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Ülkem�zde salgının yayılmasının kontrol altına alınmasının ardından 1 Haz�ran 2020

�t�bar�yle “normalleşme” sürec�ne g�rd�k. Parklar, spor salonları, kafe ve barlar, alışver�ş

merkezler� g�b� sosyal alanlar yen�den açılmaya başladı.  Bu normalleşme sürec�, ‘yen�-

normal’ olarak adlandırılıyor. B�r yandan esk� rut�nler�m�ze dönerken b�r yandan da, b�r

takım yen� alışkanlıklar ed�nmem�z gerek�yor. Örneğ�n artık sosyalleş�rken; toplu

taşımalarda, �ş yerler�nde ve sosyal alanlarda uymamız gereken maske takmak,

kullanılan eşyaları dezenfekte etmek ve �nsanlarla aramıza sosyal mesafe koymak g�b�

yen� kurallar var. 

Yen� normal çocuklarda neden kaygı yaratır? Bunun tek b�r cevabı yok,  ancak temelde

dışarının sosyal ve f�z�ksel olarak güvenl� olmadığına da�r algı, stres�n kaynağı olab�l�yor.

Sosyal güvens�zl�k algısına; �zolasyon önces�ndek� stresl� olayların (sosyal katılımda

güçlük, akran zorbalığı g�b�) yen�den başlama �ht�mal�, dışarıda güvens�z h�ssetmek,

�zolasyon hayatının daha �y� olması (a�leyle daha çok vak�t geç�rmek, daha çok oyun

oynamak g�b�) örnek olarak ver�leb�l�r.

F�z�ksel güvens�zl�k algısına �se; yaşam tarzındak� değ�ş�kl�kler, hastalık kapma ve

bulaştırma korkusu örnek ver�leb�l�r. 

Pek�, bu yen� süreçte çocuklarımızın stres yönet�m�n� nasıl destekleyeb�l�r�z?
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“Okula döneceğ�n �ç�n heyecanlı mısın?”

“Sence park yeter�nce güvenl� m�?”

“Dışarı çıkmak konusunda nasıl h�ssed�yorsun?" 

“Sence bu yen� durum nasıl olacak?”

“En çok neler �ç�n heyecanlısın, özled�ğ�n şeyler neler?”

“Sen� en çok neler korkutuyor?”

Soru sormak çocukların kend�ler�n� açmasını ve duygularının farkına varmasını

sağlar. Duygular hakkında konuşmak, farkındalık yaratarak duygu düzenlemeye

yardımcı olur. 

Çocukların ve gençler�n duygu ve düşünceler�n� daha �y� anlamak �ç�n sorular sorun

ve cevaplarını d�kkatl�ce d�nley�n. 

Bu konuda herkes�n b�rb�r�nden farklı h�sler� olab�l�r. Üzgün, sev�nçl� ya da hem

üzgün hem sev�nçl� h�ssed�yor olab�l�rler. Sorarak çocuğunuzun nasıl h�ssett�ğ�n�

öğren�n.

Duygularını �fade etmekte zorlanan çocuklar/gençler �ç�n, kapalı uçlu sorular

sorarak başlayab�l�rs�n�z. Bu onların kend�ler�n� �fade etmes�n� kolaylaştıracaktır.

Ancak açık uçlu sorular çocukların/gençler�n duygu ve düşünceler�n� daha çok

paylaşmalarına olanak sağlar.

Örneğ�n: 

Daha küçük yaştak� çocuklar �ç�n bunu b�r oyuna dönüştüreb�l�rs�n�z. 3 adet kağıdın

üzer�ne duygu �fadeler� (mutlu, mutsuz ve nötr) ç�zerek beraber duygu kartları

hazırlayab�l�rs�n�z ve çocuğunuzdan sorulara, h�ssett�ğ� duygulara göre kartı

kaldırarak cevap vermes�n� �steyeb�l�rs�n�z.

1. SORU SORUN
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Gençler ve çocuklar zorlayıcı, bel�rs�z ve anormal durumlara karşı kaygı ve korku

h�ssedeb�l�rler. Bu durumlarda verd�kler� tepk�ler her zamank�nden farklı olab�l�r.

Böyle b�r duygusal tepk�yle karşılaştığınızda, ona duygularını anladığınızı h�ssett�r�n

ve bu g�b� durumlarda böyle h�ssetmes�n�n normal olduğunu söyley�n.

“Uzun zamandır evdey�z ve ş�md� dışarı çıkacak olmak sen� end�şelend�r�yor olab�l�r,

böyle h�ssetmen çok normal.” g�b� destekley�c� cümlelerle h�ssett�kler�n�n normal

olduğunu, başka �nsanların da bu şek�lde h�ssett�ğ�n� ve bu şek�lde 

h�ssetmes�n�n yanlış olmadığını b�lmes�n� sağlayın. Böylece 

çocuklar ve gençlere duygularını paylaşab�leceğ� güvenl� 

alanı açmış olursunuz.

D�j�tal ortama daha fazla maruz kaldığımız Cov�d-19 sürec�nde, çocukların/gençler�n

medyadak� b�lg� k�rl�l�ğ� ve kontrol edemed�ğ�n�z olumsuz görsel �çer�klere maruz

kalmaması �ç�n önlem alın. Salgın �le �lg�l� asılsız ve dehşet ver�c� haber �çer�kler�

kaygılarının artmasına sebep olur ve yen� normale adaptasyonlarını zorlaştırır. 

Yaşça küçük çocukların yanında haber kanallarını açık bırakmamaya d�kkat ed�n 

ve çocukların yanlarında bu haberlerden söz etmey�n. Doğru ve geçerl� b�lg�ler� bell�

aralıklarla gel�ş�m özell�kler�ne uygun olarak paylaşın. Onu �lg�lend�ren öneml�

gel�şmelerden haberdar ed�n.

Genç ve ergenler�, bu haber �çer�kler�n� daha eleşt�rel düşünme 

ve değerlend�rmeler� ve doğru b�lg� kaynaklarına ulaşmaları 

konusunda yönlend�r�n ve destekley�n.

2. ANLAYIN VE KABUL EDİN

3. SALGINLA İLGİLİ MEDYA İÇERİKLERİNİ SINIRLANDIRMASINA YARDIMCI OLUN
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Plan yapmak bel�rs�zl�ğ� azalttığı �ç�n end�şeler� haf�fletmeye yardımcı olur. Çocuklar

her zaman �y� ve tutarlı olarak yapılandırılmış ortamlarda daha az kaygılı olurlar ve

daha çok �şlevsell�k göster�rler. Evde, dışarıda ve dönüşte uygulanacak h�jyen

davranış rut�nler�n� �çeren genel b�r plan oluşturun. Bu, res�ml� veya yazılı b�r ç�zelge

ya da özdenet�m panosu/tablosu olab�l�r. Aşağıdak� örneklerden yola çıkarak kend�

tablonuzu gel�şt�reb�l�rs�n�z. 

Hazırladığınız pano ya da tabloyu ev�n�zde herkes �ç�n görünür olan b�r yere asab�l�r

ve �ht�yaç duyduğunuzda bakab�l�rs�n�z.

  Eve Döndükten Sonra:

20 san�ye boyunca eller�

yıkamak

Kıyafetler� havalandırmak

veya yıkamak

Dışarıda kullanılan

eşyaları dezenfekte

etmek

  Dışarıdayken:

Maske takmak ve

masken� çıkarmamak 

F�z�ksel mesafe kuralına

uymak

El�n� yüzüne götürmemek

Mümkün olduğunca az

yere dokunmak

B�r yerlere dokunmadan

önce el�n� dezenfekte

etmek

B�r yerlere dokunduktan

sonra el�n� dezenfekte

etmek

  Dışarı Çıkmadan Önce:

Masken�n takılması

Yedek maske alınması

Dezenfektan ve kolonya

alınması 

Atıştırmalık ya da su g�b�

�ht�yaçların alınması

4. PLANLAYIN
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Planı b�rl�kte oluşturun. Planı b�rl�kte yapmak çocuğun/genc�n bu adımları

�çselleşt�rmes�n� ve uygulamasını kolaylaştıracaktır. 

Çocuğunuza onu en çok ney�n end�şelend�rd�ğ�n� sorun, bu end�şeler�n� ve

beklenmed�k olaylar olduğunda vereb�leceğ� tepk�ler� de bu plana dah�l ed�n.

Örneğ�n, çok sevd�ğ� b�r�n� gördüğünde ve ona sarılmak �sted�ğ�nde, dışarıda

karnı acıktığında ve b�r şeyler yemes� gerekt�ğ�nde ya da gözünü kaşımak

�sted�ğ�nde ne yapması ve yapmaması gerekt�ğ� konusunu çocuğunuzla

konuşarak beraber b�r yol ç�z�n. 

Sosyal mesafe ve doğru h�jyen kurallarına tekrar bakın. Bu, çocukların kontrol

edeb�ld�kler�ne odaklanmalarını sağlayarak güvende h�ssetmeler�ne yardımcı

olacaktır.

Aks�l�kler olab�leceğ� ve bunun değ�ş�m�n normal b�r parçası olduğu konusunda

çocuğunuzu hazırlayın. Bu aks�l�kler�n b�r felaket olmadığını ve alacağı

kararlarda ona güvend�ğ�n�z� söyley�n.

Planı hazırlarken nelere d�kkat etmek gerek�r? 

Kontrollü ve küçük deney�mler,

sürece alışmayı kolaylaştırır. 

Kısa market z�yaretler�, 

açık alanda kısa b�r yürüyüş 

�y� b�r başlangıç olab�l�r.

5. ÖNCESİNDE KÜÇÜK ALIŞTIRMA ADIMLARI ATIN
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Kend�n�ze normale dönmekle �lg�l� nasıl h�ssett�ğ�n�z� sorun? Kend� duygularınızı

anlamadan çocuklarınk�n� anlamak çok zordur. Kend� duygu ve davranışlarınızı

anlamak çocuğunuza nasıl b�r mesaj verd�ğ�n�z� anlamanızı da sağlayacaktır.

Duygularınızdan dürüstçe bahsed�n, bu sayede çocuklar/gençler duygularının

normal olduğunu h�sseder. “Dışarı çıkmak konusunda ben de hala kaygılıyım.” ya

da “Hayat yavaş yavaş normale döndüğü �ç�n mutluyum.” g�b� cümlelerle

duygularınızı ve sebepler�n� paylaşın. 

Gençler/çocuklar, yen� b�r durum ya da bel�rs�zl�kle karşılaştıklarında, tepk�ler�nde

a�leler�n�/bakım verenler� model alırlar. Dolayısıyla verd�ğ�n�z duygusal ve

davranışsal tepk�ler gençlere/çocuklara model oluşturacaktır. 

Özell�kle ergenl�k ve ön-ergenl�k dönem�nde 

(12-18 yaş) r�skl� davranış alma eğ�l�m�ndek� 

artış, kuralları �çselleşt�rmeler�n� 

ve uygulamalarını zorlaştırır. Gençler bu 

dönemde tehl�keler� küçümsemeye 

mey�ll�d�r. Bu sebeple a�leler�n bu 

kuralları önemseyerek ortak 

oluşturulan h�jyen planına uymaları 

�y� rol model olmaları açısından 

öneml� ve teşv�k ed�c�d�r.

6. KENDİNİZİ UNUTMAYIN VE SÜRECİ AİLENİZİ DAHİL EDEREK YAŞAYIN
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Destek almaktan çek�nmey�n!

İzolasyon sürec�nde ve yen�-normale adaptasyonda �ht�yaçlar ve tepk�ler

farklılaşab�l�r. Uzun süre devam eden kaygı davranışları (alt ıslatma, �ştah

değ�ş�kl�kler�, sosyal katılımda azalma, depres�f ruh hal�, �nt�har düşünceler�…)

konusunda d�kkatl� olun ve bu durumlarda profesyonel ps�koloj�k/ps�k�yatr�k destek

almaktan çek�nmey�n.

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ps�kososyal destek hatlarını arayarak

salgının yarattığı ps�koloj�k etk�ler �le �lg�l� ücrets�z destek alab�l�rs�n�z.

https://parentl�ne.com.au/older-k�ds/�ssues/cov�d-19-help�ng-your-ch�ld-go-back-

%E2%80%98normal%E2%80%99

https://np�stanbul.com/koronav�rus/normallesme-surec�-cocuklara-sozlu-ve-yaz�l�-anlat�lmal�

https://k�dshelpl�ne.com.au/teens/�ssues/�m-not-ready-go-back-normal

https://www.w�nstonsw�sh.org/prepar�ng-ch�ldren-return-school/

https://k�dshelpl�ne.com.au/parents/�ssues/return�ng-normal-after-cov�d-19

https://www.�nstagram.com/p/CA2pwfrD_Sk/

Kaynakça

Bu salgın b�ze daha esnek ve yen� f�k�rlere açık olmayı, sosyal �l�şk�ler�n önem�n�,

anda ve akışta kalmayı, duygularımızı ve duygularımızın önem�n�, uzun süren yoğun

stresl� b�r durumda hayatta kalmayı ve kayıpların üstes�nden gelmey� öğret�yor. 

Normalleşme, esk�ye dönmek değ�l, yen� normale adapte olmak demek. Bunun �ç�n

hem s�z�n hem de çocukların zamana �ht�yacı olacağını unutmayın.

T.C. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Öğrenc� ve Vel�lere Ps�kososyal Destek Hattı: 

444 0 632

T.C. Sağlık Bakanlığı: 

https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/tr/destek-hat-b�lg�ler�
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