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SONUÇ BİLDİRİSİ 

Üsküdar 1.Çocuk Zirvesi, 25 Kasım 2021 Perşembe günü 10.00-16.00 saatleri 

arasında Üsküdar Newmekân Sahil’de gerçekleştirilmiştir. 

Çocuk Zirvesi, Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, AÇEV, ARGETUS 

Araştırma, Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu ve TRT Çocuk Televizyonunun 

desteği ile icra edilmiştir. 

Çocuklarda kardeşlik, arkadaşlık ve akranlık ilişkileri bağlamında bir de araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi İstanbul’da 15 ilçeden tabakalı örneklem 

ile 10-14 yaş arasındaki çocuklardır. Bu çerçevede 1917 çocuk ile görüşülmüştür. 

Zirvenin açılışında ARGETUS’un yürüttüğü ve Prof. Dr. Hasan Bacanlı’nın 

danışmanlığında gerçekleştirilen bu araştırmanın betimsel sonuçları, Zirve 

katılımcıları ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Çocuk Zirvesi’nin gerçekleştirilmesinin ardından, zirvedeki tartışmalardan 

hareketle 4 Aralık 2021’de politika önerilerinin geliştirileceği Politika Belirleme 

Toplantıları, Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Bu 

toplantılara, yerel yönetimler, eğitimciler, STK’lar, ilgili kamu kurumları katılarak 

Zirvedeki tartışma ve değerlendirmelerden hareketle genel politika önerilerinin 

yanı sıra müdahale kabiliyeti bulunan somut öneriler geliştirilecektir. 

1.Çocuk Zirvesi’ne katılan dinleyiciler farklı disiplinlerden ve mesleklerden, 

çocuklar veya çocuklarda kardeşlik, arkadaşlık ve akranlık ilişkileri ile ilgili kurum 

ve kişilerden seçilmiştir. 

1.Çocuk Zirvesi’nin 2021 yılı teması çocuklarda kardeşlik, arkadaşlık ve akranlık 

ilişkileridir. Bu tema çerçevesinde çocuk özel oturumunda 7 çocuk farklı yönleri ile 

gündelik yaşamlarından kesitler paylaşmıştır. 

Zirve’nin Uzmanlar Oturumunda akademisyenler, çocuklarda kardeşlik, arkadaşlık 

ve akranlık temalarını aile ilişkileri ile dijitalleşme ve teknoloji bağlamında 

değerlendirmiştir. Son oturumda ise STK’lar ile kamu kurumları ve sektördeki özel 

kuruluşlardan yöneticiler, Türkiye’de çocuklara yönelik sosyal hizmetler, çocuklar 

arasında TV, sosyal medya ve teknoloji kullanımı ile aile ilişkileri ve sosyal çevrenin 

etkilerini değerlendirmişlerdir.  

Zirvedeki değerlendirmeler ışığında hazırlanan bu sonuç bildirisinde karar alıcılar, 

kamuoyu, bilim dünyası ve ilgili STK’lara tespit ve öneriler sunulmaktadır. 

Gerçekleştirilen Çocuk Zirvesinde bizleri bir araya getiren Üsküdar Belediye 

Başkanı Hilmi Türkmen’e ve çalışma arkadaşlarına özellikle teşekkür ediyoruz. 

Sonuçların hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. 

I. Üsküdar Çocuk Zirvesi  

Bilim ve Yürütme Kurulu   
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SONUÇLAR 

A. GENEL TESPİTLER 

 

1. Çocukluk, sosyal bilimlerin ortak konularından biridir. Sadece gelişim ya da eğitimin 

konusu olmanın ötesinde farklı disiplinlerin kendi alanlarından katkılarının özellikle 

Türkiye’de artması gerekmektedir. Çocukluğun farklı yönleriyle çalışılması, sadece 

bilimsel literatürün gelişmesi için değil, politika uygulayıcıların sorunları tespit etmesi 

ve gelecekçi bir perspektif geliştirmeleri için de önem taşımaktadır.  

 

2. Toplumun farklı kesimlerinde farklı sosyal, ekonomik ve kültürel gerçeklik hallerine 

bağlı farklı çocukluk tecrübeleri yaşanmaktadır. Çocuklar, hane halkı yapısının değişimi, 

eşitsizliklerin artması, uluslararası göç, dijitalleşme gibi pek çok sosyal etkenin 

doğrudan muhatabıdır. Bu değişim, farklı sosyal kategorilerde farklı çocuklukların 

yaşanmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda bu değişim, aile içi rollerin, akran ve 

arkadaş sosyalliğinin, genel sosyalleşme sürecinin ve çocukluk süresinin değişmesine 

de etki etmektedir. Değişimin daha da hızlanmasının yanında karmaşık bir yapıda 

olması, disiplinler arası yoğun bir bilgi üretimini gerektiren bir durumu ortaya 

çıkarmıştır. Resmi ya da sivil politika uygulayıcıların yeni sosyal gerçekliğin ve 

potansiyel değişiminin farkında hareket etmesi bu bilgi birikiminin oluşmasıyla 

mümkündür.  

 

3. Türkiye’nin kapsayıcı ve geleceği öngören bir çocukluk politikası oluşturması, çok yönlü 

katkılarla mümkündür. Dün olduğu gibi bugün de toplumun geleceği çocukların nasıl 

yaşadıklarıyla doğrudan ilgilidir. Ancak çocuk meselesi sadece sağlık ya da eğitim 

alanlarının ötesinde çok yönlü bir şekilde düşünülmeyi gerektirmektedir.  

 

4. Günümüzde çocuklar ile yetişkinler arasındaki ilişkiler, geleneksel toplumlardaki 

hiyerarşik temelden başka bir yapıdadır. Bütün yaşanan değişmeye rağmen çocuklar 

ile yetişkinler arasındaki sınırlar tamamen ortadan kalkmamış ve çocukluk yok 

olmamıştır. Ancak yeniden tanımlanması gereken pek çok durum söz konusudur. Aynı 

zamanda şiddet, akran zorbalığı, sapma gibi pek çok toplumsal sorun, çocukların 

dünyasında da kendisine kolayca yer bulabilmektedir. Bu nedenle kapsayıcı bir çocukluk 

politikası, hem yeni şartları göz önünde bulundurmak hem de sorunlara çözüm üretme 

iddiasına sahip olmak durumundadır. Ancak bütün bu adımların gerçekçi bir temelde 

atılması, karşımızdaki durumun farklı yönleriyle detaylı analiz edilmesine bağlıdır.   

 

5. Erken çocukluk dönemi olarak tanımlanan ilk sekiz yılda; fiziksel, bilişsel, duygusal ve 

sosyal gelişim kişinin ileriki yıllardaki gelişimi için temel teşkil eder. Bu dönemdeki 

tecrübeler ve müdahaleler çocuğun fiziksel ve zihinsel sağlığı, davranışsal, sosyal-

duygusal becerilerinin gelişmesine etki ettiği kadar; çocukların içinde bulundukları 

sosyoekonomik durum ve risklerden kaynaklanan eşitsizliklerin engellenmesine ve 

fırsat eşitliği yaratılmasına da yardımcı olur. Bu dönem, yalnızca çocuktan oluşan tek 

eksenli bir yapı değildir. Bu dönem aile, bakıcılar, hane, mahalle, okul, hizmet ve 

politikalardan, içinde bulunulan zamandan etkilenen çok kişili ve çok katmanlı bir 

yapılar bütünü içinde yaşanır.  
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6. Çocuğa etki eden her kişi, kurum, hizmet ve politika çocuğun gelişimine doğrudan veya 

dolaylı dokunmuş olur. Bu kişi ve sistemler yalnızca çocukla değil birbirleriyle de 

etkileşim halindedir ve çocuk bu ilişkilerden de etkilenir. Hem hane içindeki koşullar 

hem de anne babanın bilgi ve tutumları bu etkileşimin kalitesini belirlemede önemli role 

sahiptirler. 

 

7. Kadim aile kurumu günümüze kadar önemini korumakla beraber hiç bu kadar 

değişmemişti. Bu değişimden en çok etkilenen çocuklardır. Anne baba rollerinin 

karışması, kapitalist dünyada ölçünün değerlerden sahip 

olunan/olunmayan/olunamayan nesnelere kayması, aile ilişkilerinin bozulması, yeni 

yetişen neslin örnek alabileceği, görebileceği, beraber vakit geçirebileceği büyüklerin 

hatta anne ve/veya babasının bile olmaması, şiddetin ve boşanmanın artması 

çocukların yetişmesini zorlaştırmaktadır. 

 

 

 

B. GENEL ÖNERİLER  

 

8. Aile bireyleri arasındaki iletişim, etkileşim biçimi çocuğun kişiliğini ve kardeşlik 

ilişkilerini derinden etkilemektedir. Ebeveynlerin çocuklarıyla kuracağı sevgiye dayalı 

ilişki çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Anne-babanın çocuklarıyla 

birlikte kaliteli zaman geçirmeye özen göstermeleri, göz temasıyla çocuklarının 

gönüllerine dokunmaları, söz ve davranışlarıyla çocuklarına değer verdiklerini 

hissettirmeleri kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir.  

 

9. Aile ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinde ebeveynlerin, duygu ve düşüncelerini 

çocuklarıyla içten, samimi ve sevgi dili kullanarak paylaşmalarının, çocuklarıyla 

duygudaş olmalarının önemli rolü vardır.  

 

10. İnsanın etrafını kuşatan atmosferin temiz olması, o havayı soluyanlar için ne kadar 

önemli ise, aile ortamındaki sağlıklı ilişkiler de o kadar önemlidir. Aile içi ilişkilerin biçimi 

evi sıcak bir yuvaya çevirebileceği gibi ruhsuz bir otel yaşantısına da dönüştürebilir. 

Başta anne baba olmak üzere aile üyelerinin tutum ve davranışları kardeşlik ilişkilerinin 

yönünü belirler. 

 

11. Çocukların sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri için gerekli ön koşullardan biri sağlıklı ailelerde 

büyümeleridir. Ailede etkili iletişim becerilerinin öncelikle anne baba tarafından 

benimsenip hem birbirlerine karşı hem de çocuklarıyla ilişkilerinde bu becerilerin 

kullanılması, sonrasında ise model olma yoluyla çocuklara aktarılması önemlidir. 

Öğretmenler de akademik gelişimi sağlamak ve bilgi aktarımı yapmanın yanı sıra 

çocukların sosyal becerilerinin gelişimini takip etmeli ve ihtiyaç duyan öğrencilere 

arkadaşlık ilişkilerini geliştirmede destek olmalıdır. 

 

12. Çocukluk yıllarında arkadaşlık ilişkilerinin güçlendirilmesi kritik önem taşır çünkü 

arkadaşlık kurabilmek ve sürdürmek için gerekli sosyal - duygusal beceriler bu yaşlarda 

öğrenilmektedir.  
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13. Yapılan araştırmalar çocukların erken yaşlarda edindikleri sosyal becerilerle ileriki 

yıllarda gösterdikleri akademik başarı arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Sosyal becerileri daha iyi olan çocukların üniversitede okuma ve iyi bir 

gelecek kurma ihtimalleri, sosyal becerileri düşük olan akranlarına oranla çok daha 

fazladır. Bu bağlamda yetişkinler olarak çocuklara ihtiyaç duydukları arkadaşlık ortamını 

sağlamamız ve gerekli sosyal becerilerini geliştirmeleri için rehber olmamız 

gerekmektedir.  

 

14. Çocuklar arasında akran zorbalığı artmaktadır. Zorbalıkla mücadele, tasvip edilen 

davranışların örnek teşkil edeceği "akran okulları", "mentor okulları" gibi doğru rol 

modellerin oluşturulduğu ilişkilerin kurulduğu yapıların oluşturulması düşünülebilir. 

 

15. Çocuklar arasında bireysellik yaygınlaşmaktadır. Arkadaşlık ilişkilerinin temelini 

oluşturan yardımlaşma, destek verme, birlik ve beraberlik gibi duygu, düşünce ve 

değerlerin teşvikini artıran küçük ödül mekanizmaları, eğitim kurumları aracılığıyla 

devreye sokulabilir.  

 

16. Çocuklar arasında sosyal medya kullanımı/ teknolojinin kullanımı artmaktadır. 

Çocukların, teknolojik ürünleri nasıl ve hangi sıklıkla kullanabileceği gibi konularda 

seminerler düzenlenmelidir. Çocuklara uygun olmayan içeriklere sahip sitelere 

erişilememesi için filtreleme programları geliştirilmeli, ebeveynlerin teknolojinin doğru 

kullanımına çocukları teşvik etmesi sağlanmalıdır. Ailenin bu konuda iyi bir rol model 

olması için teşvik edilmesi önemlidir.  

 

17. Çocuklar arasında teknoloji bağımlılığı artmaktadır. Teknoloji bağımlılığıyla yerel 

yönetimler ve aileler, ortak hareket edebilmeli ve bu bağımlılıkla mücadele edilmesi için 

ailelere ve çocuklara destek hizmetleri yerel yönetimler tarafından sağlanmalıdır. 

 

18. Çocuk ve aile arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için özellikle sosyo-ekonomik düzeyi 

düşük ailelerin faydalanabileceği etkinlikler, yerel yönetimler tarafından düzenlenmeli, 

çeşitli oyunlar, aktivitelerle aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanmalıdır. Çocuğun 

fizyolojik, psikolojik ve ruhsal gelişimiyle ilgili gerekli bilginin edinebileceği, iletişim 

engelleri durumunda ebeveynlerin yardım alabileceği telefonla müracaat edilebilen 

destek hattı yerel yönetimler tarafından oluşturulmalıdır.   

 

19. Çocukların, boş zamanlarını değerlendirebileceği, grup olarak etkinliklerde 

bulunabileceği ve yeteneklerini keşfedecekleri ücretsiz sosyal tesislerin 

yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Böylelikle çocukların hobi edinmeleri 

kolaylaştırılabilecektir. Hobiler çocukların hem arkadaşlık ilişkilerini geliştirir, hem de 

beceri geliştirmelerini sağlar.  

 

20. Toplumun ve devletin bekası aileyle mümkündür. Bunun temeli anne-babanın çocuğu, 

çocuğun ihtiyaçlarına uygun yetiştirmesidir. Çocuklarımızla yaptığımız bu çalışmalar 

emek, zaman ve enerji ister. Beraber zaman geçirdikçe çocuklarımızın yeni özelliklerini 

keşfedebilir ve birlikte yeni aktiviteler üretebiliriz.  
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21. Haz ve hız çağının sonuçlarını çocuklardan yola çıkarak okuyabilmek ve anlayabilmek 

için yavaşlamamız, küçük bile olsa şunlara odaklanmamız gerekir: 

- Hiç olmazsa akşam yemeklerini ailece yemek  

- Dersler dışında çocuğumuzla konuşacağımız ortak konular belirlemek 

- Çocuğumuzun bizi kitap okurken görmesi (her akşam bir sayfa bile olsa) 

- Okuma-yazma bilmeyen çocuğumuza kitap okumak ve sonrasında beraber kitabı 

değerlendirmek 

- Ev içinde yapılabilecek eğlenceli etkinliklerle (oyuncaklar, ev işlerine yardım, hobiler 

edinmesi gibi) çocuğun ekran başında geçirdiği süreyi azaltmak  

- Ekran başında olduğu zaman ne seyrettiği, hangi oyunları oynadığını takip etmek 

- Çocukların hem kişilik olarak etkileneceği hem de gelecek yaşamları için örnek 

alacakları, eşler arasında huzurlu bir ilişki kurmaya özen göstermek 

- Çocuğun sosyalleşmesi için yaşıtı çocuğu olan ailelerle görüşmek.  

 

22. Çocuklara çeşitli imkân ve fırsatların sağlanması çalışmalarında bir yandan çeşitli 

geliştirici ortamları artırırken diğer yandan olası riskler konusunda da tedbirli 

olunmalıdır.  

 

 

 

 


