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SUNUŞ



Kendine, diğer insanlara ya da
hayvanlara zarar vermek
İnsanları tehdit etmek
Eşyaya zarar vermek
Yalan söylemek
Çalmak
Okul başarısı ya da okula
uyumda düşüş

Davranış bozukluğu olan çocukta görüleb�lecek 
bazı davranışlar

Okula gitmeyi istememek
Erken yaşta sigara kullanmak,
içki içmek, uyuşturucu almak
Sık sık öfke nöbetleri ve tartışma
yaşamak
Büyüklerine karşı devamlı bir
düşmanlık beslemek

Çocuklar zaman zaman
istenmeyen davranışlar
sergileyebilirler. Ancak davranış
bozukluklarını yaramazlık ve
isyankârlıktan ayırt etmek
gerekir.

Davranış bozukluğundan
bahsedebilmemiz için olumsuz
davranışların çocukta ya da
gençte en az altı ay gibi bir süre
gözlemlenmiş olması gerekir.
Sergilenen davranışın yaşa
uygunluğu da dikkat edilmesi
gereken özelliklerden biridir.

Örneğin üç ile beş yaş arası
çocuklar dikkat çekmek ister,
hayal dünyaları geniş olduğu
için inanılmaz hikâyeler
anlatabilir, gelişim dönemleri
sebebiyle yalan ile yalan
olmayanı ayırt edemez. Bu
nedenle bu yaş grubu çocukların
anlattıkları yalan olarak kabul
edilmezken, on bir ile on dört
yaş aralığındaki çocukların
söylediği yalanlar normal
olmayan davranış olarak kabul
edilir.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
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BEN YAPMADIM
MİKİ YAPTI!



Çocuğa gerekli sevgi ve ilgi
gösterilmediğinde ya da yeterli
zaman ayrılmadığında çocuk
dikkat çekmek için davranış
bozukluklarına yönelebilir.

Ebeveynine karşı güç kazanma
isteği ile olumsuz davranışları
sergileyebilir.

Şiddet gören, sevilmeyen çocuk
anne babasından intikam almak
ister.

Aşırı otoriter ve baskıcı anne
baba tutumları ya da katı
disiplin çocukta öfke ve nefret
duygularının gelişmesine ve
başkaldırıcı bir kişiliğe sebep
olabilir.

Çocuğun kendisine ilişkin
yetersizlik duygusu, düşük
benlik algısı davranış
bozukluklarına sebep olabilir.

Aşırı koruyucu anne baba
tutumu çocuğun başkalarına
bağımlı, güvensiz olmasına
sebep olur.

Kendi kendine yetemeyen çocuk
dolayısıyla davranış problemleri
gösterebilir.

A L M A N Y A  R E H B E R L İ K  B Ü L T E N İ S A Y F A  3

Şunu unutmamak gerekir ki
çocuk bir davranış problemi
sergilediğinde bu sorun bir anda
ortaya çıkmamıştır. Örneğin
çocuk bir sorununu çözmeye
çalışırken aile, anne baba olarak
çocuğun yanında yer almayıp
aksine ona engel olursa olağan
ve geçici olan bu sorun ufak bir
kar topunun büyüyerek
kocaman bir kar topuna
dönüşmesi gibi gelecekte büyük
bir sorun olarak çocuğun
karşısına çıkar.   

Baskıcı ve otoriter aile
ortamında yetişen bir çocuk
düşünelim. Bu çocuk ailesinin
baskı ve otoritesinden dolayı
kendisini ifade edemeyecek ve
içine kapanık bir birey olarak
yetişecektir. Bu yüzden çocuk
ileride de yeni ortamlara girme,
uyum sağlama ve  kendini ifade
etmede zorluk yaşayacaktır.

Nedenler



Çocukta görülen davranış
problemlerinde aile ve çevrenin
etkisi büyüktür. Çocuğun
yaşadığı dramatik olaylar,
huzursuz bir aile ortamı ve
çevrede büyüme, aileden uzak
yaşama veya aile bireylerinden
birini kaybetme ve hatta taşınma
gibi strese yol açan durumlar
çevresel faktörler arasında örnek
verebileceklerimizdendir. 

Bunlara ek olarak çocuğun
şiddet ve taciz görmesi, sevgi
ihtiyacının karşılanamaması ve
yeni bir kardeşin dünyaya
gelmesi gibi durumlar çocukta
uyum ve davranış problemlerine
neden olabilecek diğer
faktörlerdir.

1. Anne babalar azarlamak,
bağırmak, vurmak, susturmak,
tutarsız davranmak yerine
çocuklarını bir birey olarak
kabul etmeli, çocuğun fikirlerini
sorup çocuğa ve fikirlerine saygı
göstermelidir.

2. Aileler çocukla birlikte zaman
geçirmeli ve çocuğun
hoşlanacağı faaliyetler
yapmalıdır.

3. Çocuğun kendine güveninin
sağlanması için öncelikle anne
baba çocuğa güvenmeli,
çocuğun göstermiş olduğu çaba,
gayret takdir ve teşvik
edilmelidir.

4. Çocuğun kendini güvende
hissedebilmesi için sevildiğini
bilmesi gerekir.
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Öner�ler



Bu bültenimizde davranış
problemleri içinde yer alan
başkalarının eşyasını izinsiz
alma-çalma konusundan
bahsedeceğiz. Çalma, kişinin
kendine ait olmayan bir eşyayı
izinsiz olarak almasıdır.      

Çocukta dünyadaki her şeyin
kendine ait olduğu düşüncesi dil
gelişimi ile birlikte iki yaşından
itibaren kaybolmaya ve kendine
ait olanla olmayan şeylerin
sınırları yavaş yavaş çizilmeye
başlar.
   

Çocuğun kendine ait olmayan
şeyleri almaması gerektiğini
öğrenmesi için mülkiyet
kavramının çocuğa erken
yaşlardan itibaren
kazandırılması gerekir. Bu
konuda en önemli rol modeller
çocuğun anne babası ve yakın
çevresindeki yetişkinlerdir.
Çünkü çocukta doğuştan
mülkiyet kavramı yoktur,
çevresinde gördüğü, hoşuna
giden, gereksinim duyduğu
eşyayı kendine mal etmeye ya
da düşünmeden kullanmaya
girişir.
 

Eğer kullanacaksa da eşyanın
sahibi izin verdiği takdirde
ödünç olarak kullanabileceği
çocuğa öğretilmelidir. Bu sayede
çocuk başkalarının haklarına
saygı duyarak yaşaması
gerektiğini öğrenmiş olacaktır.

Ancak çocuğun bu yaşta
mülkiyet haklarına saygılı
davranması her zaman
beklenemez. Bazen bu hakları
çiğnediği görülebilir. Bu durum
sorun haline getirilmemelidir.
Çocuk dürüst davranma
alışkanlığını zamanla
kazanacaktır. Burada anne
babalara büyük görev
düşmektedir.

BAŞKALARININ EŞYALARINI İZİNSİZ ALMA - ÇALMA
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Kendileri de başkalarına ait
eşyaları izinsiz almayarak
çocuklarına örnek olmalıdır.
Örneğin çocuğa ait bir eşyayı
kullanmadan önce izin
istemeleri, aynı şekilde
kardeşlerin de birbirlerine ait
eşyaları izinsiz kullanmamaları
çocukta mülkiyet kavramının
gelişmesine yardımcı olacaktır.

Mülkiyet hakkı gelişmemiş olan
çocuğun (0-5 yaş arası),
kendisinin olmayan bir eşyayı
izinsiz alma davranışı “çalma”
eylemi olarak
nitelendirilmemelidir. Çünkü
çocuk henüz hangi kurala uyup
hangisine uymayacağı bilincine
erişmemiştir.
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Kendisine ilgisiz davranan anne
babasının ilgisini çekmek
istemesi.
İhtiyacı olmadığı halde alma
isteğini bastıramaması.
Maddi yetersizlik sonucu
kendisinde bulunmayan eşyaya
sahip olma isteği.
Çocuğa yeterli harçlık
verilmemesi, çocuğun temel
ihtiyaçlarının karşılanmaması.
Sosyal bir gruba kabul edilmek
ve ilgi çekmek istemesi.
Sevgi yoksunluğu karşısında
aileden öç almak istemesi.
Yapılan her çalma davranışının
altında olumsuz aile
tutumlarının etkileri yatar.
Çocuğun ruhsal dünyasının
yeterince doyurulamaması,
sevilmemesi, değerli olduğunun
hissettirilmemesi, çocuğa saygı
duyulmaması, yanlış
davranışlar, incitme, fiziksel ve
sözlü istismar; çocuğu çalma
davranışı ya da benzer bir
davranış bozukluğuna itebilir.
Depresyon, yeni doğan kardeşe
duyulan kıskançlık veya öfkenin
çocukta yarattığı stresin
göstergesi olabilir.
Ailelerin çocuğu yanlış/hatalı
yetiştirmesi.
Ailenin aşırı baskısı sonucu
çocuğun anne baba otoritesine
karşı gelmek istemesi.
Olumsuz arkadaş grupları.

Çocuklarda görülen çalma
davranışının nedenleri



Peki nasıl davranmak
gerekir?

1. Çocuğa mülkiyet kavramı
daha küçük yaşlardan
itibaren öğretilmelidir.
Bunun için önce çocuğun
özel eşyaları olması
sağlanmalı ve anne baba
çocuğun özel eşyalarını
alırken izin istemelidir. "Bu
senin, bu benim" gibi
cümleler ile algılamasına
yardımcı olmalı ve izinsiz
almaması gerektiği
öğretilmelidir.

Çocuklarda görülen davranış
bozuklukları arasında anne
babaları en çok
endişelendiren çalmadır.
Çünkü bunu suçlu davranışı
olarak görüp korkarlar.
Genellikle çocuğu
cezalandırma (dayak), polisle
korkutma ya da çözüme
yönelik hiçbir şey yapmama
gibi tepkiler gösterirler.

2.Çocuğu genel olarak
etiketlemek, damgalamak yerine
yapılan yanlış davranışa
odaklanılmalıdır.

3. Fiziksel cezadan kesinlikle
kaçınılmalı, aşırı tepki vermeden
bu durumun onaylanmadığı
çocuğa belirtilmelidir.

4. Çocuğun özür dileyerek aldığı
eşyayı geri vermesi
sağlanmalıdır. Alınan eşya zarar
görmüş ise yenisi alınıp çocuğun
harçlığından ödenmelidir.

5. Çocukla konuşarak sorun
çözülmeye çalışılmalıdır. (Eşyayı
alırken aklından ne geçtiği ile
ilgili konuşulabilir.)

6. Şüphelenilen bir durum
olduğunda, "Benim
cüzdanımdan para alıp
almadığından emin değilim,
fakat sana çok gerektiği için
aldıysan ve eğer geri verirsen
seninle gurur duyacağım"
şeklinde bir konuşma, aldığı şeyi
geri vermesini sağlayabilir.
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7.  Yapılan hatalı davranışı
başka bir görevi yerine
getirerek telafi etmesi
istenebilir. "Ayşe, arkadaşının
silgisini almana çok üzüldüm.
Sadece sana ait olan eşyaları
alabilirsin. Şimdi arkadaşına
silgisini geri vermeni ve
koymuş olduğumuz kuralı
bozduğun için bu hafta
çöpleri senin atmanı
istiyorum". Eğer yapmak
istemezse, sahip olduğu
ayrıcalıkları kaybedeceği
söylenebilir.

Çocuk başkalarına ait olan
eşyaları alamayacağını
öğrenmelidir. Bunu
öğretmenin en iyi yolu
çocuğun kendisine ait eşyaları
almasını sağlamak ve
yeterince büyüdüğünde
kendisine harçlık vermektir.
Çocuğun ayrı odası ve
çekmeceleri olması da tercih
edilen bir yöntemdir. Çocuk
kendine ait olmayan bir
eşyayla eve döndüğünde
çocuğu korkutmadan ,
“Hırsız! Niye çaldın, senin
neyin eksik ?” gibi sözler
kullanmadan oyuncağın
sahibine geri verilmesi en
doğru çözüm yoludur. 
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