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Çocuklar için evde ve dışarıda kazalardan  
uzak bir yaşam nasıl sağlanabilir

Tehlikeli ortamların nasıl önlenebilir  
ve kim hangi durumlarda sorumludur

Sportif faaliyetlerde, parasal harcamalarda  
ve elektronik cihazlarda olabilecek riskler

Çocukların
Güven
İçinde Yetişmesi



İster sakin ve temkinli olsunlar, ister 
hareketli ve maceracı: Genel olarak 
çocukların dünyayı merak ettikleri ve onu 
adım adım keşfetmek, tatmak, dokunmak 
ve denemek istediklerini biliyoruz. Ancak 
çocuklar ve gençler bakımından fazlasıyla 
tehlike kaynakları mevcut. Üstelik bunlar, 
ilk tahmin edilenlerle de sınırlı değildir: 
Çocukların dahil olup, ölümle sonuçlanan 
kazaların çoğu trafikte meydana geliyor. 
Fakat bununla birlikte çocuklu kazaların 
geneline bakıldığında sadece yüzde 2’sinin 
trafikte meydana geldiği açıktır. Hâlbuki bu 
kazaların yüzde 26’sı çocukların ev 
ortamlarında, yani kendi dört duvarları 
arasında yaşanıyor. Ev ortamında 
geçirdikleri kaza sonucunda hastane 
tedavisine muhtaç olan 15 yaş altı 
çocukların sayısı günlük ortalamada 114 
civarındadır. Yetişmenin ve büyümenin 
kaçınılmaz gerekleri olan ve çoğunlukla 
kısa sürede iyileşen hafif sıyrıklarla 
şişmeler bu rakama dahil değildir. Ciddi 
sorun olarak değerlendirilen kazalar, 
yanma izleri veya engellilik gibi kalıcı izler 
bırakan ve hatta ölüme yol açan kazalardır. 
Yaklaşık her iki veya üç haftada bir geçirdiği 
kaza sonucu bir çocuk yaşamını yitiriyor. 
Oysa risk ortamlarının birçoğunu basit 
koruyucu ve güvenlik tedbirleriyle gidermek 
mümkün.

         

Önsöz 
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Avusturya Sigortalar Birliği Genel Sekreteri, 
Österreichischer Versicherungs verband VVO

Olası tehlikeleri ve riskleri henüz doğru değerlendiremeyen ve tehlike bilinçleri 
henüz gelişmemiş olan çocuklar birçok yerde gizli tehlikelerle karşılaşabilrler. 
İşte bu yüzden özellikle erken çocukluk dönemlerinde ana babalarının 
desteğine ihtiyaçları vardır.

Avusturya Sigortalar Birliği VVO ile birlikte yayına hazırlanmış olan 
KONSUMENT Spezial dergisinin bu özel sayısı ile, toplumumuzun “minikleri“ 
için olabilecek en önemli risklerin hangi ortamlarda doğabileceği hakkında 
sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Trafikte, ev ortamında, anaokulunda veya 
okulda doğabilecek riskli ortamlar çoğu zaman yetişkinler tarafından da 
önemsiz addedilebiliyor.
İşte tam da bu noktada hepimiz açısından farkındalık yaratmak adına 
KONSUMENT Spezial dergisinin bu özel sayısıyla bir katkı sunmak istiyoruz.
İlerleyen bölümlerde tehlikelerin önlenmesi ve risklere karşı güvence yaratma 
konularında kolay ve anlaşılır bir dille anlatılan destekleyici tüyolar bulacaksınız.

Tüketiciyi Bilgilendirme Derneği ise; kurumsal analizleri, test raporları ve 
güncel yayınlarıyla sigortalar alanında da tüketici için şeffaflığın sağlanmasına 
katkı sunuyor. Bilinçli tüketiciler, tam olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
sigorta seçeneklerini daha başarılı biçimde değerlendirebilirler.

Ev ortamında ve kamusal alanda çocukların olabildiğince kazalardan uzak 
tutulması, tehlikeli ortamların nasıl önlenebileceği, sorumluluğun kime ait 
olduğu, ayrıca sportif faaliyetlerde, parasal harcamalarda ve elektronik medya 
kullanımında ne gibi risklerin doğabileceği hususlarının doğru anlatılmasını 
önemsiyoruz.
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Çocuğun hareketliliğinin azımsanması, 
tehlike bilincinin ise olduğundan gelişkin 
olarak tahmin ediliyor olması sorunun bir 
kısmını teşkil ediyor. Örneğin emekleme 
çağındaki bebekler ve küçük çocuklar 
genelde kendilerinden beklenenden çok 
daha hızlı ve uzun mesafelerde 
ilerleyebiliyorlar. Henüz birkaç aylık bir 
bebek ise örneğin, sadece bacaklarını hızlı 
biçimde hareket ettirerek kaygan bir zeminin 
üzerinde birkaç santim kadar “yürüyebilir“. 
Bununla birlikte küçük çocukların, yapılan 
tüm uyarı ve yasaklara rağmen henüz bir 

tehlike bilincine sahip olmadıkları, tehlikeleri 
öngörülü bir biçimde seçemedikleri ve 
onlardan kaçınamadıkları biliniyor. Her ne 
kadar genelde, birinci yaşını doldurmasına 
yakın “Hayır!“ sözcüğünün anlamını 
kavradıkları bilinse de, çocukların belli 
riskler hakkında bilinç geliştirmeleri o andan 
itibaren üç ila dört yıl daha ister. 

ÖNLEM ALMAK BİRİNCİ KURALDIR
Zararların Önlenmesi

• En sık karşılaşılan yaralanma riskleri
• Ev ortamındaki tehlikeler nasıl asgari bir düzeye indirgenebilir
• Okul yolunda ve yolculukta güvenlik

Dolayısıyla riskli ortamları tanıma ve 
onlardan kaçınma söz konusu olduğunda, 
başta erken çocukluğun ilk yılları olmak 
üzere tamamen ana babaların veya 
gözetiminde bulundukları kişilerin 
desteğine muhtaç oldukları açıktır. Bu 
destek kendilerine, örnek davranışlar 
sergileyerek veya belli tehlikeleri bilinçli 
biçimde ele alma şeklinde sağlanabilir. 
Örneğin dikkatlice sıcak bir fincan çaya ya 
da sıcak vaziyetteki fırının yüzeyine 
çocukla birlikte dikkatlice dokunarak 
“sıcak“ sözcüğünün ne anlama geldiği 
hissettirilebilir. Yine yetişkinler, ilkesel 
olarak sadece yeşil ışıkta trafik 
lambalarından geçerek ya da yaya yolunu 
kullanarak veya bisiklet sürerken kask 
takarak çocuklara örnek olabilirler.
Fakat tüm bunlara rağmen ana babaların 
ve çocuk yetiştiren diğer kişilerin öngörülü 
düşünmeleri ve davranmaları olmazsa 
olmazlardandır. Alınacak koruyucu 
tedbirler sayesinde özellikle ev ortamında 
yaralanma tehlikelerinin büyük bir bölümü 
tehlike olmaktan çıkarılabilir.

Yaş Çocuğunuzun 
becerileri

Olası tehlikeler

3’ncü aydan 
itibaren Nesneleri kavrama

Boğulma: başının üzerinden nesne çekme ya da küçük cisimleri 
yutma/soluma tehlikesi

5’inci aydan 
itibaren

Yuvarlanma, yerde 
sürünme, emekleme 

Düşme: çocuk ilerleyebildiği için alt değiştirme masasına dikkat 
edilmelidir; çocuk sırf bacaklarını hızla oynatarak bile pozisyonunu 
değiştirebilir 

10’ncu aydan 
itibaren

oturma, tutunarak 
doğrulma

Yanma/Pişik: çocuk, masa örtüsüne ya da sarkan kablolara 
tutunarak doğrulabilir, sıcak yiyecek ve içecekleri ya da su 
ısıtıcısını/tost makinesini çekip düşürebilir

12’nci aydan 
itibaren

Tutunmadan ayakta 
durma, ilk adımlar

Düşme: Öncelikli tehlikeler çocuklar için merdivenler veya yürüme 
destek ürünleri / kendi imkanıyla eşyalara ulaşabilen çocuklar için 
zehirlenme; camdan veya yüksek yerlerden düşme tehlikesi; suda 
boğulma tehlikesi

Bebekler için hangi evrede hangi tehlikeler doğabilir

2012, rakamlar küsuratsız bildirilmiştir *

 Yaş grubu 0 – 4 5 – 9 10 – 14 GENEL

 Ev ortamı                 42.600

 Evin yakın çevresi  25.400

 Spor tesisleri   25.100

 Oyun yerleri, parklar 8.600

 Kamusal alan  8.200

* Ev ortamında ve serbest zamanlarda meydana gelen, hastanede tedavi edilen kazalar

Kaynak: KFV, İDB Austria

Çocuklar İçin En Tehlikeli Ortamlar
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Çocuğun ilk yıllarında daha çok, alt 
değiştirme masasından, yataktan ya da 
diğer mobilyalar gibi, yattıkları ya da 
emekleyerek çıktıkları yüksek yerlerden 
düşmeler meydana gelebiliyor. Çok yüksek 
bir yerden olmasa bile böylesi bir düşme 
küçük çocuklarda ciddi yaralanmalara yol 
açabilir. İkinci sırada ise, tökezleme ve 
kayma gibi eşit yükseklikte düşmeler, 
yanmalar ve pişmeler ile çarpmalar yer 
alıyor. Beş yaş altı grubu çocuklarda çoğu 
kazaların (yüzde 63) oturma ve yatak 
odasında meydana geldiği biliniyor. Buna 
karşılık mutfaktaki kazaların oranı çok 
daha düşük ve yüzde 22’de seyrediyor. İç 
mekân merdivenlerinde oluşan kazaların 
oranı ise sadece yüzde 7 oranındadır.
Kazaların etkin biçimde önlenmesi iki farklı 
yaklaşım gerektirmektedir: Bir taraftan uygun 
güvenlik tedbirleriyle olasılığı neredeyse 
tamamen ortadan kaldırılabilen tehlikeler 
vardır; örneğin camdan düşmeler uygun 
tedbirler alınarak önlenebilir. Öte yandan bazı 
kazalar vardır ki, tamamen önlenemeseler de 
en azından yol açabilecekleri etkileri minimize 
edilebilir. Ev ortamında düşme sırasında 
keskin bir nesnenin kenarına veya ucuna 
çarpma önlenebilir. Ya da tökezlense dahi 
merdiven başına monte edilen parmaklıklara 
tutunulabilir. Hayattaki tüm olasılıkları hiç 

kimse tamamen önleyemez. Fakat ilerleyen 
bölümlerde yer alan faydalı ve bazıları 
oldukça basit olan tedbirler sayesinde sıkça 
yaşanan yaralanmaların büyük bir bölümü 
önlenebilir.

Faydalı Tüyolar

• Bebeğin altını değiştirirken: 
Kapı ya da cep telefonu çaldığında birkaç 
saniyeliğine de olsa gözler asla bebeğin 
üzerinden ayrılmamalı. 

• Güvenli bebek yatağı: Bebek 
yatağının koruyucu parmaklıklarının 
yüksekliğini düzenli aralıklarla doğru 
yüksekliğe uygun olarak ayarlayınız. 
Bunu yaparken çocuğunuzun gelişim 
evrelerini de göz önünde bulundurunuz.

• Yürüme desteği: Bunları kullanan 
minikler evin içindeki, merdiven 
basamakları ya da kapı eşikleri gibi 
tehlikeli noktalara fazlasıyla kolay ve hızlı 
biçimde ulaşabilmeleri nedeniyle bu 
arabalar tehlikelidir. 

• Merdivenler ve korkuluklar: 
Parmaklık şeklinde merdiven koruması 
ile emniyete alınmalıdır. Korkuluklarda 
doğru aralıkların bulunmasına dikkat 
ediniz: Çocuğun başı parmaklıkların 
arasından geçmemelidir.

Odaların Tamamında
• Köşe ve sivri uçlar 

kapatılmalıdır: Odanın içinde 
ulaşılabilen mobilya üniteleri ile kalorifer 
peteklerinin köşeli ve sivri uçlarına 
koruyucu bir uygulama tatbik edilebilir. 

• Cam kırıklarından kaçınınız: Cam 
kapı ile masalarda ve aynalarda güvenlikli 
cam kullanımına dikkat ediniz. Gerekirse, 
cam parçalarının ortalıkta uçuşmasını 
önleyen koruyucu folyolar kullanılabilir. 

• Kayma veya tökezlemeye yol 
açabilen tuzaklar bertaraf 
edilmelidir. Sabitlenmeksizin serilen 
halılar ve elektrik kabloları da buna dahildir.

• Kayma olasılığı önlenmelidir: 
Çocuk sadece çorapla ya da “kaydırmaz“ 
çorapla dolaşmamalıdır.

• Pr iz ler in emniyet i 
sağlanmalıdır: Güvenlik kapakları 
ilave edilmeli ya da en başından çocuk priz 
koruma setleri monte edilmelidir. 

• Açıkta sarkan kablolar 
bulunmamalı: TV, PC, su ısıtıcısı gibi 
cihazlarınızın kablolarını daima duvarda 
sabitlemeye ve cihazın yanıbaşında 
toparlamaya özen gösteriniz.

• Devrilmeye karşı koruma monte 
ediniz: Başta raf ve dolaplarda olmak 
üzere. 

• Çekmeceleri sabitleyiniz: 
Çocuklar onları basamak olarak 
kullanmayı deneyebilirler. 

KENDİ EVİNİZDE GÜVENLİK
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Pencereler Hakkında
• Odayı havalandırırken: Çocuğu 

asla odada yalnız bırakmayınız. 
• Açılmaz, parmaklar sıkışmaz: 

Başarılı çocuk emniyeti uygulamaları 
pencerenin maksimum on santim kadar 
açılmasını sağlar ve bununla birlikte 
pencereyi kapatırken parmakların 
sıkışmasını önler.

• Kilitlenebilen cam kolları: Kapı ve 
pencerelerde kullanılmak üzere tasarlanan, 
kolaylıkla değiştirilebilen, anahtarlı 
kilitlenebilen açma kapama kolları mevcut.

• Pencere parmaklıkları: Pencerenin 
(örn. gece) uzun süre açık bırakılması 
isteniyorsa ya da oda içindeki mobilyalar 
sayesinde fazlasıyla kolay ulaşılabiliyorsa 
bir tesviyeci çağrılarak pencereye 
dışarıdan kilit taktırılabilir. 

• Pencere yakınlarında 
tırmanmayı destekleyen 
nesneler bulunmamalı. Masa ve 
koltuklar, ama aynı zamanda çekmeceli 
dolaplar ve açık raflar vs. de bunların 
arasında bulunuyor. 

 
Balkonda 
• Tehlikeli eşyalar ortadan 

kaldırılmalı: Kolayca ittirilebilen eşyalar 
(örn. kasalar, minik merdivenler, vs.) basit 
regaller veya çekmeceli komodinler 
balkondan da uzaklaştırılmalıdır ya da 
koruyucu tertibatla güvence altına 
alınmalıdır.

• Basamaklar kapatılmalı: Balkon 
parmaklıklarında, ufaklıkların üzerine 
tırmanabileceği çapraz şeritler 
bulunmamalıdır. 

YANMALAR
Küçük çocukların bulunduğu bir ev ortamında 
kibrit ve çakmakların uluorta ve erişime açık 
bırakılmaması gerektiğini zaten hepimizi 
biliyoruz. Bununla birlikte ebeveynlerin çoğu, 

sıcak tencereler, su ısıtıcısı, ütü ve benzeri 
nesnelerden kaynaklanabilecek tehlikelerin 
bilincindedir. Buna rağmen acele içinde de 
olsa olabilecek kazaları önlemek için ilave 
tedbirler geliştirilmeli ve kararlı biçimde 
uygulanmalıdır.
• Ocak ve etrafı: Ocakların üstü 

koruyucu kapaklarla örtünmelidir. 
Tencere gibi pişirme kaplarının kulpları 
duvara doğru çevrilmeli. Tercihen sadece 
arkadaki ocaklar kullanılmalıdır. 

• Yemek pişirirken: Çocukları 
mutfakta asla yalnız bırakmayınız. Sıcak 
tencereleri taşırken koruma amaçlı bez 
kullanılmalıdır. Ya da en iyisi soğuk metal 
kulplu tencereler kullanınız. 

• Sıcak eşyaları taşırken: Bu işlemi 
çocuklar yakınınızdayken yapmayınız. 
Çocuklar ayaklarınızın altında oynarken 
asla sıcak eşyalar asla taşımayınız. 

• Sıcak içecekler: Kucağınızda çocuk 
otururken kahve veya çay içmeyiniz. 

• Açık tencere üstünde buhar 
uygulaması: Tencere üstünde, ve 
havlu altında kaynar sulu buhar 
uygulaması çocuklar için tehlikelidir ve 
özel gözetim altında yapılmalıdır. 

• Şofben ısısının düşürülmesi: 
Sıcak su deposunun ısısını düşük bir 
ısıya ayarlayın ve sıcak su için maksimum 
ısıtma derecesini 38°derece olarak 
ayarlayınız. 

• Isıtma torbaları: 50° dereceden fazla 
sıcak su ile doldurmayınız.

• Biberonlar ve bebek maması: 
Mikrodalga fırında ısıttığınız sütü ve 
bebek mamasını ısıtmadan önce mutlaka 
kontrol ediniz. Biberonun dış yüzeyi ılık 
olsa bile biberonun içeriği kaynar 
sıcaklıkta olabilir.

ZEHİRLENMELER
Keşfe çıkan minikler bir süre, yakaladıkları 
neredeyse her şeyi denemek için ağzına 

sokarlar. Hatta bağışıklık sisteminin 
güçlenmesi bakımından birazcık kir ve 
pasın zararlı olmadığı söylenir. Fakat yine 
de birçok nesne önlem olarak ortadan 
kaldırılmalı veya meraklı ellerden 
saklanmalıdır. Çünkü bazı madde ve 
cisimlerin küçük miktarları dahi ağır 
yanmalara, hatta ölüme yol açabilir. 
Miniklerin gözlerinde son derece ilgi çekici 
olan bu tehlikeli maddelerin başında mutfak, 
banyo ve tuvalette kullanılan renkli tab, 
boncuk, şişe ve toz şeklindeki deterjanlar 
gelir. Fakat belki de uzun süre önce 
yerleştirilmiş olan güve ilaçları, balkonda 
veya bodrumdaki fare kapanları ile ev ve 
bahçedeki yeşillikler de buna dahildir. 

Tüyolar 

• Her şey kilit altına alınmalı: 
Temizlik deterjanları (sirke özü dahil!), 
ilaçlar, vitamin takviyeleri, banyo eşyaları 
ve güve ilaçları gibi zehirli olabilecek 
ürünleri mümkün mertebe kilitlenebilir bir 
dolabın içinde muhafaza ediniz. Evin 
içinde bulunan, muhtemelen erişimi 
kolay olan ilaç dolabını ve buzdolabında 
saklanan ilaçlarla (renkli) alkollü 
içecekleri de unutmayınız.

• Tehlikeli içerikli maddeler: 
Sadece evdeki kullanım için öngörülen 
evsel kimyasalları kullanınız ve asla 
endüstriyel kimyasalları kullanmayınız. 
Farklı bileşenlere sahip olan bu 
kimyasallar tehlikeli olabiliyor.

• Diz üstünde keşfe çıkın: Dört ayak 
üstünde evinizde keşif turuna çıkın. 
Çocuğun erişebileceği mesafede ne gibi 
eşyaların bulunduğu görünce siz de 
şaşıracaksınız. 

• Zehirli bitkiler. Evinizde ya da 
bahçede bulunan hangi bitkilerin zehirli 
olabileceği konusunda bilgi edinin.

• Ev gezmelerinde dikkat: Üstteki 
tedbir önlemlerini çocuğunuzun 
bulunduğu diğer ev ortamlarında da 
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uygulayınız; örneğin büyük annelerin 
evinde ya da bakıcı kadının evinde. 

Tüm önlemlere rağmen çocuğunuz 
herhangi bir cisim yutarsa: 
Kendiniz tedavi etmeye çalışmadan derhal 
zehirlenme bilgilendirme merkezi ile (Tel: 
01 406 443 43) veya ilgili hekimlerle (Hekim 
Âcil Servisi, Tel, 141, en yakın 
muayenehane veya hastane) temas 
kurunuz.

SU KENARINDA
Beş yaş altı küçük çocuklarda ölümle 
sonuçlanan kaza türlerinde trafik 
kazalarının hemen ardından ikinci sırada 
boğulma geliyor. Boğulmalı kazaların 
büyük çocuğunluğu başta yüzme havuzları 
ve yapay göletler olmak üzere, tatlı sularda 
meydana geliyor. Evinizin yakınında, 
misafirlikte veya tatilde her nerede 
korunmasız bir göl veya açık su 
bulunuyorsa özellikle dikkat edilmelidir. Bu 
alan küçük bir çay olsa bile... Çünkü 
çocukların fiziksel yapıları gereğince 
kafaları vücüdun geri kalan bölümlerine 
göre nispeten büyüktür. İşte bu yüzden 
şişme havuzda veya küvette sadece birkaç 
santimetre yüksekliğindeki suda dahi 
boğulma ihtimalleri vardır. Başüstü suya 
düştüklerinde ise derhal bir şok durumu 
başlar ve gırtlak bölgesinde bulunan ses 
boşluğu kapanır. Bunun sonucunda 
solumaları ve yardım için bağırmaları 
imkansız hâle gelir. European Child Safety 
Alliance (ECSA) kurumunun bilgisine göre 
iki yaş altı çocuklar çoğunlukla küvette 
kaza geçirirler. Bir ila üç yaş grubundaki 
çocuklarda ise en sık meydana gelen kaza, 
bahçe göletlerindeki boğulmadır. İki ila altı 
yaş grubundaki en sık kazalar açık sularda 
iken, altı yaş üstü çocuklarda ise en sık 
kazalar yüzme havuzlarında meydana 
gelmektedir.

Küvet ve Şişme  
Havuz için Tüyolar

• Çocukları asla gözetimsiz bırakmayınız, 
bebekleri küçük çocuklarla yalnız 
bırakmayınız. 

• Herhangi bir nedenden dolayı banyodan 
veya havuzdan çıkmanız gerekiyorsa 
çocuğunuzu yanınızda götürün. 

• Küvetin dibine kaymayı önleyici bir 
uygulama yerleştiriniz (mat, yapışkan 
folyo gibi).

• Şişme havuzu kullandıktan hemen sonra 
boşaltın ve üstünü örtünüz, ya da çocuğu 
gözetmeye devam ediniz.

Özel Yüzme Havuzları

• Özel yüzme havuzlarının etrafında 1,50 
metre yüksekliğinde korkuluk ve 
kendiliğinden kapanan, çocuk emniyeti 
olan bir kapı bulunmalıdır. 

• Havuz kenarında, “tırmanmaya“ yardımcı 
olabilecek üç tekerlekli, oyuncak araba 
veya çocuk oyuncakları bulunmamalıdır.

• Sezon dışında olup kullanılmadıkları 
dönemlerde yüzme havuzlarının üstü 
örtü ile emniyete alınmalıdır. Havuz 
örtüleri ve havuz alarm sistemleri 
çocuklar için boğulmaya karşı etkili bir 
koruma sağlar.

Yapay Biyotoplar  
ve Göletler

• Biyotopun etrafını çocukların erişimine 
karşı güvenli biçimde kapatınız! 
Biyotopun etrafındaki korkuluklar kıyıdan 
en az bir metre mesafede olmalıdır. 
Yükseklik ise 1,50 metre olmalıdır. Tel 
örgülerin ilmek genişliği veya ahşap 
korkuluklardaki tahta mesafeleri dört 
santimden fazla olmamalıdır. Mutlaka 
çocuk emniyetli bir kapı bulunmalıdır. 

• Demir parmaklıklar için su yüzeyinin 
birkaç santim kadar altında demir 

atılmalıdır. Böyle olursa göle düşen 
çocuklar ıslanırlar, fakat batmazlar. 
Biyotop yakınlarında gezinirken küçük 
çocuklar daima gözetilmelidir. 

• Açık su alanlarının bulunduğu komşu 
arazilerin kapı ve geçitleri çocukların 
açamayacağı ve tırmanamayacakları 
şekilde olmalıdır.

Diğer Tehlike Kaynakları

• Sıvı hayvan atığı kuyularının üstü daima 
örtülü olmalıdır. 

• Yağmur suyu bidonlarının üstü 
kilitlenebilen kapakla emniyete 
alınmalıdır. Çelik malzemeden yağmur 
bidonlarının üstüne ızgara yerleştiriniz. 

• Çocuklarınızın oyun alanlarının etrafı 
korkuluklarla ve kendiliğinden kapanan, 
çocuk emniyetli bir kapı ile güvenceye 
alınmalıdır. Bunu sağlarsanız 
çocuklarınızın asla tek başına dere, gölet 
ve nehir gibi açık suların yakınına 
yaklaşmamalarını sağlamış olursunuz.

TRAFİKTE
Kısa boylu oldukları için çocuklar trafik 
ortamlarını genelde henüz yetişkinlerle aynı 
kapsamda değerlendiremezler. “Große 
schützen Kleine“ [Büyükler Küçükleri Korur] 
isimli derneğin gerçekleştirdiği bir 
araştırmaya göre trafikte herhangi bir 
durumun tehlikeli olup olmadığını ancak on 
ila oniki yaş grubu çocuklar doğru 
değerlendirebiliyor. Ancak trafikte yaya 
olarak doğru davranış biçimleri yine de 
erken bir evreden itibaren öğrenilebilir ve 
alıştırmalar yapılabilir. Yetişkinler kendi 
davranışlarıyla örnek olarak önemli ölçüde 
güven verebilirler. Bu durum özellikle, 
çocukların ilk defa trafiğe yalnız çıktıkları 
okul yolu için geçerlidir. Avusturya Trafik 
Kulübü (VCÖ) bilgilerine göre önceki yıl 
içinde okula giderken yolda yaralanan 
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çocukların sayısı 517 olmaktadır. Dolayısıyla 
okul yolunda ortalama her hafta 13 kadar 
kaza meydana gelmektedir. İşte bu nedenle 
ana babalar çocuklarıyla birlikte okul yolunu 
özenle etüd etmelidirler ve daha sonra da 
onlara zaman zaman bu yolda “refakat“ 
etmelidirler. Ebeveynler çocuklarıyla birlikte 
belli aralıklarla okula gidip, birlikte çalıştıkları 
güzergâha ve davranış biçimlerine uyup 
uymadıklarına dikkat etmelidirler.

Tüyolar

• Güvenli okul yolu: Okula gidiş 
rotasını seçerken en kısa yolu değil, 
olabildiğince sakin yollar, düzenli 
kavşaklar ve öğrenci rehberlerinin görev 
yaptığı bir istikameti tercih ediniz. 

• Okul yolu alıştırması yapın: 
Çocuğunuzla birlikte okul yolunda birden 
fazla alıştırma yapın ve olabilecek 
tehlikeleri onunla konuşun. Çocuğun 
geçmesi gereken kavşaklarda çömelin. 
Böylece o kavşağı çocuğunuzun 
boyunda ve onun gözleriyle 
değerlendirebilirsiniz.

• Basit kurallar: Okul yolu için net ve 
açık kurallar belirleyiniz. Çocuğunuzun 
kolayca hafızasına kaydedebileceği, 
trafik ışıklarında “kırmızı – dur“  ya da 
yaya geçidinde “çizgilerde – bekle“ gibi 
kısa ve iyi hatırlanabilen kısa cümlelerle 
öğretin. Çocuğunuz bu kısa cümleleri 
uzun uzun açıklamalardan çok daha 
kolay hatırlayabilecektir.

• Yeterince vakit: Sabah saatlerinde 
telaş yapmaktan kaçının ve çocuğunuzu 
vaktinde okula gönderin.

• Açık renkli, ışığı yansıtan 
giysiler: Çocuğunuz özellikle kötü 
havalarda, güneş doğarken ya da 
karanlıkta açık renk giysiler giyinmelidir. 
Okul çantasında ve giysilerindeki ışığı 
yansıtan yapışkanlar veya çıkartmalar 
güvenliği arttırır. Koyu renk giysili 
çocuklar karanlık havalarda ancak 30 
metre mesafeden algılanabiliyor, 
“reflektörlü“ giysiler ve çantalar ise 130 ila 
160 metreden dahi seçilebilir.

• Hafif taşıma yükü: Okul çantasının 
ağırlığı en fazla çocuğun ağırlığının onda 
biri kadar olmalıdır. Aşırı ağır yükü olan 
çocuğun trafikteki konsantrasyonu 
olumsuz etkilenebilir.

• Diğerlerinin hatalarını 
düşünmek: Çocuğunuza, trafik 
lambalarında ışığın yeşil yanmış 
olmasının tek başına yeterli olmadığını, 
diğer trafik katılımcılarının da hata 
yapabileceklerini anlatınız.

YOLCULUKTA
Günümüz çocukları daha kendi ayaklarının 
üstünde durmadan araba ile binlerce 
kilometre yolculuk yapmış oluyorlar. 
Bebekler ve küçük çocuklar için kısa 
mesafeli uçuşlar da artık gayet olağan bir 
durum olmakla birlikte, uzun oto 

yolculuklarından daha az zorlayıcı dahi 
olabiliyor. Fakat uzmanlar üç yaş altı 
çocuklarla uzun mesafe seyahatler 
yapmayı önermiyor. 
Uçak yolculuklarında uçaktaki personel 
genelde, çocukların güvenlik önlemlerinin 
alınmasına dikkat eder. Oysa oto 
yolculuklarında gerekli tedbirlerin 
hazırlanması ve alınması sadece ana 
babaların sorumluluğundadır. Bunun ne 
denli önemli olduğunu ise istatistikler 
gösteriyor: Avusturya’da oto 
yolculuklarında yolcu olarak her gün 
ortalama dört çocuk bir kazaya dahil oluyor. 
Her ne kadar çocukların yüzde 90’ı için 
güvenlik önlemi alınmış olsa da, önlemleri 
en optimal biçimde alınmış olanların oranı 
sadece yüzde 15 olmaktadır, zira çoğu kez 
çocuk oturağı uygun olmayabiliyor veya 
doğru biçimde sabitlenmemiş olabiliyorlar. 
Yasal hükümlerin öngördüğü kurallar 
şöyledir: 14 yaşa kadar olan ve boyu 1,50 
metreye kadar olan çocuklar için 
ağırlıklarına ve boylarına uygun olan bir 
geri tutma tertibatı gereklidir. Bu tertibat 
sadece, uygun bir emniyet kemeri bulunan 
araç içi koltuklarda kullanılabilir. 14 yaşa 
kadar olup, boyları 1,50 metreden fazla 
olan çocuklar için ise normal emnniyet 
kemeri kullanılmalıdır (emniyet kemeri 
bulunan koltuklardaki yolculuklarda).

Araç İçin Tüyolar

• Doğru önlemler: Genel olarak bebek 
ve küçük çocuklar için alınan güvenlik 
önlemlerinin yerinde olduğu söylenebilir. 
Fakat oturma yastıkları kullanıldığında bir 
taraftan güvenlik oranı gerilerken, diğer 
taraftan da kullanılan oturma yastıklarında 
genelde sırt dayanağı bulunmaz veya araç 
koltuğuna geçiş yapılır. Hâlbuki “Große 
schützen Kleine“ isimli derneğe göre uygun 
bir çocuk oturağı ile her iki ağır 
yaralanmadan biri önlenebilir. Oturma 
yastığı artı sırt dayanağı ile de her dört kafa 



8  KONSUMENT 11a /2015

  

yaralanmasından üçü önlenebilir. www.
autokindersitz.at sitesinde veya  oto 
sürücüleri kuruluşlarında yaşa uygun 
çocuk güvenlik önlemleri hakkında daha 
fazla bilgi edinebilirsiniz.

• Her çocuğa bir koltuk: Araçta 
yolculuk yapan her çocuk için kendine ait 
ayrı bir koltuk bulunmalı. Doğru ve gerekli 
güvenlik önlemlerinin alınmasından araç 
sürücüsü sorumludur. Örneğin sürücü, 
komşusunu kucağındaki bebeği ile sadece 
küçük bir mesafe için aracına alıyorsa da 
aynı kural geçerlidir!

• Ön yolcu koltuğunda hava 
yastıkları: Küçük çocukların oturtulması 
için sürüş yönünün tersine ön yolcu 
koltuğuna yerleştirilmesi için, ön yolcu 
koltuğundaki hava yastıklarının işlevsiz 
hale getirilmesi zorunludur. Dikkat: Ön 
yolcu koltuğundaki hava yastıkları büyük 
çocuklar için de tehlikeli olabilir. Çocuklar 
için en güvenli yer arka yolcu koltuklardır.

• Belde emniyet kemeri ile 
güvenlik: Prensip olarak uygun bir 
çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Ancak sağ ve 
sol yolcu koltuklarına yerleştirilen çocuk 
oturaklarından dolayı ortada üçüncü bir 
oturağa yer kalmamışsa, üç yaş üstü 
çocuklar için belden bağlanan bir emniyet 
kemeri yeterlidir.

• Üç noktalı emniyet kemeri: Boyları 
135 cm’den büyük olan çocuklar için, çocuk 
oturma desteği olmaksızın istisnai olarak 
yüksekliği ayarlanabilen üç noktalı emniyet 
kemeri kullanılabilir. Ancak bu durumda, 

omuzdan geçen kemerin çocuğun 
boynunun üstünden geçmediğinden emin 
olunmalıdır. Bunu sağlamak ise genelde 
sadece, üst emniyet kemeri ayar noktasının 
ve/veya oturağın yüksekliği ayarlanabiliyor 
olması ile mümkündür. Uzmanlar bu 
seçeneği sadece ani ve kısa yolculuklar 
için öneriyor.

Özel Seyahat Sigortası

Yepyeni ve çok sayıda tanımadık izlenimler, 
farklı yiyecekler ve yolculuk stresi: tüm bunlar 
seyahatlerde çocukların bağışıklık 
sistemlerinin olumsuz etkilenmesine yol 
açabiliyor. Eğer tatil yeri Avrupa’da 
bulunuyorsa doktor veya hastane 
tedavilerinde çoğu zaman e-card‘ın arka 
yüzünde yer alan Avrupa Sağlık Sigorta 
Kartının gösterilmesi yeterli oluyor. Ancak 
medikal açıdan kötü bir standardın bulunduğu 
destinasyonlarda, Avrupa dışı seyahatlerde 
veya çocuğun ciddi bir hastalığı bulunuyorsa 
bunun haricinde özel bir seyahat sağlık 
sigortası oldukça faydalı olabilir. Böylesi bir 
sigorta sadece tatil yerinde doğan tedavi 
giderlerini karşılamakla sınırlı olmayıp, 
gerektiğinde eve dönüşle ilgili taşıma 
maliyetini de karşılayabiliyor. Ancak seyahat 
sigortası poliçesini imzalarken, aileyi 
kapsayın bir tarifenin olmasına dikkat ediniz: 
Çocuklar her zaman otomatik olarak ve 
kendiliğinden sigortaya dahil olmayabiliyorlar. 
Örneğin kredi kartı sigortalarında durum 
böyledir!

Miniklerimizin zaman zaman daha tatile 
çıkmadan hastalandıkları ve yataktan 
çıkamadıkları olabiliyor. Bu durumda bütün 
ailenin tatile çıkması mümkün olamıyorsa, 
önceden akdedilmiş olan bir seyahat iptal 
sigortası faydalı olabilir. Ancak iptal 
durumlarında devreye giren teminatın hangi 
durumlarda etkili olduğunu ve çocuklarınızın 
da sigorta kapsamında olup olmadığını 
sigortayı imzalamadan önce iyice inceleyiniz. 

Tatil İçin Tüyolar

• Tatillerin olmazsa olmazı: 
Musluklardan şebeke suyu içmeyerek 
(istifrağ) ihsal önlenebilir. Buz, dondurma, 
salatadan imtina ediniz; meyveler 
mutlaka soyularak tüketilmelidir; plaj 
büfesinde uzun süre sıcağın altında 
bekletilen “lezzet örneklerinden“ uzak 
durunuz. Önlem olarak yanınızda, 
bildiğiniz bir eczaneden temin edeceğiniz 
bir elektrolit çözelti bulundurunuz.

• Sahilde: Yüzme destekleri yüzde yüz 
koruma sağlamaz. Bu nedenle daima 
çocuğunuzun yakınında bulununuz. 
Yüzme tecrübesi olan büyük çocuklar için 
de aynı şey geçerlidir. Gölde oluşan bir 
dalgalanma veya denizdeki akıntı 
alışılmadık gelebilir ve onları hızla kıyıdan 
uzaklaştırabilir. Havuzlarda da dikkat: 
Küçük çocuklar sığ sularda boğulabilir; 
daha büyük olanlarsa atlarken başını 
vurabilir.

• Gönül rahatlığıyla güneşlenin: 
Bir yaş altı bebekler hiçbir biçimde 
doğrudan güneş ışınlarına maruz 
bırakılmamalıdır; küçük çocuklar ve 
güneşe karşı çok hassas olan ilkokul 
(okul) çocukları ise denize girerken ya da 
plajda oynarken mutlaka şapka ve tişört 
giyinmelidir. Yüksek koruma faktörlü 
güneş kremleri olmadan uzun süre güneş 
altında kalınmamalıdır. Öğlen saatlerinden 
itibaren öğleden sonraya kadar ise 
gölgede bir öğlen uykusu önerilir.



KONSUMENT 11a /2015  9

bulacakları bölümde, çocuklar ve gençler 
arasında yaygın olan YouTube, Vine, 
İnstagram, WhatsApp, YouNow, Snapchat 
vs. gibi site ve uygulamaların özet ve tavsiye 
değerlendirmelerini okuyabilirler. Yaşa 
uygun internet kullanımı, tavsiye edilen 
çocuk sayfaları ve sanal ortamda güvenli 
arama gibi daha kapsamlı bilgiler için “Bilgi 
ve Muhataplar“ kutusunda aktarılan 
bağlantılar üzerinden bulabilirsiniz. Sanal 
ortamda alışverişlerde gençlerin fiil ehliyeti 
ile ilgili bilgiler sayfa 13‘tedir.

geliştirecekleri kurallar, iyi argümanlar ve 
olası risklerin anlatılması tamamen 
yasaklamaktansa çok daha fazla puan 
kazandırır. Ayrıca çocukların kullandıkları 
hizmetlerle teknik açıdan ilgilenmek de 
yararlı olabilir, her ne kadar kendiniz 
katılmak istemeseniz de: Verilerin gizlilik 
ayarlarının kurulumunu birlikte 
yapabilirsiniz. Bu sırada birçok (veri) 
boşluklarına ve sorunlu alanlara işaret 
edilebilir. Böylece çocuklar (dijital) yaşam 
için birşeyler öğrenmiş olurlar. Ebeveynler 
ise çocuklarının zamanlarını nasıl 
geçirdikleri konusunda daha fazla bilgi 
sahibi olurlar ve aralarındaki güven ilişkisini 
bir kez daha pekiştirmiş olurlar. Bu temelde 
çocuklarının kendileri ile çekinmeden 
konuşabilecekleri bir zemin yaratmış 
olurlar. Bu önemlidir, zira sanal ortamda 
karşılaştıkları olumsuz bir durumu derhal 
bir yetişkinle paylaşabileceklerinden emin 
olabilmeliler.
VKİ’nin web sitesi www.konsument.at 
üzerinden kayıtlı kullanıcılar ve aboneler 
(örn. çevrimiçi günlük kart ile) “Çocukların 
İnternet Dünyası“ konu başlığı altında 

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA
Verilerin ve Kişilik Haklarının Korunması

• Sevilen site ve uygulamalarda  
nelere dikkat edilmelidir

• Haklar ve verilerin korunması
• Ebeveynler ve genç kullanıcılar  

için güvenlik tüyoları

Vakti zamanında kitap okumaya 
doyamayanlara hep, körleşme uyarısı 
yapılırdı. TV kuşağı ise “köşe-göz“ olmakla 
korkutulurdu. Günümüzün bilgisayar ve akıllı 
telefon çocuklarına ise en azından, 
paşparmak aşınması ve “tık parmak“ gibi 
yıpranma belirtilerinden bahsediliyor. Tabii 
bu fiziksel etkileşim tahminlerinin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecektir. 
Ama verilerin ve kişilik haklarının korunması 
alanında karşılaşılabilen olası riskler çok 
daha gerçekçidir. Çocuklar ve gençler çoğu 
kez istemeden veya sonuçlarını yeterince 
düşünmeden telefon numaraları, ev adresi, 
okul, ailevi detaylar gibi kişisel verilerini 
paylaşıyorlar ya da kendilerini ve çevrelerini 
görüntüleyen resimleri sanal ortamda 
paylaşabiliyorlar. İşte bu sayede art niyetli 
failler taciz, siber mobbing ve şantaj gibi 
suçlar için potansiyel kurbanlarını kolayca 
bulabiliyorlar.
Başta Facebook, Twitter, İnstagram, 
WhatsApp vs. gibi sosyal medya mecraları 
üzerinden çoğu kez düşünmeden bilgiler 
paylaşılıyor. Uzmanlar bu mecraların en 
erken 13 yaş üstü çocuklar için uygun 
olduğunu savunuyorlar. Bununla birlikte 
daha küçük çocukların da, büyük 
kardeşlerinin sosyal medya hesaplarını 
kullandıkları veya kendilerine hesap açmak 
için yaşlarını olduğundan büyük gösterdikleri 
biliniyor. 

Olup Biteni Kavramak
Tüm bunlar düşünüldüğünde ise ebeveynler 
bakımından, çocuklar ve gençler arasında 
yaygın olan sosyal medya ve internet 
platformları ile ilgilenmek önemlidir. Birlikte 

• Gençlerin sanal ortamda günde ortalama 
geçirdikleri süre 4 saattir.

• Avusturya’da 9-16 yaş grubunun neredeyse 
yüzde 100‘ü interneti evde kullanıyor, yüzde 
48’i ise kendi odasında.

• Aynı grubun yüzde 62’si herhangi bir sosyal 
medya platformunda kendi profiline sahip; 
yüzde 20’sinin profili ise erişime açık 
ayarlıdır.

• Aynı grubun yüzde 15’i telefon numarası ve 
adres gibi kişisel bilgilerini internet ortamında 
paylaşıyor.

Rakamlar ve Veriler
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çocuğunuzun yayınladıklarını görebilmek 
için onun sitesine harici giriş yapmanıza 
gerek kalmaz.

Çocuk ve Gençler  
için Tüyolar

• Özel alanını koru: Kendinle ilgili sanal 
ortamda hangi bilgileri paylaştığına dikkat 
et. İleride sana karşı kullanılabilecek 
herhangi bir resim ya da yazı yayınlama. 
Ad, adres, cep telefonu no.su, kullanıcı 
şifreleri vs. gibi kişisel bilgilerini yayınlama. 
Tanımadığın kişilerin senin hakkında bilgi 
edinmemeleri için “özel alan“ ayarlarını 
tercih et. E-posta adresini başkalarıyla 
paylaşırken ya da sanal ortamda formlara 
kişisel bilgilerini girerken dikkatli ol. Bu 
bilgilerin üçüncü kişilere verilebileceğini 
veya istismar amaçlı olarak 
kullanılabileceğini unutma.

• Telif haklarına dikkat: Telif sahibinin 
onayı olmadan müzik, video, görüntü ve 
yazılım örneklerinin sunumu ve kullanımı 
(örn. blog, profil gibi ortamlarda) yasaktır. 
Bunun sonucunda binlerce avro tutarında 
cezalar doğabilir. Creative-Commons 
lisansı kapsamında olan eserler bu kuralın 
dışındadır. Telif hakkı bir başka yazara ait 
olan metinleri kullanmak istiyorsan kaynağı 
daima bildirmelisin.

• Resimlerle ve hak sahipleri: 
Başkalarını olumsuz biçimde gösteren 
resim ve videoların  paylaşılması yasaktır. 

Ebeveynler İçin Tüyolar

• Güvenlik kuralları öğretilmelidir: 
Sanal ortamda sohbet ettiği kişinin aslında 
öne sürdüğünden farklı birisi olabileceğini 
çocuğunuza anlatın. Zaten bu yüzden de 
gerçek ortamda tanımadıkları hiç kimseyi 
arkadaş olarak kabul etmemeliler. 
Herhangi bir resmi ya da belgeyi 
yüklemeden önce bunun sosyal medyada 
yayınlanmasının doğru olup olmadığını 
iyice düşünmeleri gerektiğini de onlara 
anlatın. Sosyal medyada kullandıkları 
erişim şifrelerini ve kodlarını, arkadaşları 
da olsa, kimseye vermemelerini kendilerine 
tembih edin. Aynı şey adres, telefon 
numarası, devam ettikleri okul, ailevi 
bilgiler, tatil planları vs. için de geçerlidir.

• Çocuğunuzun aktivitelerinden 
haberdar olun: Anne ve babalar çocuk 
ve gençlerin takip ettikleri sosyal medya ve 
sohbet platformlarını tanımalılar. 
Çocuklarınıza, onların sanal ortamdaki 
iletişim faaliyetleriyle ilgilendiğinizi gösterin; 
onları etkileyen şeylere ve kiminle sohbet 
ettiklerine ilgi gösterin.

• Anlaşmalar yapın: Herhangi bir 
sosyal platformda çevrimiçi olmak bir tür 
medya tüketimidir. Çocuğunuzla bir 
anlaşma yaparak yaşına uygun olarak ne 
kadar süre ile ve kiminle nerede sohbet 
edebileceklerini belirleyin. Sosyal medyada 
geçirilen zaman dilimleri, gerçek ortamdaki 
arkadaşlıkların yerine geçmemelidir ve ona 
engel olmamalıdır.

• Muhatap olun: Çocuklar, soruları 
olduğunda ya da çevrimiçi kendilerine 
güvensizlik veya tuhaf bir duygu yaşatan 
herhangi birşey yaşadıklarında diledikleri 
zaman ebeveynleriyle, arkadaşları veya 
tanıdıkları ile konuşabilmelidirler.

• Sosyal medya kullanıcısı olun: 
Her ne kadar sosyal medya mecralarını 
bizzat kullanmak istemeseniz de kullanıcı 
olarak kayıt olmalı ve çocuğunuzla 
“arkadaş“ olmalısınız. Böyle olunca 

Emin olmak istiyorsan bu görüntüleri 
yayınlamadan önce ilgili kişinin ya da 
ebeveynlerinin iznini almalısın.

• Ücretsiz uygulamalar ve 
abonman tuzaklarına dikkat: Bazı 
uygulamalar sonradan maliyet doğurabilir 
ve aplikasyonun işlevselliği için gerekli 
olmadığı hâlde hassas kullanıcı bilgilerinin 
aktarımına yol açabilirler. Bu yüzden tüm 
uygulamalarını daima yetkili ve resmî app 
shop mağazaları üstünden indirmeni 
tavsiye ediyoruz. Çünkü böyle olunca 
herhangi bir sorun çıktığında bu 
aplikasyonları kontrol etmek veya uzaktan 
da olsa cep telefonundan silmek mümkün 
olacaktır. Bazı ücretsiz olarak sunulan 
teklifler için gerçek adın ve adresinle kayıt 
olman gerekiyorsa dikkatli olmalısın.

• Şüpheci ol: Sosyal platformlarda 
yayınlanan iddiaların birçoğu doğru 
değildir. Hatta bu sözde bilgilerin kaynağı 
dahi belli değildir. Ayrıca kişilerin gerçekten 
iddia ettikleri kişi olup olmadıklarından da 
asla emin olunamaz. İşte bu yüzden 
internet kaynaklı bilgileri tekrar kontrol et!

• Yetişkinlerden yardım iste: Sana 
tuhaf gelen herhangi bir şey olursa, 
güvenebileceğin bir yetişkine 
başvurabilirsin. Sana tuhaf gelen ya da 
tehdit içeren mesajlara cevap verme. 
Bununla birlikte, facebook profili de 
bulunan Bundeskriminalamt’a (Federal 
Kriminal Dairesi) da başvurabilirsin (bkz. 
„Bilgi ve Muhatapalar“)

• Bundeskriminalamt (Federal Kriminal Dairesi): www.facebook.com/bundeskriminalamt 
05 91 33 no.lu bilgi hattı kriminal suçların önlenmesi uzmanları tarafından ücretsiz  
danışmanlık ve yardım sunuluyor. Şüpheli içeriklerin ihbar edilmesinden sorumlu kurum: 
against-cybercrime@bmi.gv.at

• AB’nin Bilgi ve Rehberlik Kurumu: www.saferinternet.at
• Avusturya İnternet Servis Tedarikçileri kurumunun isimsiz ihbar merkezi; çocuk pornografisi ve 

nasyonal sosyalist internet faaliyetleri ile mücadele birimi: www.stopline.at
• Ücretsiz online danışmanlık ve çevrimiçi alışveriş sorunlarında, internet dolandırıcılığı, verilerin 

korunması ve telif haklarının korunması bağlamında uzlaşma birimi: www.ombudsmann.at

BİLGİ ve MUHATAPLAR
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ÇOCUKLAR İÇİN SORUMLULUK
Gözetleme Yükümlülüğü, Küçüklerin Sorumluluğu

• Hasarlardan kim sorumludur
• Kısıtlılık ve ceza sorumluluğu
• Çocuklar hangi yaştan itibaren sözleşme yapabilirler

“Ebeveynler çocuklarından sorumludur.“ 
Genelde inşaat bariyerlerinde, oyun 
parklarında, havuzlarda ve spor tesislerinde 
levhalarda yazılı duran bu uyarı herkese 
tanıdık gelecektir. 
İlkesel olarak da doğrudur: Ebeveynler reşit 
yaşta olmayan çocuklarının davranışlarından 
dolayı sorumlu tutulurlar. Fakat bu durum her 
zaman ve sınırsız olarak geçerli değildir. 
Uyarı cümlesi örneğin şu cümlelerle 
tamamlanabilir: “..., eğer gözetme 
yükümlülüklerini ihlal etmeleri sonucunda 
bir zarar oluşmuşsa.“ Veya: “... eğer oyun 
parkında/arazideki sınırlamalarda tüm 
koruyucu ve güvenlik tedbirleri gerektiği gibi 
uygulanmışsa.“ 

Hasarları Önlemek Amaçlı 
Gözetme Yükümlülüğü

Ebeveynlerin çocuk için sahip oldukları 
gözetme yükümlülükleri çocuğun doğumu 

ile başlar ve ilkesel olarak reşit olacağı 
yaşa kadar devam eder. Ruhsal hastalıklar 
bulunuyorsa bu görev daha sonra da 
devam eder. Çocuğun yaşının ilerlemesiyle 
ve olgunluğunun gelişmesi ile birlikte bu 
yükümlülüğün kapsamı aynı oranda daralır 
(bkz. bilgi kutusu “Örnekler: Gözetleme 
yükümlülüğü ihlalinin bulunup bulunmadığı 
durumlar“). Kanun ile belirlenen çocukları 
gözetme yükümlülüğü ile sağlanmak 
istenenler şöyledir: 
• Çocukların kendilerine zarar vermemeleri,
• Başkalarına zarar vermemeleri ve
• Başkalarının kendilerine zarar 

vermemeleri.

Gözetleme yükümlülüğü daima çocuğun 
velayet hakkını kullanana aittir; bu kişi 
genelde çocuğun babası ve/veya annesidir 
(velayet için bkz. sayfa 19) veya çocuğun 
gözetlenmesi için emanet edildiği kişidir. 
Örneğin:

• Nine, dede, teyze, amca, dayı gibi 
akrabalar, reşit olan kardeşler 

• Komşular veya arkadaşlar
• Anaokulu veya okul arkadaşlarının 

ebeveynleri; örneğin bir çocuk davetine 
katılmışsa, geceyi orada geçirmiş veya 
seyahate katılmışsa

• Geçici veya tam zamanlı çocuk bakıcıları, 
çocuk bakım kurumlarının çalışanları

• Öğretmenler, spor kursu antrenörleri, 
dernek yetkilileri, vs.

Gözetim Yükümlülüğünün 
Devredilmesi

Çocuk herhangi bir hasara sebebiyet verirse 
ya da kendisi zarar görürse, olay sırasında 
çocuktan mesul olan olan kişi sorumlu olur. 
Sonuç olarak çocuğun anne ve babası 
çocuğa yeterli ölçüde dikkat edebilecek 
durumda olmayan bir kişiye teslim etmiş 
olurlarsa, kendileri sorumlu olurlar (örneğin 
minik bir fırtınaya sahip çıkamayacak kadar 
yaşlı olan bir komşuya ya da hasta ve ateşi 
olan çocuklarla tecrübesi olmayan 15 
yaşındaki bir bakıcıya). Anne babaların 
gözetme yükümlülüğü aşağıdaki hususları 
ihtiva eder: 
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• Çocuklarını kime teslim edeceklerini 
özenle seçme,

• Bu kişileri kapsamlı biçimde 
bilgilendirmeyi ve 

• Başta trafik olmak üzere çocuklarını olası 
tehlike durumları hakkında aydınlatma ve 
bunlara karşı uyarma.

Münferit Durumlarda 
Değerlendirme

Münferit durumlarda gözetme 
yükümlülüğünün ihlal edilip edilmediğini 
değerlendirme yetkisi mahkemeye aittir. 
Burada çocuğun yaşı en önemli ögedir: 
Küçük çocukların kural olarak sürekli ve 
katı biçimde denetlenmeleri şarttır. 
Çocukların yaşı ilerledikçe kendilerine 
gelişimleri için daha fazla serbest alanların 
ayrılması gerektiği ve gözetme 
yoğunluğunun azaltılması gerektiği 
hususları da mahkeme tarafından dikkate 
alınır. Bununla birlikte büyük çocuklar 
üzerinde etki kurma olanağı da azalır. 
Gözetme yükümlülüğüyle ilgili olarak pek 

az somut yaş sınırları bulunuyor. Bunlardan 
bir tanesi Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’nde 
(StVO) yer almaktadır: Buna göre 12 
yaştan küçük olup bisiklet sınavını daha 
yeni tamamlamayan bir çocuk ancak en az 
16 yaşındaki bir kişinin gözetiminde 
bisikletle sokağa çıkabilir; aynı zamanda 
12 yaşına kadar bisiklet kaskının takılması 
da zorunludur. 
Bununla birlikte çocuğun gelişimi, kişilik 
özellikleri ve o ana kadarki davranışları ve 
aynı zamanda ilgili ortamdaki tehlikelerin 
öngörülebilirliği de dikkate alınır. Aynı 
zamanda çocuğu gözetmekle yükümlü 
olanın yaşam koşulları, ekonomik durumu, 
ticari ve mesleki sorumlulukları 
karşısındaki iş yükü ve örneğin birden fazla 
çocuğun bakımı gibi diğer ailevi 
sorumlulukları dikkate alınır.

Davranışlarının Bilincinde 
Olmayanlar...

Belli şartlar altında çocuklar, her ne kadar 
henüz reşit olmayıp ve kısıtlı olsalar da, 

kendi yarattıkları hasarlardan bizzat 
sorumlu tutulabilirler. Yasa koyucuya göre 
çocuklar yaşlarına göre üç farklı gruba 
ayrılırlar:

7 yaşına kadar olan 
çocuklar: ceza sorumlulukları veya 
genel sorumlulukları bulunmaz.

7 ila 14 yaş grubunda reşit 
olmayan küçükler: Prensip 
olarak suç yani ceza sorumlulukları 
bulunmaz. Fakat bununla birlikte eğitici 
tedbirler konabilir; küçükler denetimli konut 
kurumlarına yerleştirilebilirler. Kural olarak 
hasarlardan dolayı maddi ya da tazminat 
sorumlulukları da bulunmaz. Onların 
sebebiyet verdiği bir hasarın 
giderilmesinden ileri gelen sorumluluk 
anne babalarına ya da olayın meydana 
geldiği sırada gözetleme yükümlülüğünü 
ihlal eden kişiye aittir. Bazı nadir 
durumlarda mahkeme, 14 yaşın altındaki 
bir failin davranışının haksızlığını 
kavraması gerektiği kanaatine de varabilir 
(bkz. bilgi kutusundaki örnek: “Reşit 
Olmasa da Sorumlu“). Bu örnekteki gence 
reşit olmadığı halde dava açılabilir ve 
kendisinden hesap sorulabilir. 14 yaş altı 
çocuklar çoğunlukla henüz yeterli parasal 

Gözetleme yükümlülüğünün ihlal edilmediği durumlar:
• 4 yaşındaki bir çocuk kendinden büyük kardeşleriyle birlikte trafiğe kapalı olarak 

işaretlenmiş olan çıkmaz bir sokakta oynuyor.
• 7 yaşındaki bir çocuk, yanında bir yetişkinin elinden tutmaksızın yürüyen 

merdivenden iniyor.
• 10 yaşındaki bir çocuk tek başına yürüyerek okula gidiyor ve okul yolu boyunca iki 

kez caddeyi geçmek durumunda.
• 13 yaşındaki bir lise öğrencisi tren ve tramvayı kullanarak tek başına okula gidiyor.
• 13 yaşındaki yüzücü belgesi sahibi bir öğrenci aynı yaştaki arkadaşlarıyla birlikte 

yüzme havuzuna gidiyor.

Herhangi bir sorun çıkarsa gözetleme yükümlülüğünün ihlali 
olarak sayılan durumlar: 
• Oldukça hareketli 3 yaşındaki bir çocuğu günlük bakıcısından almaya, yoğun 

trafik akışının olduğu bir bölgeden yürüme engellisi olan dedesi geliyor.
• 5 yaşındaki bir çocuk tek başına, yoğun trafik akışının bulunduğu caddelerden 

geçerek anaokuluna gidiyor.
• 8 yaşındaki bir çocuk, kendisini gözetleyen kimsenin olmadığı hâlde bahçede 

yerde duran bir baltayı kullanıyor.
• 9 yaşındaki bir çocuk parkta oynamak için (başkaları için tehlike yaratabilecek 

biçimde) yanına ok ve yay, sapan ve bıçak alıyor.
• 10 yaşındaki bir öğrenci bisikletle tek başına okula gidiyor.

Örnekler: Gözetleme yükümlülüğü  
ihlalinin bulunup bulunmadığı durumlar

Yaş
Cep harçlığı 

tutarı
Zaman 
dilimi

6 ila 8 yaş grubu 0,50 ila 2 Euro haftalık
8 ila 10 yaş grubu 2 ila 3 Euro haftalık 
10 ila 12 yaş grubu 8 ila 14 Euro aylık 
12 ila 14 yaş grubu 12 ila 20 Euro aylık
14 ila 16 yaş grubu 18 ila 35 Euro aylık 
16 ila 18 yaş grubu 30 ila 60 Euro aylık 
18 ila 20 yaş grubu 50 ila 80 Euro aylık 

Kaynak: www.help.gv.at

Cep Harçlığını  
Belirleme Kriterleri:
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cep harçlığının tamamının harcandığı 
bisiklet, akıllı telefon veya pahalı bir 
abonelik gibi harcamalarda) bu işlem anne 
babanın onayı alınana kadar geçici olarak 
geçersizdir. Ayrıca belli yükümlülüğe bağlı 
olarak verilen hediye ve hibeler de bu 
kapsamdadır (örneğin pet hayvanına yem 
verme gibi). 

14 ila 18 yaş arası kısıtlı olmayan 
gençler kendilerine ait olan paraları genel 
olarak diledikleri gibi kullanma özgürlüğüne 
sahiptirler (kendi birikimleri, cep harçlıkları, 
gelirleri). Ancak eğer kendi gelirleri 
bulunuyorsa bu para ile olabildiğince kendi 
geçimlerini idame edebilmelidirler veya en 
azından katkı sunmalıdırlar. Buradan 
anlaşıldığı üzere anne babaların da söz 
hakları bulunuyor. Dolayısıyla eğer meslek 
öğrencisi olan bir genç çıraklık ücretinin 
tamamını pahalı bir cep telefonu veya 
motosiklet için harcamak istiyorsa 
ebeveynleri buna izin vermeyebilirler. Anne 
baba böylesi bir işleme itiraz ederse gencin 
yaptığı işlem geçersiz kalır. Bununla birlikte 
reşit olmayan gence belli bir amaca bağlı 
olarak, örneğin okul materyali veya iş 
giysisi için, verilen bir parayı da dilediği gibi 
kullanması mümkün değildir. Planlanan 
eşyaları almak yerine evine bir bilgisayar 
oyunu ile dönerse, yaptığı bu satış 
sözleşmesi de geçersizdir. Satıcı da 
bilgisayar oyununu geri almak zorunda 
kalır.

olanaklara sahip değildir. Bu nedenle 
benzeri durumlarda ağırlıklı olarak 
ebeveynleri hasarı tazmin ederler. Ancak 
böylesi bir karar 30 yıl boyunca geçerli 
kalarak infaz edilebilecektir. Bu durumda 
mağdur gereken ödemeyi on yıl geçtikten 
sonra da esas failinden talep edebilir. 
Ebeveynlerinin mali sorumluluk sigortası 
kapsamında sigortalı olan çocuklar için 
(bkz. sayfa 15) doğan hasar mesuliyet 
sigortası tarafından karşılanır (bkz. sayfa 
14).

14 ila 18 yaş grubuna giren 
gençler: Kısıtlı olmayan küçük olarak 
kabul edilirler ve suç sorumlulukları 
bulunur. Herhangi bir fiilden dolayı cezai 
sorumlulukları bulunur; gerekirse tazminat 
yükümlülükleri bulunur.

Çocuklar Alışverişte

Ana babaların sıkça karşılaştıkları sorunlar 
çocuklarının yaptıkları ve kendi maddi 
imkanlarını aşan alışverişleridir. Özellikle 
elektronik medya çağında çocuk ve 
gençler için kısa sürede yüksek miktarda 
borç altına girmek çok kolaydır. Bu bazen 
bir abonelik, bazen bir aplikasyon olabilir. 
Ancak çocuklar çoğu zaman böyle 
davranarak mobil telefonlarına ve 
bilgisayarlarına ne kadar pahalı ve ücretli 
içerikler yüklediklerinin bilincinde değiller. 
Peki ana babalar bu gibi durumlarda 
faturayı ödemek zorundalar mı?

Prensip olarak şu geçerlidir: Küçüklerin 
yapacakları hukuksal işlemlerin geçerli 
yani yürürlükte olması (ki alışverişler de 
buna dahildir) sadece anne babalarının 
onayları ile mümkündür. Çocuk ve 
gençlerin yaşlarına uygun olarak bazı 
istisnalar olabilir:

7 yaş altı çocukların katiyen fiil 
ehliyeti bulunmaz; ancak cep harçlıkları 
kapsamında işlem yapabilirler. Yani 
örneğin sakız ve içecek, sinemaya bilet, 
çıkartma veya yaşlarına uygun olan diğer 
şeyleri satın alabilirler satın alabilirler.

7 ila 14 yaş arası reşit olmayan 
kısıtlıların sınırlı fiil ehliyetleri bulunuyor. 
Onlar da yaşlarına uygun olarak cep 
harçlıkları kapsamında işlem yapabilirler; 
yani kitap, tişört veya cep telefonu kılıfı gibi 
biraz daha pahalı ürünler satın alabilirler. 
Ürünün fiyatı bu yaşa uygun olan cep 
harçlığının çok üstünde ise (yani bir aylık 

• 10 ila 12 yaşlarında bir grup çocuk Cadılar Bayramında kasabayı dolaşıyor ve 
bu sırada sprey boya tüpleriyle araba ve bina cephelerine hasara yol açıyor.

• 10 yaşında iki erkek çocuğu okuldan eve dönüş yolunda bir anlık hezeyanla taş 
attıkları bir vitrini kırıyor.

• 13 yaşındaki bir çocuk gittiği plajda atlama kulesinden atlarken suda yüzen 
başka bir çocuğu yaralıyor.

• Trafikte doğru davranış konusunda defalarca uyarılan 12 yaşındaki bir çocuk 
kırmızı ışıkta yoldan geçiyor ve bir trafik kazasına neden oluyor.

• 13 yaşında bir çocuk yakaladığı bir fırsatta eline geçirdiği araç anahtarları ile 
kullandığı araçla ciddi hasarlı bir kazaya neden oluyor.

Örnekler: Yaş küçüklüğüne  
rağmen sorumlu olunan durumlar

İlgili firmayı iadeli-taahhütlü göndereceğiniz bir mektupla küçüğün yaşı ve düşük 
geliri hakkında bilgilendirin ve söz konusu alıma muvafakat etmediğinizi beyan 
ediniz. Geçmişte ödenmiş olan meblağların iadesi için bir süre belirleyin ve ödeme 
şeklini de bildirin (hesaba havale/posta yoluyla ödeme).
Örneğin ortak kullanılan bilgisayarlarda çocuk ve gençlerin ebeveynlerinin kullanım 
bilgileri ya da kredi kartı numaralarını ele geçirdikleri zaman durum daha karışık 
olabilir. Bazı online tedarikçileri bu bilgileri otomatik olarak kaydediyor. Dolayısıyla 
sipariş işlemi sadece bir tıklama ile tamamlanabiliyor. Bu durumda ebeveynler için 
söz konusu alımı kendilerinin değil de bir küçüğün gerçekleştirmiş olduğunu 
ispatlamak oldukça zor olabilir.

(Online) Aboneliklerde ve Satınalmalarda Durum Nedir?
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sözleşmelerde bu meblağın genelde daha 
düşük ve 500.000 Euro’nun altında olduğu 
görülüyor. Kendisini ve yakınlarını güvence 
altına almak isteyenler mutlaka gereken 
uyarlamaları yaparak sigorta bedelini en 
az 1 milyon Euro kadar yükseltmelidir. 
Düşük bir ekstra ödeme karşılığında daha 
yüksek sigorta meblağları tespit edilebilir, 
zira böylesi yüksek tutardaki bir hasarın 
oluşma olasılığı istatistiksel olarak oldukça 
düşüktür. Buna rağmen senelik prim 
bedelleri ödenebilir düzeydedir.
Toplam prim tutarı kısmen de, sorumluluk 
sigortasının sadece Avrupa’da veya tüm 
dünyada teminat içermesine bağlıdır. Bazı 
kuruluşlar bu ayrımı yapmaksızın sadece 
tüm dünyayı kapsayan ürünler sunmaktalar. 
Bazı ebeveynler çocuklarıyla birlikte akraba 
ziyaretleri için veya henüz okul çağında 
olmayan çocuklarıyla birlikte dönemsel 
olarak sıkça yurt dışına çıkıp orada uzun 
süre kalırlar. Onlar için böylesi bir tercih 
uygun olabilir. Eğitim amaçlı olarak yurt 
dışında bulunan çocuklar ve gençler için 
(örn. meslek eğitimi veya yükseköğrenim 
için) öncelikle bireysel sorumluluk sigorta 
kuruluşuyla ve öğrenci değişim 
kurumlarıyla görüşülmesi tavsiye edilir.

bazen de dağınık ve dikkatsiz oldukları için 
davranışlarının hangi sonuçlara yol 
açabildiğini düşünemeyebiliyorlar. 
Olabilecek durumlar şöyledir: 
• Davet edildiği arkadaşının evinde çocuk, 

oynarken herhangi bir eşyaya zarar 
verebilir. 

• Kaykayını kullanan çocuk park halindeki 
bir araca zarar verebilir; kayak yaparken 
vaktinde fren yapamadığı için bir yaya 
grubuna çarpabilir; veya bisiklet sürücüsü 
olarak dikkatsiz davrandığı için trafikte 
başkalarına zarar verebilir. 

• Çocuklar futbol oynarken komşunun 
camı kırılabilir.

Böylesi bir olaydan dolayı mağdurun 
avukatından ihtar gönderildiği ya da dava 
açıldığı zaman mali sorumluluk sigortasının 
yapıldığı sigorta şirketi incelemelerine 
başlar. İlk aşamada bu talebin yerinde olup 
olmadıği incelenir, gerekirse haksız talepler 
reddedilir. Ancak ilgili taleplerin haklılığı 
anlaşılırsa ve zarara birden fazla kişi yol 
açmışsa maliyetin dağılımı için çaba gösterir. 
Son aşamada ise tazminat talebi karşılanır. 

Yeterli Tutarda Sigortalayın
Camların kırılması ya da otomobilin 
cilasında küçük bir çiziğin oluşması gibi 
çocukların sebep olduğu zararların çoğunu 
aileler bizzat da karşılayabilir. Fakat 
herhangi bir olaydan dolayı kişilere zarar 
verildiğinde, belki de kalıcı hasarlara yol 
açıldığında bu genç yaşlarda bir insanın 
hayatını karartabilir ve bir aileyi iflasa 
sürükleyebilir. İşte bu yüzden mali 
sorumluluk sigortası imzalanırken sigorta 
tutarının yeterli miktarda belirlenmesi 
önemlidir: yeni poliçelerde standart olarak 
belirlenen sigorta meblağı 750.000 Euro 
olmaktadır. Ancak daha eski olan 

Zararlara Karşı Güvence

Eğer evinizin içinde fırtına gibi esen bir 
yavrunuz varsa ya da geleceğin mucidi 
olmaya bir aday ve araştırmacı kendisini 
serbestçe geliştiriyorsa eşyalarda zaman 
zaman ufak tefek kırıklar meydana gelebilir 
hatta tuzla buz olabilirler. Örneğin teknik 
terimiyle “taksirle binanın kundaklanması” 
olarak adlandırılan ve çocukların ateşle 
oynamalarını kasteden fiil en sık hasarlara 
yol açan vakalardandır, üstelik büyük 
meblağlarda zararlara yol açılıyor. Ancak 
iyi ki çocukların sebep olduğu sigorta 
vakalarının büyük çoğunluğu yetişkinlerin 
de başına gelen ufak çaplı sakarlıklardan 
oluşuyor. Bu durumda ev eşyası sigortası 
kapsamında evin eşyalarından sayılan, 
kullanıma hizmet eden ya da tüketim için 
öngörülen her şey sigortalıdır. Sigorta 
primleri sigortalının karşılayacağı bir katkı 
payı belirlenerek düşük tutulabilir. Bu 
durumda herkes kendi adına, küçük 
hasarların da sigorta kapsamında olması 
veya sigortanın öncelikli olarak en kötü 
durum senaryolarında geçerli olması 
yönünde tercihini yapabilir.
Buna karşılık tüm aile fertlerini kapsayan 
mali sorumluluk sigortası konusunda taviz 
verilmemelidir. Bu sigorta genelde ev 
eşyası sigortasına dahildir. Fakat öyle 
değilse mutlaka mali sorumluluk sigortası 
yapılmalıdır.

Babalar Halleder Nasılsa
Mali sorumluluk sigortası ile sigortalı 
olanlar ve onlarla birlikte sigorta 
kapsamında olan aile fertleri günlük 
yaşamlarında istemeden başka kişilere ya 
da onların malına verdikleri zararlar için 
önlem alabilirler. Özellikle çocuklar ve 
gençlerin bulunduğu ortamlarda geniş bir 
yelpaze oluşturan olasılıklar mevcut. 
Meraklı, maceracı, cıvıl cıvıl ve hareketli, 

SORUMLULUK VE EŞYA SİGORTASI
• Kendi evinizde meydana gelen zararlar ve üçüncü kişilerin tazminat talepleri
• Anne babalar kendilerini nasıl güvenceye alabilirler
• Karşılanmayan zararlar
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Ayrı Sözleşme Yapılabilir
Daha önce de değinildiği gibi Avusturya’da 
mali sorumluluk sigortası genelde ev 
eşyası sigortası ile birleştirilerek yaptırılır. 
Fakat bu sigorta bağımsız olarak da 
yapılabilir. Ebeveynlerinin sigorta 
kapsamından çıkmış olan, ancak henüz ev 
eşyası sigortasına ihtiyacı olmayanlar için 
bu durum söz konusu olabilir. Birden fazla 

Aile Fertleri  
Sigorta Kapsamında
Ebeveynleriyle birlikte aynı hanede 
yaşayan ve reşit olmayan çocuklar mali 
sorumluluk sigortası kapsamında 
olmaktadırlar. Bu nedenle onlar için 
bağımsız bir sigorta gerekmemektedir. 
Yetişkin çocuklar ise çoğu sigorta 
kuruluşunda 25 yaşına kadar aynı hanede 
yaşadıkları ve bağımsız bir gelirleri 
olmadığı müddetçe sigorta kapsamında 
kalırlar. Ancak bu konudaki uygulamalar 
sigorta şirketleri arasında farklı olabilir. İşte 
bu yüzden yetişkin çocuklar için “ailenin 
mali sorumluluk sigortası” kapsamında 
olup olmadıklarını mutlaka soruşturmakta 
fayda vardır. Ayrıca aile konutunun dışında 
üniversite öğrenimine devam eden 
çocukların da ortak mali sorumluluk 
sigortasına dahil edilmeleri mümkündür.
Kişinin kendi aracıyla sebebiyet verdiği 
hasarlar gibi bazı alanlar mali sorumluluk 
sigortasının teminat kapsamının dışında 
tutulmuştur. Bu gibi hasarlar için motorlu 
araçlar mali sorumluluk sigortası 
çerçevesinde her bir araç sahibi için kanun 
gereğince bağımsız bir sorumluluk 
sigortası öngörülmektedir. 

ev arkadaşıyla birlikte aynı konutu 
paylaşanlar da otomatik olarak mali 
sorumluluk sigortası kapsamında 
olmayabilirler. Esas kiracının ya da mülk 
sahibinin ev eşyası sigortası bulunsa dahi 
alt kiracılar aile fertleri olarak 
sayılmadığından bu sigortanın kapsamı 
dışında kalabilirler.

Yakın Akrabalarda Oluşan Hasarlar
Eğer çocuk sıkça nine ile dedenin evinde kalıyor veya büyük kardeşlerinin evinde 
konaklıyorsa dikkat etmek gerekir: Yakın akrabaların evinde meydana gelen 
hasarlar sigorta tarafından otomatik olarak karşılanmayabilir. Bu durumda mali 
sorumluluk sigortanızı kontrol etmeli ve poliçenizin herhangi bir teminat boşluğu 
içerip içermediğini incelemelisiniz. Gerekirse poliçenizi, “akrabalar kapsam dışı 
değildir“ maddesini ilave ettirerek genişletiniz.

Kullanım Hasarları
“Kullanım Hasarları” olarak adlandırılan hasarlar eski tarihli sözleşmelerde genelde 
koruma kapsamında değildir. Sigorta kuruluşları bu kavram altında üçüncü kişilerin 
eşyalarından veya bu eşyaların kullanımından ileri gelen hasar vakalarını kastederler. 
Örneğin oğlunuz arkadaşının evinde masa örtüsüne takılır ve bunun sonucunda 
yemek takımının tamamı yere düşüp kırılırsa bu durum kullanım hasarı olarak 
sınıflandırılamaz. Öte yandan eğer oğlunuz bardaklarla dolu bir tepsiyi masaya 
taşımayı teklif edip sonradan tepsiyle birlikte bütün bardakları olduğu gibi yere 
düşürür ve kırılmasına neden olursa bu hasar kullanım hasarı olarak adlandırılır. 
Poliçenize kullanım hasarlarının dahil olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekirse bu 
hasarlar için teminat kapsamını genişlettiriniz.

Olası Teminat Boşlukları
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BİREYSEL KAZA SİGORTASI
Serbest Zaman ve Spor

• Serbest zamanlarda, spor veya dernek faaliyetlerinde  
meydana gelen kazalar

• Kaza sigortası hangi durumlarda faydalıdır
• Oyun parklarında ve bisiklet turlarında nelere dikkat edilmelidir

Küçük çocuklardaki yaralanmalar genelde 
kendi evlerinde meydana gelir. Hâlbuki 5 ila 
14 yaş grubundaki kazalar ağırlıklı olarak 
sportif ve serbest zaman aktivitelerinde 
meydana gelir. Ağır kazaların birçoğu futbol 
maçlarında ve bisiklet turlarında yaşanır. 
Böylesi durumda medikal tedavi sorun teşkil 
etmez. Ancak ağır bir yaralanma veya 
düşme sonucunda meydana gelen kalıcı 
hasarlarda maddi sıkıntılar yaşanabilir. 

Genel Sağlık ve Kaza 
Sigortalarının Kapsadığı 
Alanlar

Kendi çocukları kaza geçirdiğinde ebeveynler 
genelde bir şoka maruz kalırlar. Daha fazla 
kötü sürprizlerle karşılaşmamaları için anne 
ve babalar genel sağlık ve kaza sigortaları 
tarafından hangi ödeneklerin karşılandığı 
konusuyla aşina olmalılar. 
• Hastalık ve kaza durumunda gerekli olan 

tedavi giderleri genel sağlık sigortası 
tarafından karşılanır. 

• Meydana gelen bir kaza sonucunda ileri 
aşamalarda doğan hasarları ise genel 
kaza sigortası karşılar. Ancak bu durum 
anaokulundaki zorunlu sınıf, okulda, okul 
yolunda ve okul etkinliklerinde geçerlidir. 
Bu şu anlama geliyor: Okul tatillerinde, 
serbest zamanlarında ve haftasonlarında 
çocukların “sadece” genel sağlık sigortaları 
bulunmaktadır. Evde, arkadaşların evinde, 
sporda veya tatilde meydana gelen 
kazaların ileri aşamadaki hasarları 
karşılanmamaktadır. Eğer çocuklar okul 
sonrası bir etüd sınıfına devam ediyorsa 
dikkat etmeli: Genel sigorta bu ortamlardaki 
kazaları sadece, eğer sınıf okul tarafından 
işletiliyor veya okula ait ise karşılar. 

İlave Olarak:  
Bireysel Kaza Sigortası
Bu boşluğu kapatmak için bireysel kaza 
sigortasının yapılması tavsiye edilir. Sigorta 
kapsamında bir kazadan sonra poliçede 
belirlenmiş olan sigorta meblağı bir defaya 
mahsus ödenir. Bu sayede atlatılan ağır bir 
badireden sonra gerekli mimari değişiklikler 
ve benzeri harcamalar için kısa süre içinde 
yüksek bir tutar tahsis edilmiş olur. Bunun 
dışında her ay ödenmesi öngörülen bir aylık 
bağlanabilir. Bireysel sigorta teminatının 
maliyeti kişi başı 100 ila 150 Euro 
arasındadır, aile için ise 200 ila 300 Euro 
arasındadır. Ekstra aylık bağlama 
opsiyonunun maliyeti biraz daha yüksektir.
Bu bağlamda akla sadece ileri derecede 
engellilik gibi olabilecek en kötü durum 
gelmemelidir. Örneğin bir kayak kazasına 
bağlı olarak bacağı kırılan bir çocuğun 
helikopterle kurtarılıp hastaneye 
götürülmesi de yeterlidir. Sağlık sigortaları 
böylesi durumlarda sadece tıbbi 
zorunluluğun bulunması şartıyla sabit bir 
tutar öder. Ancak bu tutar gerçek maliyetin 
çok altında olabiliyor. Bu gibi durumlarda da 
bireysel kaza sigortası maliyeti üstlenir.

Yanlış Yerden  
Tasarruf Yapmamalı

Bazı dernekler üyelikle bağlantılı olarak 
temel tarifeli bir sosyal aktivite kaza sigortası 
sunarlar. Yeni okul dönemi başlarken veli 
dernekleri üzerinden de birçok yerde düşük 
primler karşılığında bireysel kaza sigortaları 
sunulur. Ancak bu teminatlar çoğunlukla belli 
alanlar ve aktivitelerle sınırlı tutulmuştur veya 
sadece düçük meblağlarda tazminat 
bedelleri içerirler. Şöyle bir dezavantajları 

bulunuyor: Kişiler kendilerinin yahut 
çocuklarının yeterli ölçüde sigortalı 
olduklarını düşünürler. Hâlbuki bir kaza 
durumunda kendilerine yapılan ödenekler 
sadecek asgari düzeydedir. Buna karşılık 
“gerçek” bir kaza sigortası yapıldığında bütün 
aile bir yıl boyunca dünyanın her yerinde ve 
her saatinde sigortalıdır. 
İzah edilen bu sigorta ürününün de bir takım 
istisnaları bulunuyor. Örneğin eyalet, federal 
ya da uluslararası düzeyde müsabakalara 
katılan ve bunun için antrenman yapan kış 
sporcuları sigorta kapsamında değildir. 
Kuruluşuna göre rafting, house-running, 
running, uçurtma uçuşu, paraşüt atlama ve 
bungee-jumping gibi, ayrıca karate ve kick-
box gibi dövüş sporları ve belli limitlerin 
üstünde yürütülen tırmanma, dalış ve 
mountainbiking gibi bazı riskli veya trend spor 
türleri de kapsam dışı tutulmuştur ve düşük 
ek bir prim karşılığında sigortalanabilirler. Bu 
durumda mutlaka ilgili kuruluşla temas 
kurulmalı ve her bir tedarikçiden hangi 
aktivitelerin kapsam içi olduğu öğrenilmelidir.

Risk Ortamlarının 
Tehlikesini Azaltmak

Sigortalamak iyidir, ama önlem almak daha 
iyidir. Bu yüzden ebeveynler serbest 
zamanlardaki oyun ve spor gibi faaliyetlerde 
de öngörülü düşünüp olabildiğince güvenli 
çevre koşullarına dikkat etmelidir. Risksiz 
davranış biçimlerinin alıştırılması da buna 
dahildir. Özellikle de çocuklar ilk defa iki 
veya üç tekerlekli araçların verdiği özgürlüğü 
keşfettiklerinde bu durum önem kazanır. 
Çocuklarıyla birlikte yola çıkmak isteyenler 
yaş hadlerini, ekipman kurallarını ve diğer 
yasal hükümleri dikkate almalıdır.

Oyun Yerlerinde  
Kaza Önleme Tüyoları

Bahçedeki Oyun Aletleri
• Bahçe mevsimi başlarken oyun aletlerinin 

sağlamlığını kontrol ediniz (ağaç evi, 
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tırmanma parkuru, salıncaklar). Kanca, 
halat bağlama noktaları vs. gibi yerlerin 
dayanıklığını test edin.

• Yerinden sarkmış çatı fanlarını, gevşemiş 
veya eksik vidaları kontrol ediniz; 
gerekirse çürümüş veya eksik ahşap 
parçalarının yerine yenilerini yerleştiriniz.

Oyun Yerlerinde Hijyen
• En yakın tuvaleti gösteren bilgi levhaları 

bulunuyor mu? Kurtarma ekiplerini 
çağırmak için ve ağır hasarları bildirmek 
için gereken telefon numaraları bulunuyor 
mu?

• Başta kumda oynama kasası olmak üzere 
oyun parkının hijyenik konumu 
incelenmelidir. Kullanılmış boş şişelerin, 
tüplerin, yemek artıklarının, cam 
kırıklarının, köpek dışkılarının ve çürümüş 
yaprakların bulunmadığından emin olunuz.

• Çöp kutuları düzenli aralıklarla boşaltılıyor 
mu?

Oyuncakların Güvenliği
• Oyuncakların arasında yeterince mesafe 

bulunuyor mu? Özellikle de (yuvalı) 
salıncak, karusel ve tahtırevalli gibi 
oyuncaklar arasında yeterince mesafe 
var mı? Kaykayların önünde yeterince 
boş alan var mı?

• Bütün aletler zemine sabitlenmiş 
durumda mı?

• Tırmanma parkurları, salıncak ve kaykay 

zeminlerinin sönümlendirici materyalden 
oluştuğundan emin olunuz (kum, ince 
çakıl, koruyucu yer döşemeleri, ahşap 
talaş parçaları gibi).

• Oyun aletleri çürümüş, emprimiş 
ahşaplardan ve paslanmış metal 
parçalarından arık olmalıdır. Oyuncak 
yüzeylerinde keskin, öne doğru çıkık 
uçlar veya çivi ve civata gibi sivrilen 
parçalar bulunmamalıdır. 

• Oyuncakların tüm kenar ve uçları 
yuvarlanmış olmalıdır.

Skating, bisiklet ve diğer 
tekerlekli oyuncaklar için 
güvenlik ipuçları

• Başkalarına dikkat etme: Herkes 
için geçerli olan en önemli kural daima, 
yayalar ve trafikteki diğer yolcular için 
tehlike yaratmayacak ve onları 
engellemeyecek biçimde davranmaktır.

• 12 yaş altı çocuklar bisiklet, skater ve 
diğer tekerlekli oyuncaklarla sadece en az 
16 yaşındaki bir refakatçi eşliğinde kamusal 
alanda trafiğe çıkabilirler. 10 yaşından 
itibaren alınabilen bisiklet ehliyeti sahibi 
çocuklar bunun dışındadır.

• Bisiklet yolcusu olarak çocuklar: 
Bisikletlerinde çocuk yolcu bulunduranlar 
en az 16 yaşını tamamlamış olmalıdırlar.

• Çocuk oturağı şart: Birlikte yolculuk 
yaptıkları çocuk 8 yaşın altındaysa mutlaka 
kendisine uygun bir çocuk oturağında 

oturmalıdır. Bu oturak sürücünün arkasına 
sabitlenmeli, kemer sistemi, yükseliği 
ayarlanabilen bacak koruma tertibatı, 
ayakları sabitleme kayışları ve baş 
dayanağı bulunmalıdır.

• Kask zorunluluğu: 12 yaşa kadar 
bisikletçiler için geçerlidir. Aynı şekilde 
çocuk oturağında, bisiklet römorkunda ve 
yük çekicide taşınan çocuklar için 
geçerlidir.

• Bisikletin nerede yasak, nerede 
serbest olduğu: Yaya yollarında ve 
yürüyüş yollarında bisiklet kullanmak 
yasaktır. İşaretlenmiş bir bisiklet yolu varsa 
bisikletliler bu yolu kullanmak zorundadırlar. 
Sadece bisiklet yollarında, bisiklet 
parkurlarında, site içi yollarda, buluşma 
noktalarında ve bisiklet yarışı antrenman 
turlarında halka açık caddelerde bisikletle 
yan yana gidilebilir.

• İnline Skating: Yaya yollarında, şehir 
içi bisiklet şeritlerinde, site içi ve yollarda, 
oyun yollarında, trafiğe kapalı yaya 
bölgelerinde, kombine yürüyüş ve bisiklet 
şeritlerinde yapılabilir. Skaterler için 
otoyollar, çok amaçlı şeritler veya bisiklet 
trafiğine tek yönlü olarak izin verilen, 
işaretlenmiş sürüş şeritleri skaterler için 
yasaktır.

• Pedalleri olan oyuncak arabalar, 
scooter, üç tekerlekli, çocuk skaterleri 
sadece yaya yolunda, trafiğe kapalı 
bölgelerde, site içi yollarda, oynama 
yollarında kullanılabilir. Otoyoldaki trafik ve 
yayalar için tehlike yaratmama ve onları 
engellememe şarttır. Otoyolda, bisiklet 
yolunda ve bisiklet şeridinde bu araçları 
kullanmak yasaktır. 

• Snake- ve Skateboardlar: 
Kullanıcısı aniden iner veya düşerse 
bunların yönetilmesi ve kontrol edilmesi 
mümkün değildir. Bu nedenle kural olarak 
yaya yollarında ve yürüyüş şeritlerinde 
kullanılmaları genelde yasaktır. Site içi 
yollarda ve oynama yollarında 
kullanılabilirler.
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Junior Check-Up Muayenesi

Sağlığın korunması için küçük yaşlardan 
itibaren farkındalık yaratmak gerekmektedir. 
Bu nedenle 2013 yılından itibaren iş dünyası 
sosyal sigorta kurumunun hayata geçirdiği 
Junior Check-Up Muayeneleri 
uygulanmaktadır. Bu muayenelerle anne-
çocuk-belgesi ile yetişkinlerin koruyucu 
muayeneleri arasındaki boşluğun kapatılması 
öngörülmüştür. Sosyal sigorta kurumunda 
sigortalılar için (henüz sadece Viyana ve 
Burgenland’da yaşayanlar içindir) 6 ila 17 yaş 
grubundaki çocuklarınız aile doktoru veya 
çocuk doktoruna göründüklerinde ücretsiz 
olarak yaşlarına uygun koruyucu 
muayenelerden yararlanabilirler. Bedensel 
muayenenin yanında çocuk ve gençlerin 
gelişimi (örneğin okul gelişimi gibi) ve 
koruyucu önlemler de muayeneye dahildir. 
Hareket, beslenme ve alerji gibi konular 
merkezi öneme sahiptir. Fakat ruh sağlığı ve 
gençlerde bağımlılık, stres ve medya 
kullanımı konuları da incelenir. 

Ağır Deformasyonlarda  
Diş Mandalı

Uzun süreli tedaviler gerektiren diş 
mandallarının maliyeti zaman içinde 5.000 
Euro’ya kadar varabiliyor. Kurumuna göre 
sağlık sigortaları bu konuda hâlihazırda 
farklı tutarlarda ödenek tahsis ediyor. Ancak 
yine de bütün aileler bu ödemeleri 

annelere, hamilelikten itibaren bir hekim 
tarafından düzenlenecek olan anne-çocuk-
belgesini alma olanağı sunulmuştur. 
Hamilelik boyunca geçirilen tüm önemli 
muayeneler, hamilelikte ve doğum sonrası ilk 
birkaç ay boyunca sağlık bilgileri belgelenir. 
Dolayısıyla bu belge anne (adayı) için önemli 
bir destek teşkil eder ve tüm muayene 
tarihlerinden haberdar olmasını sağlar. 
Bununla birlikte doktorlar ve ebeler özellikle 
acil durumlarda anne ve çocuğu ile ilgili 
olarak tüm önemli sağlık bilgilerine vakıf 
olurlar. 
Hamilelik boyunca anne-çocuk-belgesi 
kapsamında beş adet jinekolojik muayene 
istenir. Bununla birlikte kan tahlilleri ve üç 
adet ultrason görüntüsü öngörülür. 
Doğumdan hemen sonra ve doğum sonrası 
ilk yıllarda önemli bir dizi muayeneler 
gerçekleştirilir. Bu sayede ortopedik, KBB ve 
göz muayeneleri yapılır. Deformasyonlar, 
eksiklikler ve gelişim bozuklukları geç 
kalınmadan farkedilebilir, tedavi edilir, giderilir 
veya destekle düzeltilir. 
Anne-çocuk-belgesi sağlık konularının 
önemli etkileri yanı sıra mali bir işleve de 
sahiptir. Bu belgede öngörülen ve sağlık 
sigortaları tarafından karşılanan (ancak 
gönüllü olan) muayenelerin tamamı 
gerçekleştirilmişse (ultrason muayenesi 
hariç) çocuk bakım ödeneği kesintisiz olarak 
bağlanır.

SAĞLIK
Koruyucu Tedbirler

• Bebekler, çocuklar ve gençler 
için koruyucu tedbirler

• Devletin sağladıkları ve sigorta 
kuruluşlarının sundukları

Ailenin genişleyeceği haberi ilk aşamada 
büyük bir sevinç ve heyecana yol açar. 
Ardından gündeme birçok soru ve hatta 
endişeler gelebilir: Çocuğum sağlıklı 
doğacak mı? Onun sağlıklı gelişimine nasıl 
katkıda bulunabilirim? Ne gibi önlem ve 
tedbirler alınabilir? Hangi seçenekler fayda 
sağlar? Çocuklar ve gençler için ülkemizde 
sağlanan ilmekleri sık dokunmuş, birinci 
sınıf sağlık ve bakım servislerinin sunuluyor 
olması anne ve baba adayları açısından 
güven verici ve rahatlatıcı bir duygudur. 

Anne-Çocuk-Belgesi
Hamilelikte risk ortamlarını ve doğmamış 
bebeğin olası deformasyonlarını erken bir 
safhada tespit ve tedavi edebilmek için bütün 

Çocuk ve gençler belli yaş sınırlarına 
kadar anne veya babalarının sağlık 
sigortaları kapsamında ücretsiz olarak 
sigortalıdırlar: Okula devam ettikleri 
süre boyunca, hatta 18. yaşını 
tamamlayana kadar. İş arayan gençler 
18 yaşını tamamladıktan itibaren 24 
aya kadar, ya da okul veya meslek 
öğreniminin hemen ardından. 27 
yaşını tamamlayana kadar üniversite 
öğrencileri. Bildirilen tüm örneklerde 
olası bir (ek) gelirin düşük miktar 
rakamının altında kalması şarttır 
(2015: 405,98 Euro).
Bir çocuğun bakıma muhtaç olması 
durumunda ise bu sınırlandırmalar 
geçerli olmaz. Bu durumda çocuk 
hayatı boyunca aile ferdi üzerinden 
sigortalı kalır, üstelik ekstra bir prim 
ödemeksizin.

Ebeveynler Üzerinden 
Sigortalı Olanlar



EBEVEYNLERİN ÖLÜMÜ
Velâyet Hakkı, Maddi Tedbir ve Önlemler

karşılayamıyordu. İleri derecede 
deformasyonlar bulunuyorsa 18 yaşa kadar 
olan çocuklarda bu giderlerin tamamı artık 
sigorta kurumları tarafından karşılanıyor; 
erken çocukluk döneminde tespit edilen ağır 
deformasyonlarda ise 6 yaşından itibaren 
olan diş tedavilerinde hastanın yüksek 
rakamlara varabilen katkı payı ortadan 
kalkmış oluyor. Küçük çaplı, salt estetik 
kaygılı diş kusurlarında ise yeni muafiyet 
uygulaması geçerli değildir. Ancak bu 
durumlarda dahi sözleşmedeki tarifenin 
yüzde 80’i artık iade ediliyor. Ebeveynlerin ilk 
aşamada kendi ceplerinden karşıladıkları 
tedavi  masrafları karşılığında daha sonraki 
aşamada sağlık sigortaları kısmen iade 
ödeneği gerçekleştiriyor.

Bireysel Ek Sağlık Sigortası
Devletin ödeneklerinin yanında belirli 
doktor veya hastane masrafları için özel 
sigorta kuruluşlarıyla ile yapılacak 
anlaşmalar ile sağlık sigortası hizmetleri 
satınalma olanağı mevcut. Çocuk 
doğmadan yapılan sözleşmelerde sağlık 
testi uygulamasının yapılmaması ve 
sigorta primlerinin düşük olması gibi 
avantajları bulunuyor. Eşlik eden masraflar 
sigortası kapsamında çocuğun hastanede 
geçirdiği süre boyunca anne veya 
babasının da yanında konaklamasının ve 
iaşesinin masrafları da karşılanabiliyor. Bu 
ödenekler bir takım dernekler tarafından 
da sunuluyor. Örneğin ilgili bir derneğe üye 
olanlar, hastanede yattıkları her gün için 
yaklaşık 15,- Euro tutarında katkı payından 
muaf tutulabiliyorlar. Üstelik çoğu hastane, 
küçük çocukların refakatçılarını ücretsiz 
olarak kurumlarına kabul ediyorlar. Engelli 
veya kronik hasta olan çocuklarda, ya da 
refakatçı zorunluluğuna hastane hekimi 
tarafından hükmedilmişse, bazı eyaletlerde 
refakatçı masrafları doğmayabiliyor. 
Eyaletlere göre düzenlenen tabloyu şu 
adres üzerinden bulabilirsiniz: www.kib.
or.at ▶ Çocuğum Hastanede.

• En kötü durumda geçerli olacak velayet düzenlemesi yapılmalıdır
• Hayat sigortası ile güvence sağlamak

Hiç kimse aklına getirmek istemese de 
insanların kaderlerinde kaçınılmaz olan 
bazı durumlar vardır: Çocuğunu tek başına 
büyüten baba veya anne, hatta her iki 
ebeveyn vefat ediyor. Peki bu durumda 
yaşları küçük olan çocukların durumu ne 
olacak?

Evlilik Dışı Doğan Çocuklar
Evlilik dışı dünyaya gelen çocukların 
velayet hakkı, yani bakım ve yetiştirilmeleri, 
yasal temsili ve malvarlıklarının idaresi 
prensip olarak annelerine aittir. Anne ve 
babanın mahkeme önünde ya da nüfus 
dairesinde velayet hakkını birlikte 
kullanmak istediklerine dair anlaşma 
yaptıkları durumlar hariçtir. Velâyet hakkına 
sahip olan kişi vefat ederse velayet 
hakkının diğer ebeveyne, nine veya 
dedeye, ya da koruyucu ebeveynlere tevdii 
edilmesine dair mahkeme karar verir (vefat 
edenin hayat arkadaşı da bu kapsamdadır).

Evlilik İçi Doğan Çocuklar
Çocuğun anne ve babası evli iken 
ebeveynlerden birinin ölmesi hâlinde, 
evlilik içi doğmuş olan çocuğun velayet 
hakkı diğer ebeveyne tevdii edilir. Ayrı 
yaşayan veya boşanmış olan ana babalar 
için de aynı şey geçerlidir.
Ana babanın her ikisi vefat eden ve reşit 
olmayan yetim çocukların velayet hakkı 
otomatik olarak reşit yaştaki kardeşleri, 
nine, dede gibi yakınlarına geçmez. Fakat 
ilk muhatap onlardır. 

Velayet Düzenlemesi 
Kendilerinin ölümü hâlinde çocuklarının 
geleceğine mahkemelerin yahut gençlik 
dairelerinin karar vermesini istemeyen 

ebeveynler, öngördükleri düzenlemeyi 
yazılı bir velayet beyanında tespit 
etmelidirler. Hukuki değerlendirmeye göre 
bu, vasiyetnamenin özel bir türünü teşkil 
etmektedir. Gençlik daireleri ve aile 
mahkemesi bu düzenlemeyi esas almak 
zorundadır. Çocuğun yüksek 
menfaatlerinin zarar görebileceği durumlar 
ise hariçtir. 
Aynı şekilde ebeveynler, onlar öldükten 
sonra çocuklarına kimin bakacağını 
önceden belirleyebilirler. Ancak böylesi bir 
irade beyanında bulunmadan önce ilgili 
kişilerle açıkça konuşmaları önerilir. Zira 
ilgililer de gerekirse çocukları gerçekten 
himayelerine alacaklarını kabul 
etmelidirler. Velayet hakkının otomatik 
olarak nine, teyze veya kirveye bırakılacağı 
yaygın fakat gerçeği yansıtmayan bir 
varsayımdır.

Mali Tedbirler
Çocukların iyi bir eğitim alabilmelerini 
sağlamak ve anne babanın ölümünden 
kaynaklanan maddi kayıpları biraz olsun 
gidermek önemlidir. Bu amaçla bir hayat 
sigortası akdedilebilir. Sigorta kuruluşu ile 
yapılan poliçede kişinin ölümü hâlinde 
ödenen bir meblağ belirlenir. Bu tutar 
kişisel ihtiyaca ve kendi mali durumuna 
göre belirlenir: Sigorta tutarı ne kadar 
yüksek olursa, ödenecek prim de o ölçüde 
artar. Sağlıklı, 40 yaşındaki bir kişinin 
ödeyeceği senelik prim 125 ila 430 Euro 
arasında değişir. Geçmişte hastalıklar 
geçiren, sigara kullanan ve tehlikeli spor 
aktivitelerini gerçekleştirenler daha fazla 
öderler. Sizin risk faktörleriniz ve yaş 
grubunuz için en iyi ürünü sunan kuruluşları 
iyice araştırmanız önerilir.
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