
Değerli Okurlarımız,  

Karlsruhe Eğitim Ataşeliği Psikolojik Da-

nışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Servi-

si olarak sizlerle online buluşarak, bilgi 

ve fikir paylaşımında bulunabileceğimiz, 

aylık bir bülten hazırlamaya karar vermiş 

bulunuyoruz.  

Bültenimizde 4 köşe bulunacaktır. Bun-

lar; ayın konusu, ayın önerisi, soru-cevap 

ve sizden gelenler başlıklarından oluş-

maktadır.  

Bu ayki konumuz,  içinde bulunduğumuz 

Ulusal Egemenlik ve Dünya Çocuk Bay-

ramı münasebetiyle “Çocuk Hakları” ve 

“İhmal ve İstismar” temaları olarak belir-

lendi.  

Soru-cevap köşesinde; sizlerden gelen 

sorulardan tarafımızca belirlenen 3 ta-

nesi cevaplarını bulabileceksiniz.   

Sizlerden gelen soruların özel olarak 

cevaplanması gerekiyorsa, bulunduğu-

nuz bölgedeki rehberlik ve psikolojik 

danışmanınız tarafından, sizin bize 

ulaştırdığınız e-postanıza cevap gönde-

rilecektir.   

Sizlerden gelenler köşesinde ise ilk ola-

rak Mayıs ayında bu ayki ayın önerisi 

etkinliklerimizle ilgili bültenimizde be-

lirttiğimiz e-posta adreslerine göndere-

ceğiniz fotoğraflarınız ve etkinlik veya 

bültenimizle ilgili bizlere ulaştıracağınız  

mektuplarınıza yer vereceğiz. 

Halkın  devlet yönetiminde karar alma 

gücünün eline geçtiği Türkiye Büyük 

Millet Meclisimizin açılışının 100. yılını  

ve devletimizin kurucusu Mustafa Ke-

mal Atatürk tarafından, geleceğimizi 

emanet edeceğimiz çocuklarımıza ar-

mağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Ço-

cuk Bayramınız Kutlu Olsun!  

Keyifli okumalar dileriz! 

SUNUŞ 

Bültende cevabını bulabileceğiniz sorular: 

 Çocuk kimdir? 

 Çocukların hakları ne zaman düzenlendi? 

 Çocukların ne gibi hakları var? 

 Çocuk haklarında ailenin görev ve sorumlu-

lukları nelerdir? 

 Çocuk haklarında devletlerin görev ve sorum-

lulukları nelerdir? 

T.C.  

KARLSRUHE BAŞKONSOLOSLUĞU 

EĞİTİM ATAŞELİĞİ 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ BÜLTENİ 
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23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramımız   

Kutlu Olsun!  

Çocuk Hakları 
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Dünyaya gelen her çocuğun sa-

hip olduğu temel haklar vardır. 

Bu haklar, çocuğun gelişimini 

destekleyecek ortamların oluştu-

rulması ve hayata mutlu bir baş-

langıç yapabilmesi için belirlen-

miştir. Örneğin, çocuğun istekle-

rini, düşüncelerini rahatça ifade 

edebildiği, beslenme ve barınma 

ihtiyaçlarının tam olarak karşı-

landığı bir ortamda büyümesi 

onun gelişimini olumlu etkileye-

cektir.  

20 Kasım 1989 tarihinde  Birleş-

miş Milletler Genel Kurulu’nda 

kabul edilen Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme;  çocuğun yüksek yararı-

na yönelik hakları düzenleyen, 

günümüzde de evrensel nitelik 

taşıyan en önemli çerçeve metin-

dir.   

Bu sözleşme, Birleşmiş Milletler 

üyesi ülkelerin ikisi, Amerika Birle-

şik Devletleri ve Somali hariç, ta-

mamı tarafından dan kabul edil-

miştir.  Bu belge en fazla sayıda 

ülke tarafından onaylanan belgedir.  

Ülkemiz de 196 ülkenin onayladığı 

bu sözleşmenin bir tarafıdır. Bu söz-

leşme yaptırımları olan bağlayıcı bir 

sözleşmedir.  

Belge,  nerede doğduklarına, kim 

olduklarına, cinsiyetlerine, dinleri-

ne yada sosyal kökenlerine bakıl-

maksızın bütün çocukların hakları-

nı tanımlamaktadır.  

"Çocuk Hakları Sözleşmesi" ile 

çocukların sağlıklı gelişebilmeleri 

ve hayata mutlu bir başlangıç ya-

pabilmeleri için gereken temel 

koşulların uluslararası düzeyde 

güvence altına alınması amaçlan-

mıştır.  

18 yaşına kadar her insan çocuktur. 

Her çocuk tem
el yaşam

a hakkına sahiptir.  

Devlet, yaşama hakkını güvence 

altına almak ve geliştirmekle yüküm-

lüdür.  

Çocuk, doğuştan itibaren bir isim alma, vatandaşlık edinme hakkına sahiptir. 

Anne-babasını tanıyıp bilme ve onlar 

tarafından bakılma hakkına sahiptir. 

Her çocuk kendisini ilgilendiren 

herhangi bir konu ya da işlem 

sırasında, görüşlerini serbestçe 

ifade etme, görüşlerinin dikkate alınmasını 

isteme ve katılma hakkına sahiptir. 
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Her çocuk, cinsler, dinler, ırklar ve etnik kökenler arası 

eşitlik, barış ve hoşgörü anlayışı ile insan haklarına ve 

temel özgürlüklere, farklı kültür ve değerlere saygılı bir 

eğitim görme hakkına sahiptir.  
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Kaynakça: MEB Hayat 

Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü (7-11 yaş AEP) 
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Sevgili anne-babalar, bu yıl 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-

cuk Bayramının 100. Yılını kut-

luyoruz. Bu vesileyle anne-

babanın çocuk yetiştirmede 

görev sorumluluklarından bah-

setmek istedik. 
 

Öncelikle her çocuğun daha 

anne karnındayken sahip oldu-

ğu bir takım haklarının olduğu-

nu belirtmek isteriz. Bunlar ço-

cuğun yaşamını ve gelişimini 

güvence altına almayı amaçla-

yan haklardır. Dünyanın her 

yerinde, tüm farklı kültürlerde 

çocukların gelişimini sağlayabil-

meleri için gereksinim duyduk-

ları şeyler aynıdır.                                       

Çünkü çocuk her yerde ve her 

ortamda çocuktur. Anne-

babaların, çocuklarını yetişti-

rirken onlara güvenli bir or-

tam sağlamak, ihtiyaçlarını 

zamanında karşılamak sevgi 

ve ilgi göstermek, onlara ya-

şamda birer rehber olmak, kız 

erkek ayrımı yapmadan onları 

ilgi ve yetenekleri doğrultu-

sunda desteklemek  en önemli 

görev ve sorumluluklarındandır. 
 

Kısacası anne-babanın kız ve 

erkek çocuklarının eğitim, sağ-

lık, bakım, güvenlik haklarından 

eşit şekilde yararlanmasını sağ-

laması gerekmektedir. 

 

Eğer anne babalar bu görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmez-

se ne olur? 

Çocukların yaşamını zorlaştır-

mış, onları mutsuz etmiş, zihin-

sel, sosyal ve duygusal gelişim-

lerini olumsuz yönde etkilemiş 

olur ki bu durumu ‘ çocuk ihmal 

ve istismarı’ olarak adlandırabi-

liriz. 
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Çocuk ihmali genellikle ailenin, devletin, 

kurumların, çocuğun temel ihtiyaçlarını 

karşılamaması ya da çocuğa karşı temel 

sorumluluklarını yerine getirmemesidir 

diyebiliriz. 
 

Çocuk ihmaline örnek verecek olursak, 

çocuğunuz hasta olduğu halde onu dok-

tora götürmemeniz, çocuğunuz aç olma-

sına rağmen ona yiyecek vermemeniz, 

çocuğunuz kendine zarar verebilecek 

davranışlarda bulunurken müdahale ve 

gerekli rehberliği yapmamanız, bebeği-

nizin altını zamanında değiştirmemeniz, 

Çocuk İhmal ve İstismarı Nedir? 

 

“ Çocukların 

temel ihtiyaçları 

bakım, barınma, 

beslenme, eğitim, 

sevgi, sağlık, 

korunma ve birey 

olma ihtiyaçlarını 

kapsar. 

çocukla birlikte vakit geçirmemeniz, sevgi-

nizi göstermemeniz, çocuğun okulu ile ilgili 

olmamanız...vb. sayılabilir. 
 

Çocuk istismarı (kötüye Kullanımı) ise ço-

cuğun sağlığını, bedensel, zihinsel, sosyal 

ve duygusal gelişimini olumsuz yönde etki-

leyen, çocuğa zarar veren birey, toplum, 

devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek 

yapılan davranışlardır. 
 

Kısaca istismar çocuğun fiziksel, ekono-

mik, duygusal ve cinsel yönden kötüye kul-

lanımıdır ve çocuk üzerinde travmatik etki-

ye sahiptir diyebiliriz. 

 



Fiziksel İstismar çocuğun kaza 

dışı fiziksel olarak zarara uğra-

ması. Örneğin:  şiddet (tokat at-

mak, sarsmak) yapamayacağı 

işlere zorlamak.  

 

Ekonomik İstismar, çocuğun eme-

ğinden, bedeninden kazanç sağ-

lamak demektir. Örneğin çocu-

ğun sokakta çalıştırılması. 

 

Duygusal İstismar, çocuğa ilgi ve 

sevgi gösterilmemesi ya da ço-

cuğa koşullu sevgi gösterilmesi, 

çocuğun aşağılanması, çocukla 

alay edilmesi, çocuğa kötü söz-

ler söylenmesi gibi davranışlar-

dır. Örneğin beni seviyorsan, 

istediklerimi yaparsın/ istedik-

lerimi yapmazsan, annen - ba-

ban olmam, seni sevmem vb. 

ifadeler duygusal istismardır. 

 

Cinsel istismar, çocuğun her türlü 

cinsel davranışlara zorlanmasıdır. 

Bir yetişkinin çocuğa cinsel haz 

alacak şekilde dokunması, çocu-

ğa cinsel organlarını göstermesi, 

çocuğun kendine dokunması için 

zorlaması, çocuğa cinsel içerikli 

görüntüleri izletmesi cinsel istis-

mara girmektedir. Çoğu zaman 

çocuk bunun ne olduğunun far-

kında olmayabilir.  

ihmal ve istismarın önlenmesin-

de oldukça etkili yöntemlerdir.  

Anne babaların bu tutumları ya-

şam tarzı haline getirmesi ço-

cukların istismar ile karşılaştık-

larında bunun normal olmayan 

bir durum olduğunu fark etmesi-

ni, anne babalarına çekinmeden 

yaşadıklarını anlatmasını kolay-

laştırır. 

 

Çocukları gözlemlediğimizde bir-

çok istismar durumunda utan-

dıkları için, suçlanmaktan ya da 

cezalandırılmaktan korktukları 

için, kendilerini ifade etmeye fır-

sat bulamadıkları için, yeterince 

dinlenilmedikleri, söyledikleri 

önemsenmediği için,zaman za-

man da  yaşadıkları olayları nor-

mal ve doğal olarak algıladıkları 

için yaşadıklarını paylaşmadıkla-

rını görüyoruz. 

 

Her anne baba çocuğu için en 

iyisini ister, onu doğru bildiği 

yöntemlerle en güzel şekilde 

eğitmeye çalışır. Ancak bazen 

anne babaların ‘eğitmek‘, 

‘terbiye vermek’ amacıyla doğ-

ru bildiği yanlış yöntemler kısa 

vadede işe yarıyor gibi görünse 

de uzun vadede faydası olma-

makla birlikte çocukların gelişi-

mini, anne-baba ile iletişimini 

olumsuz yönde etkileyebilir.  

 

Çocuğun gelişim özelliklerini 

bilmek, çocukla etkili bir ileti-

şim kurmak, çocuğun ihtiyaç 

ve isteklerini dikkate almak 

İstismar  Çeşitleri 

Anne-babalar olarak çocuğumuzu korumak için nasıl bir tutum sergilemeliyiz? 
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Öncelikle anne baba olarak çocukla 

iletişiminizde nasıl ifadeler kullan-

dığınıza dikkat edebilirsiniz. Örne-

ğin: 

 

Eğer istediklerimi yaparsan, sana 

istediğin oyuncağı alırım. 

Yaramazlık yaparsan, seni sev-

mem.  
 

Polis geliyor bak sana kızar. 
 

gibi cümleler çocuğun istismar ve 

ihmal durumunu normalleştirmesi-

ne neden olabilir.  
 

Çünkü istismar eden kimselerin de 

yukarıdaki cümlelere benzer bir dil 

kullandığını görmekteyiz. Ancak siz 

anne babalar iyi niyetli olarak bu 

ifadeleri kullanırken istismarcılar 

çocuğu kötüye kullanmak amacıy-

la benzer ifadeler kullanıyorlar. 

 

Çocukla etkili zaman geçirmek, eleş-

tirmeden yargılamadan sohbet ede-

bilmek, gelişim özelliklerini ve ihti-

yaçlarını bilmek, cinsiyet ayrımı yap-

madan sevgi ve ilgimizi koşulsuz 

olarak göstermek,çocuğu koşulsuz 

kabul etmek, terbiye, eğitim gibi ne-

denlerle çocuklara zor ve şiddet uy-

gulamaktan kaçınmak  ihmal ve is-

tismarı önlemekle birlikte çocukların 

yaşadıklarını paylaşmasını kolaylaş-

tıracaktır. 

kurallara ve sınırlara uyulmadığı zamanlar HAYIR diyerek model olmalı, çocuklarının ‘HAYIR’larına 

saygı göstermeli onları duygusal ve fiziksel baskıyla bir şey yapmaya zorlamamalıdır. Çocuğu birey 

olarak kabul etmek, fikirlerine, kararlarına, tercihlerine önem vermek çocuğun gerektiğinde ‘HAYIR’ 

diyebilme gücünü göstermesini sağlar.  

 

Özellikle bedenine dokunulması rahatsız edilmesi söz konusu olduğunda HAYIR diyebilmesi oldukça 

önemlidir. Unutulmamalıdır ki cinsel istismar yalnızca cinsel organlara değil, bedenin tümüne yöne-

lik dokunuşları, bakışları, konuşmaları, hitap şeklini kapsayabilir.  

İhmal ve istismarın önlenmesinde bir diğer önemli 

nokta çocuklara istemediği fiziksel ya da duygusal 

baskıyla bir şey yapmaya zorlandığında HAYIR diyebil-

meyi öğretmektir.  
 

Kurallar ve sınırılar aslında çocukların hayır’ı ilk gör-

dükleri yerlerdir.Anne babalar, çocuklarına aile içinde 

Koşulsuz Kabul, Etkili Zaman Geçirmek 

“Dikkat! 

İstismarcılar da, 

çocuğu 

korkutma, 

tehdit ve 

pazarlık yapma 

dili kullanırlar! 
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”HAYIR” DİYEBİLMEK ve “HAYIR”A SAYGILI OLMAK 



Mahremiyet Eğitimi ve Mahremiyete Saygı Evde Başlar... 
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Çocuğun bedeninin kendisine 

ait olduğunu öncelikle anne 

babanın kabul etmesi gerekir.  

Zorla öpmek, sıkıştırarak sev-

mek, sizi öpmesini istemek  

gibi masum görünen taleplerin 

sorgulanması, birlikte uyumak, 

giyinmek, yıkanmak ile ilgili 

aile içi sınırlar belirlenip bu 

sınırlara saygı duyulması gere-

kir.  

 

Çocuğun giysileri, bezi kamu-

sal alanlarda değiştirilmemeli, 

her defasında izin alınmalı. 

Bedenine yönelik izinsiz her 

müdahalenin yanlış olduğu 

bilinci kazanması için bunlar 

önemlidir.  
 

Çocuk rahatsız hissettiği bir 

durumu ifade ettiğinde hafife 

alınmamalı, rahatsız olduğu 

zamanları ve durumları pay-

laşmaya devam etmesi için 

anne baba iyi bir dinleyici ol-

malıdır.  
 

Çocuklara cinsel eğitim,  yaşı-

na göre anne-baba tarafından 

verilmeli, cinsel organları tak-

ma  sevimli görünen isimlerle 

değil bilimsel isimleri ile öğre-

tilmelidir. Bu konuda anne 

baba kendini geliştirip bilgile-

nebilir.  

Çocuğunuzu güvenli internet 

kullanımı hakkında bilgilendir-

mek, çocuğun internet kullanı-

mını yaş ve gelişim özellikleri-

ne göre sınırlandırmak ve takip 

etmek çocuğu korumak açısın-

dan gereklidir.  

 

Çocuklarla beden, duygular, 

sınırlar ve cinsel gelişim üzeri-

ne konuşmanızı kolaylaştıra-

cak pek çok kaynak var , doğ-

ru kaynaklardan yararlanmak 

ve çocuklarla bunları konuş-

maktan çekinmemek istismarı 

önlemede oldukça etkilidir.  

 

Anne baba olarak unutmayın 

ki; koruyucu-önleyici mesajlar 

cinsiyetlerinden bağımsız ola-

rak tüm çocuklar için geçerli-

dir. Korkutucu değil, güçlendi-

rici bir dil ve yaklaşım ile veril-

melidir.  

 

Konu ile ilgili detaylı bilgi ve 

eğitim talepleriniz için bölge-

nizin bağlı olduğu Psikolojik 

Danışman/ Rehber Öğretmen 

ile irtibata geçebilirsiniz. 

Kaynakça: Çocuk Psikolojisi, Haluk Yavuzer, Remzi Kitabevi (2002)/7-11 yaş AEP, Milli Eğitim Bakanlığı/Cinsel Şiddetle 

Mücadele Derneği 



23 Nisan Kurabiyesi 

Anne-baba ile birlikte mut-

fakta vakit geçirmek çocuk-

lar için eğlenceden daha 

ötesi.. Nasıl mı? 

 

Çocuklarınızla birlikte 

mutfakta kurabiye yapar-

ken çocuğunuzun bir çok 

zeka türünü ve becerileri-

ni de desteklemiş oluyor-

sunuz.  

 

Öncelikle çocuğun anne-

babası ile geçirdiği keyifli 

vakitler onun duygusal 

zekasını olumlu yönde et-

kiler.  
 

Anne-baba ile birlikte iş yapabil-

mek, iş bölümü yapmak, çocuğun 

sosyal zekasını destekler. 

 

Çocuk matematik ile ilgili birçok 

kavramların farkındalığını kazanır 

(yarım bardak, 2 kaşık, 1 paket 

vb). Bu, çocuğun mantıksal-

matematiksel zeka gelişimini des-

tekler. 

 

Çocuğun hamur ile uğraşması, 

onu şekillendirmesi, parmaklarını, 

ellerini çalıştırması anlamına gelir. 

Bu da küçük ve büyük kaslarını 

geliştirmesi demektir. 

 

Tüm bunların ötesinde   

 ana-babası ile birlikte keyifli vakit 

geçiren, sonucunda bir ürün ortaya 

çıkaran çocuğun yaşadığı mutluluk 

ve bir şeyler başarabilmenin verdiği 

haz duygusu paha biçilmez. 

Keyifli Vakitler Dileriz. 

 

23 Nisan Kurabiyesi 
Tarifi 

https://

www.nefisyemektarifleri.c

om/23-nisan-kurabiyesi/ 

 

Kırmızı kurabiye için 

Pancar                                    

 

3 adet pancarın suyunu 3 

kaşık toz şekerle kaynatı-

nız. Elde edeceğiniz şurup 

bir gıda boyası olacaktır. 

İstediğiniz hamur işinde 1-

2 kaşık kullanmanız yeterli 

olacaktır. 

 

 

Beyaz A4 kağıt, makas ve boya kalemleri.. 

 

 

 

Hazır mısın? 

 

 

 

Aşağıdaki linke tıklayıp nasıl yapıldığını izleyebilirsin..  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SxJuMPWLwFI 

 

 

Haydi Şimdi de biraz süsleme 

yapalım.  

 

 

Katlayalım, keselim, boyaya-

lım… 

 

 

AYIN ÖNERİSİ 

                             El Ele Tutuşan Çocuklar 
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SORU-CEVAP KÖŞESİ 

SİZDEN GELENLER KÖŞESİ 
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Sizlerden gelen sorulardan tarafımızca belirlenen üçünün 

cevaplarını Mayıs ayından itibaren bu köşede bulabilecek-

siniz.  

 

Sorularınızın özel olarak cevaplanması gerekiyorsa, bu-

lunduğunuz bölgedeki rehberlik ve psikolojik danışmanı-

nız tarafından, sizin bizlere ulaştırdığınız e-postanıza ce-

vap gönderilecektir. 

 Mayıs sayımızdan itibaren  

 

 aşağıdaki e-posta adreslerimize göndereceğiniz 

 

 Nisan ayı etkinlikleri ile ilgili fotoğraflarınız,  

 

 etkinlik tarifleriniz veya  

 

 bültenimizle ilgili mektuplarınıza bu köşede yer vereceğiz. 

Hatice TURAN      

                    

Mannheim-Heidelberg-Sinsheim                              

Eğitim Bölgeleri       

      

 

E-Posta                                                       

hturan.karlsruhe.eat@gmail.com      

 

Diğdem Temel GÜNDÜZ 

 

Karlsruhe-Pforzheim-Rastatt-

Offenburg Eğitim Bölgeleri       

 

 

E-Posta                                                       

didem_temel@hotmail.com  

Hatice AKKAN  

 

Freiburg-Konstanz-Lörrach 

Donaueschingen Eğitim Bölgeleri 

 

 

E-Posta                                                       

hatice.akkan.psi@gmail.com  

Bize Ulaşabilirsiniz 


