
BABA 
VE 
ANNE 
BİRLİKTE EĞİTİRLER!

Çocuğun hakkında eşinle sık sık konuş, sohbet 

et. Eşinle anlaşamıyor veya tartışıyor olabilirsin. 

Eşinden boşanmış olabilirsin ve çocuğunu ayrı 

yetiştiriyor olabilirsin. Hiçbir durumda çocuğunun 

annesine saygını kaybetme. 

GÖZ HİZASINDA OL!

Bir de dünyaya 

çocuğunun 

gözün-

den bak. 

Çömel ve 

çocuğunla 

boy olarak 

aynı hizaya 

gel. Baba olma 

sanatı, bir yönüyle 

kendini çocuğunun 

yerine koyabilip dünyayı 

onun bakış açısıyla görebilmektir. Bu-

nunla birlikte çocuğuna rehber ve lider olup onu 

yönetebilmelisin. Baba olmak güven sunmak, dinle-

mek, anlamak ve ne yapacağını bilmektir. Başka bir 

deyişle: bazen çocuğunla göz hizasında bir birey, bazen 

de bilgili ve güçlü bir babasın. 

Kız veya oğlan, evin büyüğü veya küçüğü olsun: 

çocuğun senin çocuğundur. Çocuklarının her 

birinin babanın sevgisine, ilgisine ve bakımına 

ihtiyacı var ve bu onların en doğal haklarıdır. 

Farkındasın değil mi!
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BABALARA

ÖNERİ

VÄTERLOTSE
IN MITTE

VÄTERLOTSE IN MITTE
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İLETİŞİM:
Selçuk Saydam
Baba Rehberi, Sosyal Hizmet Uzmanı 
Tel. 030 86 32 34 46
selcuk.saydam@vaeterzentrum-berlin.de

www.vaeterlotse-mitte.de

Bu ipuçları AÇEV’in -İlgili babalığın 9 kuralı- projesinden ilham 
alınarak hazırlanmıştır. AÇEV, Türkiye‘de faaliyet gösteren bir 
STK‘dır. Babalara, annelere, çocuklara ve ailelere yönelik eğitim 
programları sunmaktadır ve uluslararası işbirliği yapmaktadır. 
www.acev.org

BİRLİKTE ÖĞRENİN!Çocuğun sadece kreşten, okuldan, başka insanlar-

dan, sosyal medyadan değil, senden de öğrenmeli. 

Çocuğuna öğrendiklerini önemsediğini göster, 
ödevlerini sormakla kalma. Ödevlerini birlikte 
yapmayı dene. Veya birlikte hoşlanacağınız bir ki-

tap bulun, okuyun ya da sadece resimlerine bakıp 

birlikte öğrenin.
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ÇOCUKLA-RINA ADİL 
DAVRAN, 

AYRIM 
YAPMA!



SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDE OL!
Sen babasın- çocuğunun eğiti-

minde eşinle aynı sorumlu-
lukların var. Çocuğunla 

arandaki bağı güçlendir. 
Örneğin, çocuğunun te-
mizliğine dikkat et, ev 
ödevlerine yardım et, 
çocuğunla yemek pişir 

veya birlikte bisikletini 
tamir et.

ÇOCUĞUNA ZAMAN 

AYIR, ONUN BUNA  

İHTİYACI VAR!
En önemli görevlerinden 

biri de çocuğunla 

bağını güçlen-

dirmek ve ona 

vakit ayırmaktır. 

Verdiğin sözü 

mutlaka yerine 

getirmelisin. İşini ve 

telefonunu bir kenara 

koyup çocuğunla birlikte 

olmanın keyfini çıkar: Evde veya 

dışarıda oynayın, kitap okuyun, birlikte yeni 

şeyler keşfedin.

ÇOCUĞUNA SEVGİNİ 

VE ŞEFKATİNİ  

GÖSTER!
Çocuğuna sevgini göster, ona 

sarıl ve güven ver. Çocuğun 

yanlış bir hareket veya ya-

ramazlık yapmış olsa da onu 

affedip güven vermelisin: “ha-

talı da olsan, ben seni her zaman 

seviyorum!” deyin. 

           ÇOCUĞUNLA  
ÖZEL BİR BAĞ KUR! 
Çocuğunla en başından itibaren, 
sıklıkla baş başa zaman geçir. 
Onunla oyna, böylece onun 
ne yapmaktan hoşlandığı-
nı ve onunla nasıl keyifli 
vakit geçirebileceğini fark 
edeceksin. Çocuğuna sor: 
en iyi arkadaşın kim, en 
sevimli pelüş hayvancı-
ğın hangisi, en çok hangi 
yemeği seviyorsun. Çocu-
ğunla yakından ilgilenip 
sorumluluk al.

GÜVEN VE  

CESARET VER!
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ŞİDDET-
TEN 
UZAK 
TUT!

Çocuğunun bulundu-
ğu ortamda fiziksel veya 

psikolojik şiddete maruz 
kalmasını engelle. Ona fiziksel veya psikolojik istismara maruz kalması durumunda ne yapması gerektiğini öğret. Onu cesaretlendir, herhangi bir şiddete maruz kalma durumunda sana rahatça anlatabilsin.
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7 ÇOCUĞUNA 
KULAK 
VER!

Çocuğuna kulak 

ver ve onu dikkat-

le dinle! Çocuğun-

la iletişim halinde ol. 

İlgili ve meraklı bir 

sohbet ortağı olmaya 

gayret göster.

Çocu-

ğuna 

cesaret 

ver. Onu 

güvende 

hissedebileceği 

huzurlu bir ortam 

sun. Rahat hareket edebilsin. Çocuğunu 

güçlendir ve motive et. Çekingen ise, 

örneğin yüzme öğrenmekten korkuyor-

sa: Çocuğunu cesaretlendir, ama hiçbir 

şeye zorlama. Belki çocuğunun daha 

fazla zamana ihtiyacı vardır. 


