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ÇOCUKLA İLETİŞİM
Çocuğu ile yapıcı, sevgi dolu iletişim yolu benimseyen bir aile, 

çocuklarının her koşulda destek alabileceği, kendilerinin çözemeyeceği 
sorunları danışabilecekleri en güvenli sığınak olacaktır. Yetişkinlerin 

öncelikle çocukların duygularını rahatlıkla ifade edebileceği bir güven 
ortamı yaratması gerekmektedir. Bu güven ortamının oluşması da 
çocukla doğduğu andan itibaren kurduğunuz iletişim biçimimizle 

ilgilidir. İletişim ve ilişki biçimimiz ile çocuğa anlayış ve saygı göstermek, 
değer vermek ve ona değerli bir varlık olduğunu hissettirmek önemlidir. 

Bu tarz bir ilişki içinde büyüyen çocuk kendini iyi hissedecek, ılımlı, 
üretken, yapıcı bir yaklaşım içerisinde olarak sorunlarla baş edebilme 

yetisi kazanabilecektir. Ailenin çocukla kuracağı olumlu iletişim, mutlu 
ve sağlıklı çocuklar yetiştirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca iletişimin sıkı 
olduğu bir ailede büyüyen çocuk;  ihmal/istismar gibi zor durumlara 

maruz kalırlarsa en güvendikleri limanları olan ailelerine durumu 
anlatma ve yardım isteme girişiminde bulunabilecektir. 

Çocuklar ile Olumlu
İletişim Kurma Yolları Nelerdir?

Çocuklar ile iletişim kurarken;
Onların boy hizasına inerek göz teması kurulmalıdır.

Sevecen, neşeli, güven verici, saygılı, empatik bir yaklaşım içinde 
olunmalıdır. Çocuk ile kurulacak iletişimde vereceğimiz mesajlar açık ve 

anlaşılır olmalıdır. İletişim sırasında düşüncelerinin ve ihtiyaçlarının 
önemsendiği çocuğa iletilmelidir.  Çocukla iletişim sırasında iyi birer 

dinleyici olunmalıdır. Çocuğun sözünü kesmeden,  onu etkin bir şekilde 
dinlemeli, öncelikle onu anladığınızı ifade etmeli ve ardından yorumda 

bulunulmalıdır.  Çocukların da bir birey oldukları düşüncesi 
benimsenerek seçimler yapmasına izin verilmeli ve kararlarına saygı 

duyulmalıdır. Çocuğun kendi potansiyelini ortaya çıkarması için gerekli 
rehberlik sağlanmalı; destekleyici, teşvik edici bir dil kullanılmalıdır. 
Çocuk ile duyguları anlamlandırma ve ifade etme konusunda örnek 

davranışlar sergilemeli, çocuğun kendi duygularını içtenlikle, 
çekinmeden anlatabilmesi için onu teşvik etmeliyiz. 

Yetişkinlerin Çocuklar ile Olumlu İlişki
Kurmalarını Engelleyecek
Olumsuz İletiler Nelerdir?

• Çocuklara sürekli olarak emir vermek  • Sürekli her konuda yönlendirmek 

• Sert uyarıda bulunmak • Tehdit etmek • Öğütler vermek • Yargılamak 

• Eleştirmek • Suçlayıcı konuşmak • Duyguları ile alay etmek

• Sorgulamak • Merak duyduğu bir soruya karşı cevaplayıcı olmak 

yerine geçiştirmek  • Onun için önemli olan bir konuyu saptırmak ve 

değiştirmek • Sözünü tutmamak gibi olumsuz ve bastırıcı iletiler 

olumlu duygu ve saygı içermezler. 

Bunlar çocuğu önemsiz kılar, benliğini zedeler, duygularının 
önemsenmediğini hissettirir. Bu iletilere maruz kalan çocuklarda aileden 

uzaklaşma, kendini ifade edememe gibi ileride büyük sorunlara 
sebebiyet verecek davranışlara yol açabilir. 

İstismara Maruz Kaldığını Açıklayan
Çocukla Nasıl İletişim Kurulmalıdır?

Öncelikle konuşmanın bölünmeyeceği ve çocuğun kendisini rahat 
hissedebileceği bir alanda görüşmeyi gerçekleştirin.

Çocukla sıcak, içten ve yumuşak ses tonu ile iletişim kurarak yanında 
olduğunuzu, ona yardımcı olacağınızı hissettirin.  Çocuk yaşadığı 

durumu anlatmaya başladığında sakin kalarak çocuğun kendini ifade 
etmesine izin verin; yorum yapmadan dinleyin. Fazla bilgi almak adına 
yönlendirici sorular sormaktan kaçının. Çocuğa inanın ve duygularını 

kabul edin. Çocuğu suçlama, öfkelenme gibi olumsuz tepkiler çocuğun 
konuşmamasını, yaşadığı durumu inkâr etmesine neden olabilir. Bunun 
için şefkat ve sakinlikle karşılık verin. Size güvenip yaşadıklarını anlattığı 

için teşekkür edin; cesaretini tebrik edin. Bu bilgilerin ona yardım 
edebilecek yetkili kişilerle paylaşılacağını belirtin.


