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           ÇOCUKTA CİNSELLİK ve MAHREMİYET EĞİTİMİ  

 Çocuklar üç yaşına geldiğinde kız-erkek ayrımlarını fark etmeye ve cinsellik ile ilgili sorular 

sormaya başlarlar. Asıl cinsel gelişim dönemi 2,5-6 yaş arası okul öncesi dönemde gözlenir. Erkek ve 

kız çocuklarda merakla birlikte sorgulamalar gözlenir. Örneğin kızlar neden kendilerinde penis, 

çocukların söylemiyle “pipi”sinin olmadığını annelerine sormaya başlar. Cinselliği yavaş yavaş 

keşfetme çabası içinde olan çocuklar birbirlerinin cinsel organlarını merak edip, bakabilir.Cinsellikle 

ilgili düşünsel içerik bu dönemde oluşur. 

 Bu dönemlerde çocuk birbirlerinin pantolonunu indirmeyi, arkadaşını kızdırmayı,kendi 

pantolonunu indirip arkadaşına göstermeyi çoğunlukla oyun ve eğlence amaçlı yapar. Çocuğun 

çocukla yaptığı bu tür davranışlar cinsel amaçlı olmamaktadır. Çünkü çocuk arkadaşından 

gördüğü,herkesin güldüğü bir davranışı kendi de yapmaktan keyif alır. Küçük yaştaki çocukların bu 

tür davranışları eğitimle giderilebilecek, çocuğun bir başkasının bedenine dokunmasının doğru 

olmayacağını öğrenmesini gerektiren “eğitsel onarım bekleyen” davranışlardır. 

 Böyle bir durumla karşılaşılması halinde olayı büyütmek, çocuğu korkutmak, tehdit etmek o 

ana ait olumsuz iz bırakabilir ve davranışın kendisinden daha sakıncalı olabilir.  

 Mahremiyet ve cinsel eğitim birbiri ile ilişkilidir. Mahremiyet eğitimi cinsel eğitimden daha 

kapsamlı bir kavramdır. Cinsel eğitim, çocuğun kendi cinselliğini tanıması, gelişim sürecinde 

cinsellikle ilgili yaşayacağı fiziksel ve duygusal farklılıkları öğrenmesi yanında, anne babasına 

sorduğu cinsellikle ilgili soru ve cevapları kapsar.  Mahremiyet eğitimi ise cinsel bilgilerin yanında 

daha çok kendisinin ve diğer insanlarının özelinin/özel alanının farkına varması, sosyal hayatın içinde 

kendi özel alanını koruması, diğer insanların özeline saygı duyması, kendisi ile çevresi arasında 

sağlıklı sınırlar koyması gibi bilgileri içerir. Mahremiyet eğitimi anne baba tarafından verilir, okulda 

desteklenir. Bu eğitimin verilmesi çocuğun ruhsal ve cinsel açıdan korunması adına çok 

önemlidir. Konuyla ilgili pedagojiderneji.com sitesinden “Çocukta Mahremiyet Eğitimi” başlıklı 

yazıyı inceleyebilirsiniz. 

 Çocuğun cinsellikle ilgili sorduğu sorular göz ardı edilmemelidir. Çocuğun merakı giderilmeli, 

ancak kafasını karıştırmamalıdır. Eğer sorusunu yanıtlamak için o an kendinizi yeterli 

hissetmiyorsanız 'Sorduğun soruyu şu an sana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Senin anlayacağın 



şekilde anlatmam için bana zaman ver. En kısa zamanda yanıtlayacağım.' diyerek düşünme fırsatı 

yaratabilir, okuyabilir ya da bir uzmana sorabilirsiniz." 

4–7 yaş arası cinsel eğitim: 

-Üreme organlarını tanıtma 

-Erkek ve kadın cinsiyetini ve farklılıklarını tanımlama 

-Çocuğa kendi bedeni üzerinde söz sahibi olduğunu öğretmek . İstismara uğramaması için iyi ve kötü 

dokunuşlar arası farkı öğrenmesi ve bireysel güvenliğini sağlaması amaçlanır. 

7–11 yaş arası cinsel eğitim: 

-Üreme fizyolojisi ile ilgili temel bilgiler 

-Karşı cinsten arkadaşlıklar hakkında bilgilendirme 

11–14 yaş arası cinsel eğitim: 

-Karşı cinsle ilişkilerde bireysel hak ve tercihler 

-Sağlık ve güvenlik açısından riskli olabilecek etkileşimlerle ilgili bilgilendirme 

-Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili basit bilgilendirme 

-Cinsel tutum ve davranışların çeşitliliği, etnik ve kültürel farklılıklardan kaynaklanan farklara saygı 

duyma 

-Evlenme, evlenmeme, ebeveynlik 

-Cinsel davranışlardaki biyolojik ve sosyal etkenler 

14–16 yaş arası cinsel eğitim: 

-Üreme biyolojisi 

-Aile planlaması 

-Cinsel davranışlarla ilgili yasa ve sorumluluklar 

-Cinselliğin önemi 

-Evlilik, flört, boşanma, sevgili olmak, sevmek gibi kavramlar 

-Doğum, doğum kontrolü, çocuk büyütme 

şeklinde olması gerekmektedir. 

Konuyla ilgili kitap önerileri:  

 Ben Nereden Geldim?/Miniklerin Dünyası- Sergi Camara&Teresa Herrero, Altın Kitaplar. 

 Sır Versem Saklar Mısın?- Jennifer Moore Mallinos- Redhouse Kidz Yayınları. 

 Bedenim Bana Ait-Pro Familia, Gergedan Çocuk. 

 Ben Nereden Geldim? –Peter Mayle, Sistem Yayıncılık. 

 Kiko ve El 

 Çocuklar İçin Cinsel Eğitim Öyküleri- Yaşam Yanardağ Çelik, Net Çocuk Yayınları. 

 4-6 Yaş Çocuklar için Cinsel Bilgiler-Isabelle Fougere, Epsilon Yayınları. 
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