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Çocuklarınıza iyi bedensel temas ve kötü 
bedensel temasın ne olduğunu öğretin!
“Çocuklar, uygun ve uygunsuz bedensel 

temasın farkını her zaman ayırt 
edemeyebilirler.”

İyi dokunuşlar nelerdir?

Kötü dokunuşlar nelerdir?

İç Çamaşırı Kuralı, anne-baba ve çocuk bakıcılarının çocuklara, yabancı 
kişilerin vücutlarına dokunamayacağına, dokundukları takdirde kimden 
ve nasıl yardım isteyebileceklerini açıklayan basit bir kuraldır. Bu kural, 

çocuklara çok açık, anlaşılır ve hatırlanması kolay bir sınırı 
öğrenmelerinde yardımcı olur; bu sınır iç çamaşırıdır. Çocuklar 

karşılaştıkları davranışın uygun bir davranış olup olmadığından her 
zaman emin olamazlar. Böyle zamanlarda, çocukların mutlaka 

güvendikleri bir yetişkinden yardım istemeleri gerekmektedir ve 
çocuğun bu durumu anlamasını sağlamak da yetişkinin 

sorumluluğundadır.

• Babamızın akşam eve geldiğinde bize sarılması
• Annemizin sıkıca sarılıp öpmesi

• Büyükannemizin kucağına oturup masal dinlemek
• Doktorun hastalandığımızdaki dokunuşu 

• Kardeşimizle veya arkadaşımızla gıdıklama oyunu oynamak gibi 
bizi mutlu eden dokunuşlardır.

• Herhangi birinin  özel bölgelerimize dokunması 
bu kötü bir dokunuştur.

•  Herhangi birinin,  bizden vucüdunun  özel bölgelerine  
dokunmamızı istemesi kötü  bir dokunuştur.

• Bu dokunuşlar bizi huzursuz eden, rahatsızlık veren ve iyi 
hissettirmeyen  dokunuşlardır. Buna izin vermemeli ve 

hemen  güvendiğimiz kişilerle paylaşmalıyız.

Çocuğunuzun  Güvenliğini Sağlamak İçin
Güvenlik Ağını birlikte Oluşturun! 

Çocuk için bir güvenlik ağı oluştururken çocuğumuzun güvendiği  en 
az 5 kişilik  bir ağ oluşturmalıyız. Bu kişilerden biri mutlaka; çocukla 
birlikte yaşayan aile bireyi, diğer kişiler ise en yakın aile fertlerinin 

dışında güvendiği ve kendini rahatlıkla ifade edebildiği  kişiler 
olmalıdır.  Bu kişileri;  öğretmen, çocuğun sık sık gittiği doktoru, 

sevdiği bir arkadaşının annesi gibi  örneklendirebiliriz. Çocuğumuzu;  
bir tehlike anında mutlaka güvenlik ağını oluşturan kişilere anlatması 

ve yardım etmesi konusunda cesaretlendirmeli ve 
bu konuda eğitmeliyiz.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

• Failler küçük yaş grubu çocukları genellikle anne ve babalarına 
götürmek, ailelerinin söylemediği yönergeleri yapmaları gibi 

durumlarla manipule edip kandırma yoluna başvururlar. 
Çocuğun güvenini kazanmak amacıyla, ebeveynlerden bahseden 

failler konusunda çocuğun olay yaşanmadan önce 
uyarılması gerekmektedir.

 “Ben senden bir şey yapmanı istersem, bunu sadece ben söylerim. 
Bir başkası ile sana bilgi göndermem. Tanımadığın birinden seninle 

ilgili asla yardım istemem. Senin yanıma gelmen gerekirse,  sana 
önceden haber veririm.  Başka insanlar, sana bununla ilgili bir şey 

söylerse onunla gitme veya ondan bir şey alma. 
Bu davranış seni tehlikeye atacak, zarar görmene neden olacak 

bir davranış olabilir. Bu güvenli bir davranış değil.” 
cümleleri ile örnekler vererek anlatmalıyız.

• Bazı durumlarda fail bir yabancıdır. Çocuğunuza yabancılarla temasla 
ilgili basit kuralları öğretin:  “Asla bir yabancının arabasına binme!”, 

“Asla bir yabancıdan hediye kabul etme!”, ”Bir yabancının sana 
dokunmasına asla izin verme!” gibi cümlelerle kesin ve net ifadeler 

kullanmalı ve çocuğumuzu  bu konuda eğitmeliyiz.

• Çocuklara vücutlarının kendilerine ait olduğu ve hiç kimsenin, 
kendi izinleri olmadan vücutlarına dokunamayacağı öğretilmelidir. 

• Çocukların, sevdikleri bir insandan gelse bile, bir öpücüğü veya 
bedensel teması reddetme hakları vardır. Çocuklara, uygunsuz 

bedensel temasa karşı derhal ve kesin bir biçimde “Hayır” demeleri, 
güvenli olmayan durumlardan kaçınmaları ve bunu güvendikleri 

bir yetişkine anlatmaları öğretilmelidir. 
• Çocuklara, birileri şikayetlerini ciddiye alıncaya kadar bu konuyu 

anlatmaları gerektiğinin vurgulanması da önemlidir.
• Çocuklar, kendilerine yardımcı olabilecek meslek sahibi insanların 

ve yardım isteyebilecekleri telefon numaralarının 
var olduğunu bilmelidir!

• Çoğu vakada, olayın faili çocuğun tanıdığı bir kimsedir. 
• İstismarcıların çocuğun güvenini kazanmak için onlara uyguladıkları 

hazırlama sürecini asla aklınızdan çıkarmayın.
• Çocuklar istismara uğradıklarında utanç, suçluluk ve korku 

duygularını yaşarlar. Böyle durumlarda yetişkinler, cinsellik etrafında 
bir tabu oluşturmaktan kaçınmalı ve çocukların üzüldükleri, 
endişe duydukları ve kederli oldukları anlarda hangi büyüğe 

başvurabileceklerini bilmelerini sağlamalıdır. Çocuklar bir şeylerin 
doğru olmadığını hissedebilirler. 

• Yetişkinler her zaman çocukların duygu ve davranışlarına duyarlı ve 
açık olmalıdır. Çocuğun bir başka yetişkinle veya bir başka çocukla 
temas kurmayı reddetmesinin pek çok nedeni olabilir. Buna saygı 

gösterilmelidir. Çocuklar daima anne ve babalarıyla bu konuda 
konuşabileceklerini hissetmelidir.

BEDENSEL SÖZ HAKKI EĞİTİMİ İLE
ÇOCUĞUNU KORUYAN EBEVEYN OLMAK

“Çocuk İstismarında Önleme ve Koruma
Yetişkinlerin Sorumluluğundadır.”

Çocuklarınıza İç Çamaşırı Kuralını Öğretin!

Çocuklarınıza Özel Bölgelerini
Koruma Kuralını Öğretin!

Çocuklarınıza İyi Sırlar ve Kötü Sırların
Neler olduğunu Öğretin!

İç Çamaşırı Kuralı, anne-baba ve çocuk bakıcılarının çocuklara, yabancı 
kişilerin vücutlarına dokunamayacağına, dokundukları takdirde kimden 
ve nasıl yardım isteyebileceklerini açıklayan basit bir kuraldır. Bu kural, 

çocuklara çok açık, anlaşılır ve hatırlanması kolay bir sınırı 
öğrenmelerinde yardımcı olur; bu sınır iç çamaşırıdır. Çocuklar 

karşılaştıkları davranışın uygun bir davranış olup olmadığından her 
zaman emin olamazlar. Böyle zamanlarda, çocukların mutlaka 

güvendikleri bir yetişkinden yardım istemeleri gerekmektedir ve 
çocuğun bu durumu anlamasını sağlamak da yetişkinin 

sorumluluğundadır.

Küçük yaşlardan başlayarak cinsellik ve "vücudun özel bölgeleri" ile ilgili 
açık ve doğrudan iletişim kullanarak cinsel organlar ve vücudun diğer 

kısımlarının doğru adlarını kullanmak çocukların neye izin verilmediğini 
anlamalarına yardımcı olacaktır.  

“Özel bölgelerimizi kapatmak için iç çamaşırı giyeriz. Denize girerken 
mayoyla üzerimizi örttüğümüz yerler bizim özel bölgelerimizdir.  
Başkaları senin özel bölgene dokunamaz ve sen de onların özel 

bölgelerine dokunmamalısın.”

Gizlilik, cinsel istismar yapan kişilerin en sık başvurdukları taktiklerden 
biridir. İşte tam bu sebeple, çocuklara iyi sırla kötü sır arasındaki farkın 

anlatılarak bir güven ortamının yaratılması önemlidir. 
• Arkadaşın için hazırladığınız sürpriz bir doğum gününden arkadaşına 
bahsetmemek iyi bir sırdır. İyi sırlar başka insanları ve seni mutlu eder. 

• Birinin sana sen istemediğin halde rahatsız edici bir şekilde dokunması 
ve kendini kızgın, korkmuş, utanmış ve değersiz hissettiren tüm sırlar 

kötü sırlardır. Kötü sırlar bizi içten içe üzen veya bir başkasını üzebilecek 
şeylerdir. Bu tür sırlar seni endişelendirebilir, canını sıkabilir. Kendimizi 
mutlu, rahatlamış ve güvende hissetmek için mutlaka güvenli yerler ve 

güvenli kişilere kötü sırlarımızdan bahsetmeliyiz.


