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CİNSEL GELİŞİMİN
 AŞAMALARI VE DİĞER 

GELİŞİM ALANLARIYLA 
İLİŞKİSİ
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1. CİNSEL GELİŞİMİN AŞAMALARI VE   
DİĞER GELİŞİM ALANLARIYLA İLİŞKİSİ

Bu başlık altında iki tür hedefe ulaşmak 

amaçlanmaktadır. İlk olarak size cinsel geli-

şimin aşamaları ve diğer gelişim alanlarıyla 

ilişkisine yönelik bilgi ve anlayış, ikinci olarak 

ise cinsel gelişime bağlı olarak vücutta mey-

dana gelen değişimleri fark ettirme yeterliliği 

kazandırmak amaçlanmaktadır. 

BAKIM VEREN KİŞİLERİN BİLMESİ 

GEREKENLER

Hedef 1.1 Gelişim alanlarını açıklar.

Hedef 1.2 Cinsel gelişimin bir gelişim alanı 

olduğunu söyler.

Gelişim Alanları ve Cinsel Gelişim

Beş temel gelişim alanı vardır: Fiziksel 

gelişim, bilişsel gelişim, sosyal gelişim, 

duygusal gelişim ve cinsel gelişim. Fiziksel 

gelişim bireylerin ağırlıkça artması ve boyca 

uzamasını, bedeni oluşturan sistemlerin 

olgunlaşmasını, küçük kas ve büyük kas 

gelişimini içermektedir. Bilişsel gelişim 

bireylerin zihinsel yapı, becerileri ve 

süreçlerindeki değişimlerini konu almaktadır. 

Sosyal gelişim insanların çevrelerindeki diğer 

insanlar ve gruplarla olan etkileşimlerindeki 

sosyalleşme aşamalarını ele almaktadır. 

Duygusal gelişim, kişilerin kendi duygularının 

ve duygusal tepkilerinin farkında olması 

ve diğerlerinin duygularını anlamasındaki 

gelişim aşamalarını içermektedir. Cinsel 

gelişim ise cinsel organlarda ve cinsellikle ilgili 

davranışlarda gerçekleşen değişim kalıplarını 

içeren bir gelişim alanıdır.

Hedef 1.3 Cinsel gelişimin aşamalarını tanımlar.

Hedef 1.4 Cinsel gelişimin diğer gelişim 

alanlarıyla ilişkisini açıklar.

Cinsel Gelişim Aşamaları

Bireyin duygusal gelişimi, dil gelişimi, fizik-

sel gelişimi, ahlaki gelişimi gibi cinsel gelişim 

süreci de çeşitli aşamalardan geçmektedir. 

Freud’a göre cinsel gelişim aşamaları şu şe-

kildedir:

Oral dönem (0-18 ay): Bu dönemde ilk zevk 
alınan bölge ağızdır. Emme, çiğneme, ısırma 
gibi davranışlar oral ilk eylemlerdir. Bu evre 
temel güven duygusunun ve bağımsız kişili-
ğin geliştiği evredir. Bu dönemde bakımı üst-

lenen kişinin tavrı önemli rol oynar. 
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Anal dönem (18-36 ay): Makat evresi olarak 

da bilinen bu evrede zevk alınan ikinci bölge 

anüstür. Kaslarının gelişimiyle dışkısını kont-

rol etme çocuğa zevk verir. Tuvalet eğitiminin 

gerçekleştiği bu dönemde aşırı baskıcı ya da 

çok rahat tavırlardan kaçınılmalıdır.

Fallik dönem (36-60 ay): Bu dönemde zevk 

bölgesi cinsel organlardır. Çocuk bedenini ta-

nıma ve kontrol etme içgüdüsüyle cinsel or-

ganıyla oynar. Kız çocukta anneye özenme, 

erkek çocukta babaya özenme görülür. Bu 

dönemde çocuklar sıklıkla soru sorarlar. Bu 

konuda baskıcı olmamak sabırla onları dinle-

yerek cevap vermek önemlidir.

Gizil dönem (6-11 yaş): Cinsel konulara ilgi 

azalmıştır. Çocuk karşı cinsten çok kendi cin-

siyle oynamaktan hoşlanır. Erkek ya da kız 

kimliği oluşmaya başlar. 

Genital dönem (11-18 yaş): Ergenliği kapsa-

yan bu dönemde çocuk artık fiziksel değişi-

minin farkındadır. Cinsel dürtüleri artmaktadır. 

Kızlarda adet kanaması, erkeklerde boşalma 

(ejakülasyon) dediğimiz meni gelmesi görülür.

Cinsel gelişimin diğer gelişim alanlarıyla 
ilişkisi

Cinsellik; psikolojik, biyolojik, sosyal, fizyolo-
jik, kültürel, ahlaki ve dini boyutları olan kar-
maşık bir olgudur. Bireyin diğer gelişim alanla-
rıyla doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Ergenlik 
döneminde vücutta gerçekleşen fiziksel deği-
şimler ve cinsel içerikli davranışların artması, 
fiziksel gelişim ile cinsel gelişimin paralelliğini 
göstermektedir. Cinsel içerikli davranışların 
sergilenmesinde ve sağlıklı bir cinsel yaşam-
da sağlıklı bir ruh hali ön koşuldur. Bu durum 
duygusal ve psikolojik gelişim alanının cinsel 
gelişimde doğrudan etkisi olduğunu göster-
mektedir. Toplumsal kurallardan ve kültürden 
etkilendiği için cinsel gelişim, ahlaki gelişim 
alanıyla da ilişki içerisindedir. Bu nedenlerle 
çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklemek 
cinsel gelişimine de katkı sağlayacaktır. 

BAKIM VEREN KİŞİLERİN YAPACAĞI ET-
KİNLİKLER

Hedef 1.5 Bireye ergenlik döneminde vücutta 
oluşan değişimleri açıklar.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Doğrudan An-
latım

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Farklı gelişim evrelerini gös-
teren insan figürleri.
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Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 

mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Vücudunun bölümlerini tanıyor 

mu?”, “Gösterdiklerinize ve söylediklerinize 

en az 5 dk. süreyle dikkatini verebiliyor mu?”, 

“Sorularınıza ve yönergelerinize anlamlı tep-

kide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit edebiliyor 

mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise beceriyi 

çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” ise önce-

likli olarak bilmesi gereken becerileri edinme-

si için uzman desteği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin belirlen-

mesi / Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuzla konuşmaya başladığınızda 

çocukluk fotoğraflarından birini alarak “Ne 

kadar da büyüdün, o zaman daha küçüktün. 

Fotoğraflarına bak ve vücudunda neler değiş-

ti? Göster/Söyle.” deyiniz. Ortamda bir boy 

aynası varsa çocuğunuzla yanyana durarak 

“Ne kadar da büyüdün, daha da büyüyecek-

sin. Büyürken vücudumuz da değişiyor, sen 

bu değişimleri fark ediyor musun?” diye sora-

rak cevap vermesini bekleyiniz.  Çocuğunuz 

kendi vücunda zamanla oluşan değişimleri 

farketmiş ise çalışmaya geçebilirsiniz. Çocuk 

farkında değilse “Şimdi senle büyüdüğümüzde 

vücudumuzdaki değişiklikklerin neler olacağı-

nı öğreneceğiz” diyerek etkinliğe başlayınız.

• Ortam düzenleme

Çocuğunuzun vücudu ve vücudundaki değişim-

ler ile ilgili konuşmayı çocuğunuz ile yalnız ol-

duğunuz bir ortamda yapınız. Televizyon, radyo, 

telefon gibi sesli elektronik aletleri kapatınız. Ço-

cuğunuzla yan yana ya da L şeklinde oturmayı 

tercih edebilirsiniz. Çocuğunuzu ödüllendirmek 

için sevdiği yiyecekleri, içecekleri, eşyaları vb. 

yanınızda bulundurunuz (çocuğun göremeye-

ceği yerlerde bulundurulmalıdır;) Çocuğunuzun 

dikkatini dağıtacak malzemeleri çalışacağınız 

ortamda bulundurmayınız ve başka bir işle meş-

gul olmayınız. 

• Dikkat çekme

Öğretime başlarken çocuğunuzun dikkatini 

çekmek amacıyla “Çalışmaya hazır 

görünüyorsun, hadi başlayalım!”, “Evet, 

başlıyoruz!” gibi dikkat çekici cümlelerden 

birini kullanınız. Çocuğunuza “Bugün seninle 

vücudumuzdaki değişimlerin neler olduğunu 

öğreneceğiz. Bu değişimleri bilmemiz 
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vücudumuzu tanımamız, daha temiz ve 

daha sağlıklı olmamız için önemlidir.” gibi 

açıklamalar yaparak neden bu değişimleri 

öğrendiğini ifade ediniz. Sonrasında önceki 

bilgileriyle ilgili çocuğunuzun düzeyine göre 

kısa bir konuşma yapınız. Çocuğunuz doğru 

cevapları sözlü olarak verebiliyor ya da 

işaret ederek anlatabiliyorsa “Vücudumuzun 

bölümleri nelerdir? Daha önce vücudumuzla 

ilgili neler öğrenmiştik hatırlıyor musun?” gibi 

sorular sorarak çocuğunuzun konuyla ilgili 

konuşmasını ya da işaret ederek anlatmasını 

sağlayıp konuyla ilgili bilgisini öğrenmeye 

çalışınız. Ardından “Evet, artık çalışmaya 

başlayabiliriz!” diyerek derse başlayınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Vücudumdaki Değişimlerin Far-

kındayım

Çocuğunuza “Artık büyüyorsun ve ben bunu 

fark ediyorum.” deyiniz. Örneğin, boyu uza-

dıysa “Bak, ne kadar boyun uzadı.” cümlesi-

ni kurunuz. Farklı gelişim evrelerini gösteren 

insan figürlerini çocuğunuzun görebileceği 

şekilde masanın üzerine koyunuz. Ardından 

büyüdüğümüzde vücudumuzda;

√   Yağ bezleri fazla çalıştığı için sivilceler ar-

tar, ciltte siyah noktalar oluşur.

√   Vücut kıvrımları belli olur.

√   Kadınlarda göğüsler belirginleşir.

√   Erkek cinsel organları büyür.

√   Kıllanma artar. Cinsel organ ve kol altı kıl-

ları uzar.

√   Erkeklerde sakal ve bıyık çıkar.

√   Erkeklerde ses değişir, kalınlaşır.

√   Kızlarda regl başlar, vajinal akıntı olur.

√   Erkekler sperm üretir ve meniyi vücuttan 

boşalma ile atar.

√   Boy uzar, kilo alımı artar.

√   Terleme artar.

√   Kaslar gelişir.

√   Erkeklerde gırtlakta yumru çıkar.

deyiniz (Çocuğunuzun gelişim özelliklerine 

göre maddeleri seçiniz. İtalik verilen özellikleri 

de açıklayınız).“Hadi bakalım şimdi sen söy-

le, vücudumuzda büyüyünce ne gibi değişik-

likler olur?” diye sorunuz. Çocuğunuz eksiksiz 
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olarak doğru cevap verirse sevdiği bir şeyle 

çocuğunuzu ödüllendiriniz. Ancak çocuğunuz 

siz sorduğunuzda cevap vermez, yanlış ya da 

eksik cevap verirse çalışmaya tekrar geri dö-

nünüz. Her çalışmanın sonunda çocuğunuzu 

sizinle işbirliği içinde çalıştığı için sözel olarak 

ödüllendiriniz.

Genelleme-İzleme:

Çalışmayı sonlandırdıktan birkaç gün son-

ra çocuğunuzu gözlemleyip günlük rutinler 

içinde çocuğunuzun soyunup giyinmesine 

yardım ederken ya da banyo yaparken çocu-

ğunuzun öğrettiğiniz bu kavramları hatırlayıp 

hatırlamadığını kontrol ediniz. Çocuğunuz 

öğrettiğiniz bu kavramları sonraki günlerde 

de hatırlıyor ve doğru cevap veriyorsa çocu-

ğunuzu sevdiği bir şeyle ödüllendiriniz. Ancak, 

çocuğunuz öğrettiğiniz bu kavramları unutmuş ya 

da sorduğunuzda yanlış cevapta bulunuyor ise 

çalışmaya tekrardan geri dönünüz.

Ölçme ve Değerlendirme:

Çocuğunuzu değerlendirirken önüne farklı 

gelişim evrelerini betimleyen erkek ve kadın 

resimleri koyup “Şimdi önündeki resimlere 

bak ve bana büyüdüğümüzde vücudumuz-

da ne gibi değişiklikler olmuş söyle.” ya da 

“Büyüdüğümüzde vücudumuzda değişecek 

yerleri göster.” deyiniz. Sözel olarak ya da 

işaret ederek yanıtlarını alınız ve doğru ce-

vaplarını sözel olarak ödüllendiriniz, ancak 

çocuğunuz cevap vermez ya da yanlış cevap 

verirse çalışmayı tekrar ediniz. Çocuğunuzu 

değerlendirmek için aşağıda yer alan kontrol 

listesini kullanınız.
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“Vücudumdaki Değişimlerin Farkındayım” Kontrol Listesi

Gözlenen Değişiklikler
Dereceleme
Evet Hayır

1. Yağ bezleri fazla çalıştığı için sivilceler artar, ciltte siyah nok-
talar oluşur.
2. Vücut kıvrımları belli olur.
3. Kadınlarda göğüsler belirginleşir.
4. Erkek cinsel organları büyür.
5. Erkeklerde kıllanma artar. Cinsel organ ve kol altı kılları uzar.
6. Erkeklerde sakal ve bıyık çıkar.
7. Erkeklerde ses değişir, kalınlaşır.
8. Kızlarda regl başlar, vajinal akıntı olur.
9. Erkekler sperm üretir ve meniyi vücuttan boşalma ile atar.
10. Boy uzar, kilo alımı artar.
11. Terleme artar.
12. Kaslar gelişir.
13. Erkeklerde gırtlakta yumru çıkar.

Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Çocuğunuza etkinliğin başında vücudunda 

olan değişimleri sorduğunuzda “Sivilcelerim 

çıktı.” yanıtını alabilirsiniz; burada çocuğunu-

zun kendini iyi hissedeceği ya da nötr bir yanıt 

ile yanıtı pekiştiriniz. Örneğin “Evet, vücudun 

yağlanıyor; artık büyüyorsun.” deyiniz. Regl 

olma ile ilgili “Kirlendim.” gibi bir ifade kulla-

nıyorsa “Üreme organların gelişiyor, sen artık 

gençsin.” diyerek olumlu bir ifade ile çocuğu-

nuzun düşüncesini değiştiriniz. Kesinlikle kir-

lenme gibi ifadeleri kullanmayınız. Çocuğunuz 

ergenlik ya da ön ergenlik döneminde ise 

hem fiziksel hem de cinsel anlamda gelişir ve 

değişir. Çocuğunuz bu değişimlerle ilgili ne 

kadar bilgi sahibi ise kendisini o kadar iyi ve 

güvende hissedecektir. Bedenine de o kadar 

kolay adapte olacaktır. Bilgi verirken çocuğu-

nuzun anlayabileceği şekilde cümleler kur-

maya özen gösteriniz. Bu dönemde çocukla-

rınız daha duygusal olduğu için vücudundaki 

değişimleri onları utandırmadan anlatmaya, 

normal olduğunu ifade etmeye dikkat ediniz. 

Soru sormasına izin veriniz. 
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CİNSEL GELİŞİMİN
 DESTEKLENMESİ VE 

BAKIM VEREN KİŞİLERİN 
BU SÜREÇTEKİ ROL VE 
SORUMLULUKLARI
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2. CİNSEL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ 
VE BAKIM VEREN KİŞİLERİN BU SÜREÇ-
TEKİ ROL VE SORUMLULUKLARI

Bu başlık altında size çocuğunuzun cinsel ge-

lişimini neden desteklemeniz gerektiği ve ba-

kım veren kişiler olarak sizlerin bu süreçteki 

rol ve sorumluluklarınız hakkında bilgi vermek 

amaçlanmaktadır.

BAKIM VEREN KİŞİLERİN BİLMESİ 
GEREKENLER

Hedef 2.1 Cinsel gelişim alanının 

desteklenmesinin önemini açıklar.

Hedef 2.2 Cinsel gelişimi desteklemenin 

sonuçlarını söyler.

Hedef 2.3 Cinsel gelişimin desteklenmesindeki 

rol ve sorumluluklarını açıklar.

Cinsel Gelişim Alanının Desteklenmesinin 
Önemi ve Sonuçları

Cinsel gelişim eğitiminin temel amaçları; bire-

yin vücudunu tanımasını ve korumasını sağ-

lamak, sağlıklı gelişimine destek olmak ve bu 

süreçte yapması gereken becerileri doğru şe-

kilde öğretmek, bireysel değerler geliştirmek 

ve uygun sosyal ilişki becerilerini öğretmek-

tir. Genel konular şunları içermelidir:

• Genel alan ve özel alan

•  İyi ve kötü dokunma

• Vücut bölümlerinin isimleri

• Kişisel sınırlar / kişisel alan

• Cinsel gelişime paralel davranış / özel dokunuş

• Tehlikeden kaçınma / istismarı önleme

• Sosyal beceri ve ilişki kurma

• Tanışma becerileri

• Kişisel sorumluluk ve değerler

• Özbakım becerilerini kazanma

Cinsel gelişim alanının da diğer gelişim alan-

ları gibi belirli evreleri vardır. Her evrede bi-

reyden sergilemesi beklenen cinsel gelişime 

özgü davranışlar vardır. Cinsel gelişimin ola-

ğan seyrine uygun olan durum ya da davra-

nışların eğitimle desteklenmesi sağlanmalı-

dır. Uygun olmayan şekilde sergilenen ya da 

cinsel gelişimin olağan sürecine ket vuran 

durumların ya da davranışların ise uygun eği-

tim süreciyle önlenmesi şarttır. Her ne kadar 

özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için cinsel 

gelişim eğitiminde yer alan konular normal 

gelişim gösteren akranlarına öğretilenlerle 

çok benzer olsa da bu bilgilerin nasıl öğretil-
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diği konusu farklılık gösterebilir. Cinsel geli-

şim eğitiminin etkili olmasını sağlamak için 

yetişkinler, belirli bir beceriyi öğretmek için 

problemli bir durumun oluşmasını bekleme-

den cinsel gelişim için uygun kaynaklardan 

faydalanılmalıdır. 

Cinsel Gelişimin Desteklenmesindeki Rol 
ve Sorumluluklar

Bakım veren olarak bu süreçteki en önemli 

rol ve sorumluluğunuz, gelişim dönemlerini 

ve her dönemdeki değişimleri bilerek cinsel 

gelişimi doğru şekilde desteklemektir. Doğru 

zamanda doğru bilginin çocuğa bakım vere-

ni tarafından aktarılması önemlidir. Çocuğu-

nuzun cinsel gelişimi desteklemeye yönelik 

sorumluluklarınızı yerine getirirken aşağıda 

verilen ipuçlarından yararlanabilirsiniz.

1. Çocuğunuzla cinsel gelişim dönemleri 
ile ilgili konuşmak için asla geç değildir: 
Çocuğunuzla yaş dönemine uygun olarak, 

cinsel gelişim dönemleri hakkında konuşmak, 

çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun her za-

man faydalıdır.

2. Doğru zamanı ve yeri seçiniz: Çocuğu-

nuzla cinsel eğitim konuları hakkında konuşa-

cağınız zaman her ikinizin de konuşmak için 

uygun zamanlarınızı seçiniz. Çocuğunuzun 

sorduğu soruyu cevaplamak için kendinizi 

hazır hissetmiyorsanız cevap vermek yerine 

biraz daha zaman kazanınız. “Bu konuda çok 

bilgim yok. Öğrenip seninle bu konuyu daha 

sonra konuşacağım.” deyiniz. Cinsel eğitimle 

ilgili bilgiyi çocuğunuza nasıl anlatacağınızı 

öğrendikten sonra mutlaka çocuğunuzla öğ-

renmek istediği bilgiyi paylaşınız. Çocuğunu-

zun sorusunu siz cevaplamazsanız biliniz ki 

çocuğunuz bu bilgiyi başka kaynaklardan öğ-

renmek için çabalayacaktır. 

3. Sohbeti siz başlatmak zorunda kalabilir-
siniz: Çocuğunuzun cinsel gelişim dönemleri 

ile hiçbir sorusu yoksa, ihtiyacı olmadığını 

düşünmeyiniz. Her çocuk kendi yaş dönemi-

ne uygun olarak gelişimini merak eder. Birçok 

çocuk cinsel gelişim dönemi ile ilgili soruların 

nasıl sorulacağını bilemez, ancak bu onların 

soruları veya kaygıları olmadığı anlamına 

gelmez. Çocuğunuzun doğru ve sağlıklı bilgi 

almasını ve sizinle sağlıklı ve olumlu bir ilişki 

kurmasını istiyorsanız onunla iletişim kurunuz.

4. Konuştuğunuzdan daha fazla dinledi-
ğinizden emin olunuz: Sık sık konuşarak 

nasihatler vermek yerine çocuğunuzu dinle-

yiniz.  Dinlemek çocuklarınızın endişelerinin, 

sorularının ne olduğunu duymanıza yardımcı 

olur ve çocuklarınız hakkında sıkça yaptığınız 
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varsayımları azaltır. Hangi durumlarda nelere 

ihtiyaçları olduğunu onların kendinden öğre-

niriz.

5. Cinsel eğitimde tüm bilgiyi bir kere-
de vermek doğru ve sağlıklı bir yaklaşım 
değildir: Cinsel eğitim geniş bir konudur ve 

çocuğunuza her bilgiyi bir kerede veremez-

siniz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli 

nokta çocuğunuzun gelişim dönemi özellikle-

rine göre bilgi paylaşımı yapmanızdır. 

6. Gün içinde çocuğunuzu gözlemleyiniz 
ve cinsel gelişim dönemi ile ilgili her fır-
satı bir eğitim süreci haline getiriniz: Bir 

tartışmaya başlamanın en iyi yolu, günlük 

etkinliklerden “öğretilebilir anlardan” fayda-

lanmaktır. Çocuğunuza direkt cinsel gelişim 

dönemlerini içeren konularla ilgili konuşup 

konuşamayacağınızı sorduğunuzda size 

“hayır” diyecektir. Örneğin; hamile olan birini 

tanıyorsanız, çocuğunuzla bunun hakkında 

konuşmak uygun bir yoldur. Ya da; çocuğu-

nuz televizyon izlerken cinsel içerikli bir sah-

ne ile karşı karşıya kaldığında heyecanlanıp 

paniklemek yerine çocuğunuzun yaş dönemi 

ve bilişsel düzeyine göre açık, net ve anlaşılır 

açıklamalar yapınız. Televizyonu kapatmak 

ya da aşırı tepki göstermek çocuğunuzun 

durumu farklı algılamasına, zihninde farklı 

kurgular oluşturmasına neden olacaktır. Okul 

öncesi dönem çocukları, televizyon prog-

ramları ya da internette gördükleri cinselliğe 

ilişkin görüntülerden olumsuz etkilenirler. Bu 

yaşta çocukların hayal dünyaları geniştir ve 

hayalle gerçeği ayırt etmede zorluk çekerler. 

Bu nedenle gördükleri şeyleri taklit ederler. 

Onların yalnız başına teknolojik cihazlara 

ulaşımını engellemek ilk adım olmalıdır, gü-

venlik paketleri ya da çocuk kilitleri mutlaka 

kullanılmalıdır. Bu adımlara rağmen çocuğu-

nuz olumsuz görüntülere maruz kalmışsa ilk 

önce ne anladığını ve düşündüğünü öğren-

meniz gerekir. Çocuğunuzun yaş dönemine 

uygun olmayan cinsel içerikli bilgiler, her za-

man çocuğunuzun kafasını karıştırır. “Hadi 

gördüğün/izlediğin hakkında konuşalım” di-

yerek söze başlayıp, çocuğunuzun bilişsel ve 

duygusal gelişim düzeyine uygun açıklama-

lar yapabilirsiniz. Eğer siz bu durumu endişe 

ile karşılarsanız çocuğunuzun pişmanlık, kor-

ku ve utanç gibi duygular yaşamasına neden 

olabilirsiniz.

7.  Çocuğunuza cinsel gelişim dönemi ile 
ilgili bilgi verirken somut olunuz: Anatomik 

özellikleri belirli maketler, üç boyutlu modeller, 

kitaplar, çizimler, kullanınız.

8. Güvenli bir ortamda çalışma fırsatları 
yaratınız: Özbakım becerileri, kişisel alan, 
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mahremiyet edinimini destekleyici çalışmalar 

gibi konuları bireysel olarak çocukla yalnız 

iken çalışınız. Çocuğunuzla cinsel gelişim 

dönemine ait bilgileri paylaşırken yapacağı-

nız çalışmaya dair ortamın güvenli ve uygun 

olmasına dikkat ediniz.

9. Çocuğunuz sizinle ilgili kişisel bilgi 
gerektirecek sorular sorabilir bu soruları 
cevaplamayabilirsiniz: Çocuğunuzun sizin 

kişisel sınırlarınızı bilmesine ihtiyacı vardır. 

Mahremiyet alanınızı çocuğunuza öğretmeli-

siniz ki o da kendi kişisel sınırlarını geliştire-

bilsin.

10. Çocuğunuzun sorularına vereceğiniz 
cevapları basitleştiriniz: Çocuklar merak 

etikleri konularda sorular sorabilir ve bazen 

de sorularında ısrarcı olabilirler. Bu durumda 
çocuğunuzun sorularını cevaplarken basit bir 

dil kullanarak, sabırla sorunlarını yanıtlayınız. 

11. Vücut dilinizin farkında olunuz: 
Çocuklarınızın sorularına cevap verirken 

kullandığınız cümlelere uygun şekilde sakin 

ve anlayışlı bir tavır sergileyiniz. 

12. Sabırlı olunuz: Çocuğunuzun aynı 

soruları tekrar tekrar sormasına izin veriniz. 

13. Ergenler ilişkilerine önem verir, ona 

saygı gösteriniz: Arkadaşlıklar ve karşı 

cinsle ilişkiler, gençlerin yaşamının hayati bir 

parçasıdır, yargı ve eleştiri çocuğunuzla olan 

iletişimin kesilmesine neden olabilir. Onu din-

leyiniz, anlamaya çalışınız, ihtiyacı olduğun-

da yanında olduğunuzu belirtiniz.

14. Toplumsal değerleri paylaşınız: Yaşa-

nılan topluma ait olan inanç ve kültürel özel-

likleri dikkate alarak başkalarına ve kendine 

saygı, hoşgörü, doğruluk, duyarlılık ve mah-

remiyet gibi değerleri edinmesini sağlayınız 

ve bu yolla yapacağınız çalışmalarda doğru 

bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanma-

sını sağlayınız. 
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MAHREMİYET 
EDİNİMİNİ 

 DESTEKLEYİCİ 
ÇALIŞMALAR 
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3. MAHREMİYET EDİNİMİNİ                   
DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR

Bu başlık altında iki tür hedefe ulaşmak 

amaçlanmaktadır. İlk olarak size mahremi-

yet edinimini destekleyici çalışmalara yöne-

lik bilgi ve anlayış, ikinci olarak ise mahremi-

yet edinimini destekleyici müdahale yapma 

yeterliliği kazandırmak amaçlanmaktadır. 

BAKIM VEREN KİŞİLERİN BİLMESİ GERE-
KENLER

Hedef 3.1 Mahremiyetin gerekliliğini açıklar.

Hedef 3.2 Mahremiyet eğitiminde birincil 
bakım verenlerin temel rollerini açıklar.

Hedef  3.3 Mahremiyet edinimini destekleyecek 
davranışları açıklar.

Mahremiyet Neden Gereklidir?

Zihinsel engelli olan bireyler sosyal çevreleriy-
le etkileşimde kendi sınırları ve başkalarının 
sınırları içerisinde hareket ederler. Toplumla 
her alanda uygun etkileşime girebilmek için 
bu sınırları öğrenmek çok önemlidir. Kişisel 
sınırları bilmek ve korumak mahremiyet kav-
ramıyla gündeme gelmektedir. Mahremiyet 
bireyin deneyimlerini, inançlarını, duygularını, 
düşüncelerini ve kişisel değerlerini kapsayan 
çok boyutlu bir kavramdır. Mahremiyetin keli-
me anlamı “gizlilik” olarak tanımlanmaktadır. 
Mahremiyet içerisinde dokunulmazlık, gizlilik 

ve örtülülük olmak üzere üç temel kural bu-
lunmaktadır. Dokunulmazlık, bireyin kendi vü-
cudunun dokunulmaz olmasını, gizlilik kişinin 
özel alanı olması, sosyal ortamlarda bedeniy-
le ilgili değişimlerin, eylemlerin ve sonuçları-
nın başkalarıyla paylaşılmaması, örtülülük ise 
bireyin bedeninin başkası tarafından görül-
memesini, bedensel olarak giyinik olmayı ifa-
de eder. Mahremiyet eğitimi cinselliğe yönelik 
uygun davranışların kazanılmasını amaçlar 
ve çocuğun tacizden korunmasını hedefler. 
Bu nedenle her bireyin temel güvenlik beceri-
si olarak mahremiyet eğitimi büyük önem arz 
etmektedir.

Mahremiyet Eğitiminde Birincil Bakım Ve-
renlerin Temel Rolleri

Zihinsel engelli bireye bakım veren kişilerin 
mahremiyet eğitimindeki temel rolleri şu şe-
kilde sıralanabilir:

• Erken yaştan itibaren beden bölümlerini ve 
mahrem bölgelerin öğretimini giyinik haldey-
ken çocuğunuzun kendi vücudu üzerinden ya 
da oyuncak bebek üzerinden yapabilirsiniz.

• Çocuğunuza bu özel bölgelere (ağız, genital 
bölge, kadınlarda göğüs, popo) hiç kimsenin 
(güven çemberindeki kişiler, doktorlar ha-
riç) dokunmaması gerektiğini öğretmelisiniz. 
Ayrıca sarılma, tokalaşma, dokunma gibi 
diğer fiziksel temaslar için de hiç kimsenin 
kendisine izinsiz olarak dokunamayacağını 
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anlatmalısınız. Kendisine izinsiz dokunmaya 
çalışan kişilere “hayır” diye bağırarak 
istemediğini belirtmesi gerektiğini ve böyle 
durumlarda yardım istemesi gerektiğini 
öğretmelisiniz. Benzer şekilde çocuğunuza, 
başkasına dokunurken izin alması gerektiği-
ni de öğretmelisiniz. (Özel bölge ağız, genital 
organlar, kadınlarda göğüs ve popo olarak 
söylenmelidir. Genital organların kadınlar-
da vajina, erkeklerde penis olarak çocukla-
ra tıbbi isimler ile öğretilmesi sağlanmalıdır. 
Özel bölgeler istismar durumlarında hem 
önleyici hem de durumun yetkili makamlara 
doğru bir şekilde aktarılması amacıyla doğu 
isimleri ile öğretimi sağlanmalı, bu organlara 
“kutu”, “pipi” şeklinde isimler verilmemelidir).
Çocuğunuza özel bölgeleri anlatırken Özel 
bölgelere dokunmadaki istisnaları “doktora 
muayene olma, banyo yaparken ebeveynin 
yardımı vs.” gibi izin alınarak dokunulması 
gerektiği söylenmelidir. 

• Çocuğunuza güven çemberi çalışmalarını 
tamamladıktan sonra iyi dokunma ve kötü 
dokunmayı ayırt etmeyi de öğretmelisiniz (gü-
ven çemberi ve iyi kötü dokunma çalışmaları-
nın nasıl yapacağınız kitabın ilerleyen kısım-
larında yer almaktadır.)

• Eğitimlerin tüm aşamalarında dokunulmaz-
lık, gizlilik ve örtülülük kurallarını dikkate alınız.

Mahremiyet Edinimini Destekleyecek Dav-
ranışlar

Zihinsel engelli bireylerin mahremiyet edinimi-
ni desteklemede; taciz ve istismardan korun-
maya yönelik güvenlik becerilerinin öğretimi 
ve kişiler arası becerilerin öğretimi yapılır. Ki-
şinin özel alanlarını bilmesi ve dışarıdan ge-
len tehdidin farkında olarak tehlikelere karşı 
kendini savunabilmesi için temel güvenlik be-
cerileri ve sosyal becerilerin de desteklenme-
si gerektiğini unutmayınız. Ayrıca çocuğunu-
zun mahremiyet ediniminde banyo ve tuvalet 
ihtiyacını karşılarken bağımsız olması, tuvalet 
dışındaki yerlere tuvaletini yapmaması gerek-
tiğini öğrenmesi, kişisel temizliğini kendisinin 
yapması da önemlidir.

BAKIM VEREN KİŞİLERİN YAPACAĞI ET-
KİNLİKLER

Hedef 3.4 Bireye vücudundaki mahrem 
bölgeleri tanıtır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Eş zamanlı 
ipucuyla öğretim.

ÖğretimAraç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Beceriyi çalışırken kitapta yer 
alan kilotunu giymiş bir erkek çocuk resmi ile 
göğüsleri bir büstiyer giydirilerek kapatılmış 
ve altına bir kilot giydirilmiş kız çocuğu resmini 
kullanınız. 
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• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Yönergelerinize ve söyledikle-
rinize uygun tepkide bulunuyor mu?”, Vü-
cudunun bölümlerini tanıyor mu?”, “Gös-
terdiklerinize ve söylediklerinize en az 5 
dk. süreyle dikkatini verebiliyor mu?”, “Sizi 
taklit edebiliyor mu?” Bu sorulara yanıtınız 
“Evet” ise beceriyi çalışmaya başlayabilirsi-
niz, “Hayır” ise bu becerileri edinmesi için 
çocuğunuzu destekleyiniz ve uzman deste-
ği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin belirlen-

mesi / Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuzla karşılıklı, yan yana ya da L 
şeklinde oturunuz. Hazırladığınız resimleri 
çocuğunuzun önüne masanın üzerine ko-
yunuz. Özel bölgelerinin nereler olduğunu 
sorunuz. Çocuğunuzun konuşabiliyorsa mah-
rem bölgelerinin adlarını söylemesine, ko-
nuşamıyorsa resim üzerinden özel bölgeleri 
göstermesine izin veriniz. Çocuğunuzun ce-
vaplarını yazarak kaydediniz.

Daha sonra önceki bilgileriyle ilgili çocuğu-
nuzun düzeyine göre kısa bir konuşma yapı-
nız. Çocuğunuz doğru cevapları sözlü olarak 
verebiliyor ya da işaret ederek anlatabiliyor-
sa “Vücudumuzun bölümleri nelerdir? Daha 
önce vücudumuzla ilgili neler öğrenmiştik 
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hatırlıyor musun?” gibi sorular sorarak çocu-
ğunuzun anlatmasını sağlayıp konuyla ilgili 
var olan bilgisini öğrenmeye çalışınız. Ancak 
çocuğunuz konuşma becerisine sahip değilse 
herhangi bir basılı materyalde bulunan insan 
figürlerini göstererek vücudun diğer bölümle-
rine ilişkin örneğin; baş, ayaklar gibi açıkla-
malarda bulununuz.

• Ortam düzenleme

Çalışma yapacağınız ortamı çocuğunuzun 
özelliklerine göre düzenleyiniz. Çocuğunuzun 
dikkatini dağıtan araç-gereçleri ortadan kaldı-
rınız. Çocuğunuzun çalışma malzemelerini 
önceden hazırlayarak yanınızda bulunduru-
nuz. Ödüllendirmede kullanacağınız pekiçti-
reçleri çocuğunuzun görmeyeceği bir yerde 
hazır bulundurunuz. 

• Dikkat çekme

Öğretime başlarken çocuğunuzun dikkatini 
çekmek amacıyla “Çalışmaya hazır 
görünüyorsun, hadi başlayalım!”, “Evet, baş-
lıyoruz!” gibi dikkat çekici cümlelerden birini 
kullanınız. Çocuğunuza “Bugün seninle özel 
bölgelerimizi öğreneceğiz. Daha sağlıklı ve 
daha temiz bir vücuda sahip olabilmemiz için 
özel bölgelerimizi bilmemiz bizim için önemli-
dir. Ayrıca özel bölgelerimizi bilmemiz güven-
liğimiz için de çok önemlidir.” gibi açıklamalar 
yaparak neden bu bölgelerimizi öğrendiğini 
ifade ediniz. Aynı zamanda çocuğunuzun ça-
lışmaya katılım davranışını “Harikasın! Sü-

per! Çok iyi!” şeklinde sözel ödüllendiriniz. Ar-
dından “Evet, artık çalışmaya başlayabiliriz!” 
diyerek çalışmaya başlayınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Özel bölgelerimi tanıyorum.

Çocuğunuzla rahat bir masada karşılıklı, yan 
yana ya da L şeklinde oturunuz ve “Şimdi 
seninle özel bölgelerimizi öğreneceğiz. Hadi 
bakalım başlıyoruz!” diyerek çocuğunuzun 
dikkatini çekiniz ve çalışmaya başlayınız. Ha-
zırladığınız çocuk resimlerini çocuğunuzun 
rahatça görebileceği bir şekilde masanın üze-
rine koyunuz. “Özel bölgelerimiz neresidir?” 
deyiniz ve hemen ardından resim üzerinde 
ağzı göstererek “Özel bölgelerimizden biri ağ-
zımızdır.” deyiniz ve çocuğunuzun sizi tekrar 
ederek “Ağzımızdır.” demesi için 3-5 saniye 
bekleyiniz, çocuğunuz “Ağzımızdır.” diyerek 
ya da resim üzerinde ağzı göstererek doğru 
cevabı verdiğinde “Harikasın! Çak!” diyerek 
çocuğunuzu ödüllendiriniz. Çocuğunuz cevap 
vermez ya da yanlış cevap verirse doğru ce-
vaba model olarak diğer özel bölge olan popo 
kavramına geçiniz. Aynı süreci genital bölge 
ve göğüs için de yapınız. Her çalışmanın so-
nunda çocuğunuzu sizinle işbirliği içinde ça-
lıştığı için ödüllendiriniz.
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Genelleme-İzleme:

Çalışmayı sonlandırdıktan birkaç gün sonra 
çocuğunuzu gözlemleyip günlük rutinler içinde 
çocuğunuzun soyunup giyinmesine yardım 
ederken ya da banyo yaparken çocuğunuzun 
öğrettiğiniz bu kavramları hatırlayıp hatırlama-
dığını kontrol ediniz. Çocuğunuz öğrettiğiniz 
bu kavramları sonraki günlerde de hatırlıyor 
ve doğru cevap veriyorsa çocuğunuzu sevdiği 
bir şeyle ödüllendiriniz. Ancak, çocuğunuz 
öğrettiğiniz bu kavramları unutmuş ya da 
sorduğunuzda yanlış cevapta bulunuyor ise 
çalışmaya tekrardan geri dönünüz.

Ölçme ve Değerlendirme:

Çocuğunuzu değerlendirirken önüne yeni 
bir resim koyup “Özel bölgelerimiz neresi-
dir?” deyiniz. Çocuğunuzun sözel olarak ya 
da işaret ederek cevaplarını alınız ve doğru 

cevaplarını sözel olarak ödüllendiriniz, ancak 
çocuğunuz cevap vermez ya da yanlış cevap 
verirse çalışmayı tekrar ediniz. Çocuğunuzu 
değerlendirmek için “Özel Bölgelerimi Tanıyo-
rum Kayıt Formunu” kullanınız.

* Aşağıdaki formda yer alan rakamlar ile belir-
tilmiş sütunlar sizin çocuğunuz ila yapacağınız 
çalışmaların sayısını ifade etmektedir. Verilen 
rakamlar sadece örnek niteliğindedir. Çocuğu-
nuzun öğrenme durumuna göre çalışma önce-
sinde, sırasında ya da sonrasındaki uygulama 
sayılarını arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ör-
neğin tabloda gördüğünüz şekilde uygulama 
bitiminde çocuğunuz ile yalnız iki kez değerlen-
dirme yapıp süreci sonlandırmayınız. Eğer ço-
cuğunuzun çalıştığınız beceriyi öğrendiğinden 
emin değilseniz beceriyi öğrenene kadar çalış-
maya devam ediniz.

“Özel Bölgelerimi Tanıyorum” Kayıt Formu
Çocuğun adı-soyadı:
Yönerge: Özel bölgelerimiz neresidir? (Bu form cinsiyete göre düzenlenmelidir)

Hedef Özel Bölgeler

*Çalışma 
öncesi

*Çalışma sırası *Çalışma 
sonrası

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
1. Ağız
2. Kadınlarda göğüs
3. Genital organlar
4. Popo

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), 
cevap vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.
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Hedef 3.5 Bireye farklı ortamlardaki mahre-
miyet alanlarını tanıtır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Eş zamanlı 
ipucuyla öğretim

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolo-
jileri ve Materyalleri: Kitabımızda yer alan 

mahremiyet alanları olan; tuvalet, banyo, ço-
cuğun kendi odası, anne-babanın yatak oda-
sı, mağazanın deneme kabini, plajın soyunma 
kabini ve okulun sağlık birimi ile mahremiyet 
alanı olmayan görselleri kullanınız. Ek olarak 
mahremiyet alanı olarak kabul edilemeyecek 
görseller Bu görsellerin anlaşılır olmasına dik-
kat ediniz.

MAHREMİYET ALANLARI
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MAHREMİYET ALANLARI
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MAHREMİYET ALANLARI
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MAHREMİYET ALANLARI
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MAHREMİYET ALANLARI
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Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Yönergelerinize ve söyledikle-
rinize uygun tepkide bulunuyor mu?”, “Vü-
cudunun bölümlerini tanıyor mu?”, “Gös-
terdiklerinize ve söylediklerinize en az 5 
dk. süreyle dikkatini verebiliyor mu?”, “Sizi 
taklit edebiliyor mu?” Bu sorulara yanıtınız 
“Evet” ise beceriyi çalışmaya başlayabilirsi-
niz, “Hayır” ise bu becerileri edinmesi için 
çocuğunuzu destekleyiniz ve uzman deste-
ği alınız.

• Çocuğunuzun  yapabildiklerinin 
belirlenmesi / Çalışma öncesi 
değerlendirme

Çocuğunuzla karşılıklı, yan yana ya da L 
şeklinde oturunuz. Hazırladığınız görseli ço-
cuğunuzun önüne koyunuz. Çocuğunuza 
mahremiyetin ne olduğunu: “yalnız başına 
kalabildiğin veya başka biri ile ne yapacağına 
karar verebileceğin alanlara mahremiyet de-
nir” şeklinde açıkladıktan sonra) Mahremiyet 
alanlarının nereler olabileceğini sorunuz. Ço-
cuğunuz konuşabiliyorsa mahremiyet alan-
larının adlarını söylemesine, konuşamıyorsa 
mahremiyet alanlarının yer aldığı görselleri 
göstermesine izin veriniz. Bu amaçla mahre-
miyet alanlarına ait olan ve olmayan görselleri 
kullanınız. Mahremiyet alanına ait bir görsel 
ile mahremiyet alanına ait olmayan bir görseli 

yan yana koyarak çocuğunuza “Mahremiyet 
alanına ait görseli göster/Hangisi mahremiyet 
alanıdır?” şeklinde çocuğunuzun düzeyine 
uygun bir yönerge sununuz. Çocuğunuzun 
cevaplarını “Farklı Ortamlardaki Mahremiyet 
Alanlarını Tanıyorum” Kayıt Formuna yazarak 
kaydediniz.

• Ortam düzenleme

Çalışma yapacağınız ortamı çocuğunuzun 
özelliklerine göre düzenleyiniz. Çocuğunuzun 
dikkatini dağıtan araç-gereçleri ortadan kal-
dırınız. Çocuğunuzun çalışma malzemelerini 
önceden hazırlayarak yanınızda bulunduru-
nuz. Ödüllendirmede kullanacağınız pekiçti-
reçleri çocuğunuzun görmeyeceği bir yerde 
hazır bulundurunuz. 

• Dikkat çekme

Öğretime başlarken çocuğunuzun dikkatini 
çekmek amacıyla “Çalışmaya hazır görü-
nüyorsun, hadi başlayalım!”, “Evet, başlı-
yoruz!” gibi dikkat çekici cümlelerden biri-
ni kullanınız. Çocuğunuza “Bugün seninle 
farklı ortamlardaki mahremiyet alanlarını 
öğreneceğiz. Mahremiyet alanlarında uy-
gun davranışlar sergilememiz gerekir.  gibi 
açıklamalar yaparak neden bu mahremiyet 
alanlarını öğrendiğini ifade ediniz. Mah-
remiyet alanlarını öğrenmesi ile güvende 
olacağını ve başkalarının yaşantılarına say-
gı duymayı öğreneceğini söyleyiniz. Aynı 
zamanda çocuğunuzun çalışmaya katılım 
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davranışı için onu sözlü olarak “Harikasın! 
Süper! Çok iyi!” diyerek ödüllendiriniz. Ge-
rekli açıklamaları yaptıktan sonra önceki 
bilgileriyle ilgili çocuğunuzun düzeyine göre 
kısa bir konuşma yapınız. Çocuğunuz doğ-
ru cevapları sözlü olarak verebiliyor ya da 
işaret ederek anlatabiliyorsa “Evimizdeki 
mahremiyet alanları nelerdir? Okulumuz-
daki mahremiyet alanları nelerdir?” gibi 
sorular sorarak çocuğunuzun konuyla ilgili 
fikirlerini belirtmesini sağlayınız. Ancak ço-
cuğunuz konuşamıyorsa evinizin odalarını 
gezdirerek ya da kitabınızda bulunan resim-
leri göstererek farklı ortamlara ilişkin alan-
lar hakkında açıklamalar yapınız. Ardından 
“Evet, artık çalışmaya başlayabiliriz!” diye-
rek çalışmaya başlayınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Farklı ortamlardaki mahremiyet 
alanlarını tanıyorum.

Çocuğunuzla karşılıklı, yan yana ya da L 
şeklinde oturduktan sonra “Şimdi seninle 
farklı ortamlardaki mahremiyet alanlarını 
öğreneceğiz, hadi bakalım başlıyoruz?” 
diyerek dikkatini çektikten sonra çalışmaya 
başlayınız. Tuvalet, banyo, çocuğun kendi 
odası, anne-babanın yatak odası, mağazanın 
deneme kabini, plajdaki soyunma kabini ve 
okulun sağlık birimi resimlerini çocuğunuzun 
rahatça görebileceği şekilde masanın üzerine 
koyunuz. “Mahremiyet alanları nerelerdir?” 
deyiniz ve tuvalet resmini işaret ederek “Tuvalet 

mahremiyet alanıdır.” deyiniz. Çocuğunuzun 
sizi tekrar ederek “Tuvalet” demesi için 3-5 
saniye bekleyiniz, çocuğunuz “Tuvalet” 
diyerek doğru cevapta bulunduğunda ya da 
tuvalet resmini işaret ettiğinde “Harikasın! 
Bravo!” diyerek çocuğunuzu sözel olarak 
ödüllendiriniz ve diğer mahremiyet alanı olan 
“Banyo”ya geçiniz. Çocuğunuz cevap vermez 
ya da yanlış cevap verirse doğru cevaba 
model olarak bir sonraki mahremiyet alanına 
geçiniz. Tüm mahremiyet alanları için süreci 
tekrarlayınız. Çocuğunuz konuşamıyorsa 
mahremiyet alanlarına ait görselleri tanıma-
sına yönelik çalışmalar yapınız. Bu amaçla 
mahremiyet alanlarına ait olan ve olmayan 
görsellere ihtiyacınız olacaktır. Mahremiyet 
alanına ait bir görsel ile mahremiyet alanına 
ait olmayan bir görseli yan yana koyarak çocu-
ğunuza “Mahremiyet alanına ait görseli gös-
ter/Hangisi mahremiyet alanıdır?” şeklinde 
düzeyine uygun bir yönerge sununuz. Hemen 
ardından mahremiyet alanına ait olan görseli 
gösteriniz. Çocuğunuzun cevap vermesi için 
3-5 saniye bekleyiniz. Çocuğunuzun cevabı-
na uygun tepkide bulununuz. Çalışmanın so-
nunda “Benimle ne kadar güzel çalıştın! Ha-
rikasın!” diyerek çocuğunuzun sizinle iş birliği 
içinde çalışmasını ödüllendiriniz.

Genelleme-İzleme:

Çalışmayı sonlandırdıktan sonra çocuğunuzu 
gözlemleyip günlük rutinler içinde bir 
mağazayı dolaşırken, evde ya da okulda 
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çocuğunuzun öğrettiğiniz bu alanları hatırlayıp 
hatırlamadığını çocuğunuza sorarak kontrol 
ediniz. Ayrıca, çocuğunuzun güven çembe-
rinde bulunan bir başka kişinin çocuğunuz-
la bu konuya ilişkin çalışmalar yürütmesini 
sağlayınız.(Örneğin güven çemberinde olan 
çocuğun bir akrabası ile alışveriş merkezine 
gittiğinde bu alanları hatırlayıp hatırlamadığı-
nı sormasını isteyiniz). Eğer çocuğunuz öğ-
rettiklerinizi sonraki günlerde de hatırlıyor ve 
doğru cevap veriyorsa çocuğunuzu sevdiği 
bir şeyle ödüllendiriniz. Ancak, çocuğunuz öğ-
rettiğiniz bu alanlara yanlış cevap veriyor ya 
da hiç cevap vermiyorsa çalışmaya tekrardan 
geri dönünüz.

“Farklı Ortamlardaki Mahremiyet Alanlar Tanıyorum” Kayıt Formu

Çocuğun adı-soyadı:

Yönerge: Mahremiyet alanları nerelerdir?/Mahremiyet alanına ait görseli göster/Hangisi 
mahremiyet alanıdır?

Hedef Mahremiyet Alanları

*Çalışma öncesi *Çalışma sırası *Çalışma   
sonrası

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
1. Tuvalet
2. Banyo
3. Yatak odası
4. Anne-babanın yatak odası
5. Mağazanın deneme kabini 
6. Plajın soyunma kabini
7. Okulun sağlık birimi

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), 
cevap vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.

Ölçme ve Değerlendirme:

Çocuğunuza “Mahremiyet alanları nereler-
dir?” deyiniz. Çocuğunuzun konuşamıyorsa 
mahremiyet alanına ait bir görsel ile mahre-
miyet alanına ait olmayan bir görseli yan yana 
koyarak çocuğunuza “Mahremiyet alanına 
ait görseli göster/Hangisi mahremiyet alanı-
dır?” şeklinde çocuğunuzun düzeyine uygun 
bir soru sununuz.  Çocuğunuzun cevaplarını 
“Farklı Ortamlardaki Mahremiyet Alanlarını 
Tanıyorum Kayıt Formuna” kaydediniz. Çocu-
ğunuz doğru cevap verirse onu sözel olarak 
ödüllendiriniz.

32



3333

Hedef 3.6 Mahremiyet alanı ve dışındaki uy-
gun olan ve olmayan davranışlara ilişkin ça-
lışmalar yapar.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Doğrudan 
Anlatım

Öğretim Araç-Gereçleri / Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Kitaptaki tuvalet, banyo, ço-

cuğun kendi odası, anne-baba yatak odası, 
plajdaki soyunma kabini, mağaza deneme 
kabini ve okulun sağlık birimini gösteren 
görsel kartlar (Bir önceki etkinlikte verilen 
-sayfa….- resimleri bu etkinlik içinde kullana-
bilirsiniz.) Mahremiyet alanı ve dışındaki uy-
gun olan davranışlara ait görseller.

MAHREMİYET ALANI İÇİNDE UYGUN OLAN DAVRANIŞLAR

BANYO

ÇOCUĞUN ODASI

TUVALET

YATAK ODASI
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MAHREMİYET ALANI İÇİNDE UYGUN OLAN DAVRANIŞLAR

PLAJ KABİNİ

SAĞLIK BİRİMİ
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MAHREMİYET ALANI İÇİNDE UYGUN OLAN DAVRANIŞLAR

MAĞAZA KABİNİ

Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Yönergeler in ize ve söy-
lediklerinize uygun tepkide bulunuyor mu?”, 
“Gösterdiklerinize ve söylediklerinize en az 
5 dk. süreyle dikkatini verebiliyor mu?”, “Sizi 
taklit edebiliyor mu?”, “Mahremiyet alanlarını 
tanıyor mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise 
beceriyi çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” 
ise bu becerileri edinmesi için çocuğunuzu 
destekleyiniz ve uzman desteği alınız. 

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi / Çalışma öncesi 
değerlendirme

Çocuğunuzla karşılıklı, yan yana ya da L şek-
linde oturunuz. Hazırladığınız görseli çocuğu-
nuzun önüne masanın üzerine koyunuz. Mah-
remiyet alanında ve dışında sergilenen uygun 
ve uygun olmayan davranışların neler olduğu-
nu sorunuz. Örneğin, “İzin almadan anne-ba-
banın yatak odasına girilir mi?” şeklinde soru-
lar sorabilirsiniz.  Çocuğunuz konuşabiliyorsa 
bu davranışları söylemesine konuşamıyorsa 
resim üzerinden göstermesine izin veriniz. Ço-
cuğunuzun cevaplarını kaydediniz.
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• Ortam düzenleme

Çalışma yapacağınız ortamı çocuğunuzun 
özelliklerine göre düzenleyiniz. Çocuğunu-
zun dikkatini dağıtan araç-gereçleri ortadan 
kaldırınız. Çocuğunuzun sevdiği şeyleri ve 
çalışma malzemelerini önceden hazırlayarak 
yanınızda bulundurunuz.

• Dikkat çekme

 “Bugün çok güzel bir çalışma yapacağız, hadi 
başlayalım!”, “Çalışmaya hazır görünüyorsun 
başlayalım.” gibi sözlerle çocuğunuzun dikka-
tini çalışmaya çekiniz. “Bugün seninle mahre-
miyet alanlarında yapılması uygun olan ve ol-
mayan davranışları öğreneceğiz. Mahremiyet 
alanlarımıza uygun davranışlar sergilememiz 
güvende olmamızı ve başkalarının yaşantıla-
rına saygı duymamızı sağlar.” gibi açıklama-
lar yaparak çocuğunuza neden bu davranışı 
çalıştığınızı ve bu davranışı öğrendiklerinde 
neler kazanabileceklerini ifade ediniz. Çocu-
ğunuzun önceki bilgileriyle ilgili düzeyine göre 
kısa bir konuşma yapınız. “Seninle mahre-
miyet alanlarımızın neler olduğunu (banyo, 
tuvalet, kendi odası, anne-baba yatak odası, 
plajdaki soyunma odası, mağazadaki dene-
me kabini, okul yönetimi tarafından belirlenen 
yerler) tekrar ettik. Şimdi bu alanlardaki uy-
gun olan ve uygun olmayan davranışları öğ-
reneceğiz.” şeklinde açıklama yapınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Mahremiyet Alanında Uygun 
Olan Davranışları Öğreniyorum

Mahremiyet alanında yapılması uygun olan 
davranışların görsel kartlarını çocuğunuza 
tek tek tanıtarak anlatınız. Aşağıda vurgu 
yapmanız gereken davranışlar sıralanmıştır.

1.Banyo: Banyodayken duş almak, beden 
temizliğimizi yapmak,  özel bölgelerimize do-
kunmak ve cinsel rahatlama davranışlarını 
sergilemek, banyoya girdiğimizde kapıyı ka-
patmak  uygun davranışlardır. 

2.Tuvalet: Çiş ve kaka yapmak için tuvaleti 
kullanmak, tuvalete girince kapıyı kapatmak 
uygun davranışlardır. 

3.Kendi Odam: Kendi yatak odanda perde-
ler ve kapı kapalıyken, yalnızken giysilerini 
çıkartıp giymek, özel bölgelerine dokunmak  
ve cinsel rahatlama davranışlarını sergilemek 
uygun davranışlardır.

4.Anne-baba Yatak Odası: Anne-babanın 
odasındaki dolabı, çekmeceyi izin alarak aç-
mak uygun bir davranıştır.

5.Plajdaki Soyunma Kabini: Havuza veya 
denize gittiğimizde üstümüzü değiştirmek için 
soyunma kabinini kullanmak, kabinin içine gi-
rip kapıyı kapattıktan sonra kıyafetlerimizi de-
ğiştirmek uygun davranışlardır. 
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6.Mağaza Deneme Kabini: Mağazada yeni 
bir kıyafet denemek için deneme kabinini kul-
lanmak, içeri girince deneme kabininin kapısı-
nı kapatmak uygun davranışlardır. 

7.Okuldaki sağlık birimi: 

Okulun sağlık biriminde görevli olan hem-
şireden dışarıya çıkmasını rica edip kapıyı 
kapattıktan sonra içeride yalnızken üzerimizi 
değiştirmek uygun bir davranıştır. Açıklamala-
rın ardından “Benimle ne kadar güzel çalıştın! 
Harikasın!” diyerek çocuğunuzun sizinle işbir-
liği içinde çalışmasını ödüllendiriniz.

Bakım verene not: Bakım verenler okul yöne-
timi tarafından belirlenen mahremiyet alanla-
rını önceden öğrenmelidirler. 

Ardından “Sırada başka bir etkinlik var.” di-
yerek etkinliği açıklayınız: “Bu torbada az 
önce incelediğimiz mahremiyet alanlarında 
yapılması uygun olan davranışlara ait görsel 
kartlar var. Şimdi seninle içinden birer kart 
çekeceğiz. Seçtiğimiz karttaki uygun dav-
ranışın ne olduğunu söyleyeceğiz.” İçinde 
görsel kartlar olan torbadan bir tane kart 
çekiniz. Torbanın içinden çıkan kartla ile ilgili 
çocuğunuza soruyu sorunuz: “Resme bak ve 
…..daki uygun davranışı söyle./……. yapı-
lan bu davranış uygun mudur?” Çocuğunuz 
soruyu doğru cevaplarsa onu ödüllendiriniz. 
Çocuğunuz soruya yanlış cevap verir ya 
da cevap vermezse uygun davranışın ne 
olduğunu tekrar açıklayınız.

Etkinlik 2: Mahremiyet Alanı Dışında Uy-
gun Olan Davranışlar Öğreniyorum

Mahremiyet alanı dışında yapılması uy-
gun olan davranışların görsel kartlarını 
çocuğunuza tek tek tanıtarak anlatınız. Aşa-
ğıda vurgu yapmanız gereken davranışlar sı-
ralanmıştır.

Banyo: Banyonun kapısı kapalıyken kapıyı 
önce çalmalıyız. İçeriden banyonun dolu ol-
duğuna dair bir ses geldiğinde içeriye girme-
memiz uygun bir davranıştır.

Tuvalet: Tuvaletin kapısı kapalıyken kapıyı 
önce çalmalıyız. İçeriden tuvaletin dolu oldu-
ğuna dair bir ses geldiğinde içeriye girmeme-
miz uygun bir davranıştır.

Anne-baba Yatak Odası: Anne ve babanın 
yatak odasına kapısı kapalıyken girmemeli-
yiz. Kapıyı çalmak ve içeriden gelecek cevabı 
beklemek uygun bir davranıştır. 

Plajdaki Soyunma Kabini: Havuza veya de-
nize gittiğimizde üstümüzü değiştirmek için 
soyunma kabini kullanmalıyız. Kabinin kapı-
sı kapalı ise önce kapıyı çalmalıyız. İçeriden 
ses geldiğinde içeriye girmememiz uygun bir 
davranıştır. Kabin dolu ise kişinin çıkmasını 
beklemek uygun bir davranıştır.

Mağaza Deneme Kabini: Mağazada yeni bir 
kıyafet denemek için deneme kabinini kullan-
malıyız. Kabinin kapısı kapalı ise önce kapı-
yı çalmalıyız. İçeriden ses geldiğinde içeriye 
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girmememiz uygun bir davranıştır. Kabin dolu 
ise kişinin çıkmasını beklemek uygun bir dav-
ranıştır.

Okuldaki Sağlık Birimi: Okuldaki sağlık biri-
minin kullanmak için kapısını çalmalıyız. İçe-
ride biri varsa dışarı çıkmasını beklemek uy-

gun bir davranıştır. Bu mekânları kullanırken 
öğretmenimizden izin ve yardım almalıyız. 

Açıklamaların ardından “Benimle ne kadar 
güzel çalıştın! Harikasın!” diyerek çocuğunu-
zun sizinle işbirliği içinde çalışmasını ödüllen-
diriniz.

MAHREMİYET ALANLARI DIŞINDA UYGUN OLAN DAVRANIŞLAR

TUVALET
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MAHREMİYET ALANLARI DIŞINDA UYGUN OLAN DAVRANIŞLAR

BANYO

YATAK  ODASI

MAĞAZA KABİNİ
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Ardından “Sırada başka bir etkinlik var.” diyerek et-
kinliği açıklayınız: “Bu torbada az önce incelediğimiz 
mahremiyet alanları dışında yapılması uygun olan 
davranışlara ait görsel kartlar var. Şimdi seninle için-
den birer kart çekeceğiz. Seçtiğimiz karttaki uygun 
davranışın ne olduğunu söyleyeceğiz.” İçinde görsel 
kartlar olan torbadan bir tane kart çekiniz. Torbanın 
içinden çıkan kartla ilgili çocuğunuza soruyu sorunuz: 
“Resme bak ve …..daki uygun davranışı söyle./……. 

yapılan bu davranış uygun mudur?” 
Çocuğunuz soruyu doğru cevaplarsa 
onu ödüllendiriniz. Çocuğunuz soruya 
yanlış cevap verir ya da cevap vermezse 
uygun davranışın ne olduğunu tekrar 
açıklayınız.

Genelleme-İzleme:

Bu çalışma sonrasında çocuğunuz 
mahremiyet alanı ve dışında uygun 
olan ve olmayan davranışları yaşantı-
sında uygulayıp uygulamadığını göz-
lemleyiniz. Benzer çalışmayı farklı 
ortamlarda ve farklı kişilerle yeniden 
yürütünüz. Çocuğunuzun edindiği 
becerileri unutmaması ve günlük ya-
şamda sürdürüp sürdüremediğinin 
belirlenmesi amacıyla izlenmesi ge-
rekmektedir. Eğer çocuğunuz çalışma 
bittikten sonra günlük yaşamda doğru 
davranışları sergileyemiyorsa çalışma-
ya geri dönünüz.

Ölçme ve Değerlendirme:

Mahremiyet alanında yapılması uygun 
olan davranışlara ait resimlerden 3 
tane, mahremiyet alanı dışında yapıl-
ması uygun olan davranışlara ait re-
simlerden 3 tane seçerek toplamda 6 
adet uygun davranışa ait resmi torbaya 
koyunuz. Çocuğunuzdan torbadan bir 
resim çekmesini isteyiniz ve “Bu nasıl 
bir davranıştır?/Bu davranış uygun mu-
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sağlık biriminin kapısında içeri 
girmeyiniz işareti ve yazısı olsun, 

kapısı kapalı olsun Kapıda bekleyen 
çocuk resmi ÇİZİLECEKTİR

PLAJ KABİNİ

SAĞLIK BİRİMİ
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“Mahremiyet Alanında Uygun Olan Davranışları Öğreniyorum” Kayıt Formu
Çocuğun adı-soyadı:
Hedef uyaran/yönerge: Bu nasıl bir davranıştır? Bu davranış uygun mudur?

dur?” diye sorunuz. Eğer çocuğunuz doğru 
cevap verirse çocuğunuzu sevdiği bir şeyle 
ödüllendiriniz. Ancak çocuğunuz cevap ve-
remez ya da yanlış cevap verirse çalışmaya 
geri dönünüz. Çocuğunuzu değerlendirmek 

için “Mahremiyet Alanında Uygun Olan Dav-
ranışları Öğreniyorum” ve “Mahremiyet Alanı 
Dışında Uygun Olan Davranışları Öğreniyo-
rum” Kayıt Formunu kullanınız.

Mahremiyet Alanında Uygun Olan Davranışlar Doğru     
Cevap

Yanlış      
Cevap

Açıklamalar

1.Banyo: Banyodayken duş almak, beden temizliği-
mizi yapmak,  özel bölgelerimize dokunmak ve cinsel 
rahatlama davranışlarını sergilemek, banyoya girdiği-
mizde kapıyı kapatmak  uygun davranışlardır.
2.Tuvalet: Çiş ve kaka yapmak için tuvaleti kullanmak, 
tuvalete girince kapıyı kapatmak uygun davranışlardır.
3.Kendi Odam: Kendi yatak odanda perdeler ve kapı 
kapalıyken, yalnızken giysilerini çıkartıp giymek, özel 
bölgelerine dokunmak  ve cinsel rahatlama davranış-
larını sergilemek uygun davranışlardır.
4.Anne-baba Yatak Odası: Anne-babanın yatak oda-
sındaki dolabı, çekmeceyi izin alarak açmak uygun bir 
davranıştır.
5.Plajdaki Soyunma Kabini: Havuza veya denize 
gittiğimizde üstümüzü değiştirmek için soyunma kabi-
nini kullanmak, kabinin içine girip kapıyı kapattıktan 
sonra kıyafetlerimizi değiştirmek uygun davranışlardır. 
6.Mağaza Deneme Kabini: Mağazada yeni bir kıyafet 
denemek için deneme kabinini kullanmak, içeri girince 
deneme kabininin kapısını kapatmak uygun davranış-
lardır.
7. Okuldaki sağlık birimi: Okulun sağlık biriminde 
görevli olan hemşireden dışarıya çıkmasını rica edip 
kapıyı kapattıktan sonra içeride yalnızken üzerimizi 
değiştirmek uygun bir davranıştır.
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“Mahremiyet Alanı Dışında Uygun Olan Davranışları Öğreniyorum” Kayıt Formu
Çocuğun adı-soyadı:
Hedef uyaran/yönerge: Bu nasıl bir davranıştır? Bu davranış uygun mudur?

Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:
Eğer çocuğunuz yukarıda belirtilen mahremiyet alanları dışında kendine ait başka bir mahre-
miyet alanına sahipse lütfen bu mahremiyet alanına ve bu alanda sergilenmesi gereken uygun 
davranışlara yönelik benzer çalışmalar yapınız.

Mahremiyet Alanı Dışında Uygun Olan Davra-
nışlar

Doğru   
Cevap

Yanlış    
Cevap

Açıklamalar

Banyo: Banyonun kapısı kapalıyken kapıyı önce 
çalmak, içeriden banyonun dolu olduğuna dair bir 
ses gelmediğinde içeriye girmek uygun bir dav-
ranıştır.
Tuvalet: Tuvaletin kapısı kapalıyken kapıyı önce 
çalmak, içeriden tuvaletin dolu olduğuna dair bir 
ses gelmediğinde içeriye girmek uygun bir dav-
ranıştır.
Anne-baba Yatak Odası: Anne ve babanın ya-
tak odasına kapısı kapalıyken girmemek,  kapıyı 
çalmak ve içeriden gelecek cevabı beklemek uy-
gun bir davranıştır.
Plajdaki Soyunma Kabini: Havuza veya denize 
gittiğimizde üstümüzü değiştirmek için soyunma 
kabinini kullanmak, kabinin kapısı kapalı ise önce 
kapıyı çalmak, kabin dolu ise kişinin çıkmasını 
beklemek uygun bir davranıştır.
Mağaza Deneme Kabini: Mağazada yeni bir kı-
yafet denemek için deneme kabinini kullanmak, 
kabinin kapısı kapalı ise önce kapıyı çalmak, ka-
bin dolu ise kişinin çıkmasını beklemek uygun bir 
davranıştır.
Okuldaki sağlık birimi: Okuldaki sağlık birimini 
kullanmak için kapısını çalmak, içeride biri varsa 
dışarı çıkmasını beklemek uygun bir davranıştır. 
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Hedef 3.7 Bireyin başkalarının mahremiye-
tine saygı duymasını sağlayacak çalışmalar 
yapar.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Doğrudan 
anlatım

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri:

Tuvalet, banyo, çocuğun kendi odası, an-
ne-baba yatak odası, plajdaki soyunma kabi-
ni, mağaza deneme kabini ve okulun sağlık 
birimini gösteren fotoğraflar/resimler/albüm.

TUVALET

BANYO

ÇOCUĞUN KENDİ ODASI
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ANNE-BABA YATAK  ODASI
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PLAJDAKİ SOYUNMA KABİNİ
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MAĞAZA KABİNİ
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Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 

mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Mahremiyet edinimini destekle-

yici davranışları, mahrem bölgeleri, farklı or-

tamlardaki mahremiyet alanlarını, mahremi-

yet alanı ve dışındaki uygun olan ve olmayan 

davranışları ayırt edebiliyor mu?”, “Yönerge-

lere ve sorulara anlamlı tepkide bulunabiliyor 

mu?”, “Sizi taklit edebiliyor mu?”, “Gösterdik-

lerinize ve söylediklerinize en az 5 dk. süreyle 

dikkatini veriyor mu?” Bu sorulara yanıtınız 

“Evet” ise çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” 

ise çocuğunuza bu davranışları kazandırma-

ya yönelik çalışmalar yapınız ve bu süreçte 

uzman desteği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 

belirlenmesi/Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuz ile bireysel olarak çalışınız.  He-

def davranışı çalışırken; tuvalet, banyo, ço-

cuğunuzun kendi odası, anne-baba yatak 

odası, plajdaki soyunma kabini, mağaza de-

neme kabini ve okulun sağlık birimini göste-

ren fotoğraflar ya da dergi, gazete vb. araç 

gereçlerden bulduğunuz resimlerden yarar-

lanabilirsiniz. Çocuğunuz için kullanacağınız 

fotoğrafların/görsellerinin anlaşılır olmasına 

dikkat ediniz. Çocuğunuza mahremiyet alan-

larına ilişkin hazırlanan görseli göstererek 

“………………….kullanmak istediğimizde 

nasıl davranmalıyız?” deyiniz. Çocuğunu-

zun cevaplarını kayıt formuna kaydediniz. 

Doğru cevapları için onu ödüllendiriniz. Ço-

cuğunuz konuşamıyorsa önüne masanın 

üzerine mahremiyet alanında sergilenen uy-

gun ve uygun olmayan davranışlara ait gör-

seller koyunuz. “………………….kullanmak 

istediğimizde nasıl davranmalıyız? Göster.” 

şeklinde çocuğunuzun düzeyine uygun bir 

yönerge sununuz. Çocuğunuz doğru cevap 

verirse ödüllendiriniz.

 Ortam düzenleme

Çalışma yapacağınız ortamı çocuğunuzun 

özelliklerine göre düzenleyiniz. Çocuğunuzun 

dikkatini dağıtan araç-gereçleri ortadan kal-

dırınız. Çocuğunuzun çalışma malzemelerini 

önceden hazırlayarak yanınızda bulunduru-

nuz. Ödüllendirmede kullanacağınız pekiçti-

reçleri çocuğunuzun görmeyeceği bir yerde 

hazır bulundurunuz
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• Dikkat çekme

Çalışmaya başlarken çocuğunuzun dikkatini 

çekmek amacıyla “Hadi bakalım başlıyoruz!” 

“Evet başlıyoruz!“, “Çalışmaya hazır görünü-

yorsun, hadi başlayalım!” gibi dikkat çekici 

cümlelerden birini kullanınız. Çocuğunuza 

“Bugün seninle başkalarının özel alanına say-

gı duymayı öğreneceğiz. Başkalarının özel 

alanlarına saygı duymamız toplum içerisinde 

daha uyumlu yaşamamı için önemlidir.” gibi 

açıklamalar yapınız. Ayrıca çalışma sırasın-

da Çocuğunuz doğru cevaplar verdiğinde ya 

da davranışı gösterdiğinde çocuğunuzu sözel 

olarak “Harikasın! Tebrikler!” diyerek ödüllen-

diriniz. Gerekli açıklamaları yaptıktan sonra 

önceki bilgileriyle ilgili çocuğunuzun düzeyi-

ne göre kısa bir konuşma yapınız. Çocuğu-

nuz konuşabiliyorsa “Evimizde hangi odalar 

var? Bu odalar kime ait?” Okulundaki odaları 

bana söyler misin?” gibi sorular sorarak ço-

cuğunuzun konuyla ilgili bilgisini öğrenmeye 

çalışınız. Çocuğunuz konuşamıyorsa evinizin 

odalarını gezdirerek, okul fotoğrafları albümü-

nü göstererek ya da herhangi bir basılı ma-

teryalde bulunan bir okul resmini göstererek 

farklı ortamlardaki yaşam alanları hakkında 

açıklamalar yapınız. Ardından “Evet, artık 

çalışmaya başlayabiliriz!” diyerek çalışmaya 

başlayınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Özel alanlarımı biliyorum, baş-

kalarının özel alanlarına saygı duyuyorum

Çocuğunuzla uygun şekilde oturduktan sonra 

“Şimdi seninle özel alanları tanıyacağız ve bu 

alanların kimlere ait olduğunu öğreneceğiz.” 

diyerek çalışmaya başlayınız.

1. Çocuğunuzun odasının fotoğrafı: Hazırla-

mış olduğunuz albümdeki çocuğunuzun oda-

sının fotoğrafını çocuğunuza gösteriniz. “Bu 

oda sana ait, senin özel alanın. Şimdi sen 

söyle bu oda kime ait?” deyiniz. Çocuğunu-

zun “Bana ait.” veya “Bana özel.” cevabını 

vermesini ya da eliyle kendini gösteren her-

hangi bir davranışta bulunmasını doğru ce-

vap olarak kabul ediniz ve çocuğunuzu sev-

diği bir şeyle ödüllendiriniz. 2.adıma geçiniz: 

Çocuğunuza “Odanın kapısı kapalıyken, baş-

kaları kapıyı çalarak içeriye girmeli.” deyiniz.  

“Hadi bakalım şimdi sen söyle. Odanın kapısı 

kapalıyken bir başkası içeriye nasıl girmeli?” 

diye sorunuz. Eğer çocuğunuz “Kapıyı çala-

rak içeri girmeli.” derse ya da eliyle kapıya vu-
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rarak bunu gösterirse çocuğunuzu sevdiği bir 

şeyle ödüllendiriniz. 3.adım: “Şimdi seninle 

bir oyun oynayalım.” deyiniz ve çocuğunuzun 

odasına gidiniz. “Hadi bakalım sen şimdi oda-

na gir ve kapıyı kapat.” deyiniz. Sonra çocu-

ğunuzun odasının kapısı kapalı iken, kapısını 

çalınız ve hemen ardından kapıyı aralayarak 

içeriye başınızı uzatıp “Bana içeri gir demeni 

bekliyorum. Bana içeri gir diyene kadar kapı-

nın önünde bekleyeceğim.” deyiniz. Bu oyunu 

çocuğunuzla birkaç defa oynayınız ve çocu-

ğunuz size, siz kapıyı çaldığınızda “İçeri gir.” 

ya da “Girebilirsin!” dediğinde çocuğunuzu 

sevdiği bir şeyle ödüllendiriniz, demezse ça-

lışmaya devam ediniz.

2. Ebeveyn odasının fotoğrafı: Hazırlamış ol-

duğunuz albümdeki yatak odanızın fotoğra-

fını çocuğunuza gösteriniz. “Bu oda anne ve 

babaya (tek ebeveynli ailelerde bakım veren 

ebeveyn kendi odası olarak tanıtır) ait, bu oda 

bizim özel alanımız/anne ve babaya ait.” de-

yiniz. “Şimdi sen söyle bu oda kime ait?” diye 

sorunuz. Çocuğunuzun anne babaya ait veya 

anne babaya özel cevabını vermesi ya da 

eliyle anne babayı işaret etmesini doğru ce-

vap olarak kabul ediniz ve onu sevdiği bir şey-

le ödüllendiriniz. Çocuğunuz cevap vermez 

ya da yanlış cevap verirse çalışmaya devam 

ediniz. 2.adıma geçiniz; “Hadi bakalım şimdi 

seninle bir oyun oynayalım.” deyiniz. Çocuğu-

nuz ve siz yatak odanızın kapısının önüne gi-

diniz “Şimdi ben içeri giriyorum. Senin kapıyı 

çalmanı ve ben içeri gir deyince kapıyı açıp 

içeri girmeni istiyorum.” deyip içeri giriniz. 

Çocuğunuzun ise kapının önünde kalmasını 

sağlayınız. Çocuğunuz kapıyı birinci defa çal-

dığında herhangi bir cevap vermeyiniz. Ancak 

çocuğunuz ikinci kez kapıyı çaldığında “İçeri 

gir!” deyiniz. Eğer çocuğunuz siz ikinci kez 

içeri gir dediğinizde içeri girerse çocuğunuzu 

sevdiği bir şeyle ödüllendiriniz. Çocuğunuz 

cevap vermez ya da yanlış cevap verirse ça-

lışmaya geri dönünüz.

3. Tuvalet Fotoğrafı: Hazırlamış olduğunuz 

albümdeki tuvaletin fotoğrafını çocuğunuza 

gösteriniz. Bu tuvalet anne-babanın, senin, 

kardeşlerinin ve eve gelen misafirlerin kulla-

nabileceği ortak bir özel alandır. “Hadi, şimdi 

seninle bir oyun oynayalım” deyip çocuğu-

nuzla birlikte tuvalete gidiniz. Çocuğunuza 

“Ben şimdi tuvalete girip kapıyı kapatacağım 

ve senin kapıyı çalmanı bekleyeceğim. Sen 

kapıyı çaldığında ben “Dolu” dersem kapıyı 

açmamalı ve içeriye girmeden benim tuva-



50

letten çıkmamı beklemelisin.” deyip oyunu 

oynayınız. Eğer çocuğunuz kapıyı çaldığın-

da siz “dolu” dediğinizde içeri girmeden sizin 

tuvaletten çıkmanızı beklerse onu sevdiği bir 

şeyle ödüllendiriniz. Ancak çocuğunuz, siz 

“Dolu” demenize rağmen kapıyı açarsa ya da 

içeriye girmeye çalışırsa çalışmaya devam 

ediniz.

4. Diğer mahremiyet alanları olan banyo, ma-

ğazanın deneme kabini, plajdaki soyunma 

kabini ve okuldaki diğer mahremiyet alanları 

için de aynı çalışmayı yapınız. Çocuğunuz 

doğru cevap verdiğinde sevdiği bir şeyle onu 

ödüllendiriniz. Ancak, çocuğunuz yanlış ce-

vap verir ya da herhangi bir cevap vermezse 

çalışmayı tekrarlayınız.

Genelleme-İzleme:

Çalışmayı sonlandırdıktan sonra çocuğunuzu 

gözlemleyip günlük rutinler içinde çocuğunu-

zun öğrettiğiniz bu davranışları yapıp yapma-

dığını kontrol ediniz. Benzer çalışmayı farklı 

ortamlarda ve farklı kişilerle yeniden yapınız. 

Çocuğunuzun edindiği becerileri unutmaması 

ve günlük yaşamda sürdürüp sürdüremedi-

ğinin belirlenmesi amacıyla izlenmesi gerek-

mektedir. Eğer çocuğunuz çalışma bittikten 

sonra günlük yaşamda doğru davranışları 

sergileyemiyorsa çalışmaya geri dönünüz.

Ölçme ve Değerlendirme:

Çocuğunuza ilgili görseli göstererek 

“………………….kullanmak istediğimizde 

nasıl davranmalıyız?” deyiniz. Çocuğunuzun 

konuşamıyorsa çocuğunuzun önüne masa-

nın üzerine mahremiyet alanında sergilenen 

uygun ve uygun olmayan davranışlara ait gör-

seller koyunuz. “………………….kullanmak 

istediğimizde nasıl davranmalıyız? Göster.” 

şeklinde çocuğunuzun düzeyine uygun bir 

yönerge sununuz.  Çocuğunuzun cevaplarını 

“Özel Alanlarımı Biliyorum, Başkalarının Özel 

Alanlarına Saygı Duyuyorum Kayıt Formuna” 

kaydediniz. Çocuğunuz doğru cevap verirse 

onu sözel olarak ödüllendiriniz.

Kişiye özel mahremiyet alanlarını evde yaşa-

yan (kardeşler, anneanne, dede, evde kalan 

misafir vb.) kişi sayısı kadar çoğaltınız. 
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“Özel Alanlarımı Biliyorum, Başkalarının Özel Alanlarına Saygı Duyuyorum” Kayıt Formu

Çocuğun adı-soyadı:

Yönerge: “………………….kullanmak istediğimizde nasıl davranmalıyız?”/“………………….
kullanmak istediğimizde nasıl davranmalıyız? Göster.”

Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:
Eğer çocuğunuz yukarıda belirtilen özel alanları dışında kendine ait başka bir özel alana sa-
hipse lütfen bu alana ve bu alanda sergilenmesi gereken uygun davranışlara yönelik benzer 
çalışmalar yapınız.

Özel Alanlarda 
Sergilenen Uygun 
Davranışlar

Doğru Cevap Yanlış Cevap Açıklamalar

1.Ebeveynlerin yatak 
odasına girerken ka-
pıyı çalar.
2.Tuvalete girerken 
kapıyı çalar.
3.Mağaza kabinine 
girerken kapıyı çalar.
4.Başkasının bah-
çesine girerken izin 
ister.
5.Okulda tuvalete 
girerken kapıyı çalar.
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ÖZBAKIM
BECERİLERİNDE 

 BAĞIMSIZLIĞIN
 DESTEKLENMESİ 

4
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4. ÖZ BAKIM BECERİLERİNDE BAĞIMSIZ-
LIĞIN DESTEKLENMESİ

Bu başlık altında iki tür hedefe ulaşmak amaç-
lanmaktadır. İlk olarak size bakım veren ola-
rak öz bakım becerilerini desteklemedeki rol 
ve sorumluluklarınıza yönelik bilgi ve anlayış, 
ikinci olarak ise bireye öz bakım becerilerini 
destekleme yeterliliği kazandırmak amaçlan-
maktadır. 

BAKIM VEREN KİŞİLERİN BİLMESİ GERE-
KENLER

Hedef 4.1 Öz bakım desteğini sağlamada rol 
ve sorumluluklarını açıklar.

Öz Bakım Desteğini Sağlamada Bakım 
Veren Kişilerin Rol ve Sorumlulukları

Zihinsel engelli bireylerin eğitimlerinin temel 
amacı, onların günlük yaşam becerilerini ye-
rine getirmelerini sağlamaktır. Bu süreçte eği-
timcilerin yanı sıra aileye/ bakım veren kişiye 
de düşen rol ve sorumluluklar bulunmaktadır. 
Çocuklar, günün büyük kısmını evde, aileleri/ 
bakım veren kişiler ile geçirmektedirler. Dola-
yısı ile okullarda sürdürülen öğretim etkinlik-
lerinin aileler/bakım veren kişiler yardımıyla 
desteklenmesi ve ailelerin çocuklarının eğiti-
mine katılımcı olmaları gerekmektedir.

Öz bakımı desteklemede bakım veren kişile-
rin rol ve sorumlulukları; öz bakımını yapması 
için bireyde farkındalık oluşturma, bireye öz 
bakım becerisi için model olma, öz bakım 

becerilerini desteklemek için fırsatlar yarat-
ma, öz bakım becerilerini sergilerken bireyle 
iş birliği yapma, bireyin performansına yöne-
lik geri bildirim sağlama şeklinde sıralanabi-
lir. Öz bakım becerileri açısından önemli üç 
unsur dokunulmazlık, gizlilik ve örtülülüktür. 
Dokunulmazlık, bireyin kendi vücudunun do-
kunulmaz olmasını, gizlilik kişinin özel alanı 
olması, sosyal ortamlarda bedeniyle ilgili de-
ğişimlerin, eylemlerin ve sonuçlarının başka-
larıyla paylaşılmaması, örtülülük ise bireyin 
bedeninin başkası tarafından görülmemesini, 
bedensel olarak giyinik olmasını ifade eder. 
Çocuğunuzla yapacağınız öz bakım becerile-
rini kazandırmaya ilişkin çalışmalarda bu üç 
unsurun rol ve sorumluluklar içerisinde ele 
alınması gerekmektedir.

BAKIM VEREN KİŞİLERİN YAPACAĞI ET-
KİNLİKLER

Hedef 4.2 Ergenlik döneminde öz bakım 
becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar 
yapar.

(Öz bakım becerileri farklı pek çok beceriden 
oluşmaktadır. Aşağıda örnek bir öz bakım 
becerisine yönelik öğretim sürecine yer 
verilmiştir.)

Hedef davranış: Bireye külot giyme becerisi 
kazandırır.

Öğretim Yöntem ve Teknikler: Eş zamanlı 
İpucuyla Öğretim.
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Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Bakım veren kişi ve çocuk için 
birer adet külot. Bakım veren kişinin ve ço-
cuğun mahrem bölgelerini örtmek için mayo, 
bikini, tayt vb. kıyafet.

Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çalışma sırasında sizin ve çocuğunuzun 
mahrem bölgelerinin kapalı olmasına dikkat 
ediniz (bikini, mayo, tayt vb. giyerek mahrem 
bölgelerinizi kapatabilirsiniz.).Çocuğunuz 
“Yönergelere ve sorulara anlamlı tepkide bu-
lunabiliyor mu?”, “Sizi taklit edebiliyor mu?”, 
“Gösterdiklerinize ve söylediklerinize en az 5 
dk. süreyle dikkatini veriyor mu?”Bu sorulara 
yanıtınız “Evet” ise çalışmaya başlayabilirsi-
niz, “Hayır” ise çocuğunuza bu davranışları 
kazandırmaya yönelik çalışmalar yapınız ve 
bu süreçte uzman desteği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi/ Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuz ile bireysel olarak çalışınız. Önce 
külot giyme becerisinin beceri analizini içeren 
“Külot Giyme Becerisi” Kayıt Formunu ya-
nınıza alınız.

Çalışma sırasında çocuğunuza “Külodunu 
giy.” şeklinde yönerge veriniz. Doğru yaptığı 
beceri analizi basamaklarına (+), yapamadık-

larına (–) koyarak çocuğunuzun performansı-
nı belirleyiniz. 

• Ortam düzenleme

Çocuğunuzun öğrenip öğrenmediklerini de-
ğerlendirme çalışmalarını evinizde uygun bir 
ortamda gerçekleştiriniz. Çocuğunuzun oda-
sını kullanabilirsiniz. Odadan çocuğunuzun 
dikkatini dağıtacak olan oyuncakları, teknolo-
jik aletleri (telefon, tablet vs) ve diğer eşyaları 
çıkartınız. Sessiz bir çalışma ortamı sağlayı-
nız. Kullanacağınız ürünleri çocuğunuzun bo-
yuna uygun şekilde yerleştiriniz. Çocuğunuz 
ile ayakta yan yana durarak çalışma yapınız. 
Çocuğunuz ayakta çalışamayacak durumda 
ise odada oturmasını sağlayarak çalışabilir-
siniz.

• Dikkat çekme

Çocuğunuzun dikkatini çekmek için; “Hazır 
görünüyorsun başlayalım.” gibi dikkat sağlayı-
cı cümleler kullanınız. “Genital bölgeni sadece 
sen görebilirsin ve sadece sen dokunabilirsin. 
Bu bölgeye başkaları dokunmak isteyebilir, bu 
kötü dokunmadır. Genital bölgemizi kapatmak 
ve temiz olmak için külot giymemiz gerekir.” 
Şeklinde çalışma öncesinde çocuğunuza bil-
gilendirme yapınız. Çocuğunuza, özel genital 
bölgenin hijyenik olması için külot giymenin 
önemli olduğunu, her gün külot değiştirmesi 
gerekliliği hakkında bilgi veriniz. Ardından ön-
ceki bildikleri ile ilgili çocuğunuzun düzeyine 
göre kısa bir konuşma yapınız. 
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Uygulama:

Etkinlik1: Külodumu Giyiyorum

Beceriyi öğretirken model olacağınız için 
çalışmada kullanacağınız araç-gereçlerin 
ikişer tane olmasına dikkat ediniz. Beceri-
yi çalışırken gizlilik ve örtülülük kuralı ge-
reği hem sizin hem de çocuğunuzun giyinik 
olması gerekmektedir. Külot giyme becerisini 
kıyafetin üzerinden çalışınız. Çocuğunuzla 
yan yana durunuz. “Şimdi külot giymeye baş-
layalım.” diyerek çocuğunuzun dikkatini çalış-
maya çekiniz ona sizi dikkatlice dinlemesini 
ve yaptıklarınızın aynısını yapması gerektiği-
ni söyleyiniz. Ardından ana yönergeyi “Külo-
dunu giy.” şeklinde sununuz. Beceri analizin-
deki ilk basamağa ilişkin “Külodu al.”şeklinde 

yönergenizi sununuz, hemen ardından kendi 
külodunuzu alınız (mahrem bölgeleriniz giyi-
nik olacak şekilde). Çocuğunuzun külodunu 
alması için 3-5 sn bekleyiniz. Çocuğunuz 
külodu aldığında sevdiği bir şey ile (kraker, 
çikolata, oyun, aferin vb.) onu ödüllendiriniz. 
Çocuğunuz beceri basamağını yapmaz ya da 
yanlış yaparsa “Külodu al.” dedikten sonra kü-
lodu alması için ellerinden tutarak yardım edi-
niz. Beceri analizindeki tüm basamaklar için 
aynı süreci tekrarlayınız. Her çalışmanın so-
nunda çocuğunuzun sizinle iş birliği içinde ça-
lışmasını ve katılımını ödüllendiriniz. Öğretim 
süreci sona erdikten sonra öğrencinizle külot 
giyme becerisine ilişkin görseller üzerinde 
konuşarak çalışmaya devam ediniz.
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Külot giyme becerisinin kazandırılmasında aşağıdaki görselleri kullanabilirsiniz.

Külodu bel lastiğinden tutar.

Etiketi kendine gelecek 
şekilde çevirir.

Giymek istediği ayağını 
kendine
doğru çeker



5858

Külodun bacak 
boşluğuna bacağını iter

Diğer bacağını 
kendine doğru çeker.

Külodun bacak 
boşluğuna 
bacağını iter.
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Külodu kalça 
çıkıntısından çeker.

Külodu beline yerleştirir. 
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Genelleme-İzleme: 

Genelleme için farklı külot çeşitleri ile çalışma 
yapınız. Çocuğunuzun külot giyme becerisini 
siz yanında olmadan, alt bölgesi çıplakken de 
gerçekleştirmesine rehberlik ediniz. Çocuğu-
nuzun öğrendiklerini unutmaması ve günlük 
yaşamda sürdürüp sürdüremediğinin belir-
lenmesi amacıyla izlenmesi gerekmektedir. 
İzleme çalışmasını çocuğunuzun özellikleri 
ve koşullarınız doğrultusunda uygun belli ara-
lıklarla (örneğin; haftalık ya da aylık) yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme:

Çocuğunuzun çalışmaya başlamadan önceki, 
çalışma sırasındaki ve çalışma sonrasındaki 
performansını değerlendiriniz. Bunu yaparken 
gerekli ön hazırlıkları yapınız ve çocuğunuza 
“Külodunu giy.” deyiniz. Çocuğunuzun perfor-
mansını “Külot Giyme Becerisi Kayıt Formu” 
örneğini kullanarak değerlendiriniz. 
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:
Eğer çocuğunuz yukarıda belirtilen özel alanları dışında kendine ait başka bir özel alana sahipse lütfen 
bu alana ve bu alanda sergilenmesi gereken uygun davranışlara yönelik benzer çalışmalar yapınız.

“Külot Giyme Becerisi” Kayıt Formu
Çocuğun Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Külodunu giy.

Beceri Basamakları
*Çalışma öncesi *Çalışma sırası *Çalışma sonrası

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
Külodu bel 

lastiğinden tutar.

Etiketi kendine 
gelecek şekilde 
çevirir. (arka kısımda 
etiket yoksa bir 
işaret dikilebilir)
Giymek istediği ayağını

kendine doğru çeker

Külodun bacak boşluğuna 

bacağını iter.

Diğer bacağını kendine doğru çeker. 

Külodun bacak boşluğuna

bacağını iter. 

Külodu kalça çıkıntısına çeker. 

Külodu 

beline 

yerleştirir. 
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Kullanılacak olan iç çamaşırlarının temiz ol-
masına dikkat ediniz.  Günlük rutin içerisinde 
her sabah uyandığında, her banyo yaptığında 
ve herhangi bir değişiklik durumu ihtiyacı doğ-
duğunda (tuvaletini kaçırması, sıvı dökülmesi 
vs.)  iç çamaşırı değişimi yapmasını sağlayı-
nız. Çalışma sırasında çocuğunuzun yaptığı 
her doğru adım için çocuğunuzu ödüllendiri-
niz. Ödül, çocuğunuzun sevdiği her şey olabi-
lir. Örneğin; çocuğunuza aferin, süpersin, çok 
iyi gidiyorsun gibi cümlelerle destek verebilir, 
çalışma bitimde sevdiği bir etkinliği yapaca-
ğınızı söyleyebilir ya da sevdiği yiyecekten 
küçük bir parça vererek öğrendiklerini pekiş-
tirebilirsiniz.

Kitaptaki resimleri işlem basamaklarını doğru 
yapabilmek amacıyla kullanınız.

Hedef Davranış: Bireye banyo yapma be-
cerisi kazandırır.

Öğretim Yöntem ve Teknikler: Eş zamanlı 
İpucuyla Öğretim

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Bakım veren kişi ve çocuk için 
birer adet banyo havlusu, şampuan, lif ve duş 
jeli ya da sabun. Bakım veren kişinin ve ço-
cuğun mahrem bölgelerini örtmek için mayo, 
bikini vb. kıyafet. Banyo yapma becerisi işlem 
basamaklarını içeren resimler (uygulama kıs-
mında verilmiştir. )

Beceri basamakları örnek niteliğinde verilmiş 
olup, bakım veren kişi tarafından evde yapı-

lacak etkinlikte, evdeki yaşam koşullarından 
yola çıkılarak ve banyo yapma becerisinin 
beceri basamakları uzman desteği alınarak 
oluşturulmalıdır. 

Etkinliğin uygulanması esnasında bakım ve-
ren kişinin mahrem bölgelerini kapatacak şe-
kilde bikini, mayo, tayt türü giyecekler giymesi 
önemlidir. Aynı zamanda becerinin kazandı-
rılması esnasında çocuğun da mahrem böl-
gelerinin aynı şekilde kapalı olmasına özen 
gösterilmelidir.

Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı?/ Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Yönergelere ve sorulara 
anlamlı tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi 
taklit edebiliyor mu?”, “Gösterdiklerinize ve 
söylediklerinize en az 5 dk. süreyle dikkatini 
veriyor mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” 
ise çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” ise 
çocuğunuza bu davranışları kazandırmaya 
yönelik çalışmalar yapınız ve bu süreçte 
uzman desteği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi / Çalışma öncesi 
değerlendirme

Çocuğunuz ile bireysel olarak çalışınız. Önce 
banyo yapma becerisinin beceri analizini 
alınız.  Beceri analizini içeren Banyo Yap-
ma Becerisi” Kayıt Formunu yanınıza alınız. 
Çalışma sırasında çocuğunuza “Banyo yap.” 
şeklinde yönerge veriniz. Doğru yaptığı bece-
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ri analizi basamaklarına (+), yapamadıklarına 
(–) koyarak çocuğunuzun performansını be-
lirleyiniz. 

Kitaptaki resimleri işlem basamaklarını doğru 
yapabilmek amacıyla kullanınız.

• Ortamı düzenleme:

Banyo yapma becerisine yönelik çalışmala-
rınızı evinizde uygun bir ortamda gerçekleş-
tiriniz. Evinizin banyosunu kullanabilirsiniz. 
Banyoda çocuğunuzun dikkatini dağıtacak 
olan oyuncakları ve diğer eşyaları çıkartınız. 
Sessiz bir çalışma ortamı sağlayınız. Kullana-
cağınız ürünleri çocuğunuzun boyuna uygun 
şekilde yerleştiriniz. Çocuğunuz ile ayakta 
çalışma yapınız. Çocuğunuz ayakta çalışa-
mayacak durumda ise banyoda oturmasını 
sağlayarak çalışabilirsiniz.

• Dikkat çekme

Çocuğunuzun dikkatini çalışmaya çekmek 
amacıyla; “Hazır görünüyorsun başlayalım.” 
gibi dikkat sağlayıcı cümleler kullanınız. “Vü-
cut temizliği, beden sağlığı ve hijyeni için 
gereklidir. Banyo yapmazsak kötü kokarız.” 
şeklinde çalışma öncesinde çocuğunuza bil-
gilendirme yapınız. Ardından çocuğunuza 
“Sağlığımız için vücudumuzu temiz tutmalı-
yız. Temiz ve sağlıklı olabilmemiz için vücu-
dumuzu düzenli olarak yıkamamız gerekir.” 
diyerek açıklama yapabilirsiniz. Bu açıkla-
malardan sonra önceki bildikleri ile ilgili ço-
cuğunuzun düzeyine göre kısa bir konuşma 
yapınız. “Evet artık çalışmaya başlayabiliriz.” 
diyerek çalışmaya başlayınız.
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Uygulama:

Etkinlik 2: Banyo Yapıyorum

Bireyle yan yana durunuz. Ardından “Şimdi 
banyo yapmayı öğreneceğiz.” diyerek dikkati 
çekiniz. Öğrencinize sizi dikkatlice dinlemesi-
ni ve yapılanların aynısını yapması gerektiği-
ni söyleyiniz. Ardından “Banyo yap.” diyerek 
yönerge sununuz. Beceri analizindeki ilk ba-
samağa ilişkin “Giysilerini çıkar.” yönergesi 
sununuz ve hemen ardından ilk basamağa 
model olunuz. Öğrencinizin aynı basamağı 
gerçekleştirmesi için 3-5 saniye bekleyiniz. 

Öğrenciniz giysilerini uygun şekilde çıkararak 
doğru tepki verirse sevdiği bir şey ile (kraker, 
çikolata, oyunvb) ya da sözel olarak (aferin 
vb.)ödüllendiriniz. Eğer birey doğru tepki ve-
remez ya da tepkisiz kalırsa yönergeyi tek-
rar ediniz ve fiziksel ipucu kullanarak bire-
yin giysilerini çıkarmasını sağlayınız. Beceri 
analizindeki tüm basamaklar için aynı süreci 
uygulayınız. Her öğretimin sonunda bireyin 
işbirliği içinde çalışması ve katılımı sağlanma-
lıdır. Öğretim süreci sona erdikten sonra bi-
reyle banyo yapma becerisine ilişkin görseller 
üzerinde konuşarak çalışmaya devam ediniz.

Giysilerini çıkarır.

Banyo yapma becerisi işlem basamakları
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Banyo yapacağı alana girer.

Musluğu açar.

Suyun sıcaklığını ayarlar.
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Başını ıslatır.

Şampuanı eline alır.

Şampuanın kapağını açar.
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Şampuandan bir miktar eline döker.

Şampuanı yerine koyar.

Elindeki şampuanı iki eline yayar.
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Ellerini başına götürür.

Başını elleri ile ovarak köpürtür.

Başını duş başlığının altına getirir.

Başını ovarak köpürtür. 
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Başını durular.

Vücudunu ıslatır.

Duş jelini alır.



7070

Kapağını açar.

Lifi diğer eline alır.

Duş jelinden bir miktar döker.

Duş jelini başı aşağı gelecek 
şekilde kaldırır.
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Duş jelini koyar.

Lifi ovalar.

Lifi köpürtür.

Lif ile vücudunun üst kısmını 
ovarak yıkar.
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Lif ile vücudunun alt 

kısmını ovarak yıkar. 

Lifi bırakır.

Duşun altına girer.
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Vücudunu durular.

Lifi alır.

Lifi suyun altına getirir.
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Lifi durular.

Lifi yerine koyar. 

Musluğu kapatır.

Duştan çıkar.
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Bornozu alır.

Bornozu giyer.

Giyinmek için odasına gider.
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Genelleme-İzleme: 

Farklı şampuanlar, duş jelleri/ sabunlar ile 
de çalışma yapılabilir. Çocuğunuzun banyo 
yapma becerisini siz yanında olmadan, tüm 
vücudu çıplak olacak şekilde gerçekleştirme-
sine rehberlik ediniz. Örneğin, banyo kapısı-
nın dışından sözel olarak yardım edebilirsiniz. 
Çocuğunuzun öğrendiklerini unutmaması ve 
günlük yaşamda sürdürüp sürdüremediğinin 
belirlenmesi amacıyla izlenmesi gerekmekte-
dir. İzleme çalışmasını çocuğunuzun özellik-

leri ve koşullarınız doğrultusunda uygun belli 
aralıklarla (örneğin; haftalık ya da aylık) ya-
pınız. 

Ölçme ve Değerlendirme:

Çocuğunuzun çalışmaya başlamadan önceki, 
çalışma sırasındaki ve çalışma sonrasındaki 
performansını değerlendiriniz. Gerekli ön 
hazırlıkları yapınız. Çocuğunuza “Banyo yap.” 
deyiniz. Çocuğunuzun performansını “Banyo 
Yapma Becerisi Kayıt Formu” örneğini kulla-
narak değerlendiriniz. 

Beceri Basamakları Çalışma öncesi Çalışma sırası Çalışma sonrası

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
Giysilerini çıkarır (mahrem bölgeleri giyinik olacak 
şekilde).
Banyo yapacağı alana girer.
Musluğu açar.
Suyun sıcaklığını ayarlar.
Başını ıslatır.
Şampuanı eline alır.
Şampuanın kapağını açar.
Şampuandan bir miktar eline döker.
Şampuanı yerine koyar.
Elindeki şampuanı iki eline yayar.
Ellerini başına götürür.
Başını elleri ile ovarak köpürtür.
Başını duş başlığının altına getirir.
Başını ovarak köpürtür.
Başını durular.
Vücudunu ıslatır.
Duş jelini alır.

Banyo Yapma Becerisi” Kayıt Formu
Çocuğun Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Banyo yap.
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*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.

Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Banyo yapma becerisi için şampuanın, duş 
jeli ya da sabunun alerjik olmayan cilt dostu 
ürünler tercih edilmelidir.  Çalışma sırasında 
çocuğunuzun doğru yaptığı her basamak için 
onu ödüllendiriniz. Örneğin; çocuğunuza afe-
rin, süpersin, çok iyi gidiyorsun gibi cümlelerle 
destek verebilir, çalışma bitimde sevdiği bir 
etkinliği yapacağını söyleyebilir ya da sevdiği 
yiyecekten küçük bir parça vererek çocuğunu-
zu ödüllendirebilirsiniz.

Hedef Davranış: Bireye tüy temizleme bece-
risi kazandırır.

Öğretim Yöntem ve Teknikler: Eşzamanlı 
ipucuyla öğretim

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Bakım veren kişi ve çocuk için 
birer adet sentetik kumaştan likralı siyah bluz 
(vücudu saracak şekilde tercih edilmelidir.), 
tüy dökücü sprey ve temizleyici sünger. Tüy 
temizleme beceri basamaklarını gösteren re-
simler (uygulama kısmında verilmiştir).

Kapağını açar.
Lifi diğer eline alır.
Duş jelini başı aşağı gelecek şekilde kaldırır.
Duş jelinden life bir miktar döker.
Duş jelini koyar. 
Lifi ovalar.
Lifi köpürtür.
Lif ile vücudunun üst kısmını ovarak yıkar.
Lif ile vücudunun alt kısmını ovarak yıkar.
Lifi bırakır.
Duşun altına girer.
Vücudunu durular.
Lifi alır.
Lifi suyun altına getirir.
Lifi durular.
Lifi yerine koyar.
Musluğu kapatır.
Duştan çıkar.
Havluyu alır.
Havluyu vücuduna sarar.
Giyinmek için odasına gider.
Doğru Basamak Sayısı
Doğru Basamak Yüzdesi
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Beceri basamakları örnek niteliğinde verilmiş 
olup, bakım veren kişi tarafından evde yapı-
lacak etkinlikte, evdeki yaşam koşullarından 
yola çıkılarak ve tüy temizleme beceri basa-
makları uzman desteği alınarak oluşturulma-
lıdır. 

Etkinliğin uygulanması esnasında bakım ve-
ren kişinin mahrem bölgelerini kapatacak şe-
kilde bikini, mayo, tayt türü giyecekler giymesi 
önemlidir. Aynı zamanda becerinin kazandırıl-
ması esnasında bireyin da mahrem bölgeleri-
nin aynı şekilde kapalı olmasına özen göste-
rilmelidir. 

Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Yönergelere ve sorulara 
anlamlı tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi 
taklit edebiliyor mu?”, “Gösterdiklerinize ve 
söylediklerinize en az 5 dk. süreyle dikkatini 
veriyor mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” 
ise çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” ise 
çocuğunuza bu davranışları kazandırmaya 
yönelik çalışmalar yapınız ve bu süreçte 
uzman desteği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi / Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuz ile bireysel olarak çalışınız. Önce 
tüy temizleme becerisinin beceri analizini alı-
nız. Koltuk altındaki tüyleri temizle.” şeklinde 

yönerge veriniz. Doğru yaptığı beceri analizi 
basamaklarına (+), yapamadıklarına (–) koya-
rak çocuğunuzun performansını belirleyiniz. 

• Ortamı düzenleme

Bu beceriyi banyoda ya da hijyeni sağlanan 
kapalı bir odada gerçekleştirebilirsiniz. Çalış-
ma ortamının temiz olmasına dikkat ediniz. 
Çocuğun durumuna göre oturarak ya da ayak-
ta çalışma yapınız. Çocuğunuz ayakta çalı-
şamayacak durumda ise banyoda oturmasını 
sağlayarak çalışabilirsiniz.  

• Dikkat çekme:

Çocuğunuzun dikkatini çalışmaya çekmek 
amacıyla; “Hazır görünüyorsun başlayalım.” 
gibi dikkat sağlayıcı cümleler kullanınız. “Tüy 
temizliği beden sağlığı ve hijyeni için gerek-
lidir. Tüyler temizlenmezse vücutta koku ya-
par. Görüntü olarak insanı rahatsız edebilir.” 
şeklinde, çalışma öncesinde çocuğunuza bil-
gilendirme yapınız. Çocuğunuzun düzeyine 
göre önceki bildikleri ile ilgili kısa bir konuş-
ma yapınız. Örneğin, “Sağlığımız için temiz 
olmamız gerekir.” diyebilirsiniz. Çocuğunuz 
konuşabiliyorsa “Temiz olmak için ne yap-
malıyız? Daha önce bu konuyla ilgili konuş-
muştuk. Hatırlıyor musun?” gibi sorular sora-
rak çocuğunuzun konuyla ilgili konuşmasını 
sağlayınız. Eğer çocuğunuz konuşamıyor ise 
kitapta yer alan görselleri kullanarak açıkla-
malar yapınız. Ardından “Evet artık çalışmaya 
başlayabiliriz.” diyerek çalışmaya başlayınız.
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• Uygulama

Etkinlik 3: Tüylerimi Temizliyorum
Beceriyi öğretirken çalışmada kullanacağınız 
araç-gereçlerin ikişer tane olmasına dikkat 
ediniz. “Şimdi tüylerimizi temizlemeye başla-
yalım.” diyerek çocuğunuzun dikkatini çalış-
maya çekiniz, ona sizi dikkatlice dinlemesini 
ve yaptıklarınızın aynısını yapması gerektiğini 
söyleyiniz. Ardından “Koltuk altındaki tüyleri-
ni temizle.” ana yönergesini sununuz. Beceri 
analizindeki ilk basamağa ilişkin “Saati al.” şek-
linde yönergenizi sununuz, hemen ardından-

saati alınız. Çocuğunuzun da saati alması için 
3-5 sn bekleyiniz. Çocuğunuz saati aldığında 
ödüllendiriniz. Çocuğunuz beceri basamağını 
yapmaz ya da yanlış yaparsa “Saati al.” dedik-
ten sonra saati almasına ellerinden tutarak yar-
dım ediniz. Beceri analizindeki tüm basamaklar 
için aynı süreci tekrarlayınız. Her çalışmanın 
sonunda çocuğunuzun sizinle iş birliği içinde 
çalışmasını ve katılımını sağlayınız. Öğretim 
süreci sona erdikten sonra öğrencinizle tüy 
temizleme becerisine ilişkin görseller üzerinde 
konuşarak çalışmaya devam ediniz.

Saati alır.

Saati kurar.

Tüy alma becerisi beceri basamakları
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Spreyi alır.

Kapağını açar.

Temizleyeceği koltuk 
altının kolunu kaldırır.
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Elini başının üstüne
koyar.

Elini başının üstüne
koyar.

Saat çalana kadar bekler.
(ortalama 3-5 dakika)
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Süngeri alır.

Süngeri bırakır.

Sünger ile koltuk altındaki
köpüğü silerek temizler. 
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Saati alır.

Saati kurar.

Spreyi alır.
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Kapağını açar.

Elini başının üstüne koyar.

Temizleyeceği diğer
kolunu kaldırır.
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Spreyi kaldırdığı 
kolunun koltuk 

altına sıkar.

Saat çalana kadar bekler.
(ortalama 3-5 dakika)

Süngeri alır.
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Genelleme-İzleme: 

Farklı spreyler ya da kremler ile de çalışma ya-
pabilirsiniz. Çocuğunuzun tüy temizleme bece-
risini siz yanında olmadan, tüm vücudu çıplak 
olacak şekilde gerçekleştirmesine rehberlik edi-

niz. Çocuğunuzun öğrendiklerini unutmaması 
ve günlük yaşamda sürdürüp sürdüremediğinin 
belirlenmesi amacıyla izlenmesi gerekmektedir. 
İzleme çalışmasını çocuğunuzun özellikleri ve 
koşullarınız doğrultusunda uygun belli aralıklar-
la (örneğin; haftalık ya da aylık) yapınız.

Sünger ile koltuk altındaki köpüğü 
silerek temizler.

Süngeri çöpe atar.
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Ölçme ve Değerlendirme: 

Çocuğunuzun çalışmaya başlamadan önceki, ça-
lışma sırasındaki ve çalışma sonrasındaki perfor-
mansını değerlendiriniz. Gerekli ön hazırlıkları ya-

pınız. Çocuğunuza “…daki tüyleri temizle.” deyiniz. 
Çocuğunuzun performansını “Tüy Temizleme Be-
cerisi Kayıt Formu” örneğini kullanarak değerlendi-
riniz. 

“Tüy Temizleme Becerisi” Kayıt Formu
Çocuğun Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: …daki tüyleri temizle.

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap vermeme 
durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.

Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:
Aynı rutin çalışmayı tüm vücut bölgeleri için yapınız. Tüy dökücü spreyi kullanma talimatı dikkatli bir şekilde okun-
malıdır. Tüy dökücü sprey koltuk altına uygulanmadan önce bireyin kol bölgesinde ya da bacak bölgesinde alerji 
denemesi yapınız. Bu çalışmada temizleme süngeri kullanmaya dikkat ediniz.

Beceri Basamakları
Öğretim öncesi Öğretim sırası         Öğretim sonrası
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

Saati alır.
Saati kurar (ürün üstündeki bekleme süresine uygun 
olmalıdır).
Spreyi alır.
Kapağı açar.
Temizleyeceği koltuk  altının kolunu kaldırır.
Elini başının üstüne koyar.
Spreyi kaldırdığı kolunun koltuk altına sıkar.
Saat çalana kadar bekler. (ortalama 3-5 dakika)  
Süngeri alır.
Sünger ile koltuk altındaki köpüğü silerek temizler.

Süngeri bırakır.
Saati alır
Saati kurar.
Spreyi alır.
Kapağını açar.
Temizleyeceği diğer kolunu kaldırır.
Elini başının üstüne koyar.
Spreyi kaldırdığı kolunun koltuk altına sıkar.
Saat çalana kadar bekler. (ortalama 3-5 dakika)
Süngeri alır.
Sünger ile koltuk altındaki köpüğü silerek temizler.
Süngeri çöpe atar.
İpucu öncesi doğru tepki
İpucu sonrası doğru tepki
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5. GÜVEN ÇEMBERİNİN KULLANIMI

Bu başlık altında iki tür hedefe ulaşmak 
amaçlanmaktadır. İlk olarak size güven çem-
berini oluşturma ve tanıtmaya yönelik bilgi ve 
anlayış, ikinci olarak ise güven çemberindeki 
kişileri tanıtma ve bu kişilerden yardım iste-
me yollarını edindirme yeterliliği kazandırmak 
amaçlanmaktadır. 

BAKIM VEREN KİŞİLERİN BİLMESİ 
GEREKENLER   

Hedef 5.1 Güven çemberinin nasıl 
oluşturulacağını açıklar.

Güven çemberi nasıl oluşturulur?

Güven çemberi kısaca “yabancıyı ayırt etme”-
dir. Bu çalışma için öncelikle kimlerin güven 
çemberinde olacağına karar veriniz. Güven 
çemberinde yer almasını istediğiniz kişiler ço-
cuğunuza her koşulda sahip çıkacak ve onu 
koruyup kollayacak kişilerden olmalıdır. Bu 
kişilerin sayısını çocuğunuzun engel türüne 
göre belirleyiniz. Ayrıca seçtiğiniz kişiler gü-
ven çemberinde olmak konusunda gönüllü 
olmalıdır. Bunun için bu kişilerle ön görüşme 
yapınız. Bu görüşmede “Çocuğumun güvenli-
ği ile ilgili bir çalışma yapıyorum. Bize bir şey 
olması halinde çocuğumla ilgilenip, bir süre 
onun bakımını yapar mısınız?” şeklinde bir 
açıklama yapınız. Açıklama yaptıktan sonra 
bu kişilerin fotoğraflarını çekerek (2 metre 
mesafeden, vesikalık tarzında) bu fotoğrafla-
rı bastırınız. Fotoğrafların güncel olması ço-

cuğunuzun fotoğrafa baktığında hiç tereddüt 
etmeden bu kişiyi tanımasını sağlayacaktır. 
Fotoğrafın altına o kişinin adını ve yakınlık 
derecesini yazmak üzere beyaz bir alan bı-
rakınız. Bu bilgileri beyaz alana 16-18 punto 
büyüklüğünde, büyük harflerle ve kalın olarak 
yazınız. Örneğin; AYŞE - ANNE gibi. Fotoğ-
rafları preslemeniz kullanım esnasındaki yıp-
ranmaları önleyeceği için fotoğrafların netliği 
de bozulmaz. Bu kişileri yapacağınız etkinlik-
te “güvenli kişiler, tanıdık kişiler” olarak tanıtı-
nız. Bu amaçla 5.2 hedef davranışına yönelik 
etkinliği gerçekleştiriniz. Ayrıca güven çembe-
ri çalışmasında çocuğunuza kimlerden hangi 
konularda yardım isteyeceğini, güven çem-
beri dışındaki kişilerden gelen tekliflere hayır 
demeyi ve onlardan uzak durması gerektiğini 
anlatınız. Özetle çocuğun güven çemberinde-
ki güvenilir kişilerden yardım alması gerektiği-
ni anlatınız. Güvenilecek kişiler öğretildikten 
sonra bu kişilerin gerekli durumlarda yardımcı 
olabileceğini ekleyiniz. 

BAKIM VEREN KİŞİLERİN YAPACAĞI ET-
KİNLİKLER

Hedef 5.2 Bireye güven çemberini tanıtır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:Eş zamanlı 
İpucuyla Öğretim.

Öğretimde Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Güven çemberinde yer alacak 
kişilerin fotoğraflarının bulunduğu kartlar (Kart 
sayısı, güven çemberinde bulunan kişi sayısı 
kadar olacaktır).
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Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Küçük kas becerilerine sahip 
mi?”, “Yönergelere ve sorulara anlamlı tepkide 
bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit edebiliyor 
mu?”, “Gösterdiklerinize ve söylediklerinize 
en az 5 dk. süreyle dikkatini veriyor mu?” 
Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise çalışmaya 
başlayabilirsiniz, “Hayır” ise çocuğunuza bu 
davranışları kazandırmaya yönelik çalışmalar 
yapınız ve bu süreçte uzman desteği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi / Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuzla birlikte masaya oturunuz. 
“Bugün seninle tanıdık-tanımadık oyunu 
oynayacağız.” diyerek çalışmaya başlayınız. 
“Şimdi masaya bazı fotoğraflar koyacağım. 
Dikkatle bakmanı istiyorum.” diyerek çocu-
ğunuzun performansını değerlendiriniz.  Ma-
sanın üzerine güven çemberinde yer alan ve 
almayan kişilerin fotoğraflarından oluşan 3 
adet görsel kart (2 yabancı, 1 tanıdık) yerleşti-
riniz. Ardından “Hangisi tanıdık kişi?” şeklinde 
soru sorunuz ve cevabı söylemesini isteyiniz. 
Çocuğunuz konuşamıyor ise söylemesi yeri-
ne kartlara dokunarak göstermesini isteyiniz. 
Çocuğunuz, güven çemberinde yer alan tanı-
dık kişileri bulup söylediğinde kayıt formuna 
(+), bulamadığında ise (–) koyarak değerlen-
dirmeyi tamamlayınız.

Örnek:

1. Annenin tanıdık kişi olduğunu söyler/gösterir.

2. Babanın tanıdık kişi olduğunu söyler/gösterir.

3. Abinin tanıdık kişi olduğunu söyler/gösterir.
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• Ortamı düzenleme

Değerlendirme ve öğretim sırasında çocuğu-

nuzla Değerlendirme ve öğretim çalışmala-

rını evinizde uygun bir ortamda gerçekleş-

tiriniz. Çocuğunuzun odasını ya da evinizin 

salonunu kullanabilirsiniz. Çalıştığınız odada 

çocuğunuzun dikkatini dağıtacak olan oyun-

cakları, teknolojik aletleri (telefon, tablet vs) 

ve diğer eşyaları odadan çıkartınız. Sessiz 

bir çalışma ortamı sağlayınız. Kullandığınız 

masa ve sandalyenin çocuğunuzun boyuna 

uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Çocu-

ğunuz masa başında çalışamayacak durum-

da ise yerde halı üzerinde veya çocuğunu-

zun yatağı üzerinde çalışabilirsiniz.  

• Dikkat çekme

Çocuğunuzun dikkatini çekmek için “Çalışma-

ya hazır görünüyorsun, haydi başlayalım.” gibi 

dikkat sağlayıcı cümleler kullanınız. Çocuğu-

nuza gün içinde yardıma ihtiyaç duyduğu an-

lar olabileceğini, yardım alacağı kişilerin belirli 

kişiler olabileceğini söyleyiniz. Çocuğunuza 

“Kendini güvende hissetmen ve kendin 

için güvenli bir ortam oluşturabilmen için 

güvenebileceğin kişilerden oluşan bir güven 

çemberine sahip olmalısın. Şimdi seninle 

birlikte güven çemberinde bulunan kişileri 

tanıyacağız.” diyerek açıklama yapabilirsiniz.

Ardından önceki bildikleri ile ilgili çocuğunu-

zun düzeyine göre kısa bir konuşma yapınız. 

“Özel bölgelerini öğrenmiştin, vücudumuzda-

ki özel bölgeleri haydi tekrar söyleyelim. Ağız, 

genital organlar, popo, kadınlarda göğüs 

vücudumuzdaki özel bölgelerimizdir. Onla-

rı nerede açıp kapatacağını da öğrenmiştin. 

Nerelerde özel bölgelerimizi açıp kapatıyo-

ruz? Banyoda, tuvalette, yatak odamızda, so-

yunma kabininde değil mi? Bunları yaparken 

sana kim yardım ediyordu? Annen. Peki an-

nen hasta olduğunda ya da yanında olma-

dığında sana kim yardım edecek? İşte şimdi 

sana kimlerin yardım edeceğini öğreneceğiz.” 

dedikten sonra çocuğunuz konuşabiliyorsa 

“Güven çemberi nedir? Daha önce bu ko-

nuyla ilgili konuşmuştuk. Hatırlıyor musun?” 

gibi sorular sorarak çocuğunuzun konuyla il-

gili paylaşımda bulunmasını sağlayınız. Gü-

ven çemberini: yardım ihtiyacın olduğunda 

yanında olmasını istediğin kişilerdir “olarak 
açıklayabilirsiniz. Ardından “Evet artık çalış-

maya başlayabiliriz.” diyerek çalışmaya baş-

layınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Güven Çemberimde Yer Alan Ki-
şileri Tanıyorum.

Çocuğunuzla birlikte masaya oturunuz. Bu 

davranışı öğretirken kullanacağınız fotoğraf-
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ların ikişer adet olmasına dikkat ediniz. Ma-

sanın üzerine 3 adet (1 adet tanıdık, 2 adet 

tanıdık olmayan kişi) fotoğrafı kendi önünüze, 

diğer 3’ünü de çocuğunuzun önüne koyunuz. 

Çocuğunuza fotoğrafları incelemesi için 30-

40 sn süre tanıyınız. “Şimdi bu fotoğraflarla 

çalışmaya başlayalım. ”diyerek çocuğunuzun 

dikkatini çalışmaya çekiniz ve sizi dikkatli-

ce dinlemesini, ardından aynısını yapması 

gerektiğini söyleyiniz. “Bana bak, aynısını 

yap.” cümlesini kullanabilirsiniz. “Fotoğrafla-

ra bak.  Hangisi tanıdık kişi?” deyiniz ve ar-

dından tanıdık kişinin fotoğrafını gösteriniz. 

Aynı anda fotoğraf üzerinde bulunan satırda 

yazan kişi etiketini “anne, baba, kardeş vs.” 

şeklinde okuyunuz. Çocuğunuzun tanıdık 

kişi fotoğrafını göstermesi için 3-5 sn. bekle-

yiniz. Çalışmayı yaparken çocuğunuz doğru 

fotoğrafı gösterdiğinde onu ödüllendiriniz. 

Çocuğunuz fotoğrafı göstermez ya da yanlış 

fotoğrafı gösterirse doğru fotoğrafı gösteriniz. 

Güven çemberindeki tüm kişiler için bu çalış-

mayı yapınız. Bu çalışmayı tamamladıktan 

sonra çocuğunuza “Şimdi tanıdığın kişilerden 

kimlere güvenebileceğini söyle.” deyiniz. Ar-

dından doğru cevabı söyleyiniz. Çocuğunu-

zun da doğru cevabı vermesi için 3-5 saniye 

bekleyiniz. Çocuğunuz doğru cevabı söylerse 

onu ödüllendiriniz. Çocuğunuz cevabı 

söylemez ya da yanlış kişilerin isimlerini 

söylerse doğru yanıtı söyleyiniz. Çocuğunuz 

konuşamıyorsa fotoğrafları göstererek cevap 

vermesini sağlayınız.

Genelleme-İzleme:

Çocuğunuzun farklı ortamlarda (okulda vs.) 

ve farklı kişiler (baba, anne, kardeş, öğretmen 

vs.) ile çalışmasını sağlayınız. Bu amaçla 

çocuğunuzun öğretmenlerinden destek 

isteyebilirsiniz. Çocuğunuzun öğrendiklerini 

unutmaması ve günlük yaşamda sürdürüp 

sürdüremediğinin belirlenmesi amacıyla 

izlenmesi gerekmektedir. İzleme çalışmasını 

tanıdık kişilerin öğrenilmesi gerçekleştikten 

sonra çocuğunuzun özellikleri ve koşullarınız 

doğrultusunda uygun belli aralıklarla, örneğin 

haftalık ya da aylık yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme:

Çocuğunuzun çalışmaya başlamadan önceki, 
çalışma sırasındaki ve çalışma sonrasındaki 
performansını değerlendiriniz. Gerekli ön 
hazırlıkları yapınız. Çocuğunuza “Hangisi 
tanıdık kişi?” deyiniz. Çocuğunuzun perfor-
mansını “Güven Çemberinde Yer Alan Kişiler 
Kayıt Formu” örneğini kullanarak değerlendi-
riniz.
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar: 

“Güven Çemberinde Yer Alan Kişiler Kayıt 

Formu”nda bulunan basamakları güven çem-

berindeki kişi sayısı kadar artırınız. Güven 

çemberinde yer alacak kişileri özenle seçiniz. 

Güven çemberindeki kişiler açısından tanı-

dık olma bir şart değildir. Yani her tanıdık kişi 

güven çemberinde olmayabilir. Bu nedenle 

güven çemberindeki kişileri belirlerken bir 

uzman desteği almanız çok önemlidir. İhtiyaç 

halinde çocuğunuz ile bire bir ilgileneceğini 

unutmayınız. Güven çemberinde yer alan 

kişileri çalışırken hazırladığınız fotoğrafları, 

kişilerin gerçek ve 6 ay içinde çekilmiş 

“Güven Çemberinde Yer Alan Kişiler” Kayıt Formu
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Hangisi tanıdık kişi?

Hedef Tepkiler

Çalışma öncesi Çalışma sırası Çalışma sonrası

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
1. Annenin tanıdık ve 
güvenilir kişi olduğunu 
söyler/gösterir.
2. Babanın tanıdık ve 
güvenilir kişi olduğunu 
söyler/gösterir.
3. Abinin tanıdık ve    
güvenilir kişi olduğunu 
söyler/gösterir.

Doğru Basamak Sayısı
Doğru Basamak Yüzdesi

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.
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fotoğraflarından hazırlamaya dikkat ediniz. 

Bu fotoğrafların zarar görmemesi adına fo-

toğraf kartlarını presleterek kullanabilirsiniz. 

Pres yaptıramadığınız durumda fotoğraf bo-

yutunda mukavva keserek kişi fotoğrafını mu-

kavvaya yapıştırınız. Tüm yüzeyi bantlayarak 

kartların uzun süre kullanımını sağlayabilirsi-

niz. Kişi fotoğraflarının altında kişilerin yakın-

lık derecesini gösteren isim etiketi yazılması 

için beyaz bir satır bırakınız. Satıra kişi kim 

ise onu ve yakınlık derecesini yazınız. Örne-

ğin; anne fotoğrafının altına beyaz zemin üze-

rine siyah kalemle “AYŞE - ANNE” sözcüğünü 

yazınız. Bu uygulamayı tüm kartlar için yapı-

nız. Güven çemberinde yer alan kişileri yapa-

cağınız çalışmanın içeriği hakkında bilgilendi-

riniz. Çocuğunuz, güven çemberinde yer alan 

başka biri ile de güven çemberini tanıma ça-

lışması yaparken kayıt formunu çalışan kişiye 

veriniz. Çalışma sırasında her doğru davranı-

şında çocuğunuzu ödüllendirebilirsiniz.

Hedef 5.3 Bireyin gerekli durumlarda güven 

çemberinde yer alan kişilerden yardım iste-

mesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.

Çocuklarımızın yaşamış oldukları olumsuz ve 

beklenmedik durumlar çoğu zaman, kendilerini 

doğru biçimde ve olması gereken kişiye ifade 

edemedikleri için bilgimiz dışında kalmaktadır. 

Çocuklarımız karşılaştıkları olumsuz ve 

beklenmedik durumlarda kendilerini ifade 

edebilmelidirler. Bu gereklilikten yola 

çıkarak çocuklarımıza farklı ifade biçimlerini 

öğretmemiz gerekmektedir. Bu etkinlik bu 

ihtiyaç doğrultusunda hazırlanmıştır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Eş zamanlı 

İpucuyla Öğretim.

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Yardım istemesi gerekebile-

ceği ortamların yer aldığı kartlar. (park, okul 

servisi, ev, bahçe, vs…), yardım istemek için 

kullanabileceği yöntemlerin görsellerinin ol-

duğu kartlar. (Çığlık atan çocuk, düdük ça-

lan çocuk, karşısındakini ittiren çocuk, güven 

çemberindeki birisi ile konuşan çocuk görsel-

leri vs. sayfa 116-117-118)

Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Yönergelere ve sorulara anlamlı 

tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit edebili-

yor mu?”, “Gösterdiklerinize ve söylediklerini-

ze en az 5 dk. süreyle dikkatini veriyor mu?” 

Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise çalışmaya 

başlayabilirsiniz, “Hayır” ise çocuğunuza bu 

davranışları kazandırmaya yönelik çalışmalar 

yapınız ve bu süreçte uzman desteği alınız.
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• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi / Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuzla birlikte masaya oturunuz. Daha 

önceki çalışmış olduğunuz “Tanıdığın kişiler-

den kimlere güvenebileceğini söyle.” soru-

sunu tekrar sorarak güven çemberinde olan 

kişileri tekrar ediniz. Bu tekrarın ardından 

“Şimdi masaya bazı fotoğraflar koyacağım. 

Dikkatle bakmanı istiyorum.” diyerek çocuğu-

nuzun performansını değerlendiriniz.  Masa-

nın üzerine çocuğunuzun güven çemberinde 

yer alan ve almayan kişilerle paylaşmak duru-

munda olduğu alanları belirten görsel kartları 

yerleştiriniz. Çocuğunuza bu kartlardan bir 

tanesini seçmesini söyleyiniz. Çocuğunuzun 

seçmiş olduğu kartta bulunan ortamda ne 

gibi beklenmedik durumlar olabileceğini ifade 

ediniz. Bu beklenmedik durumları “Güven-

mediğin birisi sana bir yiyecek ya da içecek 

vermek isterse”, “Güvenmediğin birisi senden 

izin alarak ya da almayarak sana dokunmak 

isterse”, şeklinde çoğaltabilirsiniz. “Beklen-

medik bir durumla karşılaştığında güvendiğin 

kişiden nasıl yardım istersin?” sorusunu soru-

nuz, çocuğunuzun doğru ve yanlış cevapları-

nı kayıt formuna kaydediniz. Çocuğunuz ko-

nuşamıyorsa uygun yardım isteme yollarına 

ilişkin görseller ile ilişkin olmayan görsellere 

ihtiyacınız olacaktır. Çocuğunuza “Yardım 

istemek için ne yapmalıyız? Göster.” yöner-

gesini sunarak ondan bu görseller arasından 

doğru cevabı seçmesini isteyebilirsiniz.

• Ortamı düzenleme

Değerlendirme ve öğretim çalışmalarını eviniz-

de uygun bir ortamda gerçekleştiriniz. Çocu-

ğunuzun odasını ya da evinizin salonunu kul-

lanabilirsiniz. Çalıştığınız odada çocuğunuzun 

dikkatini dağıtacak olan oyuncakları, teknolojik 

aletleri (telefon, tablet vs) ve diğer eşyaları oda-

dan çıkartınız. Sessiz bir çalışma ortamı sağla-

yınız. Kullandığınız masa ve sandalyenin çocu-

ğunuzun boyuna uygun olup olmadığını kontrol 

ediniz. Çocuğunuz masa başında çalışamaya-

cak durumda ise yerde halı üzerinde veya ço-

cuğunuzun yatağı üzerinde çalışabilirsiniz.  

• Dikkat çekme

Çocuğunuzun dikkatini çekmek için “Çalışma-

ya hazır görünüyorsun başlayalım.” gibi dikkat 

sağlayıcı cümleler kullanınız. Bireyi “Kendini 

güvende hissetmen için yardım istemen gere-

ken durumları ve güvendiğin kişilerden nasıl 

yardım isteyeceğini bilmelisin. Şimdi seninle 

birlikte güvendiğin kişilerden nasıl yardım is-

teyeceğini öğreneceğiz.” diyerek çalışmaya 

başlayabilirsiniz. Gerekli açıklamaları tamam-

ladıktan sonra önceki bildikleri ile ilgili çocu-
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ğunuzun düzeyine göre kısa bir konuşma 

yapınız. Çocuğunuz konuşabiliyorsa “Hangi 

durumlarda yardım istemen gerekir? Daha 

önce bu konuyla ilgili konuşmuştuk. Hatırlıyor 

musun?” gibi sorular sorarak çocuğunuzun 

konuyla ilgili konuşmasını sağlayınız. Eğer 

çocuğunuz konuşamıyorsa kitapta yer alan 

görselleri kullanarak açıklamalar yapınız. Ar-

dından “Evet artık çalışmaya başlayabiliriz.” 

diyerek çalışmaya başlayınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Yardım gereken durumları ve 
yardım isteme yollarımı öğreniyorum.

Çocuğunuzla karşılıklı, yan yana ya da L şek-

linde oturunuz. Bu davranışı öğretirken kulla-

nacağınız görsellerden ikişer adet olmasına 

dikkat ediniz. Çocuğunuzun gün içerisinde 

bulunduğu ve beklenmedik durumlarla karşı-

laşma ihtimalinin olduğu alanlara ait görselleri 

masanın üzerine koyunuz. Çocuğunuza kart-

ları incelemesi için 30-40 sn süre tanıyınız. 

“Hadi şimdi kartlarla çalışmaya başlayalım.” 

diyerek çocuğunuzun dikkatini çalışmaya çe-

kiniz. Kartları tek tek ele alarak “Karta bak.  

Burası neresi?” deyiniz ve ardından karttaki 

yerin neresi olduğunu söyleyiniz. Çocuğu-

nuzun ifade etmesi için de 3-5 sn bekleyiniz. 

Aynı anda görsel üzerinde bulunan satırda 

yazan yer etiketini “park, okul servisi, ev, bah-

çe vs.” şeklinde okuyunuz. Ardından “Park-

ta karşılaşabileceğin beklenmedik durumlar 

nelerdir?” sorusunu sorarak çocuğunuzun 

cevap vermesini bekleyiniz. Çocuğunuzun 

doğru cevaplarını ödüllendiriniz. Çocuğunuz 

sorduğunuz soruya doğru cevap veremez ya 

da hiç cevap vermezse: “Parkta oyun oynar-

ken biri sana şeker ya da yiyecek uzatabilir. 

Sana başka bir yere gitmeyi teklif edebilir, 

özel bölgelerine dokunmak isteyebilir” vb. 

şeklinde açıklamalar yaparak çocuğunuza 

parkta karşılaşabileceği beklenmedik durum-

lara örnekler veriniz. “Beklenmedik bir durum-

la karşılaştığında güvendiğin kişiden nasıl 

yardım istersin?” sorusu ile etkinliğe devam 

ediniz. Sorunun hemen ardından “Rahatsız 

eden kişiyi gösterebilirsin, onun kim olduğunu 

söyleyebilirsin, kişinin ne yaptığını gösterebi-

lirsin/söyleyebilirsin, kişinin kaçtığı yönü işa-

ret edebilirsin.” deyiniz.  Çocuğunuzun ceva-

bı söylemesi için 3-5 sn bekleyiniz. Çalışma 

sürecinde çocuğunuzun doğru cevaplarını 

ödüllendiriniz, cevap vermediğinde ya da 

yanlış cevap verdiğinde doğru cevabı tekrar 

söyleyiniz.
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Genelleme-İzleme:

Çalışmanın ardından bir düğün, alışveriş mer-

kezi, pazar gibi kalabalık bir yere gittiğinizde 

çocuğunuzun tanımadığı bir kişinin ondan 

uygun olmayan bir şey istemesini sağlayarak 

yaptığınız çalışmaları çocuğunuzun bulunabi-

leceği her ortamda gerçekleştirip gerçekleş-

tirmediğini değerlendiriniz. Ek olarak çocu-

ğunuzun farklı ortamlarda farklı kişiler ile de 

çalışmasını sağlayınız. Bu amaçla çocuğunu-

zun öğretmenlerinden destek isteyebilirsiniz. 

Çocuğunuzun öğrendiklerini unutmadığının 

ve günlük yaşamda sürdürüp sürdüremedi-

ğinin belirlenmesi amacıyla izlenmesi gerek-

mektedir. İzleme çalışmasını beklenmedik 

hareketlerin ve bu hareketlerin gerçekleşmesi 

muhtemel yerlerin öğrenilmesi gerçekleştik-

ten sonra öğrencinizin özellikleri ve koşulla-

rınız doğrultusunda uygun belli aralıklarla, 

örneğin haftalık ya da aylık yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme:

Çocuğunuzun çalışmaya başlamadan önceki, 

çalışma sırasındaki ve çalışma sonrasındaki 

performansını değerlendiriniz. Gerekli ön ha-

zırlıkları yapınız. Çocuğunuza “Beklenmedik 

bir durumla karşılaştığında güvendiğin kişi-

den nasıl yardım istersin?” deyiniz. Çocuğu-

nuzun performansını “Gerekli durumlarda 

güven çemberinde yer alan kişilerden yardım 

isteme kayıt formu” örneğini kullanarak de-

ğerlendiriniz.
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“Gerekli Durumlarda Güven Çemberinde Yer Alan Kişilerden Yardım İsteme” Kayıt Formu
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Hangisi tanıdık kişi? Göster/Söyle.
Beklenmedik bir durumla karşılaştığında güvendiğin kişiden nasıl yardım istersin? Göster/Söyle.

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.

Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar: 

“Gerekli durumlarda güven çemberindeki kişi-
lerden yardım isteme kayıt formunda” yer alan 
basamaklara farklı yardım isteme yollarını ek-
leyiniz. Yardım isteme yollarını ayrıntılı ve ço-

cuğun ihtiyacını karşılayacak biçimde seçiniz. 
Yardım isteme yollarının yer aldığı görselleri 
hazırlarken gerçekçi ve anlaşılır görseller ha-
zırlayınız. Görsellerin zarar görmemesi adına 
kartları presleyerek kullanabilirsiniz.

Hedef Tepkiler
Çalışma öncesi Çalışma sırası
1 2 3 1 2 3 4 5

1. Güvendiği kişileri gösterir/söyler.
2. Rahatsız eden kişiyi gösterir.
3. Rahatsız eden Kişinin kim olduğunu söyler.
4. Rahatsız eden Kişinin ne yaptığını gösterir/söyler.
5. Rahatsız eden Kişinin kaçtığı yönü işaret eder.

Doğru Tepki Sayısı
Doğru Tepki Yüzdesi
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KÖTÜ
DOKUNMANIN

 ÖNLENMESİ VE
 KÖTÜ DOKUNMAYA
 KARŞI MÜDAHALE 

6
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6. KÖTÜ DOKUNMANIN ÖNLENMESİ VE 
KÖTÜ DOKUNMAYA KARŞI MÜDAHALE

Bu başlık altında iki tür hedefe ulaşmak amaç-

lanmaktadır. İlk olarak size iyi ve kötü dokun-

manın neler olduğu, kötü dokunma karşısında 

yapılması gerekenler ve müdahale yöntemle-

rine yönelik bilgi ve anlayış, ikinci olarak ise 

bireye iyi ve kötü dokunmayı ayırt etme ve 

müdahale etme bilgi ve becerisini edindirme 

yeterliliği kazandırmak amaçlanmaktadır. 

BAKIM VEREN KİŞİLERİN BİLMESİ GERE-
KENLER

Hedef 6.1 İyi ve kötü dokunmayı tanımlar.

İyi ve Kötü Dokunma Nedir?

Her birey, kendi vücudunun sağlığından 
ve güvenliğinden sorumludur. Bu sebeple 
çocuklarımıza dokunulmazlık, izin alma-izin 
verme ve kişisel alanını koruma çalışmala-
rından sonra izinsiz teması reddetme (hayır 
diyebilme) ve bu durumu rapor etmeyi (güven 
çemberinde yer alan kişilere haber verme) 
öğretmemiz gerekir. Tanıdık ya da tanıdık 
olmayan kişi tarafından gerçekleştirilen her 
davranış iyi niyetli olmayabilir. İnsan vücu-
dunun özel bölgeleri vardır. Kötü dokunma, 
başkalarının bireylerin vücuduna izinsiz do-
kunmalarıdır. Ayrıca izinli olsa dahi “göğüs, 
popo, ağız ve genital bölge” olarak tanımla-
nan özel bölgelere dokunmak her zaman kötü 
dokunmadır. İyi dokunma ise bireyin özel böl-

geleri dışındaki vücut bölgelerine bireyin onay 
vermesi halinde güven çemberindeki kişilerin 
dokunabilmesidir. Örneğin annenin çocuğu-
na izin alarak sarılması, babanın çocuğunun 
yanağından izin alarak öpmesi gibi. Bireyin 
etkileşimde bulunduğu sağlık alanındaki 
profesyonellerin sağlıkla ilgili bir müdahalede 
bulunurken (mümkünse ailesinin varlığında) 
bireye dokunması da kötü dokunmaya dahil 
edilemez. 

Hedef 6.2 Kötü dokunmaya maruz kalınan 
durumlarda yapılması gerekenleri sıralar.

Kötü Dokunmaya Maruz Kalınan Durum-
larda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İyi-kötü dokunmayı ayırt etme ayrıca 
çalışılması gereken bir beceridir. Çocuklar 
genellikle samimi arkadaşlarına dokunma 
izni vermektedirler. Bu sebeple verilen iznin 
kötüye kullanılmaması için çocuklara iyi-
kötü dokunmayı ayırt etmeyi öğretmeniz 
yerinde olacaktır. Çocuğunuza, izinsiz fiziksel 
temastan kaçsa bile bunun güven çemberinde 
yer alan tanıdık kişilere anlatılması gerektiği-
ni söylemelisiniz. İzinsiz temasa maruz kalan 
kişiyi gördüğümüzde ilk yapmamız gereken 
olay, kişi ve duruma yönelik sorular sormak 
yerine (ne, nerede, kim vb.) izinsiz dokunma-
ya maruz kalan bireyin duygularına yönelik 
sorular (nasıl hissediyorsun, iyi misin gibi) 
sormaktır. Bu süreçte ilk yapılması gereken 
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bireyin kendini güvende hissetmesini sağla-
maktır. Ardından bireyin anlattıklarını dinle-
meli ve koşulsuz ona inanmalısınız. İzinsiz 
temas durumunu; bireyin paylaşımı sırasında 
sözünü kesmeden ve olumlu ya da olumsuz 
herhangi bir şey söylemeden dinlemelisiniz. 
İzinsiz teması reddetmeyi öğrenen çocuk 
bunu sadece kendisi için uygulayabilir. Bu ku-
ralın arkadaşı içinde geçerli olduğunu ayrıca 
öğretmelisiniz. Yanlışlıkla arkadaşına izin al-
madan dokunduğunda karşılaştığı reddetme 
davranışını kabul etmesi, özür diledikten son-
ra da arkadaşına reddetme davranışını hatır-
lattığı için teşekkür etmesi gerektiğini öğret-
melisiniz. Mahremiyet becerilerinin çocuklara 
uygun ve doğru biçimde kazandırılması kadar 
yetişkin olarak sizler tarafından bilinmesi ve 
sürdürülmesi de çok önemlidir. Bireye sevgi 
gösterme adına istediğiniz zaman, istediğiniz 
şekilde ona dokunmanız her zaman doğru ol-
mayabilir. Eğer çocuğunuz istemiyorsa hiçbir 
sebeple ona dokunmamanız gerekir. Çocuğa, 
yardım ya da sevme amaçlı bile müdahale 
edilecek ise bunun ona söylenmesi gerekir. 
Örneğin bir misafirlikte güven çemberinde 
bulunan bir akrabanız çocuğunuza sarılmak 
ve öpmek istediğinde çocuğunuz bunu istemi-
yorsa asla çocuğunuzu zorlamayınız.

Hedef 6.3 Kötü dokunmaya maruz kalınan 
durumlarda gerekli müdahale yöntemlerini 
açıklar.

Kötü dokunmaya maruz kalınan durum-
larda gerekli müdahale yöntemleri neler-
dir?

Çocuğunuzun kötü dokunmaya maruz 
kalması durumunda ne yapması gerektiğini 
bilebilmesi için öncelikle sizlerin iyi ve kötü 
dokunma kavramlarını öğrenmiş olmanız 
gerekir. Ek olarak çocuğunuzun kötü dokun-
maya, taciz ya da istismara uğradığını nasıl 
anlayacağınızı, istismara uğraması durumun-
da ne yapacağınızı bilmeniz çok önemlidir. 
Kötü dokunmaya maruz kalmış biri yaşadığı 
olumsuz duygular nedeniyle duygusal, fizik-
sel ve davranışsal belirtiler verebilir. Örne-
ğin duygusal belirtiler olarak içe kapanma, 
sürekli yalnız kalmak isteme şeklinde görü-
lebilir. Fiziksel belirtiler kaygıya bağlı sindi-
rim problemleri, mide ağrısı, kaşınma, kötü 
dokunmanın gerçekleştiği bölgeye elleme, o 
bölgeyi kaşıma şeklinde olabilir. Davranışsal 
belirtiler ise ağlama, küsme, bağırma şeklin-
de kendini gösterebilir. Şüphelendiğiniz bir 
durumda çocuğunuza doğru şekilde yaklaşa-
rak bilgi almanız çok önemlidir. Çocuğunuza 
güven ortamı sağlayarak bir önceki hedefte 
belirtildiği gibi yaklaşmanız ve ne olduğunu 
anlatmasını sağlamanız gerekir. Onu dinler-
ken sakin kalmalı, söylediklerine inanmalı, 
ona yanında olduğunuzu hissettirmelisiniz. 
Eğer çocuğunuzun özel alanlarına ev içinde 
güvendiğiniz biri tarafından sevme, gıdıklama 
gibi ya da temizliğe yardımcı olma gibi kötü 
niyet olmadan bir dokunma gerçekleşmiş ise 
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bu dokunmayı gerçekleştiren kişiye iyi-kötü 
dokunma ve mahremiyet eğitimini anlatmalı 
ve sınırlarına dikkat etmesi konusunda onu 
uyarmalısınız. Çevrenizdeki kişileri bilgilendi-
rerek ve hangi durumda nasıl davranacakları 
konusunda onları destekleyerek istemsiz kötü 
dokunmaları önleyebilirsiniz. Eğer kötü do-
kunmayı gerçekleştiren kişi şüpheliyse önce-
likle olayın nasıl gerçekleştiği öğrenmeli, en 

yakın karakola durumu bildirmelisiniz. Kara-
kola gidemeyecek durumdaysa çocuğunuzu 
en yakın hastaneye götürerek kontrol ettirme-
li, bu esnada hastanedeki güvenlik görevlisi 
ya da polise durumu bildirmelisiniz. İlk aşama 
olan adli ve tıbbi süreç tamamlandıktan he-
men sonra çocuğunuzun durumu için bir psi-
kologla görüşmelisiniz.
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İyi Ve Kötü Dokunma Örnek Kartları
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BAKIM VEREN KİŞİLERİN YAPACAĞI ET-
KİNLİKLER

Hedef 6.4 Bireye iyi ve kötü dokunmayı tanıtır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Eş zamanlı 
İpucu Yoluyla Öğretim

Öğretim  Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 

ve Materyalleri: Mahrem bölgeleri çalışır-
ken kitabınızda bulunan, özel bölgelerini 
kapatacak şekilde iç çamaşırı giymiş kız ve 
erkek çocuk resimlerini kullanabilirsiniz. İyi 
ve kötü dokunma örneklerinin bulunduğu 
resimli kartlar (İyi dokunma kart sayısı, güven 
çemberinde bulunması belirlenen kişi sayısı 
kadar olacaktır.).
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İyi Ve Kötü Dokunma Örnek Kartları
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İyi Dokunma Örnekleri
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Kötü Dokunma Örnekleri
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Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Yönergelere ve sorulara an-
lamlı tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit 
edebiliyor mu?”, “Gösterdiklerinize ve söy-
lediklerinize en az 5 dk. süreyle dikkatini ve-
riyor mu?”, “Özel bölgelerini tanıyor mu?”, 
“Güven çemberinde yer alan kişileri tanıyor 
mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise çalış-
maya başlayabilirsiniz, “Hayır” ise çocuğu-
nuza bu davranışları kazandırmaya yönelik 
çalışmalar yapınız ve bu süreçte uzman 
desteği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi / Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuzla yan yana, karşılıklı ya da L 
şeklinde oturunuz. Ardından çocuğunuza 
“Kötü dokunma/İyi dokunma nedir?” sorusu-
nu sorunuz. Çocuğunuzun cevabını kaydedi-
niz. Çocuğunuzun cevabının ardından “Şimdi 
masaya bazı resimler koyacağım. Dikkatlice 
bakmanı istiyorum.” deyiniz ve “Bu resimdeki 
dokunma nasıl bir dokunmadır?” yönergesini 
sununuz. Çocuğunuzun konuşamıyorsa bir iyi 
dokunma, bir de kötü dokunmaya ilişkin res-
mi yan yana koyunuz ve “Hangisi kötü dokun-
madır/iyi dokunmadır? Göster.” deyiniz. Ço-
cuğunuzun cevabını kaydediniz. Çocuğunuz 
doğru cevabı verdiğinde kayıt formunda ilgili 

maddelerin karşısına (+), cevap vermediğinde 
ve yanlış cevap verdiğinde (–) işareti koyunuz. 

• Ortamı düzenleme

Değerlendirme ve öğretim çalışmalarını evi-
nizde uygun bir ortamda gerçekleştiriniz. Ço-
cuğunuzun odasını ya da evinizin salonunu 
kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun dikkatini dağı-
tacak olan oyuncakları, teknolojik aletleri (te-
lefon, tablet vs) ve diğer eşyaları odadan çı-
kartınız. Sessiz bir çalışma ortamı sağlayınız. 
Kullandığınız masa ve sandalyenin çocuğu-
nuzun boyuna uygun olup olmadığını kontrol 
ediniz. Çocuğunuz masa başında çalışama-
yacak durumda ise yerde halı üzerinde veya 
çocuğunuzun yatağı üzerinde çalışabilirsiniz.  

• Dikkat çekme

Çocuğunuzun dikkatini çekmek için “Çalış-
maya hazır görünüyorsun, haydi başlayalım.” 
gibi dikkat sağlayıcı cümleler kullanınız. Ço-
cuğunuza “Özel bölgelerine sadece sen do-
kunabilirsin. Senin dışında özel bölgelerine 
kim dokunursa bu kötü dokunmadır. Şimdi 
kötü dokunmanın neler olduğunu öğrenelim.”-
diyebilirsiniz. Ardından önceki bildikleri ile ilgili 
çocuğunuzun düzeyine göre kısa bir konuş-
ma yapınız. Eğer çocuğunuz konuşamıyor-
sa kitabınızda yer alan görselleri kullanarak 
açıklamalar yapınız. Ardından “Evet artık 
çalışmaya başlayabiliriz.”diyerek çalışmaya 
başlayınız.
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Uygulama:

Etkinlik 1: İyi ve Kötü Dokunmayı Ayırt 
Ediyorum

Kitabınızda yer alan özel bölgeleri (genital 
bölge, popo ve göğüs, ağız) giyinik kadın ve 
erkek resmi hazırlayınız. Resimlerden ikişer 
tane olmasına özen gösteriniz. İki resmi kendi 
önünüze, diğer iki resmi çocuğunuzun önüne 
masaya koyunuz. “Önündeki resimlere bak, 
bir kadın ve bir erkek var. Şimdi seninle bu 
kadın ve erkeğin özel bölgelerini işaretleye-
ceğiz. Önce ben resimler üzerinde işaretleme 
yapacağım, Sonra sen.” deyiniz, bir kırmızı 
kalemi kendi elinize alarak diğer kırmızı ka-
lemi öğrencinize veriniz. Ardından yönergeyi 
sununuz “Bu çocuğun özel bölgeleri nereler, 
işaretle.” Kendi önünüzdeki resimlerdeki özel 
bölgeleri, özel bölgelerin adlarını da söyle-
yerek kırmızı kalemle yuvarlak içine alınız. 
Ardından çocuğunuzu kendi önündeki resim-
ler üzerinde özel bölgeleri işaretlemeleri için 
yönlendiriniz. Çocuğunuzun doğru cevapları-

nı pekiştiriniz. Çocuğunuz cevap vermez ya 
da yanlış cevap verirse çocuğunuzun önünde 
duran resim üzerinde özel bölgeleri bir kez 
daha gösteriniz. Çocuğunuzun her cevabı-
nın ardından “İşaretlediğimiz bu bölgelere bir 
başkasının dokunması kötü dokunmadır.” de-
yiniz. Bu çalışma sona erdikten sonra iyi ya 
da kötü dokunma örneğinin olduğu kitabınız-
daki bir resmi çocuğunuza gösteriniz ve “Bu 
resimdeki dokunma nasıl bir dokunmadır?” 
yönergesini sununuz. Hemen ardından doğ-
ru cevabı söyleyiniz. Çocuğunuzun doğru 
cevabı söylemesi için 3-5 saniye bekleyiniz. 
Çocuğunuz konuşamıyorsa bir iyi dokunma, 
bir de kötü dokunmaya ilişkin resmi yan yana 
koyunuz ve “Hangisi kötü dokunmadır/iyi do-
kunmadır? Göster.” yönergesini sununuz. He-
men ardından doğru cevabı gösteriniz. Çocu-
ğunuzun tepkide bulunması için 3-5 saniye 
bekleyiniz. Çocuğunuzun doğru cevaplarını 
pekiştiriniz. Çocuğunuz cevap vermez ya da 
yanlış cevap verirse doğru cevaba model 
olunuz.
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Genelleme-İzleme:

Çocuğunuz ile çalışırken kullandığınız re-
simleri farklılaştırarak çalışınız. Çocuğunuzla 
farklı ortamlarda çalışınız ya da farklı kişilerin 
(baba, anne, kardeş, öğretmen vs.) çocuğu-
nuzla çalışmasını sağlayınız. Bu amaçla ço-
cuğunuzun öğretmenlerinden destek isteye-
bilirsiniz. Çocuğunuzun öğrendiklerini unutup 
unutmadığının ve günlük yaşamda sürdürüp 
sürdüremediğinin belirlenmesi amacıyla iz-
lenmesi gerekmektedir. İzleme çalışmasını 
çocuğunuzun özellikleri ve koşullarınız doğ-
rultusunda uygun belli aralıklarla, örneğin haf-
talık ya da aylık yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme:

Çocuğunuzun öğretim öncesi, sırası ve son-
rası performansını “İyi ve Kötü Dokunma Veri 
Kayıt Formu” örneğini kullanarak değerlen-
diriniz. Çocuğunuza “Bu resimdeki dokunma 
nasıl bir dokunmadır?” yönergesini sununuz. 
Çocuğunuz konuşamıyorsa bir iyi dokunma, 
bir de kötü dokunmaya ilişkin resmi yan yana 
koyunuz ve “Hangisi kötü dokunmadır/İyi do-
kunmadır? Göster.” deyiniz.  Değerlendirme 
sürecini bireysel olarak gerçekleştiriniz. Ge-
rekli ön hazırlıkları yaptıktan sonra çocuğunu-
zun verdiği tepkileri veri kayıt formuna işaret-
leyerek kaydediniz. 

Beceri Basamakları
Çalışma 
öncesi

Çalışma sırası Çalışma sonrası

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
1.Ağıza dokunmanın kötü dokunma oldu-
ğunu söyler./Kötü dokunmanın olduğu res-
mi gösterir.
2.Genital organlara dokunmanın kötü do-
kunma olduğunu söyler./Kötü dokunmanın 
olduğu resmi gösterir.
3.Popoya dokunmanın kötü dokunma ol-
duğunu söyler./Kötü dokunmanın olduğu 
resmi gösterir.
4.Kadınlarda göğüslere dokunmanın kötü 
dokunma olduğunu söyler./Kötü dokunma-
nın olduğu resmi gösterir.
Doğru Basamak Sayısı
Doğru Basamak Yüzdesi

“İyi ve Kötü Dokunma” Kayıt Formu
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Bu resimdeki dokunma nasıl bir dokunmadır?/Hangisi kötü dokun-
madır/İyi dokunmadır? Göster..

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar: 

Çocuğunuzun güven çemberinde yer alan 
kişilerle ve okulda öğretmenleriyle aynı çalış-
mayı yapmasını sağlayınız. Çalışma sırasın-
da çocuğunuzun tüm doğru cevaplarını ödül-
lendiriniz. Kullandığınız ödül çocuğunuzun 
sevdiği ve çalışmaya dikkatle devam etmesini 
sağlayacak her şey olabilir. Örneğin; çocuğu-
nuza aferin, süpersin, çok iyi gidiyorsun gibi 
cümlelerle destek verebilir, çalışma bitiminde 
sevdiği bir etkinliği yapacağınızı söyleyebilir 
ya da sevdiği yiyecekten küçük bir parça ve-
rerek çocuğunuzu ödüllendirebilirsiniz.

Hedef 6.5 Bireye kötü dokunmaya maruz 
kaldığında yapması gerekenleri tanıtır. 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Doğrudan 
Öğretim 

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Kötü dokunma örneklerinin 
bulunduğu resimli kartlar. (Sayfa: 109) Kötü 
dokunma sırasında ne yapılacağını gösteren 
resimler. (sayfa109)

Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı?/ Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Yönergelere ve sorulara anlamlı 
tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit edebili-
yor mu?”, “Gösterdiklerinize ve söylediklerini-
ze en az 5 dk. süreyle dikkatini veriyor mu?” 

“Güven çemberinde yer alan kişileri tanıyor 
mu?”, “İyi ve kötü dokunmayı ayırt edebiliyor 
mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise çalışma-
ya başlayabilirsiniz, “Hayır” ise çocuğunuza 
bu davranışları kazandırmaya yönelik çalış-
malar yapınız ve bu süreçte uzman desteği 
alınız.

• Çocuğunuzun Yapabildiklerinin Belir-
lenmesi / Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuzla yan yana, karşılıklı ya da L şek-
linde oturunuz. “Daha önce iyi ve kötü dokun-
mayı öğrenmiştik. Hatırlıyor musun?” deyiniz 
ve hemen ardından “Kötü dokunma karşısın-
da ne yapmalıyız?” sorusunu sununuz. Çocu-
ğunuzun ne yapması gerektiğini sözel olarak 
ya da davranışı sergileyerek ifade etmesine 
izin veriniz. Çocuğunuzun cevapları doğru ise 
kayıt formuna (+), yanlış ise (–) koyarak çocu-
ğunuzun performansını değerlendiriniz.

• Ortamı düzenleme

Öğretim ve değerlendirme çalışmalarını evi-
nizde uygun bir ortamda gerçekleştiriniz. Bu 
amaçla çocuğunuzun odasını ya da evinizin 
salonunu kullanabilirsiniz. Çalıştığınız oda-
dan çocuğunuzun dikkatini dağıtacak olan 
oyuncakları, teknolojik aletleri (telefon, tablet 
vs) ve diğer eşyaları çıkartınız. Sessiz bir ça-
lışma ortamı sağlayınız. 
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• Dikkat çekme

Çocuğunuzun dikkatini çekmek için “Çalışma-
ya hazır görünüyorsun başlayalım.” gibi dik-
kat sağlayıcı cümleler kullanınız. Çocuğunu-
za “Kendini güvende hissetmen ve kendin için 
güvenli bir ortam oluşturabilmen adına kötü 
dokunmalara karşı kendini koruman önemli. 
Şimdi seninle birlikte kötü dokunma sırasında 
ne yapacağımızı öğreneceğiz.” diyebilirsiniz. 
Gerekli açıklamaları yaptıktan sonra önceki 
bildikleri ile ilgili çocuğunuzun düzeyine göre 
kısa bir konuşma yapınız. Çocuğunuz konu-
şabiliyorsa “Hangileri kötü dokunmadır? Daha 
önce bu konuyla ilgili konuşmuştuk. Hatırlıyor 
musun?” gibi sorular sorarak çocuğunuzun 
konuyla ilgili konuşmasını sağlayınız. Eğer 
çocuğunuz konuşamıyorsa kitapta yer alan 
görselleri kullanarak açıklamalar yapınız. 
(Sayfa 00-00) Ardından “Evet artık çalışmaya 
başlayabiliriz.” diyerek çalışmaya başlayınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Kötü Dokunmalara Karşı Kendi-
mi Koruyorum

Çocuğunuzla yan yana, karşılıklı ya da L 
şeklinde oturunuz. “Sana kötü dokunma sı-
rasında ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. 
Beni dikkatlice dinle.” diyerek çocuğunuza 
neler yapacağını kural halinde söyleyiniz. Ku-
rallar aşağıdaki gibidir:

1. İterek hayır de (hayır diyemezse bağır ya 
da çığlık at.)

2. Yana dön.

3. Koşarak uzaklaş.

4. Tanıdık bir kişiye söyle.

5. Yakalanırsan ısır ya da tırnakla. 

GÖRSELLER: 
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İterek hayır de (hayır diye-
mezse bağır ya da çığlık at.
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Yana dön.

Koşarak uzaklaş.

Tanıdık bir kişiye söyle.
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Yakalanırsan ısır

Yakalanırsan tırnakla
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Ardından çocuğunuza sözel olarak ifade etti-

ğiniz kuralları nasıl sergileyeceğini göstermek 

üzere model olunuz. Örneğin, “Benim adım 

Ali. Parkta oyun oynarken biri yanıma geldi. 

Kıyafetlerimi çıkarmamı istedi. Popoma do-

kundu.” deyiniz. Bu örneği söyledikten sonra 

devam ediniz. “Bu kişiyi tanıyor muyum? Bu 

kişi güven çemberinde bulunuyor mu? Be-

nim popoma dokunabilir mi? Hayır. Öyleyse 

bu bir kötü dokunmadır. Bu durumda yanıma 

gelen kişiye HAYIR! demeliyim. Kişi hala de-

vam ederse yana çekilip koşarak parktan eve 

dönmeliyim ve anneme anlatmalıyım.” şeklin-

de çocuğunuza kötü dokunma sırasında ne 

yapması gerektiğine ilişkin model olunuz. Bu 

aşamada sıralanan kuralları nasıl sergileye-

ceğini çocuğunuza gösteriniz.

Ardından rol oynama aşamasına geçiniz. 

Yani yukarıda yer alan kuralları kullanması-

nı sağlayacak bir durum oluşturunuz. Çocu-

ğunuzdan kuralları uygulamasını isteyiniz. 

İhtiyaç duyduğunda nasıl davranması gerek-

tiğine ilişkin yardım ediniz. Örneğin, siz kötü 

dokunma yapan birini canlandırabilirsiniz ve 

çocuğunuzun kuralları uygulamasını iste-

yebilirsiniz. Çocuğunuzun kötü dokunma ile 

başa çıkma kurallarını tam ve doğru olarak 

uyguladığından emin olduktan sonra yukarı-

da yer alan kuralları kullanmasını sağlayacak 

bir durum daha oluşturunuz. Ardından çocu-

ğunuzun yardım sunmadan bağımsız olarak 

sergilediği davranışları kaydediniz. Tüm aşa-

malarda çocuğunuzun doğru davranışlarını 

ödüllendiriniz. 

Genelleme-İzleme:

Çocuğunuzun farklı ortamlarda (okulda vs.), 

farklı kişilerle (baba, anne, kardeş, öğretmen 

vs.) ve senaryolarla benzer çalışmalar yap-

masını sağlayınız. Bu amaçla çocuğunuzun 

öğretmenlerinden destek isteyebilirsiniz. Ço-

cuğunuzun öğrendiklerini unutup unutmadı-

ğının ve günlük yaşamda sürdürüp sürdüre-

mediğinin belirlenmesi amacıyla izlenmesi 

gerekmektedir. İzleme çalışmasını çocuğunu-

zun özellikleri ve koşullarınız doğrultusunda 

uygun belli aralıklarla, örneğin haftalık ya da 

aylık yapınız. 
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Ölçme ve Değerlendirme:

Çocuğunuzun öğretim öncesi, sırası ve 

sonrası performansını “Kötü Dokunmadan 

Kendini Koruma Kayıt Formu” örneğini kul-

lanarak değerlendiriniz. Çocuğunuza “Kötü 

dokunma karşısında ne yapmalıyız?” sorusu-

nu sununuz. Değerlendirme sürecini bireysel 

olarak gerçekleştiriniz. Gerekli ön hazırlıkları 

yaptıktan sonra çocuğunuzun verdiği tepkileri 

veri kayıt formuna işaretleyerek kaydediniz.

118

“Kötü Dokunmadan Kendini Koruma” Kayıt Formu
Çocuğun Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Kötü dokunma karşısında ne yapmalıyız?.

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.

Beceri Basamakları
Çalışma öncesi Çalışma sırası Çalışma sonrası
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

1. İterek hayır der(hayır diyemezse 
bağır ya da çığlık at.
2. Yana çekilir.
3. Koşarak uzaklaşır.
4. Tanıdık kişiye haber verir.
5. Yakalanırsa ısırır ya da tırnaklar.
Doğru Basamak Sayısı
Doğru Basamak Yüzdesi
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar: 

Kötü dokunma örneklerini günlük hayatta kar-
şılaşabileceği yer ve olaylardan seçiniz. An-
lattığınız öyküdeki kötü dokunmaları çok açık 
bir şekilde betimleyiniz. Güven çemberinde 
yer alan kişilerin bulunduğu kötü-iyi dokun-
ma durumlarını gösteren kartlar hazırlayınız. 
Bu kartların kişilerin gerçek ve 6 ay içinde 

çekilmiş fotoğraflarından hazırlanmasına dik-
kat ediniz. Kartların zarar görmemesi adına 
fotoğraf kartlarını presleyerek kullanabilirsi-
niz. Pres yaptıramadığınız durumda fotoğraf 
boyutunda mukavva keserek kişi ve olay fo-
toğrafını mukavvaya yapıştırınız. Tüm yüzeyi 
bantlayarak da kartların uzun süre kullanımı-
nı sağlayınız. 
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KİŞİSEL
ALAN

 VE KORUNMASI 

7
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7. KİŞİSEL ALAN VE KORUNMASI

Bu başlık altında bireye kendisinin ve 
başkasının kişisel alanlarını nasıl koruya-
cağına yönelik bilgi ve beceri edindirme 
yeterliliği kazandırmak amaçlanmaktadır. 

BAKIM VEREN KİŞİLERİN BİLMESİ 
GEREKENLER

Hedef 7.1 Kişisel alanı ve nasıl 
korunacağını açıklar.

Etkileşimde Kişisel Alan ve Korunması

Cinsel eğitim ailenin kültürü, dini, sos-
yal ve kültürel yapısından etkilendiği için 
mahremiyet eğitimi de ailenin yapısına 
göre şekillenir. Sizler çocuklarınızın ya-
sal temsilcilerisiniz. Çocukların mahre-
miyet eğitiminde sizlerin rolü büyüktür. 
Çocukların da her şeyden önce her birey 
gibi fiziksel özellik, beden, vücut dokunul-
mazlığı, iletişim, düşünce ve istekler gibi 
kendine özel alanları vardır. Bu alanları 
çocuklarınıza öğretmeniz ve sizlerin de 
bu alanlara saygı duymanız gerekir. Ço-
cuğunuzun odası, eşyaları, vücudu hatta 
fikirleri bile kişisel alanlarıdır. Örneğin, 
çocuğunuzun odasına izinsiz girmeniz, 
eşyalarını izinsiz karıştırmanız doğru 
bir davranış değildir.  Kişisel alanı ayırt 
etmede yaşı ilerledikçe kişisel bölge ve 
sosyal bölge alanlarının öğretimi de plan-
lanabilir. Kişisel alan tanıdığımız kişilerle 
aramızdaki mesafedir. Akrabalarımız, ar-
kadaşlarımızla paylaştığımız bu mesafe 
45-120 cm arasındadır. Arkadaş bölgesi 
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Kendisinin ve başkasının kişisel alanını 
korumaya yönelik uygun davranışlar 
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olarak da adlandırılır. Sosyal bölge ise 
tanımadığımız ancak etkileşmek zorun-
da olduğumuz kişilerle aramızdaki me-
safedir ve bu mesafenin yaklaşık olarak 
120-300 cm olması beklenir. Bu mesafe-
nin kullanımı karşınızdaki kişiyle yakın-
lığınıza göre değişebilir. Ancak her ko-
şulda bireyin kişisel alanına asla izinsiz 
girilmez. Eğer kişisel alan ihlal edilirse bi-
reyin psikolojik durumu gerginleşebilir, bi-
rey savunma pozisyonuna geçebilir veya 
bu mesafeyi korumak için geriye doğru 
çekilebilir. Kişisel alana yapılan her türlü 
izinsiz yaklaşma tacize girer. Çocukları-
nıza kişisel alanlarını korumayı mutlaka 
öğretmelisiniz.

BAKIM VEREN KİŞİLERİN YAPACAĞI 
ETKİNLİKLER

Hedef 7.2 Bireye etkileşimde kişisel 
alanı korunma becerisini kazandırmaya 
yönelik çalışmalar yapar.

Hedef  7.3 Bireye etkileşimde bulunurken 
başkasının kişisel alanını korunma 
becerisini kazandırmaya yönelik 
çalışmalar yapar.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Eş za-
manlı ipucuyla öğretim, doğrudan anla-
tım

Öğretim Araç - Gereçleri / Öğretim Tek-
nolojileri ve Materyalleri: Renkli kalemler, 
resimli kartlar (Aşağıda bu amaçla kulla-
nabileceğiniz resim betimlemeleri bulun-
maktadır). Boş ve büyük bir kağıt, keçeli 
kalem
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Kendisinin ve başkasının kişisel alanını 
korumaya yönelik uygun olmayan 

davranışlar
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Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Yönergelere ve sorulara anlamlı 

tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit edebili-

yor mu?”, “Gösterdiklerinize ve söylediklerini-

ze en az 5 dk. süreyle dikkatini veriyor mu?” 

Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise çalışmaya 

başlayabilirsiniz, “Hayır” ise çocuğunuza bu 

davranışları kazandırmaya yönelik çalışmalar 

yapınız ve bu süreçte uzman desteği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi/Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuzla kişisel alan mesafesini koru-

yarak yan yana oturunuz. Çocuğunuza gün 

içinde tanıdığı farklı insanlarla karşılaşabile-

ceğini, tanımadığı insanların sıra beklerken, 

otobüse binerken, seyahat ederken kendisine 

yaklaşabileceğini söyleyiniz. Ardından çocu-

ğunuzun önüne kendisinin ve başkasının ki-

şisel alanını korumaya yönelik uygun davra-

nışlar sergileyen çocuk resmi ile kendisinin ve 

başkasının kişisel alanını korumaya yönelik 

uygun olmayan davranışlar sergileyen çocuk 

resmini koyunuz.” Resimli kartlara dikkatlice 

bak. Kendisinin ve başkasının kişisel alanına 

uygun şekilde davranan çocuğun olduğu res-

mi göster.” deyiniz. Ardından “Başkaları sana 

ne kadar yaklaşabilir? Sen onlara ne kadar 

yaklaşabilirsin?” sorusunu yöneltiniz. Çocu-

ğunuz doğru cevap verdiğinde kayıt formuna 

(+), cevap vermediğinde ya da yanlış cevap 

verdiğinde ise (–) koyarak değerlendirmeyi 

tamamlayınız. Bu amaçla kullanabileceğiniz 

örnekler aşağıda yer almaktadır:

• Ortam Düzenleme

Çocuğunuzun odasını ya da evin salonunu 

bu çalışma için kullanabilirsiniz. Çalıştığınız 

odadan çocuğunuzun dikkatini dağıtacak 

olan oyuncakları, teknolojik aletleri (telefon, 

tablet vs) ve diğer eşyaları çıkartınız. Sessiz 

bir çalışma ortamı sağlayınız. 

• Dikkat çekme

Çocuğunuzun dikkatini çekmek için “Şimdi 

seninle çalışmaya başlıyoruz. Hazır görünü-

yorsun hadi başlayalım.” gibi dikkat sağlayıcı 

cümleler kullanınız. Çocuğunuza gün içinde 

başkalarıyla tanışırken, selamlaşırken, yüz 

yüze konuşurken, vs. kendisinin ve başkala-

rının kişisel alanını korumasının onun kendi-

ni güvende hissetmesi için gerekli olduğunu, 

kendini tehlikelerden korumasının bir yolu ol-

duğunu söyleyiniz.
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Uygulama:

Etkinlik 1: Kişisel Alanları Koruyorum

Çocuğunuzun önüne kitabınızda bulunan 

kendisinin ve başkasının kişisel alanını ko-

rumaya yönelik uygun davranışlar sergileyen 

çocuk resmi ile kendisinin ve başkasının kişi-

sel alanını korumaya yönelik uygun olmayan 

davranışlar sergileyen çocuk resmini koyu-

nuz. Çocuğunuza “Dikkatlice resimlere bak, 

kendisinin ve başkasının kişisel alanına uygun 

şekilde davranan çocuğun olduğu resmi gös-

ter.” deyiniz. Hemen ardından resmi gösteri-

niz. Öğrencinizin de resmi göstermesi için 3-5 

saniye bekleyiniz. Tüm resim setleri için aynı 

süreci uygulayınız. Öğrencinizin doğru tepki-

lerini pekiştiriniz. Ardından üzerine insan figü-

rünün yer aldığı büyük bir kâğıdı yere sererek 

“Şimdi seninle bir çalışma yapacağız, kâğıtta 

resmedilen çocuğun etrafına bir çember çiz. 

Bu çemberin genişliği kolunu bükmeden düm-

düz karşıya uzattığında oluşan alan kadar ol-

malıdır. Bu çember kişiye en yakın çemberdir. 

Bu çemberin içinde kalan kısmın ismi “Mah-

rem alandır.” deyiniz. Burada kimlerin yer ala-

bileceğini çocuğunuza sorunuz. Çocuğunuz-

dan bu alanı kırmızıya boyamasını isteyiniz. 

Kırmızı alanın içine anne-baba-kardeş gibi 

yakınımızdaki kişilerin sadece izin isteyerek 

girebileceğini, hiç tanımadığımız insanların 

ise asla giremeyeceğini anlatınız. Kendisinin 

olduğu gibi başka insanlarında kişisel ala-

nı olduğunu, kendi kırmızı alanına nasıl izin 

alınarak giriliyorsa kendisin de başkalarının 

kırmızı alanına izin alarak girmesi gerektiğini 

anlatınız. Ardından “İzin alarak kişisel alanına 

giren kişinin seni rahatsız eden bir davranı-

şı olursa, yaptığı şeyden hoşlanmazsan (bu 

kim olursa olsun anne-baba-kardeş-dede vs.) 

“Hayır” diyerek istemediğini söylemelisin ve 

o yerden hemen uzaklaşmalısın. Eğer kaça-

mıyorsan çığlık atabilirsin. Ya da kişinin elinin 

üzerini ve yüzünü tırmalamalısın. Yaşadığın 

bu olayı mutlaka güvendiğin bir büyüğüne 

anlatmalısın.” şeklinde açıklamalar yapınız. 

Daha sonra çocuğunuzla birlikte bu kırmızı 

halkanın etrafına bir çember daha çiziniz ve 

bu halkayı da yeşil renge boyayınız. Bu alan-

da arkadaş, akraba ve tanımadığımız insan-

ların olduğunu ifade ediniz. Bu alanın isminin 

“Arkadaş alanı” olduğunu söyleyiniz. Bunun 

(yeşil alanın) dışında kalan alanın da “Sos-

yal alan” olduğunu söyleyiniz. Sosyal alanda 

herkesin yer alabileceğini belirtiniz. Resim et-

kinliği bittikten sonra etkinlikteki açıklamaları 

tekrar ediniz. İnsanların kendi kişisel alanları-
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nı korumaları kadar başkasının kişisel alanını 

korumasının da önemli olduğunu söyleyiniz. 

Çocuğunuzun yanında oturup aynı resmi size 

anlatmasını isteyiniz. Unuttuğu yerlerde hatır-

latmalar yapınız. Biten çalışmayı çocuğunu-

zun odasına asınız.

Genelleme-İzleme:

Çocuğunuzun odasına asılan alanların resmi 

üzerinden belli aralıklarla çocuğunuzla soh-

bet ediniz. Öğretmeni ile konuşarak sınıfta 

yaptığı çalışmasını arkadaşlarına anlatması 

konusunda onunla iş birliği yapınız. Resim 

çalışmasında bulunan, kişisel alanın ve sos-

yal alanın evde bulunan hulahop oyuncağı ile 

de uygulamasını yapabilirsiniz. Çocuğunuzun 

öğrendiklerini unutup unutmadığının ve gün-

lük yaşamda sürdürüp sürdüremediğinin be-

lirlenmesi amacıyla izlenmesi gerekmektedir. 

İzleme çalışmasını uygun belli aralıklarla, ör-

neğin haftalık ya da aylık yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme:  

Kitabınızda bulunan kendisinin ve başkasının 

kişisel alanını korumaya yönelik uygun davra-

nışlar sergileyen çocuk resimleri ile kendisinin 

ve başkasının kişisel alanını korumaya yöne-

lik uygun olmayan davranışlar sergileyen ço-

cuk resimlerini çocuğunuzun önüne koyunuz. 

“Resimli kartlara dikkatlice bak. Kartlardaki 

uygun olan davranışları göster.” deyiniz. Ar-

dından “Başkaları sana ne kadar yaklaşabi-

lir?  Sen onlara ne kadar yaklaşabilirsin?” so-

rusunu sorarak çocuğunuzun performansını 

değerlendiriniz. “Kişisel Alanı Koruma Kayıt 

Formu” örneğini kullanarak çocuğunuzun ce-

vapların kaydediniz. Çocuğunuz doğru cevap 

verdiğinde kayıt formuna (+), cevap vermedi-

ğinde ya da yanlış cevap verdiğinde ise (–) 

koyarak değerlendirmeyi tamamlayınız.
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Açıklama ve Dikkat Edilecek Hususlar: 

Bir bakım veren olarak çocuğunuzun bakımını 

üstlenirken çocuğunuzdan izin isteyerek ona 

yardım ediniz.  Örneğin çocuğunuz tişörtünü 

değiştirmesi gerektiğinde izin alarak yardım 

ederseniz, kişisel alan kavramını edinmede 

ona destek olmuş olursunuz. Çocuğunuzun 

odasına girerken kapıyı çalmanız gerektiğini, 

onun da sizin odanıza girerken aynı davranışı 

sergilemesi gerektiğini çocuğunuza hatırlatı-

nız.

Hedef Tepkiler
Çalışma öncesi Çalışma sırası Çalışma 

sonrası
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

1. 1.Resim seti
2. 2.Resim seti
3. 3.Resim seti
4. Kişisel alanını gösterir/söyler.
5. Sosyal alanını gösterir/söyler.
Doğru Basamak Sayısı

“Kişisel Alanı Koruma” Kayıt Formu
Çocuğun Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Kartlardaki uygun olan davranışları göster./ Başkaları sana ne kadar 

yaklaşabilir?  Sen onlara ne kadar yaklaşabilirsin?

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.
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CİNSEL
GELİŞİME

 UYGUN VE GÜVENLİ
 DAVRANIŞLARIN
 KAZANDIRILMASI VE
 DESTEKLENMESİ 

8
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8. CİNSEL GELİŞİME UYGUN VE GÜVENLİ 
DAVRANIŞLARIN KAZANDIRILMASI VE 
DESTEKLENMESİ 

Bu başlık altında bireyin gelişimsel yaşına 
göre uygun ve güvenli cinsel davranışların 
kazandırılmasına yönelik bilgi ve beceri 
edindirilmesi amaçlanmaktadır.

BAKIM VEREN KİŞİLERİN BİLMESİ GERE-
KENLER

Hedef 8.1 Güvenli olan ve olmayan cinsel 
davranışları açıklar.

Hedef 8.4 Sosyal paylaşım alanlarında orta-
ya çıkan uygun olmayan cinsel davranışlara 
müdahale yöntemlerini açıklar.

Hedef 8.5 Koruyucu sağlık tedbirlerini açıklar.

Güvenli Olan ve Olmayan Cinsel Davranış-
lar Nelerdir?

Uygun olmayan cinsel davranışlar izin alın-
madan birini öpme ya da izin alınmadan biri 
tarafından öpülmesi izinsiz fiziksel temas, 
izinli olsa bile özel bölgelere dokunma ya 
da kendisine dokunulmasına izin verme, 
mahremiyet alanı dışındaki yerlerde 
gerçekleşen soyunma,  rahatlama için özel 
bölgelerine dokunma, kişisel alan ihlali vb. 
şekillerde görülebilir. Uygun olan davranışlar 
ise çocuğunuzun özel alanları ihlal etmeden 
ve kendi özel alanını koruyarak güven 
çemberindeki kişilerle etkileşime girmesi ve 

kendi kendine gerçekleştirdiği rahatlama dav-
ranışlarını kapsamaktadır. Pedini banyoda 
tek başına değiştirmesi, özel bölgeleri mahre-
miyet alanlarında temizlemesi gibi davranış-
lar güvenli ve uygun cinsel davranışlara örnek 
olarak verilebilir.

Uygun Olmayan Cinsel Davranışlara Mü-
dahale Yöntemleri

Ergenlik dönemi içerisinde birçok risk barın-
dıran ve riskli davranışların gerçekleştirilme 
olasılığının yüksek olduğu bir dönemdir. Zi-
hinsel engelli bireyler bilişsel ve motor bece-
riler olarak normal gelişim gösteren akranla-
rından daha yavaş gelişim gösterse de cinsel 
gelişim alanında benzer gelişim özelliklerini 
göstermektedirler. Zihinsel engelli bireyler 
söz konusu olduğunda zaten riskli olan dav-
ranışların kontrolü daha da güçleşmektedir ve 
bu durum çocuğu cinsel istismara açık hale 
getirebilmektedir. Hem zihinsel engelli birey-
lere hem de normal gelişim gösteren bireylere 
örtülülük, gizlilik ve dokunulmazlık kapsamın-
da uygun olmayan cinsel davranışlardan ka-
çınma becerileri öğretilmelidir. Uygun olma-
yan cinsel davranışları sergilediğinde (genital 
bölgesine dokunduğunda) sakinliğinizi ko-
ruyarak, sesinizi yükseltmeden ve davranış-
la ilgili herhangi bir yorum yapmadan (ayıp, 
günah vb.) çocuğunuzun dikkatini başka bir 
yöne (çocuğunuzun ilgi duyduğu konu, eşya 
ya da etkinlik vb.) çekerek davranışı durdu-
rabilirsiniz. Uzmanlardan bu beceriye ilişkin 
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çocuğunuzla çalışmasını isteyebilirsiniz.  

Koruyucu Sağlık Tedbirleri Alma

Uygun olmayan cinsel davranışlar neticesin-
de birtakım sağlık sorunları da yaşanabilir. 
Çocuğunuz hijyen kurallarına uymadan cinsel 
rahatlama sağladığında ve öz bakımını yap-
tığında, öperek ya da dokunarak diğerleriyle 
etkileşime girdiğinde birtakım bulaşıcı sağlık 
sorunları ile karşılaşabilir. Bu tehditleri önle-
mek için çocuğunuza kalabalık ortamlarda 
sadece tokalaşarak selamlaşmasını, başkala-
rının kişisel eşyalarını kullanmamasını, umu-
mi tuvaletlerde hijyene dikkat etmesini, kendi 
tuvalet temizliğini uygun şekilde yapmasını, 
gün içinde 2-3 saat arayla ped değiştirmesini, 
dışarıdan eve geldiğinde, tuvaletten çıktığın-
da, yemekten önce ve sonra ellerini yıkaması 
gerektiğini, iç çamaşırını en az günde bir kez 
değiştirmesi gerektiğini vurgulayan açıklama-
lar yapınız. Bununla ilgili doktor desteği de 
alabilirsiniz.

BAKIM VEREN KİŞİLERİN YAPACAĞI ET-
KİNLİKLER

Hedef 8.2 Bireye cinsel gelişime uygun ve 
güvenli davranışlar kazandırmak için çalış-
malar yapar.

Hedef 8.3 Bireye uygun olmayan cinsel dav-
ranışlarla başa çıkma yöntemlerini kazandır-
mak için çalışmalar yapar.

Bu hedefe yönelik farklı hedef davranışların 

çalışılması mümkündür. Ancak bu bölümde 
tuvalette sergilenmesi gereken uygun dav-
ranışların kazandırılmasına yönelik örnek bir 
etkinliğe yer verilmiştir. 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Doğrudan 
Öğretim

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Tuvalet resmi, cinsel gelişime 
uygun olan ve olmayan davranışları içeren re-
simli kartlar…

Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Yönergelere ve sorulara 
anlamlı tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi 
taklit edebiliyor mu?”, “Gösterdiklerinize ve 
söylediklerinize en az 5 dk. süreyle dikkatini 
veriyor mu?”, “Bu sorulara yanıtınız “Evet” 
ise çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” ise 
çocuğunuza bu davranışları kazandırmaya 
yönelik çalışmalar yapınız ve bu süreçte 
uzman desteği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi/Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuzla kişisel alan mesafesini 
koruyarak yan yana oturunuz. Çocuğunuzun 
önüne cinsel gelişime uygun olan ve olmayan 
davranışları içeren resimli kartları koyarak 
“Önünde duran resimli kartlara dikkatlice 
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bak, başkalarının kullandığı bir tuvalette 
sergilememiz gereken uygun olan davranışları 
içeren kartı göster.” deyiniz. Ardından “Farklı 
ortamlardaki tuvaletlerde sergilememiz 
gereken uygun olan davranışlar nelerdir?” diye 
sorunuz. Çocuğunuz doğru cevap verdiğinde 

kayıt formuna (+), cevap vermediğinde ya 
da yanlış cevap verdiğinde ise (–) koyarak 
değerlendirmeyi tamamlayınız. Bu amaçla 
kullanabileceğiniz örnekler aşağıda yer 
almaktadır:

GÖRSELLER: 

132

Uygun ve güvenli olan davranışlara ilişkin 
resimli kartlar 
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Uygun ve güvenli olmayan davranışlara 
ilişkin resimli kartlar
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• Ortam Düzenleme

Çocuğunuzun odasını ya da evin salonunu 
bu çalışma için kullanabilirsiniz. Çalıştığınız 
odadan çocuğunuzun dikkatini dağıtacak olan 
oyuncakları, teknolojik aletleri (telefon, tablet 
vs) ve diğer eşyaları çıkartınız. Sessiz bir 
çalışma ortamı sağlayınız. Kullandığınız masa 
ve sandalyenin çocuğunuzun boyuna uygun 
olup olmadığını kontrol ediniz. Çocuğunuz 
masa başında çalışamayacak durumda ise 
yerde halı üzerinde veya çocuğunuzun yatağı 
üzerinde çalışabilirsiniz.  

• Dikkat çekme

Çocuğunuzun dikkatini çekmek için “Şimdi 
seninle çalışmaya başlıyoruz. Hazır görünü-
yorsun hadi başlayalım.” gibi dikkat sağlayı-
cı cümleler kullanınız. Çocuğunuza uygun 
ve güvenli olan cinsel davranışları yaptığı 
zaman kendini tanıdığı veya tanımadığı in-
sanlara karşı koruyabileceğini söyleyiniz. Ek 
olarak çocuğunuza sosyal alanlarda tuvaleti 
geldiği zaman, kıyafetinin ne kadarını açması 
gerektiğini bilmesinin onun güvenliği için 
önemli olduğunu söyleyiniz.

Uygulama:

Etkinlik 1: Uygun ve Güvenli Cinsel Davra-
nışları Tanıyorum

Çocuğunuzun önüne cinsel gelişime uygun 
olan ve olmayan davranışları içeren, herkese 

açık olan iki tuvalet resmi koyunuz (resimler 
sayfanın alt kısmında yer almaktadır). Çocu-
ğunuza “Tuvalette sergilememiz gereken uy-
gun olan davranışları içeren kartları göster.” 
deyiniz. İhtiyaç duyduğunda doğru cevabı 
bulması için çocuğunuza yardımcı olunuz. 
Resimler üzerinde çocuğunuza uygun ve 
güvenli cinsel davranışların neler olduğunu 
açıklayınız. Çocuğunuza aşağıda belirtilen 
açıklamaları yapınız.

• “Tuvaletin geldiği zaman tuvalete gitmelisin. 
Pisuvarın önüne gidince fermuarını açarak 
külotunu sıyırabilir ve ardından tuvaletini 
yapabilirsin. Tuvaletini yaparken özel 
bölgeni tuvalette bulunan diğer insanların 
görememesi gerekir. 

• “Tuvaletin geldiği zaman tuvalete gitmelisin. 
Tuvalet kabininin içine girince pantolon ve kü-
lotunu indirip ardından tuvaletini yapabilirsin. 
Tuvaletini yaparken kapıyı mutlaka kapatma-
lısın.

• Tuvaletini yaptıktan sonra pisuvarın önünde 
fermuarını çekmeli ve sonra tuvaletten ayrıl-
malısın.

• Tuvalet kabininde tuvaletini yaptıktan sonra 
külotunu ve pantolonunu çekerek giyinik bir 
şekilde dışarı çıkmalısın. 

Ardından çocuğunuza tuvalette uygun ve gü-
venli olan davranışları nasıl sergileyeceğine 
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ilişkin ipuçları sununuz. Çocuğunuza ipucu 
sunduğunuzda bu davranışları sergileyebilir-
se çocuğunuza bu davranışları kendi başına 
sergilemesi için fırsatlar veriniz. İhtiyaç duy-
duğunda doğru davranışları sergilemesi için 
ona yardımcı olunuz. Son olarak ise çocu-

ğunuzdan bağımsız olarak öğrendiği davra-
nışları sergilemesini isteyiniz. Çalışmalarınız 
sırasında çocuğunuzu sergilediği doğru dav-
ranışlar için ödüllendiriniz. Çocuğunuz doğru 
davranışları sergileyemezse bu davranışlara 
ilişkin tekrar ipuçları sununuz.

UYGUN DAVRANIŞLAR

Evin tuvaletinde uygun olan davranışlar: 

Okulun tuvaletinde uygun olan davranış

Evin tuvaletinde uygun olmayan davranışlar

Okulun tuvaletinde uygun olmayan davranışlar

UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLAR

GÖRSELLER: 
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Parkın tuvaletinde uygun olan davranışlar 

Piknikteki tuvalette uygun olan davranışlar 

Parkın tuvaletinde uygun olmayan davranışlar

Piknikteki tuvalette uygun olmayan davranışlar. 
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Misafirlikteki tuvalette uygun olan davranışlar Misafirlikteki tuvalette uygun olmayan davranışlar. 

Genelleme-İzleme:

Çocuğunuz tuvalette uygun ve güvenli olan 

davranışları ayırt etmeye ve sergilemeye 

başladıktan sonra çocuğunuzun farklı ortam-

larda (okulda vs.) ve farklı kişilerle (baba, 

anne, kardeş, öğretmen vs.) aynı çalışmayı 

yapmasını sağlayınız. Bu amaçla çocuğunu-

zun öğretmenlerinden destek isteyebilirsiniz. 

Çocuğunuzun öğrendiklerini unutup unutma-

dığının ve günlük yaşamda sürdürüp sürdü-

remediğinin belirlenmesi amacıyla izlenmesi 

gerekmektedir. İzleme çalışmasını uygun belli 

aralıklarla, örneğin haftalık ya da aylık yapı-

nız. 

Ölçme ve Değerlendirme: 

Çocuğunuzun önüne hazırladığınız resimleri 

koyunuz. “Başkalarının kullandığı bir tuvalet-

te sergilememiz gereken uygun olan davra-

nışları içeren kartı göster.” deyiniz. Ardından 

“Farklı ortamlardaki tuvaletlerde sergileme-

miz gereken uygun olan davranışlar nelerdir?” 

sorusunu sorunuz. Çocuğunuz doğru cevap 

verdiğinde kayıt formuna (+), cevap vermedi-

ğinde ya da yanlış cevap verdiğinde ise (–) 

koyarak değerlendirmeyi tamamlayınız.
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar: 

Çocuğunuza bakmak ile yükümlü kişi olarak 
sosyal alanlarda mahremiyet ve örtülülüğünün 

korunması için dışarı çıkmadan önce evde 
çocuğunuza tuvaletini yaptırtmalı ya da onu 
tuvaletini yapması için yönlendirmelisiniz.

“Uygun ve Güvenli Cinsel Davranışları Tanıyorum” Kayıt Formu
Çocuğun Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Çocuğunuza “tuvalette sergilememiz gereken uygun olan 
davranışları içeren kartları göster./tuvalette sergilememiz gereken uygun olan davranışları 
söyle” sorularını sorunuz.

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.

Hedef Tepkiler
Çalışma öncesi Çalışma sırası Çalışma sonrası
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

Evin tuvaletinde uygun olan davranışları 
gösterir / söyler.

Okulun tuvaletinde uygun olan davranış-
ları gösterir / söyler.

Parkın tuvaletinde uygun olan davranışla-
rı gösterir / söyler.

Piknikteki tuvalette uygun olan davranış-
ları gösterir / söyler.

Misafirlikteki tuvalette uygun olan davra-
nışları gösterir / söyler.
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CİNSEL
İSTİSMARA

 YÖNELİK UYGUN
 OLMAYAN
 İSTEKLERLE
 BAŞA ÇIKMA
 BECERİLERİ

9
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9. CİNSEL İSTİSMARA YÖNELİK UYGUN 
OLMAYAN İSTEKLERLE BAŞA ÇIKMA 
BECERİLERİ

Bu başlık altında iki tür hedefe ulaşmak 
amaçlanmaktadır. İlk olarak size kişiler ara-
sı iletişim, başkalarından gelen uygun olma-
yan istekler ve basılı ve elektronik araçlarla 
internetin güvenli kullanımına ilişkin bilgi ve 
anlayış, ikinci olarak ise bireye bu konularda 
bilgi ve becerileri edindirme yeterliliği kazan-
dırmak amaçlanmaktadır. 

BAKIM VEREN KİŞİLERİN BİLMESİ 
GEREKENLER

Hedef 9.1 Kişiler arası iletişimde uygun olan 
ve olmayan davranış kalıplarını açıklar.

Hedef 9.2 Uygun olmayan isteklerle başa çık-
ma yöntemlerini açıklar.

Hedef 9.3 Basılı ve elektronik araçlar ile 
internetin nasıl güvenli kullanılacağını açıklar.

Cinsel İstismara Yönelik Uygun Olmayan 
İsteklerle Başa Çıkma Becerileri

Çocuk istismarına yönelik uygun olmayan 
istekler; çocuğa cinsel içerikli şeyler anlatmak 
ve çocukla aynı içerikte konuşmalar yapmak/
yapmaya çalışmak, kendi cinsel organını ya 
da mahrem bölgesini çocuklara göstermeye 
çalışmak, röntgencilik, teşhircilik, çocuğun 
gözü önünde cinsel ilişki yaşamak ve çocuğun 
bunu izlemesini sağlamak, çocuktan cinsel 

organlarını göstermesini istemek, banyo 
vb. ortamlarda çocuğu izlemeye çalışmak, 
çocuğa cinsel içerikli ögeler göstermek, 
pornografik film izletmek ya da fotoğraf 
göstermek, çocuğu pornografik aktiviteler için 
kullanmak ve çocuğa cinsel içerikli materyal 
göstermek (pornografik film seyrettirmek, 
fotoğraflar göstermek) şeklinde sıralanabilir. 
Bu davranışların tamamı çocuk istismarı kap-
samında yer almaktadır ve uygun olmayan 
cinsel davranışlardan olarak kabul edilmekte-
dir. Çocuğunuzun uygun olmayan cinsel dav-
ranışlarla ve istismarla başa çıkabilmesi için 
okul öncesi dönemden başlayarak her geli-
şim düzeyine uygun eğitim alması gerekmek-
tedir. Konuyla ilgili ilk olarak yapılacaklardan 
biri onların istismar konusunda eğitilmesidir. 
Çocuklara kimler tarafından istismara uğra-
yabileceği anlatılmalıdır. Çocuğunuza iyi-kötü 
dokunma, mahremiyet eğitimi ve kendini sa-
vunma konusunda çalışmalar yapınız ve bu 
çalışmaları sıklıkla tekrar ediniz. İnternet, TV 
gibi kaynaklardan ya da arkadaş çevresinden 
cinsellik konusunda edinilen yanlış bilgiler 
çocuğunuzun cinsel gelişimini ve sağlığını 
olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle evde verile-
cek cinsel eğitim hayati öneme sahiptir. 

BAKIM VEREN KİŞİLERİN YAPACAĞI ET-
KİNLİKLER

Hedef 9.4 Bireye kişiler arası iletişimde uygun 
olan ve olmayan davranış kalıplarını tanıtır.
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Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Eş zamanlı ipucu ile öğretim

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri ve Materyalleri: Uygun olan ve olmayan davranış 
kalıplarını içeren resimli kartlar, örnek olay metinleri (uygulama kısmında)

Uygun olan davranış kartları ve 
senaryolar

1. Resim seti

2. Resim seti

Uygun olmayan davranış kartları ve 
senaryolar

GÖRSELLER: 
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Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Vücudunun bölümlerini tanıyor 
mu?”, “Gösterdiklerinize ve söylediklerinize 
en az 5 dk. süreyle dikkatini verebiliyor 

mu?”, “Sorularınıza ve yönergelerinize 
anlamlı tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit 
edebiliyor mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” 
ise beceriyi çalışmaya başlayabilirsiniz, 
“Hayır” ise çocuğunuza bu davranışları 
kazandırmaya yönelik çalışmalar yapınız ve 
bu süreçte uzman desteği alınız.

Uygun olan davranış kartları ve 
senaryolar

Uygun olmayan davranış kartları ve 
senaryolar

144

3. Resim seti

4. Resim seti
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Çocuğunuzun yapabildiklerinin belirlenmesi 
/ Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuzla karşılıklı olarak masaya otu-
runuz. “Şimdi masaya bazı fotoğraflar koya-
cağım. Dikkatle bakmanı istiyorum.” diyerek 
çocuğunuzun dikkatini çekiniz. Masanın üze-
rine biri kişiler arası iletişimde uygun olan ve 
biri uygun olmayan davranış kalıplarını içeren 
kitaptaki resimlerden ikisini yerleştiriniz. Ço-
cuğunuza “Resimlere bak, kişiler arası ileti-
şimde uygun olan/olmayan davranışı içeren 
resmi göster.” deyiniz. Çocuğunuz kişiler ara-
sı iletişimde uygun olan ve olmayan davranış 
kalıplarını içeren resmi doğru gösterdiğinde 
kayıt formuna (+), cevap vermediğinde ya da 
yanlış resmi gösterdiğinde (–) koyarak çocu-
ğunuzun performansını değerlendiriniz. 

• Ortamı düzenleme

Değerlendirme ve öğretim çalışmalarını evi-
nizde uygun bir ortamda gerçekleştiriniz. Bu 
amaçla çocuğunuzun odasını ya da evinizin 
salonunu kullanabilirsiniz. Çalıştığınız odada 
çocuğunuzun dikkatini dağıtacak olan oyun-
cakları, teknolojik aletleri (telefon, tablet vs.) 
ve diğer eşyaları odadan çıkartınız. Sessiz 
bir çalışma ortamı sağlayınız. Kullandığınız 
masa ve sandalyenin çocuğunuzun boyuna 
uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Çocu-
ğunuz masa başında çalışamayacak durum-
da ise yerde halı üzerinde veya çocuğunuzun 
yatağı üzerinde çalışabilirsiniz.  

• Dikkat çekme

Öğretime başlarken çocuğunuzun dikkatini 
çekmek için “Çalışmaya hazır görünüyorsun, 
hadi başlayalım!”, “Evet, başlıyoruz!” gibi dik-
kat çekici cümlelerden birini kullanınız. Ço-
cuğunuza “Karşındaki insanlarla konuşurken 
dikkat etmen gereken kurallar var. Bugün 
seninle biri ile konuşurken nasıl davranman 
gerektiğini öğreneceğiz. Eğer bunların neler 
olduğunu bilirsen kendini tehlikelerden koru-
yabilirsin.” deyiniz. Çocuğunuza kişiler arası 
iletişimde uygun olan ve olmayan davranış-
ların öğrenilmesinin önemini ve ne işe yara-
yacağını açıkladıktan sonra önceki bilgileriyle 
ilgili kısa bir konuşma yapınız. Örneğin “Kişi-
lerle iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz 
gerekir.” gibi sorularla çocuğunuzun konuyla 
ilgili konuşmasını sağlayınız. Ardından “Evet 
artık çalışmaya başlayabiliriz.” diyerek çalış-
maya başlayınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: İletişim Kurarken Uygun Olan /
Olmayan Davranışları Öğreniyorum

Çocuğunuz ile yan yana oturunuz. Çocuğu-
nuzun önüne gün içerisinde kişilerle kurduğu 
iletişim sırasında karşılaşabileceği durumları 
gösteren resimli kartları koyunuz. Kitabınızda 
bulunan resimli kartların 5’inin uygun olma-
yan davranış ve 5’nin uygun olan davranış 
kalıbı içermesine dikkat ediniz. Çocuğunuza 
resimleri incelemesi için 30-40 sn süre tanı-
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yınız. Resimleri tek tek elinize alarak “Resme 
bak.  Kişiler arası iletişimde uygun olan/ol-
mayan davranış resmini göster.” yönergesini 
sununuz. Hemen ardından doğru cevabı gös-
teriniz. Ardından çocuğunuzun cevap vermesi 
için 3-5 sn bekleyiniz. Çocuğunuz doğru ce-
vap verdiğinde onu ödüllendiriniz. Çocuğunuz 
yanlış cevap verir ya da herhangi bir cevap 
vermezse doğru cevaba model olunuz. Re-
simlerin öğretimi bittikten sonra öykünün ça-

Genelleme-İzleme: 

Çocuğunuz ile farklı ortamlarda da çalışmalar 
yapmalısınız. Örneğin, okul ortamını kullana-
bilirsiniz. Çocuğunuz ile güven çemberinde 
yer alan kişilerinde çalışmasını sağlayınız. 
Çocuğunuzun edindiği becerileri unutmama-
sı ve günlük yaşamda sürdürüp sürdüreme-
diğinin belirlenmesi amacıyla izlenmesi ge-
rekmektedir. İzleme çalışmasını çocuğunuz 

lışılmasına geçiniz. Öykü iki kez sesli olarak 
okunduktan sonra “Beni dikkatle dinle. Sana 
okuduğum göstereceğim. Daha sonra da 
senden göstermeni isteyeceğim. Sende gös-
terdikten sonra sana olay ile ilgili sorular so-
racağım. Şimdi başlıyorum.” diyerek okunan 
öykünün canlandırılmasına geçiniz. Daha 
sonra öykü ile ilgili soruları sorunuz. 

Formunu” kullanarak değerlendiriniz. Gerekli 

davranışı kazandıktan sonra çocuğunuzun 
özellikleri ve koşullarınız doğrultusunda uy-
gun belli aralıklarla, örneğin haftalık ya da ay-
lık olarak yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme: 

Çocuğunuzun çalışma öncesindeki, çalışma 
sırasındaki ve çalışma sonrasındaki perfor-
mansını “İletişim Kurarken Uygun Olan/Ol-
mayan Davranışları Öğreniyorum Kayıt

Kişiler Arası İletişimde Uygun Davranış İçeren 
Olay Metni ve Soruları

Kişiler Arası İletişimde Uygun Olmayan Dav-
ranış İçeren Olay Metni ve Soruları

Zeynep, sabah okula gitmek için evden çıktı. Servi-
sin gelmesini beklerken komşusu Veli Amca’yı gö-
rünce çok sevindi. Veli Amca’nın yanına geldi. “Gü-
naydın Veli Amca sana sarılabilir miyim?” diyerek 
izin istedi. Veli Amca da “Günaydın Zeynep bana 
sarılmana izin veriyorum.” dedikten sonra Zeynep 
ve Veli Amca sarıldılar.  

1-Zeynep Veli Amca’ya sarılmadan önce ne 
dedi?

2-Veli Amca Zeynep’e ne cevap verdi?

Zeynep, sabah okula gitmek için evden çıktı. 
Servisin gelmesini beklerken komşusu Veli Am-
ca’yı görünce çok sevindi. Veli Amca’ya doğru 
koşarak boynuna sarıldı. Veli Amca Zeynep’in 
ellerini boynundan indirerek “Hayır Zeynep ben-
den izin almadan bana sarılamazsın.” dedi.  

1-Zeynep Veli Amca’yı görünce ne yaptı?

2-Veli Amca Zeynep’in davranışı karşısında 
ne yaptı?

146
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ön hazırlıkları yapınız. “Kişiler arası iletişimde 
uygun olan/olmayan davranışı içeren resmi 
göster.” deyiniz ve çocuğunuzun cevapları-
nı kayıt formuna kaydediniz. Ardından kişiler 
arası iletişimde uygun olan ve olmayan dav-
ranış kalıplarına yönelik hazırladığınız se-
naryoyu okuyunuz ve çocuğunuza senaryo 

Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Çocuğunuzla çalışırken yukarıda bulunan 
benzer öyküleri oluşturabilirsiniz.

ile ilgili sorular sorarak ondan senaryodaki 
uygun olan davranışı canlandırmasını isteyi-
niz. Değerlendirme aşamasında kullanılacak 
resimler ve senaryoların uygulamada kullan-
dığımız materyallerden farklı olmasına özen 
gösteriniz.

Hedef 9.5 Bireye uygun olmayan isteklerle 
başa çıkma becerisi kazandırmaya yönelik 
çalışmalar yapar.

Hedef Davranışlar

Çalışma öncesi Çalışma sırası Çalışma 
sonrası

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

1. Resim Setindeki davranış kalıbını ayırt eder.

2. Resim Setindeki davranış kalıbını ayırt eder.

3. Resim Setindeki davranış kalıbını ayırt eder.

4. Resim Setindeki davranış kalıbını ayırt eder.

5. Resim Setindeki davranış kalıbını ayırt eder.

6. Öykü ile ilgili sorulara cevap verir.

7. Öyküdeki uygun iletişim davranışını canlandırır.

“İletişim Kurarken Uygun Olan/Olmayan Davranışları Öğreniyorum” Kayıt Formu
Çocuğun Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Kişiler arası iletişimde uygun olan/olmayan davranışı içeren resmi 
göster./Öykü ile ilgili sorulara cevap ver./Öyküdeki uygun olan iletişim davranışını canlandır.

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.
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Hedef 9.5 Bireye uygun olmayan isteklerle 
başa çıkma becerisi kazandırmaya yönelik 
çalışmalar yapar. 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Drama

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Uygun olan ve olmayan istek-
leri içeren senaryo öyküleri (sayfanın alt kıs-
mında yer almaktadır).

Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Vücudunun bölümlerini tanıyor 
mu?”, “Gösterdiklerinize ve söylediklerinize 
en az 5 dk. süreyle dikkatini verebiliyor mu?”, 
“Sorularınıza ve yönergelerinize anlamlı tep-
kide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit edebiliyor 
mu?”, “Uygun olan ve olmayan istekleri ayırt 
edebiliyor mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” 
ise beceriyi çalışmaya başlayabilirsiniz, “Ha-
yır” ise çocuğunuza bu davranışları kazandır-
maya yönelik çalışmalar yapınız ve bu süreç-
te uzman desteği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi/Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuzla karşılıklı, yan yana ya da 
L şeklinde masaya oturunuz. Uygun 
olmayan istekleri içeren bir senaryo havuzu 
oluşturunuz. Uygun olmayan istekler aşağı-
daki gibi belirlenebilir:

Dokunmak istemek 

Özel bölgelerini birbirine temas ettirerek 
sarılmak istemek

Öpmek istemek

Cinsel içerikli video izlettirmek

Kıyafetleri üzerinde yokken fotoğrafını çek-
mek

Özel bölgelerine bakmak istemek

Cinsel içerikli konuşmalar yapmak

Çocuğunuzun sıralanan bu tür uygun olmayan 
isteklerle nasıl başa çıktığını belirleme 
sürecine geçiniz. Bunun için havuzda yer alan 
uygun olmayan isteklere yönelik örnek olay 
metinleri hazırlayınız. Olay metinlerini hazır-
larken aşağıda yer alan tablodaki örneklerden 
yararlanabilirsiniz.

Örnek olayı çocuğunuza anlatınız. Ardından 
“Seninle uygun olan ve olmayan davranış-
ları öğrenmiştik. Uygun olmayan bir istekle 
karşılaştığında ne yapmalısın?” deyiniz. Ço-
cuğunuz uygun olmayan istekler karşısında 
ne yapacağını doğru bir şekilde söylediğinde 
ya da jest, mimik ve hareketleriyle ifade et-
tiğinde (hayır deme, itme, tırmalama- uzak-
laşma- güvendiği bir yetişkine söyleme) kayıt 
formuna (+), cevap vermediğinde ya da yan-
lış cevap verdiğinde (–) koyarak çocuğunu-
zun performansını belirleyiniz. Aşağıda uygun 
olmayan isteklere yönelik örnek olay metinleri 
yer almaktadır.
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Uygun Olmayan İstekler Uygun Olmayan İstekler Kar-
şısında Ne Yapılacağı

1- Annesi kızını okula komşunun oğlu ile gönderir. 
Komşunun oğlu kızı arabaya bindirirken kızın popo-
suna ellemeye çalışır.

Bağırır, hayır der.

Ortamdan uzaklaşır.

 Annesine durumu anlatır.
2- Babası kızını evde tadilat var gerekçesi ile alt kat 
komşusuna bırakır. Komşusu da kabul eder ve kızdan 
yaşça büyük olan abinin olduğu odaya götürerek “Siz 
birlikte oynayın benim mutfakta işim var.” der. Evin 
oğlu kıza evcilik oynamayı, bu oyun esnasında da 
karı kocayı canlandırmayı teklif eder. Evin oğlu ben 
senin kocanım şimdi evin kapısını çalacağım sende 
kapıyı açtıktan sonra dudağımdan beni öpeceksin 
derken kızın dudaklarına dudağını yaklaştırır. 

 Hayır der.

Ortamdan uzaklaşır.

 Babasına durumu anlatır.

3- Kız okuldan eve gelirken apartmanda komşusu ile 
karşılaşır. Komşu kızla sohbet ederken kıza çarpar ve 
kızı yere düşürür. Kız da canının çok yandığını söyle-
yerek poposuna dokunur. Komşu tanıdık bir doktor ar-
kadaşı olduğunu, pantolonunu çıkarmasını ve popo-
sunun fotoğrafını çekip doktor arkadaşına göndermek 
istediğini söyler. “Ona göre ilaç alırız.” der. 

Hayır der.

Ortamdan uzaklaşır.

 Anne ve babasına durumu 
anlatır.

4- Erkek çocuklar birbirlerine şut atma oyunu oynar-
lar. Oyunda kural kim yenerse yenilen onun dediğini 
yapacak şeklindedir. Oyunu kazanan çocuk kaybe-
den çocuktan genital bölgesini açmasını ister.

Hayır der.

Ortamdan uzaklaşır.

 Anne ve babasına durumu 
anlatır.

AŞAĞIDAKİLER GÖRSEL DEĞİLDİR OKUMA AMAÇLI HİKÂYELERDİR:
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• Ortamı düzenleme

Değerlendirme ve öğretim çalışmalarını evi-
nizde uygun bir ortamda gerçekleştiriniz. Ço-
cuğunuzun odasını ya da evinizin salonunu 
kullanabilirsiniz. Çalıştığınız odadan çocuğu-
nuzun dikkatini dağıtacak olan oyuncakları, 
teknolojik aletleri (telefon, tablet vs) ve diğer 
eşyaları çıkartınız. Sessiz bir çalışma ortamı 
sağlayınız. Kullandığınız masa ve sandalye-
nin çocuğunuzun boyuna uygun olup olmadı-
ğını kontrol ediniz. Çocuğunuz masa başında 
çalışamayacak durumda ise yerde halı üze-
rinde de çalışabilirsiniz.  

• Dikkat çekme

Öğretime başlarken çocuğunuzun dikkatini 
çekmek için “Çalışmaya hazır görünüyorsun, 
hadi başlayalım!”, “Evet, başlıyoruz!” gibi dik-
kat çekici cümlelerden birini kullanınız. Çocu-
ğunuza “Sen izin vermedikçe başkası sana 
dokunamaz, özel bölgelerini birbirine temas 
ettirerek sana sarılamaz, seni öpemez, sana 
cinsel içerikli video izlettiremez, kıyafetlerin 
üzerinde yokken fotoğrafını çekemez, kendi 
özel bölgelerini sana gösteremez, seninle cin-
sel içerikli konuşma yapamaz. Bu gibi durum-
larda kendini koruyabilmen için ne yapman 
gerektiğini bilmen gerekiyor. “Bugün seninle, 
başkaları uygun olmayan isteklerde bulundu-
ğunda ne yapman gerektiğini öğreneceğiz.” 
diyerek çocuğunuzu öğretime hazırlayabilir-
siniz.

Uygulama:

Etkinlik 1: Uygun Olmayan İsteklerle Başa 
Çıkmayı Öğreniyorum

Çocuğunuz ile yan yana oturunuz. Çocuğu-
nuzun yaşayabileceği uygun olmayan isteğin 
yer aldığı bir olay metni oluşturarak çalışma-
ya başlayınız. Bu amaçla yukarıda belirtilen 
örnek olay metinlerinden yararlanabilirsiniz. 
“Şimdi sana başına gelebilecek örnek bir olay 
okuyacağım ve sonrada bu olayı canlandıra-
cağım. Daha sonrada ne yapman gerektiğini 
söyleyeceğim. Beni dikkatlice dinle.” diyerek 
olay metnini iki kez sesli olarak okuyunuz. 
“Şimdi beni dikkatlice izle.” diyerek olay metni-
ni ve uygun olmayan istek karşısında ne yap-
tığınızı canlandırarak çocuğunuza gösteriniz. 
Canlandırmanın ardından böyle bir istekle 
karşılaştığımda “Hayır diyerek karşımdaki ki-
şiyi ittim, oradan uzaklaştım, güvendiğim bir 
yetişkine bu olayı anlattım” diyerek ne yap-
tığınızı sözel olarak açıklayınız. “Evet şimdi 
sıra sende.” diyerek çocuğunuzdan olayı can-
landırmasını isteyiniz. Çocuğunuzun yapabil-
diklerini ödüllendirip, yapamadığı basamak-
larda hatırlatmalar yapınız. Canlandırmadan 
sonra “Uygun olmayan bir istekle karşılaştı-
ğında ne yapmalısın? Göster/Söyle.” diyerek 
kısa bir tekrar yapınız, çocuğunuzun doğru 
cevaplarını ödüllendiriniz, yanlış cevaplarda 
ise çalışmayı tekrar ediniz. Hazırladığınız tüm 
örnek olay metinleri için söz edilen çalışmayı 
yapınız.
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Genelleme-İzleme: 

Çocuğunuz ile farklı ortamlarda da çalışma-
lar yapmalısınız. Örneğin okul ortamını kulla-
nabilirsiniz. Genelleme çalışmaları sırasında 
daha önce kullandığınız olay metinlerinden 
farklı metinler kullanabilirsiniz. Olay metinleri-
ni sadece sözlü olarak anlatarak değil çektiği-
niz videolarla da destekleyebilirsiniz. Çocuğu-
nuz ile güven çemberinde yer alan kişilerin de 
çalışmasını sağlayınız. Çocuğunuzun edindi-
ği becerileri unutup unutmadığının ve günlük 
yaşamda sürdürüp sürdüremediğinin belir-
lenmesi amacıyla izlenmesi gerekmektedir. 
İzleme çalışmasını çocuğunuz davranışı ka-

zandıktan sonra çocuğunuzun özellikleri ve 
koşullarınız doğrultusunda uygun belli aralık-
larla, örneğin haftalık ya da aylık yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme: 

Çocuğunuzun çalışma öncesindeki, çalışma 
sırasındaki ve çalışma sonrasındaki perfor-
mansını “Uygun Olmayan İsteklerle Başa 
Çıkma Kayıt Formunu” kullanarak değerlen-
diriniz. Gerekli ön hazırlıkları yapınız. “Uygun 
olmayan bir istekle karşılaştığında ne yapma-
lısın?” deyiniz ve çocuğunuzun cevaplarını 
kayıt formuna kaydediniz.

“Uygun Olmayan İsteklerle Başa Çıkma” Kayıt Formu
Çocuğun Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Uygun olmayan bir istekle karşılaştığında ne yapmalısın?

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.

Beceri Basamakları
*Çalışma öncesi *Çalışma sırası *Çalışma sonrası
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

1. Hayır der.
2. İter.
3. Ortamı terk eder.
4. Güvendiği kişiye haber verir.

Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Çocuğunuz “Hayır” deyip ittikten sonra 
karşıdaki kişi halen çocuğunuzu bırakmamış 
ise, o zaman çocuğunuzla “Karşısında-

ki kişiye bağır ve ittir” basamağını çalışınız. 
Kullandığınız olay metinlerini çocuğunuzun 
en çok vakit geçirdiği ortamları dikkate alarak 
hazırlayınız.
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Hedef 9.6 Bireye basılı ve elektronik araçlar 
ile internetin nasıl güvenli kullanılacağını 
açıklar.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Doğrudan 
Öğretim

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Uygun olmayan istekleri içe-
ren senaryolar

Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Vücudunun bölümlerini tanıyor 
mu?”, “Gösterdiklerinize ve söylediklerinize 
en az 5 dk. süreyle dikkatini verebiliyor 
mu?”, “Sorularınıza ve yönergelerinize 
anlamlı tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi 
taklit edebiliyor mu?”, “Çocuk, yardım 
isteme yöntemlerinden herhangi birisini 
gerçekleştirme becerisine sahip mi?” 
Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise beceriyi 
çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” ise 
çocuğunuza bu davranışları kazandırmaya 
yönelik çalışmalar yapınız ve bu süreçte 
uzman desteği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi / Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuzla kişisel alan mesafesini 
koruyarak yan yana oturunuz. Basılı ve 

elektronik araçlar ile internetin güvenli kul-
lanımına yönelik kuralları belirleyiniz. Bu 
kurallar aşağıdaki gibi belirlenebilir:

• İnternet  ortamındayken başkalarıyla 
iletişim kurduğu sırada kişisel bilgileri 
istendiğinde gizli tutması

• Özel bölge fotoğraflarını ve videolarını 
paylaşması istendiğinde paylaşmaması

• Tanımadığı birinden  gelen bir mesaj oldu-
ğunda mesaja yanıt vermemesi

• Kendi fotoğraflarını internette paylaşırken 
uygun fotoğrafları seçmesi ve fotoğrafları 
görebilecek kişileri sınırlandırması, (fotoğ-
raf seçiminde gerekli durumlarda bakım ve-
renden destek alması)

• Görüntülü aramalarda yalnızca yüzünü 
göstermesi

Çocuğunuzun bu kuralları bilip bilmediğini 
ve bu kuralların ne kadarını yapabildiğini 
belirleyiniz. Çocuğunuza “Seninle uygun 
olmayan istekler karşısında ne yapacağını 
öğrenmiştik. Peki, internet, tablet veya te-
lefon kullanırken uygun olmayan isteklerle 
başa çıkmak için hangi kurallara uymalı-
yız?” deyiniz. Çocuğunuzun kurallara ilişkin 
her bir doğru cevabı için kayıt formuna (+), 
yanlış cevabı için (–) koyarak çocuğunuzun 
performansını değerlendiriniz. 
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• Ortamı düzenleme

Değerlendirme ve öğretim çalışmalarını evi-
nizde uygun bir ortamda gerçekleştiriniz. Ço-
cuğunuzun odasını ya da evinizin salonunu 
kullanabilirsiniz. Çalıştığınız odadan çocuğu-
nuzun dikkatini dağıtacak olan oyuncakları, 
teknolojik aletleri (telefon, tablet vs) ve diğer 
eşyaları çıkartınız. Sessiz bir çalışma ortamı 
sağlayınız. Kullandığınız masa ve sandalye-
nin çocuğunuzun boyuna uygun olup olmadı-
ğını kontrol ediniz. Çocuğunuz masa başında 
çalışamayacak durumda ise yerde halı üze-
rinde de çalışabilirsiniz.  

• Dikkat çekme

Öğretime başlarken çocuğunuzun dikkatini 
çekmek için “Çalışmaya hazır görünüyorsun, 
hadi başlayalım!”, “Evet, başlıyoruz!” gibi 
dikkat çekici cümlelerden birini kullanınız. 
Çocuğunuza “İnternet ve telefon kullanırken 
de bazı kişiler sana uygun olmayan isteklerde 
bulunabilir. Örneğin, tanımadığın biri senden 
özel bölgelerinin fotoğrafını göndermeni iste-
yebilir ya da kişisel bilgilerini paylaşmanı is-
teyebilir. Sen izin vermedikçe uygun olmayan 
isteği devam ettiremez. Kendini koruyabilmen 
için bu durumda ne yapacağını bilmen gere-
kiyor.” deyiniz. Ardından uygulamaya geçiniz.

Uygulama:

Etkinlik 1: İnterneti Güvenli Kullanıyorum

Çocuğunuz ile yan yana, karşılıklı ya da L 

şeklinde oturunuz. “İnternet, tablet veya tele-
fonda vakit geçirmeyi seviyoruz. Ama bazen 
internet, tablet veya telefonla iletişim kurdu-
ğumuz insanlar uygun olmayan isteklerde 
bulunabilir. Bu gibi durumlarda internet, tablet 
veya telefon kullanırken dikkat etmemiz ge-
reken kuralları bilersek bu isteklerle başa çı-
kabiliriz. Şimdi beni dikkatlice dinle. İnternet, 
tablet veya telefon kullanırken uygun olmayan 
isteklerle başa çıkmak için hangi kurallara 
uymalıyız?” deyiniz.

1. Kural: Kişisel bilgilerini gizli tut. 

2. Kural: Şifreni sadece güven çemberinde 
olan kişiler ile paylaş.

3. Kural: İnternet ortamında sadece tanıdığın 
kişiler ile arkadaş ol.

4. Kural: İnternet ortamında sadece tanıdığın 
kişilerin takip isteğini kabul et.

5.  Kural: Sadece tanıdığın kişiler ile sohbet 
et.

6. Kural: Sadece tanıdığın kişilere, üzerinde 
kıyafetin varken çekilen fotoğraf ve videoları-
nı gönder. 

7. Kural: Sadece tanıdığın kişilerin fotoğraf ve 
videolarını kabul et.

8. Kural: İşin bitince internet hesabından çıkış 
yap.
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Kuralları söyledikten sonra her bir kuralı tek 
tek söyleyerek ve çocuğunuzdan söylemesini 
isteyerek ona model olunuz. 

“Beni dikkatlice dinle. Kişisel bilgilerim benim 
kullanıcı adım, ev adresim, okulum, telefon 
numaram ve şifremdir. Bu kişisel bilgilerimi 
internet ortamındayken hiç kimse ile paylaş-
mam.” deyiniz. Ardından çocuğunuza “Şimdi 
sıra sende, internet ortamında paylaşmaman 
gereken kişisel bilgilerin nelerdir? Söyle.” 
deyiniz. Diğer tüm kurallar için bu süreci tek-
rarlayınız. Model olma aşamasının ardından 
çocuğunuza kurallara yönelik sorularınızı so-
runuz. Çocuğunuz ihtiyaç duyduğunda ona 
yardım ederek rehberlik yapınız. Çocuğunuz 
kuralları hiçbir yardımda bulunmadan söy-
leyene kadar çalışmaya devam ediniz. Tüm 
aşamalarda çocuğunuzun doğru cevaplarını 
ödüllendiriniz. Çocuğunuz cevap vermez ya 
da yanlış cevap verirse çocuğunuza doğru 
cevaplar için model olunuz. 

Genelleme-İzleme: 

Çocuğunuz ile farklı ortamlarda da çalışmalar 
yapmalısınız. Örneğin okul ortamını 
kullanabilirsiniz. Çocuğunuz ile güven 
çemberinde yer alan kişilerin de çalışmasını 
sağlayınız. Çocuğunuzun edindiği becerile-
ri unutup unutmadığının ve günlük yaşam-
da sürdürüp sürdüremediğinin belirlenmesi 
amacıyla izlenmesi gerekmektedir. İzleme 
çalışmasınıçocuğunuz davranışı kazandıktan 
sonra çocuğunuzun özellikleri ve koşullarınız 
doğrultusunda uygun belli aralıklarla, örneğin 
haftalık ya da aylık yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme: 

Çocuğunuzun çalışma öncesindeki, çalışma 
sırasındaki ve çalışma sonrasındaki 
performansını “Elektronik Araçlar İle İnterne-
tin Güvenli Kullanımı Kayıt Formunu” kullana-
rak değerlendiriniz. Gerekli ön hazırlıkları ya-
pınız. “İnternet, tablet veya telefon kullanırken 
uygun olmayan isteklerle başa çıkmak için 
hangi kurallara uymalıyız?” deyiniz ve çocu-
ğunuzun cevaplarını kayıt formuna kaydedi-
niz.
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Kurallar
Çalışma Öncesi Çalışma Sırası Çalışma 

Sonrası
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

1. Kural: Kişisel bilgilerini gizli tutar. 
2. Kural: Şifresini sadece güven çemberinde 
olan kişiler ile paylaşır.
3. Kural: İnternet ortamında sadece tanıdığı 
kişiler ile arkadaş olur.
4. Kural: İnternet ortamında sadece tanıdığı 
kişilerin takip isteğini kabul eder.
5.  Kural: İnternet ortamında sadece tanıdığı 
kişiler ile sohbet eder.
6. Kural: Sadece gerçek hayatta tanıdığı kişi-
lere, üzerinde kıyafeti varken çekilen fotoğraf 
ve videolarını gönderir. 
7. Kural: Sadece gerçek hayatta tanıdığı kişi-
lerin fotoğraf ve videoları kabul eder.
8. Kural: İşi bitince internet hesabından çıkış 
yapar.

“Elektronik Araçlar İle İnternetin Güvenli Kullanımı” Kayıt Formu
Çocuğun Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: İnternet, tablet veya telefon kullanırken uygun olmayan isteklerle 
başa çıkmak için hangi kurallara uymalıyız?

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.

Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Çocuğunuza elektronik araçlar ile interneti 
kullanması için verdiğiniz sürenin 1 saati 
geçmemesine dikkat ediniz. Çocuğunuza uy-
gun olmayan istekleri kabul ettiğinde neler 
yaşayabileceği ile ilgili açıklamalarınızı sık sık 

tekrar ediniz. Neler yaşayabileceğine dair ya-
pacağınız açıklamalar; “birine kişisel bilgileri-
ni söylersen sana ait olan internet hesabına 
girerek bilgilerini çalabilir. Özel bölgelerinin 
fotoğraflarını gönderirsen başkalarına göste-
rebilir vs.” şeklinde olabilir.
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İHMAL/
İSTİSMARIN

 ÖNLENMESİ VE
 İHMAL İSTİSMAR
 DURUMLARINA
 MÜDAHALE
 YÖNTEMLERİ

10
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10. İHMAL/İSTİSMARIN ÖNLENMESİ 
VE İHMAL İSTİSMAR DURUMLARINA        
MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

Bu başlık altında bireye ihmal ve istismarın 
önlenmesi ve müdahale yöntemlerine yönelik 
bilgi ve beceri edindirme yeterliliği kazandır-
mak amaçlanmaktadır.

BAKIM VEREN KİŞİLERİN BİLMESİ GERE-
KENLER

Hedef 10.1 İhmal ve istismar davranışlarını 
açıklar.

İhmal ve Cinsel İstismar Davranışları 
Nelerdir?

İhmal; çocuğa bakma ile yükümlü olan 
kişinin, çocuğun fiziksel ve ruhsal yönden 
sağlıklı gelişmesi için gerekli olan koşulları 
sağlamaması ya da çocuğun bu konudaki 
gereksinimlerini dikkate almamasıdır. Bu 
gereksinimler, bedensel ve duygusal olarak 
sağlıklı olmak için gereken koşullardır. 
Çocuğun yeterli beslenmesine dikkat 
etmemek, söylediklerini görmezden gelmek, 
onunla ilgilenmemek ihmale örnektir. Cinsel 
içerikli davranışlar konusunda ihmale çocu-
ğunuzun duygusal gelişiminde gerçekleşen 
değişimleri fark edememek, cinsel isteklerini 
normal bir davranış gibi algılamamak ve önle-
meye çalışmak örnek olarak verilebilir.

Çocuk istismarı: çocuğa cinsel içerikli şeyler 
anlatmak ve çocukla aynı içerikte konuşmalar 

yapmak/yapmaya çalışmak, kendi cinsel 
organını ya da mahrem bölgesini çocuklara 
göstermeye çalışmak, röntgencilik, teşhircilik, 
çocuğun gözü önünde cinsel ilişki yaşamak ve 
çocuğun bunu izlemesini sağlamak, çocuktan 
cinsel organlarını göstermesini istemek, 
çocuğun yanında soyunmak ya da çocuğu 
soyunmaya zorlamak, banyo vb. ortamlarda 
çocuğu izlemeye çalışmak, çocuğa cinsel 
içerikli ögeler göstermek, çocuğu pornografik 
aktiviteler için kullanmak ve çocuğa cinsel 
içerikli materyal göstermek (pornografik film 
seyrettirmek, fotoğraflar göstermek), cin-
sel ilişki, öpme, cinsel amaçlı kucaklama ve 
dokunma veya edilgin cinsel davranışlar, 
çocuğun cinsel organını okşama şeklinde 
sıralanabilir. Bu davranışların tamamı çocuk 
istismarı kapsamında yer almaktadır. Özetle 
cinsel istismar; çocuğun rızası dışında ger-
çekleşen, çocuğun anlamlandıramadığı, baş-
kalarının cinsel dürtülerinin tatmini için çocu-
ğun kullanılmasıdır. 

Hedef 10.2 Bireye ihmal ve cinsel istismar 
davranışlarına ilişkin farkındalık kazandırmak 
için çalışmalar yapar.

Bireye İhmal ve Cinsel İstismar 
Davranışlarına İlişkin Farkındalık 
Kazandırma

Çocuğunuzun kendini koruyabilmesi için 
öncelikle tehlikenin ne olduğunu bilmesi 
ve anlamlandırması gerekir. Bu nedenle 
çocuğunuza cinsel istismarın ne olduğunu, 
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böyle bir durumla karşılaştığında ne yapması 
gerektiğini ve nasıl yardım isteyeceğini 
anlatmalısınız. Erken yaştan itibaren 
çocuğunuza evde vereceğiniz cinsel eğitim 
ve mahremiyet eğitimi çocuğunuzun kötü 
niyetli tüm davranışlardan korunması için 
büyük önem arz eder. Çocuğunuzda ihmal 
ve istismar kavramları hakkında farkındalık 
oluşturmak için mahremiyet ve istismardan 
korunma eğitimlerini gelişimsel yaşına uygun 
olarak sıklıkla tekrar etmelisiniz. Aynı zaman-
da çocuğunuzun başkalarını istismar etmesi-
ni önlemek üzere de benzer eğitimler gerçek-
leştirmelisiniz.

Hedef 10.3 İhmal ve cinsel istismara uğrayan 
bireydeki belirtileri sıralar.

İhmal ve Cinsel İstismara Uğrayan Bireydeki 
Belirtiler

Çocuğunuz maruz kaldığı cinsel istismarın 
devamında ya da sonrasında duygusal, dav-
ranışsal ya da fiziksel belirtiler gösterebilir. 
Duygusal belirtiler; yaşananların tekrar tek-
rar göz önünde canlanması, uyaranlara kar-
şı aşırı hassasiyet göstermesi, depresyon, 
olayla ilgili kontrol edilemeyen düşüncelerin 
zihinde tekrarı, kaygı düzeylerinde artış, ha-
yalinde yeniden yaşama şeklinde sıralanabi-
lir. Davranışsal belirtiler; aşırı durgunluk, içe 
kapanma ya da aşırı cinsel dürtü, uyku bo-
zuklukları, sık sık ağlama nöbeti, çığlık atma-
sını gerektirecek bir durum olmadığında çığlık 
atma, şeklinde görülebilir. Fiziksel belirtiler ise 

istismar edilen bölgede aşırı kaşınma ya da 
bu bölgeyi aşırı temizleme isteği, ilgili bölgede 
aşırı hassasiyet, kasılma, mide ağrısı, kusma 
vb. şeklinde görülebilir. Uzun vadede, yaşa-
nan cinsel taciz öyküsü genellikle yetişkinlikte 
de etkilerini sürdürebilir. Özellikle depresyon, 
cinsel işlev bozuklukları (fiziksel bir problemi 
olmamasına karşın rahatlayamama, kakasını 
yaparken zorlanma, acı çekme, mens döne-
minde düzensizlikler) ve madde kullanımı gibi 
çeşitli psikolojik bozuklukların geçmişinde bir 
taciz öyküsü yer alabilir.

Hedef 10.4 İhmal ve cinsel istismar durumun-
da izlenecek yolları açıklar.

İhmal ve Cinsel İstismar Durumlarında 
İzlenecek Yollar

Çocuğunuzda yukarıdaki belirtileri fark 
ettiğinizde ya da çocuğunuzun bu tür 
paylaşımları olduğunda ihmal ve cinsel 
istismar durumu olabileceğini düşünmelisiniz. 
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK, 2004) 5237 
sayılı kanununa göre, çocuk istismarı ve ih-
malinin bildirimi zorunludur. Bu zorunluluk 
278. madde ile her vatandaşı kapsamaktadır. 
Böyle bir durum karşısında aşağıda ifade edi-
len kurumlar aracılığıyla bildirimde bulunul-
malıdır. Çocuğunuz cinsel istismara uğrarsa 
aşağıdaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yar-
dım alabilirsiniz.
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Yardım Alınacak Kişi, Kurum ve Kuruluşlar 

1) Rehberlik Servisi

2) Okuldaki Diğer Öğretmenler 

3) Aile Bireyleri 

4) Bulunduğu İldeki ÇİM (Çocuk İzlem Mer-
kezi) 

5) En Yakın Polis Merkezi veya En Yakın Po-
lis /Jandarma Karakolu 

6) Cumhuriyet Savcılığı 

7) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe 
Müdürlüğü 

ÖNEMLİ TELEFONLAR: 

112 → Acil Yardım Hattı 

155 → Polis İmdat 

156 → Jandarma İmdat 

183 → Sosyal Destek Hattı (Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı)

Çocuğunuz ihmal ve istismara uğradığında 
bunun farkına varabilir. Çocuğunuz farkına 
varma durumu yaşadığında okulda ise 
öğretmenlerine ya da yukarıda belirtilen 
resmi kurum ve kuruluşlara bizzat kendisi 
de başvurabilir. Yaşadığı/gördüğü istismar 
durumunu haber verme/ihbar etmek için yu-
karıdaki önemli telefonlardan herhangi birini 
arayabilir. Bu sebeple çocuğunuzun perfor-

mans düzeyine göre kurum/kuruluş ve telefon 
numaralarını öğreteceğiniz çalışmalara da 
uzman desteği (rehber öğretmen/özel eğitim 
öğretmeni vb.) alarak yer verebilirsiniz. 

BAKIM VEREN KİŞİLERİN YAPACAĞI ET-
KİNLİKLER

Hedef 10.5 Bireye ihmal ve cinsel istismar 
davranışlarına ilişkin farkındalık kazandırır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Doğrudan 
anlatım, canlandırma

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Oyuncak Bebek 

Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz, “Gösterdiklerinize ve söyledikle-
rinize en az beş dakika süreyle dikkat göste-
riyor mu?”, “Yönergelere ve sorulara anlamlı 
tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit edebili-
yor mu?” Bu sorulara yanıtınız evet ise çalış-
maya başlayabilirsiniz. Hayır ise çocuğunuza 
bu davranışları kazandırmaya yönelik çalış-
malar yapınız ve bu süreçte uzman desteği 
alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi/Çalışma öncesi değerlendirme

Çocuğunuzun ihmal ve istismar konusunda 
bilgilenmesi için öncelikle mahremiyet, güven 
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çemberi, iyi ve kötü dokunuş konularında sahip 
olduğu bilgisini değerlendiriniz. Ardından 
kısa öyküler oluşturarak hangi davranışların 
cinsel istismar ve ihmal olduğunu sorunuz. 
Çalışmada kullanacağınız oyuncak bebeğin 
çocuğun rahat görebileceği büyüklükte olma-
sına özen gösteriniz. Çocuğunuzun doğru ce-
vapları için kayıt formuna (+), yanlış cevapları 
için ise (-) koyunuz.

• Ortam düzenleme

Çalışma yapacağınız ev ortamını 
çocuğunuzun özelliklerine göre düzenleyiniz. 
Çalışmayı yaparken ortamda sadece 
çocuğunuz ve siz bulununuz. Ortamın sessiz 
olmasını sağlayınız. Çocuğunuzla kişisel alan 
mesafesini koruyarak yan yana oturunuz. 
Çalışmada kullanacağınız araç-gereçlerinizi 
ve çocuğunuzun hoşlandığı yiyecek, 
oyuncak vb. malzemeleri çocuğunuzun 
dikkatini dağıtmayacak şekilde yanınızda 
bulundurunuz.

• Dikkat çekme

Çocuğunuzun dikkatini çekmek için “Şimdi 
seninle çalışmaya başlıyoruz. Hazır 
görünüyorsun hadi başlayalım.” gibi dikkat 
sağlayıcı cümleler kullanınız. Bu aşamada 
çocuğunuzu öğrenmeye hazır hale getirmek 
için “Bugün seninle güven çemberinde ol-
mayan kişiler, seni üzen, senin canını acıtan 
bir şey yapmak istediğinde ne yapacağını 
öğreneceğiz.” deyiniz.

Uygulama: 

Etkinlik 1: İhmal ve Cinsel İstismarı Tanı-
yorum

Çalışma 1: “Şimdi elimdeki (oyuncak) çocu-
ğa bak. “Burada bir çocuk var, gördün mü? 
Çocuğun adı ne olsun? Tamam adı….ol-
sun. Çocuk parkta oyun oynuyor bak (Oyun-
cak çocuğun parkta oyun oynadığını can-
landırın). Çocuk parkta ne yapıyor? Evet 
oyun oynuyor.” Çocuğun yanına biri gelmiş 
(Oyuncak çocuğun yanına yaklaşan ve onun 
belinden aşağıya doğru sarılmak isteyen 
birini canlandırın).Çocuğun yanına gelen kişi 
ne yapıyor? Evet sarılmak istiyor.” İzinsiz 
sarılmak istismardır. İstismar kötü bir şeydir.” 
diyerek çocuğunuzu bilgilendiriniz.

Çalışma 2: “Şimdi elimdeki çocuğa bak. 
Burada bir çocuk var, gördün mü? Bu çocuk 
dışarda oyun oynuyor. Çocuk dışarda ne 
oynasın? Evet, çocuk dışarda ………oynuyor 
(Çocuğunuz sevdiği bir oyunu söyleyebilir). 
Çocuk oynarken yanına gelen biri çocuğun 
özel bölgesine dokunmuş. Bu dokunuş istis-
mardır. İstismar kötü bir şeydir.” diyerek çocu-
ğunuzu bilgilendiriniz.

Çalışma 3: (Birden fazla oyuncak 
kullanabilirsiniz) “Şimdi elimdeki çocuklara 
bak. Burada çocuklar var, gördün mü? (Eliniz-
deki oyuncaklar ile oyun oynayan çocukları 
canlandırın). Çocuklar evde oyun oynuyorlar. 
Çocuklar hep birlikte ne oynuyorlar? Çocuklar 
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hep birlikte ………oynuyorlar. Çocuklardan 
birini evde olan insanlardan biri izinsiz kuca-
ğına almaya çalışmış. Senden izin almadan 
birinin seni kucağına alması, dokunması istis-
mardır.  İstismar kötü bir şeydir.” diyerek ço-
cuğunuzu bilgilendiriniz.

Çalışma 4: “Şimdi elimdeki çocuğa bak. Bu-
rada bir çocuk var, gördün mü? Çocuğu biri 
dudağından öpmeye çalışmış (Oyuncak üze-
rinde canlandırın) “Birinin seni dudağından 
öpmesi istismardır. İstismar kötü bir şeydir.” 
diyerek çocuğunuzu bilgilendiriniz.

Çalışma 5: “Şimdi elimdeki çocuğa bak. 
Burada bir çocuk var gördün mü? Çocuk 
dışarıda oyun oynarken akşam olmuş. Sonra 
evine gitmek istemiş. Ama evlerinin önünde 
başka bir çocuğun ağladığını görmüş. Çocuk 
annesinin onu bırakıp gittiğini söylemiş. 
Çocukların terk edilmesi ihmaldir. İhmal kötü 
bir şeydir.” diyerek çocuğunuzu bilgilendiriniz.

Çalışma 6: “Şimdi elimdeki çocuğa bak. 
Burada bir çocuk var gördün mü? Bu çocuk çok 
hasta olmuş, yatıyor (Oyuncak bebeğin hasta 
olduğunu canlandırın). Çocuk hasta yatarken 
evdeki kişiler onu doktora götürmemiş. Çocuk 
çok hasta. Kimse ona bakmamış. Çocuğun 
hastaneye götürülmemesi ihmaldir. İhmal 
kötü bir şeydir.” diyerek çocuğunuzu bilgilen-
diriniz.

İstismar ve ihmal konusunu çocuğunuza 
açıklandıktan sonra etkinlik her bir çalışma 

için tekrar edilmelidir. Tekrar çalışmaları 
yapılırken çocuğunuzun dikkat süresini göz 
önünde bulundurunuz.

Genelleme-İzleme:

Çocuğunuzun doğru davranışlar sergileyip 
sergilemediğini doğal ortamlarda diğer kişile-
rin varlığında gözlemleyiniz. Doğru cevaplar 
verdiğinde çocuğunuzu “Aferin, çok güzel” 
gibi cümleler ile cesaretlendiriniz. Çocuğunuz 
yanlış cevaplar veriyorsa çalışmayı tekrar 
ediniz. Çocuğunuzun öğrendiklerini unutup 
unutmadığını ve günlük yaşamda öğrendik-
lerini uygulayıp uygulamadığını izlemelisiniz. 
İzleme çalışmasını belli aralıklarla, örneğin 
haftalık ya da aylık olarak yapınız.

Ölçme ve Değerlendirme:

Çocuğunuzun çalışma öncesi, çalışma sırası 
ve çalışma sonrası performansını “İhmal ve 
Cinsel İstismarı Ayırt Eder Kayıt Formu” ör-
neğini kullanarak değerlendiriniz. Gerekli ha-
zırlıkları yaptıktan sonra formda ifade edilen 
cümleleri sırayla okuyarak çocuğunuzun ce-
vaplarını veri kayıt formuna yazınız.
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

İhmal ve cinsel istismar davranışlarına ilişkin 
olabildiğince farklı örnekler üzerinde çalışınız 
ve çalıştığınız örnekleri tabloya yazarak ço-

cuğunuzun cevaplarını kaydediniz. Değerlen-
dirme ve izleme oturumlarını ne zaman ger-
çekleştireceğinize çocuğunuzun özellikleri ve 
koşullarınızı dikkate alarak karar veriniz.

Hedef Davranışlar

Değerlendirme
Çalışma öncesi Çalışma sırası Çalışma 

sonrası
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

1. İzinsiz sarılmak istismardır.
2. Özel bölgeye dokunmak istismardır.
3. İzin almadan birinin kucağına alması, do-
kunması istismardır.
4. Birinin seni dudağından öpmesi istismardır.
5. Çocukların terk edilmesi ihmaldir.
6. Çocuğun hasta olduğu zaman hastaneye 
götürülmemesi ihmaldir.
Doğru Davranış Sayısı

“İhmal ve Cinsel İstismarı Ayırt Eder” Kayıt Formu

Çocuğunuzun Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Sana anlattığım durumun ne olduğunu söyle./Bu cümlede anlatılan 
durum ihmal mi? Cinsel istismar mı? (Çocuğunuzun düzeyine uygun bir yönerge seçiniz.)

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.
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Hedef 10.6 Bireye ihmal 
ve cinsel istismar durum-
larında izlenecek yolları 
ve müdahale yöntemlerini 
açıklar.

Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri: Doğrudan an-
latım

Öğretim Araç-Gereçleri / 
Öğretim Teknolojileri ve 
Materyalleri: Karton, çocu-
ğun kendi fotoğrafı, güven 
çemberinde yer alan aile 
üyelerinin A5 boyutunda 
fotoğrafları (elinizdeki fo-
toğrafların boyutları küçük 
ise renkli çıktı alarak A5 
boyutuna getirebilirsiniz), 
öğretmeni/rehber öğretme-
ni/diğer öğretmenler/okul 
idarecilerinin A5 boyutunda 
fotoğrafları (çocuğun okul-
da güven çemberinde yer 
alan kişileri sınıf öğretmeni 
ile görüşerek öğrenebilirsi-
niz), 155 polis imdat resmi 
(jandarmanın sorumlulu-
ğundaki bölgede yaşıyor-
sanız 156 jandarma imdat), 
yapıştırıcı, oyuncak telefon 
(rakamları büyük ve belir-
gin olan, tuşlarına basabi-
leceğiniz), resimli kartlar

1 5 6
JANDARMA
İMDAT
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Çocuğun Resmi

155 156

Güven
Çemberindeki

Aile Bireyi

Güven
Çemberindeki
Okul Personeli

Güven
Çemberindeki
Okul Personeli

Güven
Çemberindeki
Okul Personeli

Güven
Çemberindeki

Aile Bireyi

Güven
Çemberindeki

Aile Bireyi
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Öğretime Hazırlık:

• Çocuğunuz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Çocuğunuz “Yönergelere ve sorulara 
anlamlı tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi 
taklit edebiliyor mu?”, “Gösterdiklerinize ve 
söylediklerinize en az 5 dk. süreyle dikkatini 
veriyor mu?”, “İhmal/istismarın ne olduğunu, 
hangi durumların ihmal/istismar olduğunu 
biliyor mu?”, “Güven çemberinin ne olduğunu 
ve kimlerin bu çemberde yer aldığını 
biliyor mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” 
ise çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” ise 
çocuğunuza bu davranışları kazandırmaya 
yönelik çalışmalar yapınız ve bu süreçte 
uzman desteği alınız.

• Çocuğunuzun yapabildiklerinin 
belirlenmesi/Çalışma öncesi değerlendirme

Bakım veren kişi olarak çocuğunuzun tanıdığı 
birini aramasını ve aradığı kişi ile konuşması-
nı sağlayınız. Arama yaptığı kişi ile daha ön-
ceden belirlediğiniz bir konuda (örneğin gün 
içinde yaptığı şeyler) soru-cevap şeklinde 
iletişim kurmasını sağlayınız. Söylemek iste-
diklerini ne şekilde ifade ettiğini (tek kelime ile 
mi cevap veriyor yoksa gün içinde yaptıklarını 
açık ve net anlaşılır bir şekilde ifade ediyor 
mu?) gözlemleyiniz. Çocuğunuzun telefonda 
konuşurken kurduğu cümleleri bilmeniz ça-
lışmayı gerçekleştirirken size bu çalışmada 
yol gösterici olacaktır. Ardından çocuğunuza 

“İhmal/istismarı nerelere bildirebiliriz? Söyle.” 
diyerek çocuğunuzun ihmal/istismar durumla-
rında izlenecek yollar ve müdahale yöntem-
lerine ilişkin performansını değerlendiriniz. 
Çocuğunuzun verdiği cevapları ödüllendiriniz. 

• Ortam düzenleme

Çocuğunuzun odasını ya da evin salonunu 
bu çalışma için kullanabilirsiniz. Çalıştığınız 
odadan çocuğunuzun dikkatini dağıtacak 
olan eşyaları çıkartınız. Sessiz bir çalışma 
ortamı sağlayınız. Kullandığınız masa ve 
sandalyenin çocuğunuzun boyuna uygun 
olup olmadığını kontrol ediniz. Çalışmada 
kullanacağınız araç-gereçleri ve çocuğunuzun 
hoşuna giden yiyecek ya da oyuncakları 
çocuğunuzun dikkatini dağıtmayacak şekilde 
hazır bulundurunuz.

• Dikkat çekme

Çocuğun dikkatini çekmek için “Şimdi senin-
le çalışmaya başlıyoruz. Hazır görünüyor-
sun hadi başlayalım.” gibi dikkat sağlayıcı 
cümleler kullanınız. Çocuğunuza ihmal ve 
istismar durumunda ne yapması gerektiğinin 
bilmesinin önemli olduğunu söyleyiniz. “Biri 
senin özel bölgene dokunduğunda, seni aç 
bıraktığında, canını yaktığında ne yapman 
gerektiğini bilmelisin. Bunu bilmen vücudu-
nu koruman ve zarar görmemen için önem-
lidir. Çocuğunuzun öğreneceği bu beceriyi 
nerede kullanacağını anlaması için “Şimdi 
seninle ihmal/istismar durumunda bunu nasıl 

166



167167

bildireceğini çalışacağız. İhmal/ istismar kötü 
bir şeydir. İhmal/ istismarı hemen bildirmek 
çok önemlidir. Hemen bildirirsen kendini o 
kişiden korumuş olacaksın.” diyebilirsiniz.

Uygulama:

Etkinlik 1: İhmal / İstismar Durumunda Ne 
Yapacağımı Biliyorum. 

Çocuğunuzla yan yana, karşılıklı ya da L 
şeklinde oturunuz. Yanınıza büyük bir karton, 
keçeli kalem yapıştırıcı ve kullanacağınız kişi 
fotoğraflarını alınız. Kartonun üst kısmına baş-
lık olacak şekilde ‘‘İhmal /İstismar Durumunda 
Ne Yapacağımı Biliyorum.” Yazısını yazınız. 
Çocuğunuza kendi fotoğrafını göstererek, “Bu 
kimin fotoğrafı?” diye sorunuz. Çocuğunuzun 
cevaplaması için yeterli zaman veriniz. “Evet, 
bu senin fotoğrafın” diyerek çocuğunuzun fo-
toğrafını kartona birlikte yapıştırınız.

Aile bireylerinin resimlerinin olduğu kartları 
çocuğunuza göstererek ihmal /istismar du-
rumu evde yaşandıysa bunu aile bireylerine 
söylemesi gerektiğini anlatınız.  Biri seni özel 
bölgene dokunduğunda bunu annene, ba-
bana, öğretmenine (güven çemberinde yer 
alan kişilerin isimlerini sayabilirsiniz) söyle-
melisin. Ardından çocuğunuza “Peki istismar 
durumunda evdeysen bunu kime söylemen 
gerekiyor?” diye sorarak cevap vermesi için 
ona yeterli zaman veriniz. Çocuğunuz doğru 
cevabı verdiğinde “Aferin, harika vb.” diyerek 
onu ödüllendiriniz. Çocuğunuzun söylediği 

aile bireylerinin resimlerini kartona birlikte ya-
pıştırınız.

Çocuğunuza “İstismar durumunda 
okuldaysan bunu kime söyleyebilirsin?” diye 
sorarak tahminde bulunmasını sağlayınız. 
Doğru cevap verirse ödüllendiriniz. Yanlış 
cevap verirse “Şimdi resimlere bakalım 
kime söylememiz gerekir.” diyerek rehberlik 
öğretmeninin resmini ve yazısını çocuğunuza 
veriniz. Resimdeki kişiyi çocuğunuza 
göstererek “Bak tanıdın mı, rehberlik 
öğretmenin.” deyiniz. “Rehber Öğretmen” 
yazısını çocuğunuzun okumasını isteyiniz. 
Okuma yazma bilmiyorsa sadece resim 
üzerine konuşunuz, yazıyı siz okuyunuz. 
“Okuldaysan bunu rehber öğretmenine 
anlatman gerekir.”, “İstismar rehber öğretmene 
söylenir.” gibi cümlelerle çocuğunuzun bu 
durumu kime söylemesi gerektiğini anlatınız. 
Ardından “Peki o anda rehber öğretmen yoksa 
veya onu göremediysen ne yaparsın?” diye 
sorarak cevabını bekleyiniz. Çocuğunuzun 
cevabı doğruysa onu ödüllendiriniz, yanlışsa 
çocuğunuza “Güven çemberindeki diğer 
öğretmenlere anlatmalısın.” deyiniz. “Bu 
öğretmenler kimlerdir?” “İsimleri nedir?” 
gibi sorularla diğer öğretmenleri tanıtınız. 
“Okulda rehber öğretmeni göremezsen, 
güven çemberindeki diğer öğretmenlere 
yaşadığın istismarı söyleyebilirsin.” diyerek 
açıklama yapınız. Varsa çocuğunuzun 
sorularını cevaplayınız. “Senin okulundaki 
diğer öğretmenlerin kimler, onların adı nedir?” 
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sorularıyla öğretmenler ile ilgili bilgileri ve 
onlara anlatabileceği konusunu konuşunuz. 
Ardından öğretmenlerin fotoğraflarını 
çocuğunuzla birlikte kartona yapıştırınız.

Ardından “Eğer kimse yanında yoksa nereye 
haber verirsin?” sorusunu sorunuz. Çocuğu-
nuz doğru cevap verirse onu ödüllendiriniz. 
Çocuğunuz cevap vermez ya da yanlış cevap 
verirse 155 yazan polis resmini çocuğunuza 
gösteriniz. “Burada ne görüyorsun? Sence bu 
kim?” diyerek cevaplar üzerine konuşunuz. 
“Polisler bizleri korur, bize kötülük yapılmasını 
engeller.”, “155’i ararsak polise ulaşabiliriz.”, 
“155 Polisin numarasıdır.” gibi açıklamalarda 
bulununuz. “İstismarı 155’i arayarak bildire-
bilirsin.” deyiniz. “Hadi şimdi seninle bir can-
landırma yapalım.” diyerek oyuncak telefonu 
çıkartınız. Telefonu tanıttıktan sonra “Şimdi 
sen 155’i arayarak bu durumu nasıl bildire-
ceksin, ara bakalım.” deyiniz ve çocuğunuzun 
oyuncak telefonu kullanarak polisi arıyormuş 
gibi yapmasını, ardından anlatmasını sağlayı-
nız. Gerek duyduğunuzda ona model olunuz. 
“Beni izle aynısını yap.” diyerek önce siz ko-
nuşunuz, ardından çocuğunuzun konuşma-
sını sağlayınız. Telefon konuşmasına model 
olurken önce kendimizi tanıtmamız gerektiğini 
ve nereden aradığımızı söylememiz gerektiği-
ni göz önünde bulundurunuz. Telefon konuş-
masında “Ben istismara uğradım.” dememiz 
gerektiğini çocuğunuza anlatınız. “Polis dı-
şında başka nereyi arayabiliriz?” diye sorarak 
çocuğunuzun tahminde bulunmasını sağlayı-
nız. Ardından “183 Sosyal Destek Hattı” yazı-

sının olduğu resmi çıkartınız. Benzer soru ve 
açıklamaları bu resim için de yapınız. Uygun 
arama ve konuşma için gerek duyarsanız 
çocuğunuza model olunuz. Önce siz arayıp 
konuşunuz. Çocuğunuzun sizi izleyip aynısını 
yapmasını sağlayınız. Ardından bu resimleri 
de çocuğunuzla birlikte kartona yapıştırınız. 
Bu süreci çocuğunuzun bildirimde bulunaca-
ğı diğer yerler için de gerçekleştiriniz. “Şimdi 
istismarı nerelere bildirebiliriz söyle.” diyerek 
çocuğunuzun tek tek resimleri hatırlamasını 
ve tekrar etmesini sağlayınız. Hatırlamakta 
zorlanırsa kartonunu kullanarak ipuçları sunu-
nuz. İhmal durumu da için de aynı çalışmayı 
tekrarlayınız.

Genelleme-İzleme:

Benzer çalışmayı farklı ortamlarda ve fark-
lı kişilerle yeniden yürütünüz. Çocuğunuzun 
öğrendiklerini unutup unutmadığının ve gün-
lük yaşamda sürdürüp sürdüremediğinin be-
lirlenmesi amacıyla izlenmesi gerekmektedir. 
İzleme çalışmasını çocuğunuzun özellikleri ve 
koşullarınız doğrultusunda uygun, belli aralık-
larla (örneğin; haftalık ya da aylık) yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme:

Çocuğunuzun çalışma öncesi, çalışma sırası 
ve çalışma sonrası performansını “İhmal /
İstismar Durumunda Ne Yapacağımı Biliyorum 
Kayıt Formu” örneğini kullanarak değerlendiri-
niz. Bu amaçla “İstismarı nerelere bildirebili-
riz? Söyle.” yönergesini sununuz. Çocuğunu-
zun cevaplarını kayıt formuna kaydediniz.
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Çocuğunuzun ihmal/istismar durumunda 
hangi yolu izleyeceğini, kimlere, hangi 
kurumlara veya hangi numaralara 
bildireceğini öğrendikten sonra bu kişi, kurum 

ve numaraları bir karta yazıp odasında veya 
evde rahat ulaşabileceği bir yerde muhafaza 
ediniz. Çocuğunuzun psikolojik ve fiziksel 
sağlığı için hayati öneme sahip olan cinsel 
istismardan korunma becerileri çalışmalarına 
sıklıkla yer veriniz.

Hedef Davranışlar

Değerlendirme
Çalışma öncesi Çalışma sırası Çalışma 

sonrası
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

1) Aile Bireylerine bildirmesi gerektiğini 
söyler.
2) Rehberlik Servisine bildirmesi gerekti-
ğini söyler.
3) Okuldaki Diğer Öğretmenlere bildirmesi 
gerektiğini söyler.
4) Bulunduğu İldeki ÇİM (Çocuk İzlem 
Merkezi)ne bildirmesi gerektiğini söyler.
5) En Yakın Polis Merkezi veya En Yakın 
Polis /Jandarma Karakoluna bildirmesi ge-
rektiğini söyler.
6) Cumhuriyet Savcılığına bildirmesi ge-
rektiğini söyler.
7) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe 
Müdürlüğüne bildirmesi gerektiğini söyler.
112 → Acil Yardım Hattına bildirmesi ge-
rektiğini söyler.
155 → Polis İmdat a bildirmesi gerektiğini 
söyler.
156 → Jandarma İmdat a bildirmesi ge-
rektiğini söyler.
183 → Sosyal Destek Hattı (Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)na bildir-
mesi gerektiğini söyler.
Doğru Davranış Sayısı

“İhmal / İstismar Durumunda Ne Yapacağımı Biliyorum. Kayıt Formu
Çocuğunuzun Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Sa“İhmal/İstismarı nerelere bildirebiliriz? Söyle.”

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.
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ENGELLİ
BİREYLER 

 VE EVLİLİK
 DURUMUNA
 İLİŞKİN
 REHBERLİK

11
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11. ENGELLİ BİREYLER VE EVLİLİK 
DURUMUNA İLİŞKİN REHBERLİK 

Bu başlık altında engelli bireylerin evlilik 
durumuna ilişkin rehberlik etme, yasal 
düzenlemelerden haberdar etme ve evlenme 
durumunda yaşanılacak sorunlarla ilgili bilgi 
vermek amaçlanmaktadır.

BAKIM VEREN KİŞİLERİN BİLMESİ 
GEREKENLER   

Hedef 11.1 Engelli bireylere dair temel yasal 
süreçleri açıklar.

Hedef 11.2 Yasal sürecin başlatılmasını 
gerektirecek durumları açıklar.

Hedef 11.3 Engelli bireylerin evlenmesine 
ilişkin yasal düzenlemeler i açıklar

Hedef 11.4 Bireyin evlenmesi durumunda 
yaşanabilecek problemleri ve bu konuda 
yapılacak rehberlik çalışmalarını açıklar.

Engelli Bireylerin Evliliğine Yönelik Temel 
Yasal Süreçler

Ayırt Edebilme Gücü: Kişinin, makul surette 
hareket edebilme, fiillerinin sebep ve sonuç-
larını idrak edebilme yeteneğine ayırt etme 
gücü denir (kişilerin yaşadığı toplumun kültü-
rel özelliklerine ve yasalarına uygun şekilde 
hareket edebilme; yaptıklarının sebep ve so-
nuçlarını fark edebilme yeteneğine Ayırt Etme 
Gücü denir.).

Akıl Hastalığı: Bir akıl hastalığının fiil ehli-
yetini etkileyebilmesi için, ayırt etme gücünü, 
yani kişinin makul surette hareket edebilme 
yeteneğini etkileyecek nitelikte olması gere-
kir. (Bir akıl hastalığının kişinin yaptıklarının 
sebep ve sonuçlarını fark edemeyecek du-
rumda olmasını ifade etmektedir) Bakılacak 
husus, hastalığın belirli bir işlemi yaparken, 
hastanın ayırt etme gücünü etkileyecek de-
recede olup olmadığıdır. Önemli olan yapılan 
eylemde hastanın yaptıklarının sebep ve 
sonuçlarını ayırt etme becerisinin ne düzeyde 
olduğudur)Akıl hastalığının ayırt etme gücü-
nü kaldıracak nitelikte olmasının istisnası ev-
lenmede görülür. Ayırt etme gücünü ortadan 
kaldırıp kaldırmadığına bakılmaksızın (bireyin 
yaptıklarındaki sebep ve sonuçları ayırt etme-
sine bakılmaksızın), sağlık kurulu raporu ile 
evlenmek için bir tıbbi sakınca bulunmadığı 
belgelenmedikçe, her türlü akıl hastalığı kesin 
evlenme engeli olarak öngörülmüştür. 

Akıl Zayıflığı: Akli melekelerin (akli yeterliğin) 
yeteri kadar gelişmemiş ya da sonradan za-
yıflamış olmasına akıl zayıflığı denir. Akıl za-
yıflığının da fiili ehliyetini etkileyebilmesi için 
ayırt etme gücünü yok edecek nitelikte olması 
gerekir. Kısıtlanan kimse vesayet altına konu-
lur ve kendisine bir vasi atanır. Örneğin kişi 
akıl hastası olmasına rağmen, işlerini kendi-
si görebiliyorsa, sürekli korunma ve bakıma 
muhtaç değilse ya da başkalarının güvenliğini 
tehlikeye sokmuyorsa, sırf akıl hastası (ya da 
akıl zayıfı) diye kısıtlanmaz.
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Hak ehliyeti: Hak ehliyeti, tam ve sağ doğum 
ile elde edilen, bu sebeple her insanın sahip 
olduğu hak ve borçlara ehil olma (sahip olma) 
durumudur. 

Fiil ehliyeti: Bireyin, kendi fiili sonucunda hak 
edinebiliyor olma ya da borç altına girebilme 
durumudur.

Kısıtlanma (Vesayet): Ergin olan ve velayet 
altında olmayan bir kişinin, fiil ehliyetinin (hak 
edinebilme ve borç altına girebilme) doğrudan 
ve öncelikli olarak kendisinin ve dolaylı olarak 
da başkalarının hukuksal koruma ihtiyacıyla 
ve kanunda yer alan sebeplere dayalı olarak 
mahkeme kararıyla sınırlandırılmasıdır.

Mutlak Butlan: Sürekli olarak ayırt etme gü-
cünden yoksunluk durumudur (sürekli olarak 
kişinin yaptıklarının sebep ve sonuçlarını ayırt 
edememe durumudur).

Vasi: Engelli bireyin yasal temsilcisini ifade 
eder.

Yasal sürecin başlatılmasını gerektirecek 
durumlar

Türk Ceza Kanunu incelendiğinde, bir kişinin 
cinsel bütünlüğüne fiziksel ya da söz ile saldı-
rıda bulunulması suçları; Cinsel Saldırı (TCK 
md. 102), Çocukların Cinsel İstismarı (TCK 
md. 103), Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK 
md. 104) ve Cinsel Taciz (TCK md. 105) ola-
rak düzenlenmiş olup, bu suçların hepsi kas-
ten işlenebilmektedir. Diğer bir deyişle, cinsel 

suçları işleyen failin, fiilin anlam ve sonuçları-
nı bilmesi ve hareketlerini buna göre yönlen-
dirmesi gerekmektedir. 

Hiç şüphesiz, cinsel bütünlüğe karşı işlenmiş 
suçlarda korunan hukuki değer kişinin cinsel 
dokunulmazlığıdır. Aşağıda detaylıca ince-
leyeceğimiz suçlara konu fiiller, mağdurun 
vücudu üzerinde gerçekleştirilen cinsel dav-
ranışlar veya sözler ile cinsel dokunulmazlık 
ihlal edilmektedir. Aynı zamanda dolaylı ola-
rak korunan hukuki değer ise, cinsel dokunul-
mazlığın ihlali dolayısıyla meydana gelebile-
cek fiziksel ve ruhsal bütünlüktür. 

Türk Ceza Kanunu’nda cinsel içerikli suçlar 
kasten işlenebilen suçlar olarak düzenlendiği 
için, ihmal dolayısıyla cinsel saldırı ya da cin-
sel istismara uğrayan mağdur veya mağdur 
çocuğun ailesine, cinsel saldırı veya cinsel 
istismara iştirak etmedikleri sürece ceza veril-
memektedir. Zihinsel engelli bireylerin cinsel 
davranış veya sözel yolla cinsel bütünlüğü-
nü zedeleyen suçları cinsel saldırı (TCK md. 
102) ve çocukların cinsel istismarı (TCK md. 
103) olarak aşağıda inceleyeceğiz.

Cinsel Saldırı Suçu

“(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut 
dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun 
şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın 
sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.



174

(2) Fiilin vücuda organ veya bunun dışında 
bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştiril-
mesi durumunda, on iki yıldan az olmamak 
üzere hapis cezasına hükm olunur. Bu fiilin 
eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve 
kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyeti-
ne bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini sa-
vunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet iliş-
kisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak su-
retiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısım-
lığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya 
da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat 
edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından bir-
likte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama 
zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağla-
dığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlen-
mesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen 
cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve 
şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neti-
celerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten 
yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata gir-

mesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasına hükm olunur.”

Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesi uyarın-
ca, cinsel davranışlar ile bir kişinin vücut do-
kunulmazlığını ihlal eden kişinin, mağdurun 
şikâyeti üzerine, cezalandırılacağı öngörül-
müştür.  Bu suç tipinde yaptırım altına alınan 
fiil, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik cin-
sel davranışlarla mağdurun vücuduna temas 
etmek suretiyle ortaya çıkan fiillerdir. Örne-
ğin, mağdurun belinden tutarak sarılması, 
mağdurun da karşı koyup tekme atması da 
Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre cinsel sal-
dırı oluştuğu yönünde olup, fail; cinsel saldırı 
suçunun basit hali dolayısıyla cezalandırılır. 
Suçun basit usulünde soruşturma mağdurun 
şikâyetine tabidir. 

Bununla birlikte, bu suçun fiilin vücuda organ 
veya başka bir cisim sokulması suretiyle ger-
çekleştirilmesi ise ağırlaştırıcı sebep olarak 
kanunda düzenlenmiştir. Kanun “organ” te-
rimiyle sadece “cinsel organ”ları kast etme-
mekte, herhangi bir organ da (parmak, vb.) 
dâhil edilmesi söz konusu suç kapsamında 
değerlendirilmektedir. Aynı zamanda, soku-
lan cismin katı veya sıvı olmasının bir öne-
mi olmamakla birlikte, suç ile mağdurun acı 
hissetmesi de aranmamaktadır. Vücuda or-
gan veya sair cisim sokulması, fail tarafından 
yapılabileceği gibi, cebir veya tehdit ile bizzat 
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mağdura da yaptırılabilir. Bu aşamada soruş-
turmanın başlatılması için mağdurun şikâyeti 
aranmamaktadır. 

Suçun nitelikli halleri incelendiğinde ise, cin-
sel saldırı niteliğini taşıyan fiillerin beden veya 
ruh bakımından kendisini savunamayacak ki-
şilere karşı işlenmesi halinde de faile verile-
cek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Beden 
ve ruh bakımından kendini savunamayacak 
kişi teriminde dikkat edilmesi gereken husus, 
mağdurun suç teşkil eden cinsel içerikli fiile 
karşı koyma olanağını ortadan kaldıracak bir 
durumda olmasıdır. Söz konusu halin kalıcı 
veya geçici olması önem teşkil etmemektedir. 

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

“(1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci 
cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu cin-
sel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan 
on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyin-
de kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla ka-
dar hapis cezasına hükm olunur (Ek cümle: 
24/11/2016-6763/13 md.). Mağdurun on iki 
yaşını tamamlamamış̧ olması hâlinde veri-
lecek ceza, istismar durumunda on yıldan, 
sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. 
Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin 
çocuk olması halinde soruşturma ve kovuş-
turma yapılması mağdurun, velisinin veya 
vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar 
deyiminden; 

a) On beş yaşını tamamlamamış veya ta-
mamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam 
ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş 
olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü 
cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, 
hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranış-
lar, anlaşılır.

(2) (Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/13 
md.) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair 
bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilme-
si durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak 
üzere hapis cezasına hükm olunur. Mağdurun 
on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde 
verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

(3) Suçun;

a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

b) İ̇nsanların toplu olarak bir arada yaşama 
zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağla-
dığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısım-
lığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da 
üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat 
edinen tarafından,

d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile 
veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, ba-
kım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişi-
ler tarafından,
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e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin 
sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) ben-
dindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya 
da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kul-
lanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve 
şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neti-
celerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten 
yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata gir-
mesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasına hükmolunur.”

Yukarıdaki maddeden de görüleceği üze-
re, “Çocukların Cinsel İstismarı” suçu Türk 
Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde düzen-
lenmiş olup, kanun üçlü bir ayrıma gitmiştir. 
Buna göre, mağdur çocuğun on beş yaşını 
tamamlamamış olması, on beş yaşını tamam-
lamamış olması ya da tamamlamış olmasına 
rağmen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algı-
lama yeteneği gelişmemiş olan çocuk ayrımı-
nı yapmıştır. Mağdur, on beş yaşını tamamla-
mış ise, bu suçun oluşması için cebir, tehdit, 
hile ya da iradeyi etkileyen başka bir neden 
aranmaktadır. Bununla birlikte kanun koyucu, 
madde içerisinde on iki yaşını tamamlamamış 

mağdur çocuğu da ayrıca koruyarak, cezanın 
arttırılacağını öngörmüştür. Bu suç ile koru-
nan hukuki değer, mağdur çocuğun yararıdır. 
Kanun koyucu, cinsel istismar suçunda mağ-
dur çocuğu cinsel davranışlar ile muhatap ol-
maması için on beş yaş altı çocukların rıza-
sına itibar etmeyerek, hem dışarıya hem de 
kendisine karşı korumuştur. 103. maddenin 
birinci fıkrası ile yaptırım altına alınan fiil, ço-
cuğun cinsel davranışlar ile istismar edilmesi 
olup, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası 
öngörülmüştür. Cinsel istismarın vücuda or-
gan veya sair bir cisim sokulması suretiyle 
gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan 
aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmo-
lunmaktadır. Mağdurun on iki yaşınıtamamla-
mamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz 
yıldan az olamaz, denilerek hüküm verilmiştir.

Suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte, in-
sanların toplu olarak yaşama zorunluluğu olan 
yerlerde bundan faydalanılarak, üçüncü dere-
ce kayın hısımlığı da dahil olmak üzere kan 
veya hısım bağı olunması ya da üvey anne, 
baba, kardeş ve benzeri hısımlık kullanılmak 
suretiyle ya da kamu görevinin ya da hizmet 
ilişkisinin sağladığı kolaylıkla veya vasi, eğiti-
ci, öğretici, doktor ve benzeri gibi koruma ve 
gözetme yükümlülüğüne aykırı olarak işlenil-
mesi halinde de verilecek ceza yarı oranında 
arttırılmaktadır. Suç sonucu mağdur çocuk 
bitkisel hayata girmiş ya da hayatını kaybet-
miş ise, verilecek ceza ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası olmaktadır. 

176



177177

Cinsel Taciz Suçu

“(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz 
eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üze-
rine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına 
veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşıiş-
lenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya 
da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan fayda-
lanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile 
veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, ba-
kım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişi-
ler tarafından,

c) Aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolay-
lıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçla-
rının sağladığı kolaylıktan faydalanmak sure-
tiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarı-
daki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında 
artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, 
okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kal-
mış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.”

Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi uya-
rınca, bir kişiye fiziksel temasta bulunma-
dan, kişinin cinsel bütünlüğüne karşı, söz ve 
davranışlarla bir saldırıda bulunan kişilerin, 

mağdurun şikayeti üzerine cezalandırılacağı 
düzenlenmiştir. Fiilin çocuğa karşı işlenmesi 
ağırlaştırıcı sebeptir. Cinsel taciz suçu üzeri-
ne mağdur, okulundan veya ailesinden ayrı 
kalmak zorunda bırakılmış ise, verilecek ceza 
bir yıldan az olamaz.

Engelli Bireylerin Evlenmesine İlişkin Ya-
sal Düzenlemeler

Medeni kanunda, evlenme için asgari bir yaş 
öngörülmüştür. Kanunda öngörülen ev-
lenme yaşının üzerinde olan, fakat ayırt 
etme gücüne sahip olmayan kimselerin 
de evlenme ehliyeti yoktur. Buna karşılık 
evlenme yaşının üstünde olup da ayırt etme 
gücüne sahip bulunanların, ergin olup olma-
dıklarına, kısıtlı olup olmadıklarına göre uygu-
lanacak hükümler değişmektedir. Ayırt etme 
gücüne sahip, 18 yaşını doldurarak ergin 
olan ve kısıtlı bulunmayanlar, evlenme ehliye-
tine tam olarak sahip iken; ayırt etme gücüne 
sahip kısıtlılar ve evlenme yaşını geçmiş kü-
çükler (ergin olmayanlar) sınırlı bir evlenme 
ehliyetine sahiptirler. Özetle, tam ya da sınırlı 
evlenme ehliyetine sahip olabilmenin diğer 
şartlar yanında; iki temel şartı, yaş ve ayırt 
etme gücüne sahip olmaktır. Evlenme yaşına 
gelmiş olma, tek başına evlenebilmek için ye-
terli değildir. Bunun yanında yasa “Ayırt etme 
gücüne sahip olmayanlar evlenemez” hükmü-
nü getirerek, evlenebilmenin ikinci şartı olarak 
ayırt etme gücüne sahip olmayı aramıştır. Bi-
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lindiği gibi, ayırt etme gücü nisbi bir kavramdır 
ve yapılan işin sebep ve sonuçlarını anlaya-
bilecek durumda olmayı ifade eder. Evlenme 
açısından ayırt etme gücü evlenmenin anlam 
ve amacını anlayabilecek, evlenmeye bağlı 
yükümlülük ve ödevleri kavrayabilecek yete-
neğe sahip olmaktır. Yukarıda da belirtildiği 
gibi, ayırt etme gücünden yoksun kimseler 
evlenirlerse de bu evlenme hükümsüzdür. 
Ancak, hükümsüzlüğün türü, ayırt etme gü-
cünden yoksunluğun, sürekli mi (daimi) yoksa 
geçici mi olduğuna göre değişir. Bunun üzerin-
de hükümsüzlük bahsinde durulacaktır. Ancak 
burada, aradaki farka kısaca değinmek gere-
kirse; sürekli olarak ayırt etme gücünden yok-
sunluğun sonucu mutlak butlan (sürekli olarak 
kişinin yaptıklarının sebep ve sonuçlarını ayırt 
edememe durumu) iken; sadece evlenme 
merasimi yapılırken geçici olarak (örneğin; 
evlenme merasimi sırasından taraflardan biri 
sarhoştur) ayırt etme gücünden yoksunluk, 
nisbi butlan (kısmi olarak kişinin yaptıklarının 
sebep ve sonuçlarını ayırt edememe duru-
mu).sonucunu doğurur. Akıl hastaları, evlen-
melerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi 
sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça ev-
lenemezler. Burada sözü edilen akıl hastalığı, 
ayırt etme gücünü sürekli ortadan kaldırma-
yan akıl hastalığıdır. Çünkü, akıl hastalığı ayırt 
etme gücünü sürekli ortadan kaldırıyorsa, kişi 
zaten evlenme ehliyetine sahip değildir.

Bireyin Evlenmesi Durumunda Yaşanabi-
lecek Problemler ve Bu Konuda Rehberlik 
Çalışmaları

Bireylerin evlenme ve cinsel birlikteliklerine 
ilişkin hakları öncelikli olarak Türk Medeni 
Kanunu’nun 118. ve 160. maddeleri arasın-
da düzenlenmektedir. Ancak bu maddelere 
geçmeden önce, ayırt etme gücü ve ehliyet 
kavramlarını tanımlamak gerekmektedir. Türk 
Medeni Kanunu’muz iki adet ehliyet türünü 
düzenlemiştir; hak ehliyeti ve fiil ehliyeti. Hak 
ehliyeti, tam ve sağ doğum ile elde edilen, 
bu sebeple her insanın sahip olduğu hak ve 
borçlara ehil olma ehliyetidir. Aynı şekilde, 
bütün insanlar hukuk düzeninin sınırları için-
de, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler 
diyerek Türk Medeni Kanunu, Anayasa’nın 
eşitlik maddesine atıf yapmaktadır. Fiil ehliye-
ti ise Türk Medeni Kanunu’nda negatif olarak 
düzenlemiştir. Birey, kendi fiili sonucunda hak 
edinebiliyor ya da borç altına girebiliyorsa fiil 
ehliyetine sahiptir. Türk Medeni Kanunu’nun 
10. maddesi iki olumlu bir de olumsuz olmak 
üzere fiil ehliyetinin koşullarını düzenlemiştir. 
Olumlu koşullar ergin olmak ve ayırt etme gü-
cüne sahip olmak; olumsuz koşulu ile kısıtlı 
olmamaktır. Bizim konumuzla alakalı olarak 
açıklanması gereken hususlar, “ayırt etme 
gücü” ve “kısıtlılık” kavramlarıdır. İlk olarak 
“ayırt etme gücü” kavramını açıklayacak olur-
sak; ayırt etme gücü bireyin makul surette ha-
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reket edebilme, fiillerinin sebep ve sonuçlarını 
idrak edebilme yeteneğine denir. Bu tanım-
dan da anlaşılacağı üzere ayırt etme gücünün 
iki unsuru vardır: bilinç ve irade. Bilinç, kişinin 
hareketlerinin sebep ve sonuçlarını değer-
lendirebilme yeteneğidir. Burada hareketinin 
tüm sonuçlarını anlamış olması gerekemez. 
Varmak istediği sonucu bilmesi ve buna göre 
hareket etmesi yeterlidir. İrade ise, kişinin de-
ğerlendirdiği bir hususu gerçekleştirebilmek 
için harekete geçebilmesidir. Ayırt etme gücü, 
Türk Medeni Kanunu’nun 13. Maddesi’nde 
olumsuz olarak tanımlanmıştır. Diğer bir de-
yişle, ayırt etme gücünün bireylerde kural ola-
rak bulunduğunu kabul eden kanun koyucu, 
hangi hallerde bireylerin ayırt etme gücünden 
yoksun olduğunu sıralamıştır. Buna göre, ya-
şının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, 
akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer 
sebeplerden biriyle akla uygun biçimde dav-
ranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, 
bu Türk Medeni Kanunu’na göre ayırt etme 
gücüne sahiptir. Üzerinde durulması gereken 
diğer hususlar “akıl zayıflığı” ve “akıl hastalı-
ğı” kavramıdır. Akıl hastalığı, bireyin akli du-
rumunu etkileyici zihin veya beyin hastalıkları 
olarak tanımlanabilir. Ancak belirtmekte fayda 
vardır ki, tıbbın akıl hastalığı olarak kabul et-
tiği her hastalık fiil ehliyeti yönünden önemli 
değildir. Bir akıl hastalığının fiil ehliyetini et-
kileyebilmesi için ayırt etme gücünü, yani bi-
reyin makul surette hareket edebilme yetene-

ğini etkileyecek nitelikte olması gerekir. Akıl 
zayıflığı ise, bireyin akli melekelerinin yeterli 
kadar gelişmemiş veya sonradan zayıflamış 
olması olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun 
da fiil ehliyetini etkileyebilmesi için ayırt etme 
gücünü yok edecek nitelikte olması gerekir. 
Nitekim, ayırt etme gücü nisbi bir kavramdır. 
Yani, ayırt etme gücünün var olup olmadığı 
her olayda ayrı ayrı tespit edilmesi gerekir. 
İncelenmesi gereken nokta, bireyin genel 
olarak makul surette hareket edip etmediği 
veya her zaman dış etkenlere karşı koyacak 
iradi güce sahip olup olmadığı değildir; sap-
tanması gereken nokta, kişinin söz konusu 
işlem sırasında ayırt etme gücüne sahip olup 
olmadığıdır. Akıl hastalığı ve ayırt etme gücü 
kavramlarının Türk Medeni Kanunu’nda dü-
zenlenmesi, fiil ehliyeti ve vesayet maddele-
rinin haricinde, evlenme hususunda da karşı-
mıza çıkmaktadır. Evliliğin hukuki anlam ve 
sonuçları konusunda ayırt etme gücüne 
sahip olmayanlar, evlenme hukuki işlemi 
için tam ehliyetsizdir, diğer bir deyişle ev-
lenemez (TMK md. 125), kısıtlı bireyler ise 
evlenme konusunda sınırlı ehliyetsizdirler, 
yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlene-
mezler (TMK md. 127). Bu bağlamda, evlen-
mek isteyen akıl hastalığına sahip bireyin 
sağlık kurulu raporu ile evlenmek için bir 
tıbbi sakınca bulunmadığını belgeleme-
si gerekir. Aksi takdirde bütün bu sayılan 
minvaldeki evlenmeler, Türk Medeni Ka-
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nunu’na göre mutlak butlanla geçersizdir. 
Vesayeti gerektiren haller, Medeni Kanun’da 
küçüklük ve kısıtlılık adlı iki ana başlıkta dü-
zenlenmiştir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, 
savurganlık, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, 
özgürlüğü bağlayıcı ceza ve istek üzerine kı-
sıtlanma olarak düzenlenmiştir. Diğer bir de-
yişle, bu hallerin harici durumlarda kısıtlanma 
talep edilemez. Bu alt başlıklardan konumuz-
la ilgili olan kısıtlanma sebepleri, akıl sağlığı 
veya akıl zayıflığına bağlı vesayet ve istek 
üzerine kısıtlanmadır. Akıl hastalığı veya akıl 
zayıflığı sebebiyle kısıtlanma, Türk Medeni 
Kanunu’nun 405. maddesinde düzenlenmiş-
tir. Buna göre, “Akıl hastalığı veya akıl zayıf-
lığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korun-
ması ve bakımı için kendisine sürekli yardım 
gereken ya da başkalarının güvenliğini tehli-
keye sokan her ergin kısıtlanır.” denmektedir. 
İlk olarak akıl hastalığı ve akıl zayıflığının ne 
olduğunu biyolojik şart ve sosyal şart olarak 
iki başlıkta inceleyelim. Biyolojik şart olarak, 
bir bireyin kısıtlanabilmesi için akıl hasta-
lığı olması veya akıl zayıflığı olması gerek-
mektedir. Bununla birlikte, Türk Medeni 
Kanunu’nun 409. maddesinde akıl hasta-
lığı ve akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanmaya 
ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine 
karar verileceği öngörülmüştür. Sosyal şart 
olarak, “akıl sağlığı ve akıl zayıflığı sebebiyle 
işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı 
için kendisine sürekli yardım gereken” ibaresi 

bireyin kendisini korumak için olup, “başkala-
rının güvenliğini tehlikeye sokan” ibaresi ise 
üçüncü kişileri korumaya yönelik bir koruma 
tedbiridir. 

İncelenmesi gereken diğer bir husus da, istek 
üzerine kısıtlanmadır. Burada kanun koyucu, 
açıkladığımız sebeplerin dışında bir kısım 
sınırlı sayıdaki şartların da varlığı halinde 
ayırt etme gücüne sahip, ergin kişiye vasi 
atanmasına olanak tanımıştır. Türk Medeni 
Kanunu’nun 408. maddesine göre, “Yaşlılığı, 
(Değişikibare: 6462 - 25.4.2013 / m.1/52-c) 
“engelliliği”, deneyimsizliği veya ağır hastalı-
ğı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yöneteme-
diğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını is-
teyebilir.” Buradaki “engelliliği” ibaresi, 6462 
sayılı kanunla 2013 yılında getirilmiştir. Hiç 
şüphesiz, kanun koyucunun “engelliliği” iba-
resi ile kast ettiği fiziksel engelli bireylerin kı-
sıtlanmasına yöneliktir. Çünkü, Türk Medeni 
Kanunu’na göre zaten zihinsel ve psiko-sos-
yal engelli bireyler, akıl hastası veya akıl za-
yıflığına sahip olduğu kabul edilerek, ayırt 
etme gücüne sahip olmadıkları varsayıldığı 
için tam ehliyetsiz kategorisine konulmakta 
ve yaptıkları hukuki işlemler zaten kendiliğin-
den geçersiz kabul edilmektedir ve zaten özel 
maddesi bulunmaktadır. Zaten buradaki kısıt-
lanma talebi, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir mut-
lak hakkın kullanılması niteliğinde olduğu için, 
bu talepte bulunan bireyin ayırt etme gücüne 
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sahip olması gerekmektedir. Ayrıca buradaki 
talep unsuru da açık olmalıdır, ancak bireyin 
kendisinin gidip talepte bulunması gerekmez; 
örneğin, üçüncü bir kişinin ihbarı dolayısıyla 
açılan vesayet davasını kabul bildirimi ile ka-
bul edebilir. 

Üçüncü kişinin ihbarını incelemekte iken, 
kısaca vesayet davasının seyrinden de 
bahsetmek gerekmektedir. Vesayet davasında 
görevli ve yetkili mahkeme, vesayet altına 
alınacak kişinin yerleşim yerindeki Sulh 
Hukuk Mahkemesi’dir. Buradaki yetki, kesin 
yetki olduğu için kamu düzenini ilgilendirir ve 
mahkeme tarafından re’sen (izin alınmaksı-
zın) gözetilir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 
sebebiyle kısıtlamaya ancak resmi sağlık 
kurulu raporu üzerinden karar verilir, hakim 
burada kısıtlanması gereken kişiyi dinleyebilir. 
Bununla birlikte, bu bireyin hakim tarafından 
kısıtlılık kararı verilmeden önce dinlenebile-
ceği de düzenlenmiştir. Her ne kadar kanu-
nun lafzından “dinlenebilir” şeklinde isteğe 
bağlı gibi görünse de, Yargıtay çeşitli karar-
larında kısıtlanacak olan bireyin dinlenmeden 
karar verilmesini hakkaniyete uygun bulma-
mıştır. Kısıtlama kararı hemen kısıtlının yer-
leşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan 
olunur. Burada ilan, kısıtlama kararı gerçek-
leşen ehliyet sınırlamasının üçüncü kişilere 
bildirilmesinden ibarettir. Vasi tayinine ilişkin 
hükümler Türk Medeni Kanunu’nun 413 - 425 

ve 457. Maddelerinde düzenlenmiştir. Ergin 
ve kısıtlı olmayan gerçek kişiler vasi olarak 
atanabilir. Bunun haricinde kanaatimizce Türk 
Medeni Kanunu’nun 413. maddesinin birinci 
fıkrasında geçen “bu görevi yapabilecek ye-
tenekte olan” ibaresinin ciddiyetle ele alınma-
sı gerekir. Zira, konumuz olan zihinsel ve 
psiko-sosyal engelli bireylere vasi olarak 
atanacak kişinin, eğer aileden biri değilse, 
“özel yeterlilik şartı” aranarak bu konuda 
bilgisi olan, mümkünse uzman kişilerin 
atanması gerekir. Emredici nitelikteki 456. 
madde, vasinin görev süresini iki yıl ola-
rak belirlemiştir. Sürenin bitiminde, vesayet 
kararının alındığı Sulh Hukuk Mahkemesi ve-
sayet altındaki bireyin menfaatlerini de göz 
önüne alarak yapacağı bir değerlendirme ile 
görevi sona eren vasinin görevini iki yıl 
için uzatabilir. Doktrin’de bazı yazarlar, bu 
sürenin emredici kural olduğunu ve iki yılın 
dolmasıyla vasinin yasal temsilci sıfatıyla her-
hangi bir işlem yapamayacağını savunmakta-
dır. Ancak, Yargıtay verdiği çeşitli kararlarında 
vasinin iki yıl için atanmasını kural olarak ka-
bul etmiştir. Bu kural emredici olmadığına ve 
vasinin görevinden azledildiğine dair bir delil 
de bulunmadığına göre, vasinin görev süre-
sinin uzatıldığına dair ek karar alınmadığı 
gerekçesiyle de davanın reddine karar ve-
rilmesini doğru bulmamıştır. Temsil yetkisini 
inceleyecek olursak; vasi, vesayet altındaki 
bireyin yasal temsilcisidir. Bununla birlikte 
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vasi, görevini yerine getirirken kusurlu davra-
nışıyla vesayet altındaki kişiye verdiği zarar-
dan sorumludur. Vasi, yasal temsilci sıfatıyla 
hukuksal işlemde bulunurken doğrudan veya 
dolaylı temsilci sıfatıyla hareket etmektedir. 
Eğer vesayet altındaki kişi tam ehliyetsiz ise, 
vasi, vesayet altındaki kişi hesabına olan iş-
lemleri, yasak işlemler dışında, bizzat kendisi 
yapmak zorundadır. Tam ehliyetsizlerin yap-
tığı hukuksal işlemler kesin olarak hükümsüz 
olup, söz konusu hukuksal işleme ilişkin veri-
lecek olan izin veya icazet işlemi geçerli hale 
getirmeyecektir. Eğer vesayet altındaki kişi 
sınırlı ehliyetsiz ise, vasi, vesayet altındaki 
kişi hesabına olan işlemleri, yasak işlemler 
dışında, bizzat kendisi yapabileceği gibi, ken-
disinin izniyle bizzat vesayet altındaki kişi (di-
ğer bir deyişle ayırt etme gücüne sahip küçük 
veya kısıtlı) dahi yapabilir veya izinsiz yapılan 
hukuksal işlemi vasi, sonradan icazet vererek 
başından itibaren geçerli kılabilir. Yasal tem-
silci, sahip olduğu temsil yetkisini üçüncü 
bir kişiye devredemez. Ancak temsilci, tem-
sil yetkisi çerçevesinde münferit bir hukuksal 
işleme ilişkin olarak üçüncü bir kişiye temsil 
yetkisi vermesi kural olarak olanaklıdır. Ör-
neğin, yasal temsilci, vesayet altındaki kişi 
adına açılacak bir dava dolayısıyla avukata 
temsil yetkisi verebilir. Vasinin ilgili mahke-
melerden alabileceği izinler haricinde yasak 
işlemleri de bulunmaktadır. Bu yasak işlemle-
rin ne olduğu Türk Medeni Kanunu’nun 449. 

maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre 
yasal temsilci, vesayet altındaki kişi adına ke-
fil olamaz, vakıf kuramaz ve önemli bağışlar-
da bulunamaz. Bu işlemlerde sınırlı ehliyetsi-
zin yasal temsilciye izin veya icazet vermesi 
de söz konusu olamaz. Bununla birlikte, Türk 
Medeni Kanunu’nun 450. maddesini de ince-
lemekte fayda bulunmaktadır. Anılan madde-
de, “Vesayet altındaki kişi görüşlerini oluş-
turma ve açıklama yeteneğine sahipse, vasi 
önemli işlerde karar vermeden önce olanak 
ölçüsünde, onun görüşünü almakla yükümlü-
dür.” denmekte ve vasiye, vesayet altına alı-
nan kişiyi dinleme yükümlülüğü getirmektedir. 
Hiç şüphesiz, vasi, vesayet altındaki kişinin 
sağlıklı olarak görüşünü oluşturabilmesi için 
gerekli her noktada kendisine bilgi vermelidir. 
Ancak, vasinin, bu dinleme yükümlülüğüne 
rağmen vesayet altındaki kişiyi dinlemeden 
yapacağı hukuksal işlem ve alacağı kararlar 
da geçerlidir. Diğer bir deyişle, bir yükümlülük 
yüklenmiş; ancak hukuksal bir yaptırım ön gö-
rülmemiştir. Maddenin ikinci fıkrasında belirti-
len “Vesayet altındaki kişinin işi uygun bulmuş 
olması vasiyi sorumluluktan kurtarmaz.” iba-
resi ise, hukuksal işlem sonrasında izin veya 
icazet veren vesayet altındaki kişinin zararı-
na olan durumlarda vasinin sorumluluğunun 
devam edeceğine ilişkindir. Vesayet altındaki 
kişinin tek başına hareket etmesini inceleye-
cek olursak, ayırt etme gücüne sahip olan ve-
sayet altındaki kişi, vasisinin açık veya örtülü 
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izni veya sonradan onamasıyla yükümlülük 
altına girebilir veya bir haktan vazgeçebilir. 
Hiç şüphesiz burada ayırt etme gücüne sahip 
vesayet altındaki kişi ile bahsedilen sınırlı eh-
liyetsizdir. Buradaki izin veya icazet, hukuk-
sal işleme ilişkin geçerlilik şartı niteliğinde bir 
tamamlayıcı olgudur. Burada vasi, hukuksal 
işleme baştan izin verirse hiçbir problem yok-
tur, hukuki işlem geçerli bir şekilde var olur. 
İncelenmesi gereken husus vasinin icazet 
verip vermemesidir. Bu sürede hukuki işlem 
askıda hükümsüzdür. Vesayet altındaki kişi-
nin bir hukuksal işleme girdiğini öğrenen vasi, 
makul bir süre içerisinde işleme icazet ver-
melidir. İşleme icazet verilmesi halinde işlem 
başından beri geçerli olarak kurulmuş sayılır. 
Ancak vasi, işleme makul bir süre içerisinde 
icazet verip vermeme konusundaki iradesi-
ni ortaya koymazsa veya icazet vermediğini 
açıklarsa, işlem başından itibaren yani geç-
mişe etkili olarak batıl hale gelir. Türk Mede-
ni Kanunu, vasiye sınırsız yetki vermemiştir; 
Türk Medeni Kanunu’nun 462. maddesinde 
vasinin izniyle beraber vesayet makamının da 
izninin alınmasını; Türk Medeni Kanunu’nun 
453. maddesinde ise vesayet makamı ile bir-
likte denetim makamının da (Asliye Hukuk 
Mahkemesi) iznini gerekli kılmıştır. Vasiliğin 
sona ermesi de Türk Medeni Kanunu’nun 479. 
ve devamı maddelerinde sıralanmıştır. Vasilik 
görevinin kendiliğinden sonra erdiği haller ve 
vasilik görevinin kendiliğinden sonra ermedi-

ği haller olarak ikili bir ayrıma gitmek gerek-
mektedir. Vasiliğin kendiliğinden sonra erdiği 
halleri vasinin ölümü, ehliyetsiz hale gelmesi 
(diğer bir deyiş ile kendisine vasi atanması) 
kasıtlı işlenmiş suçtan hapse mahkûm olma-
sı, vasinin görev süresinin dolmasını sayılabil-
mektedir. Vasilik görevinin kendiliğinden sona 
ermediği hallere ise vasilik engellerinin varlığı 
ve vasilikten kaçınma sebebinin varlığı olarak 
sayılabilmektedir. Eğer vasi, görev süresi içe-
risinde görevini ağır surette ihmal ederse, yet-
kilerini kötüye kullanırsa, güven sarsıcı davra-
nışlarda bulunursa, borçlarını ödemede acze 
düşerse veya bu sebepler haricinde başkaca 
sebeplerce vasinin görevini yapmakta yeter-
sizliği söz konusu olur ve vesayet altındaki 
kişinin menfaatleri tehlikeye düşerse, vesayet 
makamı vasiyi görevden alabilir. Burada gö-
revden alma ile yetkili mahkeme Sulh Hukuk 
Mahkemesidir. 
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12. CİNSEL GELİŞİMİ DİKKATE ALARAK 
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANININ 
HAZIRLANMASI

Bu başlık altında size bireyselleştirilmiş eğitim 
planı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmak 
amaçlanmaktadır. 

Hedef 12.1 Bireyin cinsel gelişim alanına iliş-
kin gereksinimlerini belirler.

Hedef 12.2 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının 
uygulanmasında iş birliği yapar.

Çalışmada Kullanılacak Formlar:

EK 1 (Cinsel Eğitim Performans Belirleme 
Formu)

EK 2 (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Formu)

EK 3 (Cinsel Gelişim Öğretimi İzleme Formu)

BEP’in Hazırlanması Süreci

Çocuğunuzun cinsel gelişimini destekleyebil-
mek üzere çalışmalar yapabilmeniz için cin-
sel gelişimin de bir gelişim alanı olduğunu ve 
desteklenmesi gerektiğini kabul etmeli, gerek-
sinim belirlemek üzere yapılacak çalışmalar-
da size yöneltilen sorulara samimiyetle cevap 
vermeli ve uzmanlarla iş birliği yapmalısınız.

Bir bakım veren olarak BEP biriminin doğal 
bir üyesi olduğunuzdan BEP’in hazırlanması 
ve uygulanması sürecinde öğretmenle/uz-
manla iş birliği yapabilmek adına BEP top-
lantısı öncesinde “Cinsel Eğitim Performans 

Belirleme Formunu”doldurunuz.  EK 1’de yer 
alan bu formda her bir maddeyi “Evet” veya 
“Hayır” şeklinde yanıtlamaya özen gösteriniz. 
Formun doldurulması sürecinde çocuğunu-
zun güven çemberinde bulunan kişilerle fi-
kir alışverişinde bulunarak onlardan da bilgi 
alabilirsiniz. Bakım veren kişi olarak çocuğu-
nuzun cinsel gelişimiyle ilgili formda “Evet” 
olarak işaretlediğiniz maddeler çocuğunuzun 
yapabildikleridir. “Hayır” olarak işaretlediğiniz 
maddeler ise çalışmanız gereken davranışları 
ifade etmektedir. Form doldurulduktan son-
ra EK 2’de yer alan BEP formunu öğretmen/
uzmanlarla iş birliği yaparak doldurunuz. Son 
olarak EK 3’te yer alan formu doldurarak öğ-
retim sürecinizin takibini yapabilirsiniz.
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EK 1 Cinsel Eğitim Performans Belirleme Formu

Kazanım Evet Hayır Açıklama
Tuvaletin ve banyonun, odasının olduğunu bilir. 
Vücudunun mahrem bölgelerini tanır.
Evindeki mahremiyet alanlarını bilir.
Evdeki mahremiyet alanlarını ihtiyaçlarına göre kullanır.
Başkalarının mahremiyet alanına izin isteyerek girer.
Kendi yatağında yalnız uyur.
Özel bölgelerinin temizliğini kendisi yapar. 
Güven çemberinde olan kişileri tanır.
İhtiyaç duyduğunda güven çemberindeki kişilerden yardım ister.
İyi ve kötü dokunmayı ayırt eder.
Kötü dokunmaya maruz kaldığında ne yapacağını bilir.
Cinsiyet rollerini bilir.
Cinsiyet rollerine uygun davranır.
Cinsiyet rollerine uygun giyinir.
Mens (adet) dönemini takip eder.
Mens (adet) döneminde ped kullanımını bilir.
İç çamaşırlarını ve kıyafetlerini kendisi giyer.
İç çamaşırlarını ve kıyafetlerini kendisi çıkarır.
Rahatlama davranışlarında bulunur. 
Rahatlama davranışlarını nerede yapacağını bilir.
Kendisini başkalarına izinli ya da izinsiz öptürmez
Ergenlik döneminde vücudundaki değişimleri fark eder.
Yalnız başına banyo yapar.
Mahrem bölgelerini açmaz.
Başkalarının mahrem bölgelerini açmaz.
Dokunmak için izin ister.
Özel bölgelerine mahremiyet alanları dışında dokunmaz.
Başkalarının mahrem bölgelerine dokunmaz.
Tuvalet ihtiyacını yalnızca tuvalette giderir.
Rahatlama sonrası temizliğini yapar.
Cinsel içerikli konuları günlük konuşmalarda kullanmaz.
İhmal ve istismara uğradığında güven çemberindeki kişiye anlatır.
Şahit olduğu ihmal ve istismar durumunu güven çemberindeki 
kişiye anlatır.
İhmal ve istismar durumunda yardım isteyeceği telefon(155 ya 
da 156) numaralını bilir.



188

Çocuğun Adı-Soyadı:     

Çocuğun Yaşı:

Tarih:

Ay Uzun dönemli 
amaçlar

Kısa dönmeli 
amaçlar

Yöntem -   
Teknikler Araç-Gereçler Değerlendirme Sorumlular

EK 2

BİREYSEL EĞİTİM PLANI
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EK 3
Cinsel Gelişim Öğretimi İzleme Formu

Yönerge: EK-2’ de öğretimi yapılacak amaç-
lardan BEP toplantısında belirlediklerinizi 
aşağıda öğretimi yapılacak amaçlar bölümü-
ne yazınız. Çocuğunuzun öğretim sonrası 

performansını belli aralıklarla izleyerek forma 
işaretleyiniz. Çocuğunuzun performansını de-
ğerlendirirken yardım sunduğunuz durumlar-
da aşağıdaki kısaltmaları kullanarak çocuğu-
nuzun hangi yardım türüyle hedef davranışı 
gerçekleştirdiğini belirtiniz.

Öğretimi Yapılacak Amaçlar İzleme Sayısı

1. 2. 3. 4. 5.

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız.
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*FY.( Fiziksel yardım): Çocuğunuzun fiziksel becerileri yapamadığı durumda ellerinden tutarak 
ona yardım etmenizdir. 

*MO.(Model olma): Çocuğunuzun becerileri yapamadığı durumda nasıl yapılacağını ona gös-
termenizdir. 

*Sİ.(Sözel İpucu): Çocuğunuz becerileri yapamadığı durumda nasıl yapılacağını ona anlatma-
nızdır. 

*B. (Bağımsız): Çocuğunuzun çalışılan becerileri her defasında doğru olarak yardım almadan 
yapabilmesidir. 
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http://actforyouth.net/sexual_health/sexual_development.cfm

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Geli%C5%9Fim%20Alanlar%-
C4%B1.pd

http://www.ncsby.org/content/childhood-sexual-development

http://www.srcp.org/for_some_parents/developmental_disabilities/activities_to_use_with_
your_child/autismDD.html

https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/parents-15/

https://pediatrics.aappublications.org/content/138/2/e20161348

https://synapse.org.au/information-services/sexual-development-of-young-children-fact-she-
et.aspx

https://tasccalberta.com/healthy-sexual-development-highrisk-youth/

https://www.e-psikiyatri.com/cocuklarda-cinsel-gelisim

https://www.haberturk.com/saglik/haber/1136566-tvdeki-opusme-sahnesinin-cocuklarla-bir-
likte-izlenmesi-dogru-mu

https://www.kidsgourmet.com.tr/cocugunuz-internette-cinsel-icerikli-videolar-mi-izliyo

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/sexual-development

https://www.stopitnow.org/ohc-content/what-is-age-appropriate
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"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan 
görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."


