya geçirilmiştir. Bu nedenle çalış-
ma sonlandırılmış ve uzun aralıklarla 
(altışar aylık ve ailenin ikamet adresin-
de yapılacak izleme çalışmaları) izleme 
çalışması ekip tarafından planlanmıştır. 

TARTIŞMA

Çocuk suçluluğuna bütüncül bir bakış 
getirildiğinde çocuğun kişisel özellikle-
rinin yanında aile ve çevreye ilişkin de-
ğişkenlerin çocuk suçluluğunda önemli 
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bir rol oynadığı bilinmektedir. Özellikle 
sosyal öğrenme kuramları çocuk suç-
luluğunda ailenin veya çevrede model 
alınan kişilerin çocukların suçu da öğ-
renme sürecinde oldukça etkili oldukla-
rını ifade etmektedirler. Bunun yanında 
aile işlevlerindeki bozulmalar, ailenin 
ekonomik durumu gibi değişkenler de 
çocuk suçluluğu üzerinde önemli etki-
lere sahiptir. Yavuzer (2006: 125–162) 
aile faktörünü değerlendirirken çocuk-
larda hem sevgi eksikliğinin hem de 
aşırı sevginin çocuğun suça yönelme-
sinde risk faktörleri olduğunu aktarmış-
tır. Bunun yanında birlikte çalıştığımız 
ailede de görüldüğü gibi düşük gelir dü-
zeyinin, ailenin düşük eğitim düzeyinin, 
ailedeki kişi sayısı ve olumsuz konut 
durumunun da çocuk suçluluğu üze-
rindeki etkileri gösterilmiştir (Yavuzer, 
2006: 125-162).

Yapılan yaklaşık sekiz aylık süre ve mü-
racaatçıların bulundukları yerlerde (İka-
met adresi, iş adresi, okul) 12 görüşme-
den oluşan çalışma sonucunda temel 
olarak ekolojik sistem perspektifi ve teo-
rik olarak ekolojik sistem perspektifinden 
yararlanılmıştır. Sosyal hizmet vakala-
rının değerlendirilmesinde mikro, mez-
zo ve makro düzey sistemler ve bunla-
rın kendi aralarındaki etkileşimlerini ad-
res gösteren ekolojik sistem perspekti-
finin özellikle suça yönelen çocuklar ile 
çalışmadaki etkinliği literatürde gösteril-
mektedir (Unemoto, Baker, Helm, Miao, 
Goebert ve Hishinuma, 2009). 

Vaka bu teorik çerçevede ele alındı-
ğında, çocukları ve aile bireylerini bi-
reysel olarak değerlendirdikten sonra 
aile sistemi ve ailenin yaşadığı prob-
lemlerin çözümünde etkisi olacak sağ-
lık, okul, sosyal yardım sistemleri ve 
aile sisteminin ilişkileri analiz edilmiş 
ve ailenin bu sistemlerle ilişkilerinin 

düzenlenmesi, ailenin ihtiyaç duyduğu 
hizmetlere ulaşması için güçlendirilme-
si yoluna gidilmiştir. Vaka sunumunun 
değerlendirme bölümünde de belirtildi-
ği gibi aileye verilen destekle özellikle 
anne Ş. T. problem çözme konusunda 
oldukça olumlu adımlar atmıştır. Çalış-
manın hiçbir aşamasında aile için aile 
yerine karar verilmemiş, alınan tüm ka-
rarlar aile bireyleri ile birlikte alınmış, 
değişimi hedefleyen tüm planlar aile ile 
birlikte yapılmıştır (Ş. T.’nin aile planla-
masına karar vermesi, babanın iş de-
ğişikliği, ailenin yeni bir eve taşınması 
gibi). Çalışma planlanırken ve uygula-
nırken ailenin, müdahale sürecinin so-
nunda artık yaşamlarındaki sorunla-
ra yönelik farkındalık kazanmış ve ya-
şamlarını değiştirme gücü olan bireyler 
haline gelmeleri temel amaç olarak ko-
nulmuştur. Bu anlamda sosyal çalışma-
cı sadece yardım götüren ve aile de sa-
dece yardım alan biçiminde tanımlan-
mamış ve sürecin tamamında aile ile 
işbirliği ve ailenin problem çözme be-
cerilerinin arttırılması temel alınmıştır.

Bunların yanında bu tür çalışmalarda 
aile ile çalışan ekibin ofisinde değil de 
ailenin yaşadığı, çalıştığı yerlerde ve 
tüm değişkenleri gözleyerek yapılması 
özel önem taşımaktadır (Fraser, 1996). 
Bu doğrultuda aile ile yapılan tüm çalış-
malarda ailenin ikamet adresleri, baba 
A. T.’nin işyeri, çocukların devam ettik-
leri iki farklı okula da gidilerek tüm ça-
lışma buralarda yürütülmüştür. 

Yapılan çalışmanın en büyük eksikli-
ği baba A. T.’nin çalışma koşullarından 
dolayı sürece yeterli katılımının sağla-
namaması olarak gösterilebilir. Her ne 
kadar baba A. T. ile çalıştığı iş yerin-
de bir görüşme yapıldı ise de sürecin 
tamamında baba ile sayısal olarak çok 
fazla görüşülememiştir. 
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Sürecin tamamına bakıldığında bir eko-
lojik sistem perspektifinin suça yönelen 
çocuk ve çevresi ile çalışmada sosyal 
hizmet uzmanına çok önemli bir teorik 
zemin sunduğu ve pratikte yaratılacak 
değişimin önemli anahtarlarından biri 
olduğu açıkça görülmektedir. Özellikle 
bundan sonra gerek tarafımızdan ya-
pılacak çalışmalarda gerekse de Ço-
cuk Koruma Kanunu çerçevesinde da-
nışmanlık tedbiri verilen çocuklarla ya-
pılacak çalışmalarda bu vaka çalışma-
sında da görüldüğü üzere aileyi, oku-
lu ve diğer sistemleri çalışmanın içine 
katmanın önemi literatür desteği ile bir 
kez daha gösterilmeye ve tartışılmaya 
çalışılmıştır. 
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