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Çocuklar sokakta yaﬂamaya itilmezse:

Çocuklar›n sokak yaﬂam›ndan uzaklaﬂt›r›lmas›na
destek olmak tüm Türkiye için önemli bir kazan›m
olacakt›r. Ayr›ca bu, destek sa¤layanlar ile yerel
yönetimlerin iﬂbirli¤ini geliﬂtirecektir.

•
•
•
•

kanunla iliﬂkiye giren;

•

yüksek risk alt›ndaki düﬂük gelirli ailelerin
aile içi iliﬂkilerinde genel bir iyileﬂme;

•

ve ergenler için daha iyi sosyal geliﬂim
sa¤lanacakt›r.

okulu b›rakan;
ve sokakta çal›ﬂan çocuk say›s› azalacak;
çocuklar›n cinsel istismara u¤rama riski
düﬂecek;

Sokakta çal›ﬂmaya ve/veya yaﬂamaya itilen çocuk
say›s›n›n azalmas› Türkiye için çok önemlidir. Bu:

•

tüm çocuklar için iyileﬂtirilmiﬂ çocuk bak›m
ve koruma standartlar›n›n geliﬂtirilmesi;

•

bir çok ailenin içine düﬂtü¤ü yoksulluk
döngüsünü k›rma f›rsat›;

•

ve sosyal hizmet sunumunda genel bir iyileﬂme
anlam›na gelecekt›r.

Çocuklar›n sokak yaﬂant›s›na itilmesini önleyecek,
geliﬂimlerini destekleyecek tesislere, üniforma ve
ekipmanlara ihtiyaç olacakt›r. Bu tesisler, üniforma
ve ekipmanlar destek olan kurumlar›n markalar›n›
yans›tabilecekleri ideal ortamlard›r. Kurumlar›n
gösterdikleri bu sosyal sorumlulu¤un tüm
ortaklarla birlikte kamuoyuna yans›t›lmas› ise çok
etkili bir halkla iliﬂkiler çal›ﬂmas› olacakt›r.
En savunmas›z durumda olan bu çocuklar›
koruyan kurumlar›n deste¤i tüm halk›n konu ile
ilgili duyarl›l›¤›n› art›racakt›r. Ayr›ca böylesine kritik
bir konuya destek veren sponsor, sosyal de¤iﬂimin
en önemli kurumlar› aras›nda önemli bir yer
alacakt›r.
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Türkiye’de en az 42.000 çocu¤un sokaklarda
yaﬂad›¤› ya da çal›ﬂt›¤› tahmin edilmektedir; ancak
gayri resmi rakamlar 80.000’e kadar ç›kmaktad›r.
Bu çocuklar›n büyük ço¤unlu¤u, çok az belediyenin
sa¤layabildi¤i daha iyi yaﬂam standartlar› aray›ﬂ›
içinde ﬂehirlere ak›n eden ve sosyal olarak
s›n›rl›l›klar› olan göç etmiﬂ ailelerden gelmektedir.

Çocuklar› sokakta yaﬂamaya ve/veya çal›ﬂmaya
iten nedenler, çocuklar ve aileleri için pratik ve
kal›c› çözümlerle ele al›nmal›d›r:

Sokakta yaﬂamaya itilen çocuklar sorununun en
çok görüldü¤ü öncelikli iller olan ‹stanbul, Ankara,
‹zmir, Antalya, Diyarbark›r, Adana, Mersin, Bursa,
Erzurum ve Gaziantep’te paydaﬂlarla stratejik
eylem planlar› geliﬂtirilmelidir:

Bu çocuklar›n say›lar›n›n artmas› ailelerin artan
yoksullu¤unun etkilerine en görülür tepkidir. Bu
çocuklar›n bir ço¤u okula düzensiz gitmekte ve
öncelik olarak sokaklarda çal›ﬂmaktalar; e¤itimleri
de kaç›n›lmaz olarak ikinci s›ray› almaktad›r.
Sokaklar hayatlar›n›n büyük bir parças› olsa da bu
çocuklar›n ço¤u hala aileleriyle yaﬂamaktad›r ve
yoksulluklar› ailelerinin durumundan
kaynaklanmaktad›r.
Sokakta yaﬂamaya itilen çocuklar›n nispeten küçük
bir bölümü ise ev ve aileleriyle daha zay›f ba¤lara
sahiptir. Yoksulluk ve sosyal d›ﬂlanma yaﬂayan
ailelerin genelinde aile içi güvensizlik ve çat›ﬂma
görülür. Bu ortam yüzünden y›pranan çocuklar
evleri, aileleri ve e¤itim sistemi ile ba¤lar›n› k›sa
zamanda koparmaktad›r.
Birçok ﬂehirde sokakta yaﬂayan ve/veya çal›ﬂan
çocuklara sunulan hizmetler, çocuklar›n madde
ba¤›ml›l›¤›ndan kurtar›lmas›, çocuklar›n ailelerine
geri döndürülmesi ya da ailelerin çocuklar›n›
sokakta çal›ﬂt›rmaktan vazgeçmesinin sa¤lanmas›
ve geçici bar›nma imkanlar›n›n sa¤lanmas›na
odaklanm›ﬂt›r. Baz› durumlarda, bu rolü sivil
toplum kuruluﬂlar› ve belediyeler üstlenmektedir.

•

ebeveynlerin ve çocuklar›n aile içi iletiﬂimi
geliﬂtirmek için e¤itim, beceri ve bilgiye ihtiyac›
vard›r;

•

çocuklar›n sa¤l›k, e¤itim ve geliﬂim
ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na dair haklar›
ailelerce ve hizmet sunanlarca korunmal›d›r;

•

ergenlerin spor, dinlenme, e¤lence ve e¤itim
etkinlikleri gibi, sokak yaﬂant›s›na gerçek
alternatifler oluﬂturacak aktivitelere ihtiyac›
vard›r;

•

çocuklar›n mevcut hizmet sunumundaki
boﬂluklar nedeniyle gözden kaç›r›lmas›n›
önlemek için daha fazla koordinasyona
ihtiyaç vard›r.

•

toplumun, sokakta çal›ﬂan ya da yaﬂayan
çocuklar›n bir tehdit oluﬂturmad›¤›na aksine bu
çocuklar›n kendilerinin tehdit alt›nda oldu¤una
ikna edilmesi gerekmektedir;

•

konunun toplumsal sonuçlar›n› aç›kl›¤a
kavuﬂturmak için medya deste¤i al›nmal›d›r;

•

çocuklar› risk alt›nda olan ailelere sunulan
hizmetler ev ziyaretleri ile desteklenmelidir;

•

ebeveynlere erken çocukluk geliﬂimi ve
ergenlerle iletiﬂ›m becerileri ile ilgili e¤itim ‘aile
e¤itimleri’ ile sa¤lanmal›d›r;

•

düﬂük gelirli aileler çocuklar›n›n sokakta
çal›ﬂarak elde etti¤i kazanc›n yerine ﬁartl› Nakit
Transferi uygulamas›ndan faydalanmaya teﬂvik
edilmelidir;

•

k›z çocuklar›n›n e¤itimine yönelik Haydi K›zlar
Okula! Kampanyas› çal›ﬂanlar›, ilkö¤retime kay›t
ve devam› sa¤lamak için ilgili ailelerle birlikte
çal›ﬂmal›d›r;

•

kentlerin dezavantajl› bölgelerinde yaﬂayan
aileler için daha fazla spor ve e¤lence/dinlence
etkinli¤i düzenlenmesi desteklenmelidir.

Bir çocuk sokakta yaﬂamaya itilmiﬂ ise:

•

ailelere yönelik sa¤l›k, beslenme, sosyal
yard›mlar ve geçici konaklama imkanlar› birbirini
tamamlayacak ﬂekilde koordine edilmelidir;

•

çocu¤u ailesiyle yeniden bir araya getirme süreci
mümkün olan ilk f›rsatta baﬂlat›lmal›d›r;

•

yap›lan müdahalelerin geçici çözümler
olarak kalmamas› için etkili¤i izlenmelidir.

Sorunun çözümü için hem merkezi hem de
yerel yönetimler gerekli ilgi ve politik deste¤i
sa¤lamaktad›r. Ancak sosyal hizmetleri sunan
kurumlar›n kaynak k›s›tl›l›¤› yüzünden çözüm
için özel sektörün maddi deste¤i gereklidir.

