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Covid-19 salgını nedeniyle hepimiz zor ve farklı bir süreçten geçiyoruz. Salgın 

sadece fiziksel koşulları değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda duygularımızı, 

düşüncelerimizi ve davranışlarımızı da etkiledi. Bu süreçten ruhsal olarak 

çocukların ve ergenlerin nasıl etkilendikleri ve nasıl korunacakları gibi sorular 

ebeveynler ve biz uzmanlar için son derece önemlidir.Bu yazı Covid-19 salgını 

sırasında çocukların, ergenlerin ve ailelerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla 

yazılmıştır. 

Salgınlar sırasında en sık yaşanan duygu, korku ve kaygıdır. Bu duygular son 

derece normaldir hatta riskleri belirlemek, önlemleri almak ve gerekeni yapmak 

için gereklidir ve hatta bize motivasyon sağlar.  Bu kaygı ve stres işlevsel 

olmadığı zaman ise bize ve başetme becerilerimize zarar verebilir. Kaygı ve 

korkularını aşırı yoğun yaşayan aileler bu süreçte çocuklarını da korkutup 

kaygılandırabilirler. Anne babanın aşırı tepkileri çocukta güvensizlik ve 

tedirginlik yaratarak onları olumsuz etkileyebilir. 

Kaygı ve korkunun temelinde belirsizlik yatar. Bu durum her yaşta rahatsızlık 

verir. Doğru bilgilenmek ise bu belirsizliği azaltır. Doğru bilgilere sahip olunca 

güven duygumuz artar; neyi, nasıl ve ne kadar kontrol edebileceğimiz konusunda 

netleşiriz ve gerekenleri yapmak için daha kararlı oluruz.  

Çocuklar ebeveynlerini ve onların sorun anında nasıl davrandıklarını izlerler. Bu 

nedenle aileler sadece sözle değil davranışlarıyla da model olmaya 

çalışmalıdırlar.Anne babaların ruh halinin iyi olması çocukların da ruh sağlığını 

olumlu etkileyeceğinden öncelikle ailelerin güvenilir kaynaklardan 

(www.hsgm.saglık.gov.tr/covid.19, https://www.who.int. gibi) bilgi sahibi 

olmaları ve çocuklarına da yaş ve gelişim düzeylerine uygun açıklamalarda 

bulunmaları önemlidir. Çocukların kaygı ve korkularını anlamak, kabul etmek ve 

http://www.hsgm.saglık.gov.tr/covid.19
https://www.who.int/


bunlara yönelik uygun,gerçekçi,onların anlayabileceği dilde bilimsel açıklamalar 

yapmak çocuklar için çok yararlı olacaktır.  

 

GELİŞİMSEL DÖNEMLERE GÖRE YAKLAŞIM ÖNERİLERİ 

Bebeklik ve Okul Öncesi Dönem  

 

0-3 yaş arası bebekler ve küçük çocuklar, salgını bilemezler ama evdeki duygu 

yükünü hissedebilirler. Annelerinin yada bakım verenlerinin  rahat ya da kaygılı 

oluşundan duygusal olarak etkilenebilirler. Dili konuşmaya başlamamış olsalarda 

konuşulanlardaki duygusallığı ve içeriği algılarlar.Buna karşılık olarak onlar da 

huzursuz, sinirli hissedebilirler, huysuzlanabilir ya da sık sık ağlayabilirler.  

 Çocukların her yaşta güven duygusuna ihtiyacı olduğunu hissederek onlara 

yaklaşmak,söz ve davranışlarla güvende olduğunu hissettirmek gerekir. 

Uyku ve beslenme saatleri gibi rutinlerini bozmamak çok önemlidir. 

 

 

3-6 yaş arasındaki çocuklar ise salgın nedeniyle yaşanan değişiklikleri farkeder 

ve merak ederler. Konuşulanları anlar ancak yorumlarken zorlanırlar. Bu yaş 

dönemindeki çocuklar hayal kurmayı sever, olayları abartılı algılayabilirler, kendi 

suçları gibi yorumlayabilirler. Duydukları haberler onları da endişelendirir. 

Yaşadıkları duyguları sözel olarak ifade etmede daha beceriksiz olabilirler. Bu 

nedenle daha çok bedensel belirtiler (karın ağrısı, başağrısı, bulantı gibi)  ya da 

davranış belirtileri (ağlama, hırçınlık, yalnız yatamama, alt ıslatma, huzursuzluk, 

çok konuşma gibi) ortaya çıkarabilirler. Ebeveynlerin duygu ve davranışlarından 

etkilenir onları model alırlar.  

 Ebeveynlerinin sakin ve kararlı duruşları onları rahatlatacaktır.  

 Çocuklar hem merak ettikleri hem de kaygı duyduklarında daha çok 

konuşabilir, çok soru sorabilir hatta aynı soruları tekrarlayabilirler.  Bu 

yaşta çocuğu olan aileler çocuklarına yaşananlar hakkında 



anlayabilecekleri dilde gerekirse tekrar tekrar bilgi vererek çocukların 

belirsizlik ve endişe yaşamalarını engelleyebilirler.  

Bilgi verilen çocuklar rahatlar ve kendilerini daha güvende hissederler. 

 

 

                                  

 

6-12 yaş arası çocuklar salgın ile ilgilenir, etkilerini anlarlar. Kendilerini ve 

sevdiklerini korumaya çalışırlar. Ailelerine zarar geleceği endişesiyle kaybetme 

korkusu yaşar ve daha kontrolcü olabilirler. Bu yaş grubu çocuklar kaygılarını 

sözle daha rahat ifade edebilseler de kaygının bedensel ve davranışsal belirtilerini 

ön planda yaşayabilirler. Daha bebeksi ya da daha hırçın olabilirler. Kazandıkları 

alışkanlıklarda gerileme olabilir. Örneğin; yalnız yatmak istememe ya da alt 

ıslatma başlayabilir. Bazı çocuklarda ise özbakım becerilerinde gerileme olabilir. 

Kimi çocukta kaygı hareketlenmeye yol açarken kimisinde içe kapanma 

yapabilir.Okul ve ders çalışma rutinleri bozulduğunda akademik motivasyonları 

ve dikkatleri azalabilir.Arkadaşlarından uzak kalmak, dışarı çıkamıyor olmaktan 

dolayı sıkılmış ve mutsuz hissedebilirler.  

 Çocukların kaygılarını dinlemek, ihtiyaçları olan bilgiyi uygun şekilde 

onlara sunmak son derece önemlidir. 

 Okul çalışmalarını evden belli bir düzen içinde yine sürdürmesi için onu 

motive etmek, desteklemek ancak aşırı zorlayıcı ve mükemmelliyetçi 

yaklaşmamak gerekir.  

 Arkadaşları ve öğretmenleri ile iletişim kurması çocuklara kendilerini iyi 

hissettirecektir. 

 Çocukların uyku, yemek, teknoloji kullanımı, oyun oynama ve ders 

saatlerini düzenlemek dağılmalarını önleyecektir. 

 Özel zaman uygulamaları yapmak, ev içinde eğlenceli etkinlikleri birlikte 

keşfetmek sağlıklı ebeveyn çocuk ilişkisini destekleyecektir. 

 Ailece oyunlar oynamak (kutu oyunları, adam asmaca, isim-bitki-hayvan, 

kelime oyunları, sessiz sinema,vb.gibi) resim yapmak, kitap okumak ya da 

birlikte yemek hazırlamak aile ilişkilerini olumlu etkiler. 



 Özellikle el yıkama ve sosyal mesafeyi koruma gibi hijyen kurallarının 

öğretilmesi ve ailece uygulanması çok önemlidir. Sarılma ve öpüşme 

yerine sevgiyi bedeni ile farklı şekillerde ifade etmenin yolları birlikte 

keşfedilebilir. Özel bir selamlaşma veya öpme işareti yapma gibi. 

 Daha önce çocuk psikiyatri takibinde olan çocukların tedavileri doktora 

danışmadan sonlandırılmamalı, belirtilerinde artış farkedilirse  doktoruna 

bilgi verilmelidir. 

 

Ergenlik dönemi 

12-18 yaş dönemindeki gençler bu dönemde evde kalmanın yaşıtları ile 

görüşememenin getirdiği sıkıntıları yaşarken bir yandan da akademik alanda 

motivasyon kaybı yaşayabilirler. Rutinde gittikleri okul etkinlikleri, yaşıt 

etkileşimlerinden uzak kalmak bazı ergenleri mutsuz edebilir. Alıngan, 

tahammülsüz olabilir, uyku sorunları yaşayabilirler. Sınava giriş senesinde 

olanlar açısından sınava hazırlık tempolarının değişmesi söz konusu olabilir ve 

sınav kaygısı yaşayabilirler. 

Salgın konusunda bazı ergenler aşırı kaygılı bir hal alırken bazılarında 

vurdumduymazlık ve salgını önemsizleştirme olabilir. Bu dönemde karşıt fikir ve 

davranış geliştirme ve kuralları reddetme, aile içinde fikir uyuşmazlıkları ve 

çatışmaların yaşanması olasıdır. 

 Ergenlik döneminde çocuğu olan ebeveynlerin iletişim becerilerini etkin 

kullanmaları çok önemlidir.  

 Suçlayıcı ve yargılayıcı ebeveyn tutumları çatışmanın daha da artmasına 

yol açar. Gerginlik yaşanan zamanlarda ebeveynlerin sakin ve tutarlı 

kalmaları, sorun yatışınca ben dili ile konuşmaları ve sohbet ortamı 

yaratmaları önerilir.   

 Ergen ile salgın hakkında konuşurken onun duygu ve düşüncelerini 

dinlemek, bilimsel kaynakları temel alan bilgi paylaşımları yapmak etkili 

olacaktır.  

 Tepkisel davranışlarının altında yatan duygu ve düşünceleri anlamaya 

çalışmak konusunda ebeveynlerin anlayışlı ve samimi bir tutum içinde 

olmaları faydalıdır. 

 Ergenlerle birlikte zorlayıcı olmadan ortak etkinlikler yapmak örneğin; 

film ya da belgesel izlemek, sohbet etmek, okuma saatleri yapmak, 

öğünlerde birlikte olmaya özen göstermek, sağlıklı beslenme programları 

yapmak, beraber yemek hazırlamak etkileşimi artıracaktır. 

 

 



ACİL BAŞVURU GEREKTİREN DURUMLAR 
 

 İntihar riskinin olması, kendini yaralama davranışı 

 Ani, şiddetli ve daha önce olmayan abartılı davranış değişiklikleri  

 Madde kullanım şüphesi 

 Yemek yeme reddi ve aşırı kilo kaybı 

 Sosyal etkileşim, iletişim sorunları olduğunun farkedilmesi (göz teması 

kurmama, konuşmama, etkileşime girmeme, basmakalıp hareketler, ismine 

dönüp bakmama gibi) 

ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN ÖNERİLER 

 

Özel gereksinimi olan ve özel eğitim, fizik tedavi gereksinimi olan çocukların 

ailelerinin özel eğitimcilerden evde uygulanabilecek aktiviteleri öğrenmeleri ve 

bunları evde uygulamaya devam etmeleri çok önemlidir.  

İlaç tedavisi alan çocuklar için tedaviye devam edilmesi ve gerekli tedavi 

düzenlemeleri (doz artışı, ek bazı tedaviler) için takip eden doktoru ya da kurumu 

ile bağlantıda olması önerilir. 

 

 

Sonuç olarak,bu zor dönemde hep birlikte doğru bilgiler ışığında özenle yaşamaya, 

riskleri azaltarak sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumaya ancak bu sırada işlevsiz 

kaygı ve korku fırtınasına kapılmadan sakin ve sabırlı olmaya ihtiyacımız var. 

Çocuklarımıza ve gençlerimize de aynı değerleri yansıtmak, onlara örnek olmak 

bu zor günlerin en az hasarla atlatılmasını sağlayacaktır. Hem bedensel hem de 

ruhsal olarak sağlıklı günlere ulaşmayı diliyor bunu hep birlikte başaracağımıza 

yürekten inanıyoruz. Saygılarımızla 
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