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Çocuklarda Sınır İhtiyacı  

 

Değerli Anne-Babalar, 

 

Tıpkı biz yetişkinler gibi, çocukların da düzenli bir hayata ihtiyaçları vardır. İşte bu yüzden anne-

baba ve çocuk ilişkisinde iletişimin sağlıklı olabilmesi için kurallar koymak önemlidir. Her ne kadar 

çocuklarımızın kurallardan, sınırlardan hoşlanmadıkları düşünülse de sınırlarla yetişen çocukların daha 

sağlıklı gelişim gösterdiklerini unutmamak gerekir. Koyduğunuz sınırlar çocuklarınıza yol gösteren 

levhalar gibidir. Sanıldığı gibi sınırlar, çocukların haklarını kısıtlamak ya da onlara baskı uygulamak 

anlamına gelmez. Bu ayki bültenimizde, çocuklarımıza nasıl sınır koyabileceğimizi ve sınırların onlara ne 

tür yararlar sağlayacağını paylaştık sizlerle.  

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 

 

 

Her Çocuğun Sınıra İhtiyacı Vardır  

Çocuklar yaşadıkları dünyanın, içinde bulundukları ortamın kurallarını anlamaya ihtiyaç duyarlar. 

Kendilerinden ne beklendiğini, kontrolün kimde olduğunu, ne kadar ileri gidebileceklerini ve ileri 

gittiklerinde neler olacağını bilmek isterler. Her yapıdaki çocuğun sınırlara ihtiyacı vardır. Çocuklar için 

çevresindeki yetişkinler (anne, baba, bakıcı, aile üyeleri vb.) tarafından “sınırların belirlenmesi” 

psikolojik ve gelişimsel bir ihtiyaçtır. 

 

Çocuklara sınır koymayarak bu ihtiyaçlarını karşılamamış oluruz. Bu sınırlar çocuklarımızın 

özgürlüklerini kısıtlamaktan çok özgürlük alanlarını belirlemektedir. Sınırları zorlama eğiliminde olsalar 

dahi çocukların asıl ihtiyacı olan sınırlı ve kurallı yaşamdır. Sınırsızlık içinde yaşayan çocuk; yönünü 

belirleyemez, güven duygusu hissedemez, daima bir desteğe bağımlı olma, onay alma, yardım alma 

ihtiyacı duyar. Çocuk sınırları zorlar, anne‐babanın ne kadar kararlı olduğunu test eder, sınırları 

zorlayınca ne ile karşılaşacağını görmek için denemeler yapar.  

 

Sınır koymanın çocukların hayatlarına yansıyan faydaları vardır.  

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da güven duygusu en önemli duygudur ve sınırlar çocuğa güvende 

olduğunu, değerli olduğunu hissettirir. Geliştirmesi hedeflenen duygulardan biri de sorumluluk 

duygusudur ve sınırlar çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirir. Aynı zamanda sınırlar aile ilişkilerini, 

dinamiklerini düzenlemeye yardımcı olur. Sınırlar, çocuklarımızın doğru ile yanlışı birbirinden ayırt 

edebilmelerini, özgüvenlerini geliştirebilmelerini, sorumluluk sahibi bireyler olmalarını, arkadaş 

ilişkilerinde ve toplum içinde kendilerini ifade ederken kontrollü davranışlar sergilemelerini sağlar. 

Çocuklar sınırlar sayesinde toplum kurallarına uymayı ve anne-baba otoritesini öğrenirler. Örneğin 

çocuklar, okula ilk başladıklarında karşılarına çıkan toplum kurallarına uymayı, olumsuz duygularla baş 

etme becerisini evde edindikleri deneyimlerine göre şekillendirirler.  

 

Sınırları Nasıl Belirleriz?  

  İstenmeyen davranış karşısında ceza kullanılması, istenmeyen davranışı ve direnci arttırır. Ceza, 

çocuklara nasıl davranmaları gerektiğini öğretme konusunda etkili bir araç değildir. Ceza, yapılmaması 

gereken davranışı öğretirken, istenen davranışı öğretme konusunda etkili değildir. 

 

Ebeveynler bazen sınırlar ve kurallar eğitimini cezalarla vermek ister. Bazen de daha ılımlı ve 

yumuşak yöntemler kullanarak ikna etme yolları tercih edilir. Ancak en etkili yol, yaş düzeyine uygun 

olacak şekilde net ve açık ifadeler kullanarak doğru mesajlar vermektir. Olumsuz içerikli emir cümleleri 

kullanmak yerine, anlaşılır ve olumlu bir yönerge ile ifade edilirse çocuk kendisinin değerli olduğunu 



hissedecek ve verilmek istenen davranışı benimseyecektir. Kullanılan yöntemler farklı olsa da çocuklara 

vermek istediğimiz mesajlarda sıklıkla sözlerimizi ve davranışlarımızı kullanırız. Bu iki mesajdan biri net 

değilse iletişimde kopukluk olur.  

 

Çocuklar Sınırlarını Nasıl Öğrenir? 

Çocuklar kuralları ve onaylanan davranışları bilerek doğmazlar. Yaklaşık olarak bir yaşlarına 

doğru keşfetmeye başlarlar. Kurallar bir süreçle, zamanla öğrenilir. Çocuklar belirli bir yaşa kadar biz 

yetişkinlerden farklı olarak somut yollarla öğrenirler. Bu nedenle ebeveyn davranışları bu anlamda 

oldukça önemlidir.  

 

Sınır koymayı güçleştiren durumlar mutlaka olacaktır. Bütün çocuklar kurallarımızı ve 

beklentilerimizi belirlemek için sınırları zorlarlar. Bu normal bir süreçtir, tüm çocuklar aynı denemeleri 

yapmazlar. Çocuğun mizaç özelliklerinden kaynaklanan güçlükler, araştırma ve keşfetme yöntemleri 

ebeveynlerinin sınırlarını zorlama derecesini etkiler. Bunun yanı sıra çocukla ebeveyn arasındaki 

olumsuz ilişki sınır koymayı güçleştirir.  

 

  Kurallara uymamak; bazen anne-babaya karşı tavır, bazen ilgi ihtiyacı, bazen de uygun olmayan 

ebeveyn tavırlarından kaynaklanabilir. Bunun yanı sıra kuralları oluştururken dikkat edilmesi gereken 

bazı durumlar vardır. Kural koyarken tehdit içeren cümlelerin kurulmaması, uygun bir iletişim dili 

kullanarak göz teması kurulması, yaşına uygun kurallar olmasına dikkat edilmesi ve tutarlı davranarak 

oluşturulan kuralların değiştirilmemesi gerekir. Ayrıca çocuk kurallara uymak konusunda zorlanıyor ve 

sizinle inatlaşıyorsa, davranışının sonucunu görmesini sağlayın. Örneğin eşyalarını toplamayı 

reddediyorsa, toplamadığı sürece istediği etkinliği yapamayacağını, süresinin azalacağını 

anlatabilirsiniz. Çocukların her isteklerine cevap vermek yerine onlara sınırlar eşliğinde bir düzen 

sunmak hayatlarını kolaylaştıracaktır. 

 

Sınırları Belirlerken Neler Yapılabilir? 

 Olası değişikliklere çocuğunuzu önceden hazırlayarak pek çok uygun olmayan davranışa engel 

olabilirsiniz. Örneğin, evde çocuğunuzu uykuya hazırlarken “5 dakika sonra uyku zamanı”, 

yemek yedirmeden önce “yemek zamanı” diyebilirsiniz. Eğer olaylar gerçekleşmeden önce 

çocuğunuzun olacakları bilmesini sağlarsanız, çocuğunuz değişikliklere daha kolay uyum 

sağlayacaktır.  

 

 Çocuğunuzu sürekli kısıtlamak ya da aşırı kurallar koymak da uygun bir davranış değildir. Bu 

nedenle kuralları koyarken anne-baba olarak sizler için en önemli ve olmazsa olmaz kuralları 

belirleyin. 

 

 Kurallar koyarken en önemli noktalardan biri anne-babanın çocuğa model olmasıdır. Çocuklara 

verilmek istenen değerler öncelikle anne-baba tarafından uygulanırsa değerlerin çocuk 

tarafından içselleştirilmesi daha kolay olacaktır. Kurallar konusunda çocuğunuzla güç savaşına 

girmekten kaçının. Örneğin tekrar tekrar bir şeyi yapmamasını söylemeyin. Bu durum 

çocuğunuzun gözünde yetkinliğinizin azalmasına ve bu duruma karşı oluşacak sağırlığa neden 

olacaktır.  

 

 Kuralları çocuğunuzla paylaşmak için bir aile toplantısı düzenleyebilirsiniz. Aile kuralları 

oluşturulurken çocuk da katılırsa, kendi istediği kuralları paylaşırsa onları daha dikkatle 

uygulayacak, kuralları daha az ihlal edecektir. Aile içinde ona da söz hakkının tanınması, 

kuralları benimsemesi için oldukça önemlidir. Bu durum kuralları uygularken de size yardımcı 

olacaktır. Sınırları çizin; ancak çok sayıda kural koymayın. Bir kural koymadan önce kendinize 

şu soruları sormakta fayda olacaktır. Bu gerekli mi? Bu kural çocuğun sağlığını ve güvenliğini 

sağlıyor mu? Onun tarafından anlamlı ve anlaşılır bir şey mi? Bu bağlamda koyulan kurallar 

durumu kolaylaştıracaktır. 

 

 Kuralları uygularken anne-babanın kurala beraber karar vermesi ve kuralı aynı şekilde 

uygulamaları önemlidir. Aynı zamanda bir diğer önemli nokta kuralın her zaman geçerli 

olmasıdır. Eğer bir kural bazen uygulanıyor, bazen esnetilebiliyorsa bu çocuk için kafa karıştırıcı 

bir mesaja dönüşür. Başlanan ve yarım bırakılan kural ve sınırlar çocukların anne-babaya olan 

güvenini sarsar.  

 

Sınırları Belirlerken Nelere Dikkat Etmelisiniz? 

 Gerçekten kararlıysanız “hayır” deyin. Çocuğunuz koyduğunuz kurallara uymuyorsa nasıl bir 

yaptırım uygulayacağınıza karar verin ve tutarlı olun ancak onlarla güç savaşına girmekten 

kaçının.  
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 Çocuğunuza uzun nasihatlerde bulunmayın. Belirlenen sınırlamanın yapılan yanlış davranışa 

uygun, alakalı olmasına özen gösterin. 

 

 Çocuğunuzdan beklentinizin makul ve yapılabilir olmasına özen gösterin. 

 

 Kural koyarken esnek olun. Kuralların, çocuklar büyüdükçe gelişen ihtiyaçlarına göre değişkenlik 

göstermesi gerektiğini unutmayın. Çocuklar büyüdükçe daha fazla özgürlük isterler bu durumu 

göz ardı etmeyin.  
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