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(T-1) Türkeri S. Çocuk Islahevleri Ve Çocuk Cezaevindeki Çocukların Suç İşleme 
Nedenleri Açısından İncelenmesi.Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Eğitim 
Yönetimi Ve Planlaması.Ankara,1995 
 
Suçlu Çocukların Doğum Yerlerine Göre Dağılımı. 
 
Suçlu çocuklardan 232 (%61.5) il ve ilçe doğumlu, bir başka ifade ile kent doğumludur. 
Ancak bazı ilçeler ile bazı illerin merkezden uzak bölgelerin sosyoekonomik açıdan kısal 
kesim özellikleri taşıyabileceği düşünülmektedir. 
 
 
Doğum Yeri Kent Olan Kent Merkezi Ve Gecekondu Bölgelerine Göre Dağılımı. 
 
Suçlu Çocukların doğum yerini kent olarak beyan eden toplam 232 çocuktan %39’u 
gecekondu bölgesinde, % 61’i ise kent merkezinde doğmuşlardır. 
 
 
Suçlu Çocuk Ailelerinin Kentte Kalış Süreleri: 
 
 Halen kentte yaşadıklarını bildiren 299 suçlu çocuktan büyük çoğunluğunun (%79.3) ailesi 
11 veya daha fazla yıldan beri kentte yaşamaktadır. Suçlu çocukların tümü ele alındığında 
büyük bir çoğunluğunun kentle ilişkisi vardır. 
 
 
Suçlu Çocukların Ailelerinin Gelir Durumu.  
 
Kişisel bildirimlere göre suçlu çocukların ailelerinin yarıya yakın asgari ücret ya da altında 
gelir gurubundandır. (%44.0). Diğer bölümü ise (%56.0) asgari ücretten daha fazla gelire 
sahip gelir gurubundadır.Bu araştırma kapsamındaki suçlu çocukların büyük çoğunluğu 
ailelerinin gelir durumu ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip değiller.Gelir dağılımına ait bilgiler 
tahmini olup, kendilerine asgari ücret hakkında sözel olarak verilen ön bilgi sonucunda 
çocukların yaptığı beyanlardan elde edilmiştir.Özet olarak denilebilir ki araştırmaya dahil 
edilen suçlu çocuklar daha çok kentlerde yoğunlaşmakta ve uzun süredir kentlerde 
yaşamaktadırlar. Büyük çoğunluğun ailelerinin kendilerine ait evleri vardır. Gelir olarak alt 
sosyoekonomik gurubun özelliklerini taşıdıkları söylenebilir. 
 
 
Suçlu Çocukların Anne Babalarının Birlikte Yaşayıp Yaşamadıkları.  
 
Suçlu çocuklardan (%75.3)’ünün anne ve babası birlikte yaşamaktadırlar. (%24.7)’si ise 
birlikte yaşamamaktadırlar. 
 
 
Suçlu Çocukların Anne Babalarının Birlikte Yaşamama Nedenleri.  
 
Anne ve babalarının ayrı yaşama nedenlerinden ilki ölüm (%66.7), ikincisi ise boşanma 
(%20.4) görülmektedir.  
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Suçlu Çocukların Kardeş Sayısı.  
 
Suçlu çocukların büyük çoğunluğu 3 ve daha fazla kardeşe sahiptir (%99.1).buradan çıkan 
sonuca göre suçlu çocukların çok çocuklu ailelerden geldikleri söylenebilir. 
 
Suçlu Çocukların Algılarına Göre Annelerinin Kendilerine Karşı Davranışları.  
 
Suçlu çocukların annelerinin kendilerine karşı davranışları ile ilgili algıları olumludur. Bu 
algılarını “sevgi ve şefkat dolu” olarak ifade edenlerin oranı %86.7 gibi büyük bir bölümdür. 
 
 
Suçlu Çocukların Annelerinden Ayrı Kaldıkları Yaş.  
 
Annelerinden ayrı kalan suçlu çocuklardan yarıya yakın bir bölümü (%44.6) annelerine daha 
çok ihtiyaç duyacakları bir yaş olan 11 yaşın altında annelerinden ayrı kalmışlardır. Bilindiği 
gibi 11 ve altındaki yaş dönemi çocukların daha çok anneye bağımlı, ona sevgi, şefkat ve 
yardımına ihtiyaç duydukları bir yaştır. 
 
 
Suçlu Çocukların Annelerinden  Ayrı Kalma Nedenleri.  
 
Suçlu çocukların annelerinden ayrı kalma nedenleri farklıdır. Burada dikkati çeken şey ayrı 
kalmaya ölüm, boşanma, terk gibi nedenlerle annenin yol açmasıdır. Üzerinde önemle 
durulması gereken konu ise çocuğun çalışmak üzere evden ayrı kalması veya evden kaçması 
konusudur.. Bu nedenle anneden ayrı kalanların oranı(% 551.7) gibi önemli bir orandır. 
 
 
Suçlu Çocukların Babalarından Ayrı Kaldıkları Yaş.  
 
Babalarından altı ay ve daha fazla sürede ayrı kalan suçlu çocukların ayrı kaldıkları yaş 
muhtelif dağılım göstermektedir. Ancak 11 ve altındaki yaşta iken babalarından ayrı kalan 
çocukların oranı %50’ye yakındır. “Toplam 68 çocuk”. Bu durumu çocukların gelişmesi 
açısından olumsuz olarak değerlendirmek mümkündür.  
 
 
Suçlu Çocukların Babalarından Ayrı Kalma Nedenleri.  
 
Babadan ayrı kalma nedenlerinin başında kendisinin evden kaçması gelmektedir (%27). Bu 
durum anneden ayrı kalmada da benzerlik göstermektedir. Boşanma ölüm gibi nedenlerin 
yanı sıra çocukların evden kaçmaları sonucu anne ve babalardan ayrı kalmalarına bu 
çocukların ailelerinde aile içi etkileşimin son derece sağlıksız olmasının yol açabileceği 
düşünülmektedir. Çocukların gelişiminde anne –babalarının dışında onları büyüten kişilerin 
varlığı, bu kişilerle etkileşimi de önemli rol oynayabilir. Çocukların olumlu yada olumsuz 
davranışlarına ortam hazırlayabilir.  
 
 
Suçlu Çocukların Evlerindeki Kavga Durumu.  
 
Suçlu çocukların ailelerinin %73.7’sinde kavga olmadığı bildirilmektedir. Bu durumu aile içi 
ilişkiler açısından olumlu olarak değerlendirmek mümkündür. %26.3’ü ise ailelerinde kavga 
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olduğunu bildirmektedirler.Araştırma sırasında edinilen izlenime göre kavga denildiğinde 
bireylerin karşılıklı olarak birbirlerini dövmeleri algılanmaktadır. Ailedeki bu kavga 
durumundan çocukların olumsuz yönde etkilenecekleri, böylelikle normal dışı davranışlara 
yönelebilecekleri düşünülebilir. 
 
 
Evlerinde Kavga Olan Suçlu Çocukların Ailelerinde Kimlerin Kavga Yaptıklarının 
Dağılımı. 
 
Ailelerde kavga çoğunlukla anne-baba arasında olmaktadır.(%67.8). 
 
 
Suçlu Çocuklardan Evlerinde Kavga Olanların Kavga Nedenleri. 
 
Kavga nedenleri arasında ilk sırayı anne-baba arasındaki geçimsizlik almaktadır (%54.5). 
Geçimsizlik çoğu kez anne-baba arasında sayısız nedenlerden kaynaklanabilir. Hangi 
nedenden olursa olsun geçimsizlikten en çok zarar gören taraf çocuklar olmaktadır. Ailedeki 
kavganın önemli boyutlarından birisi de kavga sırasında şiddete başvurulup vurulmadığıdır.  
 
Suçlu Çocukların Aile Bireylerinin Birbirleri Dövme Durumu. 
 
Suçlu çocukların ailelerinde önemli oranda dövme olayı, bir başka ifade ile şiddete başvurma 
durumu vardır. Araştırmaya dahil çocuklardan %34’ünün ailesinde dövme olayı vardır. 
Dövülme durumunda ise ilk sırayı anne ve çocuklar almaktadır. 
 
 
Evlerinde Dövme Olan Suçlu Çocukların Ailelerinde Kimlerin Kimleri Dövdüğünün 
Dağılımı.  
 
Dövme olayının daha çok çocuk ve anneye yönelik olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum 
çocukların psikososyal gelişmelerini son derece olumsuz yönde etkiler.Bu çocukların suçluluk 
dahil bir çok davranışlara yönelmelerine yol açabilir.  
 
 
Suçlu Çocukların Evlerinde Uygulanan Ceza Türlerinin Dağılımı.  
 
Suçlu çocuklardan %84.4’ü en hafiften en ağırına kadar çok çeşitli disiplin yöntemleri karşı 
karşıyadır. Şiddet ve türü ne olursa olsun uygulanan bu yöntemler çocuklar açısından son 
derece olumsuzdur. Yine görüldüğü gibi zaman  uygulanan bu olumsuz yöntemler fiziksel 
istismara kadar gidebilmektedir. Şüphesiz bu olumsuz tablo çocukları suça iten nedenler 
araştırılırken üzerinde önemle durulması gereken  bir tablodur. Çocuklarda az bir bölümü 
(%15.6) ise kendilerine ceza verilmeden nasihat edildiğini belirtmişlerdir. ..Bir kabahat 
yaptığında cezalandırıldıklarını bildiren 318 çocuktan 200’ü (% 62.9) dövülerek 
cezalandırıldıklarını bildirmişlerdir. Dövülerek cezalandırma ile aç bırakma, odaya hapsetme, 
zincire vurma, bir yerini yakma gibi cezalandırmalar dikkatle değerlendirildiğinde suçlu 
çocukların ailelerindeki şiddet açıkça görülebilir.  
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Suçlu Çocukları En Çok Dövenlerin Dağılımı.  
 
Suçlu çocuklar en çok babaları tarafından dövülmektedir.  
 
 
Dövülerek Cezalandırılan Suçlu Çocuklarda Morarma – Yaralanma Durumu. 
 
Dövülerek cezalandırıldıkları bildirilen 200 çocuktan 83’ü (%41.5) dövüldüklerinde muhtelif 
yerlerinde morarma ve yaralanma olduğunu bildirmişlerdir.  
 
Evde fena muameleye maruz kalan çocukların bir çoğu evden ve okuldan kaçma, kollarına 
jilet atma, tiner koklama gibi kötü alışkanlıklara sahiptirler.  
 
 
Suçlu Çocuklarda Moraran Ve Yaralanan Yerlerin Dağılımı.  
 
Suçlu çocuklardan dövülerek cezalandırılanların %32.5’i baş bölgesi gibi insanın en hassas 
bölgesinden yaralandıklarını ve morarma olduğunu bildirmektedirler. Sonuçlar birlikte 
değerlendirildiğinde suçlu çocukların ailelerinde şiddete başvurulmaktadır. Bu bazen fiziksel 
istismar boyutlarına ulaşmaktadır. Bu durum çocukları suça iten faktörlerden birisi olarak 
görülebilir.  
 
 
Suçlu Çocukların Dövüldükleri Sırada Diğer Aile Bireylerinin Tepkisi.  
 
Suçlu çocukların dövülme sırasında daha çok anneleri korumaya çalışmaktadır.Çocukların 
aileleriyle etkileşiminin olumlu ya da olumsuz olduğunun göstergelerinden birisi de evden 
kaçma durumlarıdır. Ailede karşılaştığı güçlükleri yaşamayan çocuklar evden kaçma 
davranışları gösterebilirler.  Bu ise çocukların suç işlemeleri dahi bir çok olumsuz 
davranışlara yönelmesine yol açabilir.  
 
 
Suçlu Çocukların Evden Ve Yurttan Kaçma Durumu.  
 
Suçlu çocuklarda yarıya yakın bir oranı (%46.7) evden kaçtıklarını bildirmişlerdir. 
 
 
Evden Kaçan Suçlu Çocukların Evden Kaçma Sıklığı Kaç Kez.  
 
Evden kaçtıklarını bildiren 176 suçlu çocuktan 126’sı (%71.6) iki ve daha fazla olmak üzere 
evden kaçmışlardır. Bu durum evden kaçma olayının ailede sağlıksız bir gelişmenin işareti 
olabilmektedir.  
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Suçlu Çocukların Kendilerine Göre Kaçma Sebepleri. 
 
Çocuklar evde fena muamele gördükleri için (%23.9) ve macera aramak için (%39.8) evden 
kaçtıklarını bildirmişlerdir.Bu arada macera aramak üzere evden kaçtıklarını bildirenlerin 
üzerinde akran guruplarının baskısı görülmektedir. 
 
 
Suçlu Çocukların Kaçtıktan Sonra Gittikleri yerler Kaç-Git-Yer. 
 
Suçlu çocuklardan evden kaçtıklarını bildirenler muhtelif yerlere gitmektedirler.Bunlardan 
%45.4 başka şehirlere  gittiklerini beyan etmişlerdir. Bu durum çocuklar açısından evden 
kaçan ve aynı şehirde bulunanlara göre çok daha risklidir. Evden kaçan ve aynı şehirde 
kalanların eve dönmeleri daha kısa sürede ve daha kolay gerçekleşebilir. Buna karşın başka 
şehirlere gidenlerin eve dönmeleri daha uzun süreyi alabilir. Evden kaçan çocukların 
kaçtıktan sonra gittikleri yerlerdeki kişilerle ilişkileri onların suça yönelmelerinde etken 
olabilir. Özelliklede arkadaş gurupları ile akrabalarının tutumları bu çocukları suça ya da 
başka olumsuz davranışlara yönlendirebilir. Suçluluk açısından en risk gurup ise evden kaçan 
ve sokaklarda kaldıklarını bildiren guruptur. Evden kaçma olgusunun en önemli boyutlarından 
birisi de evden kaçan çocukların ne kadar süre evden kaçtıkları ve eve dönüş şekilleridir. 
 
 
Evden Kaçan Suçlu Çocukların Evden Kaçtıkları Sürelerin Dağılımı. 
 
Evden kaçan çocukların kaçma süreleri farklı farklıdır. Çocuklardan yarısı (%50.0) bir aydan 
fazla sürelerde evden ayrı kalmışlardır. Bu süreler çok önemlidir. Kaçma süreleri uzadıkça 
çocuklar için tehlikenin de artacağı söylenebilir.Bu tehlikeler suçlu davranışa yönelme ya da 
başka bir biçimde olabilir.  
 
 
Evden Kaçan Çocukların Eve Dönüş Şekilleri.  
 
Dikkati çeken durum çocuklardan %50’sinin kendi iradeleriyle evlerine geri dönmeleridir. Bu 
durum çocukların aileleri ile ilişkilerinin tümüyle kopmadığı gösterebilir. Ya da dış çevredeki 
tehlikelerin farkına vararak evdeki olumsuz koşullara rağmen evi tercih etmeleri şeklinde 
yorumlanabilir. Bir diğer durum ise suçlu çocuklardan %14.8 gibi küçümsenmeyecek bir 
oranın bir daha eve dönmemeleridir. Araştırma sırasında elde ettiğimiz bilgilere göre bu 
davranışı gösteren çocukların suç işlemeleri nedeniyle tutuklandıkları için evlerine hiç geri 
dönmedikleri belirlenmiştir. Bu da bize gösteriyor ki evden kaçmanın doğuracağı en önemli 
sorunlardan birisi çocukların suça yönlenmeleridir.  
 
 
Evden Kaçan Suçlu Çocukların Eve Geri Döndüklerinde Ailelerin Tepkisi. 
 
Verilen bilgilere göre geri dönen çocukların çoğunluğu ailelerinde olumlu tepkiyle 
karşılanmaktadır (%72.7). Önemli denilebilecek bir bölümü de olumsuz karşılanmaktadır 
(%21.3). Evden kaçma davranışlarında bir diğer durum da evden kaçmadıkları halde kaçmayı 
düşünenlerin olup olmadığıdır.  
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Evden Kaçmayan Suçlu Çocukların Evden “Yurttan” Kaçmayı Düşünüp 
Düşünmediklerinin Dağılımı. 
 
Evden kaçmayan 201 suçlu çocuktan sadece 34’ü kaçmayı düşünmüştür. 
 
 
Suçlu Çocukların Evden Kaçmayı Düşünme Sebepleri. 
 
Evden kaçmayı düşünenleri bu düşünceye sevk eden nedenler evden kaçan çocukların 
nedenleriyle paralellik göstermektedir. Burada da ergenlik döneminde akran gurupların etkisi 
görülmektedir. Evden kaçma nedenleri ve evden kaçmayı düşündüren nedenlere birlikte 
bakıldığında eğer ailede iletişim sağlıklı olabilse ve ailede çocuklara yeteri  kadar ilgilenilse 
evden kaçma durumu ortaya çıkmayabilir. Böylelikle suç işleme v.b. olumsuz davranışlara 
yönelme en aza inebilir. Aile içi etkileşimde üzerinde durulması gereken konulardan birisi de 
çocukların bir sorunla karşılaştıklarında onlara yardımcı olup olmadığıdır.  
 
Suçlu Çocukların Sorunlarında Kendilerine Yardımcı Olan Kişilerin Dağılımı. 
 
Suçlu çocukların sorun çözümünde başta anneleri (%43.5) olmak üzere daha çok ailelerinden 
aranmaktadır. 
 
 
Suçlu Çocukların Sorunlarıyla Baş edemedikleri Zaman Yaptıkları Davranışların 
Dağılımı. 
 
Suçlu çocuklar sorunlarıyla baş edemediklerinde büyük çoğunlukla olumsuz davranışlara 
yönelmektedirler.(%88.3). Bu olumsuz davranışların başında bedensel gelişmelerine zararlı 
olan sigara içme (%66.4) gelmektedir. Yaşamak istemediği duygusuna kapıldığını beyan 
edenler ise  (%31.2)oranındadır. Kendine zarar verdiklerini bilenler ise (%24) oranındadır. 
Tüm bu olumsuz davranışların sık görülmesi ile suçlu davranış arasındaki paralellik olduğu 
söylenebilir.  
 
Suçlu Çocukların Ailelerinde Görülen Kötü Alışkanlıkların Dağılımı. 
 
Bildirimlere göre %68.2’sinin ailesinde içki, %92.3’ünün ailesinde kumar, %97.6’sının 
ailesinde ise uyuşturucu alışkanlığı yoktur.Bu durum çocuklar açısından olumlu bir 
durumdur.Yine bu çocukların %31.8’nin ailesinde içki, %7.7’sinin ailesinde kumar ve 
%2.4’ünün ailesinde uyuşturucu alışkanlığı vardır. Ailesinde kumar alışkanlığı olan 29 
çocuktan 17’sinin babası kumar oynamaktadır.Ailesinde uyuşturucu alışkanlığı olan 9 
çocuktan 5’nin babası uyuşturucu kullanmaktadır. Görüldüğü gibi her üç kötü alışkanlıktan da 
ilk sırayı baba almaktadır. Babanın aile hem otoriteyi temsil etmesi ve hem de çocuklar 
tarafından model olarak alınması düşünülürse suçlu çocuklar açısından babaların içki içmesi 
olumsuz davranışlara zemin hazırlayabilir 
 
Daha öncede belirtildiği gibi ailesi tarafından dövülen ve çeşitli kötü muamelelere maruz 
kalan çocuklar kendilerini kötü alışkanlıklara adamışlardır. 
 
Subaşı 1974’de yaptığı araştırmada suçlu çocukların %21.48’inin alkol alışkanlığı, 
%17.4’ünde ise uyuşturucu alışkanlığı olduğunu saptamıştır.  
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Araştırmanın yapıldığı tarihte kuruma gelmeden önce çocuklardan %49.3’ünün alkol 
alışkanlığı, %10.9’unun ise hap ve uyuşturucu kullandığı öğrenilmiştir. 
 
 
Suçlu Çocukların Aile Ve Yakın Çevresinde Suç işleme Durumu. 
 
Suçlu çocukların aile ve sosyal çevresinde suç işleyenlerin oranı %51.7’dir. Suç işleyen aile 
ortamında daha fazladır (%38.7). 
 
Suçlu Çocukların Aile Ve Çevresinde Suç İşleyen Kişiler. 
 
 
Aile çevresinde suç işleyenler arasında ilk sırayı yakın akrabalar (amca, dayı, v.b.%43.2), 
ikinci sırayı ağabey, abla (%27.4), üçüncü sırayı ise baba almaktadır. 
 
 
Suçlu Çocukların Yakın Çevresinde (Sosyal Çevre) Suç İşleyenlerin Dağılımı. 
 
 
Suçlu çocukların yakın çevresinde suç işleyenler komşuları ve arkadaşları bulunmaktadır. 
Bunların %59.2 komşuları, %40.8 ise arkadaşlarıdır. 
 
 
Suçlu Çocukların Aile Ve Yakın Çevrelerde İşlenen Suç Türlerinin Dağılımı. 
 
Suçlu çocukların aile ve yakın çevresinde işlenen suçların başında adam öldürme (%34.3) 
gelmekte onu yaralama izlemektedir (%22.5).Tüm değerler birlikte değerlendirildiğinde suçlu 
çocukların aile ve yakın çevresinde önemli oranda (%51.7) suç işleyen kişiler vardır. Bu 
kişiler çocuklar üzerinde etkili olabilecek, onlara kötü örnek olabilecek kadar yakın ve iç 
içedir. Suç türleri arasında şahsa karşı suçlar ön sırada yer almaktadır. 
 
Suçlu Çocukların Ev Dışında Fena Muamele Yapılıp Yapılmadığının Dağılımı. 
 
Suçlu çocuklarda %21.2 gibi önemli bir oranı sosyal çevrede fena muamele ile 
karşılaştıklarını bildirmişlerdir. 
 
Suçlu Çocuklarda Ev Dışında Fena Muamele Yapan Kişilerin Dağılımı. 
 
Kendilerine fena muamele yapıldığı gerçeğini ortaya koyan 80 çocuğun ele alındığı araştırma 
bizlere göstermiştir ki bu dağılım okulda, iş yaşamlarda yada girdikleri diğer guruplarda ki 
yetişkinler tarafından meydana gelmektedir.Buna göre yabancı yetişkinlerden %46.2,  
işverenlerinden %21.3, büyük çocuklardan %21.3, öğretmenlerinden %11.2 oranlarında fena 
muameleye uğradıkları saptanmıştır.  
 
Suçlu Çocuklarda Ev Dışında Yapılan Fena Muamelenin Şekli. 
 
Suçlu çocuklardan ev dışında kendisine fena muamele yapılan çocuklara %68.7 oranında 
dövme şeklinde fena muamele yapılmıştır.Ayrıca hakaret etme (%20.0), namusuna sataşma, 
askıya asma, yaralama gibi duygusal, cinsel ve fiziksel yönden istismar edildikleri 
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görülmektedir.Görüldüğü gibi sosyal çevredeki yetişkinler de çocuklar üzerinde olumsuz etki 
yapabilmekte onların suç işlemelerine olumsuz yönde katkıda bulunabilmektedir. 
 
Akran Gurupları ve Suçlu Çocuklar. 
 
Suçlu çocukların suç işlemeden önce arkadaşlarında muhtelif şekilde olumsuz davranışlar söz 
konusudur. Tüm bu davranışların suçlu çocuklar üzerinde olumsuz etki yarattığı ve suçluluğa 
hazırlayıcı rol oynadığı söylenebilir. Örneğin suçlu çocuklardan evden kaçanların bu oranı 
%46.7, arkadaş guruplarında bu oran ise %30.8 olarak bulunmuştur. Buna göre suçlu 
çocukların arkadaş guruplarında %5.3 oranında suç işleyen kişiye rastlanmaktadır. 
 
Kuruma Gelmeden Önce Alkol, Uyuşturucu, Sigara Alışkanlıklarının Dağılımı. 
 
Suçlu çocuklardan %49.3'ünde alkol, %81.7'sinde sigara alışkanlığı vardır.Kurumlara 
gelmeden önce uyuşturucu ve hap kullandıklarını bildiren çocuklardan 31'i esrar, 10'u ise hap 
kullandığını bildirmiştir. 
 
 
Kuruma Gelmeden Önce Kullanılan Uyuşturucu Türü 
 
Suçlu çocuklarda daha çok görülen kötü alışkanlık sigara alışkanlığıdır.Diğer bağımlılık 
yapan alışkanlıkların sıklık oranı da küçümsenmeyecek ölçüdedir.Buna göre kullanılan 
uyuşturucu maddelerinden esrar %75.6, hap %24.4oranında karşımıza çıkar. 
 
Okul Yaşamı Ve Suçlu Çocuklar. 
 
Çocukların gerek eğitimde ve gerekse sosyalleşmede okul yaşamı önemli bir yer tutar. Bu 
süreçte aile yaşamı, sosyal çevredeki yaşam, iş yaşamı ve okul yaşamı iç içedir. Çocuğun 
aile,iş veya sosyal çevresinden kaynaklanabilecek herhangi bir güçlük ya da sorun okul 
yaşamına önemli bir ölçüde yansıyabilir.Ya da okul yaşamında okul başarısızlığı, dayak v.b. 
çeşitli zorluklarla karşılaşabilir.Çocuklar bu güçlükler sonucunda olumsuz davranışlar 
geliştirebilir, suça yönelebilirler.  
 
Suçlu Çocukların Suç İşledikleri Andaki Öğrenim Durumlarının Dağılımı. 
 
Suçlu çocukların yarıya yakın bir bölümü %45.3 ilk okul mezunudur. %26.5'i ise ilk 
öğretimini tamamlamamış ya da hiç okula gitmemiştir.%12.5'i ortaokulu terk etmiştir. 
 
 
Suçlu Çocukların Okuldan Kaçma Durumu. 
 
Suçlu çocukların önemli bir oranı %45.4 okuldan kaçtıklarını beyan etmişlerdir. Okuldan 
kaçma davranışının önemi yanında kaçma sıklığı, kaçma nedenleri, okuldan kaçınca yaptığı 
işler ile okuldan kaçma davranışına ailelerinin tepkisi ayrı ayrı önemi vardır.Çünkü okulda 
kaçma davranışları zincirleme olarak yeni olumsuz davranışlara yol açabilir. 
 
Suçlu Çocuklardan Okuldan Kaçanların Okuldan Kaçma Sıklığı. 
 
Okuldan kaçma olguları bu tip çocuklarda sık sık yinelenen bir olgudur. (%91.8) ve suç 
işleme dahil birçok olumsuz davranışa yönelmelerine zemin hazırlayıcı niteliktedir. 
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Suçlu Çocuklardan Okuldan Kaçma Nedenlerinin Dağılımı. 
 
Okuldan kaçma nedenleri arasında ilk sırayı arkadaş  etkisi (%41.0), ikinci sırayı ise okul 
başarısızlığı (%34.5) almaktadır.Bu çocukların neden kolayca arkadaş etkisi altında kaldıkları 
ve neden okulda başarısız oldukları konusu üzerinde durmak gerekir. Her iki durumun da 
ailenin ihtimalinden ya da aile içi ilişkilerin düzensizliğinden kaynaklandığı düşünülebilir. 
 
Suçlu Çocuklardan Okuldan Kaçtıklarında Yaptıkları İşlerin Dağılımı. 
 
Okuldan kaçan suçlu çocukların aktivitelerine bakılacak olduğunda başı boş gezmenin %31.0, 
arkadaşlarla oyun oynamanın %24.0 yine arkadaşları ile kahvehane, atari salonları gibi 
yerlerde zaman geçirmeleri %21.6,  ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık gibi işlere gitmeleri  
%17.5, sinemaya gitme %4.7, babalarını ziyarete gitme oranları ise %4.7 oranında 
görülmüştür. 
 
Suçlu Çocuklara Okuldan Kaçtıktan Ailelerinin Tepkisi. 
 
Genellemeye bakıldığında bu çocukların ailelerinden önemli bir kısmı durumdan habersiz 
olarak karşımıza çıkmaktadır.Habersiz olan %40.9 oranındaki bu ailelerin okulla işbirliğinde 
bulunmadıkları ya da çocuklarına karşı ilgisiz olduklarını düşünülebilir. Ancak %32.2 
oranında ki aile kesimi ise çocuklarını tekrar okula getirmekte ya da nasihat ederek olumsuz 
koşulları olumluya çevirirken %22.8 ise  şiddete başvurarak daha büyük sonuçlar 
doğurabilecek olan suç dahil her türlü davranışa yol açabilecek davranışlara itmektedir.. 
 
Suçlu Çocukların Suç İşledikleri Anda Çalışıp Çalışmama Durumu. 
 
Yapılan araştırmalar doğrultusunda %65.2'sinin suç işlediği anda herhangi  bir işte faaliyet 
göstermiş olduğu öğrenilmiştir. 
 
Suç İşlediği Anda Bir İşte Çalışanların Çalıştıkları İşlerin Dağılımı. 
 
Çalıştıklarını bildiren çocukların çalışma yerlerine baktığımızda bunun daha çok  %23.6'sının 
küçük esnaf çalışanları olduğu saptanmıştır. Bunun hemen ardından ise %18.3 oranında tarım 
ve çiftçiliğin izlediği görülür. 
 
Suçlu Çocukların Kuruma Gelmeden Çalıştıkları İşler. 
 
Herhangi bir kuruma gelmeden önce çalıştıklarını bildiren %88.9 çocuktan ilk sırayı tarım ve 
çiftçilerin %19.1 oranında aldıkları gözlenirken, ikinci sırayı küçük işletmelerin %16.0 
oranında aldıkları gözlenmiştir. Toplam 377 çocuktan 30'u hiç  bir işte çalışmadıklarını 
bildirirken, 131 çocuğu kapsayan %34.8 oranındaki çocuklar ise suç işledikleri anda herhangi 
bir işte çalışmadıklarını bildirmişlerdir.Genel olarak bu durumdaki çocuklardan alınan veriler 
incelendiğinde, bu çocukların rast gele ve istikrarsız ya da mevsimlik işlerde çalışmış 
oldukları sonucuna varılması mümkündür. 
 
Suçlu Çocukların Sık Sık İş Değiştirme Durumu. 
 
Herhangin bir işte çalıştığını bildiren çocuklardan %78.7 sık sık iş değiştirdikleri saptanmıştır. 
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Suçlu Çocukların Sık Sık İş Değiştirme Nedenleri  
 
Bu çocukların sık sık iş değiştirmelerindeki %55.4 oranındaki en etkili faktör iş yerlerinde 
göstermiş oldukları uyumsuzluk ve anlaşmazlık olarak belirtilmiştir.Ancak bu durumdaki  
çocukların bu tipteki iş yerlerinde olumsuz koşullarda kaldıkları da bilinen başka gerçekler 
arasındadır.Bunun için iş yaşamalarının düzenli, sağlıklı, gelişimine katkıda bulunabilecek 
nitelikte olması şarttır. Aksi halde sunulan olumsuz yaşam, onları daha çok suça itip, 
kaçmalarını sağlamaktadır. Çocukların iş yaşamında bu konudaki en önemli uygulama ise 
Çıraklık Eğitimidir. Bu sırada çocuk izlenip, eğitilip, devletin sosyal  güvencesi ile birlikte 
paralel olarak eğitilir. 
 
Suçlu Çocukların Kazandıkları Paraları Harcama Durumu. 
 
Suçlu çocukların %24.9'u kazandıkları paraları ailelerine verdiklerini ifade etmişlerdir.Bunun 
nedeni ise bu  çocukların ailelerinin çoğunun dar gelirli olmasıdır.Bir bakıma bu ailelerin 
çocuklarının kazancına ihtiyaç duyduğu da söylenilebilir.Fakat istemeden çalıştırılan bu 
çocukların bu durumdan olumsuz yönde etkilendikleri de bir başka gerçektir. 
 
Suçlu Çocukların İşledikleri Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Suç dağılımındaki ilk sıra %22.8 gasp ve %22.0 oralarında mala karşı olan suçlardır. İkinci 
sırada ise %23.8 ırza geçme,  %4.5 ırza kasıt, %0.3 oranlarda kız kaçırma olarak 
görülür.Üçüncü sırada ise %25.5 adam öldürme, %0.8 adam öldürmeye yönelik suçlar 
karşımıza çıkmaktadır.Suçlu çocuklardan 129'u (%34.2)  neden suç işlediklerine ait bilgiler 
vermişler ancak 248'i (%75.8) hiç bir açıklamada bulunamamıştır. Geri kalan 90 çocuk ise suç 
işleme nedenleri hakkında çeşitli algılar vermektedir. 
 
Suçlu Çocukların Algılarına Göre Suç İşleme Nedenleri. 
 
Bu çocukların nasıl bir sosyo-ekonomik ve kültürel yapıda bulundukları göz önüne alınırsa ilk 
suç sırasında %33.3 oranında yer alan kavga ve şiddet eğilimi anlaşılabilir.Buna göre suç 
dağılımında kavga  ve maktul ilk sırayı almaktadır. 
 
Suçlu Çocuklarda Suç İşledikleri Andaki Yaşlarının Dağılımı. 
 
Çocukların çoğunluğu çeşitli suçları 14  yaştan (%10.9) başlayarak 17 yaşa kadar (%39.5)  
işlemektedir.Bunda çocuktaki ergenlik dönemindeki değişim ve gelişiminde büyük payı 
olduğunu düşünebiliriz. 
 
Suçlu Çocukların Suç İşledikleri Yerlere Göre Dağılımı. 
 
Suç işleyen çocukların suç işleme %71.19 oranında kentsel bölgelerdir.Bunun başlıca 
temelleri arasında kısal kesimlerden kentlere göç sorunları yada nüfusun sağlıksız  bir şekilde 
artması soncu yaşanan sosyo-ekonomik sorunlardır. 
 
Suç İşleyen Çocukların Suç İşleme Zamanlarına Göre Dağılımı. 
 
Suç işleme zamanlarının %58.9'unu gündüzleri, %41.1 ise geceleri kapsamaktadır. Bu sonuç 
ise bizlere bu çocukların diğer suç işlememiş çocuklara nazaran aileri tarafından daha çok 
ihmal edildiklerine göstermektedir. 
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Suçlu Çocukların Mağdurlarla İlişkisi 
 
Yapılan araştırmada 116 (%44) çocuktan mağdurları aile içerisinden ya da sosyal çevresinden 
tanıdıkları anlaşılmıştır.Buradan da aile ve sosyal çevrelerindeki iletişim bozukluğunun bu 
çocukları çeşitli suçlara yönelttiği gerçeği ortaya çıkmıştır. 
 
Suçlu Çocukların Kullandıkları Suç Aletleri. 
 
İşledikleri suçlarda suç aleti olan 166 çocuktan büyük bir çoğunluğu %53.6 oranıyla bıçak 
kullanmaktadır. %33.4 ise tabanca veya tüfek ile suç işlemişlerdir. Tekrar burada ailenin 
denetimsizliği ve ihmalkarlığı söz konusu olarak karşımıza çıkar. 
 
Suçlu Çocukların Suç Ortaklarının Olup Olmadığının Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmalar doğrulamıştır ki suçlu çocukların %49.6'sının suç ortağı 
bulunmaktadır.Başka önemli  bulgu ise bu çocukların suç işlediklerinde bu bireylerin büyük 
ölçüde suçta rol oynamalarıdır.İkinci önemli bir nokta ise bu bireylerin genelde aile ya da 
arkadaş gurubundan suçlu çocukların yakın tanıdıkları olarak karşımıza çıkmalarıdır. 
 
Suç Ortaklarının Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Suç ortaklarının işlenen suçlarda %38.0 ile %32.5'da gasp ve hırsızlık suçlarında ortaklık 
ettikleri saptanmış bilgiler arasındadır. 
 
Suçlu Çocuklara Verilen Cezaların Türü. 
 
Suçlu çocuklara verilen cezalara bakıldığında %57.0'ının ağır cezalar aldığı görülür.Ancak bu 
durum çocukların işledikleri suçların ve yaş durumlarına göre verilmiş olsa da bu türde ağır 
suçlar işleyinceye kadar geçirdikleri yaşam süreçleri üzerinde de önemle durulmalıdır. 
 
Suçlu Çocukların  Yargılandıkları Mahkemelerin Dağılımı. 
 
Bu çocukların %71.1'i gibi  büyük bir bölümü Ağır Ceza Mahkemelerinde 
Cezalandırılmaktadırlar.Çocuk Mahkemelerinde yargılananlarına oranı ise %6.9'dur.Oysa ki 
suç işlediğinde 15 yaş ve altındaki çocukların oranı %37.0'dır.Böylece suçlu çocukların  
psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemeyecek özel çocuk mahkemelerinde 
yargılanmaları gereği düşünülürse suçlu çocukların olumsuz bir yargılama sürecinden geçtiği 
düşünülebilir. 
 
  
 Suçlu Çocukların Kaldıkları Kurumlarda Sağlık Sorunlarının Olup Olmadığının Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmalardan anlaşıldığı gibi suçlu çocuklardan %64.2 'si barındıkları kurumlarda 
herhangi bir sağlık sorunu yaşamamışlardır geriye kalan %35.8'i ise dış hastalıkları, 
kırılmalar, çeşitli ameliyatlar "burun, bademcik, göz apandisit, fıtık", bel ağrıları, difteri, 
tüberküloz, mantar, verem, çeşitli böbrek rahatsızlıkları, sinir krizi, epilepsi  gibi 
nöropsikiyatrik hastalıklar sayılabilir. 
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Suçlu Çocuklar Ve Kurumlarda Eğitim. 
 
Bu çocuklardan %53.6 gibi büyük bir bölümü çeşitli eğitim kurumlarından 
yararlanmaktadır.Burada ilk olarak %16.2'yi ilkokulu bitirme eğitimleri söz konusudur. İkinci 
ırayı ise %12.7'le ortaokulu bitirme sınavları gelmekte, üçüncü olarak da kayıt dönemi dışında 
gelen ve herhangi bir kuruma henüz kaydı bulunmamış olan %46 oranın içinde bulunan 
çocuklardır. 
 
Suçlu Çocukların Kurumlarda Çalıştıkları İşlerin Dağılımı. 
 
Suçlu çocukların hukukun doğal bir sonucu olarak yılın herhangi bir zamanında geldikleri ve 
her çocuğun kendine özel infaz süresi olduğu bir gerçektir. Buna karşı görülen işlerde 
çocukların ne derece yararlandıkları tartışma konusudur.Ancak bu çocukların çalıştıkları 
işlerdeki orantıya bakılacak olursa %13.5'nin ağır işlerde, %12.5'nin kunduracılıkla , 
%10.3'ün,n konfeksiyonla,  %8.5'nin metal işlerle, %8.2 matbaa "çiftçilik"le diğer kalanların 
ise fayansçılık, fırıncılık, aşçılık, berberlik, oto tamiri, bahçecilik, halıcılık, inşaat işleri gibi 
meslek guruplarıyla ilgilendikleri görülür.Bunların içinde %31.5'i kuruma yeni gelmiş 
oldukları ya da niteliksiz işlerde çalıştıkları halde bu türlerdeki işleri kabul etmeyen 
çocuklardır. 
 
Suçlu Çocukların Kurumlarda Yaptıkları Hizmet İşlerinin Dağılımı. 
 
Bu tip suçlu çocuklar aynı zamanda kurumlarda niteliksiz işlerde de çalıştırılabilmektedir. 
Örnek olarak çöp ve çevre temizliği, bulaşık, çay-ocakları ya da garsonluk gibi.... Ancak  bu 
çocukların kurumlar dışında, doğal çevrede yaşayan diğer akran guruplarına baktıklarında bu 
çeşit işlerde çalıştırılmaları çocuklar için olumsuz ve tekrar topluma kazandırılabilmesi 
açısından daha içinden çıkılmaz bir durum yaratmaktadır. 
 
Suçlu Çocukların Kurumlarda Disiplin cezası Alıp Almadıkları. 
 
Genelde ceza alanların oranı %11.7 düzeyindedir. Fakat burada unutulmaması gereken bir 
gerçek bu çocukların buraya daha önce suçlu oldukları için gelmeleridir. Ancak bu durum iki 
yönden ele  alındığında bu kurumların asıl amacının yeniden eğitim olması ve suç düzeyinin 
indirgenmesi beklentisidir.İkinci unsur ise suç olgusunun her durum ve koşulda tekrar su 
yüzüne çıkabilme gerçeğidir. 
 
Disiplin Cezası Alanların Ceza Alma Nedenleri. 
 
Kurumlarda bulunan çocuklar burada da suç işleyebilmektedir. Bunların içerisinde koğuşta 
kavga çıkarmak %31.8'le ilk sırayı alır. Ardından %25.0'la firar etmek, %13.6'la isyana 
karışmak, %11.4'le hükümlü yaralamak, %6.8'le firar, %4.5'le sigara içmek, %2.3'le tiner 
koklamak yada kurum ve kuruluşlara karşı gelmek, bıçak atmak gibi suçlarda 
bulunabilirler.Bunlar arasında kurumlara gelen çocuklar öncelikle tretmanlarına göre 
sınıflandırılmalı, uygulanan disiplin cezalarının tümü  ayrıntılı bir şekilde sınıflandırılıp, ceza 
yerine önce eğitim kavramının öncelikli bir yerde bulundurulması gerekir. 
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Disiplin Cezası Alanların Ceza Türleri. 
 
Çoğu disiplin cezası alan çocuklara uygulanan cezalar onları daha da olumsuz şekilde 
etkileyebilecek türden cezalardır.İnfaz hukuku gereği %61.4 gibi yüksek bir oranda hücre 
hapisi uygulanan bu çocukların, aynı zamanda mahkemeye verildikleri ve onlara yararlı 
olabileceğine inanılar kurumlardan uzaklaştırılıp başka kurumlara gönderildikleri 
unutulmamalıdır. 
 
Suçlu Çocukların Kurumlarda Arkadaşları ile İlişkileri Konusundaki Algılar. 
 
Toplu halde yaşayan ve buradaki guruplarda reddedilme  olasılığıyla karşılaşabileceklerini 
önceden tahmin eden bu çocuklar, buna göre arkadaş ilişkilerine gerekli özeni ve saygıyı 
göstermektedirler. Yapılan bu araştırmada görüldüğü gibi %62.6 bir çoğunlukla çocuklar 
birbirleri ile iyi bir iletişim kurmaktadır. Ancak %37.4 azınlık sayılabilecek bir oranı 
kapsayan çocuklarda ise kötü iletişim ve ilişkiler söz konusu olmaktadır. 
 
Suçlu Çocukların Arkadaş ve Personel İlişkileri 
 
Islah kurumları suçlu çocukların yeniden eğitim ve tretmanları açısından önemli 
kurumlardır.Bir süre sonra çocuk için bu kurumlar aile ve daha önce içinde bulunmuş olduğu 
sosyal gurupların yerini almaktadır.Ancak bu yeni arkadaş guruplarının bir öncesindekinden 
farkı burada hepsinin çeşitli suçlar işlemiş olmalarıdır.Bu durum onların birbirlerini daha 
yakın anlamalarını ve birbirlerine yardım etmelerini kuvvetlendirir.Fakat bu duruma karşı 
kurumlarda bu arkadaş ilişkileri tretman guruplar tarafından iyi izlenmediği ve gerekli 
müdahaleler yapılmadığı taktirde çocukların birbirlerini etkileyerek kötü alışkanlıklar 
edinmelerine, birbirlerine zarar vermelerine, hatta yeniden suç işlemelerine yol açılabilir. 
 
Suçlu Çocukların Kurumlarda İnfaz Personeli İle İlişkileri Konusunda Algıları. 
 
Suçlu çocuklardan %52.3'ü infaz personeli ile arasındaki ilişkilerini iyi olarak 
değerlendirmişlerdir. Yarıya yakın bir bölümü ise olumsuz olarak 
değerlendirmiştir.Araştırmalar arasında ilişkilerini olumsuz olarak değerlendiren çocukların 
bu personelerden çoğunun kendilerine küfür etmelerinden, dayak atmalarından, hakarette 
maruz kalmalarından şikayetçi olmuşlardır. 
 
Suçlu Çocukların Kaldıkları Kurumlarda Eğitimcilerle İlişkileri Konusunda Algılar. 
 
Bu çocukların yapılan araştırma sonucunda eğitimci gurup ile ilişkilerinin %64.2 oranında 
daha olumlu oldukları gözlenmiştir.Bu konuda görüş bildirmeyen 133 çocuk (%35.3) ise 
eğitimci personelle henüz karşılaşmamış veya personelin onlara daha ulaşmadıkları çocuklar 
olduğu anlaşılmıştır. 
 
Suçlu Çocukların Kurumda Bir Sorunları Olduğunda Öncelikler Yardım Aldığı Kişilerin 
Dağılımı. 
 
Suçlu çocukların öncelikle %52.0 oranında yardım aldıkları kişilerin başında infaz ve koruma 
memurların gelmekte, ikinci sırada ise %49.1 oranda yöneticiler gelmektedir. Öncelikle 
sorunlarını paylaşması gereken kişilerin (Psikoloji Sosyal Hizmet Uzmanları Ve Öğretmenler) 
daha alt sıralarda kalması ise üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. 
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Suçlu Çocukların Kurumda Kaldığı Sürede Aile İlişkileri 
 
%72.7'inin bulundukları kurumlara ziyaretçileri gelmekte , %27.3'ünün ise ziyaretçisi 
gelmemektedir. 
 
Suçlu Çocukların Ziyaretçilerinin Dağılımı. 
 
Ziyarete gelen kişilerin çoğunluğunu aile bireyleri oluşturmaktadır.Bu oran %96.4 gibi büyük 
bir kesimi kapsamakta ve çocuklar açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. 
 
Ziyaretçisi Gelmeyen Çocukların Aileleri İle Haberleşme Durumu. 
 
Suçlu çocuklardan çok %8.2 gibi çok aza bir oranının aile çevresinde değişiklik olmuştur. 
%91.8 gibi büyük bir çoğunluğunun ailesinde ise değişiklik olmamıştır. Bu durumu özellikle 
ölüm, boşanma, ayrılık gibi  çocuklar üzerinde olumsuz etki yapan değişiklikler açısından 
olumlu olarak değerlendirmek gerekir. 
 
Ailelerinde Değişiklik Olan Çocukların Ailelerindeki Değişiklikler. 
 
Yapılan araştırmada çıkarılan sonuç şudur ki %3.2'sini babası cezaevine girmiş, %38.7'sinin 
kardeşleri evlenmiş, %9.7'sinin ailesinde boşanmalar yaşanmış, %48.4'ü ise yakınlarını 
kaybetmiştir. 
 
Suçlu Çocukların Kaybolan Yakınları. 
 
Bu çocukların ailesinde değişiklik olanlardan ki değişiklik türleri onları önemli ölçüde 
etkileyebilecek niteliktedir.Örneğin babası ceza evine giren bir çocuk %53.3 oranında bu 
durumdan etkilenmekte, babası vefat eden bir çocuk ise %20.0 oranında olumsuz yönde 
etkilenmektedir. Bunların yanı sıra kardeşlerin evlenmesi onları olumlu yönde etkilerken, 
yakınlarını kaybetmeleri olumsuz yönde etkileyebilecek niteliktedir. Kaybedilen yakınlar 
baba, anne, kardeş gibi birinci dereceden yakınlardır. 
 
Suçlu Çocukların Kurumlarda Kaldıkları Sürede Aileleri İle İlişkileri Hakkındaki Algıları. 
 
Suçlu çocuklardan %58.4'ü aile ile ilişkilerini iyi olarak değerlendirmektedirler.%41.1'lik 
oranı ise kötü olarak değerlendirmektedirler. Bu önemli bir orandır. Aile ilişkilerini kötü 
olarak algılayan bu 155  çocuktan bir bölümünün ailesinin olmadığı düşünülürse de bu durum 
onların geleceği, özellikle tahliye sonrası için olumsuz bir durumdur. Çünkü tahliye sonrası 
içine gireceği çevrenin şartları bu çocukları her an yeni bir suça itebilir. 
 
Suçlu Çocuklar Ve Tahliye Sonrası Yaşam 
 
Yapılan araştırmalar suçlu çocukların hemen hepsinin kurumdan tahliye sonrası yaşamları ile 
ilgili kaygıları olduklarını göstermektedir. 
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Suçlu Çocukların Tahliye Sonrası Planları. 
 
Suçlu çocukların %58.4'ünde tahliye sonrası iş bulma kaygısı mevcuttur. Geri kalan ve hiçbir 
planı olmadığını ifade eden suçlu çocuklardan bir çoğu ise kuruma yeni gelmiş yada 
tahliyesine uzun bir süre olan çocuklar olduğu sanılmaktadır. 
 
Tahliye Sonrası Planları Olan Suçlu Çocukların Herhangi Bir Gelişmede Bulunup 
Bulunmadıkları. 
 
Tahliye sonrası planları olan suçlu çocuklardan girişimde bulunanların oranı %11.6 gibi bir 
oranda oldukça az bir kısmı kapsamaktadır. Bunlardan %88.4 'ü ise hiç bir girişimde 
bulunmamıştır. 
 
 
Tahliye Sonrası İçin Girişimde Bulunanların Ne Tür Girişimde Bulundukları. 
 
Bunlardan %41.4 'ü  akrabalarından yardım istemiş bunun sonucu olumlu yanıt almış. 
%27.6'sı eğitimlerini bitirmek için tekrar okula dönüp, üniversite hazırlık kurslarına katılmış, 
%17.2'si  eski iş yerinden olumlu yanıt almış, %13.8'i ise dükkan açmak için ailesinden 
olumlu yanıt almıştır. 
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(T-2) Pedagog.N.Alagöz Kasten Adam Öldürme Suçuna Yönelmiş Ergenler İle Suça 
Yönelmiş Ergenlerin Benlik Saygılarının Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi Adli 
Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Danışman:Prof.Ş.Yüksel. İstanbul-1998. 
 
 
Suça Yönelmiş Ergenlerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Suça yönlenenlerin %81.1 gibi büyük bir oranı okur yazar olamayan, okur yazar ancak bir 
okul bitirmemiş yada ilkokul mezunu gibi düşük eğitim seviyesinde oldukları görülmüştür. 
Burada eğitim düzeyi yükseldikçe suça yönelmiş deneklerin sayılarının azaldığı dikkati 
çekmektedir. 
 
Suça Yönelmiş Ergenlerin Çalışma Durumuna Göre Dağılımı. 
 
Araştırmaya katılan suçlu çocukların %79.7 gibi büyük bir çocukluğunun cezaevine girmeden 
önce herhangi bir işte, %20.3'ünün ise herhangi bir işte çalışmadıkları ortaya 
çıkmıştır.Çalışanların ise fazla bir beceri ve eğitim gerektirmeyen konfeksiyon, temizlik işleri, 
araba tamirhanesi, çıraklık, ayakkabı boyacılığı gibi işlerde bulundukları öğrenilmiştir. 
 
Suça Yönelmiş Ergenlerin Yaşlara Göre Dağılımı. 
 
Suça yönelmiş ergenlerin %60.2 gibi bir çoğunluğu 16-18 yaş gurubunun içinde olduğu 
saptanmıştır.İkinci sırada ise %27.4 gibi bir oranla 19-21 yaş gurubu yer almaktadır. 
 
Suça Yönelmiş Ergenlerin Suç Ortakları Açısından Dağılımı. 
 
Suça yönelmiş ergenlerin %56.9'u suçlarını yalnız işlemişlerdir. Bu suç türünü suç ortakları 
ile birlikte işleyenlerin oranı ise %43.1'dir. 
 
Suça Yönelen Ergenlerin Daha Önce Suça Yönelmelerine Göre Dağılımı. 
 
%73.9 gibi büyük bir çoğunluğun daha önce herhangi bir suça yönelmedikleri anlaşılmıştır. 
Ancak Burada söz konusu olan daha başka suçlar deyimi ile görüşmemiz sırasında 
yargılanmakta olduğu yada hüküm giydiği suç olan adam öldürme suçu dışındaki suçlar 
kastedilmektedir. 
 
Suça Yönelmiş Ergenlerin Aile Ve Yakın Çevresinin Suça Yönelmelerine Göre Dağılımı. 
 
Suça yönelmiş ergenlerden %71.2 oranında büyük bir çoğunluğu aile ve yakın çevrede suça 
yönelenlerin olmadığı bulunmuştur. Buradaki suç kavramı ile sadece kasten adam öldürme 
suçu değil, her türlü suç kastedilmektedir. 
 
Suça Yönelmiş Ergenlerin Suça Yönelme Nedenlerine Göre Dağılımı. 
 
Araştırmaya katılmış %96 gibi büyük bir bölümü suça kişisel nedenler yüzünden yeni 
ergenlik döneminin özellikleri ile ani  öfke nöbetleri sonucunda yöneldiğini bildirmiştir.Bu 
gurubun kapsamına, kıskançlık-namus cinayetleri, kavga, seksüel dürtü gibi suçlar 
girmektedir.Örneğin araştırmada kız arkadaşına, kız kardeşine yada annesine laf atılması 
sonucunda ortaya çıkan kavga veya annesinin başka erkeklerle birlikte olması nedeni ile 
namusunu koruma güdüsüyle erkek ergenlerin bu suça daha çok yöneldikleri görülmüştür. 
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Ayrıca diğer suçlar gurubuna ise tasarlanmış öç alma, hırsızlık-gasp gibi suçlar girmektedir. 
Kan davası bildirenleri ise düşünüldüğünün aksine %2 gibi düşük bir orandadır.Ancak kan 
davasındaki bu ortalamanın beklenenden bu derece düşük olması cezaevi koşulları nedeni ile 
tek tek görüşme fırsatının bulunmayışından kaynaklanmaktadır. 
 
Suça Yönelmiş Ergenlerin Geçirmiş Oldukları Bedensel Ve Ruhsal Hastalıklara Göre 
Dağılımı. 
 
Yapılan bu araştırmada %73.2 gibi büyük bir çoğunluğu herhangi bir bedensel veya ruhsal 
hastalık geçirmemiştir.Burada bedensel rahatsızlıklar olarak kalp, romatizmal gibi kişinin 
işlevsellik düzeyini engelleyebilecek rahatsızlıklar göz önüne alınırken, ruhsal rahatsızlıklar 
olarak ise herhangi bir tedavi görmesi yada işlevselliğini günlük yaşamında engelleyebilecek 
düzeydeki rahatsızlıklar kastedilmiştir. 
 
Suça Yönelmiş Ergenlerin İlkokullarını Zamanında Bitirmelerine Göre Dağılımı. 
 
Deneklerin %71.8 gibi bir oranının ilkokullarını zamanında bitirdikleri bulunmuş, %28.2'sinin 
ise ilkokullarını gecikerek bitirdikleri ortaya çıkmıştır. 
 
Suça Yönelmiş Ergenlerin Anne Babalarının Yaşam Biçimlerine Göre Dağılımı. 
 
%68.6'sı öz anne ve babası ile birlikte kalmakta %10.5'nin annesi, %13.1'inin babası ve 
%7'sinin ise anne ve babası ölmüştür. %7.1'ininde anne ve babalarından ayrı yaşadıkları 
öğrenilmiştir. 
 
Suça Yönelen Ergenlerin Ailelerinin Göç Ettikleri Yerlere Göre Dağılımı. 
 
Suça yönelen ergenlerin %39.2'sinin daha önceleri de ilde yaşadıkları ve oradan geldikleri 
anlaşılmış %37.9'unun köyde yaşadığı, %7.2'sinin ilçelerde yaşadığı, %15.7'sinin ise 
ailelerinin nereden geldiklerini bilmedikleri öğrenilmiştir. 
 
Suça Yönelen Ergenlerin Ailedeki Çocuk Sayılarına Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya katılan çocuklardan %48.3'ünün iki kardeşe sahip oldukları, %37.2'sini 
ise üç ve daha fazla kardeşe sahip oldukları, %11.2'sinin ise sekizden daha fazla kardeşe sahip 
olduğu anlaşılmıştır.Tek çocuk olma oranı ise %3.3 gibi çok küçük bir oranla sınırlı kalmıştır. 
 
Suça Yönelmiş Olanların Mesken Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
%54.2 gibi yarıdan fazla bir oranda bu çocukların apartmanda, %29.4'ü genellikle kendi 
yaptıkları tek katlı veya çok katlı evlerde, %13.8'i ise gecekondu denilen evlerde yaşadıkları 
görülmüştür.Ancak bu çocuklardan %2.6'sı bu soruya cevap veremez. Bunun başlıca nedeni 
ise çocuğun suç işledikten sonra ailelerin oradan taşınıp ergeninde yeni adresten haberdar 
edilmemesidir. 
 
Suça Yönelen Ergenlerin Ekonomik Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Deneklerin durumları tarihin ekonomik geçim endeksine göre incelenmiştir. Buna göre 
%73.2'sinin ekonomik durumlarını orta ve üzerinde olduğu, diğer suç türlerinin aksine düşük 
sosyo-ekonomik gelir düzeyinin %26.1 gibi az bir orana sahip olduğu gözlenmiştir.Bu 
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araştırmada aile fertlerinden en az birisinin düzenli bir gelire sahip olması, evlerinde 
televizyon, buzdolabı gibi az elektronik eşyaların yada kendilerine ait ev veya yine 
kendilerine ait herhangi bir taşıt aracının olup olmamasına göre araştırma düzeyi baz 
alınmıştır. 
 
Suça Yönelmiş Ergenlerde Şiddet Uygulamasına İlişkin Dağılım. 
 
Bu araştırma sonucunda suça yönelmiş olan ergenlerin %81.7'si gibi büyük bir çoğunluğun 
şiddete maruz kaldığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Burada şiddet kavramı ile ergene ailesi 
tarafından atılan tek bir tokat dahil baz alınmıştır.Ancak bu sonuç beklentilerden düşük 
bulunmuştur.Bunun en büyük nedenlerinden birisi ise cezaevlerinde bulunan ergenlerle teke 
tek bir şekilde görüşme imkanı bulunamaması ve dolaysı ile bu tür kişisel sorunlara sağlıklı 
yanıt hakkının doğmamış olmasıdır. 
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(T-3) F.Başar.Ankara Kabala Çocuk Islahevinde Kalan 15-18 Yaş Gurubu Ergenlerin 
Suça Yönelmelerinde Ailenin Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Anlara 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Anabilim Dalı. 1991 Ankara. 
 
 
Deneklerin Doğum Yerlerinin İşledikleri Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Suç işlemiş çocukların doğum yerleri arasındaki yüzde dağılımı incelendiğinde deneklerden 
şahsa ve cinsel suça yönelmiş deneklerin %53.34'ü köy doğumlu, mala yönelik suç işleyen 
deneklerin %44.5'i il merkezi doğumlu olduğu bulunmuştur. Ancak burada önemli olan husus 
yapılan istatistiksel analiz sonucu deneklerin doğum yerleri ile işledikleri suç türü arasındaki 
ilişkinin önemli olmadığının anlaşılmasıdır. 
 
Deneklerin Oturdukları Yerleşim Birimlerinin İşledikleri Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Yapılan analizler sonucunda cinsel suça yönelen deneklerin %60'ının şahsa yönelik suç 
işleyen deneklerin ise % 44.45'inin ıslahevinden önce köyde ikamet ettikleri belirlenmiştir. En 
Düşük oranda ise cinsel suça yönelen deneklerin %13.33'ü il merkezinde, şahsa yönelik suç 
işleyen denekler (%23.80) ile mala yönelik suç işeyen deneklerin (%22.22) ilçelerde ikamet 
ettikleri saptanmıştır.Ancak burada yapılan analiz sonucunda da yerleşim birimleri ile 
işledikleri suç türlerinin birbirleriyle bağlantısı olmadığı saptanmıştır. 
 
Deneklerin Öğrenim Durumlarının İşledikleri Suç Türlerine Göre Dağılımı  
 
Yapılan araştırmalar sonucunda suça yönlen denekler (%60) ile şahsa yönelik suç işleyen 
deneklerin %61.92'sinin ilkokul mezunu, buna karşılık mala yönelik suç işleyen deneklerin 
%44.44'ünün okur-yazar ve ilkokul mezunu olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca Cinsel suça 
yönelen denekler (%10) ile mala yönelik suç işleyen deneklerin (%11.12) düşük oranda orta-
dereceli okul mezunu olduğu şahsa yönelik suç işleyen deneklerin ise en düşük oranını 
(%14.28) herhangi bir okul bitirmemiş sadece okur-yazar olan denekler oluşturmaktadır. 
Yapılan istatistiksel analiz sonucunda deneklerin işledikleri suç türleri ile öğrenim durumları 
arasındaki ilişkinin istatistiksel açıdan önemli olmadığı belirlenmiştir. 
 
Deneklerin Islahevinden Önce Çalışıp Çalışmama Durumunun İşledikleri Suç Türlerine 
Göre Dağılımı. 
 
Deneklerin %73.3'ünün, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin %90.47'sinin, mala yönelik suç 
işleyen deneklerin ise %77.73'nün ıslahevinden önce ücretli bir işte çalıştıkları buna karşılık 
cinsel suça yönelen deneklerin %26.66'sının şahsa yönelik suç işleyen deneklerin %9.53'nün , 
mala yönelik suç işleyen deneklerin ise %22.22'sinin ıslahevinden önce çalıştıkları 
belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda deneklerin ıslahevinden önce çalışıp 
çalışmama  durumu ile işledikleri suç türü arasındaki ilişkinin istatistiksel açıdan önemli 
olmadığı saptanmıştır. 
 
Deneklerin Kardeş Sayısının  Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Deneklerin kardeş sayısının suç türlerine göre dağılımı cinsel suça yönelen deneklerin 
%43.34'nün 4-5 kardeşe ve mala yönelik suç işleyen denekler (%39) ile şahsa yönelik suç 
işleyen deneklerin (%44.44) çoğunluğunun 5 ve daha fazla kardeşe sahip oldukları 
belirlenmiştir.Cinsel suça yönelen denekler(%23.33) ile mala yönelik suç işleyen deneklerin 
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(%28.57) en düşük oranını 0-3 kardeşe sahip denekler oluştururken şahsa yönelik suç işleyen 
deneklerin ise en düşük oranını (%22.22) 4-5 kardeşe sahip denekler oluşturmaktadır. 
 
Deneklerin Doğum Sıralarının Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Cinsel suça yönelen deneklerin %46.67'si, mala yönelik suç işleyen deneklerin %42.87'si ve 
şahsa yönelik suç işleyen örneklerin %44.45'nin ailenin ortanca çocuğu olduğu belirlenirken, 
cinsel suça yönelen deneklerle (%20) mala yönelik (%19.04) ve şahsa yönelik (%22.22) suç 
işleyen deneklerin en düşük oranda ailenin ilk çocuğu olduğu saptanmıştır. Yapılan 
istatistiksel analizler sonucunda deneklerin doğum sırası ile işledikleri suç türleri arasındaki 
ilişkinin istatistiksel açıdan önemli olmadığı saptamıştır. 
 
Deneklerin Annelerinin Hayatta Olup Olmama Durumlarının İşledikleri Suç Türlerine 
Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırma sonucuna göre deneklerin annelerinin hayatta olup olması işledikleri suç 
türü bakımından önemli olmadığı ispatlamıştır.Analize göre, cinsel suça yönelen deneklerin 
%56.67'si ile mala yönelik suç işlememiş deneklerin %77.78'nin annelerinin hayatta olduğu 
buna karşılık şahsa karşı suç işleyen deneklerin %52.39'nun annesinin hayatta olmadığı 
belirlenmiştir. Ayrıca cinsel suça yönelen deneklerin %43.33'ünün, mala yönelik suç işleyen 
deneklerin %22.22'sinin annelerinin hayatta olmadığı, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin ise 
%47.61'nin annelerinin hayatta olduğu belirlenmiştir. 
 
Deneklerin Babalarının Hayatta Olup Olmama Durumunun İşledikleri Suç Türlerine Göre 
Dağılımı. 
 
Buna göre cinsel suça yönelenlerin %66.67'sinin, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin 
%62'sinin mala yönelik suç işleyen deneklerin ise %55.55'nin babalarının hayatta oldukları 
buna karşı cinsel suça yönelen deneklerin %33.33'ünün şahsa yönelik suç işleyen deneklerin 
%38'nin, mala yönelik suç işleyen deneklerin ise %44.45'nin babalarının hayatta olmadıkları 
saptanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda deneklerin babalarının hayatta olup olmama 
durumu ile işledikleri suç türü arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak önemli olmadığı 
bulunmuştur. 
 
Deneklerin  Annelerinin Üvey Olup  Olmama Durumlarını İşledikleri Suç Türlerine 
Göre Dağılımı. 
 
Suçlu çocukların üvey olup olmama durumları ile işledikleri suç türleri arasındaki ilişkinin 
istatistiksel açıdan önemli olmadığı belirlenmiştir.Suça yönelen bu çocuklardan %77.78'inin 
üvey annelerinin olmadığı şahsa yönelik suç işleyen deneklerin (%62) ise çoğunluğunun üvey 
anneye sahip olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra cinsel suça yönelen deneklerin 
%36.67'sinin mala yönelik suç işleyen deneklerin ise %22.22'sinin annelerinin üvey olduğu, 
şahsa yönelik suç deneklerinin ise %38'nin üvey anneleri olduğu açıkça görülmüştür. 
 
Deneklerin Babalarının Üvey Olup Olmama Durumlarının İşledikleri Suç Türlerine Göre 
Dağılımı. 
 
Suça yönelen deneklerin %56.67'sinin, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin ise %66.67'sinin, 
mala yönelik suç işleyen deneklerin ise %55.55'nin üvey babalarının olmadığı görülürken, 
cinsel suça yönelen deneklerin %43.33'nün, şahsa yönelik sıç işleyen deneklerin %33.33'nün 
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mala yönelik suç işleyen deneklerin ise %44.45'nin üvey babalarının bulunduğu 
görülmüştür.Analiz sonucu babalarının üvey olup olmamaları işledikleri suç türleri 
bakımından önemli olmadığı saptanmıştır. 
 
Deneklerin Oturdukları Konut Tiplerinin İşledikleri Suç Türlerine Göre Dağılımı 
 
Suç işleyen çocuklardan cinsel suça yönelen denekler (%53.33) ile şahsa yönelik suç işleyen 
deneklerin (%47.61)  çoğunluğunun gecekonduda, mala yönelik suç işleyen deneklerin 
(%44.45) ise müstakil evde ikamet ettikleri saptanmıştır. Yapılan analiz sonucunda deneklerin 
oturdukları konut tipi ile suç türü arasındaki ilişkinin  istatistiksel açıdan önemli olmadığı 
belirlenmiştir. 
 
Deneklerin Ailesinde Alkol Kullanma-Kumar Oynama Alışkanlığının Olup Olmama 
Durumunun Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Yapılan analiz sonucunda deneklerin ailesinin alkol kullanma, kumar oynama alışkanlığı ile  
işledikleri suç türleri arasındaki ilişkinin önemli olmadığı bulunmuştur. Suça yönelmiş 
çocuklar incelendiğinde, cinsel suça yönelen deneklerin (%90.00) şahsa yönelik suç işleyen 
deneklerin (%76.20) ve mala yönelik suç işleyen deneklerin (%77.78) büyük çocukluğunun 
ailesinde alkol kullanma kumar oynama alışkanlığının bulunduğu buna karşılık cinsel suç 
işleyen deneklerin %10'nun, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin %23.80'nin, şahsa yönelik 
suç işleyen deneklerin ise %22.22'sinin ailesinin de alkol kullanma-kumar oynama 
alışkanlığının bulunmadığı belirlenmiştir. 
 
Deneklerin Ailelerinde Hüküm Giymiş Kişilerin Bulunup Bulunmadığı Durumunun Suç 
Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmalar incelendiğinde suça yönelen çocuk deneklerden %73.33'ünün, şahsa 
yönelik suç işleyen deneklerin %85.71'inin , mala yönelik suç işleyen deneklerin %77.78'inin 
ailesinde hüküm giymiş kimsenin bulunduğu cinsel suça yönelen deneklerin %26.67'sinin, 
şahsa yönelik suç işleyen deneklerin ise %14.29'unun, mala yönelik suç işleyen deneklerin 
%22.22'sinin ailesinin içerisinde hüküm giymiş kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır.Bu 
durumda  aile içerisindeki  yakınların hüküm giyip giymemiş olmasının onların suç işlemeleri 
ve işledikleri suç türleri bakımından önemli olmadığı anlaşılmıştır. 
 
Deneklerin Suç İşlemeden Önce Ailesiyle Birlikte Yaşayıp Yaşamadıklarının Suç Türlerine 
Göre Dağılımı. 
 
Suça yönelen çocuklardan yapılan araştırmalar sonucunda %88.33'ünün şahsa yönelik suç 
işlemiş deneklerin %80.95'inin, mala yönelik suç işlemiş deneklerin ise %66.67'sinin suç 
işlemeden önce ailesi ile birlikte yaşadığı görülmüştür.Buna karşılık cinsel suç işleyen 
deneklerin %16.67'sinin, mala karşı suç işleyen denekler ise %33.33'ünün ıslahevinden önce 
ailesi ile birlikte yaşadığı görülmektedir.Yapılan istatistiksel analiz sonucunda deneklerin 
ıslahevinden önce aileleriyle birlikte yaşayıp yaşamama durumu ile işledikleri suç türleri 
arasındaki ilişkinin istatistiksel açıdan önemli olmadığı saptanmıştır. 
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Deneklerin Aile Üyeleri Arasında Önemli Bir Geçimsizlik Olup Olmama Durumu. 
 
Suça yönelen deneklerden cinsel suça yönelenlerin %56.67'sinin, mala yönelik suç işleyen 
deneklerden %55.56'sının ailesindeki üyeler arasında önemli bir geçimsizlik olduğu buna 
nazaran şahsa yönelik suç işleyen deneklerden %52.38'inde ailede hiçbir geçimsizliğin söz 
konusu olmadığı bulunmuştur.Tüm bunların yanın sıra cinsel suça yönelen deneklerin 
%43.33'ünde ve mala yönelik suç işleyen deneklerin ise %44.44'ünde yine aile içersinde 
önemli bir geçimsizliğin olmadığı saptanmıştır.Böylece aile üyeleri arasındaki geçimsizliğin 
önemli olmadığı anlaşılmıştır. 
 
Deneklerin Ailelerinin Hoşgörülü Olup Olmama Durumlarının İşledikleri Suç Türlerine 
Göre Dağılımı. 
 
İncelemeler sonucunda cinsel suç işleyen deneklerin %56.67'sinin, şahsa yönelik suç işleyen 
deneklerin %57.14'ünün, mala yönelik suç işleyen deneklerin %59.55'inin ailesinin çocuğa 
karşı hoşgörülü ve anlayışlı olmadığı saptanırken cinsel suça yönelen çocuklardan 
%43.33'ünün, şahsa yönelik suç işleyen suçlu çocuklardan %46.86'sının, mala yönelik suç 
işleyenlerin ise %44.44'ünün ailesinde hoşgörü ve anlayışın olduğu saptanmıştır.Buna göre 
aile içerisindeki hoşgörü ve anlayışın suçlu çocukların işledikleri suç türleri bakımından 
önemli olmadığı ispatlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

(T-4) S.Çırak. Elazığ Çocuk Islahevinde Suç İşleme Nedenlerinin Araştırılması. Gazi 
Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim 
Dalı.Ankara-1996. 
 
Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırma kapsamına alınan çocukların %21.1'i 13-14 yaş gurubu, %41.1'i 15-17 yaş 
gurubu, %36.8'i 118-19 yaş gurubunda oldukları saptanmıştır. 
  
Yavuzer (1994)'in verdiği istatistiklere göreyse 1971 yılında ceza ve ıslahevlerine giren 12-15 
yaşları arasındaki hükümlü çocukların sayısı 963, 16-18 yaşlarındaki hükümlü çocuklarda 
4289'dur. 1977 yılında ise, ceza kurumlarına giren 12-15 yaşlarındaki hükümlü çocukların 
sayısının 500'e, 16-18 yaşlarındaki hükümlerin sayısında 1099'a düştüğü saptanmıştır. 
 
Bu bulguya göre 21 yaşın altındaki yani ülkemizde kabul edilen ergenliğin sınırı olan 20 yaşı 
da içine alan verilerde, oranların hemen değiştiği fark edilecektir. 
 
Çocukların Islahevlerinden Önce Yaşadıkları Yerlere Göre Dağılımı. 
 
Suçlu çocukların %98.9'unun ıslahevine gelmeden önce ailesi ile birlikte yaşadığı, %1.1'nin 
ise Çocuk Esirgeme Kurumunda yaşadığı tespit edilmiştir. 
 
Bu bulgulardan anlaşıldığı gibi ailesi yanında gelen çocuk sayısı %98.9 gibi çok büyük bir 
rakamdır. Bu da ailenin çocuk yetiştirme konusunda ne kadar önemli bir unsur olduğunu 
ortaya koymaktadır. 
 
Çocukların Islahevlerinden Önce Yaşadıkları Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı 
 
Söz konusu suçlu çocuklarda yapılan araştırmalar bu çocukların ıslahevinden önce 
%45.2'sinin kentte, %27.4'ünün ilçe ve kasabalarda %27.4'ünün ise köy ve mezralarda ikamet 
ettikleri belirlenmiştir. 
 
Bulgulara bakıldığında suçlu çocuk sayısının kentlerde yaşayan çocuklarda daha fazla olduğu 
ortaya çıkmıştır. İlçe ve köylerde yaşayan suçlun çocuk sayısı ise aynı olup daha azdır. 
 
Çocukların Yaşadıkları Konut Tiplerine Göre Dağılımı. 
 
Bu araştırmanın kapsamına alınan suçlu çocukların %10.4'ü apartman dairesinde, %62.2'sinin 
gecekondu da, %27.4'ünün ise köy evinde oturdukları saptanmıştır.Apartman dairesinde 
oturan çocuk sayısı ise %10.+'lük bir rakamla düşük bulunmuştur. 
 
Yavuzer (1994) yaptığı araştırmada suçlu çocukların alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan 
ailelere sahip oldukları için ancak %2.4'ünün apartman katında oturdukları ve apartman 
dairesinde oturma oranının mala ilişkin suçlarda %10.5, cinsel suçlarda ise %1 olduğunu 
belirtmiştir. 
 
Bulgulardan anlaşıldığı gibi suçlu çocukların çoğunluğu alt sosyo-ekonomik düzeyde bulunan 
ailelerin çocukları oluşturmaktadır. 
 
 



 26

Çocukların Suç İşleyen Arkadaşlarının Olma Durumuna Göre Dağılımı. 
 
Araştırmaya alınan suçlu çocukların %45.2'sinin suç işleyen arkadaşlarının olduğu, 
%54.8'inin ise suç işleyen arkadaşlarının olmadığı ortaya çıkmıştır.Kriminoloji bilim dalı ise 
çocukluğundaki suçluluğundaki katılma oranının yüksek olmasını, çocuk suçluluğuyla oyun 
gurubu arasındaki ilişkiyi nedensellik ilişkisiyle açıklamaktadır. 
 
Yavuzer (1994)'de çocuk suçluluğunun oluşumundaki çocuk çeteleriyle gurup içindeki 
arkadaşlık ilişkisinin önemine değinmektedir. Çocuğun içinde bulunduğu oyun gurubu 
tarafından "sosyal kabul" görebilmesi ve bir statü sahibi olabilmesi için belli bir gurup 
dayanışmasına gereksinim olduğunu belirtmektedir. 
 
Ancak gerçek olan şudur ki ülkemizdeki suçlu çocuk sayısı gittikçe artmakta ve bunun içinde 
arkadaş çevresiyle, ailesinin büyük ölçüde payı olduğu yapılan araştırmalar çerçevesinde 
kanıtlanmış bir  sorundur. 
 
Yavuzer (1994) yaptığı araştırmada arkadaş çevresinde suç işleme oranını %16 olarak 
bulmuştur. Mala ilişkin suçlu deneklerde suç yüzdesi %37'di, cinsel suçlarda %12, şahsa 
ilişkin suçlarda %11 oranındadır. 
 
Okula Gitmeyen Çocuklarda Okula Gitmeme Nedenlerine Göre Dağılımı. 
 
Suçlu çocuklar üzerinde yapılan bu araştırmada %87.3'ünün okulla gittiği, %12.7'sinin ise hiç 
okula gitmediği öğrenilmiştir.  
 
Buna göre okula gitmeyen çocuklarda sebep %10.5 oranında ekonomik nedenler, %1.1 
oranında ise ailenin engellenmesi yine %1.1 oranında ise kendilerinin istememesi 
saptanmıştır. 
 
Çocukların Okula Gitmeyi İsteme Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Araştırma kapsamına alınan çocukların %87.3'ünün okula gittiği, %1.1'inin okula gitmek 
istemediği, %11.6'sının ise okula gitmek istedikleri bulunmuştur. 
 
Bu bulgulardan da anlaşılacağı gibi hiç okula gitmeyen %12.7 oranındaki çocukların %11.6'sı 
okula gitmek istediği halde çeşitli nedenlerden dolayı okula gitmedikleri, %1.1'i ise hiç okula 
gitmek istemediğini belirtmiştir. 
 
Çocukların Sınıfta Kalma  Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Bu araştırmaya göre suçlu çocuklardan %12.6'sının hiç okula gitmediği, %57.9'unun hiç 
sınıfta kalmadığı, %29.5'inin ise sınıfta kaldığı ortaya çıkmıştır. 
 
Yörükoğlu (1989)'da yaptığı araştırmada da suçlu çocukların en aza bir yıl sınıfta kalmış, 
başarısız olmuş öğrenciler oldukları ve %36.6'sının okuldan kaçtığı belirtilmiştir. 
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Çocukların Okuldan Kaçma Nedenlerine Göre Dağılımı. 
 
Suçlu çocuklar üzerinde yapılan bu araştırmada %12.6'sının hiç okula gitmediği, %51.6'sının 
hiç okuldan kaçmadığı, %8.5’nin okulu sevmediği, %12.6'sının öğretmenlerini sevmediği ve 
geri kalan %14.7sinin arkadaşlarına uyum sağlayamadığı için kaçtıkları belirlenmiştir. 
 
Yavuzer (1994)de çocuklara üzerinde yapmış olduğu bu araştırmada ise %52.8’inin öğretim 
yıllarında sınıfta kaldığını, okulu ve öğretmeninin sevme oranını tüm deney gurubunda 
%83.2, en büyük yüzdeyi %88.7 olarak şahsa ilişkin suçlarda, mala ilişkin suçlarda %81.6, 
cinsel suçlarda %79.1 olarak saptanmıştır. 
 
Çocukların Arkadaş Gurupları İle Birlikte Olma Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Araştırma kapsamına alınan çocukların %52.62'sinin arkadaş gurubu olduğu, %47.4'ünün ise 
arkadaş guruplarının olmadığı ortaya çıkmıştır. 
 
Uluğtekin (1991) yaptığı karşılaştırmalı araştırmaya göre hükümlü çocuklar ile suç işlememiş 
çocuklar arasında akran gurubuna katılma açısından bir fark olduğu görülmüştür. Hükümlü 
çocukların akran gurubuna katılma oranı daha yüksek çıkmıştır. Bu da suç işleme ile akran 
gurubuna Katılmak arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. 
 
Islahevinden Önce Arkadaşları İle Oyun Oynama Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Islahevinde bulunana ve araştırmaya alınan suçlu çocuklardan %47.4'ünün ıslahevinden önce 
arkadaşları ile oyun oynadıkları, %11.5'inin arkadaşları ile hiç oyun oynamadıklar, %41.1'inin 
ise arkadaşları ile bazen oyun oynadıkları tespit edilmiştir. 
 
Glueck (1950-1960) da 500 suçlu üzerinde yaptığı araştırmada suçlu çocukların ıslahevinden 
önceki yaşantılarında arkadaşları arasında elebaşı görevi yaptıkları, onları ayartmaya 
çalıştıklarını, arkadaş topluluğundan kopmadıklarını ve yalnız kalmayı sevmediklerini tespit 
etmiştir. 
 
Çocukların Islahevine Gelmeden Önce Çalışma Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Suçlu çocuklarda %79'unun ıslahevine gelmeden önce bir işte çalıştığı, %21'inin ise herhangi 
bir işte çalışmadığı ortaya çıkmıştır. 
 
Başar (1992) de yaptığı araştırma sonucuna göre cinsel suça yönelen deneklerin %73.33'ünün, 
şahsa yönelik suç işleyen deneklerin ise %77.73'ünün ıslahevinden önce ücretli çalıştıklarını, 
buna karşılık cinsel suça yönelen deneklerin %26.66'sının, şahsa yönelik suç işleyen 
deneklerin %9.53'ünün, mala yönelik suç işleyen deneklerin ise %22.22'sinin ıslahevinden 
önce çalıştıkları belirlenmiştir. 
 
Yavuzer (1994) de yaptığı araştırmaya göre suçlu çocukların ıslahevine girmeden önce 
%75.7'sinin çalıştığı belirtilmiştir. 
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Çocukların Kardeş Sayısına Göre Dağılımı. 
 
Araştırma kapsamına alınan suçlu çocukların %13'ünün 1-3 kardeşe, %22'sinin 4-5 kardeşe, 
%34'ünün 6-7 kardeşe ve %31'inin 8 ve daha fazla kardeşe sahip oldukları tespit edilmiştir. 
 
Doğan ve ark. (1987) de yaptıkları araştırma sonuçlarına göre ise, cinsel suça yönelmiş 
deneklerin %57.1'inin 0-4 kardeşe, şahsa yönelik suç işleyen deneklerden %243'ünün 4-5 
kardeşe, mala yönelik suç işlemiş olan deneklerin %12.9'unun 5 ve daha fazla kardeşe sahip 
oldukları saptanmıştır. 
 
Aile bireylerinin sayısı artıkça aile bireylerine gösterilen ilgi ve önem azalmaktadır. Bu da 
somut olarak suça yönelik artışa sebep olabilir. 
 
Kalabalık ailelerde birey sayısının çok olması sonucu çocuğun ihmal edilmesi ve 
ihtiyaçlarının karşılanmaması çocuk için bir dezavantaj teşkil etmekte ve çocuğun suça 
yönelmesine neden olabilmektedir. 
 
Çocukların Ailelerinde En Çok Sevdikleri Kişilere Göre Dağılımı. 
 
Suçlu çocuklarla yapılan araştırma sonucuna göre bu çocukların %34'ünün annesini sevdiği, 
%12'sinin babasını sevdiği, %4'ünün kardeşlerini sevdiği,  %47'sinin hepsini sevdiği, %3'ünün 
ise hiç birisini sevmediği saptanmıştır. 
 
Yavuzer (1994) de yapmış olduğu araştırma bulgularında suçlu çocukların büyük bir bölümü 
anne ve babalarını eşit düzeyde sevmekte ancak anneyi sevme oranı %22.3'le babayı sevme 
oranı olan %9.8'lik oranla  anne sevgisinin iki katı olduğunu tespit etmiştir.Yine suçlu bu 
çocukların yarıya yakın bir bölümü anne ve babaları tarafından sevilmekte ancak annesi 
tarafından sevilen çocukların suçlu sayısı, babası tarafından sevilen çocukların suçlu 
sayısından üç kat daha fazla olduğunu saptamıştır. 
 
Çocukların Ebeveynlerinin Hayatta Olma Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Araştırma kapsamına alınan çocukların %77'sinin anne ve babasının sağ olduğu, %2'sinin 
anne ve babasının yaşamadığı, %17'sinin annesinin sağ, babasının yaşamadığını, %4'ünün 
babasının sağ,  annesinin yaşamadığını ortaya koymuştur. 
 
Bu bulgulardan da anlaşılacağı gibi çocuğun suça yönelmesi ile anne-babanın veya ikisinden  
birinin hayatta olmaması arasında bir ilişki olmadığı görülmüştür. 
 
Başar (1992) de yapmış olduğu araştırmada suçlu çocukların annelerinin veya babalarını 
hayatta olup olmama durumu ile işledikleri suç türü arasındaki istatistiksel olarak önemli 
olmadığını saptamıştır. 
 
Çocukların Ebeveynleriyle Birlikte Yaşama Durumlarına Göre Dağılımı 
 
Suçlu çocuklar üzerinde yapılan bu araştırmada %84'ünün ebeveynlerinin birlikte yaşadığı, 
%16'sının ise ayrı yaşadığı anlaşılmıştır. 
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Yavuzer (1982) de yapmış olduğu araştırmada Ankara, Elazığ, İzmir illerinden alınan suçlu 
deneklerden %67.2'sinin çekirdek aileden, %22'sinin parçalanmış yada eksik aileden, 
%10.8'inin ise geniş aileden geldiğini tespit etmiştir. 
 
 
Çocukların Ebeveynlerinin Öz Olma Durumlarına Göre Dağılımı 
 
Araştırma içine alınan çocuklardan %91'inin anne ve babasının öz olduğu, %4'ünün annesinin 
öz babasının üvey, %5'ini babasının öz annesinin üvey olduğu belirlenmiştir. 
 
Mangır (1992) de 1976 yılı istatistiklerini inceleyerek yaptırmış olduğu araştırmalarda elde 
ettiği bilgilerde, Türkiye'deki çocuk ceza ve ıslahevlerine giren suçlu çocukların %30.5'inin 
annelerinin öz olmadıkları görülmüştür. 
 
Johnson (1987) ıslahevine giren suçlu deneklerin büyük çoğunluğunun öz annelerinden 
yoksun olduklarını saptamıştır. 
 
Glueck (1965) de suçlu ve suçsuz çocuklar üzerinde yapmış olduğu araştırmaya göre, babaları 
öz olmayan çocukların oranı suçlu gurupta %46, suçsuz gurupta %12 oranında bulunmuştur. 
 
Hata Yapıldığında Ebeveynlerin Çocuğu Cezalandırma Durumuna Göre Dağılımı. 
 
Araştırma kapsamına alınan çocukların ebeveynlerinin hata yapıldığında çocukları %31'inin 
fiziksel uyarılarla, %60'ının sözel uyarılarla cezalandırdığı, %9'unun ise çocuğu hiç 
cezalandırmadığı saptanmıştır. 
 
Yavuzer (1994) de yaptığı araştırmada da dayakla cezalandırtmanın  %66.4 oranla daha çok 
babalar tarafından cezalandırıldığı anlaşılmıştır. Suçlu guruplar arasında anne babası tarafında 
dayakla  cezalandırılan deneklerin çoğunluğunun mala ilişkin  %94.8 oranla suçlu guruptan 
geldiği bu gurupları da %91.3  şahsa ilişkin suçlarla, %80.3 oranla cinsel suçlar izlemektedir. 
Her üç gurupta da babanın cezalandırmada dayak yöntemi kullandığı ve bu yöntemin yine en 
çok mala ilişkin suçlular gurubunda %73.7 olarak uygulandığını belirtmektedir. Bu gurubu 
şahsa ilişkin suçlularla %70, cinsel suçluların %62.5 izlediği belirtmektedir. 
 
Çocukların Ebeveynleri Tarafından İhmal Edilme Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Suçlu çocukların  %20'sinin ebeveynleri  tarafından ihmal edildiği, %48'inin ihmal 
edilmediği, %32'sinin ise ebeveynleri tarafından bazen ihmal edildiğini kanıtlamıştır. 
 
Lander (1941)'ın 116 suçlu gencin ailelerinin incelenmesi sonucunda annelerin %31'inin, 
babaların da %36'sının ruhsal bakımdan dengesiz olduğu bulunmuştur.Bu ailelerin %85'inde 
şu etkenlerden en az biri çok belirgindir. Annenin çocuğa benimsemeyip itilmesi, babanın 
çocuğa benimsemesi, anne-babanın ruhsal dengesizliği ve anne-baba geçimsizliği, bu ailelerin 
en az yarısında da bu etkenlerden üçünü bir arada bulunmuştur.(Yörükoğlu 1989) 
 
Anne ve babanın çocuğa karşı ilgisiz davranışları, kendisi evde gereksiz, fazla bir eşya gibi 
görmesine neden olur. Çocuk bundan sevilmediği, benimsenmediği, değer verilmediği sonucu 
çıkarır. Ailenin çocuğa sevgisini ve ilgisini her zaman göstermesi gerekir. 
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Çocukların Ailelerinin Gelir Düzeyinin Yeterlilik Durumuna Göre Dağılımı. 
 
Suçlu çocukların %35'inin ailelerinin gelir düzeyinin yeterli  olduğu, %65'inin ise gelir 
düzeyinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. 
 
Mangır (1992)'ın yaptığı araştırmada da cinsel suça yönelen deneklerin %55.18'inin 
ailelerinin ekonomik düzeylerinin düşük olduğunu, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin ise 
%66.66'sının, mala yönelik suç işleyen deneklerin ailelerinin ise %11.11'inin ekonomik 
düzeylerinin iyi olduğu bulunmuştur. Deneklerin ailelerinin %65.91'inin ekonomik 
durumlarının düşük olduğunu tespit etmiştir. 
 
Devlet İstatistik Ensititüsü (1988)'nün yayınladığı anket sonuçlarına göre ise suçlu çocukların 
ailelerinin ekonomik düzeylerinin düşük olduğu belirtilmektedir. 
 
Çocukların Ailelerinde Çalışan Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmada suçlu çocuklarından %49'unun sadece babasının çalıştığı, %1'inin sadece 
annesinin çalıştığı, %4'ünün anne ve babasının çalıştığı, %27'sinin kardeşlerinin çalıştığı, 
%17'sinin baba ve kardeşlerinin çalıştığı, %2'sinin ise hepsinin çalıştığı saptanmıştır. 
 
Yavuzer (1994)'in yaptığı araştırmada çalışmayan anneler çoğunluğu oluşturmaktadır 
(%71).Babanın çalışıp çalışmadığı incelendiğinde ise babaların hemen tamamına yakın bir 
bölümünün (%95.4) çalıştığı belirtmiştir. 
 
Çocukların Anne Ve Babalarının Nikah Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Bu araştırma kapsamına alınan suçlu çocuklardan %69'unun anne ve babasının resmi nikahlı, 
%31'inin ise anne ve babasının imam nikahlı olduğu saptanmıştır. 
 
Timur Türkiye'de ki evliliklerin %35'inin medeni nikah, %49'unun hem medeni hem imam 
nikahlı, %15'inin de yalnız imam nikahıyla kurulmuş olduğunu belirtmektedir. (Yavuzer 
1994) 
 
Yavuzer (1994) 1972 yılı istatistiklerini inceleyerek elde ettiği bilgilerde suçlu çocukların 
anne ve babalarının evliliklerinde, imam nikahının %9.6 olarak belirlemesine karşı, suçlu 
deneklerin anne ve babalarının evliliklerinin %24.3 oranda imam nikahıyla kurulmuş olduğu 
belirtmektir. 
 
Çocukların Ebeveynlerinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Suçlu çocukların bu araştırmada babalarının %27'sinin, annelerinin ise %72'sinin okuma 
yazma bilmediğini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra babaların %18'inin okur-yazar olduğu 
saptanmıştır. Bu ailelerden babaların %38'inin, annelerin %15'inin ilkokul mezunu olduğu, 
babaların %8'inin, annelerin %3'ünün ortaokul mezunu olduğu buna karşın babaların 
%6'sının, annelerin %2'sinin lise ve dengi okul mezunu olduğu ancak bunların %22sinin 
babalarını yüksek okul mezun olduğu, annelerinin ise yüksek okul mezunu olmadığı 
saptanmıştır. 
 
Mangır (1992) tarafından yapılan araştırmada da cinsel suça yönelen deneklerin %56.52'sinin 
annelerinin okuma-yazmasını olmadığı, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin %41.67'sinin 
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annelerinin orta dereceli okul mezunu olduğu, mala yönelik suç işleyen deneklerin 
%22.23'ünün annelerinin ise çoğunun ilkokul mezunu olduğu saptamıştır. 
 
Yine aynı araştırmada cinsel suç işleyen deneklerin %61.53'ünün ilkokul mezunu olduğu, 
şahsa yönelik suç işleyen deneklerin %55.72 babalarının orta dereceli okul mezunu olduğu, 
mala yönelik suç işleyen deneklerin babalarının %12.12 ise okuma-yazmasının olmadığı 
saptanmıştır. 
 
Çocukların Ebeveynlerinden Birisinin Uzakta Çalışma Durumuna Göre Dağılımı. 
 
Araştırma kapsamına alınan çocukların %21’inin ebeveynlerinden birisinin uzakta çalıştığı, 
%79'unun ise uzakta bir işite çalışmadığı anlaşılmıştır. 
 
Bu bulgulardan da anlaşılacağı gibi çocukların ebeveynlerinden birisinin uzakta bir işte 
çalışma durumu incelenmiş ve %79 gibi büyük bir oranın uzakta bir işte çalışmadığı, %21’lik 
gibi bir oranda ise uzakta bir işte çalıştığı ortaya çıkmıştır. 
 
Evde En Çok Sözü Geçen Kişi Durumuna Göre Dağılımı. 
 
Suçlu çocuklarda yapılan bu araştırmada %81'inin evinde en çok babalarının sözünün geçtiği, 
%12'sininde  annenin, %4'ünde babanın ve annenin, %2'sinde kardeşlerin, %1'inde ise dede, 
büyükanne vb. kişilerin sözünün geçtiği belirlenmiştir. 
 
Yavuzer (1994)'in yaptığı inceleme sonucunda suçlu deneklerin %88.8'inin ailesinde baba 
egemenliği görülmüştür. Deney alt gurupları arasında baba egemenliğine en çok rastlanan 
deneklerin mala ilişkin suçlar gurubundan geldiği %94.7, şahsa ilişkin suçlarda %91.3, cinsel 
suçlarda %84.4 olduğu belirlenmiştir. 
 
Çocukların Ailelerinde Suç İşleyen Diğer Bir Kişinin Olma Durumuna Göre Dağılımı. 
 
Araştırma kapsamına alınan çocukların ailelerinin %29’unda suç işleyen diğer bir kişinin 
olduğu, %71'inde ise suç işleyen diğer bir kişinin olmadığı saptamıştır. 
 
Ferguson, Glasgow'da yaptığı araştırma sonucuna dayanarak, babaları suçlu olan çocukların 
%24, diğer çocuklara oranla %12 iki kat daha  fazla suç işlediklerini ileri sürmektedir. Aynı 
araştırmacı, ağabeyleri suçlu olan çocukların %33, diğer oranla %10 üç misli daha fazla suçlu 
olduklarını saptanmıştır. 
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(T-5) E.Kabasakal, R.Keçeciler, S.Özcan, M.Özkan, M.Ötürk, D.Taş. Ankara Kabala 
Çocuk Islahevinde Kalan Hükümlü Çocukların Tahliye Sonrasına Yönelik Kaygılar Ve 
Bunları Etkileyen Faktörler.Ankara Hacettepe Üniversitesi.Y.O. 1997 Ocak . 
 
Hükümlü Çocukların Yaşlarına Göre Dağılım. 
 
Hükümlü çocukların yaş dağılımına bakıldığında en büyük oranın %30.6'yla 17 yaş 
gurubunun oluşturduğu görülür.Bu araştırmaya göre ikinci sırayı %27.93 oranda 16 yaş 
gurup, üçüncü sırayı ise %15.32 oranda 15 yaş gurubu ile yine aynı aranda 18 yaş gurubu 
izlemektedir.Diğerleri isse %7.21 ile 14 yaş gurubu ve %1.8 oranı ile 13 yaş gurubudur.Eğer 
bir genelleme yapmak gerekirse bu verilere göre hükümlü çocukların yaş gurubu 16.5 olarak 
alınabilir.Yapılan araştırmaya göre ise en ufak hükümlü çocuk 12 yaşında ve genel toplam 
oranını %0.9'unu oluşturmaktadır.Yaşı en büyük denek ise 19 yaş olarak görülmüş ve oranın 
da yine %0.9 olarak belirlenmiştir. 
 
Yavuzer (1994) de belirttiği gibi, çocuk suçluluğu ergenlik döneminin özelliklerinden ayrı 
olarak düşünülmelidir. 
 
Hükümlü Çocukların Doğum Yerlerine Göre Dağılımı. 
 
Bu araştırmaya göre büyük yığılma %43.24 ile il merkezlerinde olmuştur. Ardından bunu 
%29.73 oranıyla ilçeler ve %27.03 ile köyler izlemiştir.Bu çocukların en uzun süre yaşadıkları 
yerlere  baktığımızda ise %37.84’ünün il, %33.33'ünün ilçe, %28.83'ünün ise köylerde 
yaşamış oldukları görülür. 
 
Araştırmada il merkezinde doğup suç işleyenlerin oranını fazla olması (%43.24) köylerde  
sosyal kontrolün varlığının sürdüğünü, kentlerde ise bunun yerini emniyet güçlerinin aldığı 
anlaşılmaktadır. Ayrıca en uzun süre köyde yaşayan gurubun daha az olması, köyde işlenen 
her suçun adli mercilere de yansıdığını göstermektedir. 
 
Hükümlü Çocukların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Araştırma   örneklerini içeren hükümlü çocukların %54.05 oranın ortaokul mezunu olduğu 
saptanmıştır. Bu veri yarıdan fazlasının okula gittiğini bizlere işaret etmektedir.Bu orana 
%26.19 oranıyla ilkokul mezunları ardından da %14.41 ile lise mezunları takip etmektedir. 
%4.5 oranı ise diğer seçenekler izlemektedir.  
 
Araştırmaya katılan hükümlü çocukların eğitim düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. 
Ayrıca  hükümlü çocukların eğitim durumları yaşlarına göre değerlendirildiğinde, çocukların 
eğitim düzeylerinin yaş ortalamaları olan 16.5 ile uyumlu da değildir.Bu araştırma örneklerini 
içeren hükümlü çocukların ortaokuldan sonra eğitime devam etmeme eğiliminde olduklarını 
göstermektedir.  
 
Yavuzer (1944) yapığı araştırmada bulguları desteklemektedir. 
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Anne Babanın Beraber Yaşayıp Yaşamama Durumu. 
 
Yapılan araştırmaya göre suçlu çocuklardan %63.06'sı ebeveynleri ile birlikte, %36.94’ü ise 
onlardan ayrı yaşamaktadır.Deneklerin büyük bir çoğunluğuna ise ebeveynlerinin birlikte 
yaşadığı görülmekte ancak  geriye kalan %36.94'lük oran ise azımsanmayacak bir rakamdır. 
Bu bulgular doğrultusunda 1/3'ünün herhangi bir nedenle tek ebeveynli bir aileden geldiği 
söylenebilir. 
 
Araştırmalar parçalanmış aile yapısının suçla ilişik olduğuna kanıtlamış olsa da bunun direkte 
olarak kaynak gösterilmesinin mümkün olmadığının da altını çizmektedir.Bunun yanı sıra 
özellikle baba figürünün olmamasının çocuğu olumsuz yönde etkilediği görülür. 
 
Ana-baların ayrı yaşama nedenlerine bakıldığında %34.15'inin baba ölümünden, %34.51'inin 
ana ölümünden, %12.20'sinin ise hastanede kalmak gibi nedenlerden kaynaklandığı 
öğrenilmiştir. Ayrılma, ölüm gibi nedenler ailenin tam olmadığına işarettir. Boşanma veya 
hastanede kalma nedenleriyle olan parçalanma çocuğun ihmal edilmesine ve 
gereksinmelerinin karşılanmamasına yol açmaktadır. Fakat babanın ölümü şeklindeki 
parçalanma çocuk için çok önemlidir. Model olan kişinin tümden kaybedilmesi çocuğun 
tahliye sonrasına yönelik kaygılarını son derece arttırmaktadır.Ayrıca parçalanmış ailede 
çatışma, huzursuzluk, korku gibi kaygılara yola açabilen etkenlerin tetiklemektedir. 
 
Islahevine Gelmeden Önce Ailede Ana-baba Kardeşten Başka Diğer Kişilerin  
 
Araştırmaya katılan suçlu çocuklara ana-baba ve kardeşleri dışında ailede birlikte yaşadıkları 
kişi olup olmadığı sorulduğunda, deneklerin %15.32'si evet, %84.68'i hayır cevabı vermiştir.  
 
Yavuzer (1994) suçlu çocukların aile yapısına ilişkin yaptığı araştırma bulgularımızı destekler 
niteliktedir. 
 
Ailede ana-baba kardeşten başka yaşanılan kişilerin, %29.41'i dede, %29.41'i nine, %11.76'sı 
teyzedir.Bu bulgular genellikle dede ve ninelerin ailelerle beraber yaşadığını göstermektedir. 
Nine ve dedelerin aile ile birlikte yaşaması ise Türk  toplumunun gelenek ve görenekleri ile 
ilgili olduğu düşünülebilir. Bunun başlıca nedeni olarak ise Türk toplumunun aile yapısının 
ataerkil aile düzenine eğiliminden kaynaklandığı olarak düşünülebilir.Ancak aile yapısının 
çekirdekleşerek geleneksel yapıdan uzaklaşması, aile bireylerinin yalnızlaşmasına ve diğer 
aile üyeleri ile ilişkilerinin zayıflamasına neden olabilecektir. Bu etkenlerin hükümlü çocuğun 
kaygısını arttırıcı rol oynayacağı düşünülmektedir. 
 
Ailelerin Gelirlerinin Evin Geçimini Sağlayıp Sağlamaması. 
 
Hükümlü çocukların ailelerinin %52.25  oranında evin gelirini sağlamamakta, %45.05 oranda 
ise sağladıkları görülür.Aileye sürekli geliri sağlayanlara bakıldığında bunların başında 
%53.15'lik oranla babanın, %26.13'lük oranla kardeşlerin, %17.12'lik oranla annelerin izlediği 
görülmüştür. 
 
Literatür incelemeleri, suçlu çocuğun düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip olduğunu, evin 
sürekli geçimini sağlayan kişinin baba olduğu ve bu kişilerin genellikle düşük gelir getiren 
işlerde çalıştıklarını ortaya koymaktadır.Hükümlü çocukların ailelerinin vasıfsız kişilerden 
meydana geldiği düşünüldüğünde bunlar, doğal birer sonuç olmaktadırlar. 
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Çataloluk (1983) ve Yavuzer (1994) araştırma bulguları, bu araştırma bulgularını destekler 
niteliktedir. 
 
Hükümlü çocukların düşük sosyo-ekonomik düzeyde sahip aileleri onlarda konu ile ilgili 
korku ve kaygıya yol açabilmektedir. Ekonomik yetersizlik ailenin eğitim-evinde çocuğa 
yeterince destek olmamasına, ihtiyaçlarını karşılayamamasına dolası ila çocuğun bunlardan 
olumsuz etkilemesine neden olabilmektedir. 
 
Ailelerin gelir düzeyi düşük olmasına rağmen %84.68'lik gibi büyük bir oranla herhangi bir 
yerden maddi yardım almadıklarını ifade etmiştir.Yardım aldığını belirtenler ise %35.29'ar 
oranla ailelerinden veya komşularından yardım aldıkları öğrenilmiştir.Bu bilgiler ise aile ve 
komşuluk ilişkilerin toplumda önemli bir noktada olduğunu bizlere göstermektedir. Ayrıca 
devletin örgütlü ve sürekli bir sosyal yardım politikasının olamamasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 
 
Yetersiz gelire  sahip ailelere sahip hükümlü çocukların aile gelirine katkı sağlama amacıyla 
herhangi bir işte çalışıp, çalışmadığı araştırıldığında bu soruya 69 denek evet cevabı verirken, 
40 denek hayır cevabı vermiştir. 
 
Doğan'ın (1995) ve Yavuzer'in (1994) araştırma sonuçları bulgularımızı destekleyici 
niteliktedir.Ayrıca araştırma çocukların ailelerinin yükünü hafifletmek üzere ücretli bir işte 
çalıştıkları yolundaki beklentimizi desteklemektedir. 
 
Ailelerinin ekonomik yetersizliği nedeni ile çocukların belli bir yaştan sonra çalışmaları 
onların yetersiz toplumsallaşmasına, bu durumun da çocukların geleceğe dönük planları için 
kaygı duymasına neden olacağı düşünülmektedir. 
 
Ailelerin Gelir Durumları İle Tahliye Sonrasında Destek Sağlayıp Sağlamama Durumları 
Arasındaki İlişki. 
 
Yapılan bu araştırma sonucu %50'ye yakın bir bölümü ailelerinin gelir düzeyinin yeterli 
olduğunu bu nedenle tahliye sonrasında da kendilerine destek sağlayacaklarını 
düşünmektedirler. 
 
Bu araştırmanın sonucu olarak ailelerin  gelir düzeylerinin çocuklarına tahliye sonrasında 
sağlayacakları maddi manevi destek açısından çok büyük bir öneme sahip olmadıkları 
söylenebilir.Ayrıca ailelerin desteğinin hükümlü çocuğun kaygısını azaltacağı da 
düşünülebilir. 
 
Ailelerin Oturduğu Konut Tiplerine İlişkin Dağılımı. 
 
Hüküm giymiş çocuklardan %42.34'ünün gecekonduda, %29.73'ünün müstakil evde, 
%27.03'ünün ise apartman dairelerinde yaşadığı öğrenilmiştir 
 
Araştırma suçlu çocukların ailelerinin düşük sosyo-ekonomik gelire sahip olması sonucunda 
çoğunun gecekondu tipi yerlerde barındıklarını ortaya koymuştur.Ancak bu bulguların bu 
beklentiyi fazlaca desteklemediği de ,göze çarpmaktadır. Buna göre bu  çocukların ailelerinin 
çoğu %56.79 oranla ev ve apartman dairelerinde otururken bu orana yakın bir rakam sayılan 
%42.34'ü gecekondularda yaşamaktadır. 
 



 35

Anne-Babanın Eğitim Durumuna İlişkin Dağılımı. 
 
Hükümlü çocukların ana-babalarının eğitim durumlarına bakıldığında, babalar için en büyük 
oran %25.23 oranla okur-yazar olma, ilkokul ve ortaokul mezunu olmadır.Anneler için ise 
%29.73 ile okur-yazar olma, %23.13'er oranlarda ilkokul mezunu ve okur-yazar olmama 
gelmektedir. 
 
Araştırmanın kurumsal çevresinde de belirtildiği gibi aile üyelerinin niteliği, suça 
yönelmesinde son derece önemlidir.Ailelerin düşük eğitim düzeylerinde olmaları, onların 
istenen düzeyde çocukların rehabilitasyonlarına katılmalarını engelleyebilir.Hükümlü 
çocukların ıslah sürecinde yeniden toplumsallaşmalarında, ailenin çocuğuna destek olması ve 
bu sürece katılımı ebeveynlerin eğitim durumları ile son derece ilgilidir. 
 
Sonuç olarak düşük eğitime sahip ebeveynlerinden oluşan ailelerin çocuklarının tretmanına 
istenen nitelikte katılmayacağı, bununda çocuğun kaygısını arttıracağı düşünülmektedir. 
 
Hükümlü Çocukların Kaç Kardeş Olduklarına İlişkin Dağılımı. 
 
Hükümlü çocukların kardeş sayısı açısından ilk sırayı %36.04'lük oranla üç kardeşe sahip 
olanlar oluşturmaktadır.Bunu %32.43 ile iki kardeşe sahip olanlar ve %22.52'lik oranla dört 
ve üstünde kardeşe sahip olanlar izlemektedir. 
 
Suçlu çocukların ailelerinin düşük ekonomik durumları, düşük eğitim durumları ve örf ve 
geleneklere bağlılıkları onların daha fazla çocuk sahibi olmalarına yol açmıştır.Buna göre 
suçlu çocukların %74.78 gibi büyük bir oranı üç veya daha fazla çocuğa sahiptir. Ailelerin 
gelir düzeyinin düşük olması, sanıldığının aksine, onların her zaman çok çocuk yapmasına yol 
açmaktadır. 
 
Islahevine Gelmeden Önce Sorunlarını Paylaştıkları Kişilerin İlişkin Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmalar sonucunda hükümlü çocukların eğitim-evine gelmeden önce sorunlarını 
%26.13 oranında hiç kimseyle paylaşmadıkları ortaya çıkmıştır. Ancak bunu %23.42'si babası 
ile, %17.2'si arkadaşları ile, %16.22'si ise anneleriyle sorunlarını paylaşmaktadır.Bunlardan 
sadece iki denek ise  "başka" seçeneğini işaretlemiştir. Bu  seçeneklerle, sevgili ile paylaşma 
ifade edilmektedir. 
 
Ancak bu çocuklardan 22 tanesinin (%53.66)'sının anne veya babasının ölmüş olduğu da göz 
önüne alınırsa etkileşimin düzetilmesi daha iyi anlaşılacaktır. 
 
Hükümlü Çocukların Evden Kaçma Girişiminde Bulunup Bulunmadıklarına İlişkin 
Dağılımı. 
 
Araştırma, evden kaçma ile  suçluluk arasında güçlü bir bağ olduğunu göstermiştir.Deneklerin 
%76.58'inin evden kaçma deneyimi yaşamamaları, aile içi etkileşimin iyi olması ile 
açıklanabilir. 
 
Evden kaçma deneyimi yaşayan 25 deneğe, evden kaçma nedenleri sorulduğunda %76.92 
oranıyla verilen cevap aile içi anlaşmazlık, anne baba geçimsizliği ve tartışmalar olduğu yanıtı 
alınmıştır. Kurumsal kısımda aileye ve aileye ve aile içi etkileşimin  önemine değinmiştir. 
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Aile içi geçimsizliği, %7.69 ile derslerde başarısızlık ve %11.53 ile gönül meselesi 
izlemektedir. 
 
Çataoluk (1983), çocukların evden kaçarak ailedeki huzursuz ortamdan kurtulmak 
istediklerini işaret etmiştir. 
 
Sonuç olarak evden kaçma girişiminde bulunmayan çocukların aileleri ile ilişkilerinin sağlıklı 
ve huzurlu bir ortamda oldukları anlaşılmıştır. 
 
Evden kaçma girişiminde bulunan 25  deneğe kaç defa evden kaçtıkları sorulduğunda 
%32'sinin üç defa, %24'ünün oranının bir defa evden kaçmış olduğunu ve aynı oranda dört 
defa evden kaçma girişiminde bulunanlar izlemektedir. En sonda ise, %20 oranında 
çocukların iki defa evden kaçma girişiminde bulunanlar yer almaktadır. Bu bulgular, evden 
kaçmanın mükerrer  hale geldiğini göstermektedir. 
 
Hükümlü Çocukların Ailelerinde Suç İşleyip Hükümlü ya da Tutuklu Durumlarına Düşen 
Kimse Olup Olmadığına İlişkin Dağılımı. 
 
Hükümlü çocuklarda yapılan bu araştırmada %72.07'sininailesinde suç işleyip hüküm giymiş 
birinin olmadığı saptanmıştır.Geriye kalan %29.73'lük orandaki çocukların ailesinde böyle 
fertlerin bulunduğu ortaya çıkmıştır.Ailesinde suç işlemiş fertlere bakıldığında ise bunlarını 
%61.29'unun babalar olduğu gözlenmiştir. Yine bu çocukların ailelerinde suç işlemiş 
bireylerin suç türüne bakıldığında ise bunlardan %70.95'inin cinayet yada adam yaralama gibi 
suçlardan hüküm giydikleri görülmüştür. 
 
Araştırma bulguları, aile çevresinde suç işleyen bireylerin varlığı ile çocuğun suça yönelmesi 
arasındaki ilişkiyi kabul etmektedir.  
 
Ailede Suç İşlemiş Bireylerin Olup- Olmaması İle Çocuğun Daha Önce Hüküm Giyip 
Giymemesi Arasındaki İlişki. 
 
Ailede daha önce suç işleyen birey olup-olmadığı ile çocuğun daha önce hüküm giyip, 
giymemesi arasında yapılan ki kare testi sonucunda P-0.001 düzeyinde bir ilişki bulunmuştur. 
 
Hükümlü Çocukların Eğitim-evlerine Gelmelerinden İtibaren Ailelerinin Onları Ziyaret 
Etme Sıklıklarına İlişkin Dağılım. 
 
Hükümlü çocukların ailelerinin onları ziyaret etme oranları %39.64'lük bir oranla "iki haftada 
bir" gelenlerin sayısı ilk sırada gelmektedir.Bunu da sırasıyla %27.03 oranla "iki ayda bir", 
%13.51'lik oranlarla da "haftada bir" ve "iki aydan fazla" izlemektedir. %5.41'lik orandaki 
çocukların aileleri ise hiç ziyarete gelmeyenleri oluşturmaktadır. 
 
Yakan'a (1986) göre eğitim-evleri süresinde çocuk aile desteği alamamaktadır. Araştırma 
bulgusu Yakan'ı desteklemekte, bu çocukların ailelerinin onları en çok iki haftada bir ziyarete 
geldiklerini göstermektedir. 
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Hükümlü Çocukların Tahliye Sonrası Ailelerinin Onlara Destek Sağlayıp Sağlamayacağı 
Konusundaki Düşüncelerine İlişkin Dağılım. 
 
Hükümlü çocukların %63.06'sı tahliye sonrası ailelerinin kendilerine destek sağlayacağını, 
%36.93'ünün de kendilerine destek sağlanmayacağını belirtmişlerdir. 
 
Kurumsal kısımda, ailenin çocuğun tüm gelişim dönemleri için çok önemli bir kurum 
olduğunu belirtmiştir.Yapılan araştırma sonucunda  ailelerinden destek göreceğini düşünen 
çocukların tahliye sonrasına yönelik kaygılarının azalacağı düşünülmektedir. 
 
Hükümlü Çocukların Hüküm Giymelerine Neden Olan Suç  Türlerine İlişkin Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya göre suçlu çocuklardan %32.43'ü adam öldürme suçundan, %27.03'ü 
cinsel suçtan, %18.02'si adam yaralama suçundan, %16.22'si ise hırsızlık suçundan hüküm 
giymiştir. 
 
Yavuzer (1994) ve Çataloluk (1983) yaptığı araştırmalar bu bulguları desteklemektedir. 
Türkiye'de çocuk suçlarının suç türleri incelendiğinde, diğer ülkelere oranla şahsa yönelik 
suçların yaygınlığı göze çarpmaktadır.Ancak Adalet Bakanlığının 1996 yılı istatistiklerinde, 
çocuk suçluların en yaygın olarak hırsızlık suçunda hüküm giydiği görülür. 
 
Ailesel ve ekonomik nedenler, birbirlerini ile bağıntılı nedenlerdir. Doğan (1995) de belirttiği 
gibi aileleri alt toplumsal ekonomik düzeye mensup, temel ihtiyaçları karşılanmayan, anne ve 
ya babası çalışmayan çocukların bu tür olumsuz koşullar nedeni ile ilişki halinde bulunduğu 
arkadaş çevresinde aşağılık duygusuna kapıldığı ve bu nedenle suç işlediği düşünülmektedir. 
Araştırma bulguları ailesi ve ekonomik nedenler yönündeki beklentiyi destekleyici 
niteliktedir. 
 
Hükümlü çocukların suç işleme şekilleri sorulduğunda %44.14'ünün suçu gurupla işlediği, 
53.15'inin ise suçu tek başına işlediği saptanmıştır. Literatür incelemeleri Türkiye'de diğer 
ülkelere nazaran suç işleyen çocukların çete halinde suçu işlemeleri yaygın değildir. 
 
 
Suç Türü İle Suç işleme Nedenlerinin Haklı Görülüp Görülmemesi Arasındaki İlişki. 
 
Suç türü ile suç işleme nedenlerinin haklı görülüp-görülmemesi arasında yapılan iki kare testi 
sonucunda P-0.05 düzeyinde bir ilişki bulunmuştur. 
 
Suç işleme nedeninin haklı gören hükümlü çocukların, suç işleme nedenini haklı görmeyen 
hükümlü çocuklara göre, geleceğe  yönelik planlarında değişiklik olabileceği, ayrıca çocuğun 
suç işleme nedeninin haklı görüp görülmemesinin ona suça yönelten etkenler ile ilgili 
olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda suç türüne bağlı olarak suç işleme nedenlerini 
haklı gören çocuğun  
 
İşledikleri Suç Türleri Nedeni İle Kurum Personelinin Hükümlü Çocuklara Yönelik 
Davranışlarına İlişkin Dağılımı. 
 
Araştırmaya katılan hükümlü çocuklardan %55.86'sı kurum personellerinin kendilerine karşı 
anlayışlı davrandıklarını, %48.74'ü ise personelin, alaycı, azarlayıcı ve kötü davrandığını 
belirtmiştir. 
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Özellikle infaz memurlarının hükümlü çocuklara karşı tavırlı davrandığı saptanmış, geriye 
kalan personelin ise ancak çocukların kurallara uygun davranışlarda bulunmadıkları taktirde 
bu gibi olumsuz yöntemlere baş vurdukları ortaya çıkmıştır. 
 
Sonuç olarak hükümlü çocuğun treatman ekibi ile ilişkilerinin bozuk olması, ekibin ıslah 
süresince görevini tam olarak yerine getirmemesi anlamına da gelebilir diyebiliriz. 
 
Suç Türü İle Kurum Personelinin Hükümlü Çocuğa Karşı Davranışları Arasındaki İlişki. 
 
Suç türü ile kurum personeli arasında çocuğa karşı davranışları arasında yapılan ki kare testi 
sonucunda P-0.05 oranında ilişki bulunmuştur. 
 
Kurum personelinin olumlu her türlü yaklaşımı çocuğun tahliye sonrası kaygısını 
azaltabileceği gibi, her türlü olumsuz sergilenen davranışlar ise bu kaygıyı arttırmaktadır. 
 
İşledikleri Suç Türleri Nedeni İle Okuldaki Öğretmenlerinin Hükümlü Çocuklara Yönelik 
Davranışlarına İlişkin Dağılımı. 
 
Bu araştırmaya katılan hükümlü çocuklardan %61.26'sı öğretmenlerinin kendilerine iyi, 
%34.23'ü ise kötü davrandığını belirtmiştir. 
 
Buna göre okul personelinin ıslahevindeki bu çocuklara karşımı tutumu oldukça önemlidir. 
Bu tutum olumlu olduğu sürece çocukların okula hayatına karşı motivasyonları olumlu bir 
şekilde artmaktadır. Bu da ileriki hayatlarına karşı son derece önemli bir yer tutmaktadır. 
 
İşledikleri Suç Türleri Nedeni İle Islahevindeki Arkadaşlarının Hükümlü Çocuklara 
Yönelik Davranışlara İlişkin Dağılımı. 
 
Yapılan araştırma sonucunda %60.36'ı hükümlü çocuğun ıslahevinde arkadaşları ile iyi 
anlaştığı, %38.74'ünün ise onlardan şikayetçi olduğunu göstermiştir. 
 
Buna göre ıslahevinde gerek personelin, gerek okul personelinin, gerekse arkadaş çevresinin 
olumlu olması çocuğun tahliye sonrası kaygılarını azaltmaktadır. 
 
Hükümlü Çocukların Islahevine Gelmeden Önce Suç İşleyip İşlememe Durumlarına 
İlişkin Dağılım. 
 
Bu araştırmaya katılan hükümlü çocukların %68.47'si ıslahevine gelmeden önce bir suç 
işlemediğini, %31.53'ü ise suç işlediğini kabul etmiştir. 
 
Islahevine gelmeden önce işledikleri suç türlerinin dağılımına bakıldığında %37.14'ü cinsel 
suçtan, %28.57'si şahsa yönelik suçtan, adam yaralama ve cinayetten hüküm giymişlerdir. 
 
Islahevine gelmeden önce 35 hükümlü çocuğa buradan önce nerede hükümlülüklerini 
sürdürdükleri sorulduğunda %45.85'inin yetişkin cezaevinin sübyan koğuşlarında, 
%48.57'sinin cezaevlerinde yetişkinlerle birlikte, %8.57'sinin ise ıslahevinde kaldıkları tespit 
edilmiştir. 
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Uluğtekin (1994) yaptığı araştırma sonucunda çocuklarının, yetişkinlerle beraber temasta 
bulunmalarının olumsuz etkenleri üzerinde durmuştur. 
 
Hükümlü Çocuklara Mahkeme Tarafından Verilen Hükümlülük Sürecine İlişkin Dağılımı. 
 
Suç işeyen çocuklara mahkemenin verdiği hükümlülük süresinin %25.23'ü 6ay-1yıl, 
%25.42'si 2yıl-3yıl, %18.02'si 1yıl-yıl, %8.11'i ise 6 aydan az bir süre olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
 
Akıcı ve Atakan (1868) ile Uluğtekin (1994) belirttiği gibi çocuk mahkemelerinin esas amacı 
çocuğu cezalandırmak değil, yeniden topluma kazandırmaktır. 
 
Islahevinde Kaldıkları Süre İle Mahkemenin Verdiği Hükümlülük Süreleri Arasındaki 
İlişki. 
 
Islahevinde kalınan süre ile mahkemenin verdiği hükümlülük süresi arasında yapılan ki kare 
testi sonucu P- 0.05 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  
 
Yapılan araştırmaya göre 6 ay ile 1 yıl arası hüküm giyen çocukların oranı ile  3 yıl ve üzeri 
hüküm giyen çocukların oranı birbirine yakındır. Ayrıca  6 ay ile 1 yıl arası hüküm giymeyi 
teşkil eden suç türlerine bakıldığında adam yaralama, gasp, hırsızlık gibi suçlar olduğu, 
çocukların 3 yıl ve üzeri hüküm giymelerine neden olan suç türünün ise adam öldürme olduğu 
görülmektedir. 
 
Buna göre mahkemenin vereceği hükümlülük süresi ve bu süreyi geçirecekleri ıslahevindeki 
infaz kurumunun koşullarının bu çocukların tahliye sonrası kaygıları üzerinde büyük etkisi 
görülmektedir. 
 
Hükümlü Çocukların Islahevinde Ortak Faaliyette Bulunduğu Arkadaş Gurubunun Olup 
Olmadığına İlişkin Dağılım. 
 
Yapılan araştırmaya katılan suçlu çocuklardan bu soruya %52.25'i "evet", %47.74'ü ise 
"hayır" yanıtını vermişlerdir. %47.74 çocuğun verdiği olumsuz yanıt onların kişisel 
özellikleri, çekingen olmaları, toplumdan dışlanma korkularının güçlü olması olarak da 
anlaşılabilir. 
 
Ayrıca bu çocuklardan %36.20'si arkadaşları ile gezdiğini, %34.28’i futbol oynadığını, 
%18.96'sı beraber ders çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Bunların içerisinde bulunan %10.36’ı 
çocuk ise başka seçeneğini işaretlediği halde nasıl bir faaliyette bulunduklarını 
açıklamamışlardır. 
 
Hükümlü çocuklara ıslahevinde beraber kaldığı arkadaşları ile geleceğe yönelik plan yapıp 
yapmadıkları sorulduğunda ise %83.78'i "hayır" yanıtı vermiştir. Bunun başlıca nedeni olarak 
da  kurum içi arkadaşları ile etkileşimlerinin yeterince iyi olmadığını, ortak faaliyetlerden 
dolayı mecbur kaldıklarını belirtmişlerdir. Bunun sebepleri araştırıldığında ise kurumu 
paylaşan hükümlü çocuklar arasında beraber hareket etme duygularının gelişmediği veya 
birbirlerine yeterince güvenmemelerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. 
 
Islahevinde beraber kaldığı arkadaşları ile geleceğe yönelik plan yaptığını belirten 17 çocuğa 
ne tür planlar yaptığı sorulduğunda, çocukların %17.64'ü arkadaşlarıyla birlikte dışarıda 
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eğlendiklerini, %11.76'sı birlikte çalıştıklarını ifade etmiş, %70.58’i ise soruya yanıt 
vermemiştir. 
 
Hükümlü Çocukların Herhangi Bir Madde Kullanma Alışkanlığı Olup Olmadığı İlişkin 
Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmada hükümlü çocuklardan %56.76'sı herhangi bir madde alışkanlığı 
olmadığını, %39.64'ü ise madde kullanma alışkanlığı olduğunu belirtmiştir. 
 
Herhangi bir madde alışkanlığı olan 44 çocuğa ne tür bir maddelere karşı alışkanlıkları 
oldukları sorulduğunda, çocukların %56.81'i sigara, %20'si alkol, %9.03'ü tiner, %4'ü 
uyuşturucu kullandığını ifade etmiş, %9.03'ü ise soruya hiç bir cevap vermemiştir. 
 
Çocuklar tarafından yaygın olarak kullanılan maddenin sigara olması ise çocukların bu 
maddeye çok daha kolay ulaşabilmelerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca yine çocuklar 
tarafından yaygın olarak kullanılan diğer bir madde alkoldür. Bunun da nedeni yine bu 
maddeye kolay bir şekilde ulaşabilmeleridir. 
 
Hükümlü Çocukların Sosyal Servisin Varlığından Haberdar Olup Olmama Durumlarına 
İlişkin Dağılımı. 
 
Yapılan araştırma sonucunda hükümlü çocukların %65.77'si sosyal servisten haberdar, 
%34.23'ü ise haberdar değildir. 
 
Sosyal Servisin varlığından haberdar olan 73 deneğe, sosyal servisin varlığını kimden 
öğrendiği sorulduğunda, "Sosyal Hizmet Uzmanı" cevabını veren denek sayısı %36.67'yi 
geçmemektedir.Bu oranı takip eden %24.39 çocuk müdüründen, %21.54 çocuk  infaz koruma 
memurlarından, %10.93 çocuk arkadaşlarından, %6.47 çocuk ise atölye şeflerinden 
öğrendiklerini ifade etmişlerdir. 
 
Sonuç olarak sosyal servis elemanlarının görevlerini tam olarak yerine getirmedikleri, bu 
boşluğu infaz koruma memuru gibi personel olmayan personeller tarafından doldurulmaya 
çalıştığı söylenebilir. 
 
Sosyal Servisten Haberdar Olup Olmama İle Tahliye Sonrası Toplumdan Beklentileri 
Arasındaki İlişki. 
 
Hükümlü çocuğun Sosyal Servisten haberdar olup olmaması ile tahliye sonrasında toplumdan 
beklentileri arasında P-0.05 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
 
Çocukların eğitim-evlerindeki sosyal servis uygulamalarına katılımları, tahliye sonrası 
beklentilerinde olumlu değişimlere yol açabilir. 
 
Sonuç olarak hükümlü çocukların sosyal servis uygulamalarına katılımlarının kendilerine 
tahliye sonrasına yönelik beklentiler konusunda yeni bakış açıları kazandıracağı, toplumdan 
daha gerçekçi şeyler beklemesini sağlayacağı ve bunlara paralel olarak da kaygılarının 
azalacağı söylenebilir. 
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Hükümlü Çocukların Kuruma İlk Geldikleri Zaman Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal 
Servis Uygulamaları Hakkında Çocuklara Bilgi Verip Vermediklerine İlişkin Dağılım. 
 
Ankete yanıt veren hükümlü çocukların %52.25'i Sosyal Hizmet Uzmanlarının sosyal servis 
uygulamaları ile ilgili bilgi vermediğini, %47.75'i ise bilgi verdiğini belirtmiştir. 
 
Uzmanların sosyal servis uygulamaları hakkında bilgi verdiğini ifade eden 53 deneğe sosyal 
servis uygulamalarından yaralanıp yararlanmadığı sorulduğunda, "yararlanıyorum" diyenlerin 
oranı %60.37, "yararlanmıyorum" diyenlerin oranı ise %28.76'dır. 
 
Hükümlü çocuklara sosyal servis uygulamalarını yeterli bulup bulmadıkları sorulduğunda, 
diğer bulgulara paralel olarak %72.07 gibi büyük bir çoğunluğu yetersiz bulduklarını ifade 
etmişlerdir. 
 
Islahevlerinde Hükümlü Çocukların Tahliye Sonrasına Yönelik Hazırlık Yapıp 
Yapmadığına İlişkin Dağılım. 
 
Araştırma sonucuna göre %57.66 gibi oranda ıslahevlerinde hükümlü çocuklara tahliye 
sonrasına yönelik hazırlık yapılmamakta, %42.34 oranında ise hazırlık yapılmaktadır. 
 
Islahevlerinde kalan hükümlü çocukların  tahliye sonrasına hazırlamak, büyük ölçüde, sosyal 
servis elemanlarından Sosyal Hizmet Uzmanlarının görevidir. Ancak bulgular, tahliye 
sonrasına yönelik hazırlıklarının yeterli olmadığı yönündedir.Tahliye sonrasına ait çalışmalar, 
çok sınırlı olmakla beraber, kişisel ve gönüllü çabalar ile yürütülmeye çalışmaktadır. 
 
Hükümlü çocuklardan tahliye sonrasına yönelik olarak ıslahevlerinde yapılan çalışmalar 
değerlendirmeleri istenildiğinde, çocukların %85.59'u soruyu yanıtsız bırakmış, %9.91'i 
yapılan çalışmaları yeterli bulmuş, %4.5'i ise iş imkanları sağlamasının gerekliliği üzerinde 
durmuştur. 
 
Sonuç olarak ıslahevlerinde hükümlü çocuklara tahliye sonrasına yönelik yapılan çalışmaların 
yetersizliği görülmektedir. Islah sistemi ve sürecinin bu en önemli halkasının eksikliği, çocuk 
için önemli bir kayıptır. Buna bağlı olarak hükümlü çocukların kaygılarının artacağı 
düşünülmektedir. 
 
Hükümlü Çocukların Bir Sorunla Karşılaştıklarında İlk Başvurdukları Görevlinin Kim 
Olduğuna İlişik Dağılım. 
 
Hükümlü çocuklar kurum içinde herhangi bir sorunla karşılaştıklarında, "başka" seçeneği ile 
ifade edilen öğretmene (%62.6'sı), %10.81'i atölye ustasına %9.91'i infaz koruma memurun, 
%9.91'i müdüre, %1.08'i ise sosyal servis elemanlarına başvurduklarını ifade etmişlerdir. 
 
Sonuç olarak, ıslahevinde sosyal hizmet fonksiyonlarını yeterince terine getirilmediği, ideal 
olan ekip çalışmasının işlevsel durumda olmadığı görülmektedir diyebiliriz. Araştırma 
bulguları sosyal servis uygulamalarına katılan hükümlü çocukların kaygılarının azalacağı 
yolundaki beklentilerimizi destekleyici nitelikte değildir. 
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Hükümlü Çocukların Islahevlerinde Çalıştıkları İş Kollarını Kendi İstekleri İle Seçip 
Seçmeme Durumlarına İlişkin Dağılım. 
 
Hükümlü çocukların %31.53'ü kendi istekleri ile iş kollarını seçmediklerini, %36.94'ü ise 
çalıştıkları işkollarını kendileri seçtiklerini ifade etmişlerdir. 
 
Bu araştırmaya göre "hayır" yanıtı veren 35 çocuk kendi istekleri ve ilgileri doğrultusunda bir 
iş koluna yerleştirilmemiş olmalarına bağlı olarak, motivasyonlarının düşeceği, sevmedikleri 
bir iş yaptıkları için sıkıntı ve kaygı duyacakları düşünülmektedir. 
 
Hükümlü Çocukların Çalıştıkları Atölyelerde  Ustaları İle Olan İlişkilerinin Dağılımı. 
 
Hükümlü çocukların %36.63'ü atölye ustalarının çalışmalarını beğendiğini, %23.42'si 
çalışmalarını desteklediğini, %9'u çalışmalarını eleştirdiğini ifade etmiş, %34.23'ü ise soruya 
yanıt vermemiştir. 
 
Atölye ustalarının hükümlü çocuklara gerekli yakınlığı gösterip göstermediği sorulduğunda 
çocukların %41.44'ü ustalarının yakınlık gösterdiğini, %22.52'si göstermediğini ifade 
etmiştir.Kalan %36.03'ü ise bu soruya yanıt vermemiştir. 
 
İş eğitimine dayalı bir treatman ortamında, iş eğitimcileri ile çocuklar arasındaki ilişkinin 
niteliği önem kazanmaktadır. 
 
Hükümlü çocukların atölyedeki çalışma saatlerini değerlendirmeleri istendiğinde, çocukların 
%34.23’ü soruya yanıt vermezken, %23.42'si fazla, %9.31'i yeterli, %30.63'ü ise yetersiz 
bulduğunu ifade etmiştir. Çalışma saatlerini yetersiz bulan çocukların, çalıştıkları iş kolunun 
kapasitelerinin altında olduğunu düşündükleri ifade edilmektedir. 
 
Hükümlü Çocukların Atölye Çalışmalarının Kendilerine Bir Meslek Kazandırıp 
Kazandırmayacağına İlişkin Dağılımı. 
 
Araştırmaya katılan çocuklardan %34.23'ü soruya yanıt vermemiş, %20.72'si atölye 
çalışmalarının kendilerine bir meslek vermediğini, %36.03'ü ise ilerde bu bilgilerden 
yararlanıp bir meslek sahibi olabileceklerini ifade etmişlerdir. 
 
Hükümlü çocuklara tahliye sonrası bu mesleğe devam edip edemeyecekleri sorulduğunda 
%42.04'ü soruya vermemiş, %43.18'i "evet", %14.77'si ise "hayır" yanıtı vermiştir. 
 
Çocukların %14.77'sinin öğrendikleri mesleği tahliye sonrası sürdürmeyeceklerini ifade 
etmeleri, çalışılan iş kolunu kendi istekleri ile seçmemiş olmalarından, mesleği 
benimsememiş olmalarından yada ekonomik getirisinden memnun olmamalarına bağlanabilir. 
Diğer %43.18 çocuğun gelecekte de bu mesleği kullanabileceklerine dair ifadeleri ise bu 
meslekle ilgili hiç bir olumsuz düşünceye kapılmamalarından ileri gelmektedir. 
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Hükümlü Çocuğun Islahevinde Kaldıkları Süre İçerisinde Toplum Tarafından Dışlanıp 
Dışlanmama Durumlarına İlişkin Dağılım. 
 
Yapılan araştırma sonucunda %70.27 gibi büyük bir kısmı toplum tarafından dışlanmadığını, 
%28.82'si ise dışlandığını belirtmiştir. 
 
Toplum tarafından dışlandığını ifade eden 32 deneğe toplumun onlara nasıl davrandığı 
sorulduğunda, çocuklardan %78.12'si bu soruya cevap vermezken, diğer çocuklar kendileriyle 
konuşulmadığını, kötü gözle bakıldıklarını, hor görüldüklerini ifade etmişlerdir. Yanıtsız 
oranın yüksek olması çocukların dışlandıklarını ifade edecek uygun seçenek 
bulamamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
 
Toplumun çocuğa sahip çıkması çocuğun kaygısını azaltmaktadır. 
 
Hükümlü Çocukların Hükümlülük Süresince Geleceğe Yönelik Planlarında Değişiklik 
Yapıp Yapmayacaklarına İlişkin Dağılım. 
 
Yapılan araştırmada hükümlü çocukların hükümlülük süresince geleceğe yönelik planlarında 
değişiklik yapıp yapmadığı sorulduğunda çocukların %41.44'ü "evet", %57.65'i ise "hayır" 
cevabı vermişlerdir. 
 
Bu çocuklara geleceğe yönelik ne tür planları oldukları sorulduğunda, %6.62'si her türlü 
değişiklik yaptığını, %4.43'ü iyi şeyler olduğunu, %2.17'si ise güzel bir yuva kuracağını 
belirtmiştir. Deneklerin büyük bir çoğunluğunun ise bu soruyu yanıtlamaması geleceğe karşı 
olan kaygıları olduğunu yada değişikliklerin ne olacağını tespit edememelerinden 
kaynaklanmaktadır. 
 
Hükümlü çocuklara tahliyelerine ne kadar zaman kaldığı sorulduğunda ise 6aydan az-6 ay-1 
yıl gibi kısa bir süre kaldığını ifade eden çocukların oranı %71.15'tir. 2-3 yıl ve  üzeri bir süre 
kaldığını ifade eden çocuk oranı ise %19.81'dir. Bu bulgular tahliye olmaya hazırlık, tahliye 
kurumda çocuğun hazırlanması, bu hizmetlerin yeniden değerlendirilmesi açısından oldukça 
büyük bir önem taşımaktadır. 
 
Hükümlü Çocukların Tahliye Sonrası Yaşamlarına Ait Kaygılarının Olup Olmama 
Durumuna İlişkin Dağılım. 
 
Yapılan bu araştırmada çocukların %74.77'sinde bir kaygı olmadığını, %25.22'sinde ise kaygı 
olduğu  tespit edilmiştir. Kaygısı olmadığını belirten hükümlü çocukların kişilik yapılarının, 
aile içi etkileşimin ve kurum içi etkileşimin iyi olması etkili olabilir. Ancak kaygısı olan 
çocuklarda bu durumun olumsuz yönde farklı olduğu ayrıca sosyal servisin etkinliğinin iyi 
olmadığı gözlenmiştir. 
 
Çocuklara geleceğe yönelik kaygılarının ne tür olduğu sorulduğunda %39.20'si yanıt 
vermezken, %25'i iş bulamama, %21.42'si uyum sağlayamama, %7.14'ü eski çevreye 
dönememe, %3.57'si hayatından endişelenme şeklinde ifade vermiştir. Çocuklardan büyük bir 
kısmı söz konusu soruya diğerleri gibi cevap vermemiştir.Bu çocukların genel olarak 
kaygılarının olduğunu bilmelerine rağmen, ne tür olduğunu saptamada zorluk çekmeleri ile 
ilgili olabilir. 
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Hükümlü Çocukların Tahliye Sonrasında Yakın Çevresinden Ve Toplumdan Beklentilerine 
İlişkin Dağılımı. 
 
Çocukların %44.24'ü tahliye sonrası ailesinin kendisine sahip çıkmasını, %30.63'ü verimli bir 
işte çalışmak istediğini, %13.51'i arkadaşlarının kendisine yakın olmasını istediğini, %8.11'i 
çevresinden hoşgörü beklediğini ifade etmiştir.Bu bulgular ışığında hiç kuşkusuz ailenin 
tahliye sonrasındaki çocuğu kabul edici tutumlar göstermesi çocuklar için önemlidir.Bu 
çocukların hayat ve örseleyici tecrübeler geçirildiği düşünüldüğünde, ailenin onları kabul 
etmesinin önemi artar. 
 
Hükümlü çocuklara tahliye sonrası eski arkadaşlarını isteyip istemedikleri sorulduğunda ise, 
%74.77'si "hayır", %20.72'si ise "evet" cevabını vermiştir.Bu bulgular çocukların eski 
çevrelerine dönmek istemediklerini göstermektir. 
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(T-6) R.Erkan. İstanbul Çocuk Mahkemelerine Sevk Edilen Çocukların Sosyo-Kültürel 
Çevresi Üzerine Bir İnceleme. T.C. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü 
Sosyoloji Anabilim Dalı Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Programı. İstanbul-1995. 
 
Islahevlerindeki Çocukların İşledikleri Suçlar. 
 
Yapılan araştırma göstermiştir ki ıslahevine giren çocukların büyük bir çoğunluğu hırsızlık 
suçundan hüküm giymişlerdir.1985 yılından bugüne kadar bu oran %51.4'e kadar 
yükselmiştir. Cinsel suçlar ise hırsızlık suçundan hemen sonra gelmekte ve 1991 yılından 
itibaren %21'lik bir artma göstermektedir. Suç türleri içinde adam öldürme oranı 1991 yılında 
%21 olması azımsanmayacak bir durumdur. 
 
Dikkat çekici diğer bir yöne ise ıslahevine gerin çocuk sayısının 1981 ile 1991 yılları arasında 
karşılaştırıldığında %65 oranında gerilemiş olmasıdır. 
 
Buna göre çocuklar genel olarak bakıldığında daha çok mala karşı suç işlemektedir. 
 
 
Islahevindeki Çocukların Yaş Durumları Ve Yaşları. 
 
Hüküm giyen çocuklar 14 yaş gurubundan sonra yoğunlaşmaktadır.Islahevlerinde bulunan 
çocukların büyük oranı 15 yaş ve üzeridir.Bu oranın yüksek çıkmasının başlıca nedeni ise 18 
yaşına kadar çocukların cezalarını ıslah evlerinde tamamlamalarına olanak tanınmamasından 
kaynaklanmaktadır. 
 
Yapılan bu araştırma bizlere suç işleyen çocukların daha çok ergenlik döneminde suç 
işlediklerini göstermiştir. 
 
 
Öğrenim Durumları. 
 
Araştırma 1981-1985-1991 yıllarını kapsamaktadır. Buna göre hüküm giyen çocukların 
arasında ilkokul düzeyinde eğitim en yüksek olanıdır. Bu oran 1985'de %64'e yükselmiştir. 
 
Buna göre suç işleyen çocukların öğrenim durumları oldukça düşüktür. 
 
 
Islahevine Giren Çocukların Babalarının Öğrenim Durumları. 
 
 Adalet Bakanlığının yapmış olduğu araştırmaya göre ıslahevindeki çocukların babalarının 
eğitim durumları da çocuklar gibi oldukça düşüktür. En yüksek oranı ilkokul mezunu olanlar 
oluşturmaktadır. Lise Ve üniversite mezunları olanların oranı %3'ü geçmemektedir. 
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Islahevine Giren Çocukların Annelerinin Eğitim Durumları. 
 
 Adalet Bakanlığının yapmış olduğu bu araştırma annelerin %35'i okuma yazma 
bilmemektedir.Okula gitmeden okuma yazma öğrenenlerin oranı ise %15'tir.  
 
Bundan çıkarılan sonuç ise  annelerin %50'sinin hiç bir eğitim almamış olduğu, babaların ise 
%30'unun herhangi bir eğitim görmemiş olduğudur. 
 
Sonuç olarak suç işleyen çocukların ailelerinde eğitim düzeyi düşüktür. 
 
 
Hane Halkı Reisinin Ne İş Yaptığı. 
 
 Adalet Bakanlığınca yapılan araştırmaya göre en yüksek oran 1988'de %27.2, 1989'da %29.4, 
1990’da %23.8 ve 1991'de %21.7 ile tarım kesiminde çalışan ailelerin çocukları 
oluşturmaktadır.Ancak bu oran 1991 yılından itibaren düşmeye başlamış ve %18.7 ile aile 
reisi memur olan çocuklarda suç oranı yükselmeye başlamıştır. Aile reisi sanayide çalışanlar 
oranı %14.7, hizmet sektöründe çalışanlar %11.5, inşaat işçisi olanlar %10.5'tir. 
 
Bu araştırmaya göre ekonomik düzeyi düşük olan ailelerin çocukları daha çok suça 
yönelmektedir. 
 
Kişisel Özellikler Ve Çocuk Suçluluğu. 
 
Yapılan bu araştırma çocukların cinsiyetlerini göstermektedir. Buna göre mahkemeye gelen 
200 çocuğun sadece 6'sı kız çocuğudur. Geriye kalan ve duruşmaya katılan %98 oranındaki 
çocuk cinsiyeti ise erkektir. 1993 yılına ait rakamlara bakıldığında ise İstanbul I. Çocuk 
Mahkemelerinde açılan davaların %89.25'i erkek, %10.75'i ise kızlardan oluşmaktadır. Bu 
oran aynı yıl İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinde %93.6 oranında erkek, %8.14 oranında ise 
kızdır. 
 
1993 yılı Türkiye Çocuk Mahkemelerinde kız davalarının erkeklere oranlara düşük olmasının 
nedenleri kızların duruşmalara katılmamaları, ailelerin kızların denetimi üzerinde daha fazla 
rol oynamaları, sokakta kalan kız çocuğu sayısının düşük olması, kız arkadaş guruplarının suç 
eğilimine daha aza davranışlarda bulunması olarak algılanmaktadır. 
 
Suç Türleri 
 
Araştırmaya göre suçların %72'ini hırsızlık suçu oluşturmakta çocuk mahkemelerine gelen 
davaların da genelli %70 oranında hırsızlığı işlemektedir. 
 
Hırsızlık suçları arasında sıkça görülenler evde kimse bulunmadığı zamanlarda para ve değerli 
eşya ile otomobillerden radyo,teyp çalmaktır. 
 
İkinci sırada %9.5 oranı ile müessir filli suç gelmektedir.Bu suç türü genelde bıçakla 
yaralama, kavga etme, adam dövmeyi kapsamaktadır. Cinsel suçlarda ise genelde kendisinden 
yaşça küçük kızı zorla alıkoyma, ırza geçmeye teşebbüs, ırza geçme ve fiili livata gibi olaylar 
görülmektedir. 
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Gasp suçunda ise, çocukların bu suç türünü genelde gurup halinde işledikleri görülür.Genelde 
bıçak ile tehdit ederek akranlarından para ve bazen de büyük kişilerden zorla para aldıkları 
görülmektedir. 
 
Çocukların Tekrar Suç İşleyip İşlemedikleri, Suç işleyenlerin Hangi Tür Suçları 
İşledikleri. 
 
Araştırmaya göre küçüklerin %31.5'i önceden suç işlememiştir. Ancak suçu yenileyenlerin 
oranı ise %99.4'lük gibi büyük bir oranda karşımıza çıkmaktadır. Bu oran daha çok hırsızlık 
suçunun yenilenmesi olarak tespit edilmiştir. 
 
Bu araştırmadan anlaşılan şudur ki suç işleyen çocukların büyük bir kesimi tekrar suçu 
yeniler.  Burada işlenen ve yenilenen suç türünün hırsızlık olmasın ekonomik seviye ile, 
kentleşme sürecinin hız kazanması sonucu olarak tespit edilmiştir. 
 
 
İşlenilen Suç İle Yaş Arasındaki İlişki. 
 
Yaş  arttıkça suç türü değişmektedir. 6-9 ve 10-12 yaş gurubundaki çocukların tamamı 
hırsızlık suçundan mahkemeye gelmektedir. 13 yaş gurubundaki çocukların %92.3'ü hırsızlık 
suçundan, 14 yaş gurubunda olanların ise %61.7'si hırsızlık, %14.7'si müessir fiil, %11.7'si ise 
cinsel suçlardan geldikleri anlaşılmıştır.15 yaşında olanlar ise %60.3'ü hırsızlık, %76'sı 
müessir fiil ve gasp, %9.6'sı cinsel suçları işlemiştir.Bu yaş gurubunda sadece bir çocuk ise 
adam öldürme suçundan sanıktır.16 yaş gurubuna bakıldığında ise  %40 oranında hırsızlık, 
%22.5 oranında müessir fiil, %15 oranında cinsel suç, %12 oranında gasp suçları görülür. Bu 
yaş gurubunda yine bir adam öldürme eğilimi vardır. 
 
Sonuç olarak bakıldığında yaş büyüdükçe müessir fiil, gasp ve cinsel suç oranlarında 
büyüdüğü halbuki 13 yaş gurubunda bunların yok denecek kadar az oluşu dikkat çekmektedir. 
 
Eğitim Durumu. 
 
Görüşülen kız çocuklarının %66’sı ilkokul mezunudur. Bunların içerisinde ortaokul mezunu 
olanlar ancak %5 oranında karşımıza çıkar.İkinci büyük oran ise ortaokuldan terk edenlerdir. 
Buna göre suç işleyen çocukların %76'sı ilkokuldan sonra herhangi bir eğitime  
başvurmamışlardır. 
 
Sonuç olarak eğitim düzeyinin düşük olmasının suç eğilimi ile ilişkisi vardır ve suç işleyen 
çocukların büyük bir bölümünün eğitim düzeyi düşüktür. 
 
Eğitim Düzeyi İle İşlenilen Suç Arasındaki İlişki. 
 
Yapılan araştırmadan anlaşıldığı gibi ilkokul mezunu olanların oranlarının yüksek olması 
bütün suç türlerinde ilkokulu bitirenlerin ilk sırada olmasına neden olmaktadır. Dikkat çekici 
nokta gasp suçunu işleyenlerin %46'sının ilkokul terk, %46'sının da ilkokul mezunu 
olmasıdır.İlkokul mezunu olanlar %73.6 ile en fazla hırsızlık suçu işlemişlerdir. Müessir fiil 
%36.8 ile ilkokul mezunu olduktan sonra, 526.3 ile ortaokul terklerde görülmektedir. Cinsel 
suçlarda ise %56.2'lik bir oranında ilkokul mezunu ve %47.7'lik bir oranda ilkokulu ter 
etmişler görülür.2 adam öldürme suçunda ise çocuklardan biri ilkokul diğeri, ilkokul terktir. 
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Doğum Yerleri. 
 
Mülakat yapılan çocuklardan doğum yerleri araştırıldığında suç işleyen çocukların %50.5 gibi 
büyük bir oranı İstanbul'da doğanlar oluşturmaktadır. Bunu %24 oranıyla köyde doğanlar, 
izlemektedir. Buna göre %49.5 oranında İstanbul dışı yerleşim birimlerinde doğanlar olduğu 
tespit edilmiştir. 
 
Kaç Yıldan Beri İstanbul'da Yaşadığı. 
 
Yapılan analizde 8-12 arası İstanbul'da oturanların %28 bile en yüksek değerde oldukları 
tespit edilmiştir.Ayrıca yapılan bu araştırma suç işleyen çocukların %80'ninin 10 yıldan fazla 
bir süre içinde İstanbul'da olduğunu göstermiştir. 
 
Bu sonuç, küçüklerin doğumdan sonra ailelerinin yer değiştirmelerinin suç üzerindeki 
etkisinin az olduğunu göstermiştir. 
 
Aile Yapısı. 
 
Araştırmaya katılan çocukların %73.5'inin aile yapısı çekirdektir. Parçalanmış aile üyesi olan 
küçüklerin oranı %14, geniş aile yapısına sahip çocukların oranı ise %11.5'tir.Ailesiz 
olanların oranı ise %1 oranla en düşük seviyede görülmektedir. 
 
Parçalanmış aile faktörünün çocuklar üzerindeki etkisi üzerine çeşitli araştırmalar ve farklı 
görüşler ortaya atılmıştır. 
 
Bu konuda Amerika ve İngiltere yapmış olduğu çalışmalarda farklı sonuçlar edinmişlerdir. 
Örneğin Gluecl'ler 1950 yılında yaptığı bir araştırmada parçalanmış aile yapısında suç oranın 
ikin kat fazla görüldüğünü ileri sürmüştür.Ancak 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın yaptığı 
araştırma bunun önemli olmadığını göstermiştir. 
 
Yavuzer ise suçlu çocuklar üzerinde yaptığı bu araştırmada çocukların %67.2'sinin çekirdek 
aileden, %22'sinin eksik aileden, %22'sinin ise parçalanmış aileden geldiklerini tespit etmiştir. 
 
Ancak yapılan bu araştırma parçalanmış aile unsurunun tek başına suç faktörü oluşturmadığı 
yönündedir. 
 
Aile Yapısı İle Suç Türü Arasındaki İlişki. 
 
Yapılan bu araştırma aile yapısı ile suç türü arasında anlamlı bir ilişkiye ışık tutmamış ancak 
ilgi çekici bulgular elde edilmiştir.Örneğin geleneksel geniş aileden gelen çocuklarda hırsızlık 
%4.3 gibi düşük bir düzeydedir.Buna karşı bu ailelerden gelen çocukların %34.7'si müessir 
fiil, %26'sı cinsel suç, %17.3'de gasp suçundan yargılanmıştır. Çekirdek aileden gelen gelen 
çocuklarda ise %76.8'i ile en çok hırsızlık suçu görülmektedir. Bunu %9.5 oranında gasp 
izlemektedir.Parçalanmış aile çocuklarının ise %50 hırsızlık, %21.4 cinsel suçlar, %17.8'i 
gasp, %10.7'lik bir oranda ise müessir fiil davalarından yargılandıkları saptanmıştır. 
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Ölüm Nedenleri Dışında Ailede Parçalanmanın Olup Olmadığı. 
 
Anne babası yaşayan deneklerin %99.6'sı birlikte yaşamaktadır. Ebeveynlerinin hayatta olup 
ayrı olanların oranı ise %3.4'tür. 
 
Kardeş Sayısı. 
 
Araştırmaya göre %30 gibi büyük bir oranının beş kardeş olanlar oluşturmaktadır. Bunu 
izleyen ikinci gurup ise %28'lik oranla dört kardeş olanlar izler. 
 
Sonuç olarak çocuk sayısı arttıkça ailenin çocuklarının gereksinmelerini yeterince 
karşılayamamaları çocukları suça itmektedir. 
 
Kardeş Sayısı İle Suç Türü Arasındaki İlişki. 
 
Buna göre hırsızlık suçunu işleyende kardeş sayısı dört yada dördün üstünde olanların oranı 
%66.5'tir.Bir kardeş olanların oranı ise %0.6 oranındadır. Müessir fiil suçu ise üç ve dört 
kardeşli deneklerde, adam öldürme suçundan yargılananlardan biri beş ve diğerinin ise altının 
üzerinde kardeşe sahip olduğu görülmüştür. 
 
Üvey Kardeş Var Mı? 
 
Yapılan 35 çocuk üzerindeki araştırmada üvey kardeşi olanların oranın %4.5 kadar düşük bir 
oranda olduğu saptanmıştır. 
 
Aile Birliğinin Temeli. 
 
Görüşülen 200 çocuğa anne ve babasının hangi yolla birleştikleri sorulduğunda, %93.5'i bu 
soruya resmi nikah olarak cevabı vermiştir. 
 
Sonuç olarak suçlu gurubundaki çocukların büyü,k bir kısmı yasal evlilik temeline dayalı 
ailelerden gelmişlerdir. 
 
Çocuğun Evden Ayrı Kalıp Kalmadığı. 
 
Suç işleyen çocuklardan %34'ü çeşitli nedenlerle evlerinden bir süre ayrı kalmışlardır. 
 
Ailenin yapısından çok ailenin iç atmosferi önemlidir. Shaw ve McKay yapmış olduğu 
araştırmada aile içi uyumsuzluk ve gerilimin çocuğu suça ittiğini vurgulamıştır. 
 
Abrahamsen'de dört yıl süren araştırma sonucunda suçlu çocuğu olan ailelerin, suçlu olmayan 
kontrol gurubuna kıyasla aile çevrelerinde sağlıksız, duygusal koşulların daha çok 
görüldüğünü ortaya koymuştur. 
 
 
Anne Ve Babalanın Çocuğun Önünde Kavga Edip Etmediği 
 
Suçlu çocukların %43'ü aile içi ortamının huzursuz olduğu aile yapısına sahiptir. Buda sonuç 
olarak çocuğu olumsuz etkilemektedir. 
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 Bunun dışında konuyla bir ilintisi olmamasına rağmen anne babanın aşırı çocuk sevgisi de 
çocuğu olumsuz olarak etkilemekte ve yaşam mücadelesinden kaçmasına yol açmaktadır. Bu 
kişilerin ortadan kalkması sonucunda çocuk suça eğilmektedir. 
 
Anne Ve Babasının Kendisini Sevip Sevmediğine İnanıp İnanmaması. 
 
Araştırmaya katılan 35 çocuğa bu soru sorulduğunda %24'lük bir bölümü anne ve babalarının 
kendilerini sevmediklerine inanmışlardır. %6'lık bir bölümü ise kesin bir yargıya sahip 
değilken sonuç olarak %30'luk bir bölümünün sevgi eksikliği duyduğu anlaşılmıştır. Bu 
oldukça önemli bir orandır. 
 
Çok sayıda araştırmacı evde disiplin olması yada olmamasının suç üzerinde etkisini 
belirlemeye çalışmıştır. Bunlardan Cyril Burt incelediği suçluların %60.9'un aile içi disiplinin 
zayıf olduğu ailelerden geldiğini, kontrol gurubunda ise bu oranın sadece %11.5 olduğunu 
ortaya koymuştur. Bu araştırma etkin bir disiplin yokluğunun çocukları suçluluğa 
yöneltebileceğini ortaya koymuştur. 
 
Çocuklara karşı, aşırı korumacı ve hoşgörülü yaklaşım kadar, aşırı sert bir uygulamada yanlış 
ve zararlıdır. Disiplin tekniklerinden, övme, yergi, psikolojik disiplin tekniği, zora başvuran 
yöntemler, çocuğu haklarından yoksun bırakma, soyutlama gibi yollar ise fiziksel ceza olarak 
adlandırılır. 
 
Evden Kaçtı Mı? 
 
Yapılan araştırmaya göre suçlu çocukların %36’sı suç işlemeden önce en az bir olmak 
suretiyle evden kaçmıştır.  
 
Çocukların evden kaçması önemli bir davranış sapmasıdır. Kaçan çocuğun bu sorunu ve 
evden kaçış sorunu ailece oturulup çözülmedikçe bu zamanla alışkanlık haline gelip daha 
sonraki aşamada yasaları çiğneme eğilimi halini almaktadır. Nitekim evden kaçan çoğu çocuk 
daha sonra evden tekrar kaçmaktadır. 
 
 
Evden Kaç Kez Kaçtığı? 
 
İlk gurubu %43’lük bir oranla bir kez kaçanlar oluşturmakla birlikte, %56.9’luk gibi büyük 
bir oranın içinde yer alan çocuklar ise iki, üç ve daha fazla olarak evden kaçmışlardır. 
 
Bu davranışları ceza yasalarında suç olarak tanımlanamaz olmasına rağmen çocuk suçluluğu 
açısından büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü evden kaçmakta olan çocuklar sokaklarda 
yaşamaya başlayarak, çeşitli gereksinmelerini karşılayabilmek için hırsızlık suçuna baş 
vurmaktadırlar. Buna göre aileleri ile sorunları çözülemeyen çocukların eğitimleri 
tamamlanıncaya ya da bir işe yerleştirilinceye kadar sosyal kurumlar tarafından barındırılarak 
sokakların olumsuz koşullarından uzak tutulması, suç önleminde etkili olabilir. 
 
Evden Kaçmasının En Önemli Nedeni Hangisidir. 
 
72 çocuğa yapılan bu araştırmada hangi sebeplerden evden kaçtığı sorulduğunda bunların 
içerisinden %65.2 oranındaki çocuk yapmış olduğu bir hatadan dolayı evde ki cezalandırılma 
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yönteminden dolayı kaçtığını söylemiştir. Bu sonuç bizlere aile içerisindeki disiplinin hatalı 
bir yöntemle korunduğunu göstermiştir. 
 
Evden Kaçma İle Suç Türü Arasındaki İlişki. 
 
Evden kaçan %83.3’ü hırsızlık suçundan mahkemeye getirilmiş, evden kaçmayan çocuklarda 
ise bu oran %58.3 oranında saptanmıştır. 
 
Sonuç olarak elde edilen bu sonuç ileride çocukta alışkanlık haline dönüşebilir. 
 
Babanın Eğitim Durumu. 
 
Babalar arasında en büyük gurubu salt %84.2 çoğunlukla ilkokul eğitimini tamamlamışlar 
oluşturmaktadır. Bu sonuç bize erkekler arasında ilkokul eğitiminin yaygınlaşmış olmasını 
göstermesine rağmen ilkokuldan sonra eğitim görenleri oranının oldukça düşük olduğunu, 
üniversite mezunu olanların oranları ise %1 kadar en düşük seviyede bulunduğunu 
göstermiştir. 
 
Annelerin Eğitim Durumu. 
 
Araştırma sonucuna göre annelerin eğitin durumları çok düşüktür. %40.1 gibi büyük bir 
orandaki anne sayısı okuma yazma bilmemekte, %35.2 oranında anne okula gitmediği halde 
okuma- yazma bilmektedir. Sonuç olarak %75.3’ünün ilkokula dahil gitmediği ortaya 
çıkmaktadır. İlkokula gitmiş olanların oranı ise %22.9’la azanlıkta görülmektedir.  
 
Elde edilen bu sonuç doğrultusunda suçlu çocuklar gibi anne ve babalarının da eğitim 
düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Ancak burada atlanmaması gereken en önemli unsur 
çocuğun eğitimini aldığı ilk yer aile içerisi olduğunu kabul edersek çocuğun gelişimi üzerinde 
bu eğitimsizlik olumsuz bir etki yaratmaktadır. 
 
 
Ailenin Ekonomik Durumu. 
 
Ailenin sosyo- ekonomik durumu aile üyelerini etkilediği gibi çocuğu da etkiler. Arzuların 
doyuma ulaşmaması küçükler üzerinde derin izler bırakır. 
 
Ailenin ekonomik durumu ile çocuk suçluluğu arasındaki ilişki çeşitli araştırmalara konu 
olmuştur. Glueck’ların 2000 suçlu çocuk üzerinde yaptıkları araştırmada, bunların ailelerinin 
%76’sının ekonomik olarak yardıma muhtaç olduğu belirlenmiştir. 
 
Burt’da İngiltere’de yaptığı araştırmada suçlu çocukların %19’unun çok yoksul ailelerden, 
%37’sinin orta derecede yoksul ailelerden geldiğini ortaya koymuştur.Aynı araştırmacı, %42 
oranındaki suçlu gurubun, sosyo- ekonomik açıdan rahat olarak nitelendirilebilecek ailelerden 
geldiklerini söyler. 
 
Sonuç olarak bu araştırmada altının çizilmesi gereken husus ailenin ekonomik durumunun 
suça iten ana faktör gibi algılanmamam gerekliliğidir. Burada önemli olan ailenin güçlüklerle 
mücadele ederken çocukların beklediği sevgi ve şefkatin onlara verilmesidir. 
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Babanın İş Durumu  
 
Suç işlemiş olan çocukların babalarının tamamına yakını çalışmaktadır. Bunlardan %61.1 işçi, 
%10.9’u seyyar satıcılardan oluşmaktadır.  
 
Bu sonuç çocukların babalarının gelir düzeyi düşük işlerde çalıştığını bizlere göstermiştir. 
 
Annenin Çalışıp Çalışmadığı. 
 
Annesi yaşayan çocukların %67.9’unun annesi çalışmamakta, %35.8’i ise çalışmaktadır.  
 
Bu sonuçlar genel olarak Türk toplumu içerisindeki kadının erkeklere oranla ücretli olarak bir 
işte daha az sayıda çalıştığını göstermiştir. 
 
Çocuğa Göre Ailenin Ekonomik Durumu Nasıldır? 
 
Nesnellikten uzak olmasının nedeni ile ekonomik durum kavramını görecelidir. Çocuklar bu 
araştırmada çevreleriyle karşılaştırma yaparak bu soruya yanıtlamış olabilirler. Bu kuşkulara 
rağmen alınan sonuçlar dikkat çekicidir. 
 
Çocukların %11.5’i ailelerini çok fakir olarak, %37’si ise fakir olarak değerlendirmektedir. 
Orta hali olarak değerlendirenler ise %51 oranındadır. Ailesini zengin olarak gören ise 200 
çocuk içerisinde sadece bir tanesidir. 
 
Sonuç olarak bu şartlar ailenin ekonomik düzeyi ile suç ilişkisinin doğrudan ilgisi olduğunu 
açıklar. 
 
Ailede Suçluluk. 
 
Aile patolojisinin suç üzerindeki etkisini inceleyen kriminologlar özellikle anne, baba, 
kardeşlerin ve diğer akrabaların suçluluk durumlarının çocuk suçluluğuna etkilerini 
İncelemişlerdir. 
Bunlardan Cyril Burt, şayet ev halkı içerisinde ahlak bozukluğu veya suç mevcutsa, bu 
ailelerde kontrol gurubuna kıyasla 5 kat daha fazla suçlu çocuğa rastlandığını belirtmiştir.  
 
Glucker’lar bu çalışmalarda bu görüşü doğrular niteliktedir. İncelediği suçlu çocukların 
ailelerin %80 ve üzerinde bir oranla aile içinde başka suçlular olduğunu tespit etmiştir. 
Bundan sonra yaptığı araştırmalarda ise suçlu çocukların ailelerin %90’nında sarhoş ve ahlakı 
bozuk olan kişilerin bulunduğunu, kontrol gurubunda ise bu oranın %54 olduğunu ortaya 
koymuştur. 
 
Sonuç olarak ebeveynlerinin suç işlemesi çocuğu iki şekilde etkileyebilir. Birincisi anne ve ya 
babanın suç işleyerek cezaevine girmesi aileyi fiilen parçalar, ikincisi ise çocuğun model 
olarak aldığı anne ve ya babasının suçlu davranışı onlara örneklemesi şeklinde oluşur. 
Böylece model alınan kişinin suçu onlara özendirecek bir hale soktuğu da söylenebilir. 
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Çocukların Ailelerinde Başka Suç İşleyen Bireylerin Olup Olmadığı. 
 
Suçlu deneklerin %26.5 gibi bir bölümünde Ailesinde suç işleyen vardır. Suç işleyenlerin 
arasında en yüksek oranı %15.5 ile baba oluşturmaktadır.Bu oranı %7 ile ağabey- kardeşler 
izlemektedir.Annelerde suç oranı ise yok denecek kadar azdır. Soruyu “bilmiyorum” diye 
yanıtlayanlar sadece %7’yi teşkil etmektedir. 
 
Yavuzer çalışmasında suçlu denek gurubunun ailelerinin %54’ünde suç işlemiş kişilerin 
bulunduğunu belirtmektedir. Ancak bu deneye katılan ailelerin %73.5’i çekirdek aile 
yapısından gelmektedir. 
 
Babanın Alkol Alma Alışkanlığı. 
 
Ailedeki suçluluk durumu kadar önemli diğer bir toplumsal sorun aile üyelerinden birinin 
alkol ya da madde bağımlısı olmasıdır. Babaların %38.5’i alkol bağımlısı gözükmektedir. 
Çocuğun model olarak gördüğü babasını sarhoş görmesi çocuğu olumsuz yönde 
etkilemektedir. Araştırmaya göre bazen alkol alıp sarhoş olan baba oranı ise %8 oranındadır. 
Buna göre  genellemeye bakıldığında suçlu çocukların %46.5’nin babası alkol alışkanlığı 
içerisindedir. Babanın aile içerisindeki alkol alışkanlığı ile suçlu çocuklarda suç ilişkisi 
doğrudan bir bağa sahip olmasa da, alkolün neden olduğu huzursuzluktan doğrudan çocuklar 
olumsuz yönde etkilenmektedirler. 
 
Annenin Alkol Alma Alışkanlığı. 
 
Annelerin alkol alma alışkanlığı oldukça düşüktür. İçki içenlerin oranları %2.1 görülürken 
içki içmeyenlerin oranı ise %91.1 civarındadır. 
 
Ailede Uyuşturucu Madde Kullananın Olup Olmadığı. 
 
Ailesinde uyuşturucu madde bağımlısı olanların oranı %5.5 oranındadır. Bu bulguların 
ışığında suçlu çocukların ailelerindeki uyuşturucu madde bağımlılığının çok düşük olduğu 
saptanmıştır. 
 
Kendisinin Uyuşturucu Madde Kullanıp Kullanmadığı. 
 
Araştırmaya göre %86.3 gibi büyük bir oranında uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı 
yoktur. Kullananların oranı ise %13.5’tir. Ancak burada dikkat çekici nokta küçüklerin 
kullandıkları bağımlılık yaratan fakat genellikle tiner, bali ya da bazı hapları alma 
alışkanlıkları olduğu gözlenmiştir. Bu maddeler herhangi bir suç unsuru oluşturmasa da sonuç 
olarak kullanan için aynı derecede etki yapan ve tehlikeli sonuçlar doğuran, ucuz yollardan 
elde edilebilen maddelerdir. Konuşulan çocuklardan sadece 2 tanesi esrara içtiğini 
belirtmiştir. 
 
Sınıf Başarısı. 
 
Araştırma sonucuna göre suçlu çocukların yalnızca %36.7’si hiç sınıfta kalmamış, geriye 
kalan %63.5 çocuk ise sınıfta kalmıştır. Bunların %55.5’i bir kez, %6’sı iki kez, %2’si ise üç 
veya daha fazla sınıfta kalmıştır. 
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Eldeki verilere göre yasadışı yollara başvuran çocukların okulda da başarısız oldukları 
gözlenmiştir. Buna göre okulda başarısız olan çocukla davranış sapmaları arasında bir bağ 
olduğu ileri sürülebilir. Bu bağın tek başına başlıca bir etken olmadığı düşünülürse de, çocuğu 
derslerinde başarısızlığa iten etkenler, aynı zamanda onun bütün yaşamını etkileyen, birbiriyle 
ilişkili sorunlar olma olasılığı yüksektir. Kısaca okulda başarısızlığa neden olan sorunlar, suç 
da neden olabilir. 
 
Okul Başarısı – Evden Kaçma İlişkisi. 
 
Okulda başarısız olan çocukların %80’i aynı zamanda evden kaçan çocuklardır. Evden 
kaçmayanların bir veya daha fazla sınıfta kalma oranı %53.9’dur.  
 
Bu sonuç aile içi sorunların, okul yaşantılarını da etkilediğini göstermektedir. 
 
Okulda Ceza Aldı Mı? 
 
Araştırmaya katılan çocukların %34.5’i okulda ceza almıştır. Bu cezalar genellikle okul 
disiplin kurulunun verdiği türden cezalardır. Ancak deneklerin büyük bir çoğunluğunun 
sadece ilkokul mezunu olması nedeni ile “okulda cezalandırma” dediğimiz, disiplin 
kurullarının verdiği cezalar gibi düşünülemez. Bu bağlamda ceza alanların oranı %34.3 
olması, suç işleyen bu çocukların okulda da sorunlar yaşadığını ortaya koymaktadır. 
 
Okuldan Memnun mu? 
 
Yapılan araştırma %56.5’inin memnun, %43.5’inin ise memnun olmadığını ortaya koymuştur. 
 
Bu bulguya göre hareket edildiğinde sonuç olarak bu çocukların okulla bazı sorunları olduğu 
düşünülmektedir. Yaşanılan bu sorunların kaynağı eğitim kurumuna ya da öğretmenlere karşı 
bir tutumda olabilir.  
 
Kişiyi toplumsallaştırmada öğretmenlerin rolü büyüktür ve bu açıdan olaylara bakıldığında 
eğitimcilerin onlara okulu sevdirip, sorunları çözmeye yönelik davranışlar içerisinde 
bulunmaları gerekir. Ayrıca rehber öğretmenler olmalı  ve sorunları olan küçüğü hemen 
belirlemelidir. Çok kalabalık sınıfları olan kentleşme sürecindeki okullarda bunu tek başına 
öğretmenden beklemek yanlış ve sakıncalıdır. 
 
Genellikle Birlikte Olduğu Bir Arkadaş Gurubu Var Mı? 
 
Toplumsallaşmaya katkısı olan diğer bir grup ise arkadaş ve ya akran guruplarıdır. Yapılan 
araştırmaya göre suç işeyen çocukların %93.5’i bir arkadaş gurubuna sahip, %6.5’i ise 
arkadaş gurubuna sahip değildir. 
 “ Bronfenbrenner, zamanlarının önemli bir kısmını olumsuz özelliklere sahip akran gurubu 
içinde geçiren çocuklarla “akrana yönelik” ve akranlarına sınırlı zaman ayıran  “ yetişkinlere 
yönelik” çocukları birbirleri ile karşılaştırdığında, akrana yönelik gurupta yer alan 
arkadaşlarının çekiciliğinden çok ana-babanın ilgisizliğinden etkilenerek, söz konusu guruba 
girmiş olduğunu görmüştür.” 
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Genellikle Arkadaşlarını Nerede Tanıdığı. 
 
Yapılan araştırmaya göre çocukların büyük bir kısmı arkadaşlarını mahallede tanımıştır. Buna 
göre arkadaşlarını mahallede tanıyanların oranı %76.5, okulda tanıyanlarınki %14.5, oyun 
salanlarında tanıyanlarınki %5.5, başka seçeneğini kullananlarınki %3.5 oranındadır.  
 
 Sonuç olarak küçüklerin arkadaş edinmede geleneksel ilişkilere ve aile çevresine bağlı 
kaldığı gözlenmiştir 
 
Kendisine Göre Arkadaşlarının Yaş Durumları. 
 
Yapılan araştırma sonucuna göre %73’ünün arkadaş çevresi kendisiyle akran, %18.3’ünün 
büyüklerle, %8.5’inin ise küçüklerle olduğunu tespit edilmiştir.Ancak gurup içinde büyük 
çocuk olması gurup içi davranışların yönlendirilmesi açısından önemlidir. Buna göre büyük 
ve küçük oranlarının toplamları %27 tutmakta ve bu da küçümsenmeyecek bir oranı bizlere 
göstermektedir. 
 
Arkadaşları İçerisinde Suç İşleyenler Var mı? 
 
Suç işemiş çocukların %62.5 gibi büyük bir oranı suç işlemiş diğer çocuklarla arkadaştır. 
Geriye kalan %30.5’i suç işememişlerle ve %7.0’i ise bu  konuda  bir bilmediğini ifade 
etmektedir. 
 
Suç İşlemde Arkadaşlarının Rolünün Olup Olmadığı. 
 
Araştırmaya göre suçlu çocukların %35.5’i yaptıkları suçu tek başlarına, %63.5’i ise 
arkadaşlarıyla birlikte bu eylemi gerçekleştirmiştir. 
 
Bu sonuç ülkemizde giderek gurup halinde suç işlemesinin yaygınlaştığını göstermektedir. 
 
İşlenen Suç İle Arkadaş Gurubu Arasındaki İlişki. 
 
Hırsızlık suçunu işleyen çocukların %66.6’sı bu suçu arkadaşlarıyla, %33.3’ü tek başına 
gerçekleştirmiştir. Müessir fiil suçlarında ise %47.3’ü birlikte, %52.6’sı ise yalnız yapmış 
olduğunu belirtmiştir.  
Dikkat edilecek nokta trafik ve cinsel suçlar gibi suç türlerini tek başlarına işlemiş 
olmalarıdır. 
 
Bir İşte Çalışıyor mu? 
 
Suç işleyen çocukların %65.5’i gelir sağlayan bir işte çalıştıklarını beyan etmişlerdir. 
Çalışmayanların oranı ise %34.5’dir.  
 
Ancak Çocuk Mahkemelerinin teki alanları 11-15 yaş gurubunu kapsamakta ve bu da bize 
%65 gibi büyük bir orandaki  çocukların küçük yaştan itibaren eğitimden uzak kalarak hayata 
atılmış olduklarını göstermektedir. Sonuç olarak edindiğimiz bilgi ışığında küçük yaşta 
meslek hayatına atılmış bu küçüklerin düzenli bir işi olmadığı ve sık aralıklarla çalışma 
yerlerinin değiştiği tespit edilmiştir. Söz edilen bu durumlar ise çocuktaki suç oranını 
arttırmaktadır. 
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Ne İş Yapıyor? 
 
Görüşülen çocuklardan %54.9’u çırak, %24.4’ü kalfa, %8.3’ü seyyar satıcı, %3.8’i işçi, 
%5.3’ü ayakkabıcı, %3.0’ı ise başka işlerde çalışmaktadır.  
 
Çıraklık yolu ile meslek edinme ortaçağa toplumlarına özgündür. Bu sonucun yüksek çıkması 
günümüzde az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde küçük üretimlerde bu yola 
başvurulduğu görülür.  
 
Ankara Sanayi Çalışanları İş Merkezinde 115 çırak üzerinde yapılan araştırma ana etkenin 
eğitimden ziyade, ekonomiden kaynaklandığını ortaya koymuştur.  
 
Yaptığı İşle Suç türü Arasındaki İlişki. 
 
Suç işleyen çocuklar arasında çalışan 131 çocuğun yaptıkları işlere göre dağılımına 
bakıldığında çırakların %93’ünün hırsızlık, %4.1’i cinsel suç, %27’isi gasp suçu işlemiştir. 
Kalfa olarak çalışanların ise %62.5’i hırsızlık, %18.7’si müessir fiil, %9.3’ü cinsel suç, 
%6.2’si gasp, %3.1’i hakkında trafik suçundan dava açılmıştır. İşçi olarak %60’ı hırsızlık, 
%40’ı ise gasp davasından mahkemeye gelmiştir. Ayakkabı boyacılığı yapan çocukların 
tamamı hırsızlıktan mahkemeye gelmiştir. 
 
Çalışmayan Çocukların İşlediği Suçlar. 
 
Çalışmayan çocuklarda da birinci sırayı hırsızlık suçu %57.9 oranında teşkil eder. Bu oranı 
%15.9 oranıyla müessir fiil, %13 oranıyla da cinsel suçlar takip etmektedir. 
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(T-7) Ö. Şaylıgil. Türkiye’de Çocuk Suçluluğu Islahevlerinde Kalan Çocukların Suç 
İşleme Nedenleri. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Dinamiği Programı Bilim Uzmanlığı 
Tezi. Ankara – 1981. 
 
Çocuk Islahevlerine Giren Çocukların Yaş Dağılımı. 
 
Ankara ve İzmir Çocuk Islahevlerinde bulunan “suç işlediği zaman 11 yaşını bitirmiş 15 
yaşından gün almış olan” 134 çocuğun %17.19’u 15 yaşından küçüktür.Araştırmamızın 
kapsamına giren çocukların %25.39’u 16, %21.64’ü 17, 18 yaşında olup %14.14’ü 19 ve daha 
yukarı yaşlardır.  
 
 Bu bulgulara göre suç genelde 18 yaş altındaki çocuklarda daha çok görülmektedir. Burada 
ergenlik çağındaki çocukların daha çok suça yöneldikleri ortaya çıkmıştır. 
 
Çocukların Doğum Yerleri. 
 
Araştırma kapsamına giren çocukların %73.88’i köyde doğmuştur. %14.92’sinin doğunum 
yeri ilçe, %11.192unun doğum yeri ise ildir. Bu oranlar ıslahevlerinde kalan çocuklarını 
büyük bir kısmının kırsal kesimden geldiklerini ortaya çıkarmıştır. 
 
En Çok Yaşanılan Çevre. 
 
Araştırmaya giren çocukların %73.88’i köyde doğmuş ve bunların %63.43’ü cezaevine 
girinceye kadar olan sürelerini köyde geçirmişlerdir.Geriye kalan çocukların %16.43’ü 
ilçelerde, %23.14’ü ise şehirde yaşamışlardır. 
 
Bu verilere göre suçun işlendiği yer bakımından ülkemizin durumu da diğer ülkelerden farklı 
değildir. Ancak ülkemizde şehirlerde, şehirleşmenin suçları artırcı bir rol oynadığı oynadığına 
ilişkin istatistiksel bir araştırma bulunamamaktadır. 
 
Çocukların Eğitim Durumları. 
 
Islahevlerindeki çocukların %54.47’si okula devam etmezken, %45.53’ü okula devam 
etmektedir. 
 
1976 Ceza İnfaz Kurumları Ve Tevkifevleri Yönetimine Cezaların İnfazına Dair Tüzüğe göre 
ıslahevlerinde kalıp ilkokul eğitimini tamamlamayan çocuklar yaş  ve ceza süreleri ne olursa 
olsun kurum içindeki ilkokula devam etmek zorundadırlar. 
 
Hükümlü Çocukların Ana Ve Babalarının Hayatta Olup Olmadığı  
 
Islahevinde bulunan çocukların %74.62’sinin anne ve babası hayattadır. Buna karşın 
%15.67’sinin yalnız annesi %5.22’sinin yalnız babası hayattadır. Çocuklardan %4.47’sinin 
anne ve babası hayatta değildir. 
 
Anne ve babalarıyla sağlıklı ilişki kuramayan toplum tarafından kabul görmeyen bu 
çocukların anti sosyal davranışlar gösterdiği, suça yöneldiği unutulmamalıdır. 
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Hükümlü Çocukların Anne Ve Babalarının Eğitim Durumları. 
 
Okur- yazarlığın dolaysıyla kültür düzeyinin durumu toplulukların kırsal ve kentsel olmaları 
etkilemektedir. “Yasa 1973, 136-137” 
 
Okur- yazarlık bakımından kadınlar ve erkekler arasında büyük farklılıklar vardır. Annelerin 
%61.15’i okuma ve yazma bilmemekte, babaların ise %26.44’ü ilkokul mezunu 
görülmektedir. Buna göre babaların eğitim düzeyleri annelerinkine oranla daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Babaların %27.10’u okuma-yazma bilmezken, %48.59’u ilkokul mezunudur.  
 
Hükümlü Çocukların Kardeş Sayıları. 
 
Suçlu çocuklar arasında kardeşleri olmayan tek çocuğun olmaması dahil olduğu sosyo-
ekonomik düzeyi düşük ailelerde çocuk oranının azlığına bağlıdır. Yapılan araştırmaya göre 
%34.33 çocuğun 4 kardeşi olduğu, %40.29’unun 5-6 kardeşi olduğu, %19.41’inin 7-8 kardeşi 
olduğu, %5.97’sinin ise 9 veya daha fazla kardeşe sahip olduğu tespit edilmiştir. 
 
Çocuklardan Hatalı Davranışları Karşısında Tepki Görüp Görmeyenler. 
 
Aile toplum kurallarını çocuğa aktararak bu kurallara uymasını istemekte, kurallara 
uyulmadığında da bazı yaptırımları uygulama yoluna gitmektedir.Çocukların %97.76’sı 
ailelerinden hatalı davranışları karşısında tepki gördüklerini söylerken, %2.24’ü ailelerinden 
herhangi bir tepki görmediklerini söylemişlerdir. 
 
Aile Büyüklerinin Çocuklara Uyguladığı Ceza Türleri. 
 
Yapılan bu araştırmada çocukların %51.14’ü dayakla, %22.14’ü azarlanarak, %26.72’si öğüt 
verilerek ailesi tarafından cezalandırıldığını belirtmiştir.  
 
Sonuç olarak çocukların büyük bir kısmı dayakla cezalandırılmakta ve bu da ileride daha 
büyük sorunlara yol açmaktadır. 
 
Çocuklara Verilen Cezalarla Cezalandırılmaya İlişkin Görüşler. 
 
Çocukların %41.98’i ailelerince hatalı hareketlerden dolayı dayakla cezalandırılmış olup, 
çocukların hatalı davranışları sonucunda cezalandırılmasından yanıdır. Çocukların %9.17’si 
ailelerinden hatalı davranışları karşısında cezalandırılmamaları konusunda birleştikleri 
görülmektedir. Çocukların %18.33’ü ise çocuklara ceza verilmemesini açıklarken bunların 
%9.17’si ailelerin dayakla cezalandırılmış olanlardır. 
 
 
Çocukların Para Karşılığı Çalışıp Çalışmadığı. 
 
Çocukların %42.53’ü para karşılığı herhangi bir işte çalıştıklarını %57.47’si de kendilerine 
ihtiyaç duyuldukça herhangi  bir para almaksızın ailelerine yardımcı olduklarını 
söylemişlerdir. 
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Çocukların Yaptıkları İşler. 
 
Çalışan çocukların %21.05’i zirai işlerde çalıştıklarını, %56.14’ü çıraklık, yaptığını 
açıklamıştır. Bu araştırma para karşılığı çalıştığını beyan eden %42.53 çocuk üzerinde 
yapılmıştır. 
 
Dönmezer 1975’de yaptığı araştırmada ekonomik düzeyi düşük ailelerden gelen çocukların 
daha çok suça yöneldiklerini saptamıştır. 
 
Çocukların Babalarının Yaptıkları İşler. 
 
Suçlu çocukların babalarının %57’si çiftçilikle uğraşmakta, %21.11’i işçilikle, %4.68’i 
memurlukla, %6.54’ü tüccarlıkla, %4.67’si ise esnaflık yapmaktadır. 
 
Ancak elde edilen bu bilgi doğrultusunda aile ünitesinin kalabalıklığı dolaysıyla sağlanan 
gelirin yeterli olduğu söylenemez. 
 
Çocukların Boş Vakitlerini Değerlendirme Alışkanlıkları. 
 
Yapılan araştırmaya göre çocukların %60.44 gibi büyük bir oranı boş zamanlarını gezerek, 
sinemaya ve kahvehanelere giderek geçirmektedirler. Geriye kalan %21.64’ü top oynayarak, 
%13.43’ü kitap okuyarak, %4.49’u ise ava giderek zamanlarını geçirmektedirler. 
 
Aileye Haber Vermeden Evden Ayrılma. 
 
Çocukların %29.11’i aileye haber vermeden evden ayrıldıklarını, %70.89’u ise 
ayrılmadıklarını belirtmişlerdir. 
 
Çocuk, ailenin genişliğinden ötürü, kendini haklı yada haksız olarak fiziksel ve manevi 
yönden terk edilmiş, ihmal edilmiş hissedip varlığını kanıtlamak için evden haber vermeden 
ayrılmış, döndüğünde ise istediği ilgiyi bulmuş olabilir. 
 
Evden Uzakta Geçirdikleri Süre  
 
Çocukların %25.64’ü bir haftadan daha az süreyi, %23.20’si 1-4 haftayı, %15.30’u 2-3ayı, 
%30.78’i 3aydan fazla süreyi aileden uzakta geçirmiştir. 1 aydan fazla süreyi ayrı kalanlar 
akrabalarının yanında geçirdiklerini eklemişlerdir. 
 
Yeni Gelinen Yer. 
 
Çocukların evden ayrılıp geldikleri yer %64.10 oranında,  genelde köyün bağlı olduğu illerdir.  
Geriye kalanlardan %25.64’ü ilçelere, %10.26’sı ise köylerde geçirmiş olduklarını 
belirtmişlerdir. 
 
 
Gelinen Yerde Yapılan İş. 
 
Evden ayrılma süreci içinde genelde ne yaptıkları sorulduğunda %76.93’ü gezdiğini, 
%23.07’si ise çalıştığını söylemiştir. 
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Çocukların İşledikleri Suçlar. 
 
Suçlu çocuklardan %67.91’i adam öldürme, %14.17’si ırza geçme, %3.73’ü fiili livita 
suçlarından hüküm giymişlerdir. 
 
Çocukların birinci dereceden işlediği suç adam öldürme olması dikkat çekicidir. 
 
Adam Öldürme Sebepleri. 
 
Suçlu çocuklardan %15.38’i kan davasından, %10.98’i arazi anlaşmazlığından, %35.16’sı 
kavga nedeniyle, %25.30’u ailevi nedenle, %13.18’i namus kavgasından ötürü adam 
öldürdüklerini söylemişlerdir. 
 
Bu bulgulara göre en çok işlenen cinayet türü “kan davası” olarak nitelendirilen daha çok ilkel 
toplumların, adalet sisteminden üstün olarak uyguladıkları suç türüdür.  
 
Ancak buradaki başka önemli unsur ise özellikle erkek çocukların daha küçüklüklerinden 
itibaren kırsal kesim içerisinde tabanca ve benzeri silahlarla tanıştırılıp yanlarında taşınmasını 
zorlayan aile içi bireylerin varlığıdır. Böylece herhangi bir kavga adam öldürmekle 
sonuçlanmaktadır. 
 
Irza Geçme Sebepleri 
 
Yapılan bu araştırmada çocukların %52.63’ü evlenme maksadı ile, %26.31’i başlık parasının 
çokluğundan, %21.06’sı cinsel merak yüzünden ırza geçtiklerini açıklamışlardır. 
 
Bu araştırma özellikle kırsal kesimde erkeklerin ekonomik zorluklardan dolayı ve evlenme 
niyetlerinden dolayı bu suç türüne yöneldiklerini açıklar. 
 
Hırsızlığın Nedenleri. 
 
Hırsızlık nedeniyle suç işleyen çocukların %31.57’si ihtiyaç duyduğundan, %68.43’ü ise 
arkadaşlarının teşviki yüzünden hırsızlığa yönelmişlerdir.  
 
Bu araştırma ailedeki çocuk sayısının fazlalığından ötürü ebeveynlerinin çocuk üzerindeki 
kontrolünün zayıflayıp, çocuğun sokak yada kahvehanelerde kötü alışkanlıklarla tanıştığını 
ortaya koymuştur. 
 
Çocukların Suç işlediklerinde Bulundukları Yer. 
 
Suçlu çocuklardan %97.76’sı suç işlediklerinde ailelerinin yanında bulunduklarını 
söylemişlerdir. Bundan anlaşılan çocuğun kişisel nedenlerden çok, aile ve çevresel 
etmenlerden dolayı suça yöneldiği gerçeğidir. 
 
Teşvik Görüp Görmeme Sayısı. 
 
Yapılan bu araştırmada çocukların %11.94’ü suç işlerken çevresinden teşvik görmüştür. 
Teşvik görmüş olan çocuklar genellikle kan davasıyla ilgili olarak adam öldürmüş olan 
çocuklardır.  
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F.Başar. Ankara Kalaba Çocuk Islahevinde Kalan 15-18 Yaş Ergenlerin Suça 
Yönelmelerinde Ailenin Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma.Ankara 
Üniversitesi Fen Bilimleri Ev Ekonomisi Anabilim Dalı. Ankara – 1992. 
 
Deneklerin Doğum Yerlerinin İşledikleri Suç Türüne Göre Dağılımı. 
 
Suç türü ile deneklerin doğum yeri arasındaki yüzde dağılımı incelendiğinde  cinsel suça 
%53.34 yönelen deneklerin %61.92’sinin köy doğumlu, mala yönelik %44.5 deneğin ise il 
merkezleri doğumlu olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
Deneklerin Oturdukları Yerleşim Birimlerinin İşledikleri Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Yapılan bu araştırmaya göre deneklerin yerleşim birimleriyle işledikleri suçlar arasında bir 
ilişki olmadığı saptanmıştır. Buna göre cinsel suça yönelen deneklerin %60’ının şahsa yönelik 
suç işleyen deneklerin ise %44.45’inin ıslahevlerinden önce köyde ikamet ettikleri ortaya 
çıkmıştır. En düşük oranda ise cinsel suça yönelen deneklerin %13.33’ü il merkezinde, şahsa 
yönelik suç işleyen %23.80 oranındaki denekler ile, mala yönelik suç işleyen %22.22 denek 
ilçelerde ikamet etmektedir. 
 
Deneklerin Öğrenim Durumlarının İşledikleri Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
İncelendiğinde cinsel suça yönelen deneklerin %60’ı ile, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin 
%61.92’sinin ilkokul mezunu olduğu buna karşılık mala yönelik suç işleyen deneklerin 
%44.44’ünün okur-yazar ve ilkokul mezunu olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca cinsel suça 
yönelen %10 oranındaki denekler ile mala yönelik suç işleyen %11.12’i oranındaki deneklerin 
orta dereceli okul mezunu olduğu, şahsa yönelik suç işleyen %14.28 deneğin ise herhangi bir 
okul bitirmemiş olduğu tespit edilmiştir.  
 
Sonuç olarak suç durumları ile öğrenim durumları arasında ilişkide istatistiksel açıdan önemli 
bir bağ olmadığı ortaya çıkmıştır. 
 
 
Deneklerin Islahevinden Önce Çalışıp Çalışmama Durumunun İşledikleri Suç Türüne 
Göre Dağılımı. 
 
Araştırmaya göre cinsel suça yönelen deneklerin %73.33’ünün, şahsa yönelik suç işleyen 
deneklerin %90.47’sinin, mala yönelik suç işleyen deneklerin ise %77.73’ünün ıslahevinden 
önce ücretli bir çalıştıkları buna karşılık cinsel suça yönelen deneklerin %9.53’ünün, mala 
yönelik suç işleyen deneklerin ise %22.22’sinin ıslahevinden önce herhangi bir işte 
çalışmadıkları belirlenmiştir. 
 
Bu çalışmaya göre işledikleri suç ile çalışıp çalışmadıkları arasındaki ilişkinin istatistiksel 
açıdan önemli olmadığı ortaya çıkmıştır. 
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Deneklerin Kardeş Sayısının Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırma sonucuna göre cinsel suç işleyen %43.34’ü 4-5 kardeşe, mala yönelik 
%39’unun ve şahsa yönelik %44.44 deneğin 5 yada daha fazla kardeşe sahip olduğu 
bulunmuştur. Cinsel suça yönelen %28.57’sinin en düşük oranda 0-3 kardeşe sahip denekler 
oluştururken, şahsa yönelik suç işleyen %22.22’sinin 4-5 kardeşe sahip denekler olduğu tespit 
edilmiştir. 
 
Deneklerin Annelerinin Hayatta Olup Olmama Durumlarının İşledikleri Suç türüne Göre 
Dağılımı. 
 
Cinsel suça yönelen deneklerin %56.67’si ile mala yönelik suç işleyen deneklerin 
%77.78’inin annelerinin hayatta olduğu buna karşılık şahsa karşı suç işleyen %52.39’unun, 
cinsel suça yönelen %43.33’ünün, mala yönelik suç işleyen %22.22’i oranındaki deneğin ise 
annelerinin hayatta olmadığı gözlenmiştir.  
 
Bu araştırmaya göre deneklerin annelerinin yaşayıp yaşamama durumları ile işledikleri suç 
arasında bir bağlam bulunamamıştır. 
 
Deneklerin Babalarının Hayatta Olup Olmamaları Durumunun İşledikleri Suç Türlerine 
Göre Dağılımı. 
 
Cinsel suça yönelen deneklerin %66.67’sinin, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin %62’sinin, 
mala yönelik suç işleyen deneklerin ise %55.55’inin babalarının hayatta oldukları 
belirlenmiştir. Buna karşılık cinsel suça yönelen deneklerin %38’inin, mala yönelik suç 
işleyen deneklerin %44.45’inin babalarının hayatta olmadığı anlaşılmıştır. 
 
Bu sonuca göre babalarının hayatta olma yada olmama durumlarının deneklerin işledikleri suç 
türü bakımından önemli olmadığı anlaşılmıştır. 
 
Deneklerin Üvey Olup Olmama Durumlarının İşledikleri Suç Türüne Göre Dağılımı. 
 
Cinsel suça yönelen deneklerin %64.33’ü ile mala yönelik suç işleyen deneklerin %77.78’inin 
üvey olmadığı, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin %62 çoğunluğunun üvey anneye sahip 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra cinsel suça yönelen deneklerin %36.67’si mala 
yönelik suç işleyen deneklerin ise %22.22’sinin annelerinin üvey olduğu, şahsa yönelik suç 
işleyen %38 deneğin ise annelerin olmadığı ortaya çıkmıştır. Analizler annelerinin üvey olup 
olmaması ile işledikleri suç türü arasında bir bağ olmadığı göstermektedir. 
 
Deneklerin Babalarının Üvey Olup Olmama Durumlarının İşledikleri Suç Türlerine Göre 
Dağılımı. 
 
Araştırmaya göre cinsel suça yönelen deneklerin %56.67’sinin, şahsa yönelik suç işleyen 
deneklerin %66.67’sinin, mala yönelik suç işleyen deneklerin ise %55.55’inin üvey 
babalarının olmadığı gözükürken, cinsel suç işleyen deneklerin %43.33’ünün, mala yönelik 
suç işleyen deneklerin %44.45’inin babalarının üvey olduğu gözlenmiştir. 
 
Bu bağlamda babaların üvey veya öz olmasının deneklerin suç türleri arasında herhangi bir 
bağ bulunamamıştır. 
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Deneklerin Annelerinin Eğitim Durumlarının İşledikleri Suç Türlerine  Göre Dağılımı. 
 
Analiz sonucuna göre cinsel suça yönelen deneklerin %53.33’ünün annesinin okuma yazma 
bilmediği, %30’unun ilkokul mezunu, %16.67’sinin ise orta dereceli okuldan mezun olduğu 
saptanırken, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin %61.90’ının annesinin okuma yazma 
bilmediği, %23.80’inin ilkokul mezunu olduğu, mala yönelik suç işleyen deneklerin ise 
%44.45’inin annesinin okuma yazma bilmediği, %33.33’ünün ilkokul mezunu olduğu, 
%22.22’ sinin orta dereceli okul mezunu olduğu belirlenmiştir.  
 
Yapılan bu analiz sonucunda deneklerinin annelerinin eğitim durumlarının önemli olmadığı 
anlaşılmıştır. 
 
Deneklerin Babalarının Eğitim Durumlarının İşledikleri Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Cinsel suça yönelen deneklerin %43.33’ünün babası ile mala yönelik suç işleyen deneklerin 
%44.45’inin babası ilkokul mezunu olduğu buna karşılık şahsa yönelik suç işleyen deneklerin 
%42.85’inin babasının okuma yazma bilmediği ortaya çıkmıştır. En düşük oranda ise cinsel 
suça yönelen deneklerin %20’sinin babası ile mala yönelik suç işleyen deneklerin 
%22.22’sinin babalarının okuma yazma bilmediği, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin 
%24’ünün babalarının ise orta okul mezunu olduğu anlaşılmıştır.  
 
Buna göre babaların eğitim durumları ile deneklerin suç türleri arasında önemli bir bağ 
bulunmamıştır. 
 
Deneklerin Babalarının Mesleklerinin İşledikleri Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Cinsel suça yönelen deneklerin %36.67’sinin , şahsa yönelik suç işleyen deneklerin 
%42.85’inin, mala yönelik suç işleyen deneklerin %44.45’inin babasının çiftçi olduğu 
görülmüştür. En düşük oranda ise cinsel suç işleyen deneklerin %6.67’sinin babasının esnaf, 
şahsa yönelik suç işleyen deneklerin %9.52’sinin babasının sezonluk işçi, mala yönelik suç 
işleyen deneklerin %11.11’inin memur, esnaf, sezonluk işçi olduğu tespit edilmiştir. 
 
Bu sonuca göre babalarının meslek gurubunun istatistiksel açıdan deneklerin işledikleri suç 
türü bakımından önemli olmadığı kanıtlanmıştır. 
 
Deneklerin Ailelerinin Ekonomik Düzeylerinin Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Analize göre suça yönelen deneklerin %36.67’sinin, mala yönelik suç işleyen deneklerin 
%52.38’inin, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin ise %44.45’inin ailelerinin ekonomik 
durumu kötüdür.  
 
Yapılan istatistiksel araştırmaya göre ailelerin ekonomik durumları ile suç türleri arasında 
önemli bir bağ bulunmamıştır. 
 
Deneklerin Oturdukları Konut Tiplerinin İşledikleri Suç Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Cinsel suça yönelen deneklerin %53.33’ünün, şahsa yönelik deneklerin %47.61’nin, mala 
yönelik deneklerin ise %44.45’inin müstakil evlerde ikamet ettiği saptanmıştır. 
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Bu araştırmaya göre konut tipleri ile suç türleri arasında önemli bir bağ bulunmamıştır. 
 
Deneklerin  Ailelerinin Alkol Kullanma-Kumar Oynama Alışkanlıklarının Suç Türlerine 
Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya göre cinsel suça yönelen deneklerin %90.00’ının, şahsa yönelik 
deneklerin %76.20’sinin, mala yönelik suç işleyen deneklerin ise %77.78’inin ailesinde alkol 
kullanma ve kumar oynama alışkanlığının bulunduğu buna karşılık cinsel suça yönelen 
deneklerin %10’unun, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin %23.80’inin, mala yönelik suç 
işleyen deneklerin %22.22’sinin ailesinde bu tip alışkanlıkların olmadığı anlaşılmıştır. 
 
Yapılan araştırmaya göre ailelerin kumar ve alkol alışkanlıkları ile suç türleri arasında önemli 
bir bağ bulunmamıştır. 
 
Deneklerin Ailelerinde Hüküm Giymiş Kişinin Bulunup Bulunmama Durumunun Suç 
Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Cinsel suça yönelen deneklerin %73.33’ünün, şahsa yönelik suç işleyen deneklerin 
%85.71’inin, mala yönelik suç işleyen deneklerin %76.78’inin ailesinde hüküm giymiş 
birisinin bulunduğu bunun yanı sıra cinsel suça yönelmiş deneklerin %26.67’inin, şahsa 
yöneliklerin %14.29’unun, mala yöneliklerin ise %22.22’sinin ailesinde suç işlemiş birilerinin 
bulunmadığı saptanmıştır. 
 
Bu araştırma sonucuna göre işlenen suç türleri ile ailede suçlu bireylerin olup olmama durumu 
önemli bir bağ oluşturmaz. 
 
Deneklerin Suç İşlemeden Önce Aileleri İle Birlikte Yaşayıp Yaşamama Durumlarının Suç 
Türlerine Göre Dağılımı. 
 
Araştırmaya göre cinsel suç işleyen deneklerin %88.33’ü, şahsa yöneliklerin %80.95’i, mala 
yöneliklerin ise % 66.67’si ailesi ile birlikte yaşamakta, buna karşılık cinsel suça yönelenlerin 
%16.67’si, şahsa yönelenlerin %19.05’i, mala yönelenlerin ise %33.33’ünün suç işledikleri 
zaman ailesiyle birlikte yaşamadıkları ortaya çıkmıştır.  
 
Analize göre ıslahevlerine girmeden önce suç işledikleri zaman aileleriyle birlikte olup 
olmamalarının önemli bir bağı bulunmamaktadır. 
 
Deneklerin Aile Üyeleri Arasıda Önemli Bir Geçimsizlik Olup Olmama Durumu. 
 
Cinsel suça yönelen deneklerin %55.56’sının, mala yönelen suçlulardan %55.56’sının 
ailesinde üyeler arasında önemli bir geçimsizlik olduğu fakat buna karşılık şahsa yönelik suç 
işleyen deneklerin %52.38’inde aile içinde geçimsizliğin olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra 
cinsel suça yönelen deneklerin %43.33’ünün ailesinde, mala yönelik suç işleyenlerin 
%44.44’ünde bir geçimsizlik olmadığı saptanmıştır. 
 
Bu sonuçlar doğrultusunda ailede geçimsizliğin olup olmamasının işlenilen suç türü ile ilişkin 
önemli bir bağın olmadığı yönündedir. 
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Deneklerin Ailelerinin Hoşgörülü Olup Olmama Durumlarının İşledikleri Suç Türlerine 
Göre Dağılımı. 
 
Araştırmaya göre cinsel suç işleyen deneklerin %56.67’sinin, şahsa yönelik suç işleyen 
deneklerin %57.14’ünün, mala yönelik suç işleyen deneklerin %59.55’inin ailesinin deneğe 
karşı hoşgörü ve anlayışlı olmadığı saptanırken, cinsel suça yönelen deneklerin %43.33’ünün, 
şahsa yönelenlerin %42.86’sının ve mala yöneliklerin %44.44’ünün ailesinin hoşgörülü ve 
anlayışlı olduğu saptanmıştır. 
 
Analizlere göre hoşgörü ve anlayışın suç türleri ile arasında önemli bir bağ bulunamamıştır. 
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(T-8) C.Gürsel. 13-19 Yaş Gurubunda Suça Eğilimin Araştırılması. Ankara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Adli Bilim Dalı. Ankara – 1997. 
 
 
Hükümlü Ve Suçsuz Ergenlerin Anne Baba İle Yaşama Durumları. 
 
Araştırmaya katılan hükümlülerden %89.4’ü ve suçsuzlardan %99.3’ü “evet” yanıtını vermiş 
buna karşılık %5.3 hükümlü ergen ile %0.7’i suçsuz ergen “hayır” yanıtını kullanmıştır.  
 
Sonuç olarak ergenlerin büyük bir çoğunluğu aileleri ile birlikte yaşamaktadırlar. 
 
Hükümlü Ve Suç İşlememiş Ergenlerin Kardeş Sayıları. 
 
Hükümlü gençlerin %1.3’ünün hiç kardeşi yoktur. Suç işlememiş olanların ise %4.3’ünün 
kardeşi bulunmamaktadır. Hükümlülerim %7.3’ünün bir, %24.5’nin iki, %22.5’inin üç, 
%19.9’unun dört ve %24.5’inin beş ve üzeri kardeşi vardır.  
 
Suç işlememiş ergenlerin %25.5’nin bir, %33.3’ünün üç, %9.2’sinin ise dört kardeşi 
bulunmaktadır. 
 
Bu araştırma hükümlü çocukların daha kalabalık ailelerden geldikleri ortaya çıkmıştır. 
 
Hükümlü Ve Suç İşlemiş Ergenlerin Anne Ve Babalarının Yaşayıp Yaşamadığı, Eğitim Ve 
Medeni Durumlarına İlişkin Bulgular. 
 
Her iki gurubunda anne ve babalarının çoğunluğu hayattadır. Hükümlü gençlerin %94’ünün 
annesi, %85.4’ünün babası hayattadır.Suçsuzların bu oranı biraz daha fazla olarak karşımıza 
çıkar. Suçsuz ergenlerin %99.3’ünün annesi, %97.9’unun babası hayattadır. Hükümlülerin 
%3.3’ünün annesi, %11.8’unun babası hayatta değildir. Diğer gurupta gençlerin %0.7’sinin 
annesi, %2.1’inin babası hayatta değildir. Hükümlü çocukların %2.6’sı bu soruya cevap 
vermemiştir. 
 
Ailelerin eğitim durumlarına bakıldığında ise hükümlü çocukların %43.7’sinin annesi okur 
yazar değil, hüküm giymemişlerde ise bu oran düşerek %16.3’e gelmiştir. Hükümlülerde 
okuma yazma bilen ancak okula gitmemiş anne oranı %8.6 iken suçsuz ergenlerde bu oran 
%10.6’dır.Hükümlü ergenlerde ilkokul mezunu olanların oranı%37.1, hükümsüzlerde 
%48.2’dir. Hükümlü ailelerin annelerinin %4.6’sı hükümsüzlerin %12.1’i orta okul 
mezunudur. Hükümlülerde lise mezunu olan anne sayısı %3.3, hükümsüzlerde %8.7’dir. 
Hükümlüler üniversite mezunu olan anneye sahip olmazken, hükümsüzlerin %2.6’sı sahiptir. 
 
Babaların eğitim düzeylerine bakıldığında ise her iki gurupta en fazla ilkokul mezunu babaya 
sahiptir. Buna göre hükümlülerin %53.6’sı, suçsuzların %38.3’ünün babası ilkokul 
mezunudur. Hükümlülerin oku yazar olmayan babaya sahip olma oranı %14.6, okur yazar 
olup, okur yazar olup ilkokul bitirmemişlerin olanların oranı ise %12.6’dır. Suçsuzlarda ise bu 
oranlar %2.1 ve %2.8 oranlarındadır. Orta, lise ve üniversite eğitimi alma oranı ise hükümlü 
gençlerde, suçsuz gençlere göre daha düşük seviyededir. Buna göre hükümlülerin %6.6’sı 
ortaokul,%2.6’sı lise, %3.3’ünün babası üniversite mezunudur. Suçsuzlarda ise  %24.1’i 
ortaokul, %24.1’i lise, %24.1’i üniversite mezunu olarak karşımıza çıkar. 
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Anne ve babaların medeni durumları her iki gurupta da incelendiğinde her iki gurupta da evli 
ve birlikte oturanların sayısı oldukça yüksektir. Buna göre Suçsuz ergen ebeveynlerinde bu 
oran %96.5, hükümlü ebeveynlerde ise %82.1’dir.  
 
Çalışma Gurubunu Oluşturan Ergenlerin Anne Ve Babaların İş Durumu. 
 
Her iki gurubun da annelerinin büyük bir bölümünün çalışmadığı görülmüştür. Ancak suç 
işlememiş ergenlerin annelerinin çalışmama oranı %85.8 ile daha yüksek görünmektedir. 
Hükümlü ergenlerin anneleri ise %85.8 oranında çalışmamaktadır. 
 
Babaların iş durumuna bakıldığında  her iki gurubun babalarının en yüksek rol oynadığı 
meslek gurubu serbest meslektir. Buna göre hükümlü çocukların %43.7’sinin babası serbest 
meslekte çalışmaktadır. Bu sırayı %21.9’la işçi, %17.9’la çiftçi, %6.6’la memur babalar takip 
eder. %4’ü soruyu yanıtlamamıştır. 
 
Suçsuz çocuklarda ise %46.8 memur olarak  çalışan babaları, %24.8 ile serbest, %21.3 ile 
işçi, %2.8 ile çiftçi olan babalar izlemektedir.%4.3’ünün babası ise çalışmamaktadır. 
 
Ailede Tutuklu Ve Hükümlü Bulunması. 
 
Hükümlü çocukların %33.8’inin ailesinde tutuklu, %30.5’inin ailesinde hükümlü bir akraba 
bulunmaktadır. Ailede tutuklu bulunmama oranı %64.2’i, hükümlü bulunmama 
oranı%66.2’dir. %3.3’ü soruyu yanıtsız bırakmıştır. 
 
Suçsuz ergenlerde ise %99.2’sinin ailesinde tutuklu kimse olmayıp, %94.3’de hükümlü 
akraba da bulunmaz. %0.7 oranla sadece bir kişi yanıtlamamıştır. 
 
Araştırmaya göre hükümlü ergenlerde, suçsuz ergenlere oranla aile ve çevresinde daha fazla 
hükümlü olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Hükümlü Ve Suç İşlememiş Ergenlerin Hüküm Giyen Arkadaşa Sahip Olmamalarına 
İlişkin Bulgular. 
 
Hükümlü gençlerin %40.4’ü hüküm giymiş, suç işlememiş ergenlerde ise %17’si hüküm 
giymiş arkadaşa sahip oldukları tespit edilmiştir. 
 
Araştırma sonucunda hükümlü gurubu oluşturan çocukların , suçsuz ergenlere kıyasla daha 
çok hükümlü arkadaşlara sahip oldukları gözlenmiştir. 
 
Hükümlü Ergenlerin Giydikleri Suçun Türüne İlişkin Bulgular. 
 
Ankara ve İzmir ıslahevlerinde yapılan araştırmaya göre hüküm giyen çocukların suç türlerine 
bakıldığında %47.0’ının hırsızlık, %23.2’sinin adam öldürme, %16.6’sının ise cinsel 
suçlardan hüküm giydiği tespit edilmiştir. 
 
Hüküm Giymeye Neden Olan Olay Sırasında Arkadaşlarıyla Birlikte Olma. 
 
Gençlerin %55.6’sı suçu işlerken yanlarında arkadaşlarının da bulunduğunu ifade 
etmişlerdir.%39.1’i ise arkadaşlarıyla birlikte değildir. 
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Bu sonuca göre hükümlü gençlerin çoğunun suç işlerken arkadaşları ile birlikte olduğu dikkat 
çekicidir. 
 
Hükümlü Ve Suç İşlememiş Ergenlerin İçki Ve Uyuşturucu Kullanmalarına İlişkin 
Bulgular. 
 
Hükümlü gençlerin %52.3’ü ıslahevlerine girmeden evvel içki içerken, suç işlememişlerde bu 
oran %25.5’tir. İçki içmediğini belirten hükümlü ergenlerin oranı %43 iken suçlularda bu 
oranın %73.8 olduğu görülmektedir. 
 
Islahevlerine girmeden önce uyuşturucu kullanmış olan hükümlü ergen oranı %37.1 suçsuz 
ergen oranı ise %98.6’dır. Hükümlülerin %4’ü, suçsuzların ise %0.7’si bu soruyu 
yanıtlamamışlardır.  
 
Hükümlü ergenlerin alkol ve uyuşturucuyu kullanma oranları, suçsuz ergenlere göre çok daha 
fazla bir oranla karşımıza çıkmaktadır. 
 
Çalışma Gurubundaki Ergenlerin Fiziksel Saldırı İle Karşı Karşıya Kalmaları. 
 
Hükümlü gençlerin yaşadıkları kişilerle fiziksel saldırıya maruz kalma oranı %10.6’dır. 
Hükümsüzlerde ise bu oran %2.8’e düşmektedir. 
 
Buna göre hükümlü çocuklar, suçsuz ergenlerle kıyaslandığında daha fazla fiziksel saldırıya 
maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. 
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(T-9) M.Kıcalıoğlu. Suçlu Çocukların Topluma Kazandırılması. Türkiye Ve Ortadoğu 
Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlığı Programı. Ankara Islahevi-1986-
1987. 
 
Araştırmaya Katılan Çocukların Suç Tarihindeki Yaşı. 
 
Suç işlemiş çocukların %60’ı 15 yaşını tamamlamışlardır. 16 yaşının altında suç işlemiş 
çocuk sayısı esasen sanıldığından daha azdır. 
 
Suçlu Çocukların Yerleşim Yerleri. 
 
Araştırmaya katılan çocukların %40.8’i kırsal, %59.2’si ise kentlerde ikamet 
etmektedirler.Ancak araştırmaya katılan 24 çocuk “%32” kırsal kesimden kentlere göç etmiş 
ailelerin çocuklarıdır. 
 
Suçlu Çocukların Öğrenim Durumları. 
 
Araştırmaya göre suçlu çocuklardan %6.6’sı öğretim görmemiş, %5.2’si ilkokuldan ayrılmış, 
%50.0’ı ilkokul bitirmiş, %14.6’sı ortaokuldan ayrılmış, %11.8’i ortaokulu bitirmiş, %11.8’i 
liseye devam etmiştir. 
 
Burada önemli bir nokta çocukların eğitimsiz kaldıklardır. 
 
Suçlu Çocukların Ana Ve Babalarının Öğretim Durumları. 
 
Suçlu çocukların %57.6’sının annesi, %44.7’sinin babası öğretimsizdir. 
 
Buna göre büyük bir orandaki ebeveynlerin öğretimsiz oldukları tespit edilmiştir. 
 
Suçlu Çocukların Babalarının İşi. 
 
Suçlu çocuklardan %26.3’ünün babası çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan kimseler olup, 
%11.8’inin babası memur emeklisi, %18.4’ünün babası esnaf, %17.2’sinin babası işçi, 
%26.3’ününki ise diğer işlerle uğraşmaktadır.%7.1’inin babası ise işsizdir. 
 
Araştırma gurubundaki %85.5 anne ise çalışmamaktadır.Geri kalanın %14.5’i temizlikçi ve 
işçiyken, 3 çocuk bu soruyu yanıtlamaktan çekinmiştir. 
 
Suçlu Çocukların Anne Ve Babalarının Yaşama Durumları. 
 
Araştırmaya göre %68.4’ünün annesi ve babası yaşamakta, %21.3’ünün yalnız babası, 
%5.3’ünün yalnız annesi yaşamamaktadır. Her ikisi ölü olan %5.3’tür. 
 
Suçlu Çocukların Kardeş Sayısı. 
 
Suçlu çocuklardan %11.8’i iki kardeşli, %15.9’u üç kardeşli, %23.6’sı dört kardeşli, %26.4’ü 
beş kardeşli, %17.1’i altı ve daha fazla olan kardeş sayısına sahiptir. 
 
Sonuç olarak bu çocuklardan büyük bir kesiminde birden fazla kardeş görülmekte ve böylece 
hem ailenin ilgisi hem e ekonomik düzeyin düşmesi gözlenmektedir. 
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Suçlu Çocukların İşledikleri suç Türleri. 
 
Suçlu çocukların işledikleri suç türlerine bakıldığında %36.8’inin mala karşı, %29.0’ının 
şahsa karşı, %34.2’sinin ise cinsel suçlardan hüküm giydiği ortaya çıkmıştır. 
 
Buna göre en çok görülen cinsel suçlardır. 
 
Suçlu Çocuklarda Yerleşim Yerlerine Göre Suç Türleri. 
 
Suçlu çocukların yerleşik bulundukları yere göre işledikleri suçlar değişiklik göstermektedir. 
Kırsal kesimde %42.4 oranıyla cinsel suçlar n yüksek, mala karşı işlenmiş suçlar ise %18.2 
oranındadır. Kentlerde ise %51.2 oranıyla mala karşı işlenmiş suçlar en yüksek, %20.9 
oranıyla şahsa yönelik suçlar ise düşük bir yüzdededir. 
 
Kırsal kesimde cinsel suçların fazlalık göstermesi, kız kaçırma, evlenme gibi sebeplere 
dayanırken, kentlerde hırsızlık, gasp suçlarının artması hızlı kentleşme süreci ve ya kırsal 
kesimlerden kentlere yapılan göçlerin sonucu olarak görülmektedir. 
 
Suçlu Çocukların Hapis Cezaları Süreleri. 
 
Suçlu çocukların %3.9’u 1-2 yıl, %5.3’ü 2-3 yıl, %23.7’si 3-5 yıl, %23.7’si 5-7 yıl, %26.30’u 
7-10 yıl, %14.5’i 10-15 yıl arası cezalandırılmıştır. 
 
 Çok yıla mahkum edilen çocuk sayısı oldukça fazladır. 
 
Suçtan Sonra Yakalanma Durumları. 
 
Araştırmaya göre %10.8’i suçüstü, %32.4’ü kaçarken, %44.6’sı bir süre kaçtıktan sonra, 
%12.2’si ailesince veya yakınlarınca teslim edilmişleredir. 
 
Bu bulgular bize çocuğun bir süre kaçtıktan sonra yada teslim edilince yakalandığını 
göstermektedir. 
 
Eğitimci- Uzman Gurubunun Suçlu Çocuklara Yaklaşımı. 
 
Islahevlerinde bulunan çocukların %64.9’u bu guruptaki personellerin kendilerine yakın 
olduğunu, %18.9’u sorunlarını anlattıklarında hemen ilgilendiklerini, %16.2’si ise sıkıntıları 
olduklarında görevlilere açıkladıklarını belirtmişlerdir. 
 
Buna göre ıslahevlerinde çalışan öğretmen, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarına çocukların 
yakın oldukları söylenebilir. 
 
Islahevlerinde Varolan Sosyal Çalışmalara Katılım. 
 
Araştırma sonucuna göre çocukların büyük bir kısmı bu faaliyetler katılmakta ancak %40.5’i 
bu faaliyetlerde bulunmamaktadır.  
 
 
 



 71

 
 
Islahevlerinde İş Ve Beceri Kazanma Çalışmaları Ve Katılım. 
 
Yapılan bu araştırmaya göre %8.1’i marangozluk, %16.2’si terzilik, %19’u kunduracılık, 
%24.3’ü demircilik, %13.5’i oto tamiri, %8.1’i fırıncılık, %5.4’ü bahçıvanlık, %5.4’ü çay 
ocağı, berberlik ve mutfakla ilgilenmektedir. 
 
Islahevlerinden Sonra Yapılması Düşünülen İş. 
 
Yapılan araştırmaya göre  çocukların %50 oranı ıslahevinde öğrendiği işi yapmak istediğini, 
%24.3’ü kendine uygun bir işi, %8.1’i ailensin işgücüne katılmak istediğini, %17.6’sı ise ne iş 
yapacağını bilmediğini belirtmiştir. 
 
Araştırma sonucuna göre çocukların yarsı ıslahevinde kazandıkları işi yapacaklarını 
vurgulamıştır. 
 
Islahevinde Arkadaşlık İlişkileri. 
 
Arkadaşlık ilişkilerine bakıldığında %71.7’sinin genellikle uyumlu olduğu gözlenmiştir.  
 
Bu sonuç sosyalleşme seviyeleri gösterdikçe çocukların daha çok uyum gösterdiğini ortaya 
koymuştur. 
 
Islahevinden Sonraki Yaşamın Nasıl Olacak? 
 
Suçlu çocuklardan %20.3’ü ıslahevinden sonra yaşamı umutla beklerken, %18.9’u kendisinin 
kabul edilmeyeceğini sanmakta, %35.1’i ise toplumdan yardım beklerken, %25.7’si ise 
şimdiden ne olacağını kestiremediğini belirtmiştir. 
 
Islahevi Ve Kapalı Cezaevinin  Olanaklarının Karşılaştırılması. 
 
Islahevi ve cezaevi olanaklarını karşılaştıran çocukların %71.6’sı ıslahevlerinin daha iyi 
olduğunu, %21.6’sı ise cezaevlerinin daha iyi koşullara sahip olduğunu savunmuştur. 
Aralarında fark bulamadığını belirten ise sadece içlerinden  %4 çocuktur. 
 
Kapalı Cezaevlerinde Suçlu Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Ve Sıkıntılar. 
 
Araştırtmaya göre kapalı cezaevlerinde kalan çocukların %68.9’u temiz hava alamamaktan, 
%62.1’i yemekleri yetersiz ve kalitesiz bulduğundan, %55.4’ü ziyaretçilerle görüşme 
zorunluluğu olduğundan, %45.9’u ise disiplin ve dayak uygulamasından şikayetçi olduklarını 
belirtmişlerdir. 
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(T-10) F.Çamkerten. Ankara Çocuk Islahevinde Bulunan Suça Yönelmiş Çocuklara 
Uygulanan Mesleğe Yöneltme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi 
Program Geliştirme Ana Bilim Dalı. Ankara Temmuz-1999. 
 
Çocukların Kuruma Gelmeden Önceki Eğitim Durumu 
 
Araştırma sonucuna göre çocukların %64’ü ilkokul mezunudur. Geriye çalan %162lık gibi 
söz konusu olan çocuklar ortaokul ve %12’lik gurupta yer alan çocuklar ise ortaokul ve liseyi 
yarımda bırakmış olan çocuklardır. 
 
Sonuç olarak bu araştırma çocukların ıslahevlerine gelmeden önce belli bir alt yapıya sahip 
olmadıklarını gösterir. 
 
Çocukların Kurumda Devam Ettiği Eğitim Kurumu. 
 
%92’si çıraklık eğitimine devam etmektedir.Ayrıca bu çocuklar arasında %46’lık bir bölüm 
açık ilköğretime, %8 ise  açık öğretim liselerine devam etmektedirler 
 
Araştırmaya göre çeşitli nedenlerden yada ekonomik düzeyden dolayı aileleri tarafından 
küçük yaşlarda meslek hayatına giren bu çocuklara girdikleri yerlerde işveren veya ustaların 
olumsuz tutumları (dayak, horlama, küfür, kötü muamele) sonucu çocuklar olumsuz 
etkilenebilmektedir. 
 
Çocukların Kuruma Gelmeden Önceki Çalışma Durumları. 
 
Islahevinde bulunan %54 oranındaki çocuk kuruma gelmeden önce herhangi bir işte 
çalışmamış, %46.0’ı ise çalışmıştır. 
 
Bir İşte Çalışan Çocukların Çalıştıkları İşlerin Dağılımı. 
 
Çocukların yaptığı işlere bakıldığında %3.5’i ile en fazla oranda mobilyacılık ve 
marangozculuk yaptığı görülmüştür.Bu oranı %21.7 ile pazarcılık, %17.4’le aşçılık, %13’le 
elektrikçilik, %8.07’le demir işleri, %0.8.7’le terzilik takip etmektedir. 
 
Çocukların ilgi ve isteklerine göre kurum içerisinde eğitim verilmelidir. 
 
Çocukların Kurumda Yararlandıkları Meslekler. 
 
Eğitim alan çocukların %62.0’ı marangozluk, %22.0’ı metal işler, %12’si elektrik, %4’ü 
aşçılık ve boyacılık eğitimi almaktadır. 
 
Islahevinde  çocukların geçmişteki çalıştıkları oldukları mesleğe yöneltmede öncelikli olarak 
göz önünde bulundurulmamalıdır. Ancak oranlar karşılaştırıldığında karşımıza çıkan sonuç 
budur. 
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Çocukların Sık Sık İş Değiştirme Durumu. 
 
Islahevinde bulunan %88 oranındaki çocuk sık iş değiştirmemiş, ilgili maddeyi dört çocuk boş 
bırakırken, sık değiştirmiş olan dört çocuk ise bununla ilgili herhangi bir sebep beyan 
etmemiştir.  
 
Çocukların İşlerinden Memnun Olma Durumları. 
 
%90’ı şu anda çalıştıkları işlerden memnun, %10’u ise memnun değildir. 
 
Memnun olmayan çocuklar herhangi bir açıklamada bulunmamışlardır. 
 
Kendi Kişiliklerine Uygun Meslek Alanlarını Bilip Bilmeme Durumları. 
 
Araştırma sonucuna göre %80’ni bilmekte, %12’si ise kendisine uygun olanın hangisi 
olduğunu bilmemektedir. Beriye kalan %8’i ise bu soruyu yanıtlamamıştır.  
 
Sonuç olarak %20 oranındaki çocuğun bilmemesi önem arz etmektir. 
 
İşe Yerleştirilmeden Önce Görüşülen Kişiler. 
 
Islahevinde bulunan çocukların %90’ı müdür, %84’ü psikologlar, %78’i uzmanlar, %72’si 
2.müdür  tarafından işe yerleştirildiklerini belirtmişlerdir. 
 
Tahliye Sonrası Yol Gösterenlerin Durumu. 
 
Yapılan araştırmaya göre %90 oranındaki çocuğa tahliye sonrası yol gösterenle olduğu 
anlaşılmıştır. Buna göre %68’ine müdürler, %42’sine sosyal hizmet uzmanları, %10’a  
2. müdürler yol göstermektedir. 
 
Tahliye Sonrası Meslek İçin Plan Yapma Durumu. 
 
Çocukların %70’i tahliye sonrasında kurumda çalıştıklara işe devam edeceklerini, %16’sı iş 
değişikliği yapacağını, %6’sı ise hiçbir plan yapmadığını belirtmiştir. 
 
Personellerin Suçlu Çocukların Eğitimi İle İlgili Bir Kurs Yada Seminere Katılma 
Durumu. 
 
Islahevinde çalışan personellerden %50’si daha önce bir eğitime katıldığını beyan etmişler, 
%40 oranı içinde yer alan kurum tarafından 1 haftalık bir süreyle hazırlanmış hizmet içi 
eğitim kursuna katıldığını, %40’ı ise hiçbirine katılmadığına belirtmiştir.  
Bu araştırma  personel ve çocuk suçluluğu eğitiminin pek yaygın bir işlemediği henüz çok 
yeni bir kavram olarak gelişmiş olduğunu göstermektedir.  
 
Personellerin İşbirliği Yaptığı Kişilerin Dağılımı. 
 
Islahevinde bulunan personellerden %90’ psikologlarla, %100’ü kurumdaki sosyal hizmet 
uzmanlarıyla, %100’ü ise yöneticilerle işbirliği yaptığını belirtirken ancak %100’ü merkez 
örgütündeki uzmanlarını ve %20’sinin merkez örgütü yöneticileri ile işbirliğini tercih ediyor 
olmasıdır. 
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İstenilen Meslek Alanına Yerleştirilme Durumu. 
 
Islahevinde bulunan %80 çocuk istedikleri işlere, %20’si ise istemedikleri işlerde olduklarını 
açıklamışlardır. 
 
İstenilen Meslek Alanına Yerleştirilmeme Sebepleri. 
 
Islahevinde istemediklere meslek alanlarına yönlendirilen çocukların yapılan araştırmaya göre 
%100 sebebi kurumda yönlendirme yapılabilecek sınırlı sayıda meslek alanı olmasıdır. 
 
İşyerlerini Veya Mesleklerini Diledikleri Zaman Değiştirme Durumları. 
 
%100 oranındaki çocuk dilediği zaman meslek ve işyerini değiştirebilmektedir. 
 
İşyerlerini Denetleyen Kişilerin Dağılımı. 
 
Araştırmaya göre %100 oranında psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, %90 oranında müdür 
yardımcıları ve %40 oranında ise müdürler denetlemektedir.  
 
Mesleğe Yöneltme Çalışmalarının Yeterlilik Durumu. 
 
Islahevinde suça yönelmiş çocukları mesleğe yöneltme çalışmaları %80 oranında kısmen, 
%20 oranında çok yeterli olduğu saptanmıştır. 
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(T-11)  N.Doğan. Çocukları Suça İten Nedenlerin İncelenmesi Ve Suç Türleri. T.C Gazi 
Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi. Çocuk Gelişimi Ve Yönetimi Eğitim Bölümü. 
Ankara-1995. 
 
Çocukların Nerede Doğduğunu Gösteren Dağılış Tablosu. 
 
İstatistiksel bilgiler incelendiğinde %51.4’ünün köylerde, %40.5’inin kentlerde doğduğu 
ortaya çıkmıştır. 
 
Değerlendirme sonucunda büyük bir kesimin kırsal kesimde doğduğu öğrenilmiştir. Buna 
göre çocukların doğdukları yerleşim birimleri önem teşkil etmektedir. 
 
Kentte Doğanların Nerede Doğduğu. 
 
Yapılan inceleme sonucu %60’ının kent içerisinde, %40’ının ise gecekondularda doğduğu 
ortaya çıkmıştır. 
 
Çocukların Okuldan Hiç Kaçıp Kaçmadıkları. 
 
Çocukların %41.1’lik bir bölümü okuldan kaçmadığını belirtirken, %58.9’u kaçtığını 
belirtmiştir. 
 
Bu araştırmaya göre çocukların okuldan kaçma ve kaçmama durumu arasındaki fark önemli 
değildir. 
 
Babalarının Öğretim Durumu. 
 
Babaların %57’si ilkokul mezunu, %12.5’i okur-yazar, %16.7’si okur- yazar değil, %9.7’si 
ortaokul mezunu, %1.4’ü lise mezunu ve %2.8’i yüksek okul mezunudur. 
 
Annelerin Öğrenim Durumu. 
 
Annelerin öğrenim durumlarına bakıldığında babalardan düşük bir seviyede oldukları 
gözlenmiştir. İlkokul mezunu olan anne oranı %38.88’dir. Okur- yazar olmayan anne oranı 
%40.27’yle oldukça yüksek bir oranda eğitimsiz olduğu anlaşılmıştır. 
 
Aileden Suç İşleyip Cezaevine Girenler. 
 
Elde edilen verilere göre %35.1 oranındaki çocuğun ailesinde hüküm giymiş kişiler 
bulunmuştur. Suç işleyenlerde %56.5’lik bir oranda babalar, %34.8’le babaları kardeşler takip 
etmiştir.Bu durum ortaya çıktığında ise çocukların %17.3’ünün 12-15 yaşında oldukları 
öğrenilmiştir. 
 
Ailesinde suç işleyip cezaevine girenlerin ve suç işleyenlerin arasındaki fark önemlidir. 
 
Çocuğun Suç İşlemesinde Arkadaşlarının Bir Etkisi Olup Olmama Durumu. 
 
Yapılan araştırmaya göre suç işleyen çocukların arkadaş etkisi araştırılmış ve bu soruya 
%32.3’ü “evet” yanıtı verirken, %67.7’si ise “hayır” yanıtı vermiştir.  
 



 76

Evet oranın pek de küçümsenmeyecek rakamlardadır. Özellikle hırsızlık suçunda arkadaş 
etkisinin büyük olduğu anlaşılmıştır. 
 
Ailedeki Çocuk Sayısı. 
 
Yapılan araştırmada %24.3’ünün beşten fazla kardeş sayısına sahip olduğu saptanmıştır.Buna 
göre suçlu guruplardan mala ilişkin suçların %86.8’inin, şahsa ilişkin suçların %81.4’ünün, 
cinsel suçların %76’sının kalabalık ailelerden geldiği saptanmıştır. 
 
Elde edilen bu sonuçlara göre kardeş sayıları arasındaki fark suç işleme sürecinde önemli bir 
yer tutmaktadır. 
 
 
Babanın İş Durumu. 
 
İstatistiksel olarak bakıldığında %41.9’unun babası serbest meslek, %36.1’inin ise diğer 
işlerde çalıştığı belirlenmiştir.  
 
Araştırmaya göre babaların iş durumları arasındaki fark önemlidir. 
 
İş Nedeni İle Babanın Uzun Süre Evden Ayrılıp Ayrılmadığının Durumu. 
 
Babasının iş nedeniyle evden ayrıldığını söyleyen çocuk sayısı %32.9’dur.Evleriyle uzun süre 
bağlarını kesmeyenlerin oranı ise %67.1’dir. 
 
Çocukların Evden Hiç Kaçıp Kaçmadığı. 
 
Çocuklardan %38.4’ü evden kaçmış, %61.6’sı ise evden kaçmamıştır. 
 
Buna göre çocukların evden kaçıp kaçmama durumları arasındaki fark önemlidir. 
 
Çocukların Kaçtığı Zaman Geceleri Nerede Kaldığını. 
 
Araştırma sonucuna göre çocuklardan %51.7’si sokaklarda, %34.5’i akraba yanında, %10.3’ü 
ise otellerde kalmaktadır. 
 
En yüksek oran sokaklardır. Çocuğun kaçtığı zaman geceleri nerede kaldığı önemlidir. 
 
Çocukların Hiç Uyuşturucu Madde Kullanıp Kullanmadığı. 
 
İstatistiklere göre uyuşturucu kullandığını belirten çocuk oranı %35.4, kullanmadığını 
söyleyen çocuk sayısı ise %64.6’dır. 
 
Islahevine Giren Çocukların İşledikleri Suç Türüne Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya göre %43’ü cinsel suçlardan, %29’u adam öldürmeden, %28’i ise 
hırsızlık suçundan ötürü ıslahevlerinde bulunmaktadır. 
 
Yapılan araştırma mala yönelik suçlar işleyen çocukların kalabalık ailelerden geldiğini ortaya 
koymuştur. 
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Öğretim Durumuna Göre Dağılımı. 
 
Elde edilen istatistiklere göre %74’ü ilkokul mezunu, %19’u orta okul mezunu, %1’i lise 
mezunu, %3’ü okur- yazar, %3’ü ise cahildir. 
 
Islahevinde kalan çocukların çoğu ilkokul mezunudur. 
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(T-12) H. Hüseyin. Kolbaşı. Suç İşlemiş Çocukların Suça İtilme Nedenlerinin Algılama 
Durumu. T.C. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik 
Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı. Konya – 1995. 
 
 
Araştırmaya Katılanların Doğum Yerleri. 
 
Yapılan bu araştırmaya göre suçlu deneklerin %25’i il merkezinde, %32.3’ü ilçelerde, %4.4’ü 
kasabalarda, %38.2’si köylerde doğmuşlardır. 
 
Buna göre en çok oranı köyde doğanlar kapsamıştır. 
 
Araştırmaya Katılanların En Uzun Yaşadıkları Yerler. 
 
Elde edilen bilgilere göre %39.7’si il merkezinde, %14.7’si ilçede, %14.7’si kasabada, 
%36.7’si köyde yaşamaktadır. 
 
Sonuç olarak en çok oran il merkezinde yaşayanlardır. 
 
Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumları. 
 
Yapılan araştırmaya göre %1.4 orandaki çocuklar hiç okumamış, %72’si ilkokul mezunu, 
%17.6’sı ortaokul mezunudur. %5.8’i ise liseye devam etmekte, lise mezunu olan ise sadece 
bir kişidir. 
 
Araştırmaya katılan çocukların çoğu ilkokul mezunu olup, eğitim düzeyleri düşüktür. 
 
Araştırmaya Katılanların Anne Ve Babalarının Meslekleri. 
 
Araştırmaya katılanların %95.5’inin annesi ev hanımı, %1.4’ünün annesi işçi ve bir kişinin de 
annesi ölmüştür. Babaların mesleklerine bakıldığında ise %32.32ünün babası işçi, 
%14.7’sinin memur, %27.9’unun ki serbest meslekte çalışmaktadır. Geriye kalanlardan 
%4.4’ünün babası çalışmamakta, %2.9’unun ki mevsimlik işlerle uğraşırken, %8.8’inin ki ise 
çiftçilikle uğraşmaktadır. Babası ölmüş olan sadece bir kişi vardır. 
 
Araştırmaya Katılanların Anne Babaların Öğrenim Durumları. 
 
Yapılan araştırmaya göre suçlu çocuklardan %36.7’nin annesi okumamış buna karşın 
babaların %17.6’sı okumamış görülmektedir. %52.9’unun annesi ilkokul mezunu olup, 
babaların ise %61’i ilkokul mezunudur. Geriye kalan %7.3 oranındaki anne ortaokul mezunu, 
1 kişinin annesi ise lise mezunu gözükmektedir. Aynı şartlara bakıldığında babaların 
%5.8’inin lise, üç kişinin babasının ise yüksekokul mezunu görülmüştür. 
 
Araştırma sonucuna göre babaların öğrenim durumları annelerinkine göre daha yüksek bir 
seviyededir. Ancak genel olarak bakıldığında her iki tarafından öğrenim düzeylerinin düşük 
olduğu gözlenmiştir. 
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Araştırmaya Katılanların Aile Birey Sayısı. 
 
Suçlu çocuklarda yapılan bu araştırmada %1.4’ü üç kardeşe sahip olup, %5.8’i dört kardeşe, 
%13.2’si beş kardeşe, %27.9’u altı kardeşe sahiptir. 
 
Sonuç olarak suçlu çocukların büyük bir çoğunluğu kalabalık ailelere sahiptirler. 
 
Araştırmaya Girenlerin Islahevine Girmeden Önce Çalışıp Çalışmamaları. 
 
İstatistiksel araştırmaya göre çocukların %67.6’sı “evet” yanıtı verirken, %32.3 ise bu soruya 
“hayır” yanıtı vermişlerdir.  
 
Çoğunluğun ıslahevine girmeden önce çalıştığı gözlenmiştir. 
 
Araştırmaya Katılanların Islahevine Girdikleri Zamanki Yaşları. 
 
 
Araştırmaya katılanlardan %1.4’ü 11 yaşında, %2.9’u 12 yaşında, %8.8’i, 14 yaşında, %16.1’i 
15 yaşında, %25’i 16 yaşında, %33.8’i ise 17 yaşında ıslahevine girmişlerdir.   
 
Araştırmaya Katılanların İşledikleri Suçlar. 
 
Araştırmaya katılanların hangi tür suçlardan ıslahevinde bulunduklarına baktığımızda birinci 
sırada %30.8’le cinsel suç işleyenler, %30.8’i adam öldürme suçundan, %14.77’si 
yaralamadan, %7.3’ü hırsızlık suçundan hüküm giymişlerdir. Uyuşturucu bulundurma 
suçundan hüküm giyenler ise sadece bir ergendir. 
 
Araştırmaya Katılanların Geçmişe Ait İşledikleri Suçlar. 
 
Araştırmaya katılan %91.1 oranındaki ergen daha önce bir suç işlemediklerini belirtirken, 
%8.8’i ise daha önce suç işlediklerini beyan etmişlerdir. 
 
Ailesinin Ekonomik Sıkıntı İçinde Olması Nedeniyle Suç İşlediklerini Düşünenler. 
 
Ailemin ekonomik sıkıntı içinde olması nedeniyle suç işledim diyen ergenlerden %14.7’si 
soruya “evet” %82.3’ü ise soruya “hayır” cevabı vermiştir. 
 
Babasından Kurtulmak İstediğini Düşünenler. 
 
Babasından kurtulmak istediğini belirten “evet” şıkkını %5.8’ işaretlerken, %92.6’sı ise 
bunun aksini düşünmektedir. 
 
Annesinden Kurtulmak İstediğini Düşünenler. 
 
Soruya “evet” diyenler %2.9 oranında iken %92.6’sı soruya “ hayır” yanıtı vermişlerdir.  
 
Yapılan araştırma sonucuna göre babalarından kurtulmak isteyen ergen sayısı annelerinkine 
oranla daha fazladır.  
 
Bu durum anne- baba ile ilişkilerde patolojik düzeyde kopuşların olmadığı ortaya koymuştur. 



 80

Ailesinin Kendisine Hoşgörülü Davranmadığını Düşünenler. 
 
Yapılan araştırmaya göre bu soruya %16.1 çocuk “evet” şeklinde tepkide bulunurken, 
%80.8’i “hayır” yanıtını vermiştir. 
 
Bu durumda ailenin hoşgörülü davranışıyla birlikte suç işleme bağı arasında önemli bir bağ 
bulunmadığı ortaya çıkmıştır. 
 
Sutherland (Kurumsal Çerçeve sayfa 10 bk.) suçluluğun nedeninin kişinin derinliklerinde, 
onun ilk yaşam deneyimlerinde aramak gerekir der.Ona göre ailenin çocuğun yaşamındaki ilk 
rolünün suçla ilgili bağlantısı olduğunu savunur. 
 
 
Hata Yaptığı Zamanlar Çok Ağır Cezalandırıldığını Düşünenler. 
 
Hata yaptığımda çok ağır cezalandırılıyorum diyen ergenlerin tepkisi incelendiğinde bu 
soruya %16.1’i çok ağır cezalandırıldığını vurgularken, %80.8’i cezalandırılmıyorum yanıtını 
vermiştir. 
 
Bu durumda çoğunluğun ağır cezalara muhatap tutulmaması çocukları ağır cezalandırılma 
veya cezalandırılmama gibi durumların suçla pek bir bağı olmadığı kanıtlanmıştır. 
 
Ailenin Kendisine İyi Davrandığını, Kendisinin Arkadaşlarının Etkisinde Kaldıklarının 
Düşünenler. 
 
Araştırmaya katılan ergenlerin %41.1’i ailesinin kendisine iyi davrandığını ancak onların 
arkadaşlarının etkisinde kaldıklarını belirtirken %54.4 oranındaki ergen ise arkadaşlarının 
hiçbir etkisi olmadığını vurgulamıştır. 
 
Çevresinde Suç İşlemiş Kişilerin Bulunduğunu Düşünenler. 
 
Çevresinde suç işlemiş kişilerin olduğunu söylenen %32.3 oranında ergen karşı %63.2 
oranındaki ergen bulunmadığını ifade etmiştir. 
 
Babasının Çok İçtiğini Düşünenler. 
 
Yapılan araştırmaya göre babasının çok içtiğini düşünen ergen oranı %7.3, içmediğini 
düşünen ergen oranı ise %91.1’dir.  
 
Araştırma sonucuna göre suç olgusu ile babanın alkol alıp almaması arasında önemli bir bağ 
bulunamamıştır. 
 
Annesini Dövdüğünü Düşünenler. 
 
Annesinin dövülüp, dövülmediği üzerine yapılan bu araştırmada %5.8 oranındaki ergen 
“evet” cevabını verirken, %91.1 oranındaki ergen ise soruya “ hayır” yanıtını vermişlerdir. 
 
Buna göre suç işlenmiş ailelerin içerisinde şiddet olayına pek rastlanmamasına karşın bu 
durumun varlığı da söz konusudur. Ancak aile içi şiddetle, suç olgusu arasında anlamlı bir 
ilişki kurulamamıştır. 
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İhtiyaçlarının Ailesi  Tarafından Karşılanmadığını Düşünenler. 
 
Suçlu ergenlerin %19.1’nin ailesi ihtiyaçlarını karşılamamakta, %76.4’ü ise karşılamaktadır. 
 
Bu sonuç düşük bir veride olsa da ailesinin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamama durumunda, 
çocuğun suça yöneldiği düşünülebilir. 
 
Yavuzer (Kurumsal Çerçeve sayf.14) ülkemizde özellikle mala karşı olan suçlarda ekonomik 
düzeyin oldukça düşük olması ve fizyolojik gereksinimlerin önemini belirtmiştir. 
 
 
Suçun Kendisinin İşlemediğini, Üzerine Yıkıldığını Düşünenler. 
 
Suç işlemiş ergenlerin %29.4’ü suçu kendisinin işlemediğini, %69.2’i ise kendisinin işlediğini 
belirtmiştir. 
 
Suç İşlemek İçin Çok Baskı Yapıldığını Düşünenler. 
 
Yapılan araştırmaya göre %5.8 oranındaki ergen suç işlemek için çok baskı yapıldığını 
düşünürken, %92.6’sı ise hiçbir baskıya maruz kalmadığını belirtmiştir. 
 
Bu araştırmaya göre suç ile baskı arasında önemli bir bağlam bulunamamıştır. 
 
Çoğunlukla Başkalarının Eşyalarını Kullanmak Zorunda Bırakıldığını Düşünenler. 
 
Ergenlerin %10.2’si başkaların eşyalarını kullanmak zorunda kalırken, %86.7’si başkalarının 
eşyalarını kullanmak zorunda kalmak zorunda kalmadığını belirtmişlerdir. 
 
Bu bağlamda başkalarının eşyalarını kullanmak zorunda bırakılmak ile suça itilmede ailenin 
etkisi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
 
 
Ailesinin Başarılarından Dolayı Kendisini Kutlamadığı Düşünenler. 
 
Araştırmaya katılan ergenlerin %22’si kendisinin başarıların ötürü kutlanmadığını, %76.4’ü 
ise kutlandığını söylemiştir. 
 
Bu durumda aileden takdir görememe ile suça itilme arasında düşük oranda bir bağ olduğu 
sonucuna varılmıştır. 
 
Yaşadığı Yerin Çok Kötü Olduğunu Düşünenler. 
 
Ergenlerden %19.1’i yaşadığı yerin çok kötü olduğunu ifade etmiş, %77.9’u ise kötü 
olmadığını ifade etmiştir. 
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Arkadaşları Tarafından Kabul Görmek İçin Suçu İşlediğini Düşünenler. 
 
Araştırmaya katılan ergenlerden %19.1’i kabul görmek için, %79.4’ü ise kabul görmek için 
işlemediğini söylemiştir. 
 
Yapıla araştırmaların geneline bakıldığında eğer arkadaş çevresinde çeşitli çeteler varsa  
çocuk ergen döneminde  kendisine ne kadar da ters gelirse gelsin özellikle bazı anti- sosyal 
davranışlara yönelmektedir. 
 
Zulliger “1979”da yapmış olduğu araştırmada bu bulguyu desteklemiştir. 
 
 
Arkadaşları Arasında Alkol, Sigara Ve Uyuşturucu Kullananlar Olduğunu Düşünenler. 
 
Araştırmaya katılan ergenlerden %27.9’u soruya “evet” yanıtı verirken. %70.5’i “hayır” 
cevabı vermişlerdir. 
 
Dr.I. Bulut ‘un yaptığı araştırmaya göre evden kaçan çocukların arkadaş gurupları arasında 
alkol,sigara vb. toksit madde kullanan gençlerin, giderek pasif direnişten aktif saldırganlığa 
yöneldikleri saptamıştır. 
 
Çevresindekilerin Kendisini fark etmeleri İçin Bu Suçu İşlediğini Düşünenler. 
 
Araştırmaya katılan %5.8 oranındaki ergen fark edilmek istediği için suç işlediğini, %91.1’i 
ise böyle gayesi olmadığını belirtmiştir. 
 
Karşı Cinsle Konuşmaktan Utandığını Düşünenler. 
 
%47’i oranındaki ergen karşı cinsle konuşmaktan utanmakta, %52.9’u ise utanmamaktadır. 
 
Çekingen Olduğunu Düşünenler. 
 
Ergenlerin %39.7’si çekingen bir yapıya, %47’si ise çekingen olmayan bir yapıya sahip 
olduğunu açıklamıştır. 
 
Karamsar Bir Yapısı Olduğunu Düşünenler. 
 
Araştırmaya katılan ergenlerden %39.7’si karamsar bir yapıya sahip, %57.3’ü ise sahip 
değildir. 
 
Ailesi İçinde  Mutsuz Olduğunu Düşünenler. 
 
Suçlu ergenler arasında yapılan bu araştırmaya göre %17.6’ı çocuk ailesi içinde mutsuz, 
%82.3’ü ise mutludur. 
 
Buradan anlaşılacağı üzere ailesinin arasında mutsuz olduğunu belirten 12 kişinin suça 
itilmesinde ailesinin etkili olduğu düşünülmektedir. 
 
Nitekim Canat “1985”de yaptığı araştırmaya göre bireyin ergenlik döneminde ailesinden 
koptuğunu belirtirken, Gençtan ise anne- babasını örnek olarak alan ergenlerin onların 
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herhangi bir yanlışı olduğunda hayal kırıklığına uğradıklarını belirtmiştir.Bu durumda çocuk 
ailesine ve toplumsal normlara karşı güvensizlik duyabilmektedir. 
 
Arkadaşları Arasında Mutsuz Olduğunu Düşünenler. 
 
Yapılan araştırmaya göre %20.5 çocuk arkadaşları arasında mutsuz olduğunu ifade ederken, 
%79.4’ü mutsuz olmadığını ifade etmiştir. 
 
Ailesinin Kendisi İle İlgilenmediğini Düşünenler. 
 
Araştırmaya göre %14.7 çocuğun ailesi kendisiyle ilgilenmemekte, %83.8’inin ailesi ise 
kendisi ile ilgilenmektedir. 
 
 
Bu sonuç genellikle ailenin çocukla ilgilendiğini göstermektedir. Bu ifadeye verilen tepkilere 
bakıldığında ise çocuk ile ilgilenme ve suç işleme arasında önemli bir bağ bulunamamaktadır. 
 
Annesinin Sinirli Bir Yapısı Olduğunu Düşünenler. 
 
%8.8’i annesini sinirli olarak kabul ederken, %89.7’si sinirli kabul etmemiştir. 
 
Bu sonuca göre annenin sinirli olması ile ergenin suça yönelmesi arasında önemli bir bağ 
bulunamamıştır. 
 
Babasının Çok Sinirli Bir İnsan Olduğunu Düşünenler. 
 
%22 oranındaki suçlu ergen babasının çok sinirli bir insan olduğunu savunurken, %73.5’i 
olmadığını savunmuştur. 
 
Babanın oranı ile annenin sinirlilik oranı karşılaştırıldığında babanınki daha yüksek olduğu 
fark edilir. Sonuç olarak suça eğilen bu ergenlerde babanın sinirlilik etkenin rol oynadığı 
düşünülebilir. 
 
Kendi Sorunlarını Dinleyenlerin Hiç Olmadığını Düşünenler. 
 
Araştırmaya katılan ergenlerden %22’si kendi sorunların hiç dinlemediğini belirtirken, %69’u 
ise dinlendiğini belirtmiştir. 
 
Ailesinin Kendisini Dövdüğünü Düşünenler. 
 
Suça yönelen ergenlerden %7.3’ünün ailesi kendisini dövmekte, %88.2’sinin ailesi ise 
dövmemektedir. 
 
Yakın Çevresinde Kumar Oynayan Kişilerin Kendisini Etkilediğini Düşünenler. 
 
%22 ergen çevresinde kumar oynayanlardan etkilendiğini, %76. 4’ü ise etkilenmediğini 
belirtmiştir. 
 
Sonuç olarak çocuk ergenlerin, çevrelerindeki olumsuz kişilerden etkilendikleri söylenebilir. 
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Anne Babasını Ayrı Yaşadığını Söyleyenler. 
 
Araştırmaya katılan ergenlerden %10.2’si anne ve babasının ayrı yaşadığını, %88.2’si ise ayrı 
yaşamadığını ifade etmiştir. 
 
 
Kıskanç Bir Kişiliği Olduğunu Düşünenler. 
 
%29.4’ünün kıskanç bir kişiliği olduğu saptanırken, %67.6’sının olmadığı saptanmıştır. 
 
 
Annesini Sevmediğini Düşünenler. 
 
%4.4’ü annesini sevmediğini belirtirken, %94.1’i sevdiğini düşünmektedir. 
 
Babasını Sevmediğini Düşünenler. 
 
% 8.8 oranındaki çocuk babasını sevmediğini belirtirken, %89.7’si ise sevdiğini belirtmiştir. 
 
Bu araştırma sonucuna göre anne ve babasını sevmeyen çocuk oranı oldukça düşük 
gözükmektedir.Bu nedenle anne ve babayı sevmeme ile  suça itilme arasında bir bağ 
bulunamamıştır. Böylece suça itilmede ailenin büyük bir rolü olduğunu savunamayız. 
 
Cinsel Saldırıya Uğradığını Söyleyenler. 
 
“Cinsel saldırıya uğradım” ifadesine verilen tepkilerden elde edilen bulgulara bakıldığında 
hiçbir çocuk “evet” tepkisi vermezken, %97’si “hayır” demiştir. 
 
Evden Kaçtığını Söyleyenler. 
 
%39.7 çocuk ıslahevine gelmeden önce evden kaçtığını belirtirken, %63.2’si ise hiç 
kaçmadığını ifade etmiştir. 
 
Ergenlerin evden kaçma olgusu her ne kadar ayrı bir konu gibi görünse de sonuç olarak 
bakıldığında ailenin etkili olduğu düşünülmektedir. Belli bir düzeyin ve karşılıklı seviyenin 
iyi bir ortamda bulunduğu evlerden şüphesiz çocuklar da kaçmayacaktır. 
 
Okulu Sevmediğini Düşünenler. 
 
Yapılan araştırmaya göre %25 oranındaki çocuk okulu sevmezken, %73.5 oranındaki çocuk 
sevdiğini belirtmiştir. 
 
İsteyerek Suç İşlemediğini, Tek Suçlunun Ailesi Olduğunu Düşünenler. 
 
Araştırma sonucuna göre %5.8 çocuk ailesi yüzünden suç işlediğini ifade ederken, %92.6’sı 
ailesi yüzünden suç işlemediğini belirtmiştir. 
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Bu araştırma sonucuna göre suç işlemiş ergenlerin çoğu alt sosyal-ekonomik seviyededir. Her 
ne kadar da elde edilen verilerde büyük oranda bir belirginleşme olmasa da suça itilmede 
ekonomik koşulların düşüklüğü bir etken olarak görülmektedir. 
 
Öğretmenlerinin Kendisini Dövdüğünü Söyleyenler. 
 
Araştırmaya katılan ergenlerden %33.8’i öğretmenlerden dayak yediğini, %60.2’si ise 
yemediğini belirtmiştir. 
 
Okul Personellerini Kendilerinin Sorunuyla İlgilenmediklerini Düşünenler. 
 
%41.1’i okul personellerinin kendilerinin sorunuyla uğraşmadıklarını belirtirken, %57.3’ü ise 
ilgilendiklerini belirtmiştir. 
 
Araştırmaya katılan ergenlerde görüldüğü gibi okulla aralarında iyi bir iletişim 
bulunamamıştır. Burada önemli nokta ailesi veya arkadaşlarıyla çocuğun arasında herhangi 
bir sorun olduğunda, okulda ona yol gösterebilecek formasyona sahip kişilerin olmamasıdır. 
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(T-13) Psikolog. Düvenci Şirin. Suç İşlemiş Ergenlerle Suç İşlememiş Ergenlerin Kişilik 
Yapılarının Karşılaştırılması. T.C. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal 
Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul-1995 
 
Deney Gurubunun Eğitim Durumu. 
 
Yapılan araştırmaya göre %84’ünün eğitim durumlarının ilkokul seviyesinde olması, eğitim 
düzeyinin oldukça düşük olduğunu göstermiştir. 
 
Vakaların cinslere göre dağılımı da oldukça anlamlı bulunmuştur. 50 kişinin 50’sininde erkek 
olduğu saptanmıştır. 
 
Zeka Ölçümü Bulguları. 
 
Bu gurupta ele alına 50 vakanın 2’si zeka testi uygulamasını savunucu davranarak reddetme 
yoluna gittiğinden zeka bölümü tespit edilememiştir. (%4) 
 
Zeka testi uygulanmış vakaların zeka bölümü ortalaması %89.54’dür. Bu sonuç, vakaların 
zeka bölümleri ortalamasının “orta” seviyede olduğunu göstermektedir. Bir başka açıdan 
değerlendirildiğinde ise vakaların %31.25’inde zeka düzeyi normalin altında, %68.75’inde ise 
normalin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 
 
Bu ayrımın yapılmasında 90 zeka bölümü kriter olarak kabul edilmiştir. 
 
Rorschahch Kişilik Testi Bulguları. 
 
50 vakanın 2’si kişilik testini kabul etmediğini için test 48 kişi üzerine yapılmıştır. 
 
Vakaların %37.5’i dış gerçeklere yaklaşımında her şeye hakim olma çabalarıyla birlikte 
telafiye yönelik davrandığı görülmemektedir. Katı, aşırı somut davranış biçimine ise %20.83 
oranında rastlanmaktadır. %18.75’inde ise ilkel, basit, ayrılmamış yani olaylara tümüyle 
onlardan aldığı genel izlenimlerden yola çıkmak suretiyle yüzeysel yaklaşma davranışı 
görülmektedir. 
 
Kontrol Gurubunun Bulguları. 
 
Ergenlik çağında olan ve çeşitli psikolojik sorunlarla muayeneye gelmiş olan 50 vaka 15 ile 
24 yaşlar arasındadır. 
 
Buna göre vakaların 49’u bekar, 1’i ise evlidir. 
 
Kontrol Gurubunun Eğitim Durumu. 
 
Araştırmaya göre halen üniversite eğitimini sürdüren denek oranı %62, lise eğitimini sürdüren 
denekler ise 510 oranındadır. 
 
Bu araştırmaya göre %72’sinin eğitim düzeylerinin ortanın üzerinde olduğunu ve eğitim 
düzeyi oldukça yüksek bir popülasyonla karşı karşıya olduğuna işaret etmiştir. 
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Vakaların cinselliklerine  göre dağılımına bakıldığında %84’ünün erkek, %16’sının ise kadın 
olmuştur. 
 
Zeka Ölçümü Bulguları. 
 
Kontrol gurubunu oluşturan 50 vakadan birisi savunucu davranarak bu deneyi reddetmiştir 
(%2). 
 
Zeka testi uygulanmış 49 vakanın zeka bölümü ortalaması 109 olarak bulunmuştur. Bu sonuç 
vakaların zeka bölümleri ortalamasının “normal” düzeyde olduğunu göstermektedir. 
 
Bir başka açıdan bakıldığında vakaların %18’inde zeka düzeyi normalin altında, %80’inde ise 
normalin üzerinde olduğu gözükmektedir.  
 
Bu ayrımın yapılmasında 90 zeka bölümü kriter olarak alınmıştır. 
 
Rorshach Kişilik Testi Bulguları. 
 
50 vakadan 1’i bu zeka testini reddettiği için test 49 kişi üzerine yapılmıştır. 
 
Vakalarımızın %34.6’sında dış gerçeklere yaklaşımlarında kaçış davranışlarıyla belirlenen 
savunuculuğun yanı sıra inhibisyon ve negativizm davranışa rastlanmaktadır. %20.4’ünde ise 
katı aşırı somut yaklaşım, her şeye hakim olma çabalarıyla birlikte telafiye yönelik davranışa 
%24.5 oranında, %14.28’inde ise olayları değişik açılardan ele alabilen çok yönlü yaklaşımlar 
tespit edilmiştir. Olaylara tümüyle onlardan aldığı genel izlenimlerden yola çıkmak suretiyle 
yüzeysel yaklaşımı içeren basit, ayrışmamış davranışa %2.04 oranında rastlanırken, olayları 
bir bütün olarak görebilen, doğru değerlendiren, yaratıcı yaklaşım %4.08 oranında tespit 
edilmiştir. 
 
İstatistik Bulgular. 
 
İstatistiksel bulgular deney ve kontrol guruplarına ait Rorschach bulguların kıyaslanması non-
parametrik Mann-Whitney U testi ile yapılmıştır. 
 
İki gurubun Rorschaclı bulguları içerisinde sadece “Sosyal Çevre İle İlişkiler” in ne şekilde 
sürüldüğünü gösteren “E” parametresinde anlamlı bir fark saptanmıştır. Diğer parametrelerde 
iki gurup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
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( T-14) Özçeşmeci H. Ailesi Göç Etmiş Tutuklu Çocukların Uyumsal Davranış 
Özelliklerinin İncelenmesi. T.C. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü. Sosyal 
Bilimler Anabilim Dalı. İstanbul-1999. 
 
 
Tutuklu Çocukların Sigara, Alkol, Madde Bağımlığı. 
 
Yapılan araştırma doğrultusunda madde kullanan çocukların %60’ı sigara, %2’si tiner, %13’ü 
uyuşturucu, %18’i alkol, %7’si karma madde kullanmaktadır. 
 
Çocuğun Suç Sırasında Tek Ya da Birlikte Olma Durumu. 
 
Çocuğun suç sırasında tek olma hali %37 olup, diğer arkadaşlarıyla birlikte suçu işleme 
durumları ise %63 oranındadır. 
 
İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsünce yapılan araştırmaya göre 1074 suçlu 
çocuktan 500’ü suçu gurup arkadaşlarıyla beraber işlemişlerdir. 
 
Sonuç olarak bu veri, araştırmayla paralellik göstermektedir. 
 
Tutuklu Çocukların Göç Ettiklerindeki Yaşlarına Göre Dağılımı. 
 
Tutuklu çocukların göç ettikleri zamanlardaki yaş araştırmasında %20 oranındaki çocuğun 0-
2 yaş arasında, %12’sinin 3-6 yaş arasında, %31’inin 7-10 yaş arasında, %37’sinin ise 10 
yaşın ve üstünde göç ettikleri ortaya çıkmıştır. 
 
Bu araştırmanın sonucuna göre 0-22den 3-6’ya kadar sürede göç eden çocuklar birinci 
toplumsallaşma sürecini tamamlamış çocuklardır. 7-10 arasındaki çocuklar ise ikinci 
toplumsallaşma denilen okul sosyalleşmesi arasında göç etmiş çocuklardan, üçüncü olarak 
gördüğümüz 10 yaş ve üzeri çocuk ise son sosyalleşmenin yani sosyal kimliğin oluşması 
sırasında göç etmiş olan çocuklardır. Araştırmaya göre göç ve çocuğun çevreye uyum 
sağlaması arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Bu durumun yaşlara göre şekillenmesi 
bakıldığında ise 0-2 yaş çocuğun bundan pek zarar görmediği çünkü bu dönemde zaten 
anneyle birlikte ve olayın tam bilincinde olmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak 3-6 yaş 
çocuklar arasında bu durum farklılık kazanmakta çocukta yeme bozuklukları, uyku 
bozuklukları, yatak ıslatma, korku, İnançsızlık gibi davranışlara rastlanmaktadır.  
 
Göç olayı gibi toplumsal değişiklikler, çocuğun okul öncesi regresyon, terke edilme korkusu 
ve saldırganlık davranışlarını körüklemektedir.Çocuğun özgüveni zedelenebilir, hayal gücü 
azalır ve çocuk giderek artan bir çekingenlik sergilemeye başlar. İlgili araştırmalar 7 yaştan 
büyük yaşlarda göçün olumsuz etkilerini azaltacağını savunmaktadır. Ancak bizim elde 
ettiğimiz sonuçlara göre gurubun yüzde 32’lik bir bölümü okul öncesi göç ettiğinden 
araştırma sonuçları ile uyuşmamaktadır. Erkan r. Yaptığı araştırmada 11-15 yaş suçlu çocuk 
gurubunun yalnızca yüzde 37’sinin okul öncesi dönemde göç ettiğini vurgulamıştır. 
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Tutuklu Çocukların Göç Nedenlerine Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya göre %58’u ekonomik nedenlerden ötürü, %16’sı sosyal, %18 güvenlik, 
%7’si kent cazibesinden dolayı göç etmiş görülmektedir. 
 
Araştırma sonucuna göre göç edenlerinin büyük bir kısmının ekonomik nedenlerden ötürü göç 
ettikleri ortaya çıkmıştır. 
 
Tutuklu Çocukların Göç Etmekten Dolayı Memnun Olup Olmadıkları. 
 
Yapılan araştırmaya göre %20 oranındaki tutuklu çocuk göç ettiği için memnun, %80’i ise bu 
durumdan memnun değildir. 
 
Bu sonuç bizlere varolan kültürel uyumsuzluğun olduğunu göstermektedir. 
 
Tutuklu Çocukların Ailelerinin, Oturdukları Semti Seçme Nedenleri. 
 
Suçlu çocukların göç ettikten sonra yerleştikleri semtleri seçme nedenleri araştırıldığında 
%48’i akrabaları, %14’ü hemşerileri, %30’u işyeri yakınlığı, %8’i ise şehir merkezine yakın 
olduğu için buralarda oturmayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir. 
 
Araştırma sonucuna göre çoğunun akrabalarına yakın semtlere taşınması, kentin karmaşık 
ilişkilerine karşı dayanışma içerisinde olmak amacında olmalarından kaynaklanmaktadır. 
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(T-15) Çokdinleten Ş. Çocuk Suçluluğu Ve Suçlu Çocuklar. T.C.Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi. Sosyoloji Anabilim Dalı. İzmir-Haziran-1997 
 
 
Suçlu Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı. 
 
Ceza Hukukuna bakıldığında “suçlu Çocuk” kavramı için 11-18 yaş gurubunda bulunan 
suçlular için kullanılmıştır. Dolaysıyla deneklerimiz bu yaş gurubu içerisinde bulunmaktadır. 
Tesadüfi örneklem yoluyla seçtiğimiz çocukların %70’i de bu yaş gurupları içerisinde olan 
çocuklardır. Ancak bu araştırma 20 Ekim-20Aralık tarihleri içerisinde geçerlidir. 
 
Araştırmaya göre 11 yaş arasında %1, 14-15 yaş arasında %11, 16 yaş arasında %18, 17 yaş 
arasında %39, 18 yaş arasında %31 denek bulunmaktadır. Araştırmanın yapıldığı tarihler 
arasında 12-13 yaş arasında çocuk bulunmamaktadır. 
 
Deneklerin Yaşları ile Suçların Karşılaştırılması. 
 
Araştırmaya katılan %70 oranındaki çocuk 17 ve 18 yaş gurubuna dahil olması, yetişkinliğe 
geçiş evresi olarak nitelendirilen ergenliğe denk gelmektedir. 
 
Sonuç olarak bu dönemde çocuklarda başkaldırı, özgürlük arzusu, yoksulluktan kurtulma 
çabaları, suç işlemelerine neden olabilmektedir. 
 
Deneklerin Kır/Kent Doğumlu Olup Olmamalarıyla Suçlarının Karşılaştırılması. 
 
Araştırmaya göre deneklerin %36’sı kır kökenlidir. Özellikle cinsel suç işleyenlerin %72.7’si 
kır doğumludur.  
 
Bunun başlıca nedeni ise cinselliğe ilişkin kural ve anlayışın kente oranla kırsal kesimde daha 
katı olmasından kaynaklanabilmektedir. 
 
Gasp ve hırsızlık gibi suçlar ise kentlerde daha yoğun bir şekilde ilerlemektedir.  
 
Cinayet suçuna bakıldığında ise 19 deneğin %68.4’ü kent kökenli, %26.5’i ise kırsal kesim 
kökenlidir. 
 
Suçlu Çocukların Eğitim Düzeyleri. 
 
Deneklerin çoğu yaşları gereği orta öğretim seviyesindedir. Ancak %49’u ilkokul mezunu, 
%21’i ilkokul terk gözükmektedir.  
 
Görüldüğü gibi deneklerin büyük bir kısmı ilk öğretimle sınırlı kalmıştır. 
 
Deneklerin Okula Gitmeme Veya Eğitimlerinin Yarıda Bırakma Nedenlerine Göre 
Dağılımı. 
 
Deneklerin Islahevinde okula devam edip etmedikleri sorulduğunda %72’si devam ettiğini, 
%28’i devam etmediğini belirtmiştir. Eğitimlerini sürdüren 14 çocuk ilkokula devam ederken, 
10 çocuk ise liseye devam etmektedir.  
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Buna göre ıslahevinde bulunan ve hiç okula gitmemiş yada öğrenimlerini yarıda bırakmış 
olan çocuklar burada ilkokul diplomalarına sahip olmaktadırlar. 
 
Görüldüğü gibi başta ekonomik yetersizlikler, çocuğun eğitim sistemi içerisinde değil, 
çalışma yaşamının içerisinde yer almasına yol açmaktadır. 
 
Kurumda iyi hal gösteren ve yetkilerin bu konuda güvenini sağlamış olan çocuklar orta 
öğrenimlerini dışarıda sürdürmektedirler. 
 
Deneklerin Eğitimleri İle Suçlarının Karşılaştırılması. 
 
Eğitim düştükçe cinayet gibi ağır suçların arttığı görülmektedir.Suç türü cinayet olan 19 
deneğin %52.6’sı ilkokul, %15.8’i ilkokul terk, %5.3’ü ise hiç okula gitmemiştir. Aynı 
şekilde suçu gasp olan 31 deneğin %61.9’u ilkokul mezunudur. Cinsel suç işleyen 11 deneğin 
ise %36.4’ü ilkokul terk iken, %45.5’i ilkokul mezunudur.  
 
Genel toplama bakıldığında suç işlemiş çocukların %60’ının öğrenim seviyelerinin ilkokulla 
sınırlı kaldığı görülmektedir. Bunda ekonomik yetersizliğin rolü büyüktür. Okul çağında ve 
içerisinde olması gereken bu çocuklar bu nedenlerden ötürü karşımıza iş hayatında ya da 
“sokak çocuğu” olarak nitelendirdiğimiz şekillerde karşımıza çıkmaktadırlar. Oysa okul 
zamanlarının büyük bir kısmını aldığından, okula devam ederlerse en azından suçtan ve 
sokaktaki tehlikelerden daha uzak kalacakları düşünülmektedir. 
 
Suçlu Çocukların Bulunduğu Yerler. 
 
Deneklerin %72’sinin ailelerinin doğduğu yerlerde olduğu, %27’sinin doğduğu farklı yerlerde 
olduğu, %1’inin ise ailesinin olmadığı gözlenmiştir. 
 
Görüldüğü gibi deneklerin büyük çoğunluğunun ailesi mekansal süreklilik göstermektedirler. 
Ancak %27’si mekansal süreklilik gösterememesinin sebepleri ise %16 oranla rahat ve iyi 
yaşamak istediği, %5 oranı kan davası ve terörden kaçtığı, %11 oranı ise diğer faktörlerden 
ötürü mekan değiştirdiklerini belirtmişlerdir. 
 
Suçlu Çocukların Aile Yapıları. 
 
Görüşülen çocukların baba meslekleri sorulduğunda %22’si esnaflık, %21’i marjinal işlerde, 
%14’ü çiftçilikler, %17’si ise işçi olanlardır. Bunların içerisinde %59’luk bir oranın babası ise 
emekli gözükmektedir. 
 
Bunun yanı sıra ailelerin %80’i çekirdek aile özelliklerini taşımaktadır. Yani anne- baba ve 
evlenmemiş çocuklardan oluşmaktadır. Dikkatimizi çeken nokta bu ailelerin oldukça 
kalabalık olmasıdır.  
 
Deneklerin Aynı Çatı Altında Kaç Kişi Yaşadıklarına Göre Dağılım. 
 
Araştırmaya göre deneklerin büyük çoğunluğu kalabalık ailelerden gelmektedir. Sadece 
%21’lik oranı ailesinin 2 veya 3 kişiden oluştuğunu belirtmiştir. Bunun dışında aynı çatı 
altında yaşayan insanlar 5 ile 9 kişi arasında değişmekte, hatta %16’sında bu durum 9 ve 
üzerine çıkmaktadır. 
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Suçlu Deneklerin Aile İçi İlişkilerinin Niteliği. 
 
Yapılan bu araştırma sonucuna göre %78’ aileleri ile arasındaki ilişkiyi “iyi” olarak 
nitelendirmiştir. 
 
Ancak deneklere ailelerinde en sevdiklerinin kim olduğu sorulduğunda büyük çoğunluğunun 
“diğer” cevabı vermesi ilişkilerinin iyi olduğu hakkında kuşku yaratmaktadır. 
 
Aynı Çatı Altında Yaşayan İnsan Sayısı Ve Deneğin Ailesinde En Sevdiğinin Kim 
Olduğunun Karşılaştırılması. 
 
 
Yapılan bu araştırma kalabalık hanenin, aile içi etkileşimi azalttığını ve çocuğu ailesine karşı 
soğuttuğunu göstermektedir. 
 
Özellikle büyük olan çocukların ekonomik sebeplerden ötürü para kazanmak ya da 
sorumluluklarla erken tanışması, çocuğun “ diğer” kişilere yönelmesini sağlamaktadır. 
 
Deneklerin %51’i bu şekilde cevap verirken, ikinci sırayı anne almaktadır. 
 
Bu durumda özellikle baba ile ilişkilerin sınırlandığı bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. 
 
Deneklerin Suçları İle Aynı Çatı Altında Kaç Kişi Yaşadıklarının Karşılaştırılması. 
 
Özellikle cinsel suç işleyen deneklerin %36.4’ünün 7-8 kişilik ailelerden, %36.4’ünün ise 9 
veya daha kişilik ailelerden geldikleri anlaşılmıştır. 
 
Bu deneklerin kırsal kesim doğumlu oldukları göz önüne alınırsa şöyle bir açıklama getirmek 
mümkündür. Köy evlerinde denekler diğer aile üyeleriyle aynı odayı paylaşmakta ve cinsellik 
hakkında hiçbir şey bilmeden anne ve babalarının ilişkilerine tanık olabilmektedirler. 
Yetişkinlik dönemlerinde ise bu davranışları sapma göstererek hemcinslerine 
yönelmektedirler.Burada karşı cinse geleneksel tabu gözüyle bakılmasının da rolü çok 
büyüktür. 
 
Mala karşı işlenen suçlarda da deneklerin yine kalabalık aileler içerisinde fizyolojik 
ihtiyaçlarının karşılanmaması söz konusudur. 
 
Deneklerin Suçları ile Ailelerinde de Suç İşleyen Başka Kimseler Olup Olmadığı Durumu. 
 
Deneklerin %27’sinin ailelerinde ilk suç işleyenin kendisi olmadığını belirtmesi önemli bir 
sonuçtur.Çoğunlukla babaları veya ağabeyleri suç işlemiştir.Suç türlerine bakıldığında ise 
gasp ve cinayet ağır plandadır. 
 
Ailedeki suç işlemiş bireyler çocuğa kötü modeller oluşturmaktadır. 
 
Anne Ve Babaların Birliktelik Durumuna Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmada deneklerin %87’sinin anne ve babasının birlikte olduğu saptanmıştır. 
Ancak beraber olmaları çocuğa ihtiyaç duyduğu şeyleri vermeleri anlamına gelmemektedir. 
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Deneklerin Cinsiyetleriyle En Sevdikleri Arkadaşlarını Nerden Tanıdıklarının 
Karşılaştırılması. 
 
Gerek erkek, gerekse kız deneklerin arkadaş çevresine bakıldığında mahalle ile sınırlı 
oldukları gözlenmiştir. 
 
Bunun başlıca nedenleri ise okul hayatının sınırlı kalmasıyla oradaki arkadaşları ile 
sosyalleşememeleri  ve ya aynı mahallede komşu olmaktan kaynaklanmaktadır. 
 
Erkek deneklerin %61.4’ü, kız deneklerin ise %66.7’si en sevdikleri arkadaşlarının mahallede 
olduğunu belirtmiş ve aynı sosyo-ekonomik düzeyde olduğunu vurgularken, mahalle 
arkadaşları çoğu kez de suç ortaklığında görülmektedir. 
 
 
Deneklerin Çalış Çalışmamalarıyla, En Sevdikleri arkadaşlarını Nerede Tanıdıklarının 
Karşılaştırılması. 
 
Deneklerin %68’i daha önce çalıştığını söylemiştir. Ancak bunun %10.3’ü en sevdiği 
arkadaşının işyerinde tanıdığını söyleyebilmiştir. 
 
Görüldüğü gibi mahalle arkadaşları, iş yeri arkadaşlarından daha baskındır. Deneklerin 
çoğunluğunun niteliksiz işlerde çalışması ya da usta – çırak ilişkisinde arkadaşlık edinemediği 
için iş yeri arkadaşının en iyi arkadaşı olduğunu söyleyemez. 
 
Deneklerin %78’i her zaman arkadaşlarıyla beraber olduğunu belirtmiştir. Bunun sebepleri 
araştırıldığında ise bir çoğunun arkadaşlarıyla yapılacak ortak şeyleri olduğunu 
belirtmesinden kaynaklandığı öğrenilmiştir. Yine bu araştırmada 6 çocuk, yapacaklarına 
arkadaşlarının karar verdiğini açıklamıştır. 
 
“Sence iyi arkadaş nasıl olmalıdır?” sorusu yöneltildiğinde ise deneklerin çoğunun “dürüst 
olmamalı”, “arkadan vurmamalı”, “sıra dışı olmalı”, güvenilebilmeli” gibi yanıtlar alınmıştır. 
 
Ayrıca görüşülen çocukların %69’u kendisini arkadaşları tarafından sevilen bir kişi olarak 
gördüğü anlaşılmıştır.  
 
Bu bağlamda insanların onlardan korkmalarını mı yoksa sevmelerini mi istediklerini 
sorduğumuzda %90’ı sevmelerini istediğini belirtmiş, %4’ü hem korkmalarını, hem 
sevmelerini istemiş, %4’ü ise ne sevmelerini, ne de korkmalarını istemiştir. 
 
Görüşülen çocukların gerek gurup arkadaşları, gerekse çevrelerindeki diğer kişilerle kavga 
edip etmedikleri sorulduğunda ise %18’i hiç kavga etmediğini, %29’u her zaman kavga 
ettiğini, %53’ü bazen kavga ettiğini söylemiştir. Kavga nedenleri sorulduğunda ise arkadaşlar 
arasında küfür, sataşma, kız meseleleri öncelikli olanlardır.Aynı soru kız denekler 
yöneltildiğinde ise %6’sı bazen kavga ettiklerini belirtmişlerdir.Kavga nedenlerine 
bakıldığında ise aile ve arkadaşlarıyla olan anlaşmazlıklar ilk sırada yer almaktadır. 
 
Islahevine girmeden önce çevrelerinde buluna kişilerden dayak yiyenlerin oranı ise 
%35’dir.Çocuklardan özellikle kız olanları evlerinde babalarından (daha çok alkollü 
olduğunda) dayak yediğini belirtmiştir. Bazıları ise “her yaptığım kabahatti” şeklinde 
açıklamalarla evlerinde dayak yediklerini açıklamışlardır.Ayrıca kadın deneklerden ikisi 
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kocalarından kıskançlık yüzünden dayak yediğini vurgulamıştır.Bunun yanında erkek 
denekler ise karakollarda özellikle polisler tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarını 
belirtmişlerdir. 
 
Islahevine girdikten sonra ise en yakın ve en iyi arkadaşlarının kimler olduğu sorulduğunda 
bunlardan %53’ü eski arkadaşları olduğunu, %23’ü ise ıslahevi arkadaşları olduğunu 
belirtmiştir. Bu verilerle birlikte %61’i ıslahevi personelleri ile arasının iyi olduğunu 
söylemiştir. 
 
Deneklere sevgilileri olup olmadığı sorulduğunda ise %65’i sevgilisi olduğunu belirtirken, kız 
deneklerin ise 4 tanesinin evli olduğu saptanmıştır. 
 
 
Deneklerin Cinsiyetlerine Göre İşledikleri Suçların Dağılımı. 
 
Araştırılma 12 kız, 88 erkek suçlu çocuk üzerinde yapılmıştır. 
 
Yapılan araştırmada 12 kız deneğin %66.7’sinin suçunun cinayet olması ilginçtir. Denekler 
anne, baba veya kocalarını öldürmüşlerdir. 
 
 Bunun nedenlerine bakıldığında ise çok küçük yaşta evlendirilmeleri, koca dayağı yemeleri 
yada aile içi şiddet ve baskının yoğun olduğu görülür. 
 
Erkek deneklere bakıldığında ise mala karşı işlenen suçlar ilk sırayı almaktadır. 
 
Bunun nedeni ise kent yaşamında ekonomik seviyenin düşmesi ve gençlerin yoksullukla karşı 
karşıya gelmesi olarak yorumlanabilir. 
 
Suçlu Çocukların Suç Geçmişleri. 
 
Erkek deneklere sorulduğunda %45’ i daha önce suç işlediklerini ifade etmişlerdir. Bu 
suçların dağılımına bakıldığında ise çoğunluğunun, hırsızlık, gasp ve yaralama suçlarını 
yineledikleri görülür. 
 
Kız çocuklarına bakıldığında ise suç işlemeden önce hiçbir suç işlemedikleri ortaya çıkmıştır. 
 
Suçlu Çocukların Suçlarına İlişkin Yorumlarına Göre Dağılımı. 
 
Genel toplama bakıldığında %80’nin işlediği suçtan pişmanlık duyduğu gözlenmiştir. 
Hırsızlık ve cinsellik suçu işlemiş olan çocuklara bir daha aynı suçu işleyip işlemeyeceklerine 
dahil sorular yöneltildiğinde olumsuz yanıtını vermişlerdir. Bu her iki suçun “yüz kızartıcı” 
nitelikte olması bazı çocuklarının suçlarını yadsımalarına yol açarken, bazıların da işledikleri 
suçu kabul ettikleri görülür. Özellikle cinsel suç işleyenlerin , suçlarını değiştirerek cinayet 
suçu işlediklerini söyledikleri görülmüştür.Bunun başlıca nedeni ise cinsel suçtan getirilen 
çocuğun, başka çocuklar tarafından pek sevilmeyerek, kötü muameleye maruz kalmasıdır. 
 
Diğer suçlara bakıldığında ise özellikle cinayet suçu işleyen 19 çocuktan 8’i yaptığından 
pişmanlık duymaktadır. Pişmanlık olgusunun hemen hepsinde olmaması ise toplumca empoze 
edilen “yiğitliğe, erkekliğe, namusa, gurura” gibi unsurların varoluşundan kaynaklanmaktadır. 
 



 95

Kızlarda cinayet suçu işlemiş denekler bakıldığında ise üç kişinin pişmanlık duymadığı 
anlaşılmıştır. Sebeplerine bakıldığında ise birinin kan davası yüzünden ağabeyini vuran kişiyi 
öldürdüğü, diğer ikisinin ise kocalarını öldürdüğü tespit edilmiştir. Ayrıca kendilerine pişman 
olup olmadıkları sorulduğunda ise “ öyle olması gerekiyordu” yanıtı alınmıştır. 
 
Araştırmaya katıla deneklerden %93’ü şu anda bulundukları ıslahevlerine  hemen gelmemiş, 
daha önce büyüklerin bulunduğu cezaevlerine gönderilip, bir süre orada onlarla yaşamışlardır. 
 
Çocukların Suça Yönelmesinde Etkisi Olabilen Toplumsal Değerler. 
 
Çocukların %20’sinin işledikleri suçtan, daha önce üzerinde durduğumuz çeşitli nedenlerle, 
pişmanlık duymadıkları saptanmıştır. Bu nedenler arasında önemli olan iki kavram göze 
çarpmaktadır. “Namus” ve “Gurur” kavramı . Buna göre yapılan araştırma bu iki kavramı 
indirgemeye çalışmıştır ve elde edilen değerlere bakıldığında büyük bir çoğunluğu” namus 
için yaşıyoruz” ifadesini kullanmıştır. 
 
 
Deneklerin Sevgililerine Laf Atılması Halinde Gösterecekleri Tepkilere Göre Dağılımı. 
 
Deneklerin %47’si böyle bir durum karşısında şiddete baş vurmaya eğilimlidir. Bu eğilim 
“namus” kavramının şekillendirilmesinden meydana gelmektedir.Ayrıca bu konuda 
çocukların duyarlı oldukları edinilen diğer önemli bir bilgi olmuştur. 
 
Deneklerin Kendilerine Ya da Yakınlarına Yapılan Kötülüğe Karşı Tutumlarına Göre 
Dağılımı. 
 
Araştırmaya göre deneklerin %40’ı şiddete başvurma eğilimindedir. Başka ne yapılabilir ki 
düşüncesiyle hareket etmektedirler. “Diğer” cevabı verenler ise büyük çoğunlukla yapılan 
kötülüğe karşı ne yapacağını saptayacağını söylemişlerdir. 
 
Edinilen bilgiler ışığında hal çocuğun suç eğilimi içinde olduğu söylenebilmektedir. Bu suç 
olgusu ise çevresinde gelmektedir.  
 
Ayrıca kan-davasına pek rastlanmaması çocukların büyük ölçüde kentlerde olmasında ve 
Akdeniz, Marmara, Ege gibi bölgelerde yetişmelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
 
Deneklerin Islahevinde Arkadaşları Ve Personelle Olan İlişkileri. 
 
Deneklerin ıslahevlerinde ilişkilerini saptamaya yönelik bu çalışmada %57’sinin ıslahevi 
içerisinde, daha önceden tanıştığı arkadaşlarının bulunduğu öğrenilmiştir. Bunlar genellikle 
aynı çevreden olan ortak arkadaşlıklardır. 
 
Islahevindeki diğer çocuklarla nasıl anlaştıkları sorulduğunda ise %94’ü iyi yanıtını vermiştir. 
Buna karşılık ıslahevleri içerisinde zaman zaman kavgaların çıktığı öğrenilmiştir. 
 
Deneklere şu anda en sevdikleri arkadaşların kim olduğu sorulduğunda %27’si şu anda 
ıslahevinden olduğundan ötürü ve görüşemediği için arkadaşlarıyla arasının olmadığını 
belirtmiştir. 
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Bunun yanı sıra ıslahevi personelleriyle aralarının nasıl olduğu araştırıldığında ise %8’i 
“kötü”, %24’ü “fena olmadığını”, %61’i “iyi”, %7’si ise “çok iyi” olduğunu 
belirtmiştir.Deneklerin kavga etmeleri, sigara içmeleri gibi durumlarda çoğu kez gardiyanların 
kötü muamelesine maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. 
 
Buna kıyasla kız deneklerin personellerle aralarının çok daha iyi olduğu gözlenmiştir. Onlara 
göre onlar iyi oldukça, personellerin davranışları da  iyi olmaktadır. 
 
Deneklere ıslahevi personellerinden en sevdiklerinin hangileri olduğu sorulduğunda ise 
%27’si “hiç kimse”, %18’i “savcı,müdür”, %26’sı “gardiyan”, %28’i ise “diğer” yanıtını 
vermiştir. 
 
Bulundukları ıslahevinde yönetimin kendilerinde olsaydı nasıl bir sonuç çıkarırdınız sorusuna 
büyük bir çoğunluğundan “sigarayı serbest bırakırdım” yanıtı gelmiştir. Bu yanıta çoğunun 
gerekçesi ise “ yasak olduğu için, çekici geliyor” şeklindedir.Bununla ilintili başka bir cevap 
ise “tüm yasakları kaldırırdım” yanıtıdır.Denekler ıslahevinde gereksiz, saçma yasakların 
olduğunu belirtmişlerdir. Ancak kız deneklere bakıldığında ıslahevi kurallarını beğendiklerini 
ve aynen uygulayacaklarını söylemektedirler. 
 
Suçlu Çocukların Boş zaman Etkinlikleri. 
 
Araştırmaya katılan denekler genellikle günlerinin aynı geçtiğini bu anlamda bir monotonluk 
yaşadıklarını dile getirmişlerdir.Erkek deneklerden okula gitmeyenler dışında çoğunluğu 
atölyelerde çalışmaktadır. 
 
Kız denekler ise çalışma odalarında dikişle, çiçek yapmakla, temel bazı bilgiler edinmekle 
uğraşmaktadır. 
 
Deneklerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılma Oranları. 
 
Araştırtmaya katılan tüm deneklerin tamamına yakınının müzik tercihi arabesktir. Buna 
verdikleri cevap ise “ parçalar bizi anlatıyor” şeklinde olmuştur.Ayrıca arabesk müziği 
kendilerine yakın bulmaktadırlar. Bunun dışında kitap okuyan deneklerin ne okuduğuna 
bakıldığında ise çoğunun macera türünden kitapları okuduğu gözlenmiştir. 
 
Genel olarak tüm çocuklar T.V seyretmeyi sevmektedirler. Sıklıkla izlenen programlar ise 
filimler ve haberlerdir.Yapılan spor aktivitelerine bakıldığında ise çoğunun her Pazar günü 
 ıslahevi dışında, başka takımlarla futbol maçı yaptığı ya da basketbol ve voleybol oynadığı 
anlaşılmıştır. 
 
Çocukların Ne Kadar Zamandır Islahevinde Bulunduğu. 
 
Görüşmeler yapıldığında, örneklem gurubundaki çocukların ıslahevlerinde geçirdikleri süreler 
şöyledir.%32’si 0.6 ay, %29’u 6 ay-1 yıl, %30’u 1-2 yıl ve %9’u 2+yıldır ıslahevinde 
bulunduklarını belirtmişlerdir. 
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Deneklerin Islahevinden Ne zaman Çıkacaklarına Ve Ne Yapacaklarına İlişkin Dağılımı. 
 
Deneklerin %87’si ıslahevlerinden çıktıktan sonra ailelerinin yanına, %10’u bir başka yer 
gideceğini söylerken, %3’ü ise bu konuda kararsız olduğunu belirtmiştir. 
 
Ayrıca araştırmaya katılan denekler çıkınca ne yapacakları sorulduğunda ise %69’u 
çalışacağın, %9’u okuyacağını, %10 ise ne yapacağını bilmediğini ifade etmiştir.  
 
Islahevinden çıktıktan sonraki tasarıların yanı sıra deneklere ıslahevi sonrası kendilerini 
ürküten nelerin olduğunu öğrenmeye çalışılmıştır. Deneklerin Buna ilişkin yanıtlarına 
bakıldığında %76’sı kendilerini korkutan hiçbir şey olmadığını sadece “Bir tek Allah’tan 
korktuklarını” belirtmişlerdir.  
 
Bunun dışında kalanlar ise kendilerini korkutan kimi öğelerin varlığından söz etmiştir. Bu 
öğelerin ne olduğu araştırılınca, işsizlik, suçu işleyenlerin vurduklarının yakınları, geçim 
sıkıntısı gibi nedenler ortaya çıkmıştır. Bu kaygılar suçlu çocukların geleceğe yönelik olarak 
olumsuz tavır geliştirmelerine neden olabilmektedir. 
 
Geleceğe ilişkin olarak kaygı duyanların varlığına rağmen %76’sı umutlu olduğunu 
belirtirken %14’ü karamsar, %12’si ise “bilmiyorum” yanıtını vermiştir. 
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(T-16) Gürsel C.  13-19 Yaş Gurubunun Suça Eğilimin Araştırılması. Ankara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Psikoloji Anabilim Dalı. Ankara – 1997. 
 
Hükümlü  Ve Suçsuz Ergenlerin Anne Ve Baba İle Yaşama Durumları. 
 
Anne ve baba ile yaşma durumuna bakıldığında ergenlerin ıslahevine girmeden önce 
%89.4’ünün, suçsuz ergenlerin ise %99.3’ünün anne ve babasıyla birlikte yaşadığı ortaya 
çıkmıştır.Hükümlü ergenlerden %5.3’ü ise bu soruya cevap vermemiştir. 
 
Ayrıca yapılan araştırmaya göre hükümlülerin %78.1’i babalarıyla, suçsuzların ise %95.7’si 
babalarıyla yaşamaktadır. Ancak %4.3 oranındaki suçsuz çocuk ve %3.3 oranındaki hükümlü 
çocuk bu soruyu yanıtlamamaktadır. 
 
Hükümlü Ve Suçsuz Ergenlerin Kardeş Sayıları. 
 
Araştırmaya göre hükümlü gençlerin %1.3’ünde, hükümsüz gençlerin ise %4.3’ünde hiç 
kardeş sayısı bulunmamaktadır. 
 
Hükümlü gençlerin %7.3’ünün bir, %24.5’inin iki, %22.5’inin üç, %19.9’unun dört, 
%24.5’inin ise beş ve üzeri kardeşi bulunmaktadır. 
 
Suç işlememiş ergenlerin %25.5’inin bir, %33.3’ünün iki, %21.3’ünün üç, %9.2’sinin dört 
kardeşi bulunmaktadır. Beş veya daha fazla kardeş sayısına bakıldığında ise suçsuz ergenlerde 
bu oranın oldukça düşük olduğu gözlenmiştir. 
 
Hükümlü Ve Suçsuz Ergenlerin Anne Ve Babalarının Yaşam, Eğitim Ve Medeni Durumu. 
 
Araştırmaya göre her iki gurubunda büyük bir çoğunluğunun anne ve babası hayattadır. Buna 
göre hükümlü gençlerin %94’ünün annesi, %85.4’ünün ise babası hayattadır. Suçsuz 
ergenlerin ise %99.3’ünün annesi, %97.9’unun babası hayattadır.  
 
Ailelerin okuma- yazma durumlarına bakıldığında ise hükümlü gençlerin ailelerinde bu oranın 
oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Buna göre hükümlü gençlerin %43.7’sinin annesi okuma-
yazma bilmemektedir.Hüküm giymemiş ergenlerde ise bu oran %16.3’tür. Hükümlü ve 
suçsuz çocukların annelerinin ilkokul seviyelerine bakıldığı zaman her iki gurupta da bu 
seviyenin yüksek oluşu dikkat çeker. Buna göre hükümlü gençlerin %%37.1’i, suçsuz 
ergenlerine ise %48.2’sinin annesi ilkokul mezunudur. Hükümlü annelerin %4.6’sı, 
suçsuzların %12.1’inin annesi ortaokul, hükümlülerin %3.3’ünün, suçsuzların %8.5’inin 
annesi lise mezunudur. Hükümlü çok annelerine bakıldığında hiç birinin üniversite mezunu 
olmadığı, suçsuz ergenlerin ise %4.3’ünün annesi üniversite mezunu olarak gözükmektedir. 
 
Babaların eğitim düzeyine bakıldığında ise her iki gurupta da en fazla ilkokul mezunu 
olanlara rastlanmaktadır. Buna göre hükümsüz çocuk babalarından %53.6’sı, hükümsüzlerden 
%38.3’ünün babası ilkokul mezunu gözükmektedir. Orta, lise ve üniversite oranlarına 
bakıldığında ise hükümlü gençlerin babasının daha düşük seviyede oldukları gözlenmiştir. 
Buna göre Hükümlü gençlerin babalarının %6.6’sı ortaokul, %2.6’sı lise, %3.3’ü ise 
üniversite bitirmiştir. Suçsuz gençlerin babalarına bakıldığında ise %24.1’i ortaokul, %24.1’i 
lise, %7.8’i ise üniversite mezunudur.  
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Anne ve babalarının medeni durumları incelendiğinde her iki gurupta da evli olarak birlikte 
oturanların sayısı oldukça yüksektir. Buna göre bu oran hükümlü çocukların ebeveynlerinde 
%82.1 oranında, hükümsüz ergenlerde ise %96.5 oranında görülmektedir.Boşanmış veya ayrı 
yaşayan ebeveynlerin oranı hükümlü çocuklarda %5.3 iken, suçsuz ergenlerde ise %2.1 
oranındadır. 
 
Hükümlü Ve Suç İlememiş Ergenlerin Ailelerinin Gelir Düzeyi Ve İş Durumlarına İlişkin 
Bulgular. 
 
Bu araştırma sonucuna göre her iki gurubunda aile gelir düzeyi düşük olarak saptanmıştır. 
Ancak bu soruya yanıt vermeme durumu her iki gurupta da yüksektir. 
 
Hükümlü gençlerin %23.2’sinin aile durumu iyice gözükürken, suçsuzlarda ise bu oran %44.7 
olarak gözükmektedir.  
 
Çalışma Gurubunu Oluşturan Ergenlerin Anne Ve Babalarının İş Durumu. 
 
Her iki gurupta da annelerin büyük bir çoğunluğu çalışmamaktadır. Buna göre hükümsüz 
ergenlerin %85.8’inin annesi ile hükümlü ergenlerin %76.2’sinin annesi çalışmamaktadır. 
 
Babaların iş durumlarına bakıldığında ise her iki gurupta da büyük bir çoğunluğunun serbest 
işlerde çalıştığı gözlenmiştir. Buna göre hükümlü çocukların %43.72sinin babası serbest 
meslekte, %21.9’u işçi, %17.9’u çiftçi, %6.6’sı memur babalardır. 
 
Suçsuz ergenlere bakıldığında ise %46.8’inin babası memur, %21.3’ü işçi, %2.8’i çiftçi 
olduğu tespit edilmiştir. 
 
Hükümlü Ve Suçsuz Ergenlerin Ebeveynlerinden Hangisi İle Daha İyi İlişki Kurduğuna 
İlişkin Bulgular. 
 
Hükümlü ergenlerden %45’i ve suçsuz ergenlerden de %68’i anneleri ile babalarından daha 
iyi ilişki kurduklarını söylemişlerdir. 
 
Babalarıyla ile ilişkinin anneleriyle ilişkilerinden daha kötü olmadığı söyleyen hüküm çocuk 
sayısı %47, suç işlememiş çocuk sayısında ise %27 oranındadır. 
 
Hükümlü Ve Suç İşlememiş Ergenlerin Ailelerinde Tutuklu Veya Hükümlü Bulunmasına 
İlişkin Bulgular. 
 
Araştırmaya göre hükümlü gençlerin %33.8’inde tutuklu akraba, %30.5’inde ise hükümlü 
akraba bulunmaktadır. 
 
Suçsuz gençlerde ise %92.2’sinde tutuklu, %94.3’ünde hükümlü akraba bulunmamaktadır.  
 
Görüldü gibi ailede tutuklu veya hükümlü kişilerin bulunma oranı hükümlü ergenlerde daha 
fazladır. 
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Hükümlü Ve Suç İşlememiş Ergenlerin Hüküm Giyen Arkadaş Sahip Olmalarına İlişkin 
Bulgular. 
 
Araştırmaya göre hükümlü gençlerin %4.4’ü, suçsuz gençlerin ise %17’si hükümlü arkadaşa 
sahiptir.Hükümlülerin %3.3’ü ve hükümsüzlerin %1.4’ü bu soruyu cevaplamamıştır. 
 
Sonuç olarak hükümlü gençlerin çevresinde daha yüksek oranda hüküm giymiş arkadaşlar 
vardır. 
 
Hükümlü Ergenlerin Giydikleri Suçun Türüne İlişkin Bulgular. 
 
Hükümlü çocukların işlediklere suçlara bakıldığında %47.0’ının hırsızlık ve gasp, 
%23.2’sinin adam öldürme, %16.6’sının cinsel suçlardan yargılandıkları tespit edilmiştir. 
 
Hüküm Giymeye Neden Olan Olay Sırasında Arkadaşlarla Birlikte Olma . 
 
Gençlerin 555.6’sı suç işlerken yanlarında arkadaşlarının olduğunu ifade etmişlerdir. 
Hükümlü çocukların çoğunun suç işlerken yanlarında arkadaşlarının olması dikkat çekici bir 
unsurdur. 
 
Suçsuz Gurubu Oluşturan  Ergenlerin  Polise Şikayet Edilme Ve Tutuklanmalarına İlişkin 
Bulgular. 
 
Öğrencilerin %8.5’i herhangi bir nedenle polise şikayet edilmiş veya tutuklanmıştır. Bu 
konuda herhangi bir nedenle sorun yaşamamışlarının oranı ise %91.5’tir. 
 
Hükümlü Ve Suç İşlememiş Ergenlerin İçki ve Uyuşturucu Kullanmalarına İlişkin 
Bulgular. 
 
Hükümlü gençlerin %52.3’ü ıslahevine girmeden evvel içki içerdim derken, suç 
işlememişlerde bu oran %25.5’tir. Ayrıca hükümlülerden %4.6’sı ve suçsuzlardan ise %0.7’si 
bu soruya yanıt vermiştir. 
 
Islahevine girmeden önce uyuşturucu kullandığını belirtenlerden %37.1 oranında hükümlü 
çocuk varken, suç işlememişlerde ise bu oran %58.9 oranında tespit edilmiştir. Ancak 
hükümlülerden %4’ü ve suçsuzlardan ise %0.7’si bu soruyu yanıtlamamıştır. 
 
Hükümlü gençlerin, suç işlememiş gençlere nazaran daha fazla oranda içki ve uyuşturucu 
kullandığı ortaya çıkmıştır. 
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(T-17) Aslan N, Daşkafa F, Karabulut T, Şahin N. Yargılama Sürecini Tutuklu Olarak 
Geçirmiş Hükümlü Çocuklarla Halen Tutuklu Bulunan Çocukların Yargılama 
Süreçlerinin Çocuk Hakları Sözleşmesinin İlgili Maddeleri İle Uyumu. Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu. Ankara- Haziran- 2003. 
 
Gençlerin Yaş Durumuna Göre Dağılımı. 
 
Bu araştırmaya katılan tutuklu ve hükümlü çocukların %46.4 gibi en yüksek oranla 17 yaş 
gurubuna ait oldukları gözlenmiştir.Bunu %27.2 ile 18 yaş gurubu, %16 ile 16 yaş gurubu 
izlemektedir. Dağılımda 13-15,19,20 yaş gurupları ise 54.8 gibi çok düşük seviyelerde seyir 
etmektedir. 
 
Gençlerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Bu gençlerin %41.6 oranla ilkokul veya ilkokul mezunu olduğu saptanmıştır. Buradan 
çıkarılan sonuç ise %83.2’sinin okumuş olmasıdır. Ancak bu değerlendirilme yapılırken 
gençlerin yaşının da büyük olduğunu göz önüne almak gerekir. Sadece oku- yazar olanların 
oranı ise %4.8’i gösterirken, hiç okuma- yazma bilmeyenlerin oranı ise en düşük seviyeyi 
teşkil eder. 
 
Gençlerin Yargılama Süresi öncesi Kimlerle Birlikte Yaşadığının Dağılımı. 
 
Araştırmaya göre ailesi ile birlikte yaşayan gençlerin dağılımı %88.8 ile  en yüksek orandadır. 
Bunu ikinci sırada %4.8 ile sokaklar, %2.4 ile akrabalar ve %3.2 ile diğerleri izlemektedir. 
%0.8 kurum bakımındadır. 
 
Bu çalışmada dikkat edilen unsur katılan gençlerin 18 yaş altı olduğu için ailesine maddi ve 
manevi yönden ihtiyaç duyduğu için çoğunluğunun onların yanında bulunmasıdır. 
 
Gençlerin Anne Ve Babalarının Hayatta Olup Olmama Durumlarının Dağılımı. 
 
Görüşülen çocukların %80.8’inin annesi ve babası hayattadır. %11.2’sinin babası ölü, 
%2.4’ünün ise annesi ölmüştür. 
 
Bu durumda anne ve babanın hayatta olmasıyla suç arasında bir ilişki olmadığı söylenebilir. 
 
Gençlerin Üvey Anne Ve Babasının Olma Durumlarının Dağılımı. 
 
Araştırmaya katılan %91.2’si öz anne ve babaya sahiptir. Ancak bunlardan %2.4’ü üvey 
babaya, %5.6’sı ise üvey anneye sahiptir. 
 
Bu durumda suç ile aile bireylerinin öz oluşuyla bir ilişki bulunamamıştır. 
 
Gençlerin Ailelerinin Geldikleri Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımları. 
 
Gençlerin ailelerinin nereden geldikleri araştırıldığında %46.4’le en büyük yüzdeyi kırsal 
kesim kapsamaktadır. Bunu %34.4 ile şehir takip etmektedir. 
 
Bu sonuca göre şehir ve kırsal kesim oranlarının yüzdeleri birbirlerine yakındır. 
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Gençlerin eğitim düzeylerinin çoğunlukla ortaokuldan az olması %94.6 oranında bir bakıma 
yaşadıkları kırsal kesim ortamına yada bulundukları şehirlerdeki gecekondu çevresine 
bağlıdır. 
 
Gençlerin Yaşamlarının Büyük Bölümünü Geçirdikleri Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı. 
 
Gençleri yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri yerlerin dağılımına bakıldığında en 
yüksek oranı %53.6 ile şehirlerin, %24 oranıyla ilçelerin, %22.4 oranıyla da köylerin aldığı 
gözlenmiştir. 
 
İncelendiğinde köy ve ilçe kökenli çoğu gencin yaşamlarını şehirde geçirdikleri öğrenilmiştir. 
Buna dayanarak bu gençlerin çoğu şehir ortamına uyum sağlamakta zorlanmakta ve buradaki 
değerle zaman zaman uyum sağlayamayarak suça yöneldiği düşünülebilir. 
 
Gençlerin Birlikte Yaşadıkları Ortamdaki Kişi Sayısının Dağılımı. 
 
Çalışmaya katılan gençlerin %53.6’sı 5-7 kişilik ailelerde, %28’i 2-4 kişilik ailelerde, 
%13.6’sı 8-10 kişilik ailelerde yaşamaktadır. Buna göre gençlerin %72’si kalabalık ailelerden 
gelmektedir. 
 
Gençlerin Ailelerinde Çalışan Üye Sayısının Dağılımı. 
 
Gençlerin ailelerinde çalışan kişilerin dağılımına bakıldığında %45.6 oranıyla en fazla bir 
kişinin çalıştığı görülür. Bunu %27.2’lik gurupla iki kişinin çalıştığı, %11.2 ile üç kişinin 
çalıştığı, %4.8 ile dört kişinin çalıştığı aileler izlemektedir. %0.8’ininin ailesinde ise kimse 
çalışmamaktadır.  
 
Çıkan sonuca bakıldığında genellikle kalabalık olduğu gözlenen bu ailelerde çalışan birey 
sayısı oldukça azdır. 
 
Gençlerin Babalarının Meslek Guruplarına Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmada %67.2’sinin babasının çalıştığı ve %19.2’lik yüksek bir oranda ki baba 
mesleğinin serbest meslek olduğu gözlenmiştir. Bunun hemen ardından %14.4 oranıyla işçi 
babalar gelmektedir.  
 
Gençlerin Annelerinin Meslek Guruplarına Göre Dağılımı. 
 
Gençlerin annelerine bakıldığında %88.8’i ev hanımı olarak çalışmamaktadır. Geriye 
kalanlardan ise %7.2’si işçi, %1.6’sı emekli yada memur, %0.8’i ise serbest meslek sahibidir.  
 
Gençlerin annelerinin büyük bir kısmının çalışmıyor olması Türkiye’nin sosyo- ekonomik ve 
kültürel yapısından kaynaklandığı söylenebilir. 
 
Gençlerin Tutukluluk Süresinden Önce Herhangi Bir İşte Çalışma Durumlarının Dağılımı. 
 
Gençlerin çoğunluğunun %69.6 oranıyla tutukluluk öncesinde bir işte çalıştıkları 
görülmektedir. 
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Bunun başlıca nedenleri ise bu gençlerin ailelerinde varolan ekonomik problemler ve yine 
gençlerin eğitim düzeyinin düşük olması olarak gösterilmektedir. 
 
Tutukluluk Süresinden Önce Çalışan Gençlerin Meslek Guruplarına Göre Dağılımı. 
 
Çalışan gençlerin %33.6’sı işçi, %10.4’ü esnaf ve serbest meslek sahibi, %5.6’sı ise çiftçi ya 
da zanaatkar olduğunu belirtmiştir.  
 
Bu  durum gençlerin ailelerinin düşük gelirlere sahip insanlardan oluştuğunu kanıtlar. 
 
Gençlerin Ailelerinde Suç İşleyen Bireylerin Olma Durumlarının Dağılımı. 
 
Gençlerin ailelerine bakıldığında %75.2’sinde suç işleyen bireylerin olmadığı, %24.8’inde ise 
olduğu belirtilmiştir.  
 
Ailelerinde suçlu kimselerin bulunduğu gençlerin bu kişilerden olumsuz yönde etkilendikleri 
saptanmıştır. 
 
Gençlerin Ailelerinde Suç İşleyen Bireylerin Gence Yakınlık Derecelerine Göre Dağılımı. 
 
Suç işleyen bireylerin bu gençlerle arasındaki yakınlık derecelerine bakıldığında , 
%41.8’unun kardeşi, %38.7’sinin ise babası olduğu gözlenmiştir.  
 
Bu durumda bu bireylerin gençlere yakınlık derecesi büyük bir çoğunlukla birinci 
derecedendir. Buna göre gençlerin suça yönelme durumları ile suç işleyen bireylerin onlara 
yakın olmaları arasında yakın bir ilişki saptanmıştır. 
 
Gençlerin Ailelerinde Alkol Yada Uyuşturucu Madde Kullanan Bireylerin Olma 
Durumlarının Dağılımı. 
 
Araştırmaya katılan gençlerin ailelerinin %36.8’inde alkol kullanımı, %4.8’inde ise 
uyuşturucu kullanımı bulunmuştur. 
 
Ailede alkol veya uyuşturucu kullanan bireylerin bulunması aile içi çatışmalar, ekonomik 
problemler ve dolaysı ile gencin suça yönelmesine etken olmaktadır. 
 
Gençlerin Ailelerinde Alkol Kullanan Bireylerin Gence Yakınlık Derecelerine Göre 
Dağılımı. 
 
Gençlerin ailelerinde alkol kullanan bireylerin gence yalınlık dereceleri incelendiğinde en 
fazla oranları %43.4 ile baba  %34.7 ile kardeşler oluşturmaktadır. Babanın  ve kardeşlerin 
birinci dereceden gençlere yakın olması, gençlerin bundan etkileneceğini işaret etmektedir. 
 
Gençlerin Ailelerinde Herhangi Bir Uyuşturucu Madde Kullanan Bireylerin Gence 
Yakınlık Derecelerine Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya göre gençlerin %4.8’inin ailesi uyuşturucu kullanmaktadır. Ailede 
uyuşturucu kullananların, gençlere olan yakınlığına bakıldığında ise %73.2’sinin kardeşleri 
yada ikinci dereceden yakınlarının kullandığı gözlenmiştir. Bu durumun gençlerin de 
uyuşturucu madde kullanmasına nedene olabileceği düşünülmektedir. 
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Gençlerin Sigara, Alkol Ve Uyuşturucu Madde Kullanım Durumlarının Dağılımı. 
 
Araştırmaya katılan gençlerin %82.4’ü bağımlık yapan maddeleri kullanmaktadır. 
 
Tüm bu zincirleme araştırmalar birlikte incelendiğinde gençlerin bağımlılık yapıcı madde 
kullanma durumlarının kalabalık, şehre göç etmiş, yeni yerleşim yerlerine uymakta zorlanan 
veya sorun yaşayan ailelerden gelmelerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
 
Gençlerin Tutukluluk Süresince Kullandıkları Maddelerin Türlere Göre Dağılımı. 
 
Gençlerin tutukluluk süresince kullandıkları maddelere bakıldığında %44.6’sı gibi büyük bir 
oranının sigara kullandığı ortaya çıkmıştır. Bunu %29.2’lik oranla hem alkol hem sigara, 
%9.8’lik bir oranla sigara-alkol ve uyuşturucu izlemektedir. Geriye kalan %4.8 oranı sadece 
alkol almakla birlikte yine %4.8’lik bir oranı tüm maddeleri kullanmaktadır. 
 
Yapılan bu araştırmada gençlerin uyuşturucu madde olarak esrara, eroin, hap, uçucu maddeler 
olarak ise bali ve tiner kullandıkları belirlenmiştir. 
 
Alışkanlık yapıcı maddelerinden gençlerin yüzde oranıyla daha fazla olarak sigaraya 
kullanmaları ise bu maddelere daha çabuk ulaşmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu 
maddenin ücretinin daha düşük olması ve bu maddeyi kurumda daha rahat 
kullanabilmelerinin rolü fazladır.  
 
Bu araştırmalar sonucunda gençlerin %36.8’inin ailelerinin alışkanlık yapıcı veya uyuşturucu 
maddeler kullanması ailelerle, gençler arasında bu konuda doğrudan bir ilişki olduğunun 
bizlere kanıtladığı düşünülmektedir. 
 
Gençlerin Gözaltı Süreçlerinde Kendilerine Suçlu Muamelesi Yapılmasına İlişkin 
Değerlendirme Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya göre  %77.6 oranındaki genç suçlu muamelesi gördüğünü, %22.4’ü ise 
görmediğini belirtmiştir. 
 
ÇHS. 40.Maddesinin 2b-i bendine göre “ Çocuğun hakkındaki suçlama yasal olarak sabit 
oluncaya kadar masum sayılma hakkı vardır” 
 
Bu sonuç araştırmaya katılan gençlerin büyük bir çoğunluğunda ihlal edilmemiştir ve 
çocuklar bu  haklarından yararlanmamışlardır. 
 
Gençlerin Gözaltı Süreçlerinde İtham Edildikleri Suçu İtham Etmeleri İçin Zorlanma 
Durumlarının Dağılımı. 
 
Gençlerin gözaltı süresince %61.6’sı suçu itiraf etmeleri için zorlanmış, %38.4’ü ise 
zorlanmadıklarını belirtmişlerdir. 
 
ÇHS.40.Maddesinin 2b-iv bendinde belirtildiği gibi “ Çocuğun suç ikrarında bulunmak için 
zorlanmama hakkı vardır.” 
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Ancak gençler gözaltında iken sorgulamalarını yapan 1/3 oranında meslek elemanlarının 
ÇHS’ye uygun hareket etmedikleri gözlenmiştir. 
 
Gençlerin Gözaltı Süresince İtham Edildikleri Suçu İtiraf Etmeleri İçin Ne Şekilde 
Zorlandıklarının Dağılımı. 
 
Gençlerin suçu itiraf etme süreçlerinde sorgulama elemanlarınca ne tür bir zorlamadan 
geçtikleri sorulduğunda %45.4’ü dayakla, %38.9’u işkenceyle, %9.9’u sözel baskı ile, %1.2’si 
dayak ve sözel baskı ile, %1.2’si ise sözel baskı ve işkenceyle çocukları zorladıkları 
anlaşılmıştır. 
 
Bu araştırmada gençlerin suçu itiraf etmeleri için zorlanma biçimlerinden dayak, falaka, darp, 
tokatlama ve dövmeyi; sözel baskı, tehdit ve küfür; işkence ise elektrik verme, tazyikli soğuk 
su ve Filistin askısını kapsamaktadır. 
 
ÇHS. 37. Maddesinin a- bendine göre “ Hiçbir çocuk işkence veya diğer zalimce insanlık dışı 
veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulmayacaktır.” 
 
Anacak gençlerin %61.6’sının  ve  üzeri bir oranının  bu eşit muamelelerle  karşılaşmış 
olduğu anlaşılmıştır. 
 
Gençlerin Tutukluluk Süresince Aile Ve Yakınlarıyla Görüşme Durumlarının Dağılımı. 
 
Tutukluluk süresince ailesiyle görüşen gençlerin oranı %88.8 oranındadır. %11.2’si ise 
görüşme olanağı bulamadığını belirtmiştir.  
 
Görüşme olanağı bulamadığını belirten gençler arasında bunun sebepleri araştırıldığında, 
görüşmek istemediklerini, ailelerinin haberi olmadığını ve ailelerinin olmadığını 
belirtmişlerdir. 
 
Gençlerin Tutukluluk Süresince Aile Yada Yakınlarıyla Yazışma Olanakları Olma 
Durumlarının Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya göre %72’si ailesiyle yazışmakta, %14.4’ü yazışmamakta, %13.6’sı ise 
gerek olmadığını savunmaktadır. 
Yazışma olanağı bulmayan gençlerin okuma-yazma bilmediği veya ailelerinde okuma- yazma 
bilen olmadığı gibi bir başka neden olarak da ailelerinin yeni adreslerini bilmediklerinden 
ötürü onlarla yazışamadıkları ortaya çıkmıştır. 
 
Tutuklanmadan Önce Eğitimlerine Devam Etme Durumlarına Göre Gençlerin Hangi 
Eğitim Basamağında Olduklarının Dağılımı. 
 
Gençlerin tutuklanmadan önce eğitime devam etme durumları ve hangi eğitim basamağında 
olduklarının dağılımına bakıldığında %53.6’sının eğitime devam etmediği, %46.4’ünün ise 
eğitime devam ettiği görülmüştür. Eğitime devam eden gençlerin %22.4’ünün ilköğretime, 
%20.8’inin ise liseye devam ettiği belirlenmiştir. 
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Gençlerin Tutuklandıktan Sonra Eğitimlerine Devam Edebilme Durumlarının Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya göre %46.4’ünün eğitimlerine devam edebildikleri görülmektedir. Bu 
gençlerin tutuklandıktan sonra eğitimlerine devam edebilme durumlarına bakıldığında 
%93.1’inin tutuklandıktan sonra eğitimine devam edebildiğini, %6.9’unun ise edemediği 
ortaya çıkmıştır.  
 
Sonuç olarak tutuklanan gençlerin büyük bir kısmı eğitimlerine devam etmektedirler. 
 
Gençlerin Tutuklandıktan Sonra Okula Devam Edememe Nedenlerinin Dağılımı. 
 
Tutuklandıktan sonra okula devam etmeyen gençlerin nedenlerine bakıldığında %46.9’unun 
tutukluluk süresince geçirdikleri kurumun uygun ortam  sağlayamaması nedeniyle eğitimine 
devam etmediğini belirtmiştir. Geriye kalan %32.3’ü  ise eğitime devam etmek istemediği 
için, %5.6’sı ise sağlık nedenleriyle eğitime devam edememektedir. 
 
ÇHS. 40. Maddesinin 4.Fıkrasında “ Koruma tedbir, yönlendirme ve gözetim kararları, 
danışmanlık, şartlı salıverme, bakım için yerleştirme, eğitim ve  meslek öğretme programları 
ve kurumsal bakım seçenekleri gibi çeşitli düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara ve 
suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine olacak biçimde muamele edilmesi sağlanacaktır.” 
İfadesi yer almaktadır. 
 
İnfaz Kurumlar İle Tevkifevlerinin Yönetimine Ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte (12662 
SK,1967) 115.Maddesinde gençlerin “Kurumda bulunduğu sırada normal hayata dönüşte her 
türlü ihtiyaçlarını temine bakımından mesleki yetişmelerini sağlamak, gerekli eğitim ve 
öğretimini yapmak suretiyle kabiliyetlerini geliştirmek” gerekliliğini belirtmiştir.  
 
Ancak araştırmaya katılan gençlerin büyük bir bölümü kurumun uygun ortam sağlayamaması 
nedeniyle okula devam etmedikleri için bu haklarından yararlanamamışlardır. 
 
Gençlerin Tutukluluk Döneminde Gittikleri Kursların Çeşitlerine Göre Dağılımı. 
 
Yapılan bu araştırmada gençlerin %44.1’inin özel bir uğraş için kursa gittiği, %18.6’sının 
okulla ilgili kursa gittiği, %37.2’sinin ise meslek kurslarına gittiği saptanmıştır. 
 
Böylece araştırmaya katılan gençlerin 1/3’ünün eğit5im, öğretim hakkındaki haklarından 
yararlandıkları ortaya çıkmıştır. 
 
Gençlerin Tutukluluk Süresince Herhangi Bir Sorunla Karşılaşma Durumlarının 
Dağılımı. 
 
Araştırma sonucuna göre gençlerin %84.8’i sorunla karşılaştığını ifade etmiştir. 
 
Sorunla karşılaşan bu gençlerin, özgürlüğün en çok önem taşıdığı ergenlik döneminde 
olmaları ve farklı bir ortama uyum sağlayamamalarının etkisiyle bu kadar büyük bir 
çoğunluğunun sorunlarla karşılaştıkları düşünülmektedir. 
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Gençlerin Tutukluluk Süresince Karşılaştıkları Sorunlar. 
 
Gençlerin tutukluluk süresince karşılaştıkları sorunlara bakıldığında %38.7’sinin kavga, 
%21.7’sinin psikolojik, %24.4’ünün dayak, %5.2’sinin diğer sorunlarla karşılaştıkları 
saptanmıştır. 
 
ÇHS’NİN 37. Maddesinin a-bendine bakıldığında “Hiçbir çocuk işkence ve diğer zalimce 
insanlık dışı aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulmayacaktır.” der. Çocukların diğer 
olarak ifade ettikleri sorunlar hastalık, okuyamama, bunalım ve aile özlemidir. 
 
Ancak araştırma sonucunda gençlerin bu haklardan yararlanmadığı gibi dayak, işkence veya 
psikolojik baskıya maruz kaldığı ortay çıkmıştır. 
 
Gençlerin Herhangi Bir Sorunla Karşılaştıklarında Yardım Alma Durumlarının Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya göre gençlerin %56.7’si sorunlarında yardım almakta, %43.3’ü ise 
almamaktadır. 
 
Gençlerin Herhangi Bir Sorunla Karşılaştıklarında Yardım Aldıkları Personel Dağılımı. 
 
Araştırmaya göre gençlerden %47.3’ü gardiyanlardan, %28.3’ü idareden, %5.6’sı diğer 
mahkumlardan, %18.8’i ise diğerleri olarak adlandırdıkları aşçı, memur vb. gibi şahıslardan 
sorunları için yardım aldıklarını belirtmişlerdir. 
 
Ceza İnfa Kurumları ile Tevkiflerinin Yönetimine Ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğün 
(12662 SK.-1967) Maddesinin A bendinde “Psikolog, sosyolog, SHU, psikiyatr, ve 
pedagogun görevleri hükümlülerin suç ve suçluluk nedenlerinin kökenine inerek, çeşitli 
Psiko-sosyal iyileştirme yöntemleriyle bu nedenleri ortadan kaldırmaya, onları eğitip ıslah 
etmeye, salıvermelerinden önce yeni bir yaşama, toplumda karşılaşabilecekleri olaylara karşı 
hazırlamaya, olumsuz duygularını gidermeye çalışmaktır.”der. 
 
Ancak gençlerin yardım aldıkları kişilerin dağılımına bakıldığında gerekli kişililerden yardım 
almadıkları görülmektedir. 
 
Gençlerin Bulundukları Tutukevi Ve Islahevinde En Fazla Sorun Yaşadıkları Kişilerin 
Dağılımı. 
 
Araştırmaya göre gençlerin %33.1’i  gardiyanlar  ve %9.4’ü kuruluş amirleriyle,%8’i diğer 
tutukevi personelleriyle  sorun yaşamaktadır. Burada dikkat çekilen yön aynı zamanda sorun 
yaşayan gençlerinin büyük bir kısmı onlarla bu sorunlarını çözdüklerini söylemelerine rağmen 
yine büyük bir çoğunun yine onlarla sorunu olduğunu söylemesidir. 
 
Geriye kalan %49.5 oranındaki çocuk mahkumlar ise diğer arkadaşlarıyla sorunları olduğunu 
belirtmişlerdir. 
 
Buna göre gençlerle en fazla bir arada olan bu personel guruplarının gençlere yönelik psiko-
sosyal durumu hakkında eğitime tabi tutulması gerekir. 
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Tutuklama Süresince Gençlerin Sosyal Hizmet Uzmanlarının Kendilerine Yönelik 
Davranışlarının Değerlendirmelerinin Dağılımı. 
 
Bu değerlendirmede %48.8’inin sosyal hizmet uzmanlarıyla karşılaşmadıkları belirlenmiştir. 
Karşılaşan deneklerin ise %43.2’si sosyal hizmet uzmanlarının tutumlarını olumlu bulurken, 
%8’i ise olumsuz olarak nitelendirmiştir. 
 
 ÇHS’nin 37.Maddesinin c bendince öngörülen sosyal hizmet uzmanlarına ait beyitte 
“Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve insan kişiliğinin özünde 
bulunan saygınlık ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri göz önünde 
tutulacaktır.”denmesine karşın, gençlerin büyük bir çoğunluğunun SHU’ların tavırlarını 
olumlu olarak algılaması araştırmanın önemli sonuçları olarak görülmüştür. Ancak küçük bir 
kesiminin dahil olumsuz olması çalışan SHU’ların dikkate almaları gereken diğer önemli bir 
husustur. 
 
Tutukluluk Süresince Gençlerin Doktorların Kendilerine Nasıl Davrandıklarını 
Değerlendirmelerinin Dağılımı. 
 
Gençlerin %44’ü doktorların kendilerine olumlu, %22.4’ü ise olumsuz davrandığını 
belirtmiştir. 
 
Tutukluluk Süresince Gençlerin İnfaz Memurlarının Kendilerine Nasıl Davrandıklarını 
Değerlendirmelerinin Dağılımı. 
 
Araştırmaya katılan deneklerden %56’sı olumsuz davrandıklarını, %44’ü ise olumlu 
davrandıklarını belirtmiştir. 
 
Buna göre çocukların ÇHS’nin 37. Maddesinden yeteri kadar yararlanmadıkları anlaşılmıştır. 
 
 
Tutukluluk Süresince Gençlerin Bazı Kötü Davranışlarla Karşılaşma Durumlarının 
Dağılımı. 
 
Bu araştırmaya göre gençlerin %68’i kötü davranışlarla karşılaşmış, %32’si ise 
karşılaşmamıştır. 
 
 
 Araştırma onucuna göre gençlerin haklarından yararlanmadıkları ortaya çıkmıştır. 
 
Tutukluluk Süresince Gençlerin Bazı Kötü Davranışlarla Kaç Kez Karşılaştığının Dağılımı. 
 
%35.3’ü 5 ve üstü, %28.2’si 1 kez, %24.7’si 2-3 kez, %11.7’si 4-5 kez kötü davranışlara 
maruz kalmıştır. 
 
Tutukluluk Süresince Gençlerin Kimler Tarafından Bazı Kötü Davranışlara Maruz 
Bırakıldıklarının Dağılımı. 
 
%55.4’ü gardiyanlar veya infaz memurlar, %30.6’sı idare, %1.1’i jandarma, %12.9’u diğer 
mahkumlar tarafından kötü davranışlara maruz bırakılmışlardır. 
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Bu doğrultuda  ÇHS’nin 37. Maddesinin c bendinin ihlal edildiği ve  %68 gencin  kendilerine 
tanınana haklardan yararlanmamakta olduğu ve tutukevi personellerinin ülkemizde iç hukuk 
normu haline getirilmiş ÇHS ile uyumlu hareket etmediği görülmüştür. 
 
Tutukluluk Süresince Gençlerin Karşılaştıkları Kötü Davranışlara Hangi Ortamlarda 
Maruz Kaldıklarının Dağılımı. 
 
Araştırmaya göre %22.4’ü koğuşta, %36.4’ü hücrede, %16.5’i her yerde, %9.4’ü 
koridorlarda, %2.3’ü banyo ve tuvalette, %13’ü ise diğer ortamlar olarak adlandırdıkları” 
müdür odası, ring,havalandırmada” kötü davranışlara maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. 
Buna göre en sık hücrede maruz kalmaktadırlar. 
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(T-18) Dr. Küçüker H. Suç Davranışında Bulunan Çocukların Sosyodemografik 
Özellikleri Ve Olası Suça İtilme Nedenleri. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı.Elazığ-2001. 
 
Çalışmaya Alınan Çocuk-Ergenlerin Yaş Guruplarına Göre Dağılımı. 
 
Yapılan araştırma erkek hükümlüler üzerinde yapılmıştır. Buna göre 106 hükümlü çocuğun 
12-17 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 15.0’dır. Suç işlememiş kontrol gurubundaki 
126 ergenin yaşları ise 13-18 arasında değişmekte olup, 15.6’dır. 
 
Buna göre çocuklardan %45’i cinayet, %19’u cinsel suç, %17’si hırsızlık, %15’i gasp, %3’ü 
müessir fiil ve %1’i uyuşturucu taşımaktan hüküm giymiştir. 
 
Çalışmaya Alınan Çocukların Parçalanmış Aile Oranına Göre Dağılımı. 
 
Araştırmaya göre anne veya babanın ölümü,boşanma veya diğer sebeplerden parçalanmış aile 
oranı %26.4’tür. 
 
Çalışmaya Alınan Çocukların Ailelerinin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Hükümlü çocukların annelerinin %63’ü, babalarının ise %24.4’ü okuma- yazma bilmemekte, 
kontrol gurubundaki çocukların ise %41.5’inin annesi ve %7.9’unun babasının okur yazar 
olmadığı saptanmıştır. 
 
Çalışmaya Alınan Çocukların Ebeveynleri ile İlişkilerinin Dağılımı. 
 
 
Çalışmaya alınan hükümlü çocuklardan %29.1’inde ailesinde geçimsizlik varken, kontrol 
gurubundakiler ise %4.4’ünün ailesinin içerisinde geçimsizlik vardır. 
 
Çalışmaya Alınan Çocukların Aile Ve Yakın akrabalarında Suç İşleme Oranlarının 
Dağılımı. 
 
Hükümlü çocukların ailesinde veya yakın çevresinde cezaevine giren kişilerin oranı %58.5 
iken kontrol gurubunda ise bu oran %17.5’tir. 
 
Çalışmaya Alınan Çocukların Göç Yaşama Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Hükümlü çocuklarda göç oranı olgusu %34.9 iken suç işlememişlerde bu oran %18.3’tür. 
 
Çalışmaya Alınan Çocukların Yaşadıkları Evlerdeki Nüfus Yoğunluğuna Göre Dağılımı. 
 
Hükümlü ve kontrol gurubu ailelerdeki ev nüfusu özelliklerine bakıldığında ideal aile nüfusu 
olan 3-5 kişilik çekirdek aile oranı kontrol gurubunda %41.3 iken hükümlü çocuklarda %17.9 
oranındadır. 
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Olguların Kardeş Sayıları. 
 
Kardeş sayıları her iki gurupta da fazla olmasına rağmen hükümlü çocuklarda üç ve daha 
fazla kardeşe sahip olma oranı %84.9 iken kontrol gurubunda bu oran %73’tür. 
 
Hükümlü Ve Kontrol Gurubuna Alınan Çocukların Okul Başarılarına Göre Dağılımı. 
 
Hükümlü çocukların okul başarıları iyi olanların oranları %20.5 iken, kontrol gurubunda iyi 
olanlarınki ise %75.4’tür. 
 
Olguların Evden Kaçma Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Hükümlü çocukların evden kaçma oranları %46.2, kontrol gurubundakilerin ki ise %14.2 
olarak gözükmektedir. 
 
Olguların Evden Kovulma Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Hükümlü çocuklardan %11.1’i evden kovulurken, kontrol gurubundaki çocuklardan ise 
sadece %4’ü evden kovulmuştur. 
 
Olguların Evden Kaçma-Kovulma Durumlarında Kaldıkları Yerlere Göre Dağılımı. 
 
Bu durumlara maruz kalmış çocukların hükümlü olanlarının %57.1’i, kontrol gurubunda ise 
%28.62sı sokakta kalmıştır. 
 
Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanan Hükümlü Çocukların Kullandıkları Bağımlılık Yapıcı 
Maddelerin Cinsine Göre Dağılımı. 
 
Araştırmaya göre hükümlü çocuklardan %21’i alkol+tiner+ hap, %3’ü esrar, %12’si 
alkol+tiner, %64’ü ise sadece alkol kullanmıştır. 
 
Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanan- Kullanmayan Hükümlü Çocuklarda Alkol Kullanan 
Ebeveyn Varlığı. 
 
Ebeveynlerinde alkol kullanma alışkanlığı olan hükümlü çocukların oranı %61.5’tir. 
Bağımlılık yapıcı madde kullanırken ebeveynlerinde alkol kullanma alışkanlığı olmayan 
hükümlü çocukların %28.5’i bağımlılık yapıcı madde kullanmıştır. 
 
Mükerrer Suç İşleme Davranışı Gösteren Hükümlü Çocuklarda Bağımlılık Yapıcı 
Maddeler. 
 
Hükümlü çocuk ergenlerin %32.1’i hayatlarının herhangi bir dönemlerinde sigara dışında bir 
bağımlılık yapıcı madde kullanmamıştır. Mükerrer suç işleme davranışında bulunan olgularda 
sigara dışında bağımlılık yapıcı madde kullanım oranına bakıldığında mükerrer suç 
işleyenlerin  %56.3’ü, ilk defa suç işleyenlerin ise %28.7’si herhangi bir bağımlılık yapıcı 
madde kullanmıştır. 
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Hükümlü Ergenlerin Islahevinde Öğrendiği-Yaptığı İşlere Göre Dağılımı. 
 
Islahevinde bulunan hükümlü ergenlerin ıslahevinde kendilerine ve topluma faydalı olacak 
herhangi bir şeyle meşgul olup olmadıkları sorulduğunda %81.2’si böyle bir meşguliyeti 
olduğu öğrenilmiştir. 
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(T-19) Psikolog Yavuz.Ayşe.E. Tutuklu Yada Hükümlü Erkeke Ergenlerde 
Kriminolojik Öykü İle Madde Kullanımı Ve Aile Yapısı Arasındaki İlişki. T.C. İstanbul 
Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı. İstanbul-2003 
 
 
Yaş Dağılımı. 
 
Araştırmaya katılan çocukların yaş dağılımlarına bakıldığında %36.6’sının – 16, %54.9’unun 
– 17, %8.5’inin – 18, yaş gurubunda olduğu öğrenilmiştir. 
 
Kozanoğlu tarafından yapılan bir araştırmada da suça itilen erkek çocuklarının yaş 
ortalaması16.48 olarak bulunmuştur. Bu bulgu yaptığımız bu araştırmayı desteklemektedir. 
 
 
Ekonomik Durum Ve Aile Yapısı. 
 
Çocukların kendi değerlendirmelerine göre bakıldığında %8.5’i yoksul, %38’i ancak 
geçinebilir düzeyde, %46.5’inin orta düzeyde, %57.7’sinin aile düzeyi de iyi olarak tespit 
edilmiştir. 
 
Aile yapılarına bakıldığında ise %57.7’sinin ailesi çekirdek, %28.2’sinin aile yapısı 
parçalanmış yada eksik, %14.1 çocuğun aile yapısı ise geniştir. Parçalanmaların sebepleri 
sorulduğunda ise 10 çocuğun anne veya babası vefat etmiş, 10 çocuğunki ise boşanmıştır. 
 
Çocukların suça itilmesinde parçalanan ailelerin önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. 
Fakat yapılan araştırmaya göre çocuklarda parçalanmış aile yapısı sadece %22 olduğu 
görülmektedir.Akalın ve Öterin yapmış olduğu çalışmalarda da parçalanmış aileden gelen 
çocukların sayısı oldukça düşük bulunmuştur. Bulgular önceki yapılan araştırmalarla 
paralellik göstermektedir. Nitekim yapılan araştırmalarda istatistiksel açıdan aile yapısı ve suç 
türü arasında önemli bir fark bulunamamıştır. 
 
Bölgelere Göre Doğum Yerleri 
 
Çocukların Bölgeler göre doğum yerlerine bakıldığında %63.4’ünün İç Anadolu,%16.9’u 
Karadeniz, %12.7’si ise Doğu Anadolu doğumlu olduğu görülmüştür. Güneydoğu, Marmara 
ve Akdeniz doğumlu olanların oranı %2.8 ve %1.4  ile birbirlerine yakın oranlardadır. 
 
Tutukevine Gelmeden Önce Çocuğun Ailesi İle Birlikte Yaşayıp Yaşamadığı. 
 
Araştırmaya dahil edilen 71 çocuğun %11.3’ü tutukevine gelmeden önce ailesi ile birlikte 
yaşamadığını bildirmiştir. Bu çocukların %7’si arkadaşları ile birlikte kaldığını, %2.8’i tek 
başına yaşadığını ve 1 tanesi ise bir akrabasının yanında kaldığını belirtmiştir. 
 
Çocuğun evde yaşamasının suç işlemesiyle orantılı olduğu düşünülse de bulgular şüphe 
uyandıracak niteliktedir. 
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Ailenin Ceza- Disiplin Biçimi Ve Tutumu. 
 
Ailesi ile birlikte yaşayan 63 çocuğun %22.2’si ailesini baskıcı, %77.8’i serbest olarak 
yorumlamıştır. Ailelerin ceza ve disiplin biçimlerine bakıldığında ise %14.3 ailesi tarafından 
dayakla, %85.7’si ise sadece azarlandığını yada uyarıldığını söylemiştir. 
 
Sonuç olarak anne ve baba tarafından uygulanan baskılayıcı cezalar çocuk ve suç arasındaki 
ilişkiyi kuvvetlendirmektedir.Ancak ailenin tutumu ile çocuğun suç türü arasında anlamlı bir 
bağ bulunamamıştır.Her iki aile tipinde de çocukların özellikle mala yönelik suça eğildikleri 
görülür. 
 
Kardeş Sayısı. 
 
Kardeş sayılarına bakıldığında ise %2.8’inin – 1, %14.1’nin – 2 %49.3’ünün 3-4, %18.3’ünün 
5-6, %15.5’inin 7-8 kardeşi olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Çocuğun Eğitimi. 
 
Araştırmaya katılan çocukların %2.8’inin okur-yazar olmadığı ve hiç okula gitmediği tespit 
edilmiştir. Tutukevine gelmeden önce okul ile ilişiği kalmayan “okulu terk eden veya mezun 
olan” çocuk oranı %80.3’tür. %16.9 çocuk ise halen öğrenci olduğunu söylemiştir. 
 
Çocuğun Eğitim Sırasında Okul Yönetimiyle Çatışma Yaşama Durumu. 
 
Çocuğun eğitim sırasında okul yönetimiyle çatışma yaşama durumu araştırılmış, buna göre 
%33.3 çocuk yönetimle çatışması olduğunu, %66.7 çocuk ise olmadığını söylemiştir. 
 
Okul Yönetimiyle Yaşanan Çatışmanın Nedeni. 
 
Okul yönetmeniyle çatışan 23 çocuğun %87’si kavga, %4.3’ü kılık kıyafet, %8.7’si 
devamsızlık yüzünden çatıştığını belirtmiştir. 
 
Eğitim Sırasında Disiplin Cezası Alma Durumu. 
 
Çocukların %82.6’sı disiplin cezası almadığını, %17.4’ü ise aldığını belirtmiştir. 
 
Eğitim Sırasında Okuldan Kaçma Durumu. 
 
%75.4 çocuk okuldan kaçtığını %24.6’sı ise kaçmadığını belirtmiştir. 
 
Okuldan Kaçtığında Vaktini Nasıl Değerlendirdiği. 
 
Okuldan kaçtığını belirten 41 çocuğun %78.8’i arkadaşları ile gezdiğini, %15.4’ü arkadaşları 
ile maç- bilardo salonlarına- atari oyunlarına- internete gittiğini, %3.8’i içki içip- bali 
kullandığını, %1.9’u ise işte çalıştığını ifade etmiştir. 
 
Eğitim Sırasında Sınıfta Kalma. 
 
Araştırmaya göre %50.7 çocuk sınıfta kalırken, %49.3’ü kalmamıştır. 
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Annenin Eğitimi. 
 
Annenin eğitim durumuna bakıldığında %23.9’unun okur-yazar olmadığı, %14.1’inin 
ilkokulu terke ettiği, %47.9’unun ilkokul mezunu olduğu, %12.7’sinin ise ortaokul mezunu 
olduğu öğrenilmiştir. 
 
Babanın Eğitimi. 
 
Babanın eğitim durumuna bakıldığında ise %8.5’inin okur-yazar olmadığı, %9.9’unun 
ilkokulu terk ettiği, %42.3’ünün ilkokul mezunu olduğu, %23.9’unun ortaokul, %12.7’sinin 
lise ve 2 çocuğunun babasının da üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir. 
 
Çocuğun Şimdiye Kadar Herhangi Bir İşte Çalışıp Çalışmadığı. 
 
Araştırmaya göre %94.4 çocuk cezaevine gelmeden önce çalışmış, %5.6 çocuk ise 
çalışmamıştır. 
 
Çocuğun Yaptığı İş 
 
Çalışılan iş kollarına bakıldığında %11.9’unun küçük imalat yerlerinde, %53.7’sinin ticaret + 
hizmet sektöründe, %1.5’inin tarımda, %1.5’inin sadece sokakta, %19.4’ünün küçük imalat 
yerlerinde+ ticarette, %1.5’inin  tarımda+ ticaret sektöründe, %7.5’inin sokakta+ticarette, 
%1.5’inin sokakta+ küçük imalatta+ticaret sektöründe, %1.5’inin ise sokakta + tarımda + 
ticarette çalıştığı öğrenilmiştir. 
 
Çocukların nerdeyse tamamı tutukevine gelmeden önce çalışmıştır. Ancak %53.7 çocuk 
ticaret ve hizmet sektöründe çalışmıştır. 
 
Çocukların Ceza Durumu. 
 
Çocukların ceza durumlarına bakıldığında %71.8’inin tutuklu, %28.2’sinin ise hükümlü 
olduğu  tespit edilmiştir. 
 
Suç Türü. 
 
Suç türüne bakıldığında %16.9’unun şahsa karşı, %74.6’sının mala karşı, %8,5’inin cinsel 
suçlardan tutukevinde bulundukları öğrenilmiştir. 
 
Yapılan araştırmada en çok işlenen suçun mala yönelik suç olduğu görülmektedir. 
 
Bildirilen Suç İşleme Nedeni. 
 
Yapılan araştırmaya göre %31’i para için, %29.6’sı arkadaşa uyduğundan, %11.3’ü heyecan 
için, %18.3’ü kavga ve tartışma yüzünden, %8.5’i kız meselelerinden, %1.4’ü kan davasından 
ötürü suç işlemiştir. 
 
Suçu Kim Ve Kaç Kişi İle Birlikte İşlediği. 
 
Çocukların %11.8’i fiili tek başına, %81.7’si arkadaşlarıyla, %7’si biri ile birlikte işlediğini 
belirtmiştir. 
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Tekrarlayıcı Suç Davranışı Ve Türü. 
 
Tekrarlıyı suç davranışlarına bakıldığında %42.3’ünün daha önce suç işlediği tespit edilmiştir. 
Bu suçların neler olduğuna bakıldığında ise %70’inin hırsızlık, %30’unun yaralama suçları 
olduğu gözlenmiştir.  
 
İlk Suç Yaşı. 
 
Yapılan araştırmaya göre %13.3’ü -11, %16.7’si -12, %10’u-13, %6.7’si-14, %13.3’ü -15, 
%26.7’si-16, %13.3’ü-17 yaşında ilk suçlarını işlemişlerdir. 
 
Ankara Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsünün 1997’de yaptığı bir araştırmada, 100 yetişkin 
suçlunun 170’i ilk suçunu 11-15 yaşları arasında, 211’inin ise 16-18 yaşları arasında işlediği 
görülmüştür. 
 
Ailede Suç. 
 
Ailede suç işleyen olup olmadığına bakıldığında ise %63.4 çocuğun ailesinde suç işleyen 
birileri vardır. 
 
 Ailede suç işleyenlerin yakınlık derecesine bakıldığında %23.9’unun 1. dereceden akrabaları 
olduğu, %12.7’sinin ise 2. dereceden “amca,dede,enişte,dayı vb” kişiler olduğu gözlenmiştir. 
 
Uluğtekin ve Akalının yapmış olduğu araştırmalarda  suç işlemiş çocukların ailelerinde daha 
suç işlememiş çocuklara oranla daha fazla suçlu birey sayısı olduğu göze çarpmıştır. Ailede 
ve yakın çevrede suç işleyen bireylerin olması, çocuklarda suça yönelik eğilimlere yol açtığı 
gözlenmiştir. Böylece bulgular daha önce yapılanlarla uyumludur. 
 
Ailenin/Akrabaların Suça Telkini. 
 
Ailenin yada akrabaların suça telkini veya işlemeye zorladığı sorulduğunda %5.6’sı telkin 
olduğunu, %94.4’ünde ise telkin olmadığı sonucuna varılmıştır. 
 
Arkadaş Çevresinde Suç. 
 
Arkadaş çevresinde suçlu olup olmadığı araştırıldığında %64.8’i evet yanıtını verirken, 
%35.2’si hayır yanıtını vermiştir. 
 
Arkadaşların Suça Etkisi. 
 
Arkadaş çevresinin suça olan etkisi araştırılmış ve %69’unun arkadaşlarının suç işlemelerinde 
etkili olduğu, %31’i ise olmadığını savunmuştur. 
 
Alkol Ve Madde Kullanımı İle İlgili Bulgular. 
 
Yapılan araştırmada çocukların tutukevine gelmeden önce sıklıkla alkol alıp almadıkları 
sorulduğunda %81.7’si kullandığını, %18.3’ü ise kullanmadığını ifade etmiştir. 
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Alkol Kullanmanın Çocuğa Göre Sonuçları 
 
Yapılan araştırmaya göre %32.8 çocuk alkolün  rahatlatıcı, keyif alıp problemleri unutmak 
gibi olumlu sonuçları olduğunu, %67.2’si ise polisle başının derde girmesi, sağlığa zarar 
vermesi, kendini kötü hissetmek, sarhoş olmak, içki içmeyi durduramamak ve yapacağını 
düşündüğü her şeyi yapmak gibi olumsuz sonuçları olduğunu bildirmiştir. 
 
Sık Alkol Kullanım Sonucu Karşılaşan Problemler. 
 
Sık alkol kullanıldığında yaşanılan problemlere bakıldığında, %31 çocuk kavga, %6.9 çocuk 
aile ile ilişkilerinde problem, %22.4’ü eşyalarının çalındığını söylerken %39.7’si ise hiçbir 
problem yaşamadığını söylemiştir. 
 
Çocuğun Madde Kullanımı. 
 
Çocuğun tutukevine gelmeden önce madde kullanıp, kullanmadığı sorulduğunda %40.8’i 
madde kullandığını, %59.2’si ise kullanmadığını belirtmiştir. 
 
Kullanılan Maddenin Türü. 
 
Kullanılan maddeler bakıldığında ise %13.8’inin esrar, %3.4’ünün amfetamin, %10.3’ünün 
LSD.ve  Ectatsy, %51.7’sinin tiner ve bali kullandığı ortaya çıkmıştır. 
 
İlk Denenen Maddenin Türü. 
 
Araştırmaya göre %24.1’i esrar, %58.6’sı uçucular, %13.8’i sakinleştirici ve yatıştırıcı 
maddeler, %3.4’ü ise amfetamini ilk kez kullandığı madde olarak saymaktadır. 
 
Çocukların İlk Denedikleri Maddeye Nasıl Ulaştıkları. 
 
Çocukların ilk denedikleri maddeye nasıl ulaştığına bakıldığında %69 maddeyi arkadaşlarının 
verdiğini, %24.1’i satın aldığını, %6.9’u ise evde bulduğunu belirtmiştir. 
 
Madde Kullanımı Sebebiyle Problem Yaşama Durumu. 
 
Çocukların madde kullanımı nedeniyle problem yaşayıp yaşamadıkları sorulduğunda %34.5’i 
madde nedeniyle tartışma, kavga, kaza, yaralama, kendine zarar verme ve polisle başının 
derde girmesi gibi sorunlar yaşadığını, %10.3’ü ise aile ve arkadaş ilişkilerinde problemleri 
olduğunu %31’i ise eşyalarının çalındığını bildirmiştir. Ancak bunları dışında kalan 7 çocuk 
ise kullanımı nedeniyle hiçbir problem yaşamadığını savunmuştur. 
 
Çocuğun Kullandığı Alkol Ve Diğer Maddelerin Etkileri. 
 
Alkol ve diğer tüm maddeleri kullanan 58 çocuğun %43.1’i kullandıkları maddelerin 
rahatlatıp, sakinleştirdiğini, cesaret verdiğini, rüya gösterdiğini söylemiştir.%56.9 çocuk ise 
maddelerin unutkanlık, alışkanlık, tartışmaya meyil verme gibi özellikleri olduğunu 
savunmuşlardır. 
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Ailede Alkol Kullanımı. 
 
41 çocuğun %57.7’sinin ailesinde alkol kullanılmakta, %42.3’ünde ise alkol içen kimse 
bulunmamaktadır. 
 
Ailede Alkol Nedeniyle Sorun Yaşanıp yaşanmadığı. 
 
Ailede alkol nedeniyle sorun yaşanıp yaşanmadığı sorulduğunda, %36.6 çocuk tartışma, 
%14.6 çocuk dayak olduğunu, %48.8 çocuk ise sorun olmadığını belirtmiştir.  
 
Ailede Madde Kullanımı. 
 
Ailede uyuşturucu kullanıp kullanmayanlara bakıldığında %18.3’ünde varolduğu, 
%81.7’sinde ise olmadığı öğrenilmiştir. 
 
 
Arkadaş Çevresinde Alkol Ve Madde Kullanımı. 
 
Arkadaş çevresinde alkol kullanımına bakıldığında %74.6 çocuğun çevresinde alkol kullanımı 
olduğu, %25.4’ünde olmadığı saptanmıştır. 
 
Arkadaş ve çevresinde madde kullanımına bakıldığında ise %39.4’ünün çevresinde 
kullanıldığı, %60.6’sının çevresinde kullanılmadığı anlaşılmıştır. 
 
Çocukların Alkol, Sigara, Uçucu M. Ve Diğerlerini İlk Denedikleri Yaş. 
 
Araştırmaya katılan  çocukların %24.1’i alkolü ilk defa 11 yaşında, %44.8’i 11-14 yaşlarında, 
%31’i 15-18 yaşlarında denediği anlaşılmıştır. 
 
Sigarayı ilk kaç yaşlarında denedikleri sorulduğunda %57.4’ü 11 yaşından önce, %32.4’ü 11-
14 yaşları arasında, %10.3’ü 15-18 yaşları arasında denemişlerdir. 
 
Uçucu  maddeleri ilk ne zaman kullandıkları sorulduğunda ise %10’u 11 yaşından önce, 
%20’si 11-14 yaşları arasında, %70’i 15-18 yaşları arasında başladığını ve ilk kez denediğini 
söylemiştir. 
Diğer maddelerin kullanımına bakıldığında ise %18.2’si 11 yaşından önce, %18.2’si 11-14 
yaşları arasında, %63.6’sı 15-18 yaşları arasında kullandıklarını belirtmişlerdir. 
 
Ögel ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada 15-17 yaş gurubundaki gençlerde madde 
kullanımının sık olduğu saptanmıştır. Buna göre elde edilen verilerle, bulgularımız uyumluluk 
göstermektedir. 
 
Çocukların Sigara, Alkol Ve Diğer Maddeler Hakkındaki Görüşleri. 
 
Çocukların alışkanlık yapıcı maddelerle ilgili görüşleri alındığında %32.4’ü sigara içmeye 
karşı olduklarını, %67.6’sı karşı olmadıklarını söylemişlerdir.Çocukların %63.4’ü alkole karşı 
olduklarını söylerken, %36.6’sı karşı olmadıklarını söylemişlerdir. Diğer maddeler 
sorulduğunda ise %87.3’ü karşı olduğunu, %12.7’si karşı olmadığını söylemiştir. 
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Tutukevinde Kullanmak İstedikleri Madde.                                         
 
Çocuklara tutukevinde hangi maddeyi kullanmak istedikleri sorulduğunda %33.8 çocuk hiç 
%12.7 çocuk ise esrar, bali hap, roche, akineton kullanmak istediklerini belirtmişlerdir.birini 
kullanmak istemediğini, %22.5 çocuk sigarayı, %31 çocuk bira, rakı, şarap, cin, votka,  
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(T-20) Psikolog Elibol S. 11-15 Yaş Grubundaki Mala Yönelik Suç İşlemiş Çocukların 
Sosyodemografik Özellikleri. T.C. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal 
Bilimler Anabilim Dalı. İstanbul – 1998. 
 
Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı. 
 
Görüşme formu değerlendirildiğinde %88’i erkek, %12’i kızdır. 
 
Çalışmada mala karşı suç işlemiş çocuklara bakıldığında %88’i erkek olduğu görülmüştür. Bu 
bulgu Türkiye’nin bir çok bölgesinde yapılan çalışmalarla uyumludur.Bunun balıca nedeni ise 
toplumumuzda erkek çocukların, kızlara nazaran daha serbest bırakılmasıdır. 
 
Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımı 
 
Yapılan araştırmaya göre çocukların %30 oranıyla en çok suç işledikleri yaş 15 yaştır. İkinci 
sırada %20 oranıyla 13 yaş, üçüncü sırada ise %12 oranla 12 yaş gelmektedir. 
 
Tüm ülkelerde mal karşı işlenen suçlarda çocukların yaşı on dört gözükmektedir. Ancak 
yapılan araştırmaya göre ülkemizde sadece %30 çocuk on dört yaşındadır. 
 
Çocukların Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Çocukların %42’si ilkokul mezunu, %12’si ilkokul terk, %10’u ortaokul mezunu, %8’inin 
okuma yazma bilmediği ortaya çıkmıştır.Henüz öğrenimine devam eden %16 oranında çocuk 
bulunmaktadır. 
 
Antalya’da yapılan bir çalışmada suç işlemiş olan çocuklardan %41.78’i ilkokul mezunu, 
%8.44’ü ise okuma yazma bilmediği tespit edilmiştir. 
 
Çocuğun İşi. 
 
Çocukların %40’ çalışmamakta, çalışanların ise %14’ü konfeksiyonda işçi, %14’ü hizmet 
işlerinde, %12’si oto tamiri ve boya işlerinde, %12’si ise ticaret ve satış işlerinde, %8’i 
elektrik,ve TV.işleriyle uğraştıkları öğrenilmiştir. 
 
Çalışan Çocukların Parasını Ne Yaptığı. 
 
%77 çocuk çalıştığı parasını ailesine verirken, %23 ise kendisine harcamaktadır. 
 
Çalışan çocukların büyük bir kesiminin parasını ailesine vermesi, çocuğun ne kadar zorluklar 
içerisinde büyüdüğünü göstermekte ve bu zorluklar onu suça teşvik etmektedir. 
 
Annenin Eğitim Seviyesi. 
 
Annelerin  %48’i ilkokul, %14’ü oku-yazar değil, %16’sı okur ve yazar, %6’sı ortaokul, 
%2’si ise lise mezunudur. 
 
Annelerin eğitimi babalara nazaran daha düşüktür, çocuk anne ve babadan etkilenmektedir bu 
da Yavuzer’in yaptığı çalışmalarla paralellik göstermektedir. 
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Babanın Eğitim Seviyesi. 
 
Babaların %72’si ilkokul, %10’u ortaokul, %2’si lise, %6’sı ise okur ve yazar değildir. 
 
Annenin  Mesleklerine Göre Dağılımı 
 
Annelerin mesleklere göre dağılımı incelendiğinde %70 oranında annenin ev hanımı olup 
çalışmadığı, %16’sının ev temizliği, %8’inin işçi, %6’sının hastanede personel olduğu 
saptanmıştır. 
 
Babanın Mesleklerine Göre Dağılımı. 
 
Çocukların babalarının meslekleri incelendiğinde %44’ünün işçi, %20’sinin şoför, %18’inin 
esnaf ve %8’inin de emekli olduğu anlaşılmıştır. %10 ise çalışmamaktadır. 
 
Kardeş Sayılarını Gösteren Dağılım. 
 
Çocukların kardeş sayılarına bakıldığında %22 oranının 3 ve 4 kardeşe sahip olduklarını %18 
oranının ise 5 ve 6 kardeşe sahip olduğu gözlenmiştir. 
 
Ailede çocuk sayısının fazla olması ilgisiz kalan çocukların suça eğilmesine neden 
olmaktadır. 
 
Ayrıca ülkemizde bir çok aile dar gelirlidir böylece çocuk sayısının artması durumu daha da 
kötüleştirerek çocuğu suça itmektedir. 
 
Çocuğun Kimle Yaşadığı. 
 
Çocukların %88’i ailesiyle birlikte yaşamaktadır. %10’u akrabaları “anane, dede, abla,enişte 
vb.” , %2’si ise sokaklarda yaşamaktadır. 
 
Ailesinin dışında yaşayan %12’i oranındaki çocuğa kaç yıldır ailesinin dışında olduğu 
sorulduğunda en az 6aydan başlayarak, 3 yıla kadar devam eden süreler cevabı alınmıştır. 
 
Evde Yaşayan Diğer Bireyler. 
 
Evde yaşayan diğer bireylerin olup olmadığı araştırıldığında çocukların %10’u büyükanne ve 
büyükbabalarının olduğunu, %41’i diğer akrabalarını (yenge, kuzen yiğen vs) ile birlikte 
oturduklarını ifade etmişlerdir. 
 
Ailenin Niteliği. 
 
Çocukların %68’inin anne ve babası birlikte yaşamaktadır.  
 
Yapılan araştırma çocukların büyük bir kısmının ailesinin birlikte olduğunu ispatlamıştır. 
Ancak bu sonuç bu alanda yapılan araştırmalarla karşılaştırıldığında psikolojik dağılma ve 
kopmaların çocuğu daha yaraladığı gerçeğini ortaya koymuştur. 
 
 
 



 122

Oturduğu Konut Tipi. 
 
Oturulan konut tipine bakıldığında %46  çocuğun apartmanlarda, %34’ünün müstakil evlerde, 
%20’sinin ise gecekonduda oturduğu saptanmıştır. 
 
Ailenin İstanbul’a Göç Etmesi. 
 
Yapılan araştırmaya göre suçlu çocukların %86’sının ailesi İstanbul’a göç etmiştir. 
 
Batı toplumunda ve hızlı kentleşme süresinin yaşandığı ülkelerde suç artmaktadır.Özellikle iç 
göçler ve gecekondulaşmalar suç potansiyelini körüklemektedir. 
 
 Neler Yaptıkları. 
 
Çocuklara boş zamanlarında neler yaptıkları sorulduğunda tamamı bir arkadaş gurubunun 
varlığından söz etmişlerdir. Arkadaşları ile neler yaptıkları sorulduğunda ise %26.25’i maç 
yapıp, top oynadığını, %32.5’i gezdiğini, %25’i kahve ve bilardo salonlarında olduğunu, 
%7.5’i bisiklete bindiğini, %6.25’i ise hırsızlık yaptığını ifade etmiştir. 
 
Çocukların çoğu aynı özelliklerde oldukları çocuklarla guruplaşarak kendilerine bir arkadaş 
gurubu kurarlar ve bu guruptan soyutlaşmamak için çeşitli çabalar içerisindedirler. Ancak 
gurubun içerisindeki çocukların bazı kötü alışkanlıklarından zamanla etkilenerek onlarla 
birlikte olup, suça yönelebilirler. 
 
Araştırmalar çocuğun üzerinde ailenin etkisi azaldıkça, arkadaşlarının etkisinin fazlalaştığını 
ve çocuğun üzerinde anti-sosyal etkinin çok belirginleştiği görülmüştür. 
 
Çocuğun Boş Zaman Uğraşları. 
 
Çocuklara boş zamanlarında neler yaptıkları sorulduğunda ise %27’si arkadaşları ile 
gezdiğini, %18’i spor yaptığını, %18’i kahve ve bilardo salonlarına gittiğini, %5’i hayvan 
beslediğini, %3’ü elektronik eşya tamiri yaptığını, %2’si tiyatro ve sinemaya gittiğini 
belirtmiştir. 
 
Bir Suç İşlendiğinde  Ailenin Nasıl Davrandığı. 
 
Çocukların %46’sı bir suç işlediğinde anne veya baba tarafından dayağa maruz kaldığını, 
%36’sı kızılıp,azarlandığını, %8’i ise ailesi tarafından öğüt aldığını açıklamıştır. 
 
Yapılan bu araştırma çocukların herhangi bir kabahati sonrasında dayak yedikleri ortaya 
çıkmıştır. Dayak sınırı aşan bir tutum olduğu gibi ancak çocuğu kısa bir süreliğine yıldırabilir. 
 
Geçmişte İşlenen Suç Türü 
 
Suç işlediği iddia edilen çocukların %52’si suçu tekrar etmiş olduklarını ifade etmişlerdir. 
 
Tekrar edilen suçlar içerisinde %92 gibi büyük bir oranla hırsızlık suçu vardır. Ardından da 
%8’lik bir oranla adam öldürme suçu gelmektedir. 
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Almanya’da Brusten ve Hryrrlman’ın 11-15 yaşındaki 1500 çocuğu yaptığı araştırma 
sonuçlarına göre 700’ü hırsızlığı birden fazla  denemişlerdir. 
 
Hırsızlığı Ne Sebeple Yaptığı. 
 
Çocuklara hırsızlığı ne sebeple yaptıkları sorulduğunda %46’sı arkadaşlarını etkisiyle, %34’ü 
ekonomik sebeplerden ötürü, %14’ü merak ettiğinden, %6’sı aile bireylerinin teşviki ile 
hırsızlık yaptığını ifade etmiştir. 
 
Hırsızlığı Kimlerle Yaptığı. 
 
Çocuklara hırsızlığı kimlerle yaptığı sorulduğunda %64’ü akran gurubuyla, %20’si bir 
yetişkinle, %12’si yalnız, %4’ü ise aileden birileriyle yaptığını ifade etmiştir. 
 
Elazığ’da yapılan bir araştırma sonucuna göre çocukların gurup içerisinde suç işleme oranın 
%56.17 ile mala ilişkin suç işledi tespit edilmiştir. 
 
Suçun İşleniş Zamanı. 
 
Çocukların %54’ü suçu gece, %46’sı ise gündüz işlediğini ifade etmiştir. 
 
Ailesinde Suç İşleyenler. 
 
Çocuklara ailesinde suç işleyen birilerinin olup olmadığı sorulduğunda %62.5’inin 
kardeşlerinden biri, %18.75’sinin babası, %18.75’inin ise evde yaşayan diğer bir kişinin daha 
önce suç işlediği anlaşılmıştır. 
 
Ailede İşlenilen Suç Türü. 
 
Ailede suç işleyen bireylerin suç türlerine bakıldığında %75’inin hırsızlık, %19’unun adam 
öldürme suçundan, %6’sının ise ırza geçme suçundan hüküm giydiği öğrenilmiştir. 
 
Hırsızlıkta Alınan Şeyler. 
 
Çocukların %32’lik gibi bir oranı hırsızlık yaparken oto teybi, %20’si altın-bakır kablo, bakır- 
alimünyum, %10’u ise para çaldığını ifade etmiştir. 
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(T-21) Özkan H. Ailenin Bazı Özelliklerinin Çocuğun Suça Yönelmesinde Etkisi. 19 
Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Rehberlik 
Ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı. Samsun – Eylül – 1995. 
 
Anne ve Babanın Öz-Üvey Olma Durumları. 
 
Araştırmaya katılan çocukların %84’ünün annelerinin öz olduğu, %16’sının ise üvey anneye 
sahip olduğu anlaşılmıştır. Babaların oranlarına bakıldığında ise %98’inin babası öz, %2’sinin 
ki ise üveydir. 
 
Buna göre anne babanın öz yada üvey olması suça yönelmelerinde etkili değildir. 
 
Islahevine Gelmeden Önce Çalışma Durumları. 
 
Suçlu çocukların %34’ünün ıslahevine gelmeden önce çırak olarak çalıştığı, %17’sinin işçi, 
%12’sinin ise tarım ve zanaatkarlık yaptığı öğrenilmiştir. 
 
Okul Yaşantılarında Ceza Alma Nedenleri. 
 
Herhangi bir nedenle ceza alma oranları % 41 oranındadır. %23’ü kavga nedeniyle ceza 
alırken, %15’i ise okuldan kaçtığı için cezalandırılmıştır. 
 
Evden Kaçma Nedenleri. 
 
Evden kaçan çocukların %59’u ailesiyle anlaşamadığı için, %18’i ise gezmek istediği için , 
%7’si ise hırsızlık yapmak için evden kaçtığını belirtmiştir. 
 
Okudukları Kitapların Konulara Göre Dağılımı. 
 
%26’sı macera ve kahramanlık türünde kitaplar okurken, %25’i aşk ve seks, %18’i ise masal 
ve hikayeler okuduğu gözlenmiştir. 
 
Önemli görülen diğer bir konuda %15’inin hiç kitap okumamasıdır. 
 
İzledikleri Filmlerin Türleri 
 
Çocukların %23’ü macera, %22’si aşk, %22’si aşk, %14’ü porno, %5’i savaş, %1’i korku, 
%16’sı komedi filmler izlediklerini ifade etmişlerdir. 
 
İçki Ve Sigara Kullanma Durumları. 
 
Islahevinde bulunan çocukların %62’si içki, %79’u ise sigara kullandığını belirtmiştir. 
 
Suçlu Çocukların Islahevine Gelmeden Önce Cinsel İlişkide Bulunma Durumu. 
 
Islahevine gelmeden öne çocuklardan %52’si karşı cinsle, %17’si kendi cinsiyle, %3’ü 
hayvanlarla, %28’i ise hiç kimseyle cinsel ilişkide bulunmamıştır. 
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Ailelerindeki İçki Kullanma-Suç İşleme- Akıl Hastası Olanların Dağılımı 
 
Islahevinde bulunan çocuklardan %31’inin ailesinde birinin suç işlemiş olduğu, %27’sinin 
ailesinde alkol kullananların olduğu, %5’inin ailesinde ise bir akıl hastası olduğu tespit 
edilmiştir. 
 
Aile Bireylerinin İşledikleri Suç Türünün Dağılımı. 
 
Bu çocukların ailelerine bakıldığında %20’sinin ailesinde şahsa yönelik suç işlemiş olan 
birilerin olduğu, %10’luk bir oranda mala yönelik suç işledikleri anlaşılmıştır. 
 
 Anne Ve Babanın Çalışma Durumu. 
 
Yapılan araştırmaya göre suçlu çocuklardan %87’sinin babasının çalışıyor olduğu, %13’nün 
de çalışmadığı anlaşılmıştır. Annelerin çalışma durumuna bakıldığında ise %79’unun 
çalışmadığı, %21’inin ise çalıştığı anlaşılmıştır. 
 
Ailedeki Çocuk Sayısı. 
 
Islahevinde bulunan çocukların %85’inin evlerinde 5 veya daha fazla aile bireyinin yaşadığı 
tespit edilmiştir. 
 
Bu bulgu da ailedeki çocuk sayısının artması çocuğun suça yönelmesine neden teşkil 
edildiğini doğrulamıştır. 
 
West, araştırması sonucunda 4 ve 5 kardeşten oluşan ailelerde suç oranının daha fazla 
yükseldiğini doğrulamıştır. 
 
Anne – Babanın Öğrenim Durumu. 
 
Sonuçlara bakıldığında suçlu çocukların annelerinin öğrenim durumları, babalarınınkine 
kıyasla daha düşüktür. Annelerin %60’ı okuma – yazma bilmezken, babaların sadece %37’si 
okuma – yazma bilmemektedir. Yine annelerin %33’ü sadece ilkokula gidebilmişken, 
babaların %50’si ilkokul mezunudur. 
 
Bu bulgular ışığında anne babaların öğrenim düzeyleri düştükçe çocuklarında suça yönelme 
oranlarının arttığını söyleyebiliriz. 
 
Ailede Fert Başına Düşen Gelir Durumu. 
 
Suçlu çocukların ailelerinin gelir düzeyine bakıldığında %84’ünün düşük gelire, sadece 
%4’ünün yüksek gelire sahip oldukları gözlenmiştir. 
 
Buna göre suçlu çocukların suça yönelmesiyle ekonomik durum arasında bir ilişki olduğu 
söylenebilir. 
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Anne – Babanın Suç İşleyen Çocuğa Karşı Tutumu. 
 
Yapılan araştırmada daha çok anne ve babanın çocuklarına kızma ve nasihat verme gibi bir 
tutum içerisinde oldukları gözlenmiştir. Buna göre ailelerin %27’si nasihat vermekte, %28’i 
kızmakta, %17’si dövmekte, %22’si ilgisiz davranmakta,%6’sı ise iyi karşılamaktadır. 
Annelerin %81’i ise daha yumuşak ve sevecen davranmaktadır. 
 
Araştırma sonucuna göre daha çok annelerin çocuğun suç işlemesi halinde daha koruyucu ve 
yumuşak davrandığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte burada otoriteyi oluşturan baba olarak 
gözükmektedir. Böylece dengesiz bir otorite kavramı oluşmuş olur.  Bu sonuca bağlı olarak 
suç ve anne-baba tutumları arasında yakın bir bağ olduğunu söyleyebiliriz .  
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(T-22) Sosyolog Akalın N. Suça İtilmiş Çocukların Adli Tıp Açısından İncelenmesi Ve 
Cezaevinde Bulunan Suça İtilmiş Çocukların Deskriptif Olarak İncelenmesi. T.C. 
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Soysak Bilimler Anabilim Dalı. İstanbul – 1999 
  
Tutuklu Çocukların Yaşlarına Göre Frekansları 
 
Yaşlarına göre değerlendirme yapıldığında çocukların 15-18 yaşları arasında yoğunlaştıkları 
görülmüştür. 12-14 yaş arasındaki çocukların oranı ise ancak %4 oranında gözükmektedir. 
 
Tutuklu Çocukların Doğdukları Yerleşim Birimlerine Göre Frekansları 
 
Doğdukları yerleşim birimlerine göre bakıldığında %47 gibi büyük bir oranda köyde 
doğdukları görülür.Bu oranı %43 ile iller ve %10 ile ilçeler izlemektedir. 
 
Tutuklu Çocukların Tutukluluk Nedenlerine  Göre Frekansları 
 
Bu çocukların tutukluluk nedenlerine bakıldığında %25’i adam öldürme, %39’u hırsızlık, 
%26’sı gasp, %5’i yaralama, %4’ü diğer, %1’i ise cinsel suçlardan hüküm giydikleri 
görülmüştür. 
 
Tutuklu Çocukların Daha Önce Suç İşleyip İşlemediklerine Göre Frekansları 
 
Bu araştırma sonucuna göre %66’sının daha önce suç işlediği görülmüştür. 
 
Wolfgang ve arkadaşlarının 1989 yılında yapmış olduğu araştırmaya göre çocukluk 
döneminde tekrarlanan suçluluk davranışları, geleceğin yetişkin suçlularının göstergesi olması 
kaçınılmazdır. 
 
Birden Fazla Suç İşlemiş Olan Tutuklu Çocukların İşledikleri Suçlara Göre Dağılımı 
 
Birden fazla suç işlemiş çocukların dağılımına bakıldığında %52.2’sinin daha evvel hırsızlık, 
%13.4’ünün yaralama, %14.9’unun yaralama ve hırsızlık, %4.5’inin hırsızlık ve gasp 
işledikleri görülmüştür. 
 
Birden Fazla Suç İşlemiş Olan Tutuklu Çocukların İlk Suç İşledikleri Yaşa Göre 
Frekansları 
 
Suçlu çocukların ilk işledikleri suçlarda yaşlarına bakıldığında %16.4’ünün 12 yaşında, 
%14.9’unun 13 yaşında, %20.9’unun 14 yaşında, %20.9’unun 15 yaşında, %1.5’inin 7 
yaşında, %4.5’inin ise 9 yaşında ilk suçlarını işlemiş oldukları gözlenir. 
 
Tutuklu Çocukların Eğitim Görüp Görmediklerine Göre Frekansları 
 
Tutuklu Çocukların %80’i eğitim görmüştür. Tutuklu Çocukların eğitim görüp görmeme ve 
daha önce suç işleyip işlememe ile ilgili çapraz değerlendirme sonuçlarından, birden fazla suç 
işlemiş olan çocukların %27.3’ünün eğitim görmediği, daha önce suç işlememiş olan 
çocukların %93.9’unun eğitim gördüğü ortaya çıkmıştır. 
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Eğitim Görmemiş Olan Tutuklu Çocukların Okuma Yazma Bilip Bilmemelerine Göre 
Frekansları 
 
Eğitim görmemiş olan tutuklu çocuklardan %70’i okuma yazma bilmemekte, %30’u ise 
bilmektedir. 
 
Eğitim Görmüş Olan Tutuklu Çocukların Tutukevine Gelmeden Önce Eğitimlerine Devam 
Edip Etmediklerine Göre Frekansları 
 
Eğitim görmüş olan çocuklar arasında yapılan araştırmaya göre %91.3’ü tutukevine gelmeden 
önce okula devam etmiş, %8.7’si ise okulu bırakmıştır. 
 
Eğitim Görmüş Tutuklu Çocukların Eğitimlerine Devam Ettikleri Dönemde Okuldan Kaçıp 
Kaçmadıklarına  Göre Frekansları 
 
Araştırmaya göre bu çocuklardan %53.8’i okuldan kaçmış, %46.2’si ise okuldan 
kaçmadıklarını belirtmişlerdir. 
 
Bulgularımız okuldan kaçan çocukların daha ilerde okuldaki sistem ve otoriteye karşı çıkarak, 
öç alma duygusu ile okul eşyaları ve diğer öğrencilere yönelik şiddete düştüğünü gösterir. 
 
Eğitim Görmüş Olan Tutuklu Çocukların Okuldan Kaçtıklarında Ne Yaptıklarını 
Frekansları 
 
Okuldan kaçan tutuklu çocukların %75 gibi büyük bir çoğunluğu okuldan kaçtıktan sonra 
gezmeye gittiklerini ifade etmişlerdir.Geriye kalan %7.8’i çalıştığını, %8.3’ü hırsızlık 
yaptığını, %2.5’i uyuşturucu kullandığını, %2.8’i kahveye gittiğini belirtmiştir. Bunların 
arasında sadece %2.8’lik bir oranda çocuk soruyu yanıtsız bırakmıştır. 
 
Eğitim Görmüş Olan Tutuklu Çocukların Eğitimlerine Devam Ettikleri Dönemde Disipline 
Gidip Gitmediklerine Göre Frekansları 
 
Tutuklu Çocuklardan %83.3’ü eğitim gördükleri okullarda disipline gitmediğini ifade 
ederken, %16.7’si ise gittiğini ifade etmiştir. 
 
Eğitim Görmüş Olan Tutuklu Çocukların Eğitimlerine Devam Ettikleri Dönemde Disipline 
Gitme Sebeplerinin Frekansları 
 
Disipline gitme sebeplerine bakıldığında %76.9’u kavga nedeniyle, %7.7’si hırsızlık, %15.4’ü 
devamsızlık yüzünden disipline gittiklerini belirtmişlerdir. 
 
Eğitim Görmüş Olan Tutuklu Çocukların Eğitime Devam Ederken Sınıfta Kalıp 
Kalmadıklarının Frekansları 
 
Eğitim gören tutuklu çocuklardan %36.2’si sınıfta kaldığını, %63.8’i ise kalmadığını ifade 
etmiştir. 
 
Okul başarısızlığı hakkında Uluğtekin’in yapmış olduğu araştırma sonucuna göre, okulda 
başarısız olan çocuklar daha ilerde okuldan soğumakta ve okuldan kaçma eğilimi 
göstermektedirler.  



 129

 
Eğitim Görmüş Olan Tutuklu Çocukların Eğitime Devam Ederken Sınıfta Neden 
Kaldıklarının Frekansları 
 
Yapılan bu araştırmaya göre okula gitmiş olan tutuklu çocukların neden sınıfta kaldıkları 
araştırılmış ve %25’i soruyu yanıtsız bırakırken, %25’i devamsızlıktan, %3.6’sı 
uyuşturucudan, %7.1’i uyum sağlayamamaktan, %10.7’si çalışmak zorunda kaldığından, 
%25’i ders çalışamadığından, %3.6’sı ise anne ve babanın ayrılması yüzünden sınıfta 
kaldıklarını açıklamışlardır. 
 
Eğitim Görmüş Olan Tutuklu Çocukların Eğitime Devam Ederken Çalışıp 
Çalışmamalarına Göre Frekansları 
 
Tutuklu çocukların %62.5’i öğrenciliği sırasında çalıştığını ifade ederken, %37.5’i 
çalışmadığını belirtmiştir. 
 
Eğitim Görmüş Olan Tutuklu Çocukların Eğitime Devam Ederken Hangi İşlerde 
Çalıştıklarına Göre Frekansları 
 
Eğitimleri devam ederken %61.2 oranındaki çocuk işçilik yaptığını ifade ederken, geriye 
kalanlar ise çeşitli mesleklerde çalışmaktadır. 
 
Tutuklu Çocukların Aileleri ile Kalıp Kalmadıklarına Göre Frekansları 
 
Tutukluluktan önce aileleriyle kalıp kalmadıkları sorulduğunda ise %73 oranındaki çocuk 
kaldığını, %27 oranındaki çocuk ise kalmadığını ifade etmiştir. 
 
Yapılan araştırmaya göre çocukların 1/3’ünün ailesinde uzakta yaşamakta olduğu 
anlaşılmıştır. Bu durumda “parçalanmış” veya “eksik” aile yapılarından söz edilebilir. 
 
Aileleri İle Kalmayan Tutuklu Çocukların Kalmama Sebeplerine Göre Frekansları 
 
Ailesiyle kalmayan çocukların sebepleri araştırıldığında %7.4’ünün ailesinin hayatta 
olmadığı, %66.7’sini ailesinin İstanbul’da olmadığı, %7.4’ünün aile ile anlaşamadığı,  
%14.8’inin anne ve babasının ölmüş olduğu, %3.7’sinin ise baba ölmüş, anne başka yerde 
yaşıyor olduğu saptanmıştır. 
 
 
Aileleriyle Kalamayan Tutuklu Çocukların Kaldıkları Yerlere Göre Frekansları 
 
Ailesiyle kalmayan çocukların %48.1’i bir evde kaldığını, %29.6’sı bekar odasında, %3.7’si 
otelde, %11.1’i iş yerinde, %7.4’ü sokakta kaldıklarını ifade etmişlerdir. 
 
 
Aileleriyle Kalmayan Tutuklu Çocukların Kimlerle Kaldıklarına Göre Frekansları 
 
Aileyle kalmayan çocukların kimlerle kaldıkları araştırıldığında %7.4’ü tek başına, %44.4’ü 
akrabasıyla, %29.6’sı arkadaşlarıyla, %11.1’i işçilerle, %3.7’si ağabeyiyle, %3.7’si ise 
kardeşleriyle kaldıklarını söylemişlerdir. 
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Tutuklu Çocukların Aile Nüfusuna Göre Frekansları 
 
Yapılan araştırmaya göre çoğunlukta olan aile nüfusunun kalabalık olarak nitelendirdiğimiz 
ailelere sahip oldukları gözlenmiştir. Buna göre %46.9’u 4-6 kişilik ailelerde, %35.8’i 7-9 
kişilik ailelerde, %10.3’ü 10-12 kişilik ailelerde %1’i 1 kişilik yada 16 ve üstü olan ailelerde 
yaşadığını ifade ederken %3’ü ise 13-15 kişilik ailelerde yaşadığını belirtmiştir. 
 
 
Tutuklu Çocukların Annelerinin  Durumuna Göre Frekansları 
 
Tutuklu çocukların annelerinin durumlarına bakıldığında %89’unun annesinin öz olduğu, 
%4’ünün üvey olduğu saptanmıştır. % 5 oranındaki çocuğun annesi yaşamadığı gibi %2’si ise 
öz olup, ayrı yaşadığını vurgulamıştır. 
 
 
Tutuklu Çocukların Annelerinin Eğitimine Göre Frekansları 
 
Annelerin eğitim düzeylerine bakıldığında %55.4’ünün okuma yazma bilmediği, %7.6’sının 
okur ve yazar olduğu, %31.5’inin ilkokul mezunu, %3.3’ünün orta okul mezunu, %1.1’inin 
lise ve yüksek okul mezunu olduğu görülmüştür. 
 
Tutuklu Çocukların Annelerinin Çalışma Durumuna Göre Frekansları 
 
%95.7’sinin annesi ev hanımı olarak çalışmadığı, %4.3’ünün ise işçi olduğu tespit edilmiştir. 
 
Tutuklu Çocukların Babalarının Durumuna Göre Frekansları 
 
Araştırmaya göre bu çocukların %85’inin babası öz, %1’inin ki ise üveydir. %11’inli 
yaşamamakta, %3’ü ise ailesinden ayrı yaşamaktadır. 
 
Tutuklu Çocukların Babalarının Eğitim Durumuna Göre Frekansları 
 
Babalarının %13.6’sı okuma ve yazma bilmemekte, %9.1’i okur ve yazar, %60.2’si ilkokul 
mezunu, %5.7’si orta okul mezunu, %10.2’si lise ve %1.1’i yüksek okul mezunudur. 
 
Tutuklu Çocukların Babalarının Çalışma Durumlarına Göre Frekansları 
 
Babalarının yaptıkları işlere bakıldığında %47.7’sinin işçi olarak çalıştığı görülür. Geriye 
kalan babalardan %13.6’sı esnaf  yine aynı orandakiler emekli, %2.3’ü seyyar satıcı, %5.7’si 
çiftçi, %4.5’i memur olarak çalışmakta %12.5’i ise işsizdir. 
 
Tutuklu Çocukların Kardeş Sayısına Göre Frekansları 
 
Tutuklu çocukların kardeş sayısına bakıldığında %44’ünün 2-4 kardeşe, %34’ünün 5-7 
kardeşe, %13’ünün 8-10 kardeşe, %4’ünün 11-13 kardeşe, %1’inin 14 ve üstü kardeşe sahip 
olduğu gözlenir. 
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Tutuklu Çocukların Ailelerinin Oturdukları Konut Tipine Göre Frekansları 
 
Tutuklu çocukların oturdukları konut tipine bakıldığında %29.6’sının gecekonduda, 
%58.2’sinin apartmanda, %10.2’sinin köy evlerinde, %2’sinin ise müstakil evlerde oturduğu 
öğrenilmiştir. 
 
Süher 1996’da yaptığı araştırmaya göre gecekondulaşmanın en çok İstanbul, İzmir, Ankara ve 
Adana’da oluştuğunu vurgulamıştır. 
 
Tutuklu Çocukların Ailelerinin Aylık Gelirlerine Göre Frekansları 
 
Çocuklardan %2’si ailelerinin gelir düzeyi hakkında bilgi vermezken, %36.7’si düşük, 
%37.8’i orta, %14.3’ü iyi, %9.2’si ise çok iyi olduğunu ifade etmişlerdir. 
 
Tutuklu Çocukların Ailelerinde Tartışma Olup Olmamasına Göre Frekansları 
 
Çocuklardan %30.6’sı ailesinde tartışma olduğunu, %69.4’ü ise olmadığını belirtmiştir. 
 
Ailelerinde Tartışma Olana Tutuklu Çocukların Aile Tartışmalarının Nedenlerine Göre 
Frekansları 
 
Ailesinde tartışma olan çocuklardan %10’nu bunun sebebine yönelik yanıt vermezken, %20’si 
babasının alkol kullanması yüzünden tartışmaların kaynaklandığını, %43.3’ü anne ve 
babasının anlaşamadığından, %6.7’si ailesiyle anlaşamadığından %10’u parasızlıktan, 
%3.3’ünün ağabeyi kumar oynadığından, %3.3’ü ise ağabeyiyle anlaşamadığından tartışma 
çıktığını belirtmiştir. 
 
Ailelerinde Tartışma Olan Tutuklu Çocukların Tartışma Şekline Göre Frekansları 
 
Ailelerinde tartışma olan çocuklardan %53.3’ü tartışmanın şeklini dayak ve şiddetle olduğunu 
ifade ederken, %46.7’si ise sözsel olarak tartışıldığını ifade etmiştir. 
 
Ailelerinde Tartışma Olan Tutuklu Çocukların Bundan Nasıl Etkilendiklerine Göre 
Frekansları 
 
%50 oranındaki çocuk ailelerindeki tartışmadan nasıl etkilendiklerini yanıtsız bırakırken, 
%23.3’ü evden soğuduğunu, %13.3’ü evden kaçtığını, %10’u evden ayrı yaşadığını, %3.3’ü 
anne ve babasını kızdırmak istediğini belirtmiştir. 
 
Tutuklu Çocukların Ailelerinde Alkol Kullanan Olup Olmadığına Göre Frekansları 
 
%73.5’inin ailesinde alkol kullanan birileri olmadığı, %26.5’inde ise olduğu anlaşılmıştır. 
 
Tutuklu Çocukların Ailelerinde Alkol Kullananın Kim Olduğuna Göre Frekansları 
 
Ailede alkol kullananın kim olduğu sorulduğunda %69.2’sinin babasının, %30.8’inin 
ağabeyinin kullandığı belirlenmiştir. 
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Tutuklu Çocukların Ailelerinde Alkol Kullananın Alkol Kullanma Sıklığına Göre 
Frekansları 
 
Ailede alkol kullananların, alkolü hangi sıklıkla kullandıklarına ilişkin araştırmada, 
%30.8’inin nadiren, %26.9’unun haftada birkaç gün, %7.7’sinin her gün, %34.6’sının ise 
alkolik olduğu saptanmıştır. 
 
Ailede alışkanlık düzeyinde alkol kullanımının çocuğu olumsuz yönden etkilemesine yol 
açmaktadır. 
 
Tutuklu Çocukların Ailelerinde Alkol Kullanma Yüzünden Sorun Yaşanıp Yaşamadığına  
Göre Frekansları 
 
Araştırma sonucuna göre %42.3’ünün ailesinde alkol kullanımı çeşitli sorunlara yol açmakta, 
%57.7’sinde ise sorun yaşanmamaktadır. 
 
Ailede alkol kullanımının artması ile aile içi çatışmaların arttığı Yavuzer 1981, Akalın ve Öter 
1992 araştırmalarında da kanıtlanmıştır. 
 
 
Tutuklu Çocukların Ailelerinde Alkol Kullanma Yüzünden Yaşanan Sorunlara Göre 
Frekansları 
 
Alkol kullanılan ailelerde ne tür sorunlar yaşandığına bakıldığında %9.1’i yanıt vermezken, 
%81.1’inde kavga çıktığı, %9.1’inde ise babanın anneyi dövdüğü ortaya çıkmıştır. 
 
 Tutuklu Çocukların Aile Ve Akrabalarında Uyuşturucu Madde Kullanan Olup 
Olmadığına Göre Frekansları 
 
Ailedeki uyuşturucu yüzdelerine bakıldığında %9.1’inde uyuşturucunun olduğu, %90.9’unda 
olmadığı anlaşılmıştır. 
 
Tutuklu Çocukların Aile Ve Akrabalarında Uyuşturucu Madde Kullananın Kim Olduğuna 
Göre Frekansı 
 
Ailede kimlerin uyuşturucu kullandığına bakıldığında %11.1 oranında babanın, %11.1 
oranında ağabeyin, %33.3 oranında dayıların, %33.3 oranında yeğenlerin, %11.1 oranında 
hem babanın, hem ağabeyin, hem de dayının kullandığı ortaya çıkmıştır. 
 
Tutuklu Çocukların Kim Tarafından Cezalandırıldıklarına Göre Frekansları 
 
Çocukların ailede kim tarafından cezalandırıldığı araştırıldığında %8.3’ü annesi, %78.7’si 
baba tarafından, %6’sı hiç cezalandırılmadığını, %3’ü ağabeyi tarafından, %2’si amca ve 
dayısı tarafından, %2’si anne, baba, ağabeyi tarafından cezalandırıldığını belirtmiştir. 
 
Tutuklu Çocukların Nasıl Cezalandırıldıklarına Göre Frekansları 
 
Çocukların nasıl cezalandırıldıkları öğrenilmek istenildiğinde %38.3’ünün dayak yediği, 
%48.9’unun azar, %12.8’inin tembih edilerek cezalandırıldığı anlaşılmıştır. 
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Tutuklu Çocukların Dayakla Cezalandırıldıklarında Tedavi Görüp Görmediklerine Göre 
Dağılımı 
 
%13.9’u dayakla cezalandırma sonucunda tedavi görmüş, %86.1’i ise görmemiştir. 
 
Tutuklu Çocukların Dayakla Cezalandırılma Sonucunda Tedavi Göreme Şekillerine Göre 
Frekansları 
 
Dayakla cezalandırılan çocukların ne yönünde bir tedavi içine girdikleri sorulduğunda 
%20’sinin kulağı kopmuş ve dikilmiş, %20’si ağır yaralanmış, %60’ına ise pansuman 
yapılmıştır. 
 
Özellikle dayakla cezalandırılan çocukların bundan olumsuz yönde etkilendikleri 
saptanmıştır.Uluğtekin 1991 yılında yaptığı araştırmada bu bulguyu desteklemektedir. 
 
 
Tutuklu Çocukların Dayaktan Dolayı Tedaviden Görevlilerin Bu Durumu Polise Bildirip 
Bildirmemelerine Göre Frekansları 
 
Dayaktan dolayı tedavi gören çocukların görevlilerin bu durumu polise bildirip 
bildirmedikleri sorulduğunda %100 oranındaki çocuk bildirilmediğini belirtmiştir. 
 
Tutuklu Çocukların Aile Ve Akrabalarında Suç İşlemiş Birilerinin Olup Olamamasına 
Göre Frekansları 
 
%53.5’inin ailesinde suç işleyen birileri olmadığı, %46.5’inde ise olduğu öğrenilmiştir. 
 
 
Tutuklu Çocukların Aile Ve Akrabalarında Suç İşleyenin Kim Olduğuna Göre Frekansları 
 
Aile ve akrabalarında suç işleyenlerin kim oldukları sorulduğunda  %23.9 oranı gibi büyük bir  
çoğunluğunun babası ve yine aynı oranda yeğenlerin, %15.2 oranıyla ağabeylerin ve yine aynı 
oranla amcanın suç işlediği görülmüştür. 
 
Tutuklu Çocukların Aile veya Akrabalarında Suç İşleyenin Suçlarına Göre Dağılımı 
 
%21.7 oranında adam öldürme, %17.4 oranında hırsızlık, %28.3 oranında yaralama, %10 
oranında siyasi suçların yakınları tarafından işlendiği görülmüştür. 
 
Tutuklu Çocukların Arkadaşlarının Eğitim Ortalamalarına Göre Frekansları 
 
Tutuklu çocukların arkadaşlarının öğretim durumlarına bakıldığında %65.3’ünün sadece 
ilkokul, %27.6’sının ortaokul, %3.1’inin lise, %2’sinin ise okuma ve yazma bilmediği ortaya 
çıkmıştır. 
 
Tutuklu Çocukların Arkadaşlarından Sigara, Alkol, Uyuşturucu Kullananlara Göre 
Frekansları 
 
Arkadaşlarının sigara, alkol ve uyuşturucu kullanma oranlarına bakıldığında sadece %1’inin 
hiçbir şey kullanmadığı geriye kalanların %23.5’inin sigara, %36.7’sinin sigara ve alkol, 
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%36.7’sinin sigara, alkol ve uyuşturucu, %2’sinin ise sigara ve uyuşturucu kullandığı 
belirlenmiştir. 
 
Tutuklu Çocukların Arkadaşlarının hangi Maddeleri Kullandıklarına Göre Frekansları 
 
Arkadaşlarının hangi maddeleri kullandıkları sorulduğunda %13.2’sinin esrar, %28.9’unun 
uçucu maddeleri, %13.2’sinin esrar ve hap, %5.3 esrar, hap,eroin ve kokain, %10.5’inin esrar 
ve uçucu maddeler kullanıldığı anlaşılmıştır. 
 
Tutuklu Çocukların Kendilerinin Alkol, Sigara, Uyuşturucu Kullanmalarına Göre 
Frekansları 
 
Çocukların kendilerinin hangi maddeleri kullandıkları sorulduğunda ise %3.1’i hiçbir 
maddeyi kullanmadığını, %34.7’si sigara içtiğini, %25.5’i sigara ve alkol kullandığını, 
%34.7’si sigara, alkol ve uyuşturucu kullandığını, %2’si ise sadece sigarayla, uyuşturucu 
kullandığını ifade etmiştir. 
 
Tutuklu Çocukların Kendilerinin Hangi Tür Maddeleri Kullandıklarına Göre Frekansları 
 
Tutuklu çocukların hangi tür maddeleri kullandıkları araştırıldığında ise %16.7’si esrar, 
%2.8’i hap, %27.8’i uçucu maddeler, %11.1’i esrar ve hap, %5.6’sı esrar, hap, uçucu 
maddeler, %13.9’u esrar, hap, eroin, kokain, %11.1’i ise esrar ve uçucu maddeleri 
kullanmaktadır. 
 
Tutuklu Çocukların Arkadaşlarında Kumar Oynayan Olup Olmamasına Göre Frekansları 
 
Çocuklardan %30.6’sı arkadaşlarının kumar oynadığını, %69.4’ü ise oynamadığını 
belirtmiştir. 
 
Tutuklu Çocukların Kendilerinin Kumar Oynayıp Oynamasına Göre Frekansları 
 
Çocuklardan %24.7’si kumar oynadığını, %75.3’ü ise oynamadığını belirtmiştir. 
 
Tutuklu Çocukların Kumar Oynamak İçin Parayı Nerden Bulduklarına Göre Frekansları 
 
Çocuklara kumar için parayı nereden temin ettikleri sorulduğunda %62.1’i kazandığı 
maaşlarından, %10.3’ü ailelerinden, %27.6’sı ise çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 
 
Tutuklu Çocukların Arkadaşlarından Suç İşleyen Olup Olmadığına Göre Frekansları 
 
Tutuklu çocukların arkadaşlarına bakıldığında %79.6’sının suç işlediği, %20.4 oranındakilerin 
ise suç işlemedikleri öğrenilmiştir. 
 
Tutuklu Çocukların Arkadaşlarının İşledikleri Suça Göre Frekansları 
 
Bu çocuklardan %39.9 oranındaki gibi büyük bir yüzdeye sahip olan çocuklar hırsızlık suçu 
işlemişlerdir. Geriye kalanlardan %15.4’ü hırsızlık ve yaralama ve yine aynı oranda hırsızlık, 
yaralama ve gasp suçu işlemiş çocuklar yoğunlukta gözükmektedir. 
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Tutuklu Çocukların Arkadaş Gurubunda Lider Olup Olmamasına Göre Frekansları 
 
Tutuklu çocukların arkadaş gurupları içerisinde lider olanlarının oranı %16.3, olmayanların 
oranı ise %83.7’dir. 
 
Tutuklu Çocukların Ailesinin İstanbul’da Olup Olmamasına Göre Frekansları 
 
Tutuklu Çocuklardan %62’i İstanbullu değil, %38’i ise İstanbulludur. 
 
Aileleri İstanbullu Olmayan Tutuklu Çocukların İstanbul’a Aileleri İle Gelip 
Gelmemelerine Göre Frekansları 
 
%63.9 tutuklu çocuk aileleri ile İstanbul’a gelmiş, %36.1 çocuk ise ailelerini bırakarak göç 
etmiştir. 
 
 
İstanbul’a Ailesiyle Gelmeyen Tutuklu Çocukların Geldikleri Yerleşim Birimlerinin 
Türüne Göre Frekansları 
 
%13.6’sı İstanbul’a illerden, %18.2’si ilçelerden, %68.2’si köylerden gelmişlerdir. 
 
 
İstanbul’a Ailesiyle Birlikte Gelmeyen Tutuklu Çocukların Gelme Nedenlerine Göre 
Frekansları 
 
%90.9 çocuk çalışmak için, %4.5 çocuk aileyle daha evvel İstanbul’a geldiği için, %4.5 çocuk 
ise gezmeye gelmiştir. 
 
İstanbul’a Aileleriyle Gelmeyen Tutuklu Çocukların İstanbul’a Yalnız Gelip 
Gelmediklerine Göre Frekansı 
 
%63.6 çocuk buraya yalnız, %36.4 çocuk ise birileriyle gelmiştir. 
 
İstanbul’a Ailesiyle Gelmeyen Tutuklu Çocukların Ailelerinin Haberdar Olup 
Olmamalarına Göre Frekansları 
 
İstanbul’a gelen çocukların %90.5’inin ailesi haberdar, %9.5’ininki ise haberdar değildir. 
 
Tutuklu Çocukların Suç İşleme Sebeplerine Göre Frekansları 
 
Tutuklu çocukların suç işleme sebeplerine bakıldığında %4’ü soruyu yanıtlamazken, %17’si 
kavga sırasında, %22’si paraları olmadığı için, %33’ü arkadaşlarına uyduğunu, %1’i evden 
kaçmış ve parasız olduğu için, %2’si uyuşturucu kullandığı için, %1’i babasını korumak için, 
%2’si akrabasına uymuş, %4’ü ben yapmadım demiş, %5’i alkolü olduğundan, %2’si kazayla 
suç işlediğini ifade etmiştir. 
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Tutuklu Çocukların Suç İşlerken Tek Olmadıklarına Göre Frekansları 
 
Tutuklu çocuklardan %29.3’ü suç işlerken yalnız olduğunu, %70.7’si yalnız olmadığını 
belirtmiştir. 
 
Suçu Tek Başına İşlemeyen Tutuklu Çocukların Kimle İşlediklerine Göre Frekansları 
 
%87.1’i arkadaşlarıyla, %12.9’u akrabalarıyla birlikte suç işlediklerini ifade etmişlerdir. 
 
Tutuklu Çocukların Karakola Götürülüp Suçlu Oldukları Bilindiği Halde Bırakılıp 
Bırakılmadıklarına Göre Frekansları 
 
%35 çocuk suçlu olduğu bilindiği halde karakolda serbest bırakılmıştır. %65 çocuk ise serbest 
bırakılmamıştır. 
 
Karakola Götürülüp Suçlu Olduğu Bilindikleri Halde Bırakılan Suçlu Çocukların  
Karakola Gitme Sebebine Göre Frekansları 
 
Çocukların Karakola neden gitmiş olduklarına bakıldığında %42.9’u hırsızlık, %31.4’ü 
kimliksiz olduğu için, %17.1’i kavgadan, %2.9’u şüpheli bulunduğundan, %2.9’u ise esrar 
bulundurmaktan karakola alınmıştır. 
 
Karakola Götürülüp Suçlu Oldukları Bilindiği Halde Serbest Bırakılan Tutuklu 
Çocukların Bırakılma Sebebine Göre Dağılımı. 
 
Çocukların karakola alındıktan sonra suçları kanıtlanmasına rağmen neden serbest 
bırakıldıkları araştırıldığında %5.7’sinin bırakılma sebebi yanıtsız, %20’si yaşı küçük 
olduğundan, %14.3’ü suç ufak diye, %17.1’i delil yokluğundan, %25.7’si rüşvet verdiğinden, 
%5.7’si bir partinin adamları gelip çıkardıklarından, %11.4’ü ise ifadeyi kabul etmediğinden 
serbest kaldıklarını bildirmişlerdir. 
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(T-23) İç Mimar Tirali N. Çocuk Cezaevi İç Mekanlar Üzerine Bir İnceleme. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlı Anabilim Dalı. Trabzon- 2000 
 
Tutuklu Çocukların Yaşları. 
 
Görüşülen çocukların %6.6’sı 14, %6.6’sı 15, %13.3’ü 16, %67’si 17 ve %6.6’sı 18 
yaşındadır. 
 
Tutuklu Çocukların Kardeş Sayıları. 
 
Bu çocukların 13.3’ü -3, %33.3’ü-4, %6.6’sı -5, %33.6’sı -6, %6.6’sı -7, %6.6’sı 10 kardeşe 
sahiptir. 
 
Tutuklu Çocukların Eğitim Düzeyleri 
 
Çocukların %13.3’ü ilkokuldan terk, %53.3’ü ilkokul mezunu, %13.3’ü orta okuldan terk, 
%13.3’ü orta okul mezunu, %6.6’sı lise mezunudur.  
 
Bu sonuçlar eğitim ve suç ilişkisini ortaya çıkarmaktadır. 
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(T-24) Karpat O., Kişioğlu P., Örücü C., Pekbey A. Türkiye’deki Çocuk Islahevlerinde 
Bulunan Çocukların Suç Türü İle Çocuğun Ve Ebeveynlerin Eğitim Durumu, Aile 
YAPISI Ve İkamet Ettikleri Yer Arasındaki İlişkilerin Ki- Kare Bağımsızlık 
Analizleriyle İncelenmesi. Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatislik 
Bölümü. Haziran- 1994. 
 
Islahevinde Bulunan Çocukların Suçlarının Dağılımı. 
 
Araştırmaya katılan çocuklardan %30’u hırsızlık suçundan, % 1’i ise yaralama suçundan 
hüküm giymişlerdir. 
 
Suçlu Çocukların Suçu İşledikleri Yaş Dağılımları 
 
Anketin uygulandığı 607 çocuktan 15-18 yaş gurubunda bulunanların oranı %81.05’tir. 
Ayrıca anket uygulanan 607 çocukta, hırsızlık suçu ile hüküm giyenlerin oranı %30.81’dir. 
Bu çocuklardan %3.79’u 8-14 yaş gurubunda gasp suçundan, %25.86’sı 15-18 yaş gurubunda 
hırsızlık suçundan hüküm giymiştir. 
 
Çocukların işlediği suçlara göre  yaş gurupları karşılaştırıldığında en fazla 15 yaşındaki 
çocuklarda suç işleyenlere rastlanmaktadır. 
 
Suçlu Çocukların Aile Fert Sayılarının Dağılımı. 
 
Araştırmaya katılan 607 çocuktan, hırsızlık suçundan hüküm giyenlerin oranı %29.32, 5-10 
aile fert sayısına sahip çocukların oranı %82.70’tir. Ayrıca bu çocuklardan aile fert sayısı 0-4 
aralığında olanlar %1.32’si gasp suçundan, aile fert sayısı 5-10 aralığında olanların %24.38’i 
hırsızlık suçundan hüküm giymiştir. 
 
Suçlu Çocukların Aile Durumlarının Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya göre hırsızlık suçundan hüküm giyenlerin oranı %30.81, öz anne ve 
babaya sahip olanların oranı %67.22’dir. Ayrıca bu çocuklardan üvey anne ve babaya sahip 
cinsel suçlardan hüküm giyenlerin oranı %0.82, öz anne babaya sahip kişisel suçlardan 
hüküm giyenlerin oranı ise %18.62’dir.  
 
Suçlu Çocukların Ailelerinin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Anketin uygulandığı 607 çocuktan hırsızlık suçuyla hüküm giyenlerin %30.81, anne babası 
evli çocukların oranı %76.61’dir. Ayrıca bu çocuklardan anne babası ayrı gasp suçundan 
hüküm giyenlerin oranı %1.15, anne babası evli ve hırsızlık suçundan hüküm giyenlerin oranı 
ise %21.58’dir. 
 
Suçlu Çocukların Babalarının Çalışma Durumlarına  Göre Dağılımı. 
 
Anketin uygulandığı 607 çocuktan gasp suçuyla hüküm giyenlerin oranı %30.81, 
%26.69’unun babası işçidir. Ayrıca bu çocuklardan babası esnaf olup cinsel suçlardan hüküm 
giyenlerin oranı %0.82, babası işçi olup gasp suçundan hüküm giyenlerin oranı ise %9.88’dir. 
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Suçlu Çocukların Annelerinin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Anketin uygulandığı 607 çocuktan hırsızlık suçuyla hüküm giyenlerin oranı %30.81, annesi 
okur yazar olmayanların oranı %46.29’dur. Ayrıca bu çocuklardan annesi okur yazar olup 
hem kişisel suçlardan hem de cinsel suçlardan hüküm giyenlerin oranı %3.13, annesi okur 
yazar olmayan ve hırsızlık suçundan hüküm giyen çocukların oranı ise %15.49’dur. 
 
Suçlu Çocukların Babalarının Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Anketin uygulandığı 607 çocuktan hırsızlık suçuyla hüküm giyenlerin oranı %30.81, babası 
herhangi bir okuldan mezun olanların oranı %52.39’dur. Ayrıca bu çocuklardan babası 
ilkokul mezunu olan ve hırsızlık suçundan hüküm giymiş olanların oranı %15.65, bası yüksek 
okul mezunu olup cinsel suçlardan hüküm giymiş olanların oranı ise %1.81’dir. 
 
Suçlu Çocukların Yaşadıkları Yerleşim Bölümlerine Göre Dağılımı. 
 
Anket uygulanan 607 çocuktan, hırsızlık suçundan hüküm giymiş oranı %30.81, büyük 
şehirde yaşayanların oranı %32.45’tir. Ayrıca bu çocuklardan büyük şehirde yaşayan ve 
hırsızlık suçundan hüküm giyenlerin oranı %13.34, köyde yaşayıp hırsızlık suçundan hüküm 
giyenlerin oranı ise %2.64’tür. 
 
Suçlu Çocukların Eğitim Düzeylerinin Dağılımı. 
 
Anket uygulanan 607 çocuktan, hırsızlık suçundan hüküm giyenlerin oranı %30.81, ilkokul 
mezunu olanların oranı %77.27’dir. Ayrıca hırsızlık suçundan hüküm giyenlerin ve ilkokul 
mezunu olanların oranı %26.52, oku ve yazar olmayıp hem cinsel suçlardan hem de kişisel 
suçlardan hüküm giyenlerin oranı %0.99’dur. 
 
Suçlu Çocukların Kötü Alışkanlıklarının Dağılımı. 
 
Anket uygulanan 607 çocuktan, hırsızlık suçuyla hüküm giymişlerin oranı %30.81, kötü 
alışkanlığı olmayanların oranı ise %66.39’dur. Ayrıca kötü alışkanlığı olmayıp hırsızlık 
suçundan hüküm giyenlerin oranı %20.10, kötü alışkanlığı olup cinsel suçlardan hüküm 
giyenlerin oranı %6.92’dir. 
 
Suçlu Çocukların Göç Etme Durumlarının Dağılımı. 
 
Anket uygulanan 607 çocuktan, hırsızlık suçundan hüküm giyenlerin oranı %30.81, göç 
etmeyenlerin oranı %61.78’dir. Ayrıca göç edip cinsel suçlardan hüküm giyenlerin oranı 
%6.92, göç etmeyip kişisel suçlardan hüküm giyenlerin oranı %17.30’dur. 
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(T-25) Kayaaltı N.  Çalışan Çocuk Suçluluğu, Suç Ve Çalışma İlişkisi ve Islahevi 
Meselesi. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı. 
Ankara – 1994 
 
 
Araştırmada Mevcut 
 
Araştırma sırasında 62 çocuk vardır fakat bir çocuğun araştırma günü tahliye edilmesi 
sonucunda 61 çocuk üzerinde araştırma yapılmıştır. 
 
Eğitim Evlerine Gelmeden Önce Çocukların İş Durumu 
 
İncelen 61 çocuktan 55 tanesi eğitim evine gelmeden önce çalıştıkları tespit edilmiştir. 
 
Eğitim Evlerine Gelmeden Önce Tutukları İş Göre Hükümlü Çocuk Sayısı 
 
Araştırmaya katılan çocukların 15’i tarımda, 11’i tamircilikte, 13’ü hizmet sektöründe, 1’i 
sokak satıcılığında, 15’i diğer işlerde, 6’sı ise çalışmamaktadır. 
 
Görüldüğü gibi araştırmaya katılan çocukların büyük bir kısmı gelecek güvencesi olmayan 
işlerde çalışmaktadır. 
 
Çocukların Suç İşlediği Esnada Okul Durumu 
 
Çocukların büyük bir kısmı ilkokul mezunudur. Lise mezunu olan 5 kişidir. Bu yüzden kültür 
seviyeleri oldukça düşük seviyededir. Çocukların %55’i okula giderken çalışmaktadır. 
 
Çeşitli sebeplerden okuldan ayrılan çocuk soluğu çalışma ortamında almaktadır. Daha küçük 
yaşlarda çalışmaya zorlanmaktadır. 
 
Çalışmaya Başlama Ve Suç İşleme Yaşı 
 
Araştırma sonucuna göre 13-15 yaşlar arasındaki çocukların hem çalışmaya hem de suç 
işlemeye başladığı görülür.  
 
Çocukların çalışmaya başlama ve suç işleme yaşları oldukça düşüktür. Bu durum ülkemizin 
ekonomik şartlarından kaynaklanmaktadır. 
 
Çalışma Sebepleri 
 
Araştırmaya katılan çocukların çalışma sebeplerine bakıldığında 22 çocuğun aile bütçesine 
katkıda bulunmak için çalıştığı görülür.  
 
Çocukların büyük bir çoğunluğunun aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmaktadır. Bu 
yüzden çocukların büyük bir kısmı ekonomik olarak zayıf durumda olan ailelerden 
gelmektedirler. 
 
Ayrıca bu çocukların büyük bir kırsal kesimden gelmektedirler. Kırsal kesimde tarla işlerinde 
çocukların çalışmalarına ailelerin çok ihtiyaç duydukları ise bir gerçektir. 
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Suç İşlemede Etki. 
 
Çocukların suç işlemede en çok kimin etkisi olduğu araştırıldığında 45 çocuk kendi iradesiyle 
suç işlediğini, 10 çocuk ise diğer yanıtını vermiştir. 
 
Çocukları Suça Karşı Kontrol Eden 
 
Çocukların 25 tanesi kontrol edenin olmadığını, 20 tanesinin anne ve babası tarafından 
kontrol edildiğini söylediği tespit edilmiştir.  
 
Çocukların çalışma ortamlarında genellikle kontrolsüz kaldıklarını ve suç unsurlarını daha 
önce tekrar ettikleri belirlenmiştir. 
 
Çocukların Barınma Durumları 
 
Çocuklar çalışma sırasında kendi evlerinde yatıp kalkmaktadır. Sadece 4 çocuk işyerinde 
arkadaşları ile kalmakta, 1 çocuk işyerinde yalnız kalmakta, 2 çocuk akrabalarının yanında 
kalmakta, 4 çocuk arkadaşları ile bir evde kalmaktadır. Geriye kalan 44 tane çocuk evlerinde 
kalmaktadırlar. 
 
Hükümlü Çocukların Eğitim Evlerindeki Çalışmaları 
 
Hükümlü çocuklar eğitim evlerinde dört iş kolunda çalışmaktadırlar. Buna göre 33 çocuk 
hizmet işlerinde, 13 çocuk kundurada, 5 çocuk terzihanede, 10 çocuk ise okulda görev 
almaktadır. 
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(T-26) Ceyhan N., Boğagil R., Tekin B., Gökçek L.H., Can Ö. Suçlu Çocuklar Ve Suça 
İtilme Nedenlerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü. 
Ankara – 1995 
 
Yaş Dağılımı Tablosu. 
 
Ankara cezaevinde bulunan 83 çocuğun yaşlarına göre dağılımı şu şekildedir.%1’i-13, %6’sı -
15, %31’i -16, %46’sı -17,  %16’sı-18 yaşındadır. 
 
Doğum Yerlerine Göre Dağılım  
 
Çocukların %24’ü ilde, %41’i ilçede, %29’u ise köyde doğmuştur. 
 
En Uzun Süre Yaşayan Yere Göre Dağılımı 
 
Çocukların %46’sı en uzun süre ilde, %27’si ilçede, %28’i köyde yaşamıştır. 
 
Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 
 
Araştırmaya katılan %4 çocuk okur ve yazar değildir. %1’i okur-yazar, %60’ı ilkokul 
mezunu, %13’ü orta okul, %2’si lise mezunu, %18’i ise lise öğrencisidir. 
 
Okul Hayatından Memnuniyet Durumlarına Göre Dağılımı 
 
Ankara çocuk eğitim evinde barınan 83 çocuktan 78 tane çocuğun %85’i okul hayatından 
memnun olduğunu, %15 ise memnun olmadığını belirtmiştir. 
 
Sınıf Tekrarlama Durumlarına Göre Dağılımı 
 
%83’ü sınıfı tekrarladığını, %62’si ise tekrarlamadığını belirtmiştir. 
 
Okuldan Kaçma Durumlarına Göre Dağılımı. 
 
Okula giden çocuklardan %41’i okulu terk etmiş, %59’u ise terk etmemiştir. 
 
Terk Etme Sebeplerine Göre Dağılım Tablosu 
 
12 çocuk dersleri sevmediğinden, 1 çocuk arkadaşlarını sevmediğinden, 3 çocuk 
öğretmenlerini sevmediğinden, 4 çocuk başka nedenlerden ötürü okulu terk ettiklerini ifade 
etmişlerdir. 
 
Terk Ettiklerinde Ne Yaptıklarına Göre Dağılımı. 
 
Okulu terk ettiklerinde 3 çocuk arkadaşlarıyla oynadığını, 5 çocuk arkadaşlarıyla kahveye 
gittiğini, 4 çocuk sinemaya gittiğini, 16 çocuk ise gezdiğini belirtmiştir. 
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Okulu Terk Ettiklerinde Ailenin Haberdar Olmasının Dağılımı 
 
13 çocuk ailesinin okulu terk ettiğinde ailesinin haberdar olmadığını, 16 çocuk ise haberdar 
olduklarını belirtmiştir. 
 
Okulu terk eden Çocukların Ailelerinin Tepkilerine Göre Dağılımı 
 
Okulu terk eden ve ailesine haber vermeyen 13 çocuk daha sonra duyulduğunda 12 tanesinin 
ailesinin nasihat ettiği, 1 çocuğunki ise ilgilenmediği anlaşılmıştır. 
 
Hüküm Giydirecek İlk Suçunu İşleme Yaşına Göre Dağılımı 
 
Görüşülen çocuklardan 4’ü 8-10 yaşları arasında, 8’i 11-12 yaşları arasında, 33’ü 13-14 
yaşları arasında, 27’si 15-16 yaşları arasında, 7’si 17 yaşında ilk kez suçlarından ötürü hüküm 
giydiklerini vurgulamışlardır. 
 
Öz Anne ve  Babanın Arasındaki İlişki Durumuna Göre Dağılımı 
 
Araştırmaya katılan %74 çocuğun anne ve babası daima iyi geçinirken, %19’ çoğu zaman, 
%4’ü ara sıra geçinemediklerini, %1’i ise hiç geçinemediklerini belirtmiştir. 
 
Öz Anne ve Babanın Birlikte Yaşama Durumlarına Göre Dağılımı 
 
Çocukların %92’sinin öz anne ve babası birlikte yaşamaktadır. 
 
Anne Ve Babalarının Evlenme Şekilleri 
 
%43’ü resmi nikahla, %11’i imam nikahıyla, %26’sı ise her ikisini kıydırarak evlenmişlerdir. 
 
Annenin Öğrenim Durumu 
 
Çocukların %33’ünün annesi okur- yazar değildir. %15’i ise okur- yazardır. %43’ü ilkokul 
mezunuyken, %7’si ortaokul, %2’si lise mezunudur. 3 çocuk soruyu cevapsız bırakmıştır.  
 
Babanın Öğrenim Durumunu 
 
Çocukların %15’inin babası okur-yazar değilken, okur yazar olanların oranı %10’dur. %54’ü 
ilkokul mezunu iken, %14’ü ortaokul, %3’ü lise, %4’ü yüksekokul mezunudur. 
 
Annenin İş Durumu 
 
Annelerin iş durumlarına bakıldığında %19’unun çalıştığı, %81’inin ise ev hanımı olduğu 
saptanmıştır. 
 
Ailenin Ekonomik Durumu 
 
Çocukların ailelerinin ekonomik durumlarına bakıldığında %16’sının fakir, %84’ünün orta 
düzeyde olduğu anlaşılmıştır. 
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Kardeş Sayısı 
 
Çocukların %5’inin hiç kardeşi yokken, %16’sının 1, %15’inin 2 ve %64’ünün 3 veya daha 
fazla kardeşe sahip oldukları gözlenmiştir. 
 
Babanın Yada Annenin Uyuşturucu Madde Kullanıp Kullanmadığı 
 
Çocuklardan %97’si anne ve babasının uyuşturucu madde kullanmadığını, %3’ü ise 
kullandığını belirtmiştir. 
 
Çocuğun Alkol Alıp Almama Durumu 
 
Bu soruya cevap veren çocuklardan %49’u alkol kullandığını, %51’i ise kullanmadığını 
belirtmiştir. 
 
Çocuğun Kumar Yada Şans Oyunu Oynama Durumu 
 
Yapılan araştırmada %27’sinin oynadığı, %73’ünün ise oynamadığı öğrenilmiştir. 
 
Çocuğun Uyuşturucu Alıp Almam Durumu 
 
Çocuklardan %7’si kullandığını belirtirken, %93’ü kullanmadığını belirtmiştir. 
 
Ailede Başka Hüküm Giyen Kişi Olup Olmadığı 
 
Bu soruya cevap veren çocukların %28’inin ailesinde hüküm giyen biri olduğu, %72’sinde ise 
olmadığı anlaşılmıştır. 
 
Ailede Hüküm Giyen Kişilerin Kim Olduğu 
 
Çocuklara ailesinde hükümlü olanların yakınlık dereceleri sorulduğunda 11 çocuğun 
babasının, 1 çocuğun kardeşinin, 10 çocuğun da yakınlarının hüküm giydiği anlaşılmıştır. 
 
Islahevinden Önce Çalışma Durumları 
 
Islahevine gelmeden önce çocukların %77’si bir işte çalıştığını, %23’ü ise çalışmadığını 
belirtirken, soruya bir çocuk cevap vermemiştir. 
 
Çalışmaya Başlama Yaşı 
 
Bu soruya cevap veren 56 çocuktan %2’si 0-7, %30’u 8-11, %59’u 12-15 ve %9’u 16 yaşında 
ilk kez çalışmaya başlamışlardır 
 
Kazanılan Parayı Harcama Şekli 
 
Bu soruya cevap veren 55 çocuktan %71’i kazandığı parayı ailesine verirken, %29’u kendi 
harcadığını belirtmiştir. 
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Islahevine Gelmeden Önce Sürekli Bir Arada Olduğu Arkadaşlarının Olup Olmaması 
 
Bu soruya cevap veren 80 çocuktan %71’i böyle arkadaşlarının olduğunu, %29’u ise 
olmadığını yanıtlamıştır. 
 
Arkadaşları İle Arasındaki İlişki 
 
Sürekli arkadaşları olduğunu söyleyen çocuklardan %77’si her zaman iyi geçindiklerini, 
%11’i her zaman kendi dediğinin olduğunu, %10’u bazen kendi dediğinin olduğunu, %2’si 
başka seçeneğini seçme yoluna gitmiştir. 
 
Suç İşlemesinde Arkadaş Etkisinin Varlığı 
 
Bu soruya cevap veren 58 çocuktan %38’i arkadaşlarının etkisi olduğunu, %64’ü ise 
olmadığını söylemiştir. 
 
Islahevinden Çıktıktan Sonra Aynı Arkadaş Gurubuyla Beraber Olup Olmayacağı 
 
Bu soruya cevap veren 60 çocuktan %67’si arkadaşları ile görüşeceğini, %33’ü ise 
görüşmeyeceğini ifade etmiştir. 
 
Televizyon Yapımlarından Etkilenme Durumu 
 
Bu soruya cevap veren 78 çocuktan %22’si etkilendiğini, %78’i ise etkilenmediğini 
belirtmiştir. 
 
Islahevine Gelen Ziyaretçisinin Olup Olmadığı 
 
Bu soruya cevap veren 80 çocuktan %5’inin annesi, %4’ünün babası, %20’sinin hem annesi 
hem babası, %5’inin kardeşleri, %46’sının ise başkaları ziyaret ettiği öğrenilmiştir. 
 
Hangi Sıklıkla Ziyarete Gelindiği 
 
Bu soruya cevap veren 60 çocuktan %28’inin her hafta, %48’inin ara sıra, %8’inin çok 
seyrek, %15’inin ise sadece özel günlerde çocukları ziyaret ettikleri öğrenilmiştir. 
 
Aile İle Haberleşip Haberleşmemeleri 
 
Ziyarete kimsesinin gelmediği 12 çocuktan 11’i ailesi ile haberleşirken sadece 1 çocuk ailesi 
ile haberleşmemektedir. 
 
Ailenin Ziyaret Gelmemelerinin Sebepleri 
 
Ziyaret kimsesinin gelmediğini ifade eden çocuklardan 4’ü maddi olanaksızlıklardan , 4’ü 
yerleşim uzaklığından, 3’ü her iki nedenle ailelerinin onları ziyarete gelemediğini belirtmiştir.  
 
Islahevinde Sorunların Çözümünde Başvurulan Kişiler 
 
Bu soya cevap veren 75 çocuktan %4’ü gözetmene, %32’s, müdüre, %23’ü psikoloğa, %41’i 
ise başka birine sorunlarını açtığını ifade etmiştir. 
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Islahevinden Sonra Gidilmek İstenilen Yerler 
 
Bu soruyu yanıtlayan 75 çocuktan %76’sı ailesinin yanına, %8’i abisine, %1’i akrabalarına, 
%3’ü ise yurt dışına, %12’si ise karar vermediklerini ifade etmişlerdir. 
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(T-27) Beslen Ç. Çocuk Suçluluğu Üzerine Elazığ Çocuk Islahevinde Sosyolojik Bir 
Çalışma Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü. 1985 
 
Doğum Yerleri 
 
Elazığ çocuk ıslahevinde 260 çocuk üzerinde yapılan bu araştırmaya göre çocukların % 43’ü 
köy doğumlu, %22.7’si ilçe, %30’u ise kentlerde doğmuştur. 
 
Bu sonuç bize kısal kesimlerde doğmuş olan çocukların daha çok anti- sosyal davranışlar 
içerisinde bulunduklarını göstermektedir. Bunun sebebi ise kent yaşamı ve bu çocukların 
uyum sağlayamaması ve ekonomik şartların zorluğudur. 
 
Bölgelere Göre Bakıldığında  
 
Bölgelere göre tutuklu çocukların dağılımlarına bakıldığında %42.6 çocuğun Güney Doğu 
Anadolu’dan geldiği görülür. 
 
 Ülkemizde En Çok İşlenen Çocuk Suç Türleri 
 
Elde edilen bilgilere bakıldığında en çok suç oranı %46.2 oranıyla mala yönelik suçlardır.  
 
Yerleşim Birimlerine Göre Çocukların En Çok İşledikleri Suçlar. 
 
Yapılan araştırmaya göre kırsal kesimlerde çocukların %49.9’u şahsa yönelik suç işlemekte, 
kentlerde ise çocukların %83’ü mala yönelik suç işlemektedir. 
 
Son yıllarda özellikle kentlerde hırsızlık ve gasp gibi suçların artış gösterdiği görülmüştür. 
 
Cinsel Suçların Dağılımı 
 
Dikkat edilecek başka önemli bir husus ise cinsel suçların %46.2’sinin kırsal kesimlerde 
işlenmiş olmasıdır.Bulgulara göre bu suçlardan %44’ü ırza geçme, %38.9’u ise homoseksüel 
ilişkilerdir. 
 
Cinsel suçların kırsal kesimlerde olması temelinde çeşitli sosyo- ekonomik faktörlerin 
olmasıdır. Ayrıca aile tarafından cinsel eğitimin verilmemesi başlıca önemli nedenler arasında 
yer almaktadır. Yine bu konudaki başka önemli bir nokta ise küçük yaşlardan itibaren bu 
çocukların büyükler arasındaki cinsel ilişkiye tanık olmalarıdır. 
 
Şahsa Yönelik Suçların Dağılımı 
 
Şahsa yönelik suç işlemiş çocukların %12.3’ü kan davası, %15.8’i ise namus meseleleri 
yüzünden işlenmiştir. 
 
Özellikle kırsak kesime mahsusu olan kan davası sonucu işlenen suçlar toprak 
anlaşmazlıkları, hısım anlamazlıkları yüzünden nesilden nesile çocuklara aktarılarak devam 
ettirilmektedir. 
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Geleneksel köy topluluklarında namus en değerli öğe olması nedeni ile namusuna, şerefine, 
malına ve mülkiyetine zarar getiren her olay evin gencini tereddütsüz şiddete yöneltmektedir. 
 
Bu bulgular doğrultusunda geleneklerin çoğu zaman gençleri ve ergenleri olumsuz 
etkileyerek, genellikle onların suç işlemesine sebebiyet vermektedir. 
 
 
Yaşlara Göre Suç Dağılımı 
 
Yapılan araştırmaya göre şahısla ilgili suçların %29’unun 15 yaş civarında işlendiği, mal ilgili 
suçların %29.1’i 16 yaşlarında işlendiği, cinsel suçların ise %33.9’la yine 16 yaş arasında 
işlenildiği görülmüştür. 
 
Mala İl İlgili Suçların Dağılımı 
 
Mala ilgili suçlara bakıldığında %90 oranında hırsızlık suçunun işlenildiği görülür. 
 
Mala karşı suç işleyen çocukların ifadelerine bakıldığında %38.4’ünün genellikle bu suçu 
macera için işlediklerini ifade etmişlerdir. Bu husus çocukların boş zaman değerlendirmesi ve 
eğitiminin önemine dikkat çekmektedir. 
 
Aile Yapılar 
 
Elde edilen bulgulara göre suçlu çocukların ailesinin sosyal yapılarına bakıldığında 
%30.8’inin parçalanmış ailelere sahip olduğu gözlenmiştir. 
 
Çeşitli araştırmacıların yapmış oldukları araştırmalara bakıldığında ülkemizde ailelerin son 
yıllarda parçalanmasında artış gözlenmeye başlamıştır.  
 
Parçalanmış ailelerin getirmiş olduğu olumsuzluklar ve toplumsal getiriler çocukları negatif 
yönde etkileyerek suça itmektedir. 
 
Kardeş Sayısı 
 
Elde edilen sonuçlara bakıldığında, hükümlü çocukların %88.9 oranın dört ve daha fazla 
kardeşe sahip oldukları görülmüştür. 
 
Bu bulgu kardeş sayısıyla,suç işleme arasında bir bağ oluşturmaktadır. Zira sosyo- ekonomik 
açıdan yetersiz ailelerde kardeş sayısı arttıkça, eğitim, beslenme, dengeli bir sosyal ilişki 
kurma imkanı azaldığı görülmüştür. 
 
Kardeş sayısının Yüksek Olduğu Hükümlü Çocuklarda Suç Dağılımı 
 
Araştırmaya göre dört veya daha fazla kardeşe sahip hükümlü çocukların %84.4’ü şahısla 
ilgili suçlara yöneldikleri, %89.3’ünün mala karşı suç işlediği, %92.4’ünün ise cinsel suçlar 
işlemiş olduğu görülmüştür. 
 
 
Sonuç olarak suç işleyen çocukların %82’sinin kalabalık ailelerden geldikleri tespit edilmiştir. 
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Oturdukları Konutta Göre Suç Dağılımı 
 
Konut ve suç olgusuna birlikte bakıldığında, şahısla ilgili suçların %59.4’ünün, mal ile ilgili 
suçların %69.2’sinin, cinsel suçların %58.5’inin bir veya üç odalı konuta sahip ailelerden 
gelen çocuklar olduğu tespit edilmiştir. 
 
Bu bulgular kalabalık ailelere sahip bu çocukların yetersiz oda sayısının bulunmadığı 
konutlarda büyüyerek sıhhatli bir ortamda büyümedikleri ve erken yaşta yetişkinler arasındaki 
cinsel hayatı öğrendiğini göstermiştir. 
 
Aileleri İle Birlikte Yaşama Durumları 
 
Suçlu çocukların %29.6’sının suç işlemeden önce çeşitli nedenlerle ailelerinden ayrı kaldıkları 
gözlenmiştir. 
 
Çeşitli nedenlerden dolayı ailelerinden ayrı kalmış çocukların suç yüzdeleri %36.7 
oranındadır. 
 
Bu bulgular ışığında diyebiliriz ki çeşitli nedenlerden dolayı ailesinden ayrı kalmış çocukların 
üzerinde otorite ve uyum boşluğu olmaktadır. Zira fert ilk olarak ailesi içerisinde kişilik 
kazanmakta ve sosyalleşmektedir. 
 
Hane Başkanının Sosyo- ekonomik düzeyi ve Eğitim Düzeyi 
 
Elde edilen bilgilere bakıldığında hükümlü çocukları çoğunluğunun hane halkı başkanının 
sosyo- ekonomik  ve eğitim düzeyi düşük olduğu gözlenmektedir. Hane halkı başkanlarının 
%25.8’i işçi, %30’u çiftçi olduğu gözlenmiştir.   
 
Çocuğun Daha Önce Sabıkası Olup Olmama Durumu 
 
Yapılan araştırmaya göre hükümlü çocukların %6.5’i daha önce sabıka almışlardır. Bu orana 
paralele olarak en çok suç işlemiş suçlara bakıldığında %11.7’sinin daha önce de mala karşı 
suç işlediği görülür. 
 
Çocukların Eğitim Düzeyleri 
 
Yapılan araştırmaya bakıldığında hükümlü çocukların %62.7’si ortaokul terk ve ilkokul 
mezunları oldukları görülmüştür. 
 
Çocuğun eğitim durumuna göre en çok işledikleri suçlara bakıldığında %91.9’u şahısla ilgili 
suçlar işlemişler, ikinci olarak da cinsel suçlara yönelmişlerdir. 
 
Görüldüğü gibi çocuğun okur- yazar olmak yada ilkokul mezunu olması suçluluğun 
önlenmesinde pek etkili olamamıştır.Fakat eğitim kademelerin yükselmesiyle bunun 
önlenebileceği düşünülmektedir. 
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Çocukların Islahevine Gelmeden Önce Çalışma Durumları 
 
Yapılan araştırmada çocukların %85.7’sinin ıslahevine gelmeden önce çalıştıkları 
gözlenmiştir.  
 
Burada dikkat edilecek husus ise çalışan çocukların %89.1’inin mala karşı suçlar işemesidir. 
Bir başka dikkat çeken unsur ise çalışan gurubundaki çocukların %57.7’sinin başkasının 
yanında, %28’inin kendi işinde çalışmakta oldukları ve başkasının işinde belli bir ücretle 
çalışanların %70.8 gibi yüksek oranda mala karşı suçlar işlemesidir. 
 
Bununla birlikte kendi işlerinde veya babalarının yanında çalışan çocukların %36.9’u cinsel 
suçlar işlemektedir. 
 
Görüldüğü gibi çocukların çeşitli sosyo- ekonomik nedenlerden ötürü daha öğretim çağında 
olmaları yerine çalışma hayatına atılmaları onların üzerinde olumsuz etkiler yaratarak anti-
sosyal davranışlara itmektedir. 
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(T-28) Doç. Dr. Erdoğmuş Z. Elazığ Çocuk Islahevindeki Hükümlü Erkek Çocukların 
Suç İşleme Sebepleri Konusunda Bir Sosyolojik Araştırma  
 
Hükümlülerin Suç İşlemeden Önce En Uzun Süre Yaşadıkları Yerleşim Birimlerine Göre 
Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya göre %43’ü köylerde, %2’si bucaklarda, %14’ü ilçe merkezlerinde, 
%41’i ise il merkezlerinde yaşamışlardır. 
 
Ancak bu çocuklardan %78’i çeşitli nedenlerle daha sonradan kentlere ve il merkezlerine 
geçerek uzun sürede burada yaşadıkları tespit edilmiştir. Aile reisleri kentlere göç ederken 
daha iyi şartlar altında yaşayacaklarını ümit etmiş fakat sonralarda daha çok gecekondu tipi 
meskenlerde yaşayan bu ailelerin çocukları tatminsiz ve suça eğilimli bir hale gelmişlerdir. 
 
Hükümlülerin Ailelerindeki Kişi Sayısı 
 
Araştırma %82’i hükümlü çocuğun altı ve daha fazla kişinin bir arada bulunduğu ailelerden 
geldiklerini ispatlamıştır. 
 
Kalabalık ailelerden gelen çocukların ilgiden yoksun kalacağı düşünülse de, ailenin büyük 
olması çocuğun daha çok gözetleneceğini düşündürmektedir. Çekirdek ailelerde ise çocuk 
bundan yoksun olarak büyümelerine rağmen daha sağlıklı oldukları gözlenmiştir. Başka 
araştırmacılar da bunu kanıtlayacak bulgular bulmuşlardır. Sonuç olarak kalabalık ailelerden 
gelmiş olan çocukların daha çok suça yöneldiğini görürüz. 
 
Yaşadıkları Çevredeki Ailelere Kıyasla Ailelerinin Ekonomik Düzeyi Hakkında 
Hükümlülerin Görüşü. 
 
Hükümlü çocuklara ailelerinin ekonomik düzeyi sorulduğunda %74’ü yaşadığı çevrede orta 
düzeyde olduklarını, %14’ü yoksul olduklarını bildirmişlerdir. En zengin ve en fakir olduğunu 
ifade eden sadece birer çocuktur. 
 
Bu durumda iki düşünce akla gelmektedir. Bunlardan birincisi çocuğun geldiği çevre genel 
olarak yoksuldur ve çocuğu orta hali olması aslında yoksul olmadığını işaret etmez. İkinci 
düşünceye göre hareket edecek olursak,  orta sınıfa tabi olan çocukların daha çok suça 
eğildiğini düşünebiliriz. 
 
Hükümlülerin Anne Ve Babalarının Öğrenim Durumları 
 
Hükümlü çocukların annelerinin eğitim düzeylerine bakıldığında eğitim düzeylerinin oldukça 
düşük olduğu gözlenir. Annelerin %81’inin okuma ve yazması yoktur. Babalarda ise bu oran 
%35 ‘i geçmemektedir. 
 
Sonuç olarak ataerkil aile yapısının çoğu yerde gözlendiği ülkemizde, çocukların büyük 
ölçüde anneler tarafından yetiştirildiği, ihtiyaçlarının karşılandığı düşünülürse, çocukların 
çağdaş hayat ihtiyaçlarına karşılık vermekte güçlük çekecekleri bir gerçektir. Buna göre 
annenin evde olup olmasından çok, eğitim düzeyinin çocuğun suçla ilgili davranışlarında 
önem taşıdığı kanısı uyanmıştır. 
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Babalarının Olumsuz Alışkanlık Ve Davranışları Yönünden Hükümlülerin Verdikleri 
Cevaplar 
 
Babaların olumsuz davranışlarına bakıldığında %18’inin alkol kullandığı, %9’unun kumar 
oynadığı, %5’inin uyuşturucu kullandığı, %8’inin evlilik dışı ilişkisi olduğu, %48’inin evde 
kavga çıkardığı, %30’unun ev dışında kavga çıkardığı, %26’sının küfürle konuştuğu 
anlaşılmıştır. 
 
Yurt dışında yapılmış olan bir araştırmaya göre baba ve çocuk ilişkisinin suçta çok önemli bir 
anahtar olduğu saptanmıştır. Babanın çok meşgul olması, ilgisiz yada reddedici olması, çok 
sıkı bir disiplin uygulaması veya tutarsız davranışlar göstermesi, alkol, uyuşturucu, suçlu 
davranış gibi sosyopatik özelliklere sahip olması, farklı sosyal ve seksüel standartlara sahip 
olması, özellikle erkek çocuklar olmak üzere, çocukların suça yönelmelerinde  sorumlu 
tutulmuştur. 
 
Babaların çeşitli özelliklerini içeren sorular yöneltildiğinde , hükümlü çocukların %70’i 
babalarının çok sinirli olduğunu, %83’ü onları dövdüğünü ifade etmişlerdir. Anneleri için 
ayrıca sorulan benzer sorulara, hükümlülerin %31’i çok sinirli olduğunu, %41’i ise dövdüğü 
şeklinde yanıt vermiştir. 
 
Hükümlülerin Aile Sorunlarına İlişkin Verdikleri Cevaplara Göre Dağılımı 
 
Hükümlü çocuklara yapılan araştırmada aileleri ilgili sorunların ne olduğu sorulmuştur. 
Alınan yanıtlara göre %83’ü ailesinde tartışma olduğunu, %27’si küfür olduğunu, %47’sinin 
fiziksel şiddet olduğunu, %43’ü evden kaçtığını, %16’sı evden kovulduğunu, %21’i ise 
yaralama olaylarının olduğunu ifade etmiştir. 
 
Birsen Sonuvar’ın ağır davranış bozukluğunda ruhsal ve sosyal etkenlerin inceleyen 
çalışmasında, disiplini çelişkili, tutumları aşırı derecede cezalandırıcı olan ailelerde 
çocuklarında da ağır davranış bozuklukları ve suç işlemeye eğilimli olduklarını belirtmiştir. 
Bununla birlikte Sonuvar aşırı hoşgörü ve hiçbir disipline maruz kalmayan çocukların da aynı 
düzeyde suça eğilimi olduğunu açıklamıştır. 
 
Anne Baba Problemleri Hakkında Hükümlülerin Cevapları 
 
Hükümlülerin %86’sının ailesinde tartışma, %68’inde babanın anneyi dövme, %4’ünün 
annenin babaya vurması, %29’unun annenin evi terk etmesi, %8’inini ise babanın evi terk 
etmesi gibi anne baba problemleri arasında yaşadıkları belirlenmiştir. 
 
Ailenin zayıf veya kopmuş olduğu ailelerde çocukların da suça eğilimi artmaktadır. 
 
Hükümlülerin Ailelerinde En Çok Anlaşmazlığa Sebep Olan Kişi Hakkındaki Görüşleri 
 
Hükümlülerin %24 oranında en çok sorun yaşadıkları kişinin kardeşleri olarak görünmesi, 
kardeşler arasında kıskançlık ve huzursuzluğun varolduğunu bizlere düşündürtmektedir. 
Bununla birlikte sağlıksız aile ortamı içerisinde %53 hükümlü çocuğun babalarını sorun 
olarak görmesi suçu oranını bir kat daha arttırdığı dikkat çekmektedir. Tüm bunlarla birlikte 
ailede %13 oranında kendilerin sorunu yaşatıyor olması bu çocukların her zaman başkalarını 
suçlar bir tavır sergilemediklerinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. 
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Bu sonuçlar ışında çocukların babalarını ya kötü bir şekilde taklit etmiş yada babalarını model 
olarak almayı reddederek dah kötü modelleri örnek olarak kendilerine alıp, yönlendirilmiş 
olabilirler. 
 
Hükümlülerin Aileleri Tarafından En Sık Uygulanan Cezalandırma Biçimleri 
 
Hükümlü çocuklar ailelerinden gördükleri kötü muamelelerin aynı gibidirler. 
 
Çocuklara %84 oranında  en sık uygulanan ceza biçimi onları dövmektir. Geriye kalanlar ise 
%3 oranında aç bırakılmakta, %4 oranında evden kovulmakta, %6 gibi düşük bir oranda ise 
sözle uyarılmaktadırlar. 
 
Hükümlülerin Öğrenim Durumları 
 
Araştırmaya göre okuma ve yazma bilmeyen yada ilkokul yada az düzeyde öğrenim 
görenlerin oranı %67 oranındadır. 
 
Bu bulgu çocukların iyi bir hayat sürmek için gerekli bilgi ve becerilerden yoksun 
bırakıldığını göstermektedir. 
 
Hükümlülerin Suç İşlemeden Önceki Arkadaşlarının Bazı Alışkanlık Ve Davranışları 
Hakkındaki Görüşleri 
 
Araştırmaya göre suçlu çocukların kötü alışkanlıkları ve davranışlarına bakıldığında 
%44’ünün alkol içme, %8’inin uyuşturucu kullanma, %49’unun hırsızlık, %29’unun kız 
çocuklara sarkıntılık, %13’ünün erkek çocuklarına sarkıntılık, %13’ünün ırza tecavüz, 
%55’inin yaralama, %36’sının ise ıslahevine girip çıkma gibi olumsuz davranışlar sergilediği 
ortaya çıkmıştır. 
 
Elde edilen bu bulguyu bazı araştırmacılar da yapmış oldukları araştırmalarla 
desteklemişlerdir. 
 
Edith Zober, Bandura ve Walters yaptıkları araştırmalar sonucunda fırtınalı ve problemli bir 
dönemde olan ergenlerin, ailelerine olan bağlılıklarını reddederek özgür olmaya çabalaması 
arasında bir akran gurubuna katılarak ona zorunlu hissettiği bir uyum gösterebileceğini 
belirtmiş ve bundan yola çıkarak bu gençlerin çete gurupları içinde suç işleme yönünde 
sosyalleşebileceklerini öne sürmüştür. 
 
Colvin ve Pauly, suçlu gençlerle arkadaşlık eden ergenlerin suçlu olmaya eğilim 
gösterdiklerini belirtmiştir. 
 
Hükümlülerin Suç İşlemeden Önce Boş Zamanlarını Nasıl Değerlendirdikleri 
 
Hükümlü çocuklara ıslahevine gelmeden önce boş zamanlarını nasıl değerlendirdikler 
sorulduğunda %60’ı top oynayarak, %23’ü gazete okuyarak, %62’si sinemaya giderek, %89’u 
televizyon seyrederek, %95’i ise arkadaşlarıyla birlikte olduğunu ifade etmiştir. 
 
Bu bulguya göre arkadaş faktörünün suç işlemede büyük bir rol oynadığı anlaşılmıştır. 
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Hükümlü Çocukların Suç İşlemeden Önce Seyrettikleri Filmlerden En Çok Tercih Ettikleri 
Konular 
 
Hükümlü çocukların en çok tercih ettikleri filim sıralamasında %60’nın şiddet ve macerayı 
tercih etmesi dikkat çekicidir. 
 
Bu bulgunun eşliğinde boş zamanlarının büyük bir kısmını televizyon yada sinemaya giderek 
değerlendiren bu çocukların bu tip filmleri tercih etmeleriyle suç işleme arasında bir bağ 
bulunduğunu düşünebiliriz. 
 
 
Brenda ve Charles Griffir A.B.D. televizyonlarındaki çocuk programlarında hemen her zaman 
hayatın kötü ve iyi arasındaki savaş biçiminde basitleştirildiğini, iyinin fantastik çarpışmalar 
sonrasında kötüyü yendiğini, mantığın değil,  kuvvetin çözüm olarak gösterildiğini ve sıklıkla 
kahramanların aslında bir katil olduğunu ancak haklı nedenlerine bakılarak 
cezalandırılmadığını, yetişkinler için hazırlanan bir çok programda ise bu görüşlerin biraz 
daha geliştirilerek sunulduğunu ifade etmişlerdir. Çok küçük yaşlardan itibaren bu yayınlarla 
karşılaşmanın gençleri şiddeti, bir problem çözme yöntemi olarak görmeye itebileceğini 
düşündürebilir. 
 
Hükümlülerin İşledikleri Suç Türüne ve Onların Suç Konusundaki Genel Görüşlerine Ait 
Bulgular 
 
Hükümlü gençlerin işledikleri suç türlerine bakıldığında %35’i adam öldürme, %9’u adam 
öldürme ve cinsel suç, %23’ü cinsel suç, %23’ü hırsızlık, %7’si gasp, %2’si yaralama, %1’i 
ise silah taşımadan dolayı hüküm giymiştir. 
 
Hükümlü gençler arasında yapılan bu araştırma adam öldürmenin , cinsel suçla birlikte adam 
öldürmeyle birlikte alındığında %44 gibi bir oranda olduğu gözlenmiştir. Buna göre en fazla 
işlenen suçların başında gelmekte ve onu hırsızlık suçu takip etmektedir. Burada daha öncede 
bahsedilen aile içi sorunların, sosyopatik özelliklere sahip babaların ve kitle iletişim 
araçlarındaki olumsuz karakterlerinin rolünün çok fazla olduğu düşünülebilir. 
 
Kendilerine Başkalarının Yanında Haksız Yere Hakaret Edilmesi Halinde Hükümlülerin 
Gösterecekleri Tepkiler 
 
Yapılan bu araştırmaya göre böyle bir olumsuz davranışa maruz kalan hükümlü çocukların 
%20’si hoş görüp- unutabileceğini, %13’ü yetkililere şikayet edeceğini, %63’ü 
dövebileceğini, %4’ü ise öldürebileceğini ifade etmiştir. 
 
Bu durum ıslahevindeki eğitim sisteminin yetersizliğinin yanı sıra, çocukların sorunlarını 
çözmek için şiddete eğilimli olduklarını göstermektedir. 
 
Hırsızlık Suçu İşlemiş Hükümlülerin Bu Suçla İlgili Görüşleri 
 
Hükümlülerin işledikleri suçların %23’ü gibi önemli bir bölümünü hırsızlık kapsamaktadır. 
Bir hükümlü çocuk hırsızlık suçunun önlenmesinin mümkün olamayacağını zira kazandıkları 
paranın yemek, alkol, kumar ve zaman zaman geneleve gitmeye yetmediğini belirtmiştir. 
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Bir günlük gazetede çıkan ve “Uslanmayan Hırsız” başlığını tanıyan bir haberde bir gencin 42 
ay cezaevinde kaldığını ve tahliye sonrasında tekrar bu suçtan hüküm giydiği haberini 
yayınlamıştı. Bu olay bulguyu kanıtlayan en iyi örneklerden biridir. 
 
Hükümlülerin Türkiye’de Çocuk Ve Gençlerin Suç İşlemelerinde Hangi Faktörlerin Payı 
Olduğu İle İlgili Görüşler 
 
Elde edilen bilgilere göre %68’inin babaları, %40’ının anneleri, %65’inin ailenin diğer 
üyeleri, %94’ünün arkadaşları, %64’ünün toplum, %90’nının fakirlik, %92’sinin işsizlik, 
%62sının ise kendisi suç işleme faktörü olarak görülmektedir. 
 
Bu verilen daha önce yapılan tüm araştırmaları kanıtlar niteliktedir. 
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(T-29) Yakışıklı N. 11-15 Yaş Gurubundaki Suç İşlemiş Çocukların Sosyo- Kültürel 
Özelliklerinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler 
Anabilim Dalı -İstanbul-1997. 
 
Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 
 
Görüşme formu değerlendirildiğinde olguların 44’ünün %88’i erkek, %12’si ise kız oldukları 
tespit edilmiştir. 
 
Çocukların Yaşları 
 
Araştırmaya göre çocukların en fazla mala ilişkin suç işledikleri yaş %30 oranla 14 ve daha 
sonra %22’lik oranla 15 yaştır. 
 
Çocukların Öğrenim Durumları 
 
Çocukların %42’si ilkokul, %12’si ilkokul terk, %10’u ortaokul terk, %8’i devam etmekte, 
%8’i ise okuma ve yazma bilmemektedir. 
 
Çocuğun İşi 
 
Çocuklardan %40’ı çalışmamaktadır. Çalışanların ise %14’ü konfeksiyonda, %12’si oto 
tamirinde, % 12’si ticarette, %14’ü ise hizmet sektöründe çalışmaktadır.  
 
Çalışan Çocukların Parasını Ne Yaptığı 
 
Çocukların %77’si parasını ailesine vermekte, %23’ü ise kendisine harcamaktadır. 
 
Annenin Eğitim Seviyesi 
 
Çocukların annelerinin eğitimlerine bakıldığında %48’inin ilkokul mezunu, %14’ü okur-yazar 
değil, %16’sı ise sadece okur yazar olup, %3’ü ortaokul, %1’i lise mezunudur. 
 
Babanın Eğitim Seviyesi 
 
Çocukların babalarının eğitim seviyelerine bakıldığında %72’sinin ilkokul, %10’u ortaokul, 
%2’si lise mezunu olup %6’sı okuma ve yazma bilmektedir. 
 
Annenin Mesleği 
 
Annelerinin %70’i çalışmamakta, %16’sı ev temizliğine gitmekte, %8’i işçi, %6’sı ise 
hastanelerde personellik yapmaktadır. 
 
Babanın Mesleği 
 
Babaların %20’si şoför, %18’i esnaf, %10’u işsiz, %8’i emekli, %44’ü ise işçidir. 
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Kardeş Sayıları 
 
Çocukların kardeş sayılarına bakıldığında 3 ve 4 kardeşe sahip %22 çocuk varken, 5 ve 6 
kardeşi olanların yüzdesi %18’dir. 
 
Çocukların Kiminle Yaşadığı 
 
Çocukların %88’i ailesi ile, %10’u akrabalarıyla, %2’si ise sokakta yaşamaktadır. 
 
Evde Yaşayan Diğer Bireyler 
 
Evde yaşayan diğer bireyler araştırıldığında %59’unun evinde büyükanne ve büyükbaba, 
%41’ininkinde ise diğer akrabaların yaşadığı öğrenilmiştir. 
 
Ailenin Niteliği 
 
%68 çocuğun annesi ve babası birlikte, %4’ünün anne öz- baba üvey, %4’ünün babası öz- 
annesi üvey, %14’ü sadece anne ile birlikte, %10’u ise sadece baba ile birliktedir. 
 
Oturduğu Konut Tipi 
 
Ailenin oturduğu konut tipine bakıldığında %46’sının apartmanda, %34’ünün müstakil 
evlerde, %20’sinin ise gecekondu tipi evlerde yaşadıkları tespit edilmiştir. 
 
Odasını Paylaştığı Kişiler 
 
Çocuklardan %62’si odasını kardeşleriyle, %32’si ise yalnız olduklarını ifade etmişlerdir. 
 
Ailenin İstanbul’a Göç Etmesi 
 
Yapılan araştırmaya göre %86’sının ailesi göç etmiş, %14’ünün ailesi ise göç etmemiştir. 
 
Arkadaşlarıyla Birlikte Neler Yaptığı 
 
Elde edilen sonuçlara göre %6.25’i hırsızlık, %26.25’i gezmiş, %32.5’i kahve, bilardo atari 
salonlarına gitmiş, %7.5’i sinemaya, %2.5’i ise bisiklete bindiklerini ifade etmişlerdir. 
 
Çocuğun Boş Zaman Uğraşları 
 
Çocuklara boş zamanlarında ne yaptıkları sorulduğunda t.v- radyo, arkadaşlarıyla gezmek, 
%27’lik oranla ilk sırada gözükürken, %18’lik oranla kahveye giderek atari ve  bilardo 
oynamak ikinci sırada gözükmektedir. 
 
Suç İşlediğinde Ailenin Nasıl Davrandığı 
 
Çocukların %46 gibi büyük bir oranı ailesi tarafından dayağa maruz kaldığını, %32’si kızılıp 
azarlanırken, %16’sına ise nasihat verilmektedir.Bunun yanı sıra 3 çocuk evden kovulmuştur. 
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Geçmişte İşlenen Suç Türleri 
 
Geçmişe işledikleri suç türlerine bakıldığında %92’sinin hırsızlık suçunu tekrar ettikleri, 
%8’inin ise adam öldürdükleri öğrenilmiştir. 
 
Hırsızlık Sebebi 
 
%46 çocuk arkadaşlarının etkisiyle hırsızlık yaptığını, %34’ü ekonomik koşullardan, %14’ü 
merak ettikleri için, %6’sı ise aile bireylerince zorlandığı için yaptığını belirtmiştir. 
 
Hırsızlığı Yaptığı Kişi 
 
%64 çocuk hırsızlığı kendi akran gurubuyla yaparken, %20’si bir yetişkinle, %12’si yalnız, 
%4’ü ise ailesiyle yaptığını belirtmiştir. 
 
Suçun İşleniş Zamanı 
 
Hırsızlık suçunu işlediği zamanı araştırdığımızda %54’ü gündüz, %46’sı ise gece yaptığını 
ifade etmiştir. 
 
Ailede Suç İşleyenler 
 
Çocukların ailelerine bakıldığında %62.5’inin kardeşleri, %18.75’inin babası, %18.5’inin ise 
evde yaşayan diğer üyelerin suç işlemiş oldukları görünür. 
 
Ailede İşlenen Suç Türü 
 
Ailede suç işlemiş olan bireylerin %75’i hırsızlık, %19’u adam öldürme veya yaralama, 
%62sı ise ırza geçme gibi suçlardan hüküm giymişlerdir. 
 
Hırsızlıkta Kullanılan Aletler 
 
Hırsızlık yapan çocukların kullandığı aletlere bakıldığında %26 oranıyla en fazla taş 
kullandıkları daha sonrada, %21’lik oranla spatula ve %16 oranla bıçak kullandıkları görülür. 
 
Hırsızlıkta Alınan Şeyler 
 
Hırsızlık yapan çocukların ne aldıkları araştırıldığında %30 oranıyla en fazla oto- teybi daha 
sonra ise %20 oranıyla altın, bakır, alimünyum kablo aldıkları gözlenmiştir 
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(T-30) Yeşer Ç. Çocuk Suçluluğu Ve Suçlu Çocukların Topluma Kazandırılması. Ege 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü. İzmir-1981 
 
Hükümlülerin Yaş Ve Cinsiyetlerine Göre Ayrılışı 
 
Yapılan araştırmaya göre 12-15 yaş arasında hüküm giyen erkek çocukların artış yüzdesi 
1940-45 arasında %3.7’dir. 1945-50 arasında artış süresi %0.4, 1950-55 arasında %20.2 
oranında bir artış göstermiştir. 
 
16-18 yaş arasında erkek çocuklarda 1940-45 arasındaki artış %5.8, 1945-50 arasında %5.7, 
1950-55 arasında ise %9.1 oranında gözükür.  
 
Türkiye’de Çocuklar Tarafından En Fazla İşlenen Suçlar 
 
Edinilen bilgiye göre 1957 yılında ortalama “aylık” 563 çocuk ağır hapis cezasına, 287 çocuk 
hapis cezasına çarptırılırken, 1960 yılında 540 çocuk ağır hapis cezasına, 234 çocuk hapis 
cezasına çarptırılmıştır.  
 
Bu sayılar bizlere göstermektedir ki cezaevlerinde bulunan çocukların sayıca ağırlıkta olanları 
ağır suçlar işlemiş olan çocuklardır. 
 
Ayrıca sanıldığı gibi ülkemizde çocuklar tarafından yaygın bir şekilde hırsızlık suçu 
işlenmediğini bulgularımız doğrulamıştır. 
 
Çocuk Ve Suç İşleme Yaşları 
 
En fazla suçun işlendiği yaş 974 çocuk içerisinde yapılan araştırmaya göre 15 ve 16 yaşlarıdır.  
 
Bunun sebebi olarak da küçük yaşlardan itibaren gerek ailesi tarafından gerekse çevre 
tarafından olumsuzluklara başa çıkmaya çalışarak içlerine attıkları onlarca duyguyu ergenlik 
olarak nitelendirdiğimiz yaşlarda dışa aktarmalarından kaynaklanmaktadır. 
 
Suçu Kimle İşlediği 
 
Ülkemizde çocuk suçluluğunda dikkat çeken bir başka husus da küçüklerin çoğunlukla tek 
başlarına suç işlemeleridir. 974 çocuğa yapılan ankette 295 çocuk ortaklık halinde, 652 çocuk 
ise yalnız suç işlediklerini vurgulamışlardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 160

 
(T-31) Korkmaz H. Yılmaz N. Islahevinde Çalışan Eğitici Ve Yardımcı Personelin 
Çocukların Davranışına Etkileri. Ankara Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi 
Ankara-1994 
 
 
Islahevinde Çocukların Katıldığı Sosyal Faaliyetler. 
 
Islahevinde bulunan çocukların %29.8’i spor, %29.8’i müzik ve folklor, %12.3’ü tiyatro ve 
sahne, %28.1’i ise el sanatlarıyla uğraşmaktadır. 
 
Suçlu Çocukların Islahevlerinde Tercih Ettikleri Bilgi Ve Beceri Atölyeleri 
 
%1.24’ü marangozluk, %27.95’i kunduracılık, %0.62’si kaporta ve döşemecilik, %19.9’u 
mutfak ve çay ocağı, %25.46’sı terzilik, %0.62’si demircilik, %21.73’ü ise fırın ve 
bahçıvanlıkla uğraşmaktadır. 
 
Bunların dışında kalanlar ise sadece %2.48 oranındadır. 
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(T-31) Tartar. G. Metropoliten Alanda Çocuk Suçluluğu İstanbul Çevresinde Yapılmış 
Bir İnceleme . Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana bilim 
Dalı Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Programı. İstanbul – 1993 
 
 
1960-1989 Yılları Arasında Hükümlü Çocukların İşledikleri Suç Türü 
 
1960-1985 yılları arasında çocuklar tarafından işlenen toplam suç oranı, 1960’da 54.4 iken, 
1980’de %33.8 gibi yüksek değerine ulaşmıştır. 1985’de %25.3 olarak belirlenmiştir. En çok 
suçun işlendiği yıllar 1980 yıları olarak kabul edilirse, çocuklardan %27.2 oranı adam 
öldürme, %24.1 oranı cinsel suç, %28.8’i hırsızlık, %19.8’i ise diğer suçlardan hüküm 
giymiştir. 
 
Verilen değerlerde de görüldüğü gibi, çocuklar tarafından işlenen suçları türlerine göre ele 
aldığımızda, adam öldürme, cinsi suçlar gibi şahsa karşı işlenen suçların 1970’lerden itibaren 
daha fazlalaştığı görülmektedir. Buna karşın hırsızlık gibi mala karşı olan suçlar 80’lerden 
itibaren yükseliştedir. 
 
1986-1989 yılları Arasında Hükümlü Çocukların İşledikleri Suç Türlerine Göre Dağılımı 
 
Elde edilen bilgilere göre bu yıllar arasında toplam suç oranında belli bir düşüş 
gözlenmektedir.  Buna göre suçları toplam olarak ele aldığımızda 1986’da %29.2, 1987’de 
%28.1, 1988’de %23.8 ve 1989 yılında %18.8 oranında bir düşme kaydetmiştir. 
 
En çok suçun işlendiği1986 yılında, hüküm giyen çocukların %14.7’si adam öldürme, 
%48.8’i hırsızlık, %29’u ırza geçme ve %7.5’i diğer suçlardan tutuklanmışlardır.1987’de ise 
1986’da hiç görülmeyen %16.2 oranıyla fiili livata, %3.1 oranıyla adam yaralama, %9.3 
oranıyla ise gasp suçları yerini almaya başlamıştır. 
 
1960-1989 Yılları Arasındaki Hükümlü Çocukların Yaşlarına Göre Ayırımı 
 
Yapılan araştırmalara göre 1960-65 yılları arasında istatistiklere göre 11 ile 15 arasındaki 
hükümlü çocuklar yer alırken, bundan sonraki yıllarda 15+ yaş gurubundaki çocukların  
verilere eklendiği görülmüştür. 
 
Buna göre 1960-65 yıllarında %30.4 oranıyla en çok suç işlenen yaş gurubu 14 iken, 1970-89 
yılları arasında %71.4 oranıyla 15+ yaş gurubu gelmektedir. 
 
1988 ve 1989 Yıllarında Hükümlü Çocukların Yaşlarına Göre Ayırımı 
 
Bu yıllar arasında en çok suç işlenen yaş oranı %28.1 oranıyla 16 yaş gurubudur. 
 
1960-1985 Arasındaki Hükümlü Çocukların Öğrenim Durumları 
 
Suç işleyen çocukların çoğunun eğitim düzeyleri düşüktür. 
 
1960 ve 85 yılları arasındaki eğitim düzeyine bakıldığında okuma yazması olmayan %7.8 
oranında çocuk vardır. Bunu takiben çocuklardan %0.1’i ilkokul terk, %45.2’si ilkokul 



 162

mezunu, %31.4’ü ilköğretimde, %11.8’i ortaokul, %3.1’i ortaokul mezunu, %0.6’sı ise lise 
mezunu görülmektedir. 
 
1986-89 Yılları Arasındaki Hükümlü Çocukların Öğrenim Durumları 
 
Bu yıllar arasında bakıldığında suça yönelen çocukların %5.1’i okur yazar değilken, %5.1’i 
ilkokulda, %6.8’i ilkokul terk, %60.4’ü ilkokul mezunu, %9.8’i ortaokulda, %8.4’ü ise 
ortaöğretimden terk olarak gözükmektedir. Ayrıca %3.7’si ortaokul, %0.6’sı ise lise mezunu 
iken %0.04’ü yüksek okul mezunudur. 
 
1960-1985 Yılları Arasında Hükümlü Çocukların Ailevi Durumları 
 
Elde edilen verilere göre çocukların ailevi yaşantıları araştırıldığında %68.1’inin annesi ve 
babası beraber yaşamakta, %7.8’inin annesi olmadığı, %8.2’sinin babasının olmadığı, 
%5.1’inin üvey anneye sahip, %5.9’unun üvey babaya sahip olduğu kalan suçlu çocuk 
sayısından, hatta hepsinin toplamından daha fazladır.  
 
Bu da bize , çözülmüş aile “%31.9” ile suçluluk arasında bir nedensellik ilişkisi varlığının 
kabulü için tam bir olanak sağlayamamakla birlikte böyle bir ilişkinin varlığından söz 
etmemizi sağlayabilir. 
 
1986-89 Yılları Arasında Hükümlü Çocukların Ailevi Durumları 
 
Bu yıllar arasında çocukların ailevi durumlarına bakıldığında anne ve babasıyla birlikte 
olanların oranı %68.3’tür. Ölüm, boşanma gibi çözülmüş aile olarak nitelendirdiğimiz 
hükümlü çocukların oranı ise %31.7 oranları arasındadır. 
 
Kadıköy Yel değirmeni’nde Çocuk Misafirhanesinde  Bulunan Çocukların Cinsiyet Ve 
Sayılar 
 
Araştırmada misafirhanenin açıldığı 16.5.1990 -13.1.1992’ye kadar kuruma getirilen çocuklar 
hakkında tutulan ve sayısı 270 bulan dosyalardan basit örnekleme yöntemiyle seçilen 102 
tanesi üzerinde yapılmıştır.Buna göre araştırmamız Mart 1992-ağustos 1992 tarihleri arasında 
yapılmıştır. Ele alınan 102 çocuğun kişisel ve ailesel özellikleriyle sosyo- ekonomik düzeyleri 
incelenmiştir. 
 
İncelenen çocuklardan %30.4’ü kız, %69.6’sı erkektir. 
 
Suça Eğilimli Çocukların Yaş Guruplarına İlişkin Açıklamalar 
 
Araştırmaya göre 6-11 yaş arasında olanların yüzdesi %9 oranında, 12-15 yaş arasında 
olanların %49 oranında, 16-18 yaşta olanların ise %44 oranındadır.  
 
Elde edilen veriler suça eğilimin en fazla ergenlik yaşlarında ortaya çıktığını gösterir. 
 
Suça Eğimli Çocukların Öğretim Durumları 
 
Verilere bakıldığında çocukların %31.4 oranıyla en fazla ilkokul mezunu oldukları görülür. 
Bunu takip eden oranlar incelendiğinde %14.7’si okuma ve yazma bilmeyen, %23.5 oranıyla 
ilkokuldan terk etmiş, %14.7 oranıyla da ortaokuldan terk eden çocuklar olduğu görülür. 
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Buna göre bu çocukların eğitim düzeylerinin düşük olduğu anlaşılmıştır. 
 
 
Ailesel Özellikleri 
 
Denekler incelendiğinde %33.3’ünün anne ve babasının birlikte, %9.8’inin annesi yok, 
%8.8’inin babası yok, %5.9’unun annesi ve babasının olmadığı, %42.1’inin ise anne ve 
babasının ayrı olduğu gözlenmiştir. 
 
Elde edilen bu veriler ışığında hareket edildiğinde, parçalanmış aileden gelen çocukların evde 
huzur bulamayıp bu huzuru dışarıda aradığı ve bu nedenle sıklıkla kaçtığı görülmüştür. Bir 
başka sonuca göre ise hırsızlık, cinsel suç ve diğer kapsamdaki suçlarda parçalanmış aile 
yapılarının büyük etkileri vardır. Özellikle cinsel suçlarda evden kaçıp, başı boş kalmak çocuk 
için etkendir. 
 
Çocuğun Kimlerle Birlikte Oturduğu Hakkında Açıklamalar 
 
Anne ve babasıyla oturan çocuk sayısı 31’dir. Bu oran oranlar içerisinde en çok olanıdır. 
Ailesi parçalanmış 68 çocuktan üvey anneye sahip 23 çocuk, üvey babaya sahip 14 çocuk 
yine onlarla birlikte yaşadıkları görülür. 
 
Bu sonuç üvey anne ve babaya sahip çocukların aileden daha çabuk çözülüp, suça eğildiğini 
gösterir. 
 
Burada dikkat edilecek husus ailede temel sağlam oldukça anne veya babanın üvey olması, 
çocuğun suça eğilimini azaltmaktadır. 
 
Çocukların Birlikte Oturdukları Kişilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 
 
Araştırmaya göre okuma ve yazma bilmeyen ilgililerin oranı %28.4, okur ve yazar ilgililerin 
oranı %29.4, ilkokul mezunu olanların oranı %34.4, ortaokul mezunu olanların oranı %5.9, 
lise öğrenimi görmüş olanların oranı %1.9, yüksek okul mezunu olanlara ise aralarında hiç 
rastlanmamıştır.  
 
Bu sonuç bizlere çocuğu büyüten veya uzun süreden beri onunla birlikte oturan kişilerin 
öğrenim durumu pek doğaldır ki, onun küçüğe karşı davranış biçimlerini etkileyecek  
anlamını taşımaktadır. 
 
Anne Ve Babanın Beraberliği Sona Ermiş Ailelerde Bunun Nedenleri Hakkında 
Açıklamalar. 
 
Aileye çözen etmenlere bakıldığında %36.7’sinin ölüm, %41.1’inin boşanma, %22.2’sinin 
terk olduğu gözlenmiştir. 
 
Burada dikkati çeken husus ölümün doğal bir neden oluşu, diğerlerinin ise olumsuz nedenler 
oluşudur. 
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Boşanma Ve Terk Olayları 
 
Boşanma ve terk olaylarına bakıldığında %32.5’inin ekonomik nedenler, %12.2’sinin 
geçimsizlik, %3.9’unun başkasıyla ilişki kurma, %4.9’unun çalışma nedeniyle uzakta yaşama, 
%14.6’sının ise alkolik olma, akıl hastası olma veya hapiste olma durumu olduğu 
anlaşılmaktadır. 
 
Alkolik, akıl hastası veya hapiste bulunma sebebinin hemen ikinci sırada olması dikkat 
çekicidir. 
 
Ailede Çocuk Sayısı İle İlgili Açıklamalar 
 
Suça eğilimli çocuklardan %42.1’inin ailesinde 5 veya daha fazla kardeş sayısı olduğu 
görünmektedir.  
 
Bu sonuç fazla kardeşe sahip olan çocukların çeşitli nedenlerle daha fazla suça yönelmelerine 
etkili olduğunu göstermektedir. 
 
Suça Eğilimli Küçüklerin Ailelerinin İstanbul’a Yerleşme Durumu Ve Süreleri Hakkındaki 
Açıklamalar. 
 
Cinsellik farkı gözetmeksizin yapılan bu araştırmaya göre %56.8 çocuğun ailelerinin İstanbul 
dışında yaşadıkları öğrenilmiştir. Geriye kalan %24.5 çocuğun ailesi İstanbul’da oturmakta, 
%15’i ise İstanbul’a göç etmiştir. 
 
Görüldüğü gibi asıl büyük sayıdakilerin İstanbul dışındaki evlerinden ayrılıp adı geçen 
metropole yerleştiğini görmekteyiz. Özellikle ulaştırma olanaklarının çok genişlemesi, kitle 
haberleşme araçlarının giderek yaygınlaşması, kapalı düzen içindeki çocukları büyük kente 
iten bir etken olmuştur. Büyük kentin kendisini çeken ışıklarına küçük, başıboş, korumasız 
kaldığında karşılaşabileceği risklerin hiç birinden haberi yoktur. 
 
 
Suça Eğilimli Küçüğün Ailesindeki Birey Sayısı Ve Bu Bireylerin Birlikte Paylaştıkları 
Konutun Oda Sayılarına İlişkin Açıklamalar 
 
Yurtta kalan 9 çocuk yersiz-yurtsuz olan 5, adresi bilinmeyen 1 ve konut sayısını dosyada 
belirtmemiş 2 çocuk vardır. 
 
Araştırmaya göre tek odalı konutta oturan iki çocuğun ailesi iki kişilik, beş çocuğun 5 ve 6 
kişilik, 4 tanesinin ise 6 ve 10 kişilik ailelerden oluştuğu gözlenmiştir.  
 
Kalabalı ailelere sahip bu çocukların tek odalık konutlarda yaşamaları aile içi çatışmalara yol 
açtığı gibi çocuk üzerinde de olumsuz etkilere sahip olup, onları suça yöneltmede etkin 
olmaktadır. 
 
Suça Eğilimli Küçüklerin Ailelerinde Geliri Kimler Tarafından Sağlandığı Konusunda 
Açıklamalar 
 
Çoğu ailelerde geçimi salt baba tarafından üstlenildiği görülmektedir. Babanın geliri tek 
başına üstlenme oranı %47.9 oranındadır. Geliri baba ve kardeşlerle birlikte üstlenen anne 
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sayısı ise %10 civarındadır. Bu da bize annelerin büyük bir kısmının çalışmamakta olduğunu 
göstermektedir.  
 
Sonuç olarak fakir ailelerden gelen bu çocukların küçük yaşlardan itibaren öğrenimlerini 
yarıda kesip, iş hayatlarına girmeleri olağandır. Ekonomik düzeyin düşük olması çocukları 
suça yöneltmektedir. 
 
Çocukların Çalışıp Çalışmama Durumları 
 
Deneklerden sürekli bir işi olan yoktur. Buna karşın %47.1’i geçici işlerde çalışmakta, 9 
denek ise öğrenim görmektedir.  
 
Sonuç olarak bu çocuklar ailelerine katkıda bulunmak veya kendi masraflarını karşılamak için 
günün bir bölümünde sokakta geçici işlerde çalışmakta, gecenin erken veya geç bir vaktinde 
evlerine gelmektedirler. 
 
Deneklerin Misafirhanede Bulunma Nedenleri 
 
Deneklerden %61.7’si evden kaçmış, %24.5’i hırsızlık, %7.8’i cinsel suç, %2.9’u yaralama, 
%2.9’u ise diğer suçlardan gelmişlerdir. 
 
Evden Kaçma Nedenleri 
 
Evden kaçan bu çocuklardan %23.5’i anne-baba-kardeş geçimsizliğinden, %30.4’ü ise üvey 
anne veya üvey baba faktörleri yüzünden evden kaçmışlardır. 
 
Yapılan araştırmaya göre eden kaçtıktan sonra bu çocukların %24.5’i ki bu en büyük orandır, 
hırsızlık suçu işlemişlerdir. Hırsızlık suçu işleyen erkek sayısı, kızlara oranla 5 kat daha 
fazladır. 
 
Cinsel Suçlar 
 
Cinsel suçlara gelindiğinde bu suçun da evden kaçmakla yakın bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. 
Evden kaçan ve başı boş gezen bu çocukları sokaklarda çeşitli risklerin beklediği gibi 
gereksinmelerini de karşılanması açısından bakıldığında bu suçu işlemeleri doğaldır. Evden 
kaçan çocukların %7.8’i cinsel suçlardan karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan %6.4’ü kız, 
%2.22si ise erkelerdir. Ancak bu suçun bu denli düşük görülmesinin sebepleri araştırıldığında 
bu7ndan utandıkları için deneklerin bilgileri sakladıkları ortaya çıkmıştır. Zaten cinsel 
suçlardan ziyade bu suçları cinsel istismarlara uğramış çocuklar olarak kabul ediyoruz. 
 
Davranış Bozukluğu İçeren Suçlar 
 
Davranış bozukluğu gurubu içerisinde yer alan yaralama ve diğer kapsamdaki şiddet, gasp 
suçların bakıldığında ise, 102 denek içerisinde %2.9’unun bu suçları işlediği görülür. 
 
Uyuşturucu Kullanımı 
 
Evden kaçan çocukları bekleyen en büyük tehlikelerden biride uyuşturucu kullanımıdır. Ele 
alınan 102 denek içerisinde tiner, bali, esrar, hap vb. gibi maddeleri kullanan bireyler %29.4 
gibi büyük bir oranın içindedirler. Özellikle bali ve tiner ucuzluğu ve kolayca bulunabilmesi 
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açısından çocuklar için kullanımı daha fazla olan uyuşturucu maddelerin içerisinde yer 
almaktadır. Kullanan bu çocuklar zamanla bu maddelere bağımlılık kazanmakta ve yurda 
yada ailelerine gönderilseler dahi bu alışkanlıklarından vazgeçemeyip, kullanmaktadırlar. 
Zaman içerisinde bu maddelere alışan çocukların davranışlarındaki bozukluklar onları suça 
itmektedir. 
 
Suça Eğilimli Küçüklerin Arasında Suçlu Davranışta Yineleme Konusuyla İlgili 
Açıklamalar. 
 
Araştırmaya bakıldığında %51.9 çocuğun anti-sosyal davranışları tekrar yenilediği, 
%48.1’inin ise ilk kez polisle karşılaştığı ortaya çıkmıştır.  
 
Sonuç olarak bu çocukların büyük bir kısmı suçu tekrar yenilemektedir. 
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(T-32) Ok A. Kurumlar Ve Suçlu Çocuklar. Ege Üniversitesi Soysak Bilimler Enstitüsü 
Sosyoloji Ana Bilim Dalı. İzmir – Temmuz – 1989 
 
 
Deneklerin Yaşlarına Göre Dağılımı 
 
Araştırmaya göre %69.3 oranıyla en fazla görülen yaş gurubu 15 ve 17 yaşları arasında olan 
çocuklardır. Bunu takip edenler ise %22.7 oranla 18 yaş gurubu, %5.68 ile 19 ve 21 yaş 
gurubu, %2.27 ile 12 ve 14 yaş gurubudur. 
 
Deneklerin Eğitim Durumları 
 
Deneklerin eğitim seviyelerine bakıldığında %77.84’ünün ilkokul mezunu, olduğu 
görülmektedir. Lise ve dengi okullarda olanların oranı sadece %1.13 oranında, hiç okuma ve 
yazma bilmeyenlerin oranı ise %4.54 oranında gözükmektedir. 
 
J.Hallak’a göre az ihtiraslı, sosyo-kültürel düzeyi düşük olan ebeveynlerin çocuklarının, 
fiziksel ve entelektüel gelişmesinde az uyarıcı görev görmektedirler. 
 
Deneklerin Ebeveynlerinin Eğitim Durumları 
 
Deneklerin anne ve babalarının eğitim düzeylerine bakıldığında %34.09-%48.29’la 
çoğunluğunun ilkokul mezunu oldukları gözlenir. Babalardan sadece 7 tanesi ortaokul, 9 
tanesi lise mezunu olup, annelerde ise sadece 1 tane lise mezunu bulunmaktadır. 
 
Deneklerin Babalarının Meslek Dağılımları 
 
Babaların meslek dağılımına bakıldığında %27.7’sinin işçi gurubunun içinde yer aldığı, 
%20.42ünün ise çiftçi olduğu gözlenmektedir. %17.04’lük oranda baba küçük esnaf ve 
zanaatkarlıkla uğraşırken, %13.06’sı ticaret, %13.63’ü ise kamu hizmetlerinde görevlidir. 
 
Deneklerin Evlerinde Kitap, Dergi, Gazete vb. Yayınların Okunması 
 
Yapılan araştırmaya göre %24.43 deneğin evine hiç gazete girmediği, %34.65 oranındaki 
denekler ise evlerine sadece hafta sonları bu tip gazetenin girdiğini belirtmiştir.  
 
Ebeveynlerin Şu an Oturdukları Yerlere Göre Dağılımı 
 
Araştırmaya göre %52.84’ü illerde, %23.86’sı ilçelerde, %22.15’i köylerde, %0.56’sı ise 
yurtdışında ve yine aynı oranda her iki ebeveyn öldür. 
 
Suç Türlerine Göre Aile Yapıları 
 
Deneklerin aile yapıları araştırıldığında %71.59’unun çekirdek aile yapısından geldiği 
öğrenilmiştir.Geniş aile yapısında olanların oranı ise %13.06’dır. 
 
Deneklerin %15.34’ü parçalanmış aile yapısına sahiptir. Parçalanmış aile çocuklarından 
%40.74’ünü ise hırsızlar oluştur.Ayrıca %22.22’sinin gasp suçunda yer alması, bu guruptaki 
mala karşı işlenen suçları ön plana çıkartmaktadır. 
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Elde edilen verilerde en yüksek oranın çekirdek aile yapısında toplanmasına rağmen, burada 
babanın yetki ve karar vermede tek başına hareket ettiği ve bu ailelerin çoğunun ataerkil 
aileler olduğu kanıtlanmıştır.  
 
Deneklerin Babalarının Evin İhtiyaçlarını Karşılama Dağılımları 
 
Babaların %90.34 gibi büyük bir oranı evlerine yiyecek, içecek vb. gibi maddeleri 
sağlamaktadır. Ayrıca %89.77’si çocukların özel ihtiyaçlarını imkanları dahilinde karşılamaya 
çalışmaktadır. 
 
Deneklerin Suç Türlerine Göre Sorunları İçin Babalarına Gidebilmeleri. 
 
Deneklerin babalarına bir sorunda gitme durumları daha çok maddi ve parasal durumlarda 
olduğu gözlenmiştir. Hırsızlık suçunda babasına giden deneklerin oranı %40.62, uyuşturucuda 
%4.69, sarkıntılıkta %3.12, tecavüzde %25, kasten adam öldürmede %3.97, gasp suçunda 
%9.37, yaralamada %6.25, kız kaçırmada %1.56 oranlarındadır. 
 
Suç Türlerine Göre Ebeveynlerinin Geçimi 
 
Aile içi disiplinin uygulanmasında %57.38 çocuk babalarından dayak yediğini belirtmişlerdir. 
Aileler içinde %28.40’ı ise eşler4ini dövdüklerini ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra 
deneklerin %3.97’si babası tarafından uyarıldığını, %60’a varan çocuk ise üvey anne veya 
üvey babası tara tarafından dövüldüğünü açıklaması düşündürücüdür. 
 
Deneklerin Annelerinin, Babalarına Karşı Çocuklarını Koruması 
 
Yapılan araştırmada %75.56 deneğin annesi, babasına karşı onu korumakta, %15.90’ı ise 
korumamaktadır. 
 
Islahevinden Çıktıktan Sonra Gitmek İstedikleri Yerler 
 
%61.36 oranında aileleri ile irtibat eden çocukların %86.36’sı ailelerinin yanına gitmek 
istedikleri ortaya çıkmıştır. 
 
Deneklerin Islahevinde Ziyaret Edilme Durumu 
 
Yapılan araştırmada %2.27’sini babaları, %10.79’unu anneleri, %3.97’sini ise sadece 
kardeşleri ziyaret etmektedir.Geriye kalan %9.9 çocuğu ise kimse ziyaret etmemektedir.  
 
Deneklerin Islahevinde Ziyaret Edilmelerinin Dağılımı. 
 
Yapılan araştırmaya göre %9.09 çocuğu kimse ziyaret etmemektir. Ancak bu çocuklardan 
büyük bir kısmı tekrara ailesinin yanına döneceğini ifade ederken, geleceğe karşı korkuyla 
bakmaktadır. Bu korkulardan en bariz olanı ise “ailemin yanına dönersem acaba bana yine 
aynı şeyi yaparlar mı” “ yaparlarsa yine kaçarım.”gibi düşüncelerin geliştiği ve bu 
düşüncelerle, korkuların onları olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. 
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Akrabalık Ve Suçlu Çocuklar 
 
Deneklerin akrabalarıyla ilişkilerine bakıldığında %52.84’ünün ve %28.97’sinin akrabalarıyla 
görüştüğü, sadece %18.18’inin akrabaları ile görüşmediği ortaya çıkmıştır. 
 
Ayrıca deneklere akrabaları maddi veya manevi herhangi bir yardımda bulunup, bulunmadığı 
sorulduğunda %57.95’i hayır yanıtını verirken, hırsızlık suçu işlemiş olan deneklerde bu oran 
%66.22, gasp suçu işlemiş olanlarda ise %50 oranındadır. 
 
Suç Türüne Göre Akrabaların Deneklere İş Bulmada Yardımcı Olmaları 
 
Akrabaların deneklere iş bulma durumları araştırıldığında ise daha düşük oranlarla 
karşılaşılmıştır. Buna göre deneklerden %31.81’i olumlu yanıt alırken, %27.8’inin 
akrabalarında böyle bir konuda talepte bulunmamış, %39.77’si ise bu isteklerine bir karşılık 
alamamışlardır.         
 
Suç türlerine bakıldığında ise, akrabalarından iş bulmada yardım görmemiş deneklerden 
%55.71’i hırsızlık suçu işlemiştir. 
 
Deneklerin Gelir Getirmeye Başladıkları Yaşa Göre Dağılımı 
 
Deneklerin gelir getirmeye başladıkları yaşa bakıldığında en fazla oranın %43.18’le 12 ve 14 
yaş arası olduğu gözlenir.  
 
Deneklerin %17 oranın kapsamı içinde, arkadaş gurubu dışında kimselerle, derinlemesine 
görüşmeleri sonucu, iş çevresinde edinilen, tanışılanlar olduğu göz önüne alınırsa, bu çevrenin 
çocuk için olumlu olmadığı sonucu çıkmaktadır. 
 
Suç Türlerine Göre Deneklerin Suç İşledikleri Anda Arkadaşlıklarıyla Birlikteliği 
 
Deneklerden %44.31’i suç işlediklerinde yalnız olduklarını belirtirken, %38.63’ü arkadaşları, 
%17.04’ü ise kendi arkadaş gurubu dışındakilerle suç işlediklerini belirtmişlerdir. 
 
Ancak denekler ve arkadaşları sorgulandığında ilk etkide akılımıza gelen çete kurma 
teorisinin yıkılmıştır. Zira bir araya gelen bu çocukların %65.90’ı sadece beraber vakit 
geçirmek için toplandıkları görülür. 
 
Deneklerin Suç Türlerine Göre Dağılımı 
 
Deneklerin işledikleri suçlara bakıldığında %42.04’ünün hırsızlık, %4.54’ünün uyuşturucu, 
%1.13’ünün sarkıntılık ve tecavüz, %9.09’unun kasten adam öldürdüğü, %13.63’ünün gasp, 
%6.82’inin yaralama ve tehdit ettiği, %3.40’ının kız kaçırdığı görülür. 
 
Araştırmaya göre en fazla suçun hırsızlıkta yoğunlaştığı görülmektedir. 
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Deneklerin Islahevinde Bulunmalarına Neden Olan Suçu İşledikleri Yaşa Göre Dağılımı 
 
Yapılan bu araştırmaya göre deneklerden %1.13’ü 9-11 yaşlarında, 528.40’ı 12-14 yaşlarında, 
%70.45’i 15-17 yaşlarında suç işleyerek cezaevine getirilmişlerdir. 
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(T-33) Bekçi F. Kitle İletişim Araçlarının Elazığ Islahevindeki Suçlu Çocukların Tutum 
Ve Davranışlarına Etkisi. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü. Elazığ-1995 
 
 
Öğrenim Durumlarıyla Suç İşlemeleri Arasındaki İlişki 
 
Burada öncellikle deneklerin ıslahevine girmeden önceki öğrenim durumları göz önünde 
tutulmalıdır. Islahevine girdikten sonra suçlu çocukların %55.77’sinin eğitimlerine devam 
etmedikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra %44.23’ünün eğitimlerine devam ettikleri ve bir 
diploma almak için uğraştıkları görülür.  
 
Yapılan araştırmada şahsa karşı suç işleyenlerin %41.37’si ilkokul, %17.24’ü ise orta okul 
mezunlarıdır. Mala karşı işlenen suçlarda ise %37.5’i ilkokul mezunudur. Cinsel suç 
işlemişlerin ise %50’si ilkokul mezunu olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Bu çocukların sosyo-ekonomik şartlarının hangi ölçülerde kendilerini etkilediği bilinmemekle 
birlikte, yaşlarının gerektiği ölçüde anti-sosyal davranışlar gösterebilirler. 
 
Haluk Yavuzer’in de belirttiği gibi gerek İngiltere’de, Avrupa’da ve gerekse ülkemizde olsun 
en çok suç işlenen yaş 14 yaş belirlenmiştir. Bu araştırmada elde edilen hipotezi doğrulayacak 
niteliktedir. 
 
Deneklerin Kendi Ekonomik Kazançlarıyla Suç İşlemeleri Arasındaki İlişki 
 
Araştırmaya katılan suçlu çocukların %59.61’i bir işte çalışırken, %40.39’u herhangi bir işte 
çalışmamaktadır. Bu %40.39’luk çalışmayan kesimi ise öğrenciler oluşturmaktadır. Geriye 
kalan %38’lik kısmının ise %50’si hiçbir işte çalışmayanlar, %50’si ise tarım kesiminde kendi 
işlerinde çalışanlar oluşturmaktadır. 
 
Çalışanların %59.61’ilik kesiminin ise %19’u tarım işlerinde, %29.03’ü hizmet işlerinde, 
%22.59’u ise ticaret ve satış işleriyle meşguldür.  
 
Şahsa karşı işlenen suçlardan en çok %71.43’ü ticaret ve satış işlerinde çalışanlar 
oluşturmaktadır. Ancak deneklerin suçları araştırıldığında suç işledikleri şahıslar iş çevresinde 
değil daha çok kendi çevresinde olan kişilerdir. 
 
Tarım işlerinde ise suçlar hep aynı temele oturtulabilir. Bu suçlar genellikle sınır kavgası veya 
hayvanlar yüzündendir. Kimisi mal sahibinden bizzat intikam alırken, kimisi maldan, kimisi 
ise mal sahibinin namusundan intikam almaktadır. 
 
Mala karşı işlenen suçlarda ise en fazla imalat sektöründe çalışanlar görülmektedir. Bu 
genellikle hırsızlık şeklindedir. Bunun da ekonomik yetersizliklerden ötürü baş gösterdiği 
doğrulanmıştır. 
 
Cinsel suçlar ise en fazla tarım işlerinde çalışanlarda görülmüştür. Hem kırsal kesim etkileri, 
hem yanlış bilgilendirilmeler, hem de en can alıcı intikam aracı olması bu suçu işemelerini 
sağlarken ortamından müsait oluşu dikkat çekmektedir. 
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Deneklerin Ailevi Durumları, Yaşayış Tarzları Ve İmkanlarıyla Suç İşlemeleri Arasındaki 
İlişki 
 
Deneklerin %40.38’inin ailesinde kendisinin dışında ıslah ve cezaevlerine girenler olmuştur.  
Bu da bize suçla veraset arasında bir bağ olduğunu kanıtlamıştır. 
 
Anne ve babaların eğitimleri ise çocukların yetiştirilmesinde çok büyük oranda etkilidir. 
Eğitimli bir anne ve baba kısmen çocuk psikolojisini bildikleri için onları daha iyi yetiştirecek 
olanağa sahiptir. Oysaki yapılan araştırmaya göre anne ve babaların düşük seviyede bir 
eğitime sahip oldukları görülmüş, bu da hipotezimizi doğrulamıştır.  
 
Deneklerin annelerinin eğitimine bakıldığında %26.92’si okula gitmemiş, okuma yazmayı 
çevresinden öğrenmiştir. %38.46’sı ise okuma ve yazmayı hiç bilmemektedir. %28.84’ü 
ilkokul mezunu, %5.76’sı ise ortaokul mezunu olarak karşımıza çıkar. Lise ve dengi okullara 
giden annelere araştırmamızda hiç rastlanmamıştır. İlkokul mezunu olanlar ise mecburen 
kentte oturdukları için ilköğretim kanununa uyarak aileleri tarafından okutulmuş olanlardır. 
 
Deneklerin babalarına bakıldığında ise  %9.61’i okuma yazma bilmemekte, %19.23’ü ise 
okuma ve yazmayı çevresinden öğrenmiş, %50’si ilkokul mezunu, %15.38’i ise ortaokul 
mezunu görülmektedir. %3.84’lük bir oranda ise aralarında lise mezunu bulunmaktadır. 
Babaların annelere oranla biraz daha eğitim seviyelerinin yüksek olması geleneksel 
toplumumuzdaki kız çocuklarını okula gitmemesi hakkındaki düşünceye bağlıdır. 
 
Deneklerin dini eğitimlerine baktığımızda  genellikle ailelerinden aldıkları gözlenmiştir. Buna 
göre deneklerin %59.61’i ailelerinden, %28.84’ü herhangi bir kurumdan, %9.61’i ise 
çevreden dini eğitimlerini almışlardır. 
 
Deneklerin Kitle İletişim Araçlarıyla İlişkileri İle Suç Arasındaki İlişki 
 
Araştırmaya göre suçlu çocukların %27.42’si gazete, %6.45’i dergi, %32.76’sı televizyon, 
%17.75’i radyo, %8.062sı sinema ve %8.062sı videoya ilgi duymaktadır. 
 
Suçlu çocukların en ilgilendikleri kitle iletişim aracı televizyon daha sonra gazete ve özel 
radyo kanallarının açılması ile de radyo olmuştur.  
 
Deneklere evlerine düzenli olarak gazete alıp almadıkları sorulduğunda %48.08’i ara sıra  
gazete alırken, %38.46’sı ise almadığını ifade etmiştir.Düzenli olarak alanlarının oranı ise 
%13.46’dır. 
 
Gazete okuyanların %10.21’i ekonomi sayfasını, %59.18’i spor sayfasını, %8.16’sı magazin 
sayfasını, %12.24’ü televizyon sayfasını, %10.21’i ise diğer sayfaları okumaktadır. 
 
Suçlu çocukların %65’i günde 2-4 saat televizyon seyretmektedir. %23’ü ise 4-6 saat 
izlemekte, %4’ü ise hiç televizyon izlememektedir. 
 
Deneklerin %44’ü her türlü spor programına ilgi duymakta, %25’i müzik-eğlence 
programlarına ilgi duymakta, %17’si film izlemektedir. Geriye kalan %14’ü ise belgesel ve 
diğer programları izlemektedir. 
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Deneklerin hangi filmleri ağırlıklı olarak izledikleri sorulduğunda, büyük oranının macera 
filmlerini izlediği ortaya çıkar. Denekler bu tarz filmleri kavga ve şiddet sahneleri olduğu için 
tercih etmektedirler.Macera filmlerinin yanı sıra büyük bir bölümü de korku ve bilim – kurgu 
filmlerini izlemektedir. Ancak dikkat çeken bir unsur da özellikle cinsel suç işlemiş olan 
deneklerin macera filminde yoğunlaşmış olmasıdır.Ayrıca bu çocuklardan  bir kısmı da aşk 
filmlerini seyrettiklerini belirtmişlerdir. 
 
Deneklerden %44’ü çizgi filmleri izlediğini ifade etmiştir. Burada hangi türü izledikleri 
sorulduğunda %52’si sevimli olduğu için Tom ve Jerry’i izlediklerini söylerlerken bu çizgi 
filmi sırasıyla  He-Man, Pembe Panter ve Voltren izlemektedir. Taş Devrini izleyen sadece bir 
kişidir. He- Man ve Voltren izleyenler bunun şiddet içerdiği ve macera dolu olduğunu 
gördükleri için izlediklerini söylemişlerdir. Bu arada Pembe Panter’i izleyen bir çocuk ise 
pembe panterin çok kurnaz olduğu için onu izlediğini söylemesi suçunun araştırılmasına 
sebep olmuş ve çocuğun hırsızlıktan hüküm giydiği anlaşılmıştır. Bu arada çizgi filmleri 
izlemediklerini söyleyen çocukların büyük bir kısmı ise bunu çocuk olarak görülmemek için 
ifade ettikleri anlaşılmıştır.   
 
Sinemaya giden çocuklara bakıldığında ise televizyonda izledikleri ile sinemada da izledikleri 
arasında pek bir fark olmadığı görülür. Ancak sinemaya giden çocuklarda %50 daha fazla aşk 
filmlerinde artış olduğu gözlenir. Bununda başlıca nedeni evlerinde bu tip filmleri pek 
seyredemediklerinden kaynaklanmaktadır. 
 
Deneklerin %44’ü filmlerdeki şiddet sahnelerinden etkilenmediklerini söylemişlerdir. Fakat 
kontrol sorusunda bunların sadece %22’si gerçekten etkilenmediğini, film olduğunun farkında 
olduklarını söylemişlerdir. Bu sahnelerden etkilenemediklerini söyleyenlerin %65’i kontrol 
gurubunda bu sahnelerde heyecanlandıklarını , %13’ü ise sahneleri uyguladıklarını, %9’u ise 
bu sahnelerin kendilerini öfkelendirdiğini söylemişlerdir.  
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(T-34) Psikolog Dağlar.M.S. İstanbul Çocuk Mahkemelerine Yansımış Cinsel Suç 
Olgularının İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana 
Bilim Dalı İstanbul-1994 
 
 
İstatistiki  Analize Göre Deneklerin Ortalamaları 
 
1988-1993 yılları yargılama sonucu, cinsel vakalardan hüküm giyen “3556”  %2.98 oranında  
çocuk arasında yapılan bir araştırmadır. Gurubun yaş ortalaması 13.811 “13 yaş – 8 ay” 
olarak bulunmuştur. 
 
Mağdur Cinsiyetin Suç Kategorilerine Göre Frekans Dağılımı. 
 
Toplam 106 mağdurun 51’i erkektir. Bu gurubun yaklaşık olarak oranıyla %43.14’ü fiili 
livata, %54.9’u ırza tasaddi, %1.96’sı sarkıntılık suçuna maruz kalmıştır. Yine bu araştırma 
içerisinde yer alan 106 denekten 55’i kızdır. Bu gurubun ise %34.55’i vaginal yoldan ırza 
geçme suçuna, %1’i fiili livata suretiyle ırza geçme, %18.3’ü ırza tasaddi suçuna, %5.45’i 
alıkoyma suçuna, %32.73’ü kız kaçırma suçuna, %7.27’si ise sarkıntılık suçuna maruz 
kalmıştır. 
 
Olaydan Önce Mağdur İle Fail Arasındaki İlişki Türünün Suç Kategorilerine Göre 
Frekans Dağılımları 
 
Bu araştırma failler ile mağdurların suç olayından önceki ilişkileri hakkında bilgi vermektedir.  
Suç olayından %90.57’sinin faille, mağdurun birbirlerini daha önceden tanıdığı anlaşılmıştır. 
 
Olay Öncesi Mağdur-Fail İlişki Türü İle Suç Kategorileri Arasındaki Bağımlılığı Gösteren 
Özet İstatistik 
 
Araştırmaya göre vaginal yoldan ırza geçme olaylarının yaklaşık olarak %15.79’u tanıdık, 
%26.32’i akraba, %57.89’u flört ilişkisi içerisinde bulunan mağdura yöneliktir.  
 
Filli livata olgularının %13.4’ü yabancı, %47.83’ü tanıdık, %39.13’ü arkadaş olan mağdur 
kişilerdir.  
 
Irza tasadi suçlarının %55.26’sı tanıdık, %28.95’i arkadaş, %2.63’ü flört ilişkisi olan, 
%10.53’ü ise daha önceden failin tanıdığı kişilere yöneliktir. 
 
Toplam beş sarkıntılık suçunda ise olaydan önce fail ile mağdurun birbirini tanımadığı, 
ikisinin ise tanıdık oldukları saptanmıştır. 
 
Suçların Dağılımı 
 
44 vakada inceleme raporu talep edilmiştir ve buna göre %43.18’inin en yüksek oranla ırza 
tasadi suçu görülmüştür. Bunu %27.27’i oranıyla fiili livata suretiyle ırza geçme, %9.09 
oranıyla sarkıntılık, %4.55 oranıyla ise kız kaçırma izlemektedir. 
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Suçluların Ekonomik Düzeyleri 
 
Faillerin %95.28’ü alt sosyo-ekonomik duruma, %4.71’si ise orta sosyo- ekonomik duruma 
sahiptir. 
 
Suçluların Çalışıp Çalışmam Durumu 
 
Yapılan araştırmaya göre %66.981’inin bir işte çalıştığı, %16.981’inin öğrenci olmadığı ve 
herhangi bir işte çalışmadığı, %15’inin ise öğrenci olduğu saptanmıştır. 
 
Suçluların Öğrenim Durumları 
 
Öğrenim durumları açısından bakıldığında %47.17’sinin ilkokul mezunu ve suç işleme 
tarihinde öğrenim görmekte olduğu, %14.51’i ortaokulda öğrenci olduğu, %27.358’inin 
ilkokul döneminde okulu bıraktığı, %7.547’sinin hiç okula gitmediği, %1.887’sinin ilkokul ve 
liseye devam ettiği görülmüştür. 
 
Suçu Kabul Edip Etmeme Oranları 
 
Filli livata ve ırza tasaddi suçlarında kabul ret oranı yaklaşık olarak yarı yarıyadır. 
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(T-35) Psikolog Engeler A. Antisosyal Kişilik Bozukluğuna Eğilimli Ergenlerin 
Psikopatalojik Ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Adli 
Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı. İstanbul- 1999 
 
Deneklerin Anne Ve Babalarının Mesleklere Göre Dağılımı 
 
Deneklerden %10.6’sı bu soruya cevap vermezken, %2’si çalışmadığını, %18.2’si memur 
olduğunu, %39.3’ü işçi, %20.9’u ticaretle, %9.1’i ise emekli olduğunu vurgulamıştır.  
 
Ancak deneklerin ebeveynleriyle ilgili verdiği bilgiler çelişkilidir. Örneğin babası halen işçi 
olan denek babasının çalışmadığını belirttikten sonra babasının işi sorulduğunda babasının 
mesleğini yazabilmektedir. 
 
Deneklerin Yaşadığı Konutlarda Oda Sayısı 
 
Yapılan araştırmada %80.6’sının 3-4 odalı evlerde yaşadıkları tespit edilmiştir. 
 
 
Deneklerin Kardeş Sayılarına Göre Yüzdeleri 
 
Yapılan araştırmaya göre deneklerden %8.6’sının kardeşi yokken, %32.4’ü bir kardeşe, 
%24.3’ü iki kardeşe, %16.5’i üç kardeşe, %9.3’ü dört kardeşe, %5.7’si beş kardeşe, %3.2’si 
ise beşten fazla kardeşe sahiptir. 
 
Deneklerin Ebeveynlerinin Tahsil Durumu 
 
Deneklerin annelerine bakıldığında %13.3’ünün annesi okur yazar değil, %1’inin annesi okur 
yazar, %49.9’unun annesi ilkokul, %14’ünün annesi ortaokul, %16.5’inin annesi lise, 
%4.2’sininki ise üniversite mezunu olup sadece bir kişinin annesi lisans üstü öğretim 
görmüştür 
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(T-36) Aydın Özgür. İnfaz Koruma Memurları Ve Sivil Savunma Ustaları Üzerine Bir 
Araştırma Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bölümü 
Ankara – 1986 
 
Yapılan bu araştırmada personel, gerekli bilimsel eğitimi almadığından geleneksel eğitim ile 
çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi noksanlığı personelin, suçluluk alanında yanlış 
değerlendirmeler yapmasına neden olmakta, ıslahevinin amacını çocuklara meslek öğretmek 
ve çocuklara üretim yaptırmak olarak algılanmaktadır. Ayrıca personelin büyük çoğunluğu 
toplumda herhangi bir güçlükle karşılaşmayacağı görüşünde olup, öğrendikleri meslekle 
toplumda rahatça iş sahibi olabilecekleri görüşündedirler. Ayrıca personelin büyük bölümü, 
ıslahevin verdiği hizmetleri yeterli bulmakta ve çocuğun gelişimi açısından yeni hizmetlere 
gerek olmadığı görüşündedirler. 
 
Personelin aile içi ilişkileri incelendiğinde infaz koruma memurlarını, ustalara oranla, 
çocuklarına karşı daha baskıcı tutumlar içinde oldukları, hatta karşısındaki ustalar eğitim 
yoluna giderken, infaz koruma memurları cezalandırmayı tercih etmektedirler. Ayrıca infaz 
koruma memurları önemli kararları tek başına almakta, buna karşın ustalar önemli kararlar 
alacağı zaman eşlerine danışarak ortak karar almaktadırlar.  
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(T-37) Tekin F. Ankara Islahevindeki Çocukların Suç İşlemelerinde Din Eğitimi 
Eksikliğinin Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri 
Ana Bilim Dalı Din Eğitim Bilim Dalı. 
 
Suç İşlemiş Çocukların Eğitimleri 
 
Yapılan araştırmaya göre suçlu deneklerin eğitim düzeyleri oldukça düşük bulunmuştur. 
%60’ı ilkokul mezunu, %13.1’inin okuma ve yazma bilmediği gibi herhangi bir eğitim 
görmemiş olduğu saptanmıştır. 
 
Suçlu Çocukların Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı 
 
Buna göre suçlu çocuklardan %48.6’sının köylerde yetiştiği anlaşılmıştır.Bu araştırmada baz 
olarak 17 yaşa kadar olan süreç ele alınmıştır.  
 
Deneklerin Kardeş Sayıları 
 
Deneklerin kardeş sayıları incelendiğinde %71.3’ünün dört ve beşten fazla kardeşe sahip 
oldukları anlaşılmıştır. 
 
Bu araştırma sonucunda deneklerin kalabalık ailelerden geldikleri saptanmıştır. 
 
Deneklerin Suç Dağılımı 
 
Suç türleri incelendiğinde suçluların cinayet suçunu işlediği, gasp ve ırza geçme suçlarında 
düşük olmadığı görülmektedir. 
 
Suç İşlerken Teşvik Görüp Görmedikleri 
 
Gurubun %34.3’ü suç işlerken teşvik gördüklerini, bununda %28.6’sı arkadaşları tarafından 
gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. 
 
Suçlu Çocukların İbadet Etme Durumları 
 
Deneklerin ibadet etme durumları incelendiğinde %45.7’sinin namaz kıldığı öğrenilmiştir. 
Ancak bu orana bayram namazları dahil edilmemiştir. Beş vakit namaz kılma oranları oldukça 
düşük ancak %82.8’i oruç tutmaktadır. 
 
Deneklerin Okudukları Kitap Türleri 
 
Deneklerin %88.5’i dini kitapları okuduklarını ifade etmişlerdir. Bunlardan %40’ı ilmihal, 
%20’si ise hikaye kitapları okumaktadırlar. 
 
Deneklerin Af Dileme Şekilleri 
 
Yapılan araştırmaya göre deneklerin %42.9’u ile en çok Allah’tan af diledikleri öğrenilmiştir. 
Bunun nedenini suçlu kişilik yapısına sahip bireylerin pişmanlık duygusu içinde olması 
şeklinde açıklayabiliriz. 
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Ailede Dini Bilgiyi Kimden Aldığı 
 
Araştırmaya göre deneklerin %42.8 oranı dini annesinin eğitmesiyle almıştır. Babanın dini 
bilgisi araştırmaya göre daha fazla olmasına rağmen annelerinden almaları, deneklerin 
annelerine daha yakın olduklarını işaret etmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 180

(T-37) Pedagog Öter G. Çocuk Suçluluğunda Ailenin Fonksiyonu Ve Farik-
Mümeyyizlik Kavramı. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Ana 
Bilim Dalı. İstanbul-1994 
 
Yaşlara Göre Dağılımı 
 
Araştırmaya göre suç işleyen çocukların daha çok 16 ve 17 yaşları arasında suç işlediği 
görülmüştür. 
 
Suç Türüne Göre Dağılımı 
 
Suçlu çocukların %55’i mala ilişkin, %14’ü cinsel, %32’si ise şahsa karşı suç işlemişlerdir. 
 
Yalnız İşlenen Suçlar 
 
Deneklerin şahsa ilişkin suç işlerken %82’si, cinsel suç işlerken %9’u ve yine mala karşı suç 
işlerken %9’u yalnız olarak suçu işlemişlerdir. 
 
Organize Suçlar 
 
Deneklerin mala yönelik suç işleyenlerin %70’i, cinsel suç işleyenlerin %15’i, şahsa karşı suç 
işleyenlerin %15’i organize olarak suçu işlemişlerdir. 
 
Suçun İlk Yada Tekrarının Oluşu 
 
Yapılan bu araştırmaya göre deneklerden %64’ü ilk suçunu işlemiş, %36’sı ise suçu 
tekrarlamıştır. 
 
Tekrarlanan Suç Sıklığı 
 
Deneklerden %56’sı suçu bir defalığına, %31’i iki defalığına ve %13’ü on fazla olmak üzere 
suçu tekrarlamıştır. 
 
 Tekrarlanan Suçların İlk İşlendiği Yaşa Göre  
 
Suçu tekrarlayan deneklerin ilk kez işledikleri yaşlarına bakıldığında, %38’i 15 yaşında, 
%38’i 16 yaşında, %13’ü 13 yaşında, %13’ü 17 yaşında ilk kez işledikleri suçu işlemişlerdir. 
 
Önceki Suçlarında Öngörülen Ceza Ve Ya Tedbiri 
 
Deneklerin %94’ü ilk kez suçu işlediklerinde 1 veya 2 gün gözaltına alındıktan sonra serbest 
bırakılmış ancak %6’sı 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 
 
Doğum Yerleri 
 
Deneklerin doğum yerlerine bakıldığında %36’sı İstanbul, %64’ü İstanbul dışında 
doğduklarını ifade etmişlerdir. 
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Suça Yönelmiş Çocuklarla Kontrol Gurubundaki Çocukların Anne ve Babalarının Eğitim 
Seviyeleri 
 
 
Suça yönelmiş çocuklarla suça yönelmemiş çocukların anne ve babalarının eğitim 
seviyelerine bakıldığında özellikle suça yönelmiş çocukların annelerinin eğitimlerinin oldukça 
düşük seviyede olduğu görülür. Annelerin çoğu okur ve yazar değildir.  
 
Aile Durumları 
 
Ebeveynlerin birinin ölmüş olması veya boşanmış olmalarına dayalı parçalanmış aile 
olgusuna bakıldığında, suça yönelmiş çocukların daha yüksek oranda parçalanmış ailelerden 
geldikleri görülmüştür. Ailenin boşanma yoluyla parçalanmış olması, ölüm olgusuna göre 
daha fazla olmasına karşın 44 çocuktan sadece 6’sının ailesinde boşanma olgusuna 
rastlanmıştır. Suça yönelmiş çocukların ailelerinde boşanma ve ölüme dayalı 
parçalanmışlıktan ziyade, ebeveynler arasında çatışma, geçimsizlik, mutsuzluk evlilik dışı 
ilişki ve ebeveyne ilişkin antisosyal kişilik özelliklerinin baskın olduğu Glueck “1950, M.c. 
Cord “1960” ve Lahey’in “1988” bulguları arasındadır. Bu araştırmada da sonucun benzer 
yönde olduğu görülmektedir. Asıl önemli olanın, aile bütünlüğünden öte ilişkilerdeki 
bütünlüğün korunmasıdır diyebiliriz.  
 
Aileden Uzakta Bulunma 
 
Ölüm yada boşanma olgusu dışında aile bireylerinden ayrı kalma nedenleri incelendiğinde, 
suça yönelmiş çocukların %38.46’sının çalışmak için ailelerinden uzak şehirlere gittiği, diğer 
gurubun ise %61.54’ünün babalarının çalışmak üzere başka şehre gittiği görülmüştür.  
 
Belli süreleri kapsayan bu ayrılıklar çocukların kopuk ve denetimsiz kaldığının göstergesidir. 
 
Kardeş Sayısı 
 
Kardeş sayısına bakıldığında Yavuzer’in “1981”de yapmış olduğu araştırma Lerry Flore’in 
“1988”de yapmış olduğu araştırmayla paralel olarak, iki gurup arasında belirgin fark 
olduğunu ortaya koymuştur. Suça yönelmiş çocukların %39’unun altı ve daha fazla kardeşe 
sahip oldukları önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 
Böylece ekonomik zorluklarla karşılaşan çocuklar, küçük yaşlardan itibaren çalışmaya 
başlayarak, denetim mekanizmasından çıkmaya başlamaktadırlar. 
 
Ailede Suç İşlemiş Kişilerin Varlığı 
 
Suça yönelmiş çocuklar ile suça yönelmemiş çocukların aileleri arasında, suç işleyip 
cezaevine girmiş başka bireylerin mevcudiyeti açısından önemli bir fark görülmektedir. Bu 
durdum suça yönelmiş çocuklarda aile içlerinde normdan sapan kişilerin bulunduğunu işaret 
etmektedir.  
 
Çocuklar küçük yaştan itibaren kimlik oluşturma süresi içerisinde, gücü elinde bulunduran 
kişiyi kendisine örnek alarak, onu kendisiyle özleştirmektedir. Bu da çocuğu olumsuz yönden 
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itmeye ve eğer o kişi suça eğilmişse çocuğunda büyük ölçüde etkisi altına girmesine yol 
açmaktadır. 
 
Çocukların Okul Durumları 
 
Suçlu çocukların okul yaşantılarına bakıldığında daha fazla sınıfta kalarak, başarısız oldukları 
kanıtlanmıştır. Suça yönelmiş çocukların %20.45’i tutuklanmadan önce okula gitmekte, 
geriye kalan büyük bir kısmı ise çalışmaktadır. Suça yönelmiş çocukların okul yaşantılarında 
ki başarısızlıkları, anların zekaca yetersiz olup olmadıkları sorusunu aklımıza getirebilir. 
Ancak bu soru araştırma kapsamının dışında kaldığı için , bu çocukların okul yaşantılarında 
başarılı olabilmesi için gerekli koşulların yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.   
 
Bu görüşü doğrulayan diğer bir bulgu ise suçlu çocukların %63.64’ünün ailesinin onların okul 
ve ders durumlarıyla hiç ilgilenmiyor olmalarıdır. Ayrıca okul ve ders durumuyla ilgilenme 
değişkeni ile ailedeki birlik- beraberlik boyutu arasında negatif bir ilişkinin varlığı da dikkat 
çekici önemli bir unsurdur. 
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(T-38) Kaya.S. Suç İşlemiş Çocuklarda Denetim Odağı Ve Problem Çözeme yeteneğinin 
İncelenmesi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. İzmir-Bornova-
19995 
 
Suç İşlemiş Ergenlerin Denetim Odağı Açısından Belirlenmesi 
 
Araştırmaya göre suç işlemiş ergenlerin denetim odağı daha dışsal olduğu gözlenmiştir. Suç 
işlemiş ergenlerle denetim odağı puanlarıyla , suç işlememiş ergenlere bakıldığında denetim 
odağı puanlarına bakıldığında anlamlı bir farklılaşmaya ulaşılmıştır. Daha önceki 
araştırmalarda denetim odağı yönünün yaş, anne ve baba tutumu ile okul başarısıyla ilişkili 
olduğu bulunmuştur.  
 
 
Suç İşlemiş ergenlerin Denetim Odağı İle  Yaş Arasındaki  Durumları 
 
Araştırmada yaş ile denetim odağı puanı arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bunun nedeni 
örneklemelerdeki deneklerin yaşlarının birbirine çok yakın olmasıdır.  
 
Akademik Başarıyla Denetim Odağı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  
 
Yapılan araştırmada suç işlemiş ve suç işlememiş ergenlerin akademik başarıyla denetim 
odağı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Örneklemede sadece suç işlemiş 
çocukların sadece %9.2’si ortaokul mezunudur. Diğerleri ilkokul mezunu, okuma ve yazma 
bilmez yada ortaokul terktir. Bu da bize suç işlemiş ergenlerin eğitim düzeyi açısından 
birbirlerine benzediklerini işaret eder. Ancak bir önceki araştırmada olduğu gibi her iki 
gurubun da yaşları göz önüne alındığında ergenlerin akademik yönden başarıları veya 
başarısızlıkları hakkında belirli bir sonuç çıkarılamaz. 
 
Denetim Odağı Ve Anne-Baba Tutumu Arasındaki İlişki 
 
Suç işlemiş ergenlerde denetim odağı puanıyla anne ve baba tutumu arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Buna göre otoriter ve koruyucu ailelerden gelenler daha dışsal denetimli, 
demokrat ve ilgisiz ailelerden gelen çocuklar daha çok içsel denetimlilerdir.Otoriter ailelerden  
özellikle babaların egemenliği söz konusudur.  
 
Denetim Odağı Ve Suç Ortaklığı Arasındaki İlişki 
 
Suç ortağı değişkeniyle denetim odağı puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunmasa da suç 
işlemiş ergenlerin %67.3’ünün suç ortağı olması anlamlıdır. Ancak suç işlemiş ergenlerin 
sadece yarısı suçu teşvikle işlediğini beyan etmiştir.  
 
Denetim Odağı Ve Aile Yapısı Arasındaki İlişki 
 
Araştırmaya göre çekirdek aileden gelen suç işlemiş ergenlerin problem çözme yeteneği, 
geniş ailelerden gelen suç işlemiş ergenlere daha fazladır. Ancak geniş ve ya çekirdek aileden 
gelmek tek başına belirleyici bir faktör olarak görülemez. 
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Tepkisel Stil Alt Ölçeğine Göre Suç İşlemiş Çocukların Sorunlarını Çözme Durumları 
 
Tepkisel Stil alt ölçeğinde suç işlemiş ergenlerle, suç işlememiş ergenler arasında anlamlı bir 
farklılaşma bulunmuştur. Bu farklılaşmaya göre suç işlemiş ergenlerin bir problemle 
karşılaştıkları zaman düşünmeden ani karar verme şeklini seçtikleri ortaya çıkmıştır. Bir 
sorunla karşılaştığında düşünmeden ani kara vererek tepki göstermek, istenmeyen sonuçlara 
yol açabilir. 
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(T-39) Demirbaş H. Suçlu Ve Suçlu Olmayan Ergenlerin Karar Verme Davranışlarının 
Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Adli Psikoloji Ana Bilim Dalı. 
Ankara – 1992 
 
Suçlu Ve Suçlu Olmayan Ergenlerin Yaşlara Göre Dağılımı 
 
Araştırmaya alınan iki gurubun yaş ranjı 14-19 yaş arasındadır. Gurupların yaş ortalaması 
alındığında ise 16.7 sonucu elde edilmiştir. 
 
Ayrıca araştırma kapsamına alınan suçsuz çocukların yaş açısından suçluları eleştirmesi 
dikkat çekicidir. 
 
Suçlu ve Suçsuz Çocukların Eğitim Seviyeleri 
 
Eğitim açısından bakıldığında suçlu gurubun %87.7’sinin ilkokul, %10.7’sinin ortaokul 
mezunu olduğu, %1.5 gibi küçük bir oranın ise lise mezunu olduğu görülmektedir. Suçsuz 
olmayan çocukların ise %87.7’si ilkokul, %12.3’ü ise ortaokul mezunu olarak gözükmektedir.  
 
Suçlu Gençlerin Suç İşledikleri Suç Türüne Göre Dağılımı 
 
Suçlu gençlerin işledikleri suçlara bakıldığında %46.1’inin mala yönelik, %38.5’inin cinsel, 
%15.4’ünün cana yönelik suç işlediği görülmüştür. Ancak mala yönelik suç işleyen gurubun 
çocuklardan %30’unun birden fazla suç eylemi içerisinde bulundukları anlaşılmıştır. 
 
Suçlu Ve Suçsuz Ergenlerin Karar Verme Şekillerinin Araştırılması 
 
Araştırmaya göre suçsuz olan ergenlerin, suçlu olan ergenlere nazaran daha içtepisel 
“impulsif” davrandığı, diğer karar verme stratejileri yönünden ise guruplar arasında fark 
olmadığı saptanmıştır. Deneklere yaş guruplarına ayrıldığında ise suçlu olmayan ergenlerin, 
suçlu olan ergenlere nazar daha içtepisel olduğu anlaşılmıştır.  
 
Araştırmada dikkati çeken bir başka unsur ise suçlu ve suçsuz ergenler tarafından en çok 
mantık, en az bağımlılık stratejilerinin kullanılmasıdır.  
 
14 yaş gurubunun karasızlık stratejisi, diğer yaşlara oranla daha yoğun olarak karşımıza çıkar. 
 
Mala yönelik, cana yönelik ve cinsel suç işleyen gurupların kullandıkları karar verme 
stratejilerinin farklı olmadığı gözlenmiştir. 
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(T-40) Yrd. Doç. Dr. Kaner S. Anababa Denetimiyle Suç Kabul Edilen Davranışlar 
Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi. Ankara – 1996 
 
Cinsiyet Ve Suç Davranışı 
  
Erkeklerin, kızlara göre daha suç kabul edilen davranışlara yönelmelerinin temel nedeni, 
toplumsallaşma süreci içerisinde kız ve erkeklere ilişkin farklı rol beklentilerine 
bağlanmaktadır. Geleneksel kadın özellikleri sıcaklık, koruyuculuk, fedakarlık, nezaket, 
zayıflık, bağımlılık, başkalarının istek ve beklentilerine duyarlı oluş vb. özellikler. Bu 
özellikler bağlı olarak kadınlardan beklenen rol de eş ve anneliktir. Ayrıca kadınlar toplumda 
pek çok kurum tarafından daha çok korunmakta ve denetlenmektedir. Bütün bunlar kadınların 
sapan rollere girmemelerini sağlamaktadır. Buna karşılık erkeklerde rekabetçilik, girişimcilik, 
başarı, hakimiyet ve saldırganlık gibi özellikler beklenmektedir. Bu nedenle erkekler 
toplumsallaşmada risk almaya daha eğimli olarak büyümektedirler.Bu da onlara sapan 
davranışlara sürüklemektedir.  
 
Yaş Ve Suç Davranışı 
 
Araştırmada suç kabul edilen davranışların 15 yaşından 17 yaşına doğru arttığı, daha sonra 18 
yaşında düşme gösterdiği bulunmuştur. 
 
Suç davranışında yaşa bağlı bu değişiklik gencin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerindeki 
ve aile ilişkilerindeki değişmeler bağlanmaktadır. Bu arada araştırmada hem anne, hem 
babanın “izleme” şeklindeki doğrudan kontrollerin 15 yaşından 18 yaşına doğru giderek 
azaldığa da dikkat çekmek gerekmektedir.  
 
Anababa Kontrolü Ve Suç Davranışı 
 
Erkeklerde anne ve babaların doğrudan kontrolleri 15 yaşından 18 yaşına doğru azalırken, 
kızlarda bu azalma bir yıl sonra, 16 yaşından itibaren fazlalaşmaktadır.Bu bulguları 
anababaların uygun davranış değerlendirmelerinin yaş ve cinsiyete göre değiştiğini ve 
kızlarda anne denetiminin etkisinin daha uzun süreli odlunu göstermektedir.  
 
Erkeklerde anne ve babaya bağımlılık ve paylaşma 15 yaşında itibaren, artan yaşla birlikte 
azalırken kızlarda anne ve babaya bağılılıkta artan yaşla birlikte anlamlı bir değişiklik 
olmamış, babayla duygu, düşünce ve etkinliklerini paylaşma azalırken, anneyle bu yönde 
paylaşımlarda farklılık olmamış, 17 yaşında bir artış bile olmuştur.Hem doğrudan hem de 
dolaylı kontrolü ifade eden tüm test puanları yine erkeklerde yaş ilerledikçe azalırken kızlarda 
hiçbir değişiklik olmamıştır. 
 
Bu arada 16 yaşından itibaren erkeklerin suç davranışlarının 15 yaşına göre giderek 
artmasıyla birlikte ana-babaların doğrudan ve dolaylı kontrollerinin de yaşla birlikte azaldığı 
görülmektedir. Bu durumda ana babaların kontrollerinin azalması aratan suç davranışına 
neden olmaktadır. Zayıf anne ve baba kontrolü, gencin sokakta geçirdiği zamanın 
denetlenmesini ve geleneksel sosyal düzene bağlılığını azaltarak suça yöneltebilmektedir.  
 
Bu arada suç davranışının 18 yaşından itibaren azaldığını hatırlayalım. 18 yaşında ana-baba 
denetimlerinin daha küçük yaşlardaki erkeklere göre suç varyansın daha büyük bir kısmını 
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açıklaması belki de bu beklentiye uygun olarak, ergenliğin sonlarında olan gençlerin ana-baba 
kurallarını içselleştirip toplum beklentilerine daha uygun davranmalarının bir sonucudur.  
 
Özet olarak araştırmamızda kızlara göre erkelerde suç kabul edilen davranışların daha 
y6üksek olduğu ve bu davranışın yaşla birlikte azaldığı, kızların erkeklere göre daha çok 
doğrudan kontrole maruz kaldıklarını, bu kontrolün ergenlerin yaşı büyüdükçe azaldığını ve 
hem doğrudan hem de dolaylı kontrollerin her iki cinsiyette de suç davranışını etkilemede 
önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumda ana-baba kontrollerinde cinsiyet farkı 
olduğunu, belirli tipteki kontrollerin yaşa ve cinsiyete göre değiştiğini, ana-babanın doğrudan 
ve dolaylı kontrollerinin suç davranışına etkisinin yaşa ve cinsiyete bağlı olduğunun 
söyleyebiliriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 188

 
 
(T-41) Çakıl.N. Suç İşleyen ve İşlemeyen Çocuklarda Denetim Odağını Etkileyen Bazı 
Değişkenler. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Anabilim Dalı. Malatya – Ağustos - 1992 
 
 
Suç İşleyen ve İşlemeyen Çocukların İçsel Yada Dışsal Denetimli Oluşu 
 
Yapılan araştırmalar sonucunda suç işlemeyen çocuklardan daha dışsal denetimlidir. 
 
Suç İşleyen Çocukların Aldıkları Ceza Türüne Göre İçsel Yada Dışsal Denetimli Oluşları 
 
Suç işleyen çocukların içsel yada dışsal denetimli oluşları aldıkları ceza türüne göre 
karşılaştırıldığında, uzun süreli ceza alanlar, kısa süreli ceza alanlardan daha dışsal 
denetimlilerdir.  
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(T-42) Avcı N. 12-16 Yaş Arasındaki Suç İşlemiş ve Suç İşlememiş Çocukların Zeka Test 
Puanlarının Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Adli 
Psikoloji.Ankara – Şubat -1993 
 
Yapılan araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakıldığında, suç işlemiş çocuklarla, suç 
işlememiş çocukların zihinsel özellikleri arasında önemli bir farkın olmadığı görülmektedir. 
Aynı sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar arasındaki en belirgin farklılığın aile 
faktöründe olduğu gözlenmiştir. Bunun yanı sıra gerek Sözel – Performans Puan Farkları, 
gerekse Bender-Gestalt Testi Sonuçları, davranış problemleri olan çocuklarda nörolojik 
belirtilerin olabileceği kanısını da destekler niteliktedir. Ancak bu konuda daha güvenilir 
bilgiler için, daha fazla araştırmaya gereksim vardır. 
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(T-43) Kırımsoy. E. Suç İşlemiş Ve SUÇ işlememiş Ergenlerin Algıladıkları Duygusal 
İstismarlar Ve Benlik Saygılarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Ana Bilim Dalı Ankara- Nisan – 
2003 
 
Suç İşlemiş Ergenlerde Anne Ve Babanın Duygusal İstismarlarının İncelenmesi 
 
Suç işlemiş ergenlerin anne ve babalarından algıladıkları duygusal istismarın, ergenlerin 
bulundukları ceza infaz kurumuna göre farklılık gösterdiği, çocuk bölümünde bulunan 
ergenlerin çocuk tutukevinde bulunan ergenlere göre anne ve babalarından daha yüksek 
düzeyde duygusal istismar algıladıkları fark edilmiştir. 
 
 
Suç İşlemiş ve İşlememiş Ergenlerin Benlik Saygıları İncelemesi 
 
Suç işlemiş ergenlerin, suç işlememiş ergenlere göre daha düşük benlik saygısı düzeyleri 
olması ile ilişkili olarak ceza infaz kurumlarında bulunan ergenlerin, liseye devam eden 
ergenlerden çok kısıtlı sosyal ilişki olanakları olduğu ve belirli bireylerin oluşturduğu grup 
yapısında bulundukları bilinmektedir. Bu durumda ergenlerin benlik saygılarının bulundukları 
kurumun yapısından etkilenebileceğini işaret edebilir. 
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(T-44) Keklikıran M. Türkiye’de Çocuk Suçluluğu. Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Balı. İstanbul- 1999 
 
Çocuk Suçluluğu 
 
Çocuklar tarafından işlenen suçların sebeplerini belirlemek ve sınırlamak imkansızdır. Ancak, 
doktrinde de genel kabul gören sebepler “kişisel sebepler” ve “toplumsal sebepler” olarak iki 
ana gurupta tasniflendirilmiştir. Suçluluğun kişisel sebepleri, “kalıtım ve zeka geriliği” ile 
“ergenlik”, toplumsal sebepler ise “teşvik”, “gelir”, “eğitim”, “boş zaman” etkenlerinin rol 
oynadığı “aile etkisi”, ve “basın ve yayın” etkenlerdir. 
 
Yukarıda tasnif edilen suç etkenleriyle çocuklar tarafından işlenen suçlar doktrinde de yapılan 
tasniflerde, “şahsa karşı”, “cinsel” ve “mala karşı” işlenen suçlardır. Şahsa karşı, “adam 
öldürme”, “adam öldürmeye teşebbüs”, “yaralama” şeklinde işlenen suçlardır. Cinsel suçlar 
ise , “ırza geçmek”, “ırza tasaddi”, “filli livata”dır. Mala karşı, “hırsızlık”, “gasp” suçları 
işlenmektedir. 
 
Deneklerin Aile Durumları. 
 
Deneklerin öz annelerinden, 96’sı hayatta, 4’ü ölü, öz babalardan 89’u hayatta, 11’i ölüdür. 
Öz anne ve babanın varlığının çocuğun suça yönlenmesinde önleyici bir etkisi yokta Burada 
önemli olan ailenin huzur ve mutluluk içerisinde olup olmaması durumudur. Anne babalarının 
ilişkilerinin sürekli olması çocuğu olumlu etkilerken, sürekli olmaması ise olumsuz 
etkilemektedir. Ayrıca anne ve babaların anormalliklerinin aşırı boyutlara ulaşması da 
çocukların suça yönelmesinde ayrı bir sebep teşkil etmektedir. Aile içi ve dışı eğitimin 
yetersiz ve ilişkilerin denetimsiz oluşu, aile disiplin anlayışının şiddete dayanması, suçluluğun 
nedenleri olarak rol oynamaktadır. 
 
Anne  Babalarının ve Deneklerin  Eğitim Düzeyleri 
 
Araştırmaya konu olan çocukların annelerinin 25’i okur ve yazar değildir. Öğrenimi olan 
annelerin ise 47’si ilkokul mezunu, 1’i ortaokul mezunu,2’si lise ve dengi okullardan 
mezundur. 
 
Babaların ise 3’ü okur ve yazar değil, öğrenim gören babalardan 55’i ilkokul mezunu, 9’u 
ortaokul mezunu, 3’ü ise lise ve dengi okullardan mezundur.  
 
Deneklerden ise sadece 2’si oku ve yazar değil, 98’inden biri halen ilkokul öğrencisi, 7’si 
ilkokul terk, 64’ü ilkokul mezunu, 4’ü ortaokul öğrencisi, 7’si ortaokul mezunu ve 13’ü lise 
öğrencisidir.  
 
Buna göre anne ve babaların öğretim düzeyleri muhakeme düzeyindedir. Eğitim faktörünün 
suç işlemeyi önlemede bir çare olacağı düşünülse de ancak deneklerin, anne ve babaların 
kendilerinin eğitim seviyesi dikkate alındığında işlenen suçları önlemede bir etken olmamıştır. 
 
Boş Zaman Değerlendirilmesi 
 
Çocukluk dönemi içinde, boş zaman olarak nitelendirilen fonksiyonun, suçluluğa etkisinde 
elde edilen verilerden, deneklerin boş zamanlarının ailesine yardım, oyun, gezme, televizyon 
izleme, ailesine madden yardım için her hangi bir iş kolunda çıraklık yaparak 
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değerlendirildiği anlaşılmıştır. Günlük yaşam süresinin, uyuma, yemek ve okula gitme 
faaliyetleri dışında değerlendirilmesi çocuğun olumsuz fiillere yönelmesi yönünden 
önemlidir. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


