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ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ EVLER  

Sevgili anne ve babalar evinizde çocuğunuzun fiziksel güvenliğini 

sağlamak için dikkat etmeniz gerekenlerin bir listesini sizler için 

hazırladık. Bu listeye bakarak evinizi çocuğunuzun fiziksel güven-

liğine uygun bir hale getirebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

ÇOCUK ODASINDA 

• Çocuğunuzun yatağının pencere önü gibi tehlike oluşturabile-

cek bir yere yerleştirmeyin. Eğer başka seçeneğiniz yoksa pen-

cerelerin kapalı ve kilitli olduğuna emin olun. 

• Çocuğunuzun odasında bulunan kitaplık ve dolap gibi eşyaları 

duvara sabitleyin.  

• Gece lambası ve diğer eşyalara ait kabloları kolayca ulaşılama-

yacak şekilde yerleştirin. 

• Sarkan kablolar, kablo kanalı içine alınmalı ve prizler priz ko-

ruyucu ile güvenli hale getirin. 

SALONDA 

• Salondaki eşyaları çocuğunuzun yaşına göre konum-

landırmaya dikkat edin. Mümkünse cam önüne oturma 

grubu koymayın veya pencerelere kilit takın.  

• Kütüphane veya raflı dolaplarınızı, TV’nizi duvara sa-

bitleyin. 

• Yutulabilecek boyuttaki objeleri, çocuğunuzun ulaşa-

mayacağı yere koyun. 

• Sabit ve uzatmalı prizlerinizi priz koruyucu ile kapatın.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BALKONDA 

• Evinizde balkon varsa balkon parmaklık aralıklarına 

file veya pleksi uygulaması yapın. 

• Balkonda masa, sandalye gibi eşyalarla çocuğu yalnız 

bırakmayın.  

 



 

 

 
MUTFAKTA  

• Bıçak makas vb kesici aletlerin bulunduğu dolapları 

gizli tutun veya bu eşyaları çocuğunuzun ulaşama-

yacağı bir dolapta tutun.  

• Ocak üstünde çocuğunuzun erişebileceği bir noktada 

yanar halde tencere, tava vb bırakmayın. 

• Çakmak, kibrit vb gibi yanıcı maddeleri çocuğunu-

zun kolayca erişebileceği yerlerde bırakmayın. 

• Çocuğunuzun zehirlenmesine yol açabilecek kimya-

salları gizli bir dolapta saklı tutun.  

• Fırın ya da bulaşık makinasi gibi eşyaların kabloları-

nı çocukların ulaşamayacağı şekilde yerleştirin. 

• Elinizde sıcak gıdalar veya keskin aletler varken ço-

cuğun üzerinden geçmeyin.  

• Kırılabilecek cam, porselen gibi eşyalarınızı çocuğu-

nuzun erişemeyeceği bir dolapta tutun.  

• Tencere ve tava saplarının ocağın ucunda kalmama-

sına dikkat edin. 

BANYODA  

 

• Banyoda kullandığınızın temizlik malzemelerini ve kimya-

sallarını çocuğunuzun erişemeyeceği kilitli bir dolapta tu-

tun.  

• Elektrik prizinde traş ve saç makinelerini takılı halde bıra-

mayın.  

• Kozmetik ürünleri çocuğunuzun ulaşamayacağı bir yere 

kaldırın.  

• İlaçlarınızı banyoda muhafaza ediyorsanız mutlaka kilitli 

bir dolapta tutun.  


