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GİRİŞ 
Çocuk suçluluğu ve suça sürüklenen çocuklar konusunda yapılan çalışmalar ile ilgili literatür 
incelendiğinde “çok sistemli” bir yaklaşım öne çıkmaktadır.  Bu noktada ekolojik sistem perspektifi, 
bireyleri, aileyi ve ailenin içerisinde bulunduğu sistemleri ve sistemler arası etkileşimleri anlamak, 
değerlendirmek açısından önemli bir araçtır. Bu çalışmanın amacı ekolojik sistem perspektifi 
çerçevesinde çocuk mahkemesi tarafından Ankara Aile Danışma Merkezine danışmanlık tedbiri kararı 
ile gönderilen bir vakayla yapılan çalışmanın sunulmasıdır. 
 
VAKANIN TANITIMI 
M. T. (8 yaş)  ve A. T.(7 yaş)  ilköğretim ikinci sınıfa ve birinci sınıfa devam eden iki kardeştir. Ailede 
M. T.  ve A. T.’den başka anne Ş. T., baba A. T., A. T.’nin ilk eşinden olan F. T. (14 yaş)  adında bir 
büyük ağabey ve çiftin ortak çocuklarından C. T. (5 yaş) adında bir küçük kardeş daha bulunmaktadır. 
Kendilerine isnat edilen suça göre F. T. , M. T. , ve A. T.  evlerinin yanında oynarken hemen evlerinin 
yanında bulunan bir tarlada yangına sebebiyet vermişlerdir. Çocuklardan yaşı büyük olan F. T.  
hakkında kamu davası açılmış, yaşları küçük olan M. T.  ve A. T.  hakkında savcılık danışmanlık 
tedbirine karar vermiştir ve dosya gerekli mesleki çalışmaların yapılması için Ankara Aile Danışma 
Merkezi’ne gönderilmiştir.  
 
MÜDAHALE SÜRECİ 
Aile ile Ekolojik Sistem perspektifi ile 7 aşamalı bir müdahale planı çıkartılmış ve mikro, mezzova 
makro düzeylerde çalışılarak ailenin ve suça sürüklenen kardeşlerin yaşadıkları sorunlara ilişkin 
çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmada çok sistemli bir yaklaşımla aile, okul, sağlık, sosyal yardım gibi 
tüm sistemler işin içine sokulmuştur.  
 
TARTIŞMA 
Sürecin tamamına bakıldığında bir ekolojik sistem perspektifinin suça yönelen çocuk ve çevresi ile 
çalışmada sosyal hizmet uzmanına çok önemli bir teorik zemin sunduğu ve pratikte yaratılacak 
değişimin önemli anahtarlarından biri olduğu açıkça görülmektedir. Özellikle haklarında danışmanlık 
tedbiri verilen çocuklarla yapılacak çalışmalarda aileyi, okulu ve diğer sistemleri çalışmanın içine 
katmanın önemi bir kez daha gösterilmiş ve tartışılmıştır. 
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