
 
 

Sonuç (Özet) Raporu 
 

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşına kadar her insan “çocuk” olarak kabul 

edilmektedir. Oldukça geniş bir yaş grubunu kapsayan çocukluk döneminde tıpkı bütün diğer 

yaş gruplarında olduğu gibi insan onuruna yakışır bir yaşamın inşa edilmesi son derece öncelikli 

bir konu olarak ele alınmalıdır.  

 

“Çocuklar bir alt toplum grubu değildir, bir yaşam evresindeki toplum bireyleridir.” 

 

Eğitim, sağlık, hukuk, vb. açılardan çocukların en yüksek yararı için çalışmak, güçlü 

mekanizmalar kurmak kamu sisteminin, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, bireylerin 

temel görev ve sorumlulukları arasındadır.  

 

Çocuk güvenliği kavramının içerik olarak çok geniş bir yelpazesi vardır, bununla birlikte sağlık, 

sosyal, ekonomik, çevresel, vb. konular bu başlık altında öncelikli olarak incelenebilir. Sağlığın 

“kişinin bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olması” şeklinde tanımı aslında 

yaşamın diğer boyutlarının sağlığı ne denli etkilediğini açıkça ortaya koymaktadır.  

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından 21.4.2015 tarihinde 

saat 8:30-18:00 arasında düzenlenen Büyüyen bir Halk Sağlığı Sorunu: Çocuk Güvenliği 
Sempozyumunda aşağıdaki konular öne çıkmıştır: 
 
Genel çerçeveye dair; 

� Güven içinde, güvenli toplum(lar) içinde büyüyen çocuklar, geleceğin güvenli 

toplumlarının kurucusu ve güvencesidirler.  

� Çocukların evlerinde, eğitim aldıkları okul ortamlarında, sosyal yaşamlarını geçirdikleri 

oyun ortamlarında hiçbir koşul öne sürülmeden doğdukları andan yaşamlarının sonuna 

dek gereksinim duydukları her konuda en üst düzeyde karşılık bulabilecekleri bir 

toplum yaratılması gerekmektedir. 

 



Riskli davranışların önlenmesine dair; 
� Yeterli ve dengeli beslenme, hareketli yaşam, düzenli uyku, sigarasız yaşam, madde 

kullanımına hayır diyebilme gibi çocukların sağlıklı yaşam davranışlarını küçük 

yaşlardan itibaren kazanmaları için bütün önlemlerin alınması gerekmektedir. 

� Çocuklar, istismar ve ihmalden korunmalıdır. 

� Çocukların şiddetten korunması gerekmektedir. 

� Ev içi kazalar-yaralanmalar da çocuklar için önemli bir ölüm ve hastalık nedenidir. 

Anne-babalar genellikle çocukların motor becerilerini “küçümserken”, bilişsel beceriler 

konusunda da beklentilerini yüksek tutmaktadır. Çocuğun bulunduğu ve 

bulunabileceği evin her yerinde kaza-yaralanmalar olabilir. Çocukların sağlıkla büyüyüp 

gelişirken, güvenli bir şekilde keşfetmeleri için önce evin her alanında gerekli 

düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması altın kuraldır.  

� Trafik kazaları dünyada ve Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunudur ve çocuklar bu 

sorunun en masum kurbanlarıdır. Alınacak çok basit önlemler ile trafik kazası sonunda 

meydana gelen çocuk kırımları büyük ölçüde azaltılabilir. Alınacak önlemlerde görev 

kamu ile anne babalara düşmektedir. 

o Kitle ulaştırma sistemi yaygınlaştırılmalı, sistemin en üst düzeyde güvenli olması 

için bütün gerekenler yapılmalıdır. 

 

Okul güvenliğine dair; 
� Okul güvenliği denildiğinde, “çocukların evlerinden okula gitmek için çıktıkları andan 

yeniden evlerine döndükleri ana kadar geçen bütün sürecin güvenliği” anlaşılmalıdır.  

� Okulların yer seçiminden, yüksek kaliteli okul binaları yapımına kadar, standartlar 

belirlenmeli; her aşaması titizlikle denetlenmelidir. 

� Okul çevreleri de her türlü güvensizlik etkenlerinden arındırılmalıdır. 

� Okul yönetimi, veli, öğretmen, öğrenci, olumlu bir "okul iklimi" için sorumluluk 

almalıdır. 

 
Rekreasyon ve oyun alanlarının güvenliğine dair; 

� Güvenlik sorunu çocukların rekreasyon alanlarını kullanmalarındaki en temel 

sorunların başında yer almaktadır ve bu sorun özellikle kentleşmekte olan bölgelerde 

yaşayan çocuklar için yıldan yıla artış göstermektedir. Rekreasyon alanları ve çocuk 

güvenliği ilişkisi üzerine “ çocuğu korumacı yaklaşım”, “çocuktan korunmacı yaklaşım” 

ve “tehlikenin çocuklar için önemini vurgulayan yaklaşım” şeklinde üç farklı 

yaklaşımdan söz edilmektedir. 

� Çocukların büyüme ve gelişmelerine olanak sağlayan daha iyi yerlerin yaratılması için 

bu üç farklı yaklaşım sonucunda üretilen rekreasyon alanlarının çocuklar üzerindeki 

etkilerinin incelenmesi önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.  

� Çocuk oyun alanları tehlike yaratmamalı, geliştirici olmalı, bütün yaş gruplarını 

kapsamalı, her bedensel özelliğe uygun olmalıdır. 

� Dezavantajlı çocuklara farklılıklarını hissettirmeyen bir kent düzenlemesi yapılmalıdır. 

 

Medyaya dair; 
� Çocukların takip ettikleri medya içerikleri, onların günlük sosyal davranışlarını 

etkilemektedir. Bu etkinin olumlu ya da olumsuz olmasında, tercih edilen medya 

içeriğinin niteliği, izlenme süresi, sunuşunda gerçekleştirilen yönlendirilmeler önemli 



rol oynamaktadır. Bu nedenle, geleneksel ve yeni medyada çocuklara yönelik 

hazırlanan içeriklerde, daha dikkatli olunması gerekmektedir. 

� Geleneksel ve yeni medyanın olası olumsuz etkilerini olabildiğince olumlu kılmak, 

yetişkinlerin sorumluluğundadır. Çocukların televizyon programlarından yarar 

sağlaması ve zarar görmemesi için, içerik açısından gelişim düzeylerine uygun 

programları izlemeleri önemlidir. Devlete, medya kuruluşlarına, ailelere ve okullara 

ayrı ayrı görev düşmektedir.  

� Bunların yanı sıra hem çocukların hem toplumun medya okuryazarlığı düzeyinin 

yükseltilmesi çabaları ile çocukların internetten, gazeteden, televizyondan, radyodan 

gelen yüzlerce bilgiyi analiz edebilmesi; yeni mesajlar oluşturabilmesi, tehditleri ve 

riskleri algılayabilmesi sağlanmalıdır. 

 
Diğer konulara dair; 

� Çocukların sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması için kamusal sorumluluk başta 

olmak üzere ilgili bütün bileşenlerin bir arada çalışması gerekir. 

� Çocukları ilgilendiren bütün konularda görülen/gözlenen/araştırma sonuçları ile 

saptanan bütün eksikliklerde kamusal mekanizmalar arasında işbirliğinin kurulması ve 

güçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

� Çocuk işçiler, sokakta yaşayan-çalışan çocuklar, mevsimlik tarım işçiliği, çocuk gelinler, 

bakımevleri, cezaevleri gibi yaşam alanlarında yaşayan çocuklar, istismar, ihmale 

uğrayan çocukların sorunlarının tespiti ve çözümleri konusunda özel olarak çalışmalar 

yapılması, sorun(lar)la güçlü bir şekilde baş etme/mücadele etme mekanizmalarının 

kurulması gerekmektedir. 

� Suç işleyen çocuklara yaklaşımda daha özenli olunmalı ve onların topluma yeniden 

kazandırılmaları hedeflenmelidir. 

� Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Mahkemeleri konularında uygulama ile ilgili 

eksiklerinin giderilmesi uygun olur. 

� Çocuklarla ilgili olan yargılama giderleri için “özel/ayrı” bir ödenek olması uygundur. 

 

 

 

YENİDEN HATIRLAYALIM ! 
 

Çocuklar bir alt toplum grubu değildir, bir yaşam evresindeki toplum bireyleridir. 

 

Güven içinde, güvenli toplum(lar) içinde büyüyen çocuklar, geleceğin güvenli toplumlarının 

kurucusu ve güvencesidirler. 

 


