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Öz 

Bu çalışmanın amacı sosyal izolasyonun çocuklar üzerindeki olası etkilerine yönelik mevcut alanyazını genel 

hatlarıyla incelemek ve yaklaşık üç ay bir süreyle sosyal izolasyon şartlarında gündelik yaşamlarını sürdürmek 
durumunda kalan ve uzunca bir süre daha sosyal mesafenin önerildiği yeni normalleşme süreci koşullarına maruz 

kalmaları olası olan okul öncesi dönem çocuklarının; bilişsel, sosyal, duygusal ve bedensel gelişimlerini belirli 

oranlarda destekleyecek bir model önerisinde bulunmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için mobil zamanlayıcı ve model 
hatırlatıcı gibi yazılım özellikleri taşıyan bir mobil uygulaması, işlevsel bir web sayfası ve etkinlikler tasarlanmış, 

bunlar Pedagojik Destek Asistanlığı Modeli (PEDAM) olarak adlandırılan sistematik bir sürecin bileşenleri olarak 

ele alınarak modele entegre edilmişlerdir. Bu çalışmanın sınırlılığı, geliştirilen modelin öntest ve sonteste dayanan 
deney-kontrol gruplu veya geniş örneklemli çalışmalarla ile henüz sınanmamış olmasıdır. Çalışmada deneysel veya 

uzun süreli görgül bir araştırma desenine başvurulamamasının temel nedeni Covid-19 bulaş riskinin hem çocuklar 

hem yetişkinler için devam ediyor oluşu, bir diğer nedeni ise gelişimsel olarak kritik ve duyarlı dönemlerden geçen 
risk altındaki çocuklar için gecikmeksizin inisiyatif almanın gereklilik arz etmesidir. PEDAM, ebeveynlerin uygun 

içeriklere ulaşabilmesini sağlamak ve içerikleri sistematik bir biçimde denetleyebilmek için tasarlanmış ve olumlu 

etkileri mevcut çalışmalarla desteklenmiş materyal ve etkinlikler dışında herhangi bir unsura başvurmayan özgün bir 
modeldir. PEDAM’ın farklı disiplinlerden araştırmacılara Covid 19 pandemi planlama sürecine yönelik yeni başka 

uygulamaların tasarlanması konusunda da fikir verebileceği düşünülmektedir. 

 

Possible Consequences of Social Isolation For Children During The Pandemic Process: A Model Proposal 
Abstract 

The aim of the present study is to review the existing literature on possible consequences of social isolation for 
children and propose a model that supports preschool children’s cognitive, social, emotional and physical 

development, who have been living their daily lives under social isolation conditions for a period of around 3 months 

in Turkey and who are likely to be exposed to new conditions of the normalization process where social distancing is 
recommended by health authorities. To help achieve this goal, a mobile application with a software feature such as a 

mobile timer and model reminder, a functional website and activities are designed to be integrated into the model by 

treating them as components of a systematic process called PEDAM (Pedagogical Support Assistance Model). The 
primary limitation of this study is that the proposed model has not yet been tested in an experimental, pre-test/post-

test control group design or in a large sample. The main reason why it has not been applied experimental or long-

term empirical research design in this study is that there is still a risk of transmission of COVID-19 for both children 
and adults. A second reason has to do with the necessity and responsibility to taking immediately initiative and action 

for the children who are in critical and sensitive periods of development. PEDAM is a model to ensure that parents 

have access to appropriate content and to control the content systematically, using only materials and physical 
activities whose positive effects are supported by existing researches.It is believed that PEDAM can give researchers 

from different disciplines an idea to design other applications for the planning of the Covid 19 pandemic process. 
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Pandemi sürecinde önemli ve kurucu bir rol üstlenen sosyal izolasyon ve onun gündelik hayatı 

biçimlendiren zorlu karakteristik doğası salgın sürecini asgari zararlarla geride bırakmayı dileyen birçok 

ebeveyni baskı altına almakta, diğer yandan onları zorlu bir ikilem ile karşı karşıya getirmektedir. Birey ya 

Adler’in “sosyal ilgi” kavramı ile işaret ettiği toplumsal çıkarların gözetilmesine harfiyen uyum sağlayacak 

ve yaşamın her alanında sosyal mesafe kurallarına uyacak ya da yeni normal olarak adlandırılan süreçte 

sosyal mesafe kurallarını esneterek kendi kurallarını tesis etmek yoluna gidecektir. Buradaki kararsızlık ve 

belirsizlik ile beraber bunun çok yönlü sonuçları ebeveynleri ve dolayısıyla çocukları birçok yönden 

etkileyebilmektedir. Ebeveynler çoğu kez çaresiz kalmakta ve yönlendirici bir kılavuza gereksinim 

duymaktadırlar. Ülkemizde bu paradoksal durum karşısında ebeveynlerin yardımına koşan belki de en 

önemli girişim Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’nin çabaları ile mümkün olabilmektedir. 

Pandemi sürecinin başından beri Aile, Çocuk ve Ergenlere Yönelik Psikososyal ve Ruhsal Destek Rehberi 

gibi kılavuz niteliğinde olan yayınlar ebeveynlerin kullanımına açılmakta ve mevcut gereksinime büyük 

oranda cevap verebilmektedir.  

Elinizdeki bu çalışma ilk bakışta Covid-19 virüs salgını sırasında hayatın bir parçası haline gelmiş 

sosyal izolasyonun okul öncesi dönem çocukları üzerine olası etkilerini başta ölçüsüz medya kullanımı ve 

fiziksel aktivite yoksunluğu bağlamında güncel araştırmalar ışığında değerlendiren kısa bir derleme (short 

review) olarak kabul edilebilir. Covid-19 virüsünün dünya çapında yayılması ile beraber farklı ülkelerde 

sosyal mesafeyi koruma ve sosyal izolasyon gibi önleyici tedbirlerin uygulanması ile yayılımın olabildiğince 

durdurulması hedeflenmiştir. Ne var ki, yapılan bu düzenlemeler toplumsal yaşamın doğal akışında önemli 

farklılıklara yol açarak başta okul öncesi dönem çocukları olmak üzere toplumun tüm kesimlerini belirli 

oranlarda etkilemiştir. Sosyal izolasyonla tırmanışa geçen ölçüsüz ekran tabanlı medya kullanımının çocuk 

beyninde yaratabileceği olası nörolojik etkiler ile bellek ve dil gelişimi üzerine olumsuz etkilerinin çeşitli 

çalışmalar ile ele alındığı bilinmektedir. Bununla birlikte pandemi sürecinde alınan tedbirlerin bir sonucu 

olarak artış gösteren fiziksel etkinlik yoksunluğu ve bunun bilişsel, bedensel (motor) ve duygusal işlevler 

üzerine olası olumsuz etkileri de bir dizi çalışmada vurgulanmaktadır. Öte yandan izolasyon sürecinde ivme 

kazanmış, sonuçları yeni normalleşme süreci ile beraber gelecek yıllarda daha da belirginleşecek olan bu 

olası etkileri belirli oranlarda azaltmaya yönelik eğitici veya sağaltıcı girişimlerin de sınırlı olduğu 

görülmektedir.  Bu bağlamda elinizdeki bu çalışma bir derleme olmanın yanısıra mevcut sorunun çözümüne 

yönelik pandemi planlama süreci için olabildiğince özgün bir model önerisinde bulunma gayreti taşıyan bir 

girişim olarak da değerlendirilebilir.   

Sosyal İzolasyonla Tırmanan Ölçüsüz Ekran Tabanlı Medya Kullanımı ve Olası Etkilerine Genel Bir 

Bakış 

Covid 19 Pandemi sürecinde okul öncesi dönem çocuklarının (3-6 yaş) sosyal izolasyon gereği 16 

Mart 2020’den 10 Haziran 2020 tarihine kadar yaklaşık üç aydır evlerinde bulundukları ve önümüzdeki 

aylarda da yeni normal olarak adlandırılan süreçte olabildiğince temassız bir biçimde gündelik hayatlarını 

sürdürecekleri öngörülmektedir.  

Sosyal izolasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde deneyimlenmemesi, sürecin uzaması, çocukların 

hareketsiz kalmaları ve bu süreçte ölçüsüzce ekran tabanlı medyaya maruz bırakılmaları gibi birçok 

değişkenin çocuklar üzerinde olumsuz birçok etkisi olabilecektir. Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla 

oldukça genç bir nüfusa sahiptir. Türkiye’de çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-17 yaş aralığındaki nüfus 

22.920.422 olup, bunun toplam nüfusa oranı %28’dir. Ülkede, 0-4 yaş aralığındaki çocuk sayısı ise 

6.484.986’dır (TÜİK, 2018). Okul öncesi eğitim kurumlarında 1.264.733’ü resmi okullarda, 236.355’i özel 
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okullarda olmak üzere toplamda 1.501.088 öğrenci öğrenim görmektedir (MEB, 2017/2018). Covid 19 

Pandemi sürecinde bu çocukların önemli bir kısmının ölçüsüz ekran tabanlı medya kullanımına maruz 

bırakılmaları ve ihmal edilmeleri olasılık dâhilindedir. 

Majör ölçüsüz ekran tabanlı medya kullanımlarında, bir başka ifadeyle Amerikan Pediatri 

Akademisinin günlük kullanım limitlerini aşan olgularda işleyen bellek ve onun önemli bir bileşeni olan 

fonolojik işleyen bellekte (phonological working memory) gerileme (Tazawa, 2001; Van den Bulck, 2004), 

beyinde beyaz madde yollarının (yolaklarının) mikroyapısal bütünlüğünde düşüklük (Hutton, Dudley ve 

ark., 2019), dil gelişim sorunları (Zimmerman, Christakis ve Meltzoff, 2007), dikkat dağınıklığı (Zheng ve 

ark. 2014), depresyon (Thomée, Hårenstam ve Hagberg, 2011; Rosen, Carrier ve Cheever, 2013) anksiyete 

(Lepp, Barkley ve Karpinski, 2014), yeme içme bozuklukları/obezite, görme bozuklukları, uyku davranışı 

bozukluğu (Dworak, 2013; Tazawa, 2001; Van den Bulck, 2004), okuma ve matematik becerilerinde 

gerileme (Zimmermann,  2005) gibi olası riskler mevcuttur. Bununla birlikte örneğin çocukta anksiyetenin 

ortaya çıkmasının diğer kişilik bozuklukları, depresyon ve bağımlılıklar gibi ek mental bozukluklar ile 

yüksek komorbidite gösterdiği de unutulmamalıdır (Caricasole ve ark., 2019; Goes, 2015; Gesi ve ark., 

2016; Taşdemir ve ark., 2016; Pavlova, 2017; Pini ve ark., 2005; Titone ve ark., 2018). Diğer bir ifadeyle 

ortaya çıkabilecek bir patoloji veya bozukluk başka eş tanıların ortaya çıkmasını da tetikleyebilmektedir.  

Yapılan araştırmalar, özellikle okul öncesi dönem çocuklarındaki dijital medya kullanımının görme 

bozuklukları ya da boyun ağrıları gibi rahatsızlıkların çok ötesinde olumsuz etkileri olduğunu 

göstermektedir. Ulm Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde 200 civarında bilimsel araştırmanın incelenmesine 

dayanan bir araştırma ise (Spitzer, 2016) dijital medyanın (özellikle tablet, akıllı telefon vb.) öğrencilerin 

notlarını yükseltmediğini, aksine ya düşürdüğü ya da akademik başarıda bir etkisinin olmadığını 

göstermiştir.  

Ülkemizde yapılan güncel araştırmalar, okul öncesi dönem çocuklarının özellikle yemek saatlerinde 

teknolojik aletlere maruz bırakıldığı, ebeveynlerin ise bu aletlerin olası zararlı etkileri konusunda bilgilerinin 

az olduğunu göstermektedir (Gündoğdu ve ark. 2016). Çocuklar okul dışında en çok televizyon izlemekte, 

günlerinin 3-4 saatini dünyanın en kötü bakıcısı diye tabir edebileceğimiz televizyon karşısında 

geçirmektedirler (Büyükbaykal, 2007). Çeşitli araştırmalar çocuk beyninin 3 yaş öncesinde video klip, çizgi 

film gibi hareketli resimleri işleyemediğini, bu türden uyaranların beyin gelişimi açısından hassas bir 

evreden geçen çocuklar için uygun olmadığını belirtmektedirler (Sigman, 2007).  Bu bağlamda yapılan uzun 

süreli çalışmalar, erken çocuklukta ekran tabanlı medya kullanımının ergenlikte okuma ve matematik 

becerilerini olumsuz yönde etkilediğini de vurgulamaktadır (Zimmermann, 2005). 

İzolasyon Süreci ve Yeni Normalde Kontrolden Çıkabilecek Ekran Tabanlı Medya Kullanımının 

Çocuk Beynindeki Olası Nörolojik Etkileri 

Son yıllarda yapılan araştırmalar ölçüsüz ekran tabanlı medya kullanımının çocuk beyninde 

nörolojik birtakım etkileri olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda en güncel araştırmalardan biri ABD’de 

yürütülmüştür. Yaşları 3-5 aralığında değişen (N=47, 27k, 20e) okul öncesi dönem çocukları fraksiyonel 

anizotropi de dahil olmak üzere farklı beyaz madde bütünlüğü ölçümleri sağlayan Difüzyon tensör 

görüntüleme traktografisi (DTG) ile izlenmiştir (Hutton, Dudley ve ark., 2019). Buna göre Amerikan 

Pediatri Akademisinin kullanım limitlerini aşan olgularda beyinde düşük mikroyapısal organizasyon ve 

beyaz madde yollarının (yolaklarının) özellikle elektrik bilginin bir nörondan diğerine hızlıca gitmesini 

sağlayan ve nöronların aksonlarını kaplayan miyelinleşme düzeylerinde gerileme izlenmiştir. Beyaz madde 

kanallarında DTG parametresi değerleri ile (örneğin beyaz madde bütünlüğü ölçülerinde-fraksiyonel 
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anizotropi) bilişsel kapasite endeksleri (Hafıza Skorları) arasında anlamlı ilişkiler (p <0.05) bulunmuştur 

(Samara ve ark., 2019). Başka bir DTG çalışmasında ise ergen internet bağımlılarında beyaz cevher mikro-

yapılarında bozulmayı işaret eden yaygın (kallozal, assosiasyon ve projeksiyon yolaklarında) azalmış 

fraksiyonel anizotropiye rastlanmıştır (Lin ve ark., 2012). 

Erken çocukluk döneminde ölçüsüz ekran tabanlı medya kullanımı uyku bozukluklarına yol 

açmakta, dolayısıyla açık bellek konsolidasyon süreci (declarative memory consolidation) kesintiye 

uğramaktadır. Başka bir ifadeyle, öğrenilen bilgilerin kodlanması ve yeni bilgilerin kalıcılığıyla ilintili 

konsolidasyon uygun koşullarda gerçekleşmediği için, yeni kazanılmış bilgilerin sağlamlaştırılması ve kalıcı 

hale getirilmesi mümkün olamamaktadır (Backhaus ve ark., 2008; Diekelmann ve Born, 2010; Dworak ve 

ark., 2007; Dworak ve Wiater, 2013; Gais ve Born, 2004; Maquet, 2001; Steenari ve ark., 2003; Walker ve 

ark., 2006; Walker, 2009; Wilhelm ve ark., 2008). 

İzolasyon ve Yeni Normalleşme Sürecinde Ölçüsüz Ekran Tabanlı Medya Kullanımının Bellek ve Dil 

Gelişimine Olası Etkileri 

İşleyen bellek ve onun önemli bir bileşeni olan fonolojik işleyen bellek (phonological working 

memory) ile dil gelişimi arasında doğrudan bir bağlantı olduğu söylenebilir (Baddeley, Gathercole ve 

Papagno, 1998; De Jong ve Olson, 2004; Gathercole ve ark., 1992; Götze ve ark., 2000;). Yapılan çalışmalar 

işleyen belleğin daha çok okul öncesi dönemde kelime edinim sürecinde önemli bir rolü olduğunu 

göstermektedir. Nörofizyolojik bazı çalışmalar da bu ilişkiyi doğrulamaktadır (Baddeley, Papagno ve Vallar, 

1988; Weinert, 2010). Baddeley ve arkadaşlarına göre (1998) işleyen bellek ve onun önemli bir bileşeni olan 

fonetik belleğin yeni kelime ediniminde motor bir işlev üstlendiğini göstermektedir. Fonetik bellekteki işlem 

kalitesi ne kadar yüksek olursa, yeni kelimeler o kadar hızlı ve doğru bir şekilde edinilmektedir (ayrıca bkz. 

Hasselhorn ve Werner, 2000).  

Bunun dışında işleyen belleğin dil üretimi (language production) açısından da küçük çocuklar için 

önemli olduğu görülmektedir. Speidel'e (1993) göre, fonolojik döngüdeki zayıflıklar dilin öğrenilmesini 

geciktirebilmekte ve böylece anlama becerilerinde gecikmelerle beraber konuşma üretiminde (speech 

production) sorunlara ve gecikmelere yol açabilmektedir. Sesletim (artikülasyon) ve genel anlamda 

konuşmanın ediniminde ortaya çıkabilecek erken sorunlar, belirli ölçülerde işleyen bellekteki eksikliklerden 

kaynaklanıyor olabilir ve olasılıkla daha sonra sözdizimsel ve dilbilgisi becerilerinin kazanılmasında 

sorunlara yol açabilmektedir (Speidel, 1993; Hasselhorn ve Werner, 2000).  

Bu alanda yapılan araştırmalar, fonolojik işleyen belleğin aktif kelime dağarcığı, karmaşık dilbilgisel 

yapılar ve spontan dilin niteliğini (uzun/çok kelimeli sözel ifadelerin kurulması) etkilediğini ve dilbilgisi ile 

sözdizimi üzerine belirli oranlarda etkilerinin olduğunu göstermektedir (Bu alanda yapılan çalışmalara toplu 

bir bakış için bkz. Hasselhorn ve Werner, 2000; Weinert, 2010).  

Gathercole ve Baddeley (1990) tarafından birbirinden farklı “işleyen bellek” kapasitelerine sahip 

çocuklar üzerine yürütülen araştırmalar dikkat çekicidir. Buna göre, düşük işleyen bellek kapasitesine sahip 

çocukların daha iyi kısa süreli belleğe sahip akranlarına göre yeni uydurma/yapay sözcüklerin 

(pseudowords) ediniminde zorlandıkları ve çalışmalarda akranlarına kıyasla bir gün sonra daha yüksek bir 

unutma oranı gösterdikleri görülmüştür. Zayıf fonolojik işleyen bellek performansına sahip çocukların salt 

yeni kelime ediniminde değil, dil bileşenlerinin birçoğunda zorlandıkları ifade edilebilir. Bireysel işleyen 

bellek kapasitesi sadece kelime dağarcığının ediniminde değil, dilin morfo sentaktik yönlerinin de 

kazanımında etkindir (Hasselhorn ve Werner, 2000).  
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Sonuç olarak, düşük işleyen bellek kapasitesine sahip çocuklar; kısa süreli bellekte yüksek kapasite 

gösteren akranlarına kıyasla; konuşma üretiminde, kelime dağarcığında veya temel morfo sentaktik gibi 

alanlarda belirgin bir yeterlilik sergileyememekte ve genel olarak dil bileşenlerinde daha düşük bir 

performans ortaya koymaktadırlar denilebilir. Sosyal izolasyon süreci ile akranları ile bir araya gelme 

olanağını yitiren, dolayısıyla anadiline yönelik zengin bir veri giriş (input) kaynağını da yitirmiş bulunan 

okul öncesi dönem çocuklarını bekleyen riskler bütüncül bir yaklaşımla ele alınmak durumundadır. Sosyal 

izolasyon doğrudan hafızaya zarar vermeyebilir, bu durum kontrol gruplu çalışmalar ile desteklenmiyor da 

olabilir, ancak izolasyon koşulları ölçüsüz ekran tabanlı medya kullanımını tetikleyebilir bu da dolaylı olarak 

(belki de adeta zincirleme reaksiyonlar halinde) uyku düzenini, duygu düzenleme süreçlerini, işleyen belleği, 

genel olarak da dil edinim süreci ile beraber çocuğun psikolojik iyilik halini olumsuz yönde etkileyebilir (de 

Almondes ve ark., 2016; Cross ve ark., 2018; Forrest ve ark., 2018; McGregor ve ark., 2015). Dolayısıyla 

yordayıcı değişkenler arasındaki dolaylı ve doğrudan etkileşimin çok yönlü olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir.        

Pandemi Sürecinin Bir Sonucu: Fiziksel Etkinlik Yoksunluğu 

Ulusal Spor ve Beden Eğitimi Derneği (National Association for Sport and Physical Education) 

yayımladığı bir raporda çocukların fiziksel hareket gerektiren etkinliklere katılmak için mümkün olduğunca 

fazla zaman harcaması gerektiğini vurgulamaktadır (Graf, 2016). Çocuklar normal koşullar altında; 

yürüyerek okula gitmek, merdivenlerden yukarı çıkmak, bisiklete binmek veya parklarda oynamak suretiyle 

gündelik hayatlarında çok çeşitli fiziksel aktivite deneyimleri yaşamaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

çocukların bu türden fiziksel etkinliklere günde en az 60 dakika zaman ayırmaları gerektiğini belirtmektedir 

(Frischenschlager ve Gosch, 2012). Yapılan bir sistematik derleme çocukların kas ve kemiklerinin 

güçlendirilmesinin haftada iki veya üç kez uygulanacak egzersizler ile mümkün olabileceğine dikkat 

çekmektedir (Bullock ve ark., 2010). Fiziksel egzersiz yapmayan çocukların motor becerileri bağlamında 

genetik potansiyellerini tam olarak geliştiremeyecekleri yönünde çalışmalar da mevcuttur (örn., Myer ve 

ark., 2015). Bazı çalışmalar fiziksel aktivitenin bilişsel işlevler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu 

doğrulamasa da (Ahamed ve ark., 2007) yapılan bir çok araştırma özellikle orta çocukluk döneminde (6-12 

yaş) yapılan fiziksel aktivitenin somatik hastalıklar ile patolojik davranışlara karşı koruyucu bir işlevi 

olduğuna, oksihemoglobin seviyesinde artış meydana getirdiğine, bilişsel ve duygusal işlevleri olumlu 

etkilediğine işaret etmektedir (Behringer ve ark., 2010; Bluma ve Lipowska, 2018; Carson ve ark., 2015; 

Cox ve ark., 2016, Lambrick ve ark., 2016; Schulz ve ark., 2012). Burada dikkat edilmesi gereken husus 

okul öncesi dönem çocuklarının yaşına uygun fiziksel aktivitenin seçimidir. Okul öncesi dönemde daha çok 

müzik eşliğinde yapılacak danslar ve fiziksel aktivite içeren oyunlar tercih edilmelidir. 

Genel Hatlarıyla Pedagojik Destek Asistanlığı Modeli (PEDAM) 

Ebeveynlerin sosyal medya aracılığıyla okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerine 

uygun, duygusal olarak örseleyici ve zedeleyici nitelikler barındırmayan ve pedagojik açıdan uzmanlar 

tarafından denetlenmiş içeriklere ulaşması pek olanaklı görülmemektedir. Aktif kullanıcı sayısının 1,9 

milyarı aştığı, günde ortalama 1 milyar saatin üzerinde video izlendiği youtube (Statista, 2019) gibi 

platformlarda içerik sağlayıcılar çocuklara yönelik sayısız çizgi film, animasyon ve fiziksel etkinlik videosu 

paylaşmaktadır. Ebeveynler olası zararları konusunda detaylı bilgi sahibi olmadıkları ve çoğu kez didaktik 

açıdan faydalı olarak düşündükleri içeriklere kolayca ulaşabilmekte, bu içerikleri çocuklarına kontrolsüz bir 

biçimde sunabilmektedir.  Pedagojik Destek Asistanlığı Modeli (PEDAM) genel hatlarıyla betimlenen bu 

sorunsala çözüm önerileri getirebilmek, ebeveynlerin uygun içeriklere ulaşabilmesini sağlamak ve içerikleri 

sistematik bir biçimde denetleyebilmek için tasarlanmış bir modeldir. PEDAM ile hedeflenen Covid 19 
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pandemi planlama sürecine yönelik okul öncesi dönem çocuklarının bilişsel, sosyal, duygusal ve bedensel 

gelişimlerini belirli oranlarda pedagojik açıdan desteklemektir. PEDAM herhangi bir kâr amacı gütmeksizin 

ebeveynlerin dolayısıyla çocukların hizmetine arz edilecektir.    

PEDAM olarak adlandırılan bu model aracılığıyla yukarıda betimlenen olası riskleri azaltmak, 

pandemi sürecinde ortaya çıkması kuvvetle muhtemel olan ölçüsüz ekran tabanlı medya kullanımını 

düzenlemektir. PEDAM çocukları egzersize, fiziksel aktivite içeren oyunlara yönlendirmek, çocukların 

ebeveynleri ile sosyal etkileşim deneyimlerini zenginleştirmek gibi hususlarda belirli katkıları olacağı 

öngörülen ebeveyn katılımlı bir modeldir. PEDAM yeni normal olarak adlandırılan süreçte başvurulabilecek 

bir model olma özelliği taşımaktadır. Sosyal izolasyon sürecinde yaşanmış olası olumsuzlukların izlerinin 

asgari düzeye çekilmesinde belirli ölçülerde destekleyici olabilecektir. Öte yandan, mevcut özellikleri ile ya 

da çeşitli modifikasyonlar ile salt pandemi sürecinde değil normal koşullarda da uygulanabilir bir model 

olarak da değerlendirilebilir. 

PEDAM’da İzlenen Metodoloji 

PEDAM projesinde ilk olarak ülkemizde ve başta OECD ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde okul 

öncesi dönem çocuklarına yönelik kullanılmakta olan güncel eğitici materyaller, kitaplar, müzik eserleri, 

fiziksel aktiviteler ve oyunlar üzerine yapılmış araştırmalara yönelik alan yazın taraması yapılmıştır.  

Alan endekslerince taranan dergilerde yer bulmuş, bilimsel olarak sınanmış materyaller, müzik 

eserleri ve aktiviteler belirlenip, uzman görüşlerine de başvurularak bir değerlendirme yapılmıştır. Örneğin, 

çocuklar için önerilecek müzik eserlerinin seçiminde daha çok klasik müzik türleri üzerine odaklanılmıştır. 

Farklı disiplinlerde yapılan birçok çalışma, özellikle dakikada 60 vuruş özelliğine sahip Barok müzik ve 

türevlerinin; odaklanma ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı, psikolojik ve somatik belirtilerin sağaltımında olumlu 

etkilerinin olduğu ya da yabancı dil öğrenimine olumlu katkılar sağladığı yönünde birçok bilgi vermektedir 

(Abraham, 2009; Bhatti ve ark., 2016; Blackburn, 2017; Carpenter ve ark., 2019; Davis, 2015; Dymnikowa, 

2016; Jaschke ve ark., 2018; Patscheke, 2018; Stubbs, 2018; Trappe, 2012). Dolayısıyla seçkilerin 

oluşturulmasında güncel araştırmalar temel alınmış, yapılacak güncellemelerde de bu ilkeye bağlı 

kalınacaktır.   

PEDAM-2020 Uygulamasının İçeriği 

Yukarıda da ifade edildiği gibi uygulamanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının izolasyon 

sürecinin olumsuz izlerini bir nebze de olsa ortadan kaldırmaya yardımcı olabilmek, çocukların bilişsel, 

duygusal ve bedensel gelişimlerini belirli oranlarda pedagojik açıdan desteklemektir. Model ebeveyn 

katılımına dayalı, ücretsiz olarak tüm ebeveynlerin kullanımına sunularak, ticari kaygı taşımayan tamamen 

ülkemizin verdiği pandemi mücadelesine katkı sağlamayı hedefleyen bir projenin ürünü olması 

planlanmaktadır.   

PEDAM-2020’de uygulamayı yükleyen ebeveynlere belirli aralıklar ile uyaran (impuls) rolünü 

üstlenen görsel destekli iletiler gönderilecektir (bkz. Şekil 1 ve Şekil 2). Görseller kamu malı olarak atfedilen 

(Creative Commons Zero-CC0) eserlerden, bir başka ifadeyle hiçbir izin alınmadan ticari amaçlar da dahil 

olmak üzere kopyalanabilen ve dağıtılabilen eserlerden seçilecektir. Başka bir ifadeyle telif hakları gibi 

konularda hassasiyet gösterilecektir.  

Bu iletilerin her biri birer yönerge içerip, ebeveyni eyleme geçmek noktasında motive edecektir. 

Uygulamada kullanıcıların akıllı telefonlarına görsel destekli ileti olarak ulaştırılacak yönergeler oldukça 

kısa ve kolay anlaşılır bir özellik arz edecektir. PEDAM-2020 mobil uygulamasında ebeveynlere günde en 

az 3 en fazla 5 ileti gönderilmesi planlanmaktadır. 5 iletinin aşılmak istenmemesinin nedeni kullanıcılarda 

sinirlenme ve kaçınma gibi olumsuz sonuçlar yaratma riskini azaltmaktır. Yapılan araştırmalar örneğin zorla 
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maruz kalınan ve sık tekrarlayan reklam veya SPAM, Pop-up ve Banner benzeri içeriklerin kullanıcılarda 

stres, kaçınma ve yabancılaşma davranışlarını tetiklediğini göstermiştir (Li ve ark., 2002; Rettie ve ark., 

2004). Bunların dışında aile içi sosyal etkileşimi güçlendirecek oyun tavsiyeleri, klasik müzik önerileri, 

çocuklarında katılımını mümkün kılan yemek tarifleri, fiziksel aktivite önerileri vb. içerikler ile uzman 

görüşleri yer alacaktır (bkz., Şekil 3). Uygulama sürecinde saat 20.00’dan itibaren ebeveynlerden 

çocuklarına kitap okumaları tavsiyesinde bulunulacaktır (Bkz. Şekil 4). 

PEDAM’ın Sınırlılıkları 

Araştırmada geliştirilmesi planlanan PEDAM-2020 mobil uygulamasına yönelik öntest sontest 

deney-kontrol gruplu deneysel bir çalışma yapmak COVID 19 pandemi sürecinde uygulanmakta olan sosyal 

izolasyon gereği mümkün görünmemektir. Normal koşullar altında çocuklara başlangıçta yüz yüze görüşme 

esasına dayanan dil seviyesi tanılama araçları veya çeşitli yetenek testleri uygulanabilir, kilo, boy takibi 

yapılabilir veya yüz yüze görüşmeler yürütülebilirdi. Bunlardan elde edilecek veri ve bilgiler uygulanacak 

son testlerle beraber istatistiksel değerlendirmeye alınabilirdi. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi 

olağanüstü bir süreçten geçen gerek ülkemizde gerekse dünyanın birçok yerinde çocukları riske atmak gibi 

bir durum söz konusu olmadığı için ismi geçen desenlere dayanan araştırmaların yürütülmesi olası 

görülmemektedir. Bunun yerine olumlu etkileri mevcut çalışmalarla desteklenmiş materyal seçimine 

giderek, risk altında olan çocuklara yönelik ivedi bir çalışma başlatmak pragmatik bir yol olabilecektir. 

 

Sonuç 

Salgın sürecininin bir parçası olarak deneyimlenen karantina (lockdown), kısıtlamalar ve sosyal 

izolasyon gibi önleyici tedbirlerin bir çok çocuğun psikolojik sağlığını ve duygusal iyi oluş halini olumsuz 

yönde etkilediği vurgulanmak durumundadır. Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan Covid-19 Özet 

Raporunda (COE, 2020) pandemi döneminde çocukların internet başında geçirdikleri süreler ile beraber, 

çocuklara yönelik çevrimiçi cinsel suçlarda ve özellikle çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin 

çevrimiçi olarak paylaşılmasında da artış olduğu bildirilmiştir. Bununla beraber, çocuklar ebeveynleri 

tarafından salgın ile ilgili gelişim özelliklerine uygun bir biçimde bilgilendirilmemiş olup, yaşanılan 

“belirsizlik” çocukların duygusal olarak örselenip, zedelenmelerine neden olmuştur. İlgili rapor çocukların 

arkadaşlarından, okulundan, spor ve serbest zaman etkinliklerinden uzak kalmaları sonucunda yanlızlığa 

sürüklendiklerine ve bir çok çocukta anksiyetenin tırmandığına işaret etmektedir. Çocuklar süreç içerisinde 

anne ve babalarının, büyükanne ve büyükbabalarının sağlığı konusunda endişelenirken, kendilerinin de hasta 

olmasından derin korku duymuşlardır. Bütün bunlarda fiziksel aktivite eksikliğinin de belirli oranlarda rol 

oynadığı bildirilmektedir (COE, 2020). Pandemi sürecinde çocukların akranlarıyla sosyal ilişki kurma 

gereksinimleri yeterince karşılanamamış, eğitim hakkı, ayrılma veya boşanma durumunda her iki ebeveyni 

görme hakkı ve kendileri için anlaşılabilir bir dilde neler olup bittiğinden haberdar olma haklarını belirli 

oranlarda yitirmişlerdir. Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisi Belgesinde; 2021 yılı ve takip eden 

yıllarda çocuk haklarının gözetildiği etkili stratejiler geliştirmek konusunda; siyasi karar vericiler, 

hükümetler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar gibi tüm 

paydaşlara büyük sorumluluklar düştüğü ifade edilmiştir (COE, 2020).   

Covid-19 pandemi sürecinden olumsuz etkilenen çocukların psikolojik sağlığının korunması ve 

psikososyal olarak desteklenmesi için başta Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2021), Amerikan  Pediatri 

Akademisi (APA, 2021), UNICEF ve ülkemizde ise Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği gibi 

kuruluşların bir süredir çalışmalar yürüttüğü, stres altındaki ebevenynlere yönelik pandemi esnasında olumlu 

çocuk yetiştirme örneklerini de içeren yayınlar ile psikolojik destek rehberleri ve çocuklara yönelik kitap 
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(UNICEF, 2021) ve animasyon filmlerinin yayınlandığı bilinmektedir. Ancak bu girişimlerle beraber, bazı 

içerik sağlayıcılar tarafından izler kitle çocuklar için  duygusal olarak örseleyici ve zedeleyici nitelikler 

barındırabilen ve pedagojik açıdan uzmanlar tarafından denetlenmemiş bir çok içeriğe de rastlanmaktadır. 

İçerik sağlayıcılar çocuklara yönelik birçok çizgi film ve fiziksel aktivite videosu paylaşmaktadır. 

Ebeveynlerin sosyal medya aracılığıyla okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerine uygun 

içeriklere ulaşması çoğu kez olanaklı görülmemektedir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, ebeveynler olası 

zararları konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmadıkları, öğretici ve faydalı olarak değerlendirdikleri içeriklere 

kolayca ulaşabilmekte, bu içerikleri çocuklarına kontrolsüz bir biçimde sunabilmektedir. 

Bu noktada elinizdeki bu çalışmanın amacı, Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Stratejisi Belgesinde 

(COE, 2020) işaret edilen çocukların; bilişsel, sosyal, duygusal ve bedensel gelişimlerini belirli oranlarda 

destekleyecek, yukarıda betimlenen sorunlara çözüm önerileri getirebilmek, ebeveynlerin uygun içeriklere 

ulaşabilmesini sağlamak ve içerikleri sistematik bir biçimde denetleyebilme imkanı veren işlevsel bir model 

önerisinde bulunmaktır.  

Son olarak, pandemi planlama sürecine yönelik birçok kurum ve kuruluş model veya program 

önerilerinde bulunabilir, bunları kamunun hizmetine sunabilir. Ancak bu programlar kendi bütünselliği 

içerisinde gerek kuramsal gerekse görgül düzlemde birtakım yöntemsel sorunları da barındırıyor olabilir. 

Program veya modellerin hazırlanması ve uygulanması süreci kuramsal çerçevesinin belirlenmesinden 

kamuya arz sürecine kadar bilimsel ve sistematik bir bakış açısını gerekli kılmaktadır. Başka bir ifadeyle, 

program ya da model geliştirmek, bunları kamuoyuyla paylaşmak özel teşebbüslerin inisiyatifinde olmaktan 

ziyade daha çok üniversitelerin misyonu olarak kabul edilmeli, geliştirilecek olan modeller izlenen ve 

kontrol edilebilen bir paradigma (Kuhn, 1995) çerçevesinde ele alınmalıdır. 

Bu çalışma kapsamında ortaya konan model önerisi kâr amacı taşımamakla beraber, bilimsel bir 

paradigma çerçevesinde yapılandırılmaya çalışılmıştır. İvedi adımların atılmasının bir gereklilik arz ettiği 

pandemi sürecinde inovatif ve kuramsal bir paradigmaya dayanan PEDAM ve benzeri çalışmaların teşvik 

edilmesinin işlevsel ve pragmatik olacağı düşünülmektedir. 
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Extended Absract 

The first aim of the present study was to review the existing literature on possible consequences of 

social isolation, which became a part of life during the coronavirus outbreak, for preschoolers in the light of 

current research, especially in the context of excessive media use and reduced physical activity during 

COVID-19 lockdown and propose a model that supports children’s cognitive, social, emotional and physical 

development. However, within the scope of this study, a pragmatic model (PEDAM) for the pandemic 

planning process is proposed and presented to the attention of the researchers. 

During the coronavirus outbreak, it is possible that a significant portion of preschoolers will be 

exposed to and neglected using excessive and unregulated screen-based media. In major disproportionate 

screen-based media use, in other words, in cases exceeding the daily usage limits of The American Academy 

of Pediatrics (AAP, 2016), some risks may arise connected with working memory performance and 

including a decline in phonological working memory (Tazawa, 2001; Van den Bulck, 2004), low 

microstructural integrity of white matter pathways (Hutton, Dudley et al. 2019), language development 

problems (Zimmerman et al.2007), distraction (Zheng et al.2014), depression (Thomée et al.2011; Rosen et 

al. 2013) such as anxiety (Lepp et al.2014), eating and drinking disorders / obesity, visual disturbances, sleep 

behavior disorder (Tazawa, 2001; Van den Bulck, 2004, Dworak, 2013), and a decrease in reading and 

mathematics skills (Zimmermann, 2005).  

Studies have shown that the use of excessive and unregulated screen-based media has some 

neurological effects on the child's brain. In this context, in a recent study in the USA preschool children aged 

3-5 (N = 47, 27f, 20m) were followed up with Diffusion Tensor Imaging Tractography (DTI), which 

provides different white matter integrity measurements, including fractional anisotropy (Hutton, Dudley et 

al.2019). Accordingly, in cases exceeding the usage limits of the AAP, low microstructural organization in 

the brain and regression in the levels of myelination of white matter pathways, which enable rapid 

transmission of electrical information from one neuron to another, were observed. Also, fractional 

anisotropy values in several white matter tracts, including superior longitudinal fasciculus and posterior 

corona radiata, positively correlated with delayed recognition index (p<.05, corrected). Significant 

correlations between DTI parameter values and Children's Memory Scale indices in multiple white matter 

tracts in healthy children indicate that neuroimaging can sensitively detect brain white matter changes 

associated with variations of memory function, even for that in the normal range (Samara et al., 2019).  

In another DTI research on “abnormal white matter integrity in adolescents with internet addiction 

disorder” was found decreased fractional anisotropy (in callosal, association and projection pathways), 

indicating disruption in white matter microstructures (Lin et al.2012). Excessive and unregulated use of 

screen-based media in early childhood causes sleep disorders, so declarative memory consolidation is 

interrupted. In other words, it is not possible to consolidate and stabilize the newly acquired information 

since the coding of the learned information and the consolidation associated with the persistence of the new 

information do not take place under suitable conditions (Maquet, 2001; Steenari et al. 2003; Gais ve Born, 

2004; Walker et al. 2006; Dworak vet al.2007; Backhaus et al. 2008; Wilhelm et al. 2008; Walker, 2009; 

Diekelmann&Born, 2010; Dworak&Wiater, 2013). In this regard, it can be assumed that the children with 

low working memory capacity, compared to their peers who show high capacity in short-term memory, do 

not show a significant competence in areas such as speech production, vocabulary or basic morpho syntactic 

skills and generally they show a lower performance in language components (Speidel, 1993, Hasselhorn and 

Werner, 2000, Weinert, 2010). The World Health Organization (WHO) further specify guidelines indicating 
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that children should devote at least 60 min a day to physical activity, such as going to school on foot, 

walking up-stairs, and cycling (Frischenschlager&Gosch, 2012). Hence, preschoolers need moderate use of 

screens, more physical activity during pandemic process and their parents need a guide and a model to help 

them.  

To help achieve this goal, a mobile application with a software feature such as a mobile timer and 

model reminder, a functional website and activities are designed to be integrated into the model by treating 

them as components of a systematic process called PEDAM (Pedagogical Support Assistance Model). It is 

believed that PEDAM can give researchers from different disciplines an idea to design other applications for 

the planning of the Covid 19 pandemic process. The aim of PEDAM is to support the cognitive, social, 

emotional and physical development of preschool children in pedagogical terms. PEDAM will be offered to 

the service of parents and therefore children without any profit making. Through this model called PEDAM, 

it is aimed to reduce the possible risks described above, in other words possible consequences of social 

isolation for children, to regulate the use of disproportionate screen-based media, which is highly likely to 

occur during the pandemic process and COVID-19 lockdown, to direct children to exercise, to games 

involving physical activity, and to enrich children's social interaction experiences with their parents. 

PEDAM is a model that can be applied to in the process called “new normal.” It can be supportive to a 

certain extent in minimizing the traces of possible negativities experienced during the social isolation 

process. On the other hand, with its current features or various modifications, it can be considered as a model 

that can be applied not only in the pandemic process, but also under normal conditions. 

Through the application PEDAM-2020, many messages with interesting pictures will be sent to the 

parent’s smart phones, who download the application at certain intervals, acting as a stimulus (or impulse). 

Images will be selected from pictures attributed as public domain (Creative Commons Zero-CC0), in other 

words, pictures and photos that can be copied and distributed, including commercial purposes, without any 

permission. Each of these messages contains an instruction and will motivate the parent to take action. In the 

application, the instructions to be delivered to the users' smartphones as visually supported messages will be 

very short and easy to understand. In the PEDAM-2020 mobile application, it is planned to send a minimum 

of 3 and a maximum of 5 messages per day to parents.  
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EK 

 

Pedam Mobil Uygulaması ve Web Sayfası 

PEDAM’ın ilk aşamasında okul öncesi dönem çocuğunun bakımından sorumlu olan kişiye (anne, 

baba, ya da örneğin üniversite öğrencisi yetişkin kardeş) yazılı ve görsel medya aracılığıyla PEDAM-2020 

mobil uygulama sistemi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bunu mümkün kılabilmek için aynı zamanda 

web sayfası da tasarlanacaktır.  

Web sitesi mobil uyumlu bir özellik arz etmek, arama sonuçlarında üst sıralara çıkabilmek için SEO 

uyumlu olmak gibi standartları karşılayacaktır. Bununla birlikte, sosyal medya ve içerik yönetimine de 

gerekli itina gösterilecektir. Site içerisindeki bilgilendirici yazı ve makaleler dahil olmak üzere uzmanların 

hazırladığı videolar ve bütün metinlerin özgün ve özenli bir şekilde hazırlanmış olmasına ve kolay anlaşılır 

olmasına dikkat edilecektir.  

PEDAM-2020 web sitesi SSS hizmetini de içeren bir özellik arz edecektir. Bu sayfada Sıkça Sorulan 

Sorular (SSS) web sitesi tarafından ziyaretçilere bilgi vermek amacıyla bir takım sorular ve cevaplar 

bulunacaktır. Sıkça Sorulan Sorular sayfasının amacı temel olarak hizmet talep eden ebeveynlerin aklına 

gelebilecek sorular için beklemeden ya da irtibat numaralarını aramadan kolay bir şekilde cevabı 

görüntülemesidir.  

Ebeveynler Web sayfasının altında “Pedam-2020 Uygulamasını İndir” kısmına tıklayarak 

uygulamayı indirebileceklerdir.   

 

Mobil Uygulamada Kullanılacak Görseller 

Mobil uygulamada kullanılacak örnek ileti Görsel 1 ve Görsel 2’de gösterilmektedir.  

PEDAM-2020 mobil uygulaması aracılığıyla ebeveynlere iletilecek mesajların altında: “Ayrıntılı bilgi ve 

tavsiyeler için PEDAM-2020 web sayfamızı ziyaret ediniz” ibaresi bulunacaktır (Şekil 2). Kullanıcı 

PEDAM-2020 web sayfasına girdiğinde burada derin linkleme (deep linking) aracılığıyla T.C. Sağlık 

Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı 

tarafından hazırlanmış Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberine, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği 

tarafından yayınlanan Covid-19 (Korona) Virüs Salgını Sırasında Aile, Çocuk Ve Ergenlere Yönelik 

Psikososyal Ve Ruhsal Destek Rehberine, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Eserleri çocuk serisine ve 

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları’nın okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlamış olduğu seçkiye 

yönlendirilecektir. Uygulamanın hizmete açılmasından önce tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler 

alınacaktır. 
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Görseller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Görsel 1. PEDAM-2020 Mobil Uygulaması Görsel Destekli İleti Örneği 

 

 

 

 
Görsel 2. PEDAM-2020 Mobil Uygulaması Görsel Destekli İleti Örneği 
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Görsel 3. PEDAM-2020 Ebeveynin Akıllı Telefonuna İletilecek Görsel Mesaj Örnekleri- 

Fiziksel Aktivite ve Nitelikli Zaman Aktiviteler 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 4. Ebeveynin Akıllı Telefonuna İletilecek Görsel Mesaj Örnekleri- Kitap 

Tavsiyeleri. 

 

 

 

 


