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OKUL İSMİ 
REHBERLİK SERVİSİ 

 
 
       Sevgili Öğrenciler,  

Günlük hayatta annemiz, babamız,     
kardeşlerimiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, 
tanıdığımız ya da tanımadığımız birçok kişi ile iletişim 

halindeyiz. Çevremizdeki kişiler ile iletişimimizi 
konuşarak, dinleyerek, bakarak ve dokunarak 
sağlayabiliriz. Dokunmak birbirimiz ile iletişim 
kurmanın önemli bir yoludur. İki çeşit dokunma 
vardır; 
İYİ DOKUNMA: Kendimizi güvende ve iyi 
hissettiren dokunmalardır.  
*Anne babamızın bizi kucaklaması,  
*Anne babamızın bizi sevmesi, 
*Annemizin bize banyo yaptırması, 
*Anne babamızın yatarken iyi geceler öpücüğü 
vermesi,  
*Anne babamız yanımızdayken doktorun bizi 
muayene etmesi, 
*Bir arkadaşımızla tokalaşmak ya da çak yapılması 
gibi dokunmalar bize iyi hissettirir. 
 

 
KÖTÜ DOKUNMA: Kendimizi rahatsız eden ve kötü 
hissettiren hoşlanmadığımız her dokunuş kötü 
dokunuştur. Kötü dokunuşlar; *kızgın,  
*korkmuş,  
*mutsuz,  

*üzgün,  
*utanmış hissetmenize neden olabilir.  

 

                                       
“Vurmak” bir çeşit kötü dokunuştur. 

Bazı dokunuşlar, ‘vurmak’ gibi canımızı acıtmasa da 
hoşumuza gitmiyorsa kötü dokunuştur. 

 
 

ÖZEL BÖLGELERİMİZ 
 

Özel bölgelerimize yapılan dokunuşlar bütün 
çocuklar için kötü dokunuşlardır. Sevdiğimiz, 
güvendiğimiz kişiler bile dokunamaz. 

 
Vücudumuzda mayomuzun kapattığı yerler ve 
dudaklarımız özel bölgelerimizdir.  
 
 

 
ÖZEL 

 



 
 
 

Birisinin sizin özel bölgenize bakması ya da 
dokunması sizin tehlikede olduğunuz 

anlamına gelir. 
 
 
 

Aşağıdaki gibi durumlarda bazı büyükler çocukların 
özel yerlerine bakabilir/ dokunabilir:  

 

Bu büyükler annen, baban, doktor veya hemşire 
olabilir. Mesela banyo yapmana yardım etmek gibi 
bir durumda annen ya da baban bakabilir veya 
dokunabilir. Hastalık gibi bir durum olursa tedavi 
amaçlı doktor ve hemşire bakabilir.  
 
 
Sevgili Öğrenciler; 
    Kendinizi korumak için size zarar veren kişiden 
kaçmak, yüksek sesle bağırmak ve onu     
tekmelemek gibi davranışlarda bulunabilirsiniz. 

•    İnşaatlar, boş ve terk edilmiş yerler,bodrum 
katlar sizin için güvenli olmayan yerlerdir. 

• Ailenizin izni ve bilgisi olmadan kafe, oyun 
salonu, arkadaş ve komşu evleri gibi yerlere 
gitmemelisiniz.  Ailenizin bilgisi dahilinde 
gittiğinizde de yediklerinize ve içtiklerinize dikkat 
etmelisiniz. 
• Çevrede kötü insanlar olabilir ve sizi 
kandırmak için çeşitli hikayeler anlatabilir ama 
buna asla inanmamalısınız. “Annen kaza geçirdi; 
ben doktorum, seni yanına götüreceğim” vb… 
• Sanal ortamlarda tanımadığınız insanlarla 
arkadaşlık yapmamalısınız. Sosyal paylaşım 
sitelerinde kişisel bilgilerinizi ve özel 
görüntülerinizi paylaşmamalısınız. 
• Tanımadığınız kişilerden uzak durmalısınız. 

 

Eğer Birisi Özel Bölgene Dokunmak İstediğinde Ya 
Da Seni Kendi Özel Bölgesine Bakmaya Veya 
Dokunmaya Zorladığında Ya Da Senden Kötü Bir 
Dokunuş Veya Bakışla İlgili Yaptıklarını Sır Olarak 
Saklamanı İsterse ASLA YAPMA!  

 

 

 

Eğer kötü bir dokunuş veya bakışla karşılaşırsan 
yapman gereken şunlardır; 

1.YÜKSEK SESLE  “HAYIR !” DE , 

2. UZAKLAŞ, 

 3. GÜVENDİĞİN BİR YETİŞKİNE SÖYLE,  

4. BİRİSİ SENİ DİNLEYENE KADAR SÖYLEMEYE DEVAM ET! 

      UNUTMA ! 
 Bedenin sana aittir. 
 Hiç kimse bir çocuktan kötü bir sır 

saklamasını isteyemez.  
 Kötü dokunuş ve bakışlar asla bir çocuğun 

suçu değildir.  
 Akrabaların olsa dahi istemediğin hiçbir şeyi 

kimse sana yapamaz, dokunamaz! 

BAŞVURUDA BULUNABİLECEĞİNİZ YERLER: 

- OKUL REHBERLİK SERVİSİ, 
- REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ, 
- SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME 

KURUMU, 
- BAROLARIN ÇOCUK HAKLARI MERKEZLERİNE, 
- EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK ŞUBE 

BİRİMLERİNE BAŞVURU YAPILMALIDIR. 
- ALO 112 ARAYABİLİRSİNİZ 


