
Küresel Salgında Otizmli Çocuğun Kaygılarını Azaltmanın 

Yolları 
Koronavirüs Salgını günlük faaliyetlerimiz üzerinde 

büyük değişiklikler yarattı. Okula gidip gelmek, markete 

gitmek, insanlarla biraraya gelmek ve günlük rütinlerimizin 

yapılamaz hale gelmesi gibi her türlü günlük faaliyetlerimiz 

değişti. Belki de bu değişiklikler önümüzdeki günlerde farklı 

şekillerde de seyredebiir. Bu değişiklikler sonrasında dünyada 

ve ülkemizde ortaya çıkan korku ve endişe üzerimizde  önemli 

bir etkiye sahiptir. Hepimiz arasında yaygın olan korku ve 

endişeye çocuklarımız farklı tepkiler gösterebilir. 

Bu endişeleri gidermek için bazı öneri ve düşünceler: 

 

1. Bilgi edinmek için medyayı sağlıklı 

kullanın 

Kriz dönemlerinde sosyal medya çok fazla öfke, korku, söylenti 

ve yanlış bilgiye yol açabilir. Otizmi olan küçük çocukların 

eldeki durumla ilgili zaman, yer veya duruma ilişkin bir 

referans çerçevesi yoktur. Bu kaynakların izlenmesi ve 

dinlenmesi yalnızca korkuyu artırmaya hizmet eder. Saygın 

haber kaynaklarından gelen bilgilerle güncel kalmaya çalışın. 

2. “Basit ve anlaşılır cevaplar” uygun bir seçimdir 

Bu zor zamanlarda, otizmli çocuklarımız virüse dair detaylı soru sorduklarında basit ve anlaşılır 

olmak ya da “bilmiyorum” demek kafa karışıklığını önleyecek, hızla değişebilecek durumlara 

karşı  güven oluşturmaya yardımcı olacaktır. 

3. Bu süreç özbakım ve temizlik becerilerini pekiştirmek için iyi 

bir dönem 

Virüsten korunmak için temizlik ve özbakım becerilerine  dikkat ettiğimiz bu dönemde hijyen 

kurallarının her platformda basamak basamak anlatılması otizimli çocuklarımızın bu becerileri 

geliştirmesine katkı sağlayacaktır. 

4. Mümkün olduğunca rutinler oluşturun 

Otizmli çocuklar rutini güvenliğe eşitler. Evde kaldığımız bu dönemde rutinler oluşturmak hem 

çocuğumuzu hem bizi rahatlatacaktır. Evinizde uyku zamanlarını, yemek zamanlarını, etkinlik ve 

eğitim zamanlarını planlayın ve her gün benzer saat diliminde yapmaya özen gösterin. Rutinlerin 

olması otizimli çocuklarımızın kaygısını azaltacak günün verimli geçmesini sağlayacaktır.  



5. Çocuklarınız sizin duygularınızı anlar 

Uçağın pilotu sizsiniz ve çocuğunuz yön ve güvenlik duyguları için size güveniyor. Sakin 

olursanız, çocuğunuz kendini sakin hissedecektir. Tersine, eğer korku gösterirseniz, korkacaktır.  

6. Çocuklarınıza sadece işleyebilecekleri ve ihtiyaç duyacakları 

bilgileri verin 

Otizmli çocukların ebeveynleri olarak destekleyici olmalıyız. Çocuklarımızın talep ettiği, 

ihtiyaçlarına yönelik, makul bir şekilde kavrayabildiği ve bildiğimiz kadar bilgiyi çocuklarımızla 

paylaşmaya özen gösterebiliriz. 

7. Çocuğunuzdaki değişimleri gözlemleyin 

Çocuğun davranışında önemli değişiklikler fark ederseniz, dışarıdan profesyonel yardım almayı 

düşünün. 

8. Zihinsel ve fiziksel sağlığınızı önemseyin 

Kendinize bakmayı ihmal etmeyin. Zihinsel ve fiziksel olarak önce kendinize iyi bakın, böylece 

size en çok ihtiyaç duyanlara daha çok fayda sağlayabilirsiniz. 

9. Eğitim içeriklerine ulaşmak için teknolojiyi kullanın 

Bu dönemde çocuklarmızın uzaktan eğitim öğretim programlarından yararlanması için bilgi 

edinin. Trt Eba tv programları, eba telefon uygulaması, kitaplar ve farklı platformlardaki 

içeriklere ulaşmaya çalışın. Eğer içeriklere ulaşmada zorluk yaşıyorsanız veya televizyon, 

bilgisayar gibi ihtiyaçlarınız varsa yardım istemekten çekinmeyin.(Okul, Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Belediye, Kaymakamlık, Valilik gibi kurumlardan destek talep edebilirsiniz)  

10. Bu süre zarfında sabırlı olun 

Evde uzun süre kalmak bazılarımız için zor ve yıpratıcı olabilir. Sakin kalmayı ve yapabiliyorsanız 

ev içinde kendinize zaman ayırmaya çalışın. Gün içinde destek alacağınız kişiler ile bazı işlerinizi 

nöbetleşe yapabilirsiniz. Böylece kendinize zaman ayırabilir ve öfke 

gibi duygularınızı yönetebilmeniz kolaylaşabilir. 

11. Öğretmenleriniz ile iletişim halinde olun 

Birçoğumuz çocuklarımızla çalışmak için yetersiz hissedebiliriz bu tarz 

durumlarda öğretmenlerimizi arayarak destek alabiliriz. 

12. Mümkün olduğunca evde kalmaya özen 

gösterin 
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