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ÇOCUKLAR İÇİN SINIRLARIN ÖNEMİ VELİ BÜLTENİ 

    Değerli Velimiz; 

Çocuğunuza anne-baba tutumlarında 

sınır koymanın öneminin anlatıldığı ve siz 

değerli velilerimize yönelik önerileri de 

içeren bu bültenimizin sizler için faydalı 

olmasını diliyoruz.     

    Rehberlik Servisi  

 

 

Çocuklar, kurallarını bilmedikleri bir dünyaya doğarlar. Büyüdükçe 

kendilerinden beklenenlerin değişmesi ve çeşitlenmesi ise durumu daha da zora 

sokmaktadır.  

Sınırlar, bu öğrenme ve keşfetme sürecinde çok önemli bir role sahiptir. 

Çocuklar, dünyayı tanıyıp, kendi başlarına bir şeyler yapmaya, yeni ilişkiler kurmaya 

başladıklarında değişik tepkilerle karşılaşırlar. Bunlarla başa çıkabilmeleri için 

ihtiyaçları olan en önemli rehber, net sinyallerdir. Çizilen sınırlar anlaşılır ve 

tutarlı olduğu sürece, çocuklar için onları anlamak ve uygulamak kolay olacaktır.  

Çocuk, kendisi için neyin gerekli, neyin daha yararlı ve önemli olduğunu 

başlangıçta bilemez. Anne-babalar birtakım kurallar ve sınırlar koyarak çocuğu 

korumak ve kendisine zarar vermeden iyi alışkanlıklar geliştirerek sosyal uyum için 

gerekli becerileri kazandırmak durumundadırlar. Çocuğun hayatla ilgili birçok şeyi 

öğrenmesi ve kendi kendine yetecek hale gelmesi hem anne-babanın doğru 

yönlendirmesini hem de çocuğa fırsat vermesini gerektirir. 

 Günümüzde çocukların serbest bırakıldığında özgüvenleri yüksek olan 

bireyler olacaklarına dair düşüncelere sahip kesimler de vardır. Kural koyan anne 

babalar sanıldığının aksine çocuklarına daha az ilgi ve sevgi göstermezler, aksine 

onların hayatını düzene sokarak güvende hissetmelerini sağlar, sevgilerini başka 

yollardan göstermeyi tercih ederler. Kural ve sınırlar çocuğun kendini güvende 



hissetmesini sağlar çünkü çocuklar anne ve 

babalarının yetkin olduklarını hissettiklerinde 

ve kendilerini koruyabileceklerini bildiklerinde 

dış dünyayı bir tehdit olarak görmez ve 

keşfetmeye başlarlar.  

Çocuklara sınırlar koymak onların tüm 

özgürlüklerini ellerinden almak anlamına 

gelmez. Tam tersine, çocukların kendilerini 

güvende hissetmek için ebeveynlerin 

sınırlandırma ve yönlendirmelerine ihtiyaçları vardır. Çocuklar her ne kadar 

sınırları zorlamayı sevseler de aslında ihtiyaç duydukları, hayatı 

anlamlandırabilmek için istikrarlı ve tutarlı sınırlardır. Çocuklar anne ve babalarının 

rehberliğine güvenmek isterler. Ebeveynler tutarsız ve istikrarsız 

davrandıklarında çocukların çıkardığı sonuç « kurallar bu sefer bozulabildiyse 

demek ki başka sefer de bozulabilir » olur. Bu gerçek onlara geçici bir zafer 

duygusu hissettirse de uzun vadede onların kişilik gelişimleri için çok da 

destekleyici bir durum değildir. Kuralların net ve istikrarlı olmadığı evlerde 

büyüyen çocukların okulda da sıkıntı yaşaması muhtemeldir. Ayrıca güvenilir, 

rehber anne-baba figürleri yaşanan istikrarsızlıktan dolayı zamanla eski 

güvenilirliklerini kaybeder ve sorgulanmaya başlarlar; bu da uzun vadede çocuk 

gelişimi açısından duygusal ve sosyal problemleri beraberinde getirebilir.  

Çizdiğimiz sınırların geniş, gevşek ve 

belirsiz olması, bir anlamda sınır olmaması 

anlamına gelir. Bu koşullarda çocuk, neyi, ne 

zaman, nasıl ve ne için yaptığını ya da yapması 

gerektiğini bilmediğinden, gerçek yaşama dair 

işe yarar deneyimler elde edememektedir. 

Örneğin, her yemek hazırlandığında sofraya 

gelmesi için 5 kez O’na seslenmek yerine, 

birlikte yemek yemeyi neden önemsediğinizi 

belirtip 2. hatırlatma sonrası hala gelmiyorsa sofrayı kaldırmak daha net bir mesaj 

olacaktır. Ayrıca kendi sınırlarının nerede bitmesi gerektiğini bilemeyen çocuklar 

arkadaş ilişkilerinde de tutarlı olamamakta, başkalarının özgürlüğünü göz ardı 

edebilmekte ve sorumluluk bilinci konusunda da zayıf olmaktadırlar. Kaybettiği ya 

da zarar verdiği bir eşyasının yenisi hemen yerine gelen çocuğun, bir arkadaşının 

eşyasına zarar verdiğinde aldığı tepkiye şaşırması çok doğaldır. 

Çocukların uygun yaşam becerileri geliştirebilmeleri ve sorumluluk sahibi 

olabilmeleri için; açık, dengeli, tutarlı ve net kurallara ihtiyaçları vardır. 



Dengeli sınırlar, sınama ihtiyaçlarını azaltır, isyankârlığı engeller ve sorumluluk 

duygusu kazanımına yardımcı olur. 

Sınır Nasıl Konmalıdır?  

• Sıcak, şeffaf, ilgili ve tutarlı bir anne babanın varlığı, en önemli şartlardan 

biridir. Çocukların, kabul gördükleri, sevildikleri ortamda kuralları kabul 

etmeleri kolaylaşır. 

• Sınırlar bebeklikten itibaren konmalı ve yaş ilerledikçe yeniden 

düzenlenmelidir.  

• Sınırlara uymanın önemi çocuklara net ifade edilmelidir. 

• Sınırlar gerektiğinde değişebilir ve esnek olmalıdır.  

• Amaca yönelik sınırlar konmalıdır. Sınır koyacağım diye her şeye “hayır” 

dememek gerekir. 

• Çizilen sınırlar tutarlı uygulanmalıdır. Sınırların çiğnenebilir olduğunu 

öğrenen çocuğun her ortamda sınırları zorlaması kaçınılmazdır. 

• Olumsuz davranışların nedeni araştırılmalıdır çünkü her davranışın arkasında 

bir ihtiyaç, amaç veya sorun yatar.  

• Çocuğa neyi yapamayacağı açıklanırken buna karşılık neleri yapabileceği de 

belirtilmelidir. 

• Sınırları belirlerken çocukları da işin içine katmak durumu sahiplenmelerini 

sağlar. 

• Sınırı/kuralı koyanın “baba” olduğu mesajı verilmemelidir.  

• Çocuklara iyi bir model olmak önemlidir. Anne babanın ortak tutumu, genel 

duruşu ve davranışları en iyi sınır belirleyicisidir. 

Unutulmamalıdır ki çocuklara “çok rahat” bir hayat sunmak, onlara uzun 

vadede “yarar” sağlamak değil, “zarar” vermek anlamına gelir. 
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