
 

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

ÖZEL MARMARA İLKOKULU VE ORTAOKULU VELİ BÜLTENİ 

ÇOCUKLARDA SAGLIKLI CİNSEL GELİSİM , ANNE- BABA TUTUMLARI VE 

ÇOCUKLARIMIZI CİNSEL İSTİSMARDAN KORUMANIN YOLLARI 

Sevgili velilerimiz, 

 

Çocuğumuzla cinsel sağlık gelişimini konuşabilmek, onun hem doğru bilgilere ulaşmasını 

sağlamak hem de cinsel kimlik algısının oluşmasına yardımcı olmak demektir. Anne-babalar 

bu konuda çocuklarının temel eğitimcisidirler.  

 

Çocuklarla cinsel gelişimlerini konuşmak çoğu kez anne babaların biraz çekinerek 

yaklaştıkları bir konu olabilmektedir. Çünkü cinsel sağlık eğitimi, seks eğitimi olarak da 

anlaşılabilmekte ve ebeveynleri kaygılandırabilmektedir. Oysa artık yurt dışında bazı okullar 

programlarına cinsel gelişim eğitimi dersi koyabilmekte, anne babalar ise bu konuda daha çok 

bilinçlenmekte, uygun yaklaşımları öğrenmeye çalışabilmekteler. Çocuğun gelişimi bütünlük 

gösterir. Onun cinsel gelişimi bu bütünün parçalarından biridir. Bilişsel, duygusal, sosyal, 

bedensel gelişim alanlarında olduğu gibi çocuk, bu konuda da bir eğitim almalı; bilgilenmesi 

rastlantılara bırakılmamalıdır. 

 

Konuya başlamadan önce eğitim veren açısından dikkat edilmesi gereken birkaç noktaya 

değinmek istiyoruz. Bilgilendirmeyi doğru yürütmek açısından eğitim veren kişilerin 

eğitimini, hazırlığını önemli görüyoruz. 

 

· Çocukların bakış açısını bilmek, ( Yaş düzeylerine göre değişen bakış açılarını.) 

· Çocuğun neyi öğrenmek istediğini bilmek, 

· Kendi tutumlarımıza ve verdiğimiz mesajlara dikkat etmek, 

· Bilgilendirmeyi doğru yönetmek, 

 

Çocukların bakış açısını bilmek: Yaşadıkları sorunlara çözüm ararken küçük 

çocukların algılayışları, anlayışları ve yaşam deneyimlerinin yetişkinlerden farklı olduğu 

unutulmamalıdır. 

Küçük çocuklar genellikle soyut kavramları anlamakta güçlük çekerler. Örneğin bir bebeğin 

annenin karnında büyüdüğü anlatıldığında, bebeğin annenin midesinde yiyeceklerle karışık 

olduğu tarzında düşünebilirler. Bu nedenle onun geri bildirim yapması beklenmeli, neyi 

anladığı bilgisine ulaşılmalıdır. Ergenler ise eleştiren ve akıl veren tutumlardan hoşlanmazlar. 

Kaygılı, yönlendiren, eleştiren tutumlar eğitim çalışmasının sağlıklı gitmesini engeller.  

 

Çocuğun neyi öğrenmek istediğini bilmek: Çocuğun bu konudaki eğitimi onun soruları ile 

başlar. O hazır olmadan bilgilendirme veya eğitim çalışması etkili olmayabilir. Ailenizde 

kabul edici açık bir iletişim söz konusu ise ve çocuk yargılanıp suçlanılmayacağını 

düşünüyorsa merak ettiği konularda rahatlıkla sorular sorabilir. 

 

Tutumlarımız ve verdiğimiz mesajlar: Mesajlarda; ne söyleyeceğimiz, nasıl söyleyeceğimiz 

ve neleri söylemeyeceğimiz belirlenmelidir. Çocuğumuza verdiğimiz mesajlar aynı zamanda 

bizim değer ve tavırlarımızı yansıtır. Örneğin bir duruma karşı sözel cevap vermesek bile yüz 

ifademiz güçlü mesajlar oluşturabilir. Bunun yanında sosyal olarak, şarkılarla, TV 

programları ve reklamlarla çevremizden birçok mesajlar verilmektedir. 

Anne babalar vermek istedikleri mesajın ne olacağı üzerinde karar verdikten sonra, bu 

mesajları çocuğun sorularına cevap olarak nasıl ifade edeceklerini öğrenmelidir. Ayrıca 



çocuktan gelen geri bildirimlerle mesajlarının seçimini değerlendirip uygun olanını 

bulabilirler. 

 

Çocuğun soruları ile ilgili basamaklar şunlardır: 

Çocuğun gerçekten neyi sormak istediğini anlamak: Yukarıda da belirttiğimiz gibi çocuğun 

neyi öğrenmek istediğini anlamak önemlidir. Karşıt sorularla konunun netleşmesini 

sağlayabilirsiniz. 

Örnek:  

- Tam olarak neyi bilmek istiyorsun? 

- Biraz açıklar mısın? 

- Sen ne düşünüyorsun? 

- Sence nasıl? 

Verilecek bilginin ne olacağına karar vermek: Onun soruları geçiştirilmeden, ertelenmeden 

ve sorduğu kadar yanıtlanmalıdır. Verilen gereksiz veya fazla bilgi onun kafasını 

karıştırabilir. 

En uygun sözel ifadenin seçilmesi. Soruları yanıtlayanın konuya yaklaşımı; kaygı içermeyen 

bir tutum içinde olması, eğiticinin rahatlığı, çocuğun anlaşılmış ve kabul edilmiş bir duygu 

yaşaması önemlidir. 

 

ÇOCUĞUN CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİNE NE ZAMAN BAŞLANMALI?  

 

Çocuğun anne karnında şekillendiği yıllarda, anne babalarının duyguları, hazırlıkları çok 

önemlidir ve uzun süreli etkiye sahiptir. Çocuğun cinsel sağlık eğitimi ailede ve anne babanın 

eğitimiyle başlar. Mavi giysiler içinde bir kız bebek, pek sık karşılaştığımız bir durum 

değildir. Yani, "Anne-babanın bebeğin cinsiyetine uygun tutumları bebek doğar doğmaz 

başlıyor" diyebiliriz. Ona giydirilen giyeceklerden, seçilen renklerden, seslenme biçimleri ve 

sahip olduğu cinsel yapıya uygun davranışlar da başlıyor, bu tutum da değişmez bir biçimde 

sürdürülüyor. Bu eğitim sürecinde, içinde bulunan toplumun yönlendirmesi de rol alır. 

Toplumsal normlar ve ailenin özellikleri, bu süreç içinde önemlidir. 

 

NASIL KONUŞULMALI? 

· Çocuğun sorduğu sorulara eksiksiz ve yaşına uygun yanıtlar verilmelidir. 

· Soruların yanıtları çocuğun anlamasını engelleyecek kadar uzun ve detaylı olmamalıdır. 

· Sorulara kaçamak yanıtlar verilmemelidir. 

· Çocuğun sorularına alaycı bir tavırla veya utanarak yanıt verirseniz tepkinizden emin olmak 

için mutlaka size yeniden başvuracaktır. 

· Çocuğun sorularını yanıtsız bırakırsanız veya sağlıksız yanıtlar verirseniz, onun, cinselliğin 

yanlış, çekinilecek ve hatta bazen suçluluk duyulacak, utanılacak bir şey olduğunu 

düşünmesine sebep olabilirsiniz. Daha sonra ise o size bu konuda bir daha soru sormayabilir. 

Bu da onun yanlış bilgilere ya da yönlendirmeye sahip olmasına neden olabilir. 

· Çocuğunuzun konuya ilgisine ve davranışlarına tutumunuz hem sağlıklı, hem de tutarlı 

olmalıdır. Bir soruya verilen yanıtla, bir davranışa verilen tepki çelişkili olmamalıdır. 

Cinselliğin ayıp bir şey olmadığını söyleyip mastürbasyon yaparken yakaladığınızda ona ceza 

verirseniz cinsellikle ilgili çelişkili duygu ve düşünceler geliştirmesine sebep olursunuz. 

· Topluluk içinde çocuğunuzun soru ve davranışlarına verdiğiniz yanıt ve tepkilerle, yalnızken 

verdiğiniz yanıt ve tepkiler paralel ve tutarlı olmalıdır. 

· Anne-babaların çoğu, cinsel kimliğini bulmaya çalışan bu yaş döneminde çocuğun 

davranışları ve sorduğu sorular karşısında bocalar. Her anne-baba kendi eğitimine, sosyo-

kültürel düzeyine, aile yapısına, ahlaki değerlerine ve inançlarına uygun olarak çocuğun 

sorularını yanıtlar ve davranışlarına tepki gösterir. 

 

  



GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE DEĞİŞEN BİLGİLER 

 

Cinsel sağlık eğitiminin aşamaları : 

1. Okul öncesinde aile tarafından verilecek bilgiler, 

2. İlköğretimde aile tarafından verilecek bilgiler, 

3. Ortaokul ve lisede aile tarafından verilecek bilgiler, 

 

1. Okul Öncesinde Aile tarafından Verilecek Bilgiler 

Çocuk konuşmaya başladıktan sonra cinsellikle ilgili soracağı ilk soru cinsel organların ne 

olduğu ile ilgili olabilir. Anne baba cevap verirken; bu soruyu ciddiye aldığını belirtecek 

şekilde, lafı döndürüp dolaştırmadan sakin bir ifadeyle nasıl ağız yemek yemeye, göz etrafını 

görmeye yarıyorsa, cinsel organlarında bu yaş gurubu için, çiş yapmaya yaradığını söylemek 

yeterlidir. Kendisinin nereden geldiği kendisinin de annesinin karnından mı çıktığı gibi 

sorulara aile çok bilgili ve meraklı dahi olsa fazla detaylı bilgi vermekten sakınmalıdır. 

Örneğin: Kısaca annelerin karnında bebeklerin oluşması için bir yer vardır. Bebek orada 

gelişir denebilir. Çocuğun başkalarının cinsel organlarını görmek istemesi durumunda 

buraların kişilere özel yerler olduğu ve bu durumun karşıdaki kişiyi rahatsız edebileceği 

söylenmelidir. Aynı şekilde kendisinin de özel yerlerine başkalarının dokunmasına müsaade 

etmemesine ve bu konuda kişilere saygı gösterilmesi gerektiği anlatılmalıdır. Çocuğun bazı 

konularda gereğinden fazla bilgilendirilmesi ve uygun olamayan bazı şeyleri görmesi , 

çocukta cinsel olarak çok erken uyarılara neden olabilir. 

 

2. Çocuklara İlköğretimde Verilecek Cinsel Bilgiler: 

İlköğretim çağındaki çocukların cinsel konulara olan merakları okul öncesi dönem kadar 

yoğun değildir. Daha önceki dönemde sorularının cevabını alan çocukların bu konularla ilgili 

sorularının azaldığı görülür. Kendi cinsindeki arkadaşları ile oynar. Bu dönemde sık sorulan 

sorular : 

· Bebek nasıl olur veya nasıl doğar? Bitki ve hayvanlardan örnekler vererek dişi ile erkeğin 

birleşmesinin normal bir şey olduğunu ifade ederek kısa fakat doğru bilgi verilebilir. Bebeğin 

anne karnına nasıl girdiği ile ilgili soruya anne ve babanın bedenlerinin farklı olduğu ve çocuk 

yapmak için onların birbirine çok yakın olmaları gerektiği anlatılabilir. 

 

3. Ortaokul ve Lisede Verilecek Cinsel Bilgiler 

Çocukluktan gençliğe geçen çocuklarımızın ilgileri ve ihtiyaç duyulan bilgiler değişmektedir. 

Zamanımızda çocuğun istediği bilgilere ulaşması artık çok kolay olabilmektedir. Daha çok 

yaşıtla paylaşımlar yapılabilmektedir. Oysa bazı bilgileri ailesi ile paylaşabilmesini önemli 

görüyoruz. Bunu sağlayacak ortam ise daha önce anne-baba tutumları ile hazırlanabilir. 

 

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI VE ZOR AÇIĞA ÇIKMASI 

 

Çocuk cinsel istismarı tanımı: Bir çocuğun, tam olarak anlamadığı, gelişimsel olarak hazır 

olmadığı ve rıza gösteremeyeceği cinsel eylemlere katılmasıdır. Çocuk cinsel istismarı; bir 

çocuk ile kendisinden yaşça büyük bir yetişkin; veya sorumluluk, güven ve güç ilişkisi farkı 

bulunan akranı başka bir çocuk arasında, diğer kişinin ihtiyaçlarını tatmin etmesi niyetiyle 

yapılmış eylemlerle bulgulanır. Aynı yaşlarda olan iki çocuk arasında geçen cinsel içerikli, 

gösterme ya da dokunma tarzı eylemler zorlamanın olmadığı bazı durumlarda cinsel oyun 

olarak adlandırılabilmektedir. Her iki çocuk da dört yaşın altındaysa ya da iki çocuk 

arasındaki yaş farkı dört yaştan az ise ve çocuklar eylemi tam olarak kavrayacak olgunlukta 

değilse bu durum cinsel oyun olarak değerlendirilmektedir. Akranlarla oynanan cinsel oyun 

nedeniyle çocuğun adalet sistemi içinde hırpalanmamasına dikkat edilmelidir. 

 

  



 

Cinsel İstismara Uğramış Çocuklarda Yaşlara Göre Görülebilecek Tepkiler: Cinsel 

istismara uğramış çocuklarda yaş gruplarına göre gözlenen tepkiler aşağıdaki gibidir 

(Türkbay); 

 0 - 4 Yaş: 

 Tuvalet eğitiminde bozulmalar (idrar veya kaka kaçırma),  

 Cinsel içerikli sözcüklerde artma,  

 Cinsel organları ile aşırı fiziksel uğraş,  

 Oyunlarında cinsel içeriğin fazlalığı (cinsel eylemlerin diğer çocuklarla veya bebeklerle 

taklit edilmesi ),  

 Uyku bozuklukları, 

 

4 - 6 Yaş:  

 Korku (yetişkinlerden, özellikle erkeklerden aşırı derecede korkma),  

 Cinsel içerikli sözcük ve davranışlarda artma (cinsel organları gösterme, cinsel organları ile 

aşırı fiziksel uğraş veya açık mastürbasyon),  

 Cinsel ilişkiyi ayrıntılı bilme (cinsel ilişkiye tanık olma veya katılmadan 

kuşkulanılmalıdır).  

Okul öncesi çocukların bilişsel ve dil gelişiminin yeterli olmaması nedeniyle 

değerlendirilmeleri güçtür. Çocuk, istismarı resim çizimlerinde belirtebilir. Ayrıca çocuklarla 

oynanan oyunlarda (devamlı cinsel oyun, mastürbasyon vb.) yaşananlara ilişkin ipuçları 

edinilebilir. 

 

7 - 12 Yaş:  

 Okul başarısında düşme,  

 Korku (özellikle yetişkinlerden, yalnız kalmaktan, karanlıktan, okula tek başına gitmekten, 

ani olaylardan korkma vb.), 

 Depresif belirtiler,  

 Yaşa uygun olmayan davranışlarda artma (anne ya da abla davranışı gösterme),  

 Cinsel konularla aşırı uğraşma,  

 Cinsel saldırganlık (başkalarını cinsel ilişkiye zorlama),  

 Aşırı veya açıktan mastürbasyon.  

 

Ergenlerde:  

 Evden kaçma veya eve gitmede isteksizlik,  

 Duygulanımda dalgalanma,  

 Kendine zarar verme, intihar girişimleri,  

 Alkol ve madde kullanımı,  

 Uygunsuz cinsel davranışlar (flörte erken başlama, kışkırtıcılık, arkadaşlarını cinsel ilişkiye 

zorlama),  

 Davranış bozuklukları (okuldan ve evden kaçma, yalan söyleme, çalma ve saldırgan 

davranışlar).  

Yukarıda sıralanan belirtiler cinsel istismar şüphesi oluşmasına dair ipuçlarıdır. Ancak bazen 

farklı durumlar (ruhsal sorunlar, ailevi sorunlar, sevilen birinin kaybı vb.) için de benzer 

belirtiler gözlenebilir. 

 

  



 

Çocukları İstismardan Korumak İçin Ebeveynlere Öneriler:  

Anne babalar okul öncesi dönemde çocuklarıyla bilgilendirici konuşmalar yapmaya 

başlayabilirler. Örneğin "Bedenimiz özeldir, oyun oynamak için kullanmayız ve başkalarının 

da bedenimizle oyun oynamasına izin vermemeliyiz" gibi bir ifadeyle çocuğunuzla 

konuşabilirsiniz. İlkokul çağındaki çocuğunuza  “İstemediğimiz halde bazen insanlar bizim 

özel bölgelerimize dokunmak isteyebilirler, böyle bir durum olduğunda bize haber 

vermelisin.” diyebilirsiniz. Daha büyük yaş çocuklarınızla konuşurken ona istemediği şekilde 

dokunan kişiye karşı bunu net bir biçimde ifade etmesi gerektiğini çocuğunuza 

vurgulayabilirsiniz. Çünkü ön ergenlik veya ergenlik dönemindeki çocuklar istemediği veya 

zarar görebileceğini hissettiği dokunuşları ayırt edebilir yaşa gelmiştir.  

Olumsuz cinsel deneyimlere fazla dikkat çekerek konuşmak da dikkat edilmesi gereken bir 

konudur. Bu durum çocuğun çok fazla kaygılanıp yakınlarından gelen sevgi ve şefkat içeren 

durumları da olumsuz algılamasına neden olabilir. Önemli olan nokta çocuk kaç yaşında 

olursa olsun sınırlarını belirleyip dur diyebilmesi mesajını ona verebilmek ve yaşadıklarını 

ailesiyle paylaşabilecek bir ilişkiyi çocuğunuzla kurmaktır.  Çocuğunuz başına bu tür bir 

durum geldiğinde de hemen size gelip söyleyebilmelidir.  

Genel prensipler olarak: 

• Çocuğunuzla iyi bir iletişim içinde olun. Ailesiyle sağlıklı iletişim kurabilen, sevgi saygı 

ortamında büyüyen çocuklar hem istismara uğrama konusunda daha az risk taşırlar, hem de 

başlarına gelen olumsuz olaylarda ailelerinden destek isteyebilirler.  

• Çocuğunuzun öğretmeni, danışmanı ve okul müdürüyle tanışın. Okulun istismar 

konusundaki politikalarını öğrenin ve bu politikaların doğru uygulanması için işbirliği yapın. 

 • Çocuğunuzun sağlıklı arkadaşlıklar geliştirmesine yardımcı olun. Kalabalık içinde olmak 

güven verir ve zorbalar arkadaş çevresi olan çocukları daha az hedef seçerler.  

• Çocuğunuza şiddetin ve istismarın kabul edilemez olduğunu öğretin. Çocukların % 60’ı 

istismara tanık olurlar. Bu çocuklar, diğerlerinin davranışlarını etkilemede ve mağdurlara 

yardımcı olmada hayati bir role sahiptir. Anne babalar, şiddeti hoş görmeyen değer sistemleri 

oluşturmada rol modeli olabilirler. 

 • Çocuğunuza istismarı nasıl şikayet edeceklerini öğretin. Kendiniz de bu durumlarda 

nereden yardım istenebileceğini öğrenin. 

• Hayır demeyi öğretin.  

• Özgüvenini destekleyin. 

• Yabancılar tarafından fotoğraflanmasına izin vermeyin.  

• Yabancılardan ve tanıdıklardan ebeveyn izni olmadan hediye, yiyecek ve para kabul 

etmemesini öğretin..  

• Tanıdığı biri dahi olsa sizin izniniz olmadan herhangi bir yere gitmemesi arabaya 

binmemesini öğretin. 

• Özel yerlerini ve buraya hiç kimsenin dokunmamasını buna kesinlikle izin vermemesi 

gerektiğini öğretin.  

• Ona koşulsuz sevgi verin. 

 

 

 

 

 

 


