
ETKİNLİK ADI 

“HAYIR!” DİYORUM, SINIRIMI KOYUYORUM 

ETKİNLİK ALANI 

İhmal ve İstismardan Korunma  

AMACI   

Önleyici  

HEDEF KİTLE VE KADEME 

Öğrenci - İlkokul 

UYGULAYACAK KİŞİ 

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman 

 KAZANIMLAR 

• Kişisel ve bedensel sınırın önemini kavrar. 

• “Hayır!” diyerek sınırını koruyabildiğini fark eder.  

• “Hayır!” diyebilme becerisini geliştirir. 

ÖNERİLEN MATERYALLER 

• EK-1 (Soru Cümleleri) 

SÜRE 

En az 1 ders saati 

AKIŞ SÜRECİ  

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman;  

 “Sevgili çocuklar, bugünkü etkinliğimizde sizlerle bir oyun oynayacağız. Bunun için hep beraber bir 

daire/çember oluşturacağız. Haydi bakalım, gelin.” der ve etkinliği başlatır.  

 Öğrencilerden bir daire oluşturmalarını ve yüzleri dairenin dışına, sırtları dairenin içine bakacak biçimde 

dönmelerini ister.  

 “Şimdi sizlere bazı sorular soracağım. Ben soruyu sorduktan sonra ‘evet’ diyenler bir adım ileri atacak, ‘hayır’ 
ise bulunduğu yerde kalacak.” der ve yaş grubuna uygun olan soruları okumaya başlar.  

 



 Yeni soruya geçmeden önce “Evet.” diyenlerin tekrar bir adım geri atarak dairedeki eski yerlerine dönmüş 

olmalarını sağlar (Bir başka deyişle, her soruda yeni baştan ters daire oluşturulur. “Evet.” diyenler sorular 

devam ettikçe ilerlemeye devam etmezler.). 

 Her sorunun cevabını aldıktan sonra, sorunun doğru cevabını ve nasıl davranılması gerektiğini, gerekçeleriyle 

birlikte öğrencilere açıklar.  

 Tüm sorular cevaplandıktan sonra “Sevgili çocuklar, size sorduğum bütün bu soruların cevaplarının ‘hayır’ 

olması gerektiğini ve neden ‘Hayır!’ dememiz gerektiğini öğrendik. Şimdi aynı soruları tekrar hızlıca 

okuyacağım. Artık hep beraber ‘Hayır!’ diye bağırabiliyor muyuz, görelim bakalım.” der ve her soruyu 

okuduktan sonra hep beraber “Hayııııırrr!” diye bağırmalarını sağlar, kendisi de çocuklara eşlik eder.  

 “Sevgili çocuklar, hiç kimse bizi doğru olmayan davranışlar yapmaya zorlayamaz ve hiç kimse vücudumuzun 
dokunulmaması gereken özel yerlerine dokunarak bizi rahatsız edemez. Eğer rahatsız olduğunuz ve sizi mutsuz 
eden, üzen, korkutan davranışlara “Hayır!” derseniz hem kendinizi kötü davranışlara karşı korumuş olursunuz 
hem de kendine daha çok güvenen, kendinden emin olan, daha mutlu ve huzurlu insanlar olursunuz.” der ve 
etkinliği sonlandırır. 

İLAVE BİLGİ VE UYARILAR 

 Bu etkinlik, “özel bölgelerimiz” (“Bu Benim Bedenim, Bedenimi Bilirim”, “Sınıfın Yeni Arkadaşı” etkinlinlikleri) ve 

“iyi-kötü dokunuş” kavramları öğretildikten sonra uygulanmalıdır.  

 Eklerde “sır tutma” konusunun geçtiği maddelerle ilgili olarak “iyi sır-kötü sır” kavramından söz edilebilir. 

 Hava koşulları uygunsa etkinlik bahçede yapılır. Hava koşulları uygun değilse, okul binası içinde “çok amaçlı 

salon” ya da “spor salonu” vb. bir geniş alanda yapılması tercih edilmelidir. 

 Etkinlik, okul öncesi gruplarla uygulanırken, öğrencilerin sandalyelere oturarak çember oluşturması sağlanabilir. 

“evet-hayır” yönergesi de ayağa kalkma-oturma biçiminde verilebilir.  

 Eklerde yer alan soruların özelliklerine göre öğrencilere, konuyu rehberlik öğretmeni ya da güvendikleri başka 

bir yetişkinle mutlaka konuşmaları gerektiği söylenmelidir.  

 Eğer tüm soruların sorulması ve değerlendirilmesi bir ders saatine yetişmezse, sorular ikiye bölünüp iki ders 

saatinde uygulanabilir.  

 Bu etkinliğin uygulandığı sınıfta özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler varsa yapılacak uyarlamalar; 

 Bedensel yetersizliği olan öğrenciler etkinliğe oturarak katılabilir. 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       EK-1 

Soru Cümleleri 

1) Sınıfta yakın bir arkadaşın bir başka arkadaşınla tartıştı ve sana “Artık onunla arkadaşlık yapmak ve oyun 

oynamak istemiyorum. Sen de artık onunla konuşma ve oynama.” dedi. Arkadaşının isteğini yerine getirir 

misin?  

2) Arkadaşın ev ödevini yapmadı ve sana “Haydi, öğretmen gelmeden benim ödevimi de sen yap.” dedi. Onun 

ödevini yapar mısın? 

3) Teneffüste dışarı çıkmak istemiyorsun. Arkadaşın onunla dışarı çıkma konusunda seni zorladı ve “Eğer benimle 

dışarı gelmezsen, bir daha seninle konuşmam.” dedi. Onunla dışarı çıkar mısın?  

4) Annenle birlikte bir akrabanızı ziyaret etmek için otobüse bindiniz ve otobüste oturacak boş bir koltuk 

kalmamış. Koltukta oturan amcalardan biri “Benim kucağıma oturabilirsin.” dedi. Onun kucağına oturur 

musun? 

5) Parkta tanımadığın bir yetişkin, sana en sevdiğin yiyecekten vermek istedi. Kabul eder misin?  

6) Komşunuz, ailene haber vermeden seni evine davet etti. Ailenden izinsiz onun evine gider misin?  

7) Yabancı bir yetişkin, okul çıkışında yanına gelerek “Ben, senin annenin/ babanın arkadaşıyım. Annen/baban 

bugün seni okuldan benim almamı istedi. Haydi, benimle gel.” dedi. Onunla gider misin?  

8) Tanımadığın bir yetişkin sana “Ben, annenin/babanın arkadaşıyım, size gelecektim ama evinizi bulamadım. 

Bana evinizin yerini tarif eder misin?” dedi. Evinizin yerini ona tarif eder misin/gösterir misin?  

9) Tanıdığın biriyle karşılaştın. Seni öpmek istedi ama seni öpmesini istemiyorsun. Onun seni öpmesine izin verir 

misin? 

10) Tanıdığın birine sarılırken senin özel bölgelerine dokunmaya başladı.  

Sen şaşırınca ve rahatsız olunca “Ama ben sana sevgimi gösteriyorum.” dedi ve dokunmaya devam etmek istedi. 

Ona izin verir misin (Özel bölgelerin vücudumuzun hangi bölgeleri olduğu hatırlatılır.)? 

11) Dolmuşta ya da otobüste ayakta duruyorsun. Bir yetişkin sana “Benim kucağıma oturabilirsin.” dedi. Onun 

kucağına oturur musun?  



12) Arkadaşın özel bölgeni görmek istedi. Ona izin verir misin?  

13) Annen, baban ya da başka bir akraban seni dudağından öpmek istedi.  

İzin verir misin?  

14) Sana yeni bir pantolon alacaksınız. Bütün deneme kabinleri dolu olduğu için annen herkesin içinde senin 

pantolonunu çıkarmak istedi.  

Annene izin verir misin? 

15) Tanıdığın ya da tanımadığın biri seninle bir oyun oynamak istediğini söyledi. “Ama bunun için yalnız 

kalabileceğimiz bir yere gidelim. Benim dediğim her şeyi yaparsan oyunu sen kazanırsın ve o zaman sana 

istediğin oyuncağı alırım. Oyunumuzun en önemli kuralı benim vücudumda gösterdiğim yerlere dokunmak.” 

dedi. Onunla gidip dediklerini yapar mısın? 

16) Arkadaşın sana “Benim tanıdığım bir amca var. Bana, istediğim her şeyi alıyor ama karşılığında bazı şeyler 

yapmamı istiyor.  Birlikte yaptığımız her şey onunla ikimizin arasında sır. Eğer istersen, okul çıkışında seni de 

onun yanına götüreyim. Sen de onun dediklerini yaparsan, sana da istediğin her şeyi alır.” dedi. Arkadaşınla 

gider misin?  

17) Bir arkadaşın sana, “Biri benim vücudumun özel bölgelerine dokunuyor. Ben hem çok korkuyorum hem de çok 

rahatsız oluyorum ama bunu yalnızca sana söyledim. Hiç kimseye söyleme.” dedi. Bu sırrı tutar mısın? 

18) Birisi senin hoşlanmayacağın bir şekilde vücuduna dokundu ya da vücudunla ilgili bir oyun oynamak istedi. “Bu, 

aramızda sır olarak kalsın, eğer birine söylersen, ailene zarar veririm.” dedi. Bunu bir sır olarak saklar mısın? 

 

 

 

 


