
Kızıltepe Sokaklarında Çalışan Çocuklar için Merkez Kurulması 

Paneli Sonuç Raporu  

 
Program 

Tarih: 27 Şubat 2013 

Saat: 14.00-16.30 

Yer: MOVA Park Salonu / Kızıltepe 

 

Katılımcılar: 

Turhan Ayvaz – Mardin Valisi 

Erkaya Yırık – Kızıltepe Kaymakamı 

Nihat Eri – 22. Dönem Mardin Milletvekili  

Şeyhmus Utlu  - Mardin Milli Eğitim Müdür Yardımcısı  

            Emin Eraslan - ASPB ÇHGM Sosyal Rehabilitasyon Daire Başkanı 

            Cengiz Duman - Mardin Emniyeti Çocuk Şube Müdürü  

            M. Şerif Öter  - Kızıltepe STK Platformu Sözcüsü 

Kadir Üründü  - Gazeteci 

 

***  

Çok önceden düşünülmüş, yoğun çalışma takvimimizde ancak yer verebildiğimiz bir 
panel idi Kızıltepe’deki çocuk panelimiz.  
 
Epeyce zamandır, Kızıltepe’de, özellikle çocuklar arasındaki madde bağımlılığının 
yaygın olduğu bilgilerini alıyorduk ve bu konuya eğilmek istiyorduk. Sokaklarda 
çalışan ya da boş dolaşan ya da ailelerin ilgi odağından uzak ya da istismara 
uğrayan çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ülke genelinde 
çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmadan önce, daha 
doğrusu Bakanlığın önceki adıyla, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı 
yürütüyordu bu çalışmaları.  
 
Türkiye’de yoksulluğun, işsizliğin, göçün fazla olduğu kesimlerinde, bilhassa son 15-
20 yıldır, büyük bir sosyal sorun olarak yaşamaktayız sokak ve çocuk kavramlarını. 
 
27 Şubat 2013 günü, Mardin Valiliği ve Kızıltepe Kaymakamlığı’nın desteğiyle 
gerçekleştirmiş olduğumuz, “Sokakta çalışan çocuklar için merkez kurulması” 
panelimizle, Kızıltepe’deki sokak ve çocuk kavramına bakmak istedik. Verilen bilgiler 
diğer illere göre biraz daha farklı idi.  
 
Yoksul ailelerle ilgili olarak, Kızıltepe’de sokakta çalışan çocuk yoktur, hatta çalışan 
anne-baba da yoktur, sosyal yardımlar vardır şeklinde bir bilgi almıştık panel öncesi.  
 
Panel esnasında verilen, Mardin genelinde sokakta çalışan çocuk sayısının 128 
olduğu bilgisi, bir önceki cümlemi doğrular nitelikte idi.  
 
Yine panel esnasında verilen başka bilgiler de son derece vahimdi ve üzerinde ciddi 
anlamda düşünülmesi gerekir. “Bu ilçede çocuklar ve gençler arasındaki madde 
bağımlılığının yüksekliği dikkat çeker düzeydedir” şeklinde konuşmalar oldu. 
Kızıltepe, nüfusu 200 bin civarı olup Mardin İline çok yakın ve nüfus itibariyle il 
merkezinden daha büyük bir ilçedir.  
 



Mardin Emniyet Müdürlüğü, bu panele hazırlık olarak il genelinde yaptığı yaklaşık 2 
haftalık bir çalışmanın sonucu olarak, Mardin’de ve ilçelerinde, sokakta yaşayan 
çocuk olmadığını, sokakta çalışan çocuk sayısının 128 olduğunu, bunun yaklaşık 
15’inin Kızıltepe’de bulunduğunu rapor etti. Bu rakamlar kesin veriler olmayıp o 
çalışmada belirlenmiş olan yaklaşık rakamlardır. Sokakta çalışan çocukların 
boyacılık, simitçilik, mendil satma, vs. işler yaptığı; suç örgütlerinin, sokakta çalışan 
çocuklar üzerinde etkili olmadığı belirtildi.  
 
Büyük şehir olmaya aday bir il için sokakta çalışan çocuk sayısının 128 olması çok 
yüksek sayılmasa da, hedef, sokakta çalışan çocuğun kalmaması olmalıdır. 
 
Sokakta çalışan çocuklar için merkez kurulması panelimiz esnasında, Kızıltepe’de 
sokakta çalışan çocuktan öte madde bağımlısı çocuğun ön planda olmasına dikkat 
çekilmek istendi. Konuşmacılar tarafından dile getirilen bu sayı binlerle ifade 
edilmekte olup Nusaybin ilçesinin de bu bakımdan irdelenmesi gerektiği vurgulandı.  
 
Kızıltepe için bu anlamda iyi bir gözlemci olan gazeteci Kadir Üründü’nün bu 
konudaki sözleri şu şekilde idi: 
“Kızıltepe’de madde ve uyuşturucu bağımlısı gençlerin sayısını binlerle ifade 
edebiliriz. Gençlerin rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması için bu gençlere 
bir rehabilitasyon merkezinin kurulması zorunlu hale gelmiştir. Bu gençler, 
potansiyel birer tehlike. Bu tehlikeden uzaklaşmanın tek yolu, gençlerin 
enerjilerini boşaltabilecekleri sosyal, sanatsal ve sportif uygulamalara yer 
veren birkaç merkeze kavuşmalarıyla mümkün olacaktır”. 
 
Panel esnasında, Kadir Üründü’nün bilgilerine benzer bilgiler Kızıltepe STK Platformu 
Sözcüsü Şerif Öter tarafından da verilmiştir.  
 
Kaymakam Erkaya YIRIK, sokak çocukları ve ailelerine yönelik hizmet vermek 
amacıyla yaptırılan hizmet binasını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devretmek 
istediklerini fakat devir işlemlerinde aksama olduğunu, Kaymakamlıkça hazırlanan bir 
başka proje için kullanılmakta olduğunu belirtmiştir.  
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına konuşmacı olarak katılan Emin ERASLAN, 
Kaymakamlığa ait binanın Bakanlığa devredilmesi sonucunda Sosyal Hizmet Merkezi 
olarak hizmete açılabileceğini ve ihtiyaç sahibi tüm kesimlere hizmet verilebileceğini 
ifade etmiştir.  
 
Kızıltepe’de karşımıza çıkan sokakta çalışan çocuk kavramından ziyade madde 
bağımlısı çocuk ve gençler konusunda durup düşünmek, ilgili bakanlıkların bir araya 
gelmesiyle (Aile, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik) sağlanacak olan kurumlar arası 
işbirliğiyle, konuyu araştırmak ve bu konuda önleme ve tedbir amaçlı, uzun ya da 
kısa vadeli çalışmaların yapılması için harekete geçilmesi beklentimizdir. 
 
*** 
Bu çalışmada tüm destekleriyle yanımızda olan Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığına, Mardin Valiliğine, Kızıltepe Kaymakamlığına, tüm katılımcı ve 
panelistlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 
03.03.2013 
duygusucuka@hotmail.com  
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