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SOCIO- CULTURAL AND ECONOMIC MOTIVESAND CONSEQUENCES OF MISSING CHILD
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Öz
Gelece e güvenle bakmak isteyen toplumlar yarının büyükleri olan çocuklarına ayrı bir önem vermekte ve
onların her türlü suiistimal/istismar ve ihmalden uzak bir ekilde, psiko-sosyal ve fizyolojik geli imlerini sa lıklı bir
ekilde gerçekle tirmeleri adına çok ciddi çaba ve gayret sarf etmekte, kaynaklarını bu yönde kullanmaktan geri
durmamakta, çocuklarının sa lıklı geli meleri adına e itim, sa lık, güvenlik vb. alanlarda yatırımlar yaparak bu
konuya ciddi bütçeler ayırmaktadırlar.
Çocu un sa lıklı geli iminin önündeki yaygın ve ciddi engellerden birisi de istismar ve ihmal sorunudur.
Çocuk istismarı veya ihmalinin önemli yansımalarından birisi dekayıp çocuklardır. Kaybolan her çocuk hem kendisi,
hem yakınları hem de ülkesi için ciddi sıkıntılar ve travmalara yol açmaktadır. Kaybolan çocukların kendi iradeleri ile
hayatlarını sürdürmeleri zor oldu undan kolayca suç örgütlerinin veya do rudan suç i lemenin tuza ına
dü ebilmekte ve hatta hayatlarını kaybedebilmektedirler.
Bu ara tırma iki a amadan olu maktadır. Ara tırmanın birinci a amasında, kayıplık ve çocukların kayıplı ı
ile ilgili literatür taraması yapılarak, bu konuyla ilgili do rudan veya dolaylı olarak yayınlanmı süreli ve süresiz
yayınlar, yazılı ve görsel basın ile internet haberleri ve çalı maya yardımcı olacak birimlerin verilerine ula ılmaya
çalı ılmı tır. kinci a amada ise Do u Anadolu Bölgesi’ndeorta ölçekli büyük ehir belediyesi olan bir ilde 2012 yılı
içerisinde kaybolan ve kaydı tutulan 296 çocuk üzerinde betimsel bir çalı ma yapılarak konunun sebep ve sonuçlarına
ı ık tutulmaya çalı ılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, stismar, hmal, Kayıplık, Kaçırılma.
Abstract
Societies aiming to look confident in their future pay special attention to their children as adults of the
future, makes treneous efforts to ensure their psycho-social development far from all sorts of abuse and neglect, do
not refrain from spend their sources for this purpose and allocate serious amount of budget and make investments in
education, health, security etc.
Child abuse and/or neglect is a prevalent and serious barrier for the healthy development of children. A
significant reflection of such abuse and/or neglect is missing children. Any single missing child has the potential to
produce various problems and trauma for both himself/herself and his/her parents and country. Since it is difficult
for missing children to maintain their lives on their own will they can easily expose to the threats of direct crime
and/or criminal organizations.
This research consists of two sections. In the first section, the research reviews the current literature on child
abuse and missing children by browsing the publications, periodicals, internet sources and data from the relevant
units about the issue. The second section tries to shed light on the motives and consequences of the problem by
making a descriptive study on 296 missing children reported to law enforcement in amid-size metropolitan eastern
city in 2012.
Keywords: Child, Abuse, Neglect, Missing child, Abduction.

Giri
Çocukluk bireyin geri kalan hayatının temellerinin atıldı ı bir evre olması sebebiyle birey için büyük
önem arz etmektedir. Çocukluk döneminde ya anan her türlü istismar gelece in yeti kininin hayatını
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etkileme, yön verme ve ekillendirme potansiyeline sahiptir. Birey için bu kadar önemli olan çocukluk evresi
devletler ve milletler için de önemlidir. Çünkü devletler ve milletlerin gelece ini de çocukluk dönemini
sa lıklı geçiren yada geçiremeyen bireyler olu turacaktır. Dolayısı ile sa lıklı, huzurlu, uzun ömürlü bir
toplum hayalini kuran herkes, çocuklarının geli imlerini en iyi ekilde sa lamak ile sorumludur.
Devletler ve milletler açısından di er bir konu ise çocuk nüfusun çoklu u ve azlı ıdır.Bir ülkenin
çocuk nüfusu ne kadar fazla ise ileride ki nüfusu da o kadar kalabalık olacaktır. Di er taraftan kalabalık bir
çocuk nüfusu bir o kadar da her yönden sa lıklı yeti tirilmesi gereken nesil demektir.
Türkiye statistik Kurumu’nun 2012 yılsonu istatistiklerine göre Türkiye nüfusu 75.627.384, çocuk
nüfusu ise 25.262.731’dir. Rakamlar ülke nüfusunun 1/3’ünü çocukların olu turdu unu göstermektedir
veortaya konulan rakam oldukça yüksek, hatta birçok ülkenin de nüfusundan fazladır.Bu tablo çocukların
sa lıklı olarak geli imlerini sa layacak tedbirlerin alınmasının gereklili ini çok net olarak ortaya
koymaktadır.
Son yıllarda çocukların cinsel sömürüsü, kızlarda erken evlilik, namus cinayetleri/intihara zorlama,
uyu turucu ba ımlılı ı ve kayıp çocuklar olgusu kaygı verici boyutlara ula mı tır (Unicef, 2011:6).
Çocuk ve gençlerin sa lıklı geli imlerinin sa lanmasında ebeveyn, aile ve okul ba ta olmak üzere
tüm ki i ve kurumların önemli rolleri vardır. Geleneksel aile yapısındaki de i iklikler, hızlı kentle me ve
artan göç hızı, sosyal deste in azalması, zorlu çalı ma ya amı, ekonomik sorunlar, küreselle menin ve kitle
ileti im araçlarının kontrolsüz yaygınla ması gibi durumlar, geli me ça ındaki çocukların ruhsal ve sosyal
geli imlerini olumsuz etkileyebilecek çok sayıdaki faktörün tür, yaygınlık ve etkisini hızla arttırmakta,
çocukların ilgili ma duriyetini de beraberinde getirmektedir. (TBMM, 2010:4)
Literatür Taraması
Çocukların bir ekilde tarafı oldu u sorunlarla ilgili sosyal ve hukuki ara tırmalarda sıklıkla üç
kavram ön plana çıkmaktadır: Çocuk istismarı, çocuk suçlulu u ve çocuk kayıplı ı. A a ıda bu ba lıklar
temel olarak çocuk kayıplı ını tartı mak üzere kısaca ele alınacaktır.
Çocuk stismarı
Dünya Sa lık Örgütü tarafından "Çocu un sa lı ını, fiziksel ve psikososyal geli imini olumsuz
etkileyen, yeti kin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan davranı ların
bütününü olu turan kötü muamele" olarak tanımlanan çocuk istismarı, çocukların psiko-sosyal ve fizyolojik
geli imlerini etkileyen, engelleyen en önemli konulardan birisi olarak ön plana çıkmaktadır.
Bu tanımlama çocu un istismar veya iddet olarak algılamadı ı veya yeti kinlerin istismar olarak
kabul etmedi i davranı ları da içine alır. Davranı ın çocuk tarafından algılanması veya yeti kin tarafından
bilinçli olarak yapılması art de ildir. (Erdo an, 2013)
Çocukların ya ı ilerledikçe özellikleri, korunma ve güvenlik durumları ve ula ılabilirlikleri
de i mekte ve farklı amaçlarla (cinsel saldırı, fidye isteme, organ kaçakçılı ı vb) çocuk kaçırmak
isteyenlerin hedefi haline gelmektedir (Boudreaux vd,2001; Hanflandvd ,1997).
Fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal olarak 4 temel grupta incelenen çocuk
istismarı, (Tıra çı ve Gören, 2007:70) do rudan çocukların adli olarak bir olaydan dolayı ma duriyetleri ve
çocuk suçlulu u ileilgilidir,çocukların suça sürüklendi i veya bir suçun ma duru oldu u her adli olay da
aynı zamanda çocuk istismarıdır.
Çocuk Suçlulu u
Farklı disiplinlerce çe itli boyutlardan ele alınmakta olan çocuk suçlulu u ise (Yıldız, 2009:1106),
“ilgili devletin mevzuatının suç saydı ı herhangi bir fiilin çocuklar tarafından gerçekle tirilmesi” durumu
olarak tanımlanmaktadır.
Çocuk suçlulu unu iki temel alanda de erlendirmek gerekmektedir. Birincisi çocuklar tarafından
suç i lenmesi, di eri çocukların bir suçtan dolayı ma dur olması ki her iki durumda da çocuk istismarından
söz etmek gerekmektedir.
Çocuksuçlulu unun, nüfus artı ının hızlı, yerle im artlarının kötü oldu u, yoksulluk,hastalık ve
yeti kin suçlulu unun bulundu u bölgelerde yüksek orandaoldu u ortaya çıkmı tır (Kocada , 2007:168).
Her ne kadar son yıllarda dü ü gösterse deTürkiye’nin nüfus artı hızı yüzde 1.3 civarındadır (Sabah,
2013).Aynı ekilde 1927 yılında kırsalda ya ayanların oranı yüzde 75,8 kentlerde ya ayanların oranı yüzde
24,2 iken, 2012 itibarıyla tablo tam tersine dönmü ve kırsalda ya ayanların oranı 22,7 ye dü mü , kentlerde
ya ayanların oranı ise yüzde 77,2 ye yükselmi tir (Wikipedia, 2013).
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Dünyada ve Türkiye’de çocuklar suç i leyen olarak de il suça itilmi olarak de erlendirilmektedir.
Henüz psiko-sosyal ve fizyolojik geli imini tamamlamadı ından yapmı oldu u hareketin, gerçekle tirmi
oldu u eylemin farkında olmadı ı, iradesini ortaya koyamadı ı veya kısmen farkında oldu u kabul
edildi inden, suç eylemine itildi i kabul edilmektedir. Çocukların bir suça maruz kalması ya da suçun
ma duru olması, suçun nevine göre fiziksel, cinsel ya da duygusal istismara u ramaları sonucunu
do urmaktadır.
Çocuk Kayıplı ı
Çocukların sa lıklı geli imlerini engelleyen problemlerden birisi de onların kayıplı ıdır. Çünkü
çocuklar kayıplıklarında bir yeti kinin (veli, vasi, vb.) denetimi ve gözetiminden uzak bir ekilde her türlü
istismara açık olarak hayatlarını idame ettirmektedirler. Kayıp oldu u süre içerisinde, ailesi, sevdikleri,
beraber ya adı ı insanlar, kurum yetkilileri ve benzer ki iler, kaybolan ki iden haber alamamakta,kaybolan
ki iyi aramakta ve devlete ba vurarak kaybının bulunması için yardım istemektedir.
Veli, vasi veya bakıcısı tarafından kollu a kayıp olarak bildirilen çocuklar kayıp olarak kabul
edilmektedir (Shalev,2011:29-30). Ba bakanlık nsan Hakları Ba kanlı ı tarafından yayınlanan Kayıp
Çocuklar Raporuna göre Kayıp Çocuk “ailesinin bilgisi dı ında herhangi bir nedenle evden uzakla mı ,
kaçmı kaçırılmı ve bu nedenlerle hayatı tehlike altında olan, kendisinden haber alınamayan 0-18 ya grubu
çocuk” tur.
Emniyet Genel Müdürlü ünce “hangi ortamdan kaybolursa kaybolsun, nerede oldu u ebeveynleri
veya yasal temsilcileri tarafından bilinmeyen ve hakkında kayıp ihbarı yapılmı çocuk” kayıp çocuk olarak
i lem görmektedir. Benzer ekilde, Sosyal Hizmet Kurumlarında kalan 18 ya altı çocuklardan “izinsiz
olarak kurumdan ayrılan veya izinli ayrıldı ı hâlde yasal süresi sonunda kurulu a geri dönmeyen
çocuklar”da kayıp olarak kabul edilmektedir. (Emniyet Genel Müdürlü ü,2015).
Kayıplık hem yeti kinler hem de çocuklar için söz konusu olabilmektedir. Çocukların kayıplı ına
göre yeti kinlerin kayıplı ı daha az olmakta, çocuklar sayısal olarak daha çok kayboldu u gibi sonuçları
bakımından da çocukların kayıplı ı daha dramatik ve üzücü olabilmektedir.
Yeti kinler ile çocukların kayıplıkları kar ıla tırıldı ında yeti kinler hayata yeniden ba lamak için
yeni bir fırsat, yeni bir ansa sahip iken çocukların aynı ansa sahip olduklarını söylemek pek mümkün
olmamaktadır.
Kayıp çocuklar sorunu, dünya çapında önemli bir toplumsal problemi te kil etmektedir. Belçika’da
Kurulu olan Child Focus isimli kurulu her yıl bir kaç bin kayıp ve sömürülen çocuk vakası ile
ilgilenmektedir. Amerika Birle ik Devletlerinde Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi verilerine
göre halen binlerce kayıp çocuk bulunmaktadır (Lampinen vd.,2012b,167). Yine kayıp veya kaçırılan
çocuklarla ilgili rapor ve istatistikler yayınlayan Ulusal Kayıp, Kaçırılmı , Evden Kaçmı ve Sokak Çocu u
Olayları
Çalı malarının
(NationalIncidenceStudies
of
Missing,
Abducted,
Runaway,
andThrowawayChildren) raporuna göre ABD’de yıllık ortalama 350.000 çocuk kaçırma olayı ya anmaktadır
(Snow,2008:6)
Her yıl bütün dünyada yüz binlerce çocuk kaçırılmakta, evden kaçmakta veya sava lardan
felaketlere ve aileleri tarafından satılmaya varan ba ka nedenlerle ailelerinden ayrılmaktadır. Bazı
çocukların kayıp oldukları bildirilmekte ve nerede oldukları hızlı bir biçimde belirlenmekte, çocuklar
ailelerinin yanına geri getirilmekte veya bakım altına alınmaktadır. Ancak ba ka pek çok çocuk – kayıp
oldu u bildirilmi olsun ya da olmasın – kendilerini seks i çili inin, dilencili in, ya da çocuk i çili inin türlü
biçimlerinin, silahlı çatı maların, terörizmin veya suçun içinde bulmakta ya da zengin ülkelerdeki alıcılar
tarafından “evlat edinilmekte”dir (Unicef, 2011:112).
Amerika Birle ik Devletlerinde yapılan bir ara tırma (McKenna vd,2006) kaçırılan çocuk vakalarının
yüzde 74 ünde kaçırılma olayının raporlanmasından veya ilgilinin müracaatından 3 saat sonra kurbanın ölü
olarak bulundu unu veya bu vakaların yüzde 89'
unda kurbanın 24 saat içinde öldü ünü ortaya koymu tur.
Bu dramatik istatistikler çocuk kaybolduktan hemen sonra en etkin kurtarma stratejisini ortaya koymanın
önemini ve gereklili ini göstermektedir (Douglas,2012:10).
ngiltere'
de her yıl 360.000 kayıp müracaatı oldu u tahmin edilmekte ve bunların 200.000'
e yakını
gerçekten kaybolan ki ilerden olu maktadır. Çocuklar ve gençler bunun üç te ikisini olu turmakta ve
kayıpların büyük ço unlu u geri dönmesine veya çabucak bulunmasına ra men, bir çok olayda zaaflara
açık savunmasız çocuklar ve yeti kinler istismar ve zarardan acı çekmektedir. Bazıları ise hiç geri
dönmemektedirler (Home Office, 2011:4).
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Amerika Birle ik Devletleri Adalet Bakanlı ının 2002 yılına ait polise veya kayıp çocuk
kurulu larına yapılan ba vuru sayısı yakla ık 800.000 (Min&Feaster, 2010:207), 2008 yılında ise 972,695 dir
(Estes, 2013:17).
Türkiye’de de son yıllarda kayıp çocuk vakalarının giderek artı göstermesi, toplumsal bir
tedirginli e sebep olmu tur. Bu nedenle de önemli ve çözümü acil bir konu hâline gelmi tir. (Aydın,
2010:25)
1 Ocak 2006 ile 12 Nisan 2010 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlü üne kayıp olarak ihbar
edilen çocukların özellikleri incelendi inde, bu süre içinde toplam 29.223 kayıp çocuk müracaatı oldu u,
bunlardan 27.741 çocu un daha sonradan bulundu u saptanmı tır. Kayıp müracaatı olan çocukların %
67,1’inin15-19 ya grubunda, % 28,8’inin 10-14 ya grubunda ve % 4,1’inin ise 0-9 ya grubunda oldu u
tespit edilmi tir(TBMM, 2010:9).
Kayıp çocukların toplam sayısı incelendi inde, kaybolan her on çocuktan altısının ailelerinin
yanında ya arken kayboldukları; öte yandan, kurumda ya ayan çocuklar arasında kaybolma durumunun
ailesi ile birlikte ya ayan çocuklara göre anlamlı düzeyde fazla oldu u dikkat çekmektedir. Bu nedenle, aile
ile kurumbakımı alan çocukların genel özelliklerindeki farklılıklar kadar, kayıp ile ili kili olabilecek fiziksel
ve sosyal çevre özelliklerinin saptanmasının da önemli oldu u de erlendirilmi tir (TBMM, 2010:9).
Yukarıda belirtilen istatistiklerin üzerine “Dünya’da her yıl 2,5 milyon çocu un kaçırılarak satıldı ı
ve bunun yarısının da kız çocu u oldu u tahmin edilmektedir ” (Aydın, 2010:26) tezi de eklenirse kayıplık
ve kayıp çocuk olgusunun ne kadar mühim ve sonuçları itibarıyla da ne kadar vahim bir konu oldu u daha
net anla ılmaktadır.
Kayıplıktan Kimler Etkilenmektedir?
Kaybolan ki i, kayıplık olgusunda elbette do rudan etkilenen taraftır. Fakat sadece kaybolan ki i
de il aynı zamanda kayıbın ailesi, yakın akrabaları ve sevdikleri de kayıplıktan etkilenmektedir. Üçüncü
olarak da kayıbın vatanda ı oldu u devlet kayıplıktan etkilenmektedir.
Kayıp çocu un kayıplıktan etkilenmesi, neler ile kar ıla tı ı ya da kar ıla ma ihtimali oldu u, suça
bula ma ya da maruz kalma ihtimali, ba ımlılık yapan maddelerle tanı ma ihtimali, mental ve fizyolojik
sa lı ına gelebilecek zararları vb.a a ıda ayrı bir ba lık altında sunulacaktır.
Sevilen ki inin kaybolmasının tesirleri tahmin edilemeyecek boyuttadır. Kaybolan yakının nerede
oldu unu bilmemek, sa lıklı olup olmadı ını merak ederek ya amak duygusal ve fiziksel sa lı a büyük
hasar vermektedir (Home Office, 2011:6):
Çocu u kaybolan annenin kalbi acıya dayanamadı(www.mynet.com, 2015).
Çocuklarımın bir kez sesini duymak istiyorum.. Çok çaresiz durumdayım…(www.dailymotion.com,2015).
Aydın'ın Ku adası ilçesinde, zihinsel engelli 16 ya ındaki Süleyman Özçelik'in ailesi, o ullarından 5 aydır
haber alamıyor. O lunu her yerde arayan acılı aile bir sonuç alamazken, gelen isimsiz bir telefonla söylenen "O lunuz
öldü, siz niçin arıyorsunuz bu çocu u?" eklindeki sözler ailenin acısını daha da artırdı(www.annem.tv,2015.)
O lu 2 yıldır kayıp olan anne: Ben ölene kadar o lumun pe indeyim. Ben nereye gitsem dosyayı kapatıyorlar.
Yeteri kadar ilgilenmiyorlar. Ben devlete güvendim. O lumun nerede oldu unu bilmiyorum. Ben hiçbir ey
istemiyorum. Sadece o lumu istiyorum. Benim canım yanıyor. Bana söylesinler benim o lum nerede ben onu
istiyorum.” (www.manisa.org,2015).
gibi pek çok örnek, ailelerin kayıplıktan ne kadar olumsuz etkilendi ini göstermektedir.
Kaybolan çocu un ailesi ve akrabaları psikolojik açıdan olumsuz etkilenmekte hatta travmalar
ya ayabilmekte, kendilerini her zaman en kötü senaryoya göre hazırlamaktadırlar. Çocukları bulunana
kadar onların hayatta olup olmadıklarını, bulup bulamayacaklarını, geri gelip gelmeyece ini, ba ına bir ey
gelip gelmedi ini, istismara u rayıp u ramadıklarını devamlı olarak merak etmekte ve bu süreci devamlı
bir arama faaliyeti içerisinde geçirebilmektedirler. Kimileri çocuklarına, ba larına kötü bir olay gelmeden
kavu makta, kimileri ise bu kadar anslı olmamakta, istismar, madde ba ımlılı ı gibi çe itli olumsuzluklara
maruz kalmı olarak çocuklarına kavu maktadırlar. Kimi aileler ise ya çocuklarının cesedi ile kar ıla makta
ya da ömürleri boyunca onlardan haber alamamaktadırlar. Kaybolan çocu un ailesi aynı zamanda bedensel
ve ekonomik açıdan da olumsuz etkilenmektedir. Çocu u bulmak için arama faaliyetlerine girerek hem
ekonomik olarak harcamalarda bulunmakta hem de fiziksel olarak yıpranmaktadır (Chianconevd, 2001).
Kamuoyu kayıp çocuk konusuna ciddi ilgi ve duyarlılık sergilemekte(Walker’danakt. Lampinen
vd.,2012a:706) ve bu genel ilgi kayıp çocukların bulunması için kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik
bir baskı unsuru olarak görev yapabilmektedir (Fernandes’danakt. Lampinen vd.,2012a:706).
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Kayıplıktan üçüncü olarak kayıbın vatanda ı oldu u devlet i gücü, ekonomik vb. açıdan
etkilenmektedir. Kayıp müracaatı yapıldıktan sonra kayıbın bulunması için devlet mekanizmaları da
devreye girmekte ve arama faaliyetlerine ba lanmaktadır. Arama faaliyetine, i gücü, kaynak, bütçe,
personel vb. ayrılmakta, arama süresince devlet de me gul olmaktadır.
Di er yandan çocuk kaybolma olayları üzerinden ülke güvenli inin zayıfladı ı, tehlike altında
oldu u, sosyo-ekonomik düzeyin dü tü ü yönünde iyi niyetten ve gerçeklerden uzak propagandaların
farklı amaçlar do rultusunda yapıldı ı gerçe inin de altı çizilmelidir (Aydın, 2010:27).
Çocukların Kaybolma Nedenleri
Kayıp çocukları üç bölüme ayırmak mümkündür. Birincisi, kendi rızası ile kaçanlar, ikincisi rızası
dı ında kaçırılanlar ve üçüncüsü de, istemeden de olsa yoksulluk gibi nedenlerle kaçanlardır. Kaçan
çocukların özenti, ebeveyn bo anması, kentle ememe gibi alt ba lıkları varken, kaçırılanların genelde çocuk
ticareti, dilencilik ve cinsel sömürü gibi nedenleri vardır. (Ba bakanlık, 2008:2).
Kayıp çocuk vakaları çok geni bir spektrum arz etmektedir. Örne in çok küçük çocuklar aile üyeleri
tarafından kaçırılmakta iken, daha büyük çocuklar yabancılar tarafından kaçırılmakta, kimi gençler evden
kaçmakta, kimi çocuklar da alı veri merkezi ya da bunun gibi kalabalık ortamlarda kaybolmakta veya
okuldan eve dönmemektedirler (Plass, 2007:30).
Her yıl 100.000 çocuk ve gencin evden veya bakım ünitelerinden (çocuk evleri, bakıcı evleri vb.)
istismar, ihmal, iddet ve cinsellik gibi sebeplerden dolayı kaçtıkları tahmin edilmektedir (Shalev, 2011:29).
Çocuklar evlerinden veya yerle tirildikleri kurumlardan heyecan, macera veya para arayı ı
içerisinde kendi istekleriyle kaçabilmektedirler. Buna mukabil çocuklar, yoksulluk, iddet, istismar, ihmal,
kötü ebeveynlik, çocuk i çili i, ailelerin parçalanması gibi çe itli baskılar ya da okulda ba arısız olmalarıyla
ilgili baskılar neticesinde de evlerini terk edebilmektedir. Bazı çocuklar (örne in evlilik vaadi ile)
kandırılmakta ve/veya evlat verilmek, dilenci olarak kullanılmak ya da cinsel yönden istismar edilmek
üzere kaçırılabilmektedir. deolojik amaçlı ve terör örgütleriile suç çeteleri (uyu turucu ve organ ticareti
yapan örgütler de dahil) ise çocukları eylemlerinde kullanmak için büyük gayret göstermektedir (Unicef,
2011:111 ).
10 yıl önce evden kaçan çocuk profiline bakıldı ında çocukların macera için, farklı insanlarla
tanı mak, farklı yerler görmek için evden kaçarken günümüzde, internetten veya cep telefonundan kurulan
arkada lıklar yüzünden evden kaçan çocuk sayısının daha fazla arttı ı görülmektedir (Solak, 2013).
Çocukların Kayıplı ında Neler Ya anmaktadır?
Sebebi veya içeri i ne olursa olsun kayıplık, bir ekilde çocukların çe itli ma duriyetlere maruz
kalmasına sebep olmakta ve onları ba ka tehlikelere sürüklemektedir (Plass, 2007:30). Kayıplıkları çok kısa
sürüp, hızlıca evlerine dönen kayıp çocuklar ba larına gelme ihtimali olan bir çok kötü senaryodan
kurtulmaktadırlar. Bu anlamda kayıplık uzadıkça istenmeyen kötü senaryo ile kar ıla ma riski de
artmaktadır.
Çocuklar kayıplıklarında veli, vasi veya bir yeti kinin denetiminden, himayesinden yada
korumasından uzak olarak ya amaktadırlar. Tam manasıyla irade sahibi olmadıklarından, kendi kararlarını
alabilecek yetileri geli medi inden, zaafları yeti kinlere göre çok daha fazla ve yeti kinlere oranla daha çok
riskle kar ı kar ıyadırlar. Çocuklar kayboldukları süre içerisinde sigara, alkol, uyu turucu gibi ba ımlılık
yapan maddeleri kullanabilmekte, sa lıksız hayat sürdürebilmekte, bir suçun ma duru olabilmekte veya
suça bula abilmekte, saldırı veya tecavüze u rayabilmekte, HIV virüsü bula abilmekte, iddete maruz
kalabilmekte ve hatta öldürülebilmektedir (Shalev,2011:29, Unicef, 2011:111).
Bazı olaylarda, kayıp olan çocuklar evlerine hızlı bir ekilde dönmektedirler. Ancak, kayıp çocuk
vakalarının önemli bir kısmı uzun süre kayıplı ı devam eden olgulardır. Amerika Birle ik Devletleri kayıp
çocuklar veritabanındaki listenin yüzde 60'
ı 2 yıldan daha fazla kayıp olan çocuklar, yüzde 50'
den fazla
olayda 3 yıldan fazla zamandır kayıp olan çocuklar, yüzde 25'
i de on yıldır kayıp çocuklardan olu maktadır
(Lampinen vd.,2012b:167).
Çocuklar için kayıplık ba lı ba ına ma duriyet iken, çocuklar kayıplı ı süresince ikincil
ma duriyetlerle de tanı mak zorunda kalmakta, ma duriyetler de belki birkaç defa tekrar etmektedir.
Normal ya amında kar ıla mayaca ı suçların ma duru olabildi i gibi kendisi de suç i leyebilecek hale
gelebilmekte veya ilk suçunu i leyebilmektedirler (Finkelhor’ den akt. Plass, 2007:30).
Devon ve Cornwall Polisinin 2007 yılındaki raporlarına göre devamlı kaybolan çocuklar,
kaybolmayan çocuklara göre 7 kat daha suç i lemeye meyillidirler. Meydana gelen olayların yüzde 40
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kadarında çocuklar suç kariyerlerine kayıplıklarında ba lamaktadırlar. Di er bir ifade ile ilk suçlarını
kayboldukları zaman i lemektedirler (Shalev,2011:31).
Yöntem
Bu çalı ma Do u Anadolu Bölgesi’nde orta ölçekli büyük ehir belediyesi olan bir ilde kaçan,
kaçırılan, kaybolan ve kayıp çocuk olarak veli, vasi veya ilgililer tarafından kollu a ba vurulan, kolluk
tarafından aranmaya ba lanılan çocuklar hakkında betimsel bir çalı ma yaparak kayıp çocuklar sorununu
derinlemesine analiz edip, Dünya’da ve Türkiye’de kayıp çocuklar sorununu irdelemeyi amaçlamakta,teori
ve uygulama olmak üzere iki a amadan olu maktadır.
Ara tırma sonucunda soka ın her türlü riskleri ile kar ı kar ıya olan çocukların kayıplı ı ile ilgili
ülkemizde sınırlı sayıda çalı ma oldu u gözlemlenmi ve daha çok yabancı kaynaklardan istifade edilmi tir.
Çalı ma 1 Ocak 2012 ile 1 Ocak 2013 tarihleri arasında ilgililer tarafından Do u Anadolu Bölgesi’nde
orta ölçekli büyük ehir belediyesi olan bir ilde Emniyet Birimlerine kayıp çocuk olarak müracaatta
bulunulan ve polis tarafından hakkında ara tırma yapılan 19 ya ından gün almamı küçük bireyleri
kapsamaktadır. Bu bireyler kaybolmu , evden yada devamlı veya o an için bakımı ile sorumlu bulunan
yeti tirme yurtları, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, okul veya ba lı yurtları, kre ve çocuk yuvaları gibi
kurumlardan kendi iste i ile kaçmı veya rızası dı ında tanıdı ı yada tanımadı ı ki iler tarafından
kaçırılmı tır.
Çalı ma,kaybolduktan sonra polise müracaat olmadan bulunan veya kendili inden gelen yada
birileri tarafından bulunup kayboldu u yere teslim edilen buluntu çocukları kapsamamaktadır.
Veri Toplanması
Çalı ma kapsamında 2012 yılı içerisinde Do u Anadolu Bölgesi’nde orta ölçekli büyük ehir
belediyesi olan bir l Merkezinde kaybolup, ailesi ya da ilgililer tarafından, Emniyet birimlerine hakkında
kayıp çocukmüracaatında bulunulan 314 dosya bulundu u tespit edilmi tir. Bu 314 dosyadan 18’i istenilen
verilere ula ılamadı ından inceleme dı ında tutularak toplamda 296 kayıp çocuk müracaatı
dosyasıincelemeye alınmı tır.
nceleme kapsamında sadece verilere esas olan rakamlarla yetinilmemi çocukların ve müracaat
eden veli ve/veya vasilerinin ifadeleri de tek tek okunmu veelde edilen bilgiler derlenerek i lenmi tir. Bu
do rultuda elde edilen bilgiler, paket programlar vasıtasıyla analiz edilerek; kayıp çocukların demografik
özellikleri, kaybolma nedenlerinin sosyo-kültürel ve ekonomik etkileri, kayıplı ın çocuklar üzerindeki
tesirleri, kayıplık öncesi, kayıplık süreci ve kayıplık sonrası bulgular ortaya konulmu tur. Bu haliyle oldukça
uzun bir emek sonucu elde edilen bilgilerin ara tırmanın önemli bir de eri olarak ortaya çıktı ını söylemek
mümkündür.
Bulgular
Demografik ve Genel Duruma li kin Bulgular:
Ara tırmaya konu kayıp çocukların demografik ve genel durumuna ili kin bulgular a a ıda tabloda
gösterilmi tir.
Tablo 1: Kayıp Çocukların Demografik ve Genel Durumuna li kin Bulgular
Demografik ve Genel Duruma li kin Bulgular
C NS YET

YA I

ERKEK

SIKLIK
140

YÜZDE
47,3

KADIN

156

52,7

TOPLAM

296

100,0

4

2

0,7

5

3

1,0

7

1

0,3

8

1

0,3

9

1

0,3

10

1

0,3

11

2

0,7

12

7

2,4

13

12

4,1

14

39

13,2
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KÖTÜ ALI KANLIKLARI

OKULA DEVAM
DURUMU

SA LIK DURUMU

ANNE-BABANIN
MESLE

15

68

23,0

16

83

28,0

17

54

18,2

18

22

7,4

TOPLAM

296

100,0

S GARA

67

22,6

ALKOL KULLANMA

5

1,7

UYU TURUCU VE UYARICI MADDE KULLANIMI

4

1,4

SAYILAN ALI KANLI I OLMAYANLAR

220

74,3

TOPLAM

296

100,0

DEVAM ETM YOR

15

5,1

DEVAM ED YOR

281

94,9

TOPLAM

296

100,0

SA LIK SORUNU VAR

6

2,0

SA LIK SORUNU YOK

290

98,0

TOPLAM

296

100,0

" lmi ve Teknik Elemanlar, Serbest Meslek Sahipleri ve
Bunlarla lgili Meslekler"

6-94

2,0-31,8

Müte ebbisler, Rektörler ve Üst Kademe Yöneticileri

1-0

0,3-0

1-15

0,3-5,1

Ticaret ve Satı Personeli

dari Personel ve Benzeri Çalı anlar

2-28

0,7-9,5

Hizmet

4-59

1,4-20

lerinde Çalı anlar

Tarımcı, Hayvancı, Ormancı, Balıkçı ve Avcılar

1-14

0,3-4,7

Ö renci, Ev Hanımı Gibi Mesle i Olmayanlar

255-1

86,1-0,3

siz
TOPLAM
Missing

System

TOPLAM
KARDE SAYISI

22-26

7,4-8,8

296-296

100-100

7

2,4

2

34

11,5

3

56

18,9

4

50

16,9

5

49

16,6

6

24

8,1

7

13

4,4

8

19

6,4

9

12

4,1

10

9

3,0

11

2

,7

12

2

,7

13

1

,3

TOPLAM
System

1

,3

279

94,3

17

5,7

296

100,0

1

65

22,0

2

78

26,4

3

39

13,2

4

35

11,8

TOPLAM
KAÇINCI ÇOCUK

1,4-20
92,6-91,2

1

15
Missing

4-59
274-270
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5

17

5,7

6

15

5,1

7

8

2,7

8

5

1,7

9

8

2,7

10

5

1,7

11
TOPLAM
Missing

System

A LEN N DURUMU

Missing

17

5,7
100,0

KIRSAL BÖLGE

11

3,7

GECEKONDU BÖLGES

143

48,3

KENT MERKEZ

142

48,0

TOPLAM

296

100,0

B RL KTE

206

69,6

BO ANMI

45

15,2

ANNE VEFAT

18

6,1

BABA VEFAT

13

4,4

TOPLAM

282

95,3

System

TOPLAM
DO UM YER

GÖÇ DURUMU

1,4
94,3

296

TOPLAM
YA ADI I YER

4
279

14

4,7

296

100,0

YA ADI I L SINIRLARI DI INDA DO ANLAR

42

14,2

YA ADI I L SINIRLARI Ç NDE, L MERKEZ
DI INDA DO ANLAR

66

22,3

YA ADI I L MERKEZ Ç NDE DO ANLAR

188

63,5

TOPLAM

296

100,0

GÖÇ EDENLER

108

36,5

GÖÇ ETMEYENLER

188

63,5

TOPLAM

296

100,0

Ara tırmaya konu kayıp çocukların demografik ve genel durumlarına ili kin veriler incelendi inde
kız ve erkek çocukların oranlarının birbirine yakın oldu u, kızların küçük bir oranla daha fazla oldukları
görülmektedir.
Dört ile on sekiz arasında her ya grubunda çocu un kayboldu u, 15, 16 ve 17 ya grubu çocuklar
için daha çok müracaat oldu u görülmektedir.
Ara tırmaya konu kayıp çocukların okula devam eden, psikolojik veya fizyolojik bir sa lık sorunu
olmayan çocuklardan olu tu u görülmektedir.
Ara tırmaya konu kayıp çocukların ço unlu unun anne ve babasının sürekli bir i i olmayan, serbest
meslek sahibi yada ev hanımı oldu u gözlemlenmektedir.
Ara tırmaya konu kayıp çocukların 3 ve daha fazla karde e sahip oldu u görülmekte, ailenin kaçıncı
çocu u oldu una ili kin da ınık bir da ılım gözlenmektedir.
Ara tırmaya konu kayıp çocukların ehir merkezinde ve gecekondu bölgesinde e it yüzde
oranlarında ya adı ı görülmektedir.
Ara tırmaya konu kayıp çocukların ço unlu unun ebeveynleri birlikte ya amakta fakat bo anma,
anne veya babanın vefatı sebebiyle parçalanan aileden gelenlerin oranı da yüzde 26 civarındadır.
Ara tırmaya konu kayıp çocuklarda göç etmeyenlerle birlikte göç edenlerin de ciddi bir ço unluk
olu turdu u gözlenmektedir.
Do um yeri açısından bakıldı ında ara tırmaya konu kayıp çocukların %63.5 i ya adı ı il
merkezinde do mu ken, ya adı ı il dı ında veya il merkezi dı ında do anların yüzde 36,5 oranına ula tı ı
görülmektedir.
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Bu bilgiler birlikte analiz edildi inde özellikle gençlik ça ına adım atan ve hayatında dönüm
noktasında bulunan çocukların arayı içine girdi i, sürekli bir i i olmayan ailelere mensup çocukların ailenin
birlikteli inin getirece i sosyal kontrol ve ilgiden mahrum kaldı ı, ço unlukla ailede çocuk sayısı arttıkça
çocukla ileti imin zayıflayabildi i ve bu durumun çocukları ba ka yollarla ilgi ve isteklerini kar ılama
arayı ına itmi olabilece i ilk akla gelen de erlendirmelerdir. Burada çocukların ço unlu unun okula
devam etmesi önemlidir. Bu durum okulların çocukların bireysel ve sosyal hayatlarında her zaman veya
yeterli düzeyde kalıcı de i imlere katkı sa layamadı ını okul yöneticilerin çocukların dersleri yanında
sosyal ve bireysel geli imleri ve sorumluluk sahibi ki iler olarak yeti tirilmesine de aynı oranda a ırlık
vermesi, sosyal açıdan kendini ço unluktan soyutlayan ayrı hareket eden çocukları izlemesi ve
ilgilenmesinin gereklili ini akla getirmektedir.
Kayıplık Öncesi Duruma li kin Bulgular
Ara tırmaya konu kayıp çocukların kayıplık öncesi durumlarına ili kin bulgular a a ıda tablo
halinde gösterilmi tir.

Tablo 2:Kayıplık Öncesi Duruma li kin Bulgular
Kayıplık Öncesi Duruma li kin Bulgular
NEREDEN KAYBOLDU U

SIKLIK

EVDEN

230

KURUMDAN
TOPLAM
AYRILIRKEN YANINA
ALDIKLARI

10

3,4

39

13,2
,7
3,4

2

,7

D

3

1,0

ER

B R EY ALMADI

230

77,7

TOPLAM

296

100,0

OKULLARIN AÇIK OLDU U GÜNLER

167

56,4

OKULLARIN KAPALI OLDU U GÜNLER

129

43,6

TOPLAM

296

100,0

32

10,8

19

6,4

13

4,4

N SAN

24

8,1

MAYIS

23

7,8

HAZ RAN

19

6,4

TEMMUZ

18

6,1

A USTOS

21

7,1

EYLÜL

27

9,1

EK M

34

11,5

34

11,5

32
296

10,8
100,0

OCAK
UBAT

KASIM
ARALIK
TOPLAM
C NS YET VE KAYBOLDU U YER
KAR ILA TIRMASI

TOPLAM

2
10

NÜFUS CÜZDANI

MART

C NS YET

22,3
100,0

CEP TELEFONU

KIYAFET

KAYIPLIK AYI

66
296

NAK T (PARA)
Z YNET E YASI

KAYIP OLDU U GÜN

YÜZDE
77,7

NEREDEN KAYBOLDU U
EVDEN

KURUMDAN

TOPLAM

ERKEK

115

25

140

KADIN

115

41

156

230

66

296
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Tablo incelendi inde ara tırmaya konu kayıp çocukların büyük ço unlu unun evden kaçmı
oldu u görülmektedir. 2012 yılı içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlü ü’ne ba lı kurumlarda
devlet koruması altında 150 çocu un kaldı ı bilinmektedir. Bunlardan 55’i çocuk evlerinde, di erleri
yurtlarda kalmaktadır. Aynı yıl içerisinde çocuk evlerinde kalan çocuklardan kayıp müracaatı alınmamı tır.
Bu bilgiler ı ı ında yurtta kalan çocukların daha fazla kayıp oldukları gözlenmektedir.Bakım altındaki
çocukların evlerinde ya ayan çocuklara göre daha çok kaybolmaya meyilli olduklarını (Shalev, 2011:34) bu
çalı ma teyit etmi tir.
Di er taraftan evden kaybolan çocukların cinsiyetleri e it sayıda gözlemlenirken, kurumda
ya amakta olan çocukların cinsiyet oranları aynı olmasına ra men daha çok kız çocuklarının kayboldukları
gözlemlenmektedir.
Kayıp çocukların büyük ço unlu unun ya adı ı ortamdan ayrılırken beraberinde her hangi bir ey
almadı ı gözlenmektedir.
2012 yılında okullar 177 gün e itime devam etmi iken 188 günde hafta sonu, bayram, sömestri, yaz
tatili vb. sebeplerle kapalı kalmasına ra men çocukların büyük ço unlu unun okulların açık oldu u
günlerde kayboldu u gözlenmektedir.
Kayıp çocukların büyük ço unlu unun Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında kayboldukları
gözlemlenmektedir.
Tablodaki bulguların birlikte analizi ço unlukla evden kaçmalar dikkate alındı ında ailenin sosyal
kontrolünün zayıflı ının çocukların kaçma veya kaybolma davranı ında etkili olabilece ini, ancak
ço unlukla yanına bir ey almadan kaçmasının çocukların bu eylemini geçici bir heves veya arayı la
gerçekle tirdi ini ortaya koymaktadır.
Müracaata li kin Bulgular
Ara tırmaya konu kayıp çocukların ilgililer tarafından kayıp müracaatına ili kin bulguları a a ıda
tablo halinde gösterilmi tir.
Tablo 3:Kayıplık Öncesi Duruma li kin Bulgular
Müracaata li kin Bulgular
KAYBOLDUKTAN
SONRA MÜRACAAT
SÜRES

68

YÜZDE
23,0

3-6 SAAT

66

22,3

6-12 SAAT

52

17,6

12-18 SAAT

37

12,5

18-24 SAAT

30

10,1

1-3 GÜN ARASI

33

11,1

3-7 GÜN ARASI

7

2,4

8-15 GÜN ARASI

2

,7

0-3 SAAT

1 AY VE SONRASI

1

,3

296

100,0

KEND S ARA TIRMA YAPTI

116

39,2

POL STEN YARDIM STED

176

59,5

D ER
TOPLAM

4
296

1,4
100,0

TOPLAM
KAYBOLDUKTAN
SONRA MÜRACAATÇI
LK NE YAPTI

SIKLIK

Tablo incelendi inde kayıp çocukların ço unlu unun kayıp oldu una dair müracaatları
kayboldukları ilk 12 saat içerisinde yapılmaktadır. Çocuk kaybolduktan sonra müracaatçıların ço unlu u ilk
olarak polisten yardım istemekte, bir kısmı da kendisi ara tırma yaptıktan sonra polise ba vurmayı tercih
etmektedir.
Bu bilgi çocukların kayıplı ı konusunda ailevi bir duyarlılık oldu unu ortaya koymaktadır.
Yukarıda temas edilen ailenin sosyal kontrolünün zayıflı ı iddiasıyla ters gibi dursa da, sorunun daha
önceden farkına varılmamı ken kayıplık anında fark edildi ive duyarlılı ın sorunla birlikte arttı ı izlenimini
kuvvetlendirmekte bu durum da ailelerin e itilerek bilinçlendirilmesi yönünde çabaların gereklili ini öne
çıkarmaktadır.
Kayıplık Ya anan Döneme li kin Bulgular
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Ara tırmaya konu çocukların kayıplıklarına ili kin bulgular a a ıda tablo halinde gösterilmi tir.
Tablo 4:Çocukların Kayıplıklarına li kin Bulgular
Çocukların Kayıplıklarına li kin Bulgular
KAYIPLI INDA KALDI I
YERLER

SIKLIK

EV ORTAMINDA

55,4

OTEL/PANS YON/MOTEL/HOTEL TARZI
LETMELERDE

27

9,1

HASTANE/OTOGAR/GAR VB. UMUMA
AÇIK KAPALI ALANLARDA

29

9,8

PARK/BAHÇE/DURAK/MES RE ALANI G B
UMUMA AÇIK ALANLARDA

49

16,6

D

13

4,4

ULA IM ARAÇLARINDA

ER

6

2,0

METRUK B NA/APARTMAN
BO LU U/BODRUM KATI/ÇATI ARASI

8

2,7

296

100,0

TOPLAM
K M NLE KAÇMI

AKRABALARI

28

9,5

ARKADA LARI

62

20,9

SEVG L S

34

11,5

168

56,8

4

1,4

TOPLAM

296

100,0

MACERA YA AMA

151

51,0

43

14,5

DDET, BASKI

38

12,8

OKULDA BA ARISIZLIK

3

1,0

21

7,1

TEK BA INA
D
KAYIPLIK SEBEB

YÜZDE
164

ER

SEVD

NE (KOCAYA) KAÇMA

A LE Ç

BULMA, ARAMA
D

ER

A LES VEYA AKRABALARINA G TME
TOPLAM

7

2,4

33

11,1

296

100,0

Tablo incelendi inde kayıp çocukların ço unlu unun kayıplık süresince ev ortamında kaldıkları,
otel, pansiyon, motel tarzı i letmeleri de kullandıkları görülmektedir. Aynı zamanda bu çocukların
konaklama veya barınma amaçlı olarak hastane, otogar ve gar gibi umuma açık kapalı alanları, park, toplu
ta ıma durakları ve mesire alanları gibi umuma açık alanları hatta metruk binalar ile çe itli ikametlerin
apartman bo lukları, çatı arası veya bodrum katlarını kullandıkları gözlenmektedir.
Bu çocukların ço unlu unun tek ba ına kaçtı ı yada kayboldu u görülmekte, bir kısmının da
arkada ları, sevgilisi ve akrabaları ile beraber kaçabildi i yada kayboldu u izlenmektedir.
Kayıp çocukların ço unlu unun macera amaçlı kaçtı ı/kayboldu u görülmekte iken sevdi ine
(kocaya) kaçma, aile içi iddet yada baskı, i bulma/arama kayıplık sebebi olarak görülmektedir.
Tablodaki bulgulardan hareketle özellikle gençli e adım atan çocukların macera arayı ının arttı ı,
dolayısıyla bu arayı ın hem kendi kendilerine hem de ba kalarının izinde bir takım yeniliklere
ula ma,baskılardan kurtulma ve özgür ya ama arzusunu tetikledi i, ancak kaçma veya kaybolma eyleminin
bireyin planladı ı ekilde olmayabildi i, barınma ve di er ihtiyaçlarını kar ılayacak imkânları bulamadı ı,
bu durumun ise ba ka ma duriyetlere kapı açabilece i de erlendirilebilir.
Kayıplık Sonrasına li kin Bulgular
Ara tırmaya konu kayıp çocukların kayıplık sonrasına ili kin bulgular a a ıda tablo halinde
gösterilmi tir.
Tablo 5:Çocukların Kayıplık Sonrasına li kin Bulgular
Çocukların Kayıplık Sonrasına li kin Bulgular

SIKLIK

YÜZDE
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BULUNDU U YER

KAYIP OLDU U L MERKEZ NDE
KAYIP OLDU U L MERKEZ DI INDA
TOPLAM

Missing

System

25,7

295

99,7
,3

296

100,0

24 SAAT Ç NDE

110

37,2

1-3 GÜN ARASI

106

35,8

3-5 GÜN ARASI

29

9,8

15 GÜN Ç NDE

30

10,1

1 AY Ç NDE

11

3,7

6 AY Ç NDE

3

1,0

6 AYDAN UZUN ZAMAN
BULUNMA EKL

74,0

76
1

TOPLAM
BULUNMA SÜRES

219

7

2,4

TOPLAM

296

100,0

KOLLUK BULDU

125

42,2

31

10,5

A LES BULDU
KEND GER GELD

140

47,3

TOPLAM

296

100,0

Tablo incelendi inde kayıp çocukların ço unlu unun kayıp oldu u il merkezinde 3 gün içerisinde
bulundu u görülmektedir. l merkezi dı ında bulunanların oranı yüzde 25,7 olarak görülmektedir.
Kaybolan çocukların yarıya yakınının kendisinin geri geldi i, yüzde 42.2 sinin de polis tarafından
bulundu u görülmektedir.
Tablodaki bulgular çocukların bir macera ve arayı içinde kaçtı ı veya kayboldu unu ancak
aradı ını bulamayıp veya daha büyük suçların ma duru olup ço unlukla geri döndü ünü fakat bütün
çocukların nihayetinde bulundu unu göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNER LER
Kayıp çocuk konusu yukarıda izah edildi i gibi sadece kaybolan çocu un de il aynı zamanda
ailesinin ve sevdikleri ile beraber devletin de sorunudur. Toplumun tüm kesimini etkileyecek nitelikte olan
bu sosyal sorun üzerinde daha çok çalı ılması gerekmektedir.
Bu sorun kayıp çocukların sayısını dü ürmek için, kaybolan çocu a zarar verebilecek risklerin
dü ürülmesi için ve kaybolan çocu a ve ailesine daha çok ve detaylı destek vermek için ülke gündemine
alınması gereken bir problemdir.
Daha önemlisi ise çocu un kayıplı ında ba ına gelen olayların onun sa lıklı geli imini olumsuz
yönde etkilemesi muhtemel oldu undan, gelecek olan neslin içindeki sa lıksız birey sayısını artırarak,
gelece e güvenle bakmaya engel olabilmektedir. Bu do rultuda literatür ve ara tırma bulguları birlikte
de erlendirildi inde;
Hem erkek hem de kız çocukları kayıp olabilmektedirler. Çocuklarda ya ilerledikçe kaybolma oranı
artmakta özellikle ergenli in belirginle ti i 15-16 ya larında üst seviyeye çıkmakta daha sonra dü ü e
geçmektedir.
Kayıp çocukların herhangi bir sa lık problemi bulunmamakta ve ço unlu u ö renci olup bir i te
çalı mamaktadırlar.
Kayıp çocuklar okulun açık oldu u günlerde, kı ve sonbahar ba ta olmak üzere bahar
mevsimlerinde kaçmaya daha çok meyillidirler.
Kalabalık ve parçalanmı ailelerin çocukları daha çok kayıp olmaktadır.
Devlet koruması altında olup yurtlarda kalan çocuklar, ailesinin ve çocuk evlerinde kalan çocuklara
göre kayıp olmaya daha çok meyillidir.
Çocuklar daha çok tek ba larına veya arkada ları ile birlikte, hazırlık yapmadan, plansız olarak
macera ya amak amaçlı olarak kayıp olmaktadırlar.
Kayıp olan çocukların yarısına yakını kayıp oldu u süre içinde umuma açık yerlerde(hastane,
otogar, park ve bahçe vb.), bunlardan bir kısmı da metruk binalarda, apartmanların bodrumunda veya çatı
katlarında hayatını devam ettirmektedir.
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Kayıp olan çocukların küçük bir kısmı adli olaylara karı makta fakat karı tıkları olaylar (cinsel
istismar, uyu turucu madde kullanımı vb.) nitelikli ve kendilerine ciddi zarar verebilecek olaylardan
olu maktadır.
Kaybolan çocuklar için müracaatta bulunanların ço unlu u polisten yardım istemekte ve ba vuruyu
12 saat içinde gerçekle tirmektedir.
Kaybolan çocukların yarıya yakını polis tarafından bulunmakta, di er yarısı kendisi geri gelmekte,
bir kısmını da ailesi bulmaktadır.
Kayıp çocukların büyük ço unlu u bulunarak, kayıplı ı üç gün içerisinde sonlanmaktadır.
Kayıp olan çocukların ço unlu u kayıplıkları süresince kayboldu u il sınırları içinde kalmaktadır.
Bu bulgular genel olarak de erlendirildi inde kayıplık konusunun içinde ciddi tehditler barındıran
bir konu oldu u ve farklı nedenlerle ortaya çıktı ı söylenebilir. Kaybolma olaylarının genellikle çocukların
ailelerinin yanında oldu u veya okulda e itimlerinin devam etti i dönemlerde ya anması, aile okul gibi
sosyal kurumların sa layaca ı sosyal kontrollerin zayıf kalmasınınveya suç ara tırmalarında sosyal
düzensizlik teorisini geli tiren Shaw ve Mckay’ın (1942) belirtti i üzere kar ılıklı geçi ken, heterojen ve
nüfusu hızlı artan bölgelerin aile, okul gibi sosyal kurumları negatif yönde etkilemesininbir sonucu olarak
de erlendirilebilir.
Günümüzün hızla de i en dünyasında ebeveyn-çocuk ili kilerinde özellikle anne babaların
çocukların dünyasına tam uyum sa layamadıkları, kendi geçmi lerindengetirdikleri gelenek ve anlayı ları
çocuklarına empoze etmeyeçalı tıkları bu tür bir zorlamanın ise çatı malara ve farklı arayı lara kapı
araladı ı ve bu kapsamda kaçma veya kaybolma davranı ını tetikledi i de erlendirilebilir.Kelling ve Wilson
(1982) un ileri sürdü ü ve önemsiz görünen küçük olaylara ilgisizli in daha büyük olayların hazırlayıcısı
oldu unu öne süren “kırık camlar” anlayı ından hareketle, aslında çocukların daha küçük ya larda
gösterdi i/gösterece i sapma davranı larına kar ı gösterilecek duyarlılık ileri dönemlerde ya anacak daha
büyük travmaların önüne geçmeye yardımcı olacaktır.
Suç veya sapma davranı ına itecek huzursuzluk, tatminsizlik, isyan, endi e ve dü manlık gibi iç
faktörler ve görece mahrumiyet, yoksulluk, i sizlik, güvende olmama ve e itsizlik gibi dı faktörlerle
mücadele çocukların kendi aileleri ile hayata tutunarak gelece e emin bir ekilde yürümesine yardımcı
olacaktır.
Durkheim’in (1965) “Bizler sosyal varlıklar oldu umuz derecede ahlaklı varlıklarız” sözünden
hareketle çocukların aile ve toplumlarına ba lılık ve adanmı lıklarının artırılması, u runda çaba sarf
edecekleri ve fedakârlıkta bulunacakları bir amaçlarının olması ve toplumun belirledi i kurallara uyma
yönünde bir inanç sahibi olmaları, çocukların sa lıklı bireyler olarak hem hayata tutunmaları hem de içinde
ya adıkları topluma uyum ve katkı sa lamalarını beraberinde getirecektir.
Reckless (1967) tarafından ortaya konulan çevreleme yakla ımı ile bir taraftan çocu un küçük ya ta
sa lam karakterli, iradeli, vicdanlı, merhametli, payla ımcı, yüksek sorumluluk duygusuna sahip ve
gerilime kar ı yüksek toleranslı bir ki i olarak yeti tirilmesi, do ru kavramla tırmalarla hayatı anlamlı hale
getirmesi, di er taraftan ait olma (grupla birlikte tanımlanma), etkin denetleme, grup üyeleri arasında etkin
ba lılık (birliktelik), ba arı için fırsatlar sunulması, makul sınırlar ve sorumluluklar belirlenmesi, alternatif
tatmin yolları ve araçlarının sa lanması, hedeflerin normların, de erlerin ve disiplinin güçlendirilmesi gibi
yöntemlerle daha aktif bireyler olarak hayata hazırlanması kayıplık ve benzer sorunların ya anmasına engel
olabilir.
Çe itli suçların i lenmesi veya organ kaçakçılı ı gibi nedenlerle kaçırılan çocuklar ise hem anne
babanın hem de kolluk kuvvetlerinin dikkatli olmasını ve ilavetedbirler almasını gerektirmektedir. Douglas
(2010) ın belirtti ine göre FBI Davranı Analiz Biriminin kurdu u “Çocuk Kaçırma Müdahale Planı
(NeighborhoodCanvass)” yönteminde ço unlukla bir çocu u kaçıran ki inin çocu un en son görüldü ü
bölge civarında olabilece inden hareket edilerek çocu un ya adı ı mahalle veya en son görüldü ü bölgede
kapsamlı ve süratli bir tarama ve bölge sakinleri ile yapılacak detaylı görü melerle kaçırılan çocu un yerinin
tespitinin sa lanabilece i öngörülmü tür. Bu tür çalı maların sonuç verdi i ve kaçırılan çocukların tekrar
bulunmasında %50 ye yakın artı kaydedildi i belirtilmi tir. Bu yönde bir çalı ma kapsamında görü me
yapılan mahalle sakinlerinden herhangi bir ki inin verece i bir üpheli e kali veya araç plakası olayın
aydınlatılmasında hayati rol oynayabilir. Aynı ekilde bu tür bir ara tırma aslında aile içinde ya anan bir
problem sonucu aile bireyleri tarafından öldürülen ancak kaçmı ve öldürülmü süsü verilen bir cinayeti de
ortaya çıkarabilir.
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Yine kayıp çocuklarla ilgili ABD’de geli tirilen “Amber Alert” isimli alarm programı ile kayıp
çocuklarla ilgili bilgiler, kısa sürede televizyon, radyo, elektronik i aret tabloları gibi multimedya araçları
kullanılarak yayılmakta ve izleyici ve dinleyicileri duyarlı olmaya sevk ederek kayıp çocukların
bulunmasında etkili olmaktadır. Ülkemizde de Emniyet Genel Müdürlü ü Asayi Dairesi Ba kanlı ının
ba lattı ı ve sosyal medya ba ta olmak üzere her türlü ileti im kanalını harekete geçirerek kaybolan ki ilerin
kısa sürede bulunmasını amaçlayan “Kayıp Alarmı” projesi gibi benzer çalı malar kayıp veya kaçırılan
çocukların kısa sürede bulunmasına katkı sa layacaktır.
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