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SUNUŞ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin ÇINAR’ın
Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde, Adalet Bakanlığı ile
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olurlarıyla başlatılan Çocuk suçluluğunun önlenmesi ve
suçla mücadele kapsamında;
“Onlar İçin Bir Umut Daha” projesi;
05/01/2012 tarihinde 25 kamu kurum ve kuruluşunun iştirakleri sağlanarak başlatılan
ve iki yıl devam eden projeye ilişkin faaliyetler derlenerek çocuk suçluluğu hususundaki
çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu kitapla suçların önlenmesi ve suçla mücadele kapsamında farkındalığın
artırılması amaçlanmış olup, çalışmanın kullanıcılara faydalı olmasını temenni eder, yayının
hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz.
Hüseyin ÇINAR
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcısı

ÇOCUKLARIN
SUÇA SÜRÜKLENMELERİNİN ÖNLENMESİ
Yetişkin suçluluğu, tesadüfi suçlar hariç %90 oranında çocuk suçluluğunun bir
devamıdır
Çocuk suçluluğunun kökenine inildiğinde, hiçbir toplumsal koşulun suçlulukta
bozuk aile düzeni kadar etkili olmadığı saptanmıştır
Mükerrer suç olgusuna baktığımızda karşımıza çıkan en çarpıcı bulgulardan biri
erken yaşta suç işleme eylemidir
Suç teorileri ve kriminolojik araştırmalar ile suçun nedenleri tüm boyutlarıyla
ortaya konulmuştur;
Suçun önlenmesi, en azından kontrol altında tutulması için yapılması gerekenler
ihmal edilmiştir

1

Dünya genelinde ve ülkemizde suçun önlenmesi için yapılması gerekenlerin ortaya
konulması çok önem arz etmektedir
Bu konuda yapılması gerekenlerin ortaya konulabilmesi için teori ve uygulama
alanlarının birlikte bilinmesi gerekmektedir
Çocuk suçluluğu ile mücadelede, tek bir kurumun bu sorunun üstesinden gelmesi
mümkün değildir

2

Bu temel düşüncelerden hareketle;
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncülüğünde 2012 yılında yirmi beş kamu
kurum ve kuruluşun destek ve işbirliği ile iki yıl süren “Onlar İçin Bir Umut Daha...”
projesi yürütülmüştür. Proje kapsamında her ay düzenli olarak toplantılar yapılmış,
alınan kararların uygulama ve takibi sağlanmıştır

3

Projenin uygulanması sıranda hiç akla gelmeyecek belki sadece o yöreye özgü
sorunlarla karşılaşıldı

Suça sürüklenen çocuklar özelinde çok boyutlu çalışmalar yürütüldü
Proje kapsamında “Çocuğumu Nasıl Yetiştirmeliyim” başlıklı 5000 tane kitapçık
bastırıldı

Projeye başlamadan önce Kütahya ilinde kız çocuklarının işlediği suçlarda % 50
oranında artış olduğu tespit edilmişti
Proje paydaşlarından İl Özel İdaresi suça sürüklenen çocuklardan aileleri yoksul
olanlara yönelik mikro kredi vermesi sağlandı
Çocuk suçluluğunun önlenmesine yönelik farklı ve özgün çözüm önerileri ortaya
konuldu

4

Kütahya İlinde çocukların işlediği suçlarda toplamda %32 oranında azalma gerçekleşti,
Bir önceki yıl hırsızlık suçlarında %26, kasten mala zarar verme ve yağma suçlarında %32
oranında artış olduğu göz önüne alındığında,
İngiltere'de suç işleme oranlarında %2'lik bir düşüşün başarı kabul edildiği bir durumda bu
düşüş oranı çok daha fazla anlam ifade etmektedir,

5

SONUÇ VE ÖNERİLER
1

Adalet Bakanlığı bünyesinde genç suçlularla ilgili ayrı bir daire başkanlığı kurulmasının,

2

Çocuk mahkemeleri kuruluncaya kadar özellikle küçük ölçekli illerde birden fazla asliye ceza
mahkemesinden biri çocuk mahkemesi sıfatıyla görev yapmasının,

3

Suça sürüklenen çocukların işlediği suçlarda İngiliz çocuk ceza adalet sisteminde 83 günde
bitirilmesi gibi kovuşturmanın bitirilme süresi kanunda net olarak belirtilmesinin,

4

Fransa'daki çocuk adalet sisteminde çarpıcı ve önemli bir nokta, çocuğun soruşturmaya
alındığından itibaren eğitime alınmasıdır. (Fransa Çocuk Adalet Sistemi ve Mağdur Hizmetleri
Çalışma Ziyaret Raporu, 2009: 11-13 ) Benzer bir uygulamanın bizde de yapılmasının,

6

5

Gelişim psikolojisi bireyin psikolojik ve biyolojik gelişimini 21 yaşından önce
tamamlayamayacağını belirtmektedir. Bu yaş grubundakiler hakkında eğitici ve önleyici
tedbirlere başvurulmaması Çocuk Koruma Kanunu'nda bir eksikliktir. Bu durumun giderilmesi
halinde yetişkin suçluluğunun azaltılmasında ciddi bir katkı sağlayacağı,

6

İlköğretim mezunu olmayan çocuklar ile uzun süre eğitimine ara veren çocukların eğitimlerine
devamlarını sağlamaya yönelik, yeni programlar uygulanmasının,

7

7
8

Basın yayın organlarının mutlaka çocuklarla ilgili haberlerde gösterilen bir fotoğrafın, basılan bir
resim ve yazının çocuklar üzerinde bıraktığı etkiyi bilerek görevlerini yapmaları gerektiği,
Bu konuda çarpıcı bir örnek İstanbul Boğaz Köprüsü artık intihar köprüsü olmuştu. Daha sonra
oradan atlama haberlerinin, intihara teşebbüs ve intihar haberlerinin yasaklanmasıyla birlikte
gerçekten de büyük oranda düşüş sağlandı (Köse, 2012: 133)

Çocuk suçluluğunda koordinasyon ve işbirliğini uygulamanın içinde olan ve konuya hakim olan
kurumun yapmasının uygun olacağı tarafımızca değerlendirilmektedir
Son olarak: Her toplulukta ortaya çıkan suçun, sosyal bir hastalık olarak devamlı işlenmesi
karşısın da, "Önlemek tedavi etmekten iyidir." sözü geçerlidir (Demirbaş, 2010:3 23)

8
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9

1

Cumhuriyet Başsavcılığı, DPÜ. Üniversite ile işbirliği içinde bu proje kapsamında yer alan
kurumların dahil olabileceği şekilde suça sürüklenen ve suç mağduru çocukları rehberlik
öğretmeni, psikolog ve ilgili görevlilerin nasıl yaklaşım gösterecekleri ve yardımcı olacakları
konusunda katılımcılara sertifika verilmek suretiyle eğitim çalışması yapılması,

2

Konusu Cumhuriyet Savcılığınca belirlenecek konuda bir Tiyatro çalışmasının yapılmasına
yönelik DPÜ, Esnaf Odaları Birliği, Belediye temsilcileri görev almasına,

3

Anne ve babalara çocuklara nasıl davranması gerektiği konusunda Cumhuriyet Savcısı
Mehmet BOĞA'nın başkanlığında broşür hazırlanmasına,

10

4

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve RAM tarafınca okullardaki sorunlu çocukların tespiti yapılmasına,

5

Spor faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü,
Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Belediyenin
görev almasına,

6

Suça sürüklenen çocuklar ve suçtan zarar gören mağdur çocukların tespiti Çocuk Şube
Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğünce yerine getirilmesine,

7

Kütahya Barosuna kayıtlı avukatlara yönelik, Çocuk Suçlarına yönelik seminer çalışmasında
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kütahya Barosunun görev almasına,

8

Okullarda eğitim çalışmaları yapılacak, buna uygun olarak Çocuk Suçları Cumhuriyet Savcısı,
DPÜ, Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün
görev almasına,

11

9

Belediye Başkanlığı tarafından Kütahya'da üç mahallede açılan Bilgi Evleri ile açılması düşünülen
üç mahalledeki bilgi evleriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının nasıl katkı sağlayacağı ve
işbirliği yapılması konusunda yazı yazılmasına,

10

Maltepe Mahallesinde ve Sultanbağı Mahallesinde bali ve bağımlılık yapan madde kullanan
çocuklara yönelik gerektiğinde sağlık tedbiri istenebileceği İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine,

11

Bali satan işyerleri ve dükkanlara çocuklara ve madde bağımlısı olan kişilere bali satılmaması
yönünde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından tebligat yapılmasına,

12
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1

Kütahya halk pazarlarından küçük çocukların poşet sattığı, bunun alınan tedbirlere rağmen
önlenemediği, bu nedenle Kütahya Belediye Zabıtası tarafından bu çocukların poşet satılmasının
önlenmesi için gerekli kontrolleri yapması, satan çocukların kimlik bilgilerinin tespit edilip Çocuk
ve Gençlik Merkezine bildirilmesi, bu çocukların ailelerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı tarafından eğitim yardımı konusunda desteklenmesi için durumun Çocuk ve Gençlik
Merkezi tarafından bildirilmesi,

2

Kütahya Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl
Emniyet Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ilgili görevlilerine
suça sürüklenen ve korumaya ihtiyacı olan çocuklara nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği
konusunda seminer çalışması yapılması,

3

Zorunlu Eğitimlerini tamamlayamamış çocuklara bu alanda hizmet verilmesi amacıyla İl
Jandarmanın Mehmetçik dershaneleri ile İl Milli Eğitimin bünyesindeki dershanelerde eğitim
verilebilmesi amacıyla çalışmalar kararlaştırılmıştır.

14

4

Kütahya'da çocuk mahkemesinin olmaması ve bu durumdan kaynaklanan sorunun çözümü
amacıyla Kütahya'da çocuk mahkemesinin kurulmasına yönelik girişimde bulunulması
kararlaştırılmıştır.

5

Tanınmış bir eğitimci davet edilmesi dahil olmak üzere il içinden ve il dışındaki kişi ve
kuruluşlarla işbirliği yapılması,

6

Denetimli Serbestlik bünyesinde bulunan çocuklar ve ceza evinden tahliye olmuş çocuklar ile
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklar ile İl
Jandarma Alay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirilen listede yer alan sorunlu
çocuklara yönelik topluma yeniden kazandırılması yönüyle yapılması gerekenlerin tespiti için
Kütahya Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile iş birliği halinde anket formu hazırlanması, hazırlanan
bu formların Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı,
Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından anket çalışmasının yapılması,

15

7

Önceki toplantıda alınan tiyatro çalışmasının 7 Nisan 2012 günü Belediye Kültür Salonunda
yapılması, bu konuda esnaf ve sanatkarlar odası ve Kütahya Belediyesi ile Dumlupınar
Üniversitesine ilgili yazıların gönderilmesi,

8

Risk, grubundaki çocukların yeniden topluma kazandırılması ve rehabilitasyon çalışmaları için
eğitim, meslek edindirme, spor ve çeşitli kültürel etkinliklerin yerine getirebilecek ve gerektiğinde
yatılı olarak barındırılabilecek çok amaçlı bir eğitim ve kültür kompleksi kurulması önerisi
uygulama çalışmalarının yapılması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirilmesine,

9

Madde bağımlısı çocukların tedavisi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinin belli bir
yatak kapasitesinde olması ve tedavi için yapılması gereken çocuklara yönelik ileri tarihlerin
verilmesi nedeniyle sadece madde bağımlısı çocukların tedavisi için ayrı bir merkez kurulması
yönüyle gerekli çalışmaları başlatmak üzere durumun İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine,

16

10

Sorunlu veya riski çocuklarla çalışma konusunda işverenlerin olumsuz bakış açılarını değiştirmeye
yönelik Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve üniversite
ile birlikte, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile işbirliği
halinde seminer çalışması yapılması,

11

Kütahya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait kamplarda belirli süre ile suça sürüklenen ve mağdur
çocukların topluma kazandırılması için belirli bir süre barındırılması ve rehabilitasyonu için işbirliği
halinde çalışma yapılması,

12

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından bali gibi uçucu maddelerin çocuklara satışının
önlenmesi ile ilgili gönderilen talimatın uygulanmasının denetlenmesinin ve takibinin yapılması,

17
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18

Anadolu Aile Derneği tarafından:
Bünyelerinde bulunan emekli imam ve öğretmenlerin gönüllü katılımıyla riskli olarak değerlendirilen
mahallelere gidilerek, ailelerle görüşmeler düzenlendiği; ailelerle düzenlenen anket çalışmasıyla elde
edilen verilerin kullanılarak sorunlu çocuklar için eğitim ve kültürel faaliyetler adı altında onların
rehabilitasyonu için geziler-piknikler gibi sosyal etkinlikler düzenlenmiş; ayrıca, görevli personelce bu
çocuklarla görüşmeler düzenlenmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından:
Bünyelerinde bulunan öğretmen ve rehber öğretmenler, sorumluluk alanındaki mahallelere ev ziyaretleri
düzenlemekte; devamsızlık yapan birçok çocuğun bu noktada sorunu temelinden yakalayıp çözme
amaçlı olarak bir nevi müdahale programı geliştirilip bizzat ailelerle görüşmeler düzenlendiğini ifade
etmiştir.

19

Esnaf Odaları Birliği tarafından:
Bünyemizde bulunan işyerlerine özellikle bali gibi uçucu maddelerin çocuklara satışının yasaklanmasıyla
ilgili talimatlar gönderilmiştir.

Kütahya Ceza infaz Kurumu tarafından:
Kurumumuzda bulunan çocuk hükümlü ve tutuklular için ilgili kurumlarla birlikte mesleki eğitim kurs vb.
programlar düzenlenmektedir.

20
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1

İl Jandarma ve Emniyet temsilcileri tarafından bundan sonraki toplantıda geçen yıllık 2011
yılının ilk dört ayı ile 2012 yılının ilk dört ayının suç istatistiğinin karşılaştırma yapılmak üzere
çıkarılması,

2

İl Özel İdaresi tarafından yoksulluk içinde yaşayan ailelere yönelik verilecek mikro kredinin İl
Jandarma, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yönlendirme yapılması;

3

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü teslim ve dağıtım yapabilecek kurumlara bu proje
kapsamında çıkarılan Çocuğumu Nasıl Yetiştirmeliyim konulu kitapçıktan istenilen sayıda
verilmesi ve dağıtımın yapılmasına;

4

Kütahya İl Müftülüğü bünyesinde bulunan Aile İrşat ve Rehberlik Bürosü ile iş birliği içinde suça
sürüklenen risk altındaki çocuklar ile mağdur çocukların ailelerine yönelik seminer çalışması
yapılmasına;

22

5

Bu projenin ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılarak dahada genişletilmesi,

6

Bu proje kapsamında çocuklara yönelik Kültürel Faaliyet çerçevesinde tanınmış bir ses sanatçısı
ile ailelere ve ilgili kamu görevlilerini bilgilendirme için tanınmış bir çocuk psikoloğu ya da uzmanı
davet edilmesine,

7

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı izcilik ve diğer kamplardan suça sürüklenen risk altındaki
çocuklar ve mağdur çocukların yararlandırılmasına;

8

Daha önceki toplantıda alınan anket çalışmasının okuldaki rehber öğretmenler, il jandarma
komutanlığı ve il emniyet müdürlüğü görevlilerinin katılımının sağlanmasına,

23

9

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü teslim ve dağıtım yapabilecek kurumlara bu proje
kapsamında çıkarılan Çocuğumu Nasıl Yetiştirmeliyim konulu kitapçıktan istenilen sayıda
verilmesi ve dağıtımın yapılmasına;

10

Ailelerin ve çocukların bilinçlendirilmesine yönelik hazırlanacak kısa senaryo çalışmalarının
animasyon film çalısı üniversite ile işbirliği içinde yapılmasına,

11

Zorunlu eğitimi tamamlamayan ve özellikle suça sürüklenen çocukların zorunlu eğitimlerini
tamamlamaları için Halk Eğitim Merkezi İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile
işbirliği içinde Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinesinde çalışma yapılmasına;

24
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından:
Çocuğumu nasıl yetiştirmeliyim konulu kitapçıktan 5.000 adet basıldığını, tiyatro gösterisinin
15/04/2012 günü saat 15:00 da Belediye Kültür Sarayında yapılacağını, anket çalışmalarının devam
ettiğini,

Anadolu Aile Derneği tarafından:
Sultanbağı ve maltepe mahallesinde yapılan çalışmalar ile 40 erkek 10 kız çocuğunun sorunlu
olduğunun tespit edildiğini,
Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından:
Gençlere yönelik resim, gitar, judo, basket, tenis, kurslarını verildiğini,

26

Kütahya Ceza infaz Kurumu tarafından:
Kurumumuzda bulunan çocuk hükümlü ve tutuklular için ilgili kurumlarla birlikte mesleki eğitim kurs
vb. programlar düzenlenmektedir.
Kütahya Belediyesi Tarafından:
Bilgi evleri ile ilgili çalışmalardan ve çocuk işçilerin zabıtalar tarafından engellendiği ve
engellenmeye devam edeceği,
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından:
Pazarda poşet satan bazı çocuklara yardımda bulunduklarını,
İŞKUR Müdürlüğü tarafından:
Dezavantajlı kişilerin meslek edindirme kurslarına yönlendirilip iş verildiğini, 16 yaşını dolduran
çocuklara meslek edindirme kurslarının açıldığını,

27

Kütahya Müftülüğü tarafından:
Her mahallede bir din görevlisinin bulunduğunu, bu görevliler aracılığı ile ailelere ve çocuklara
ulaşılmaya çalışıldığı, ailelere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldığını,
İl Jandarma Komutanlığı tarafından:
Ailelerin eğitilmesine yönelik bilgilendirme broşürü hazırlandığını,
İl Özel İdaresi Tarafından:
Mikro kredi ile 300 aileye destek verildiği ve bu sayının artırılması yönünde çalışma yapıldığını,
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1

Mahallede ortaya çıkan sorunların en iyi şekilde o mahallede oturanlar tarafından hissedildiği
ve bilindiğini, bu nedenle Kütahya'da belli sayıda mahalleyi kapsayacak şekilde mahalle
temsilciliklerinden oluşan ekip ve birliklerinin kurulup pilot uygulamasının yapılması suretiyle
mahalledeki sorunlara en iyi çözümlerin getirilmesi projesinin desteklenmesine,

2

Kütahya'da korunmaya ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocukları bu hale sürükleyen
etkenlerin giderilmesi, yapılan yanlışların sonucunun fark edilmesi ve gösterilmesine yönelik
üniversite ile işbirliği halinde okullarda kısa senaryo yarışması da olmak üzere animasyon filmi
proje çalışmalarının yapılması projesinin desteklenmesine,

3

Korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklara daha küçük yaşlardan itibaren topluma
sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya yönelik olarak maddi yoksunluk ve eğitim
yoksunluğu içinde olan dezavantajlı ailelerin çocuklarının anaokullarına gönderilmesinin
sağlanmasının teşvik ve kolaylaştırılmasına yönelik bu çocukların ana okul masraflarının
karşılanması, gerektiğinde aileye maddi destek sağlanması projesinin desteklenmesine,

30

4

Özellikle madde bağımlılığı konusunda ilimizde bir tedavi ve rehabilitasyon merkezinin kurulması
yönünde yapılan çalışmaların desteklenmesine,

5

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından bir sonraki toplantıda bir projenin nasıl hazırlanacağı ve proje
hazırlanırken esas alınacak noktaların neler olduğu konusunda bir uzman tarafından kurul
üyelerine sunumda bulunulmasına,

6

Kütahya'da mağdur çocukların soruşturma ve kovuşturma aşamasında birden fazla ifadesine
başvurulup tekrar tekrar olayı yaşamaması için Türkiye genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılan
Çocuk İzleme Merkezinin kurulması için çalışma yapılmasına,

31

7

"Onlar İçin Bir Umut Daha" projesinin ulusal ve uluslararası üniversiteler ve UNICEF ile işbirliğine
girilmesi suretiyle genişletilmesine,

8

Bu proje kapsamında çocuklara yönelik programlar yapan tanınmış bir sanatçının getirilmesi
suretiyle çocuklara konser vermesinin sağlanmasına,

9

İşverenlere suça sürüklenen ve risk altındaki çocukları işe yerleştirmelerinde kolaylık göstermeleri
ve farkındalık oluşturmak için işverenlere yönelik seminer çalışması yapılmasına karar verildi.

32
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Denetim Serbestlik Müdürlüğü tarafından:
Bir önceki toplantıda alınan karar gereği Kütahya'da suça sürüklenen hükümlüler hakkında ihtiyaç-durum
belirlemeye yönelik anket çalışmasına, adreslere gidilerek yapılmaya başlandığı,

Anadolu Aile Derneği tarafından:
İlgi alanlarına yönelik profillerde kendilerince düzenledikleri durum belirleme anketi aracılığıyla
bünyesinde bulunan personelle adreslerine gidilerek bilgiler alındığı, bu amaç doğrultusunda eğitsel ve
kültürel faaliyetler adı altında Kütahya Belediyesinden Maltepe parkında bir yer kiralandığı, ayrıca anket
çalışmasından elde edilen verilere dayanarak özellikle madde bağımlısı kişilerin tedavi giderlerine
yönelik maddi yardım yapılması projelendirildiği, bu konuda çalışmalar yapıldığı,
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1

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili anket çalışmasının bilgisayar ortamına aktarılıp elde edilen
verilerin değerlendirilmesi için Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE
bölümünden birer görevlinin istenilmesine,

2

Kütahya Çocuk Suçları Cumhuriyet Savcısı, Çocuk Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma komutanlığı
tarafından çocukların suça sürüklenmesi ve mağdur çocukların durumları konusunda Kütahya İl
Müftülüğünün görevlilerinin seminer çalışması yapması,

3

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde çocuk suçluluğu, mağdur çocuklar ve diğer
toplumsal sorunlara yönelik çözümler üretecek, toplumla üniversitenin kaynaşmasını
kolaylaştıracak "Toplum Sorunları Araştırma Merkezi" kurulması yönünde görüş bildirilmesi,

4

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinden kız çocuklarının 2010 - 2011 ve 2012 Eylül ayına
kadar suç işleme oranlarına ilişkin istatistiki verilerin diğer toplantıda hazır edilmesinin
istenilmesi hususları karara bağlanmıştır

36
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından:
İl jandarma ve Emniyet müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından "Onlar İçin Bir Umut Daha Projesi"
kapsamında hazırlanan çocuğumu nasıl yetiştirmeliyim kitapçığının dağıtımının yapıldığı, suça
sürüklenen çocuklara yönelik anket çalışmasının tamamlandığı,
Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından:
Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 2011 yılı ile 2012 yıllarının ilk altı ayına ait çocuk suçları
konusunda istatistiki verileri topladığı, suçların niteliği, artış ve azalış olan suçlar hakkında
değerlendirme ve kurul üyelerine bilgilendirdiği, özellikle hırsızlık ve mala karşı suçlarda
çocukların işlediği suçlar yönüyle önemli oranda bir azalma olduğu, şahsa karşı işlenen suçlarda
az da olsa bir artışın bulunduğu, bu suçların %54'ünün erkek çocuklar tarafından, %46'sının kız
çocukları tarafından işlendiğini,
İŞKUR tarafından:
Mesleki eğitim merkezi ile birlikte çocuklara yönelik meslek edindirme kurslarının düzenlendiği
devam eden kurslara çocukların ilgilerinin ve katılımlarının yüksek olduğu; kurs sonunda ayrıca
değerlendirilmek üzere üç ay sürecek şekilde sanayi kollarında işbaşı eğitimi verilerek
kazandırılan tecrübe ile birlikte istihdamları değerlendirilmesinin hedeflendiği,
38

Kütahya İl Müftülüğü tarafından:
Diyanet tarafından çocukların yaz döneminde Kur’an kurslarının haricinde farklı etkinliklere de
yönlendirilerek tatili verimli şekilde geçirmelerine yardımcı olunduğu, camilerde yapılan vaazlarda sık
aralıklarla çocukların suça karışmamaları, madde kullanmalarının engellenmesi gibi konularda
yetişkinlere yönelik bilgilendirme yapıldığını,

Kütahya Belediyesi tarafından:
Mevcut bulunan bilgi evlerinden özellikle yaz döneminde çocukların daha fazla istifade etmesine yönelik
çalışmalar yapıldığını ve çocukların bilgisayar-İnternet ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını,
Esnaf Odası tarafından:
Metruk binalarda ve boş arsalarda madde kullanan çocukların emniyet tarafından daha sık takibinin
yapılması gerektiği,
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1

Toplantıya katılan üyelerin sadece aylık toplantı sırasında değil, diğer zamanlarda da birbirleriyle
iletişim halinde olması ve bilgi birikimlerini aktarmaları için proje ile ilgili çalışmalar ve yapılan
toplantı tutanaklarının web sitesi açılması suretiyle internet ortamına verilip elektronik iletişim
ağının kurulması ve kurulması düşünülen bu sitenin alt yapı çalışmalarının Kütahya Zafer
Kalkınma Ajansı tarafından yapılmasına,

2

Dumlupınar Üniversitesi ile işbirliği halinde okul müdürleri, rehber öğretmenler,emniyet ve
jandarma görevlileri, müftülük görevlilerine yönelik çocukların suça sürüklenmesine neden olan
zararlı alışkanlık ve davranışlardan korunmaları için farkındalık oluşturmak üzere panel
düzenlenmesi;

3

Dumlupınar Üniversitesi tarafından suça sürüklenen kız çocukları için bir anket çalışmasının
yapılması.

41

4

Bundan sonraki yapılacak olan kurul toplantılarına kurumlardan hep aynı temsilcinin katılması ve
toplantının aylık rutin olarak yapılması.

5

Ekip ruhu oluşmasına yönelik kitap ayraçlarının basılması ve afiş oluşturulmasının Dumlupınar
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile işbirliği içinde yapılması;

42

02/10/2012 TARİHLİ
TOPLANTI SONRASI

PAYDAŞ KURUMLARCA
YAPILAN ÇALIŞMALAR

43

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından:
Daha önceki toplantılarda alınan karar gereği Kütahya Belediyesine ait Park ve Bahçelerin tertip ve
düzeni ile ilgili olumlu gelişmelerin olduğunu dile getirildiği, bali kullanan sokak çocukları için yapılan
çalışmalar görüntüler eşliğinde katılımcılara gösterilerek birlikte değerlendirildiği. Ayrıca suça
sürüklenen çocuklar için Meslek Edindirme Kursları için çalışmaların devam ettiğini,
Anadolu Derneği tarafından:
"Çevre ve İnsan İlişkileri" konulu çalışma kapsamında Maltepe Parkı çevresinde yapılan
incelemelerde ilk başlarda 30-40 adet boş bali kutusuna rastlanıldığını; zamanla bu sayının 20-30
kutuya, daha sonra 10-20 kutuya ve son olarak 1-2 boş kutuya kadar düştüğünü bunun sevindirici bir
haber olduğunu ancak sonuç üzerinde yapılan araştırmalarda suça itilen sokak çocuklarının, Maltepe
Parkında Emniyet tarafından yapılan sık denetimler sonucu diğer parklara yöneldiklerinin tespit
edildiğini dile getirdi.
Kütahya İl Müftülüğü tarafından:
Bu yaz Kütahya İl Merkezinde 9000 olmak üzere ilçelerle birlikte toplam 25000 çocuğun yaz
kurslarında dini eğitimlerini aldıklarını, ayrıca 12 Ekim 2012 tarihli Cuma Hutbesinde "Uyuşturucu"
konulu cuma hutbesi verileceğini ve camiler haftası sebebiyle il müftüsünün önümüzdeki perşembe
günü tüm halka vaaz vereceğini,
44

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından:
Haziran ayında yapılan toplantıda alınan karar gereği anket çalışması yapıldığını, sonuçları hakkında
katılımcılara kısaca bilgi verildiğini, söz konusu ankette çıkan sonuçlar üzerine yapılan değerlendirmede,
60 adet erkek çocuk üzerinde yapılan ankete göre; %70 oranında sigara içimi görüldüğünü, Ailelerin bu
konuda genelde bilgilerinin olmadığı, bilgisi olanların ise doğacak daha kötü sonuçlar yüzünden
görmemezlikten gelindiği, ancak bu durumun ilerde uyuşturucu kullanımına zemin oluşturacağı
kanaatine varıldığını beyan ettiği, son olarak ankete katılanlara sorulan "Herhangi bir Sosyal EtkinlikFaaliyet olursa katılır mısınız" sorusuna %100 'e yakın bir oranda "Evet" cevabı verildiği,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından:
Çocuklara yönelik etüt çalışmalarının olduğunu, sosyal faaliyetlerinin olduğunu, kız ve erkek yetiştirme
yurtlarında kalan çocuklarının okuduğu okullarda, okula devam edip etmedikleri hususunda takiplerinin
düzenli bir şekilde yapıldığını bugüne kadar herhangi bir devamsızlığın söz konusu olmadığını,

45
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1

2012 yılında erkek çocukların suç işleme oranında düşüş görüldüğü, ancak kız çocuklarının suç
işleme oranında ise artış olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun sebeplerinin ve alınması gerekli
tedbirler konusunda Dumlupınar Üniversitesi ile işbirliği içinde anket çalışması yapılması,

2

Şehir merkezindeki metruk alanların çocuklarımız için suç zemini teşkil ettiği belirlenmiştir. Bu
metruk yerlerin madde bağımlısı çocukların madde kullandıkları yer olmaktan çıkarılması için
gerekli tedbirlerin alınması konusunda Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Belediye
Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne durumun bildirilmesi,

3

Madde bağımlısı çocukların bir araya gelip para temin etmekte kullandıkları mezarlıklarda ölü
defnedilmesi sırasında ölenlerin yakınlarından para almalarının önüne geçilmesi için bu şekildeki
çocuklara para verilmemesine dair uyarı levhaları asılması konusunda Kütahya Belediye
Başkanlığına durumun bildirilmesine,

47

4

İl Jandarma Alay Komutanlığı bölgesindeki muhtarlara yönelik suç ve suçluluğun önlenmesi
konusunda seminer çalışması yapılmasına,

5

Bundan sonraki yapılacak olan kurul toplantılarına kurumların sürekli olarak aynı temsilcilerle
katılmasının ve toplantıların düzenli olarak yapılmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

48
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından:
Çocuk suçlular ile ilgili olarak İl Jandarma Alay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü istatistik verileri
değerlendirildiği, erkek çocuklarının işlediği suçlarda azalma, kız çocuklarının işlediği suçlarda %50
oranında artış olduğu tespit edildiği, bu nedenle özellikle kız çocuklarını suça sürükleyen nedenler ve
alınması gereken önlemler konusunda Dumlupınar Üniversitesi ile işbirliği içinde bilimsel araştırmaların
yapılması gerektiğini, Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü, Emniyet
Çocuk Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Cumhuriyet Savcısı işbirliği içinde
yapılan çalışmalar sonucunda yurttan kaçan çocukların sayısında önemli azalmalar olduğunu, ayrıca
suça sürüklenen çocuklar için Meslek Edindirme Kursları için çalışmaların devam ettiği,
Çocuk Şubesi Müdürlüğü tarafından:
Özellikle madde kullanımı ile ilgili 12-13 ekiple tarama çalışmaları yaptıklarını, madde kullandığını
tespit ettikleritoplam bazda 52 çocuk üzerinde yoğunlaştıklarını ve çalışmalarının devam ettiğini,

50

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından:
Okullarda seminerlerinin devam ettiğini, gençleri bilinçlendirmeye ve madde bağımlılığının zararları ve
korunma yolları ile ilgili bilgi vermeye çalıştıklarını,
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından:
Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne intikal eden 150 civarında çocuk dosyası bulunduğunu belirterek
bu çocuk ve yakınlarına rehberlik yapmaya çalıştıklarını,

Kerim KAYIŞ’ın babası tarafından:
16 yaşındaki oğlunun nasıl bağımlı olduğunu yaşadıkları sıkıntıları, verdikleri mücadeleyi anlattı,
Çocuğunun bağımlılıktan nasıl kurtulduğunu açıklayarak bu konudaki tecrübelerini aktardı.
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Kütahya'da uçucu madde kullanan çocukların metruk binalarda bu maddeleri kullandıkları ve
defin işlemi sırasında mezarlıklarda cenaze yakınlarından para aldıkları, aldıkları bu paraları uçucu
madde alımında kullandıkları ve bunun önlenmesi konusunda alınması gereken tedbirler konusunda
Kütahya Asayiş Şube Müdürü, Kütahya Çocuk Şube Müdürü, Kütahya Milli Eğitim Şube Müdürü,
Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü, Park Bahçeler Müdürü ve İmar Müdürlüğü yetkileriyle yapılan
toplantıda,

1

Mezarlıklarda para isteyen çocuklara para verilmemesi konusunda uyarı levhalarının önceki
genel toplantıda alınan karar gereğince hazırlandığı,

2

Atatürk İlköğretim Okulu önüyle özel idare sekreterliği ile görüşme yapılıp boş halde bulunan
binaların uçucu madde bağımlısı çocukların kullanmasının önlenmesi yönüyle gerekli fiziki
önlemlerin alınacağı,

53

3

Mezarlıkta para toplayan çocukların isim ve adreslerinin belediye sağlık işleri müdürlüğü ile
işbirliği içinde Kütahya Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılıp Kütahya Cumhuriyet
Başsavcılığına bildirilmesi,

4

Mezarlıklarla para toplayan çocuklarla ilgili Kütahya Kadın ve Aileden sorumlu İl Müdürlüğü
tarafından sosyal inceleme raporu düzenlenmesi,

5

Kütahya Şehir Merkezinde bulunan ve uçucu madde kullanan çocukların mesken edindiği
metruk binaların Kütahya Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilip Belediye
İmar Müdürlüğüne bildirilmesi,

6

Parklardaki kör noktaların aydınlatılmasının yapılması kararı alındı.
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"Onlar İçin Bir Umut Daha ......” projesinin sempozyuma dönüştürülmesi suretiyle Çocuk
Suçluluğu ve mağduriyetinin önlenmesi konusunda önemli katkılar sağlayacak kapsamlı ve sistematik
çalışma yapılması kararı alındı.
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İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından:
Daha önceki toplantıda alınan kararlar ile ilgili katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 2012 yılı
kapsamında çocuk suçlular konusunda yaptıkları araştırmalar neticesinde suç bilgilerini ve suç
oranlarını geçmiş yıllara ve aylara göre dağılımını istatistik verilerle ortaya koydu ve çocuk
suçluluğunun önlenmesi konusunda yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı. Proje
kapsamında oluşturulan broşür ve afişlerin en ücra köylere kadar dağıtımının yapıldığını,
Çocuk Şubesi Müdürlüğü tarafından:
Kütahya Vilayeti seviyesinde olan Vilayetler ile kıyas çalışması yaptıklarını, 26 uçucu madde kullanan
çocukların tamamına yakınını Mesleki Eğitim Müdürlüğüne yönlendirdiklerini, arkadaş polis
uygulaması için hazırlık yaptıklarını,
Milli Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından:
Örgün eğitim dışında kalan çocukların madde kullanımının daha fazla olduğu Rehberlik Araştırma
Merkezinde acil müdahale ekibinin oluşturulduğunu, çocuğun ve ailesinin psikolojik eğitime tabi
tutulduğunu. bağımlı-suçlu çocuklar için bir rehabilitasyon merkezi kurulması gerektiğini, meslek
edinmeleri sağlama ve istihdam edilmeleri gerektiğini,
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Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından:
Mahkeme kanalı ile 6 öğrencinin geldiğini ve danışmanlık hizmetinin devam ettiğini. okullarda madde
bağımlılığı araştırılması üzerine çalışma yapılacağını,
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından:
İlgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte projeler yürüttüklerini gelen başvurularda evlere gidilerek aile
görüşülüp rapor hazırladıklarını il Emniyet Müdürlüğü ile birlikte okullarda eğitim verdiklerini,
Anadolu Aile Derneği tarafından:
Maltepe parkını devir aldıklarını İçişleri Bakanlığından geçen iki tane projeleri olduğu ve bu sayede 10
bilgisayarlı sınıf oluşturduklarını gençlerin güvenli bir ortamda ders yapmayı sağladıklarını, gençlere
sosyal davranışlar üzerine eğitim verdiklerini,

İŞKUR Müdürlüğü tarafından:
Suça mehilli çocuklar ile ilgili kurumlar ile birlikte 3 adet proje düzenlendiğini, proje kapsamında 38
çocuğa eğitim verildiğini,
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Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü tarafından:
Çocuklara bağımlı olmadan sahip çıkmanın önemli olduğunu, bu konuda gençlik kampları, spor
turnuvaları gibi pek çok projelerinin olduğunu, Her Çarşamba 20:00 - 22:00 arasında sokak çocuklarına
salonları açtıklarını ve spor yapmaya teşvik ettiklerini,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından:
İş garantili meslek edindirme kurslarının bulunduğunu KÜTSO Eğitim Vakfının kuruluşunun
tamamlandığını,
Dumlupınar Üniversitesi tarafından:
Kütahya'da bulunan okul müdürlerine farkındalık projesi kapsamında seminer çalışmaları yaptıklarını
istatiksel analiz hazırlığı yaptıklarını, toplumsal ve kurumsal benlik için sinevizyon hazırladıklarını,
İŞKUR Müdürlüğü tarafından:
Suça mehilli çocuklar ile ilgili kurumlar ile birlikte 3 adet proje düzenlendiğini, proje kapsamında 38
çocuğa eğitim verildiğini,

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

