
 

İyi bilgilenmiş çocuklar daha az endişeli  
42 Ülkede “Çocuk, Medya ve COVID-19” üzerine araştırma 

 
9-13 yaş arası 4,322 çocu ğu kapsayan uluslararası anketin sonuçları gösteriyo r ki 
coronavirüs hakkında ve virüse kar şı kendilerini ve ba şkalarını koruma yöntemleri 
hakkında temel bilgisi olan çocuklar salgın sırasın da daha az endi şe duyuyor. Öte 
yandan çocuklar “ Sarımsak yemek coronavirüs’e yakalanmanızı engelleyebilir” gibi 
yalan haberlere inanıyorlarsa, “çok endi şeli” olma ihtimalleri daha yüksek. 
 
Münih, 13 Mayıs 2020 – The International Central Institute for Youth and Educational Television at the 

Bavarian Broadcasting Cooperation, ile PRIX JEUNESSE Foundation uluslararası araştırmacılar ile 42 

ülkede 9-13 yaş arası n=4.322 çocuğun katıldığı bir araştırma yaptı. “Çocuk, Medya ve COVID-19” 

araştırması çocuklara duyguları, coronavirüs hakkındaki bilgileri, medya kullanım alışkanlıkları ve 

medya kullanımı ve stresle başa çıkma yöntemleri üzerine sorular yöneltti. Alan araştırması 2020 yılı 

31 Mart ile 26 Nisan arasını kapsadı, diğer bir deyişle çoğu ülkenin karantina sürecinin doruk noktasında 

yapıldı. Bulgular küresel kapsamda her ülkenin kesin bir temsili örneklemi olarak kabul edilemeyecek 

olsa da çocukların bu sıra dışı durumu nasıl algıladıklarına ilişkin bir fikir edinmemizi sağladı. 

 

Çocukların endişe durumu bölgesel olarak ve ebeveynlerinin kaygı durumuna 

göre  farklılık gösteriyor 

Dünya çapında ankete katılmış her 

çocuk için hayat radikal bir değişiklik 

gösterdi. Çoğu artık okula gitmiyor, 

ebeveynleri evden çalışıyor ve spor ile 

eğlence etkinliklerine katılım pek 

olanaklı değil. Ankete katılan 

çocukların yarısı coronavirüs’ten 

dolayı endişe duymakta. “Çok 

endişeli” olan çocukların oranı ülkeden 

ülkeye değişim gösteriyor. Avusturya 

(%2) ve Almanya’da (%3) bu oran 

oldukça düşükken, örn. Tanzanya’da 

%75 gibi bir oranla karşılaşıldı. 

Polonya’daki çocukların endişe oranı 

%25 ve Türkiye’deki çocukların endişe oranı %24.  

Her ikisi de Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde görünüyor.   
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En yaygın korku: bir aile ferdinin hastalanması 

Çocukların en büyük korkularından biri bir 

aile fertlerinin hastalanması ve büyükanne-

büyükbaba gibi diğer aile fertlerini uzun bir 

süre göremeyecek olmak. Bunlar dünya 

çapında benzer oranlarda karşılaşılan 

korkular. Kendilerinin ya da evcil 

hayvanlarının hastalanabileceği korkusu ise 

değişiklik göstermekte.  

Daha az bilgilenmiş çocuklar daha 

“çok endişeli” 

Araştırmanın net bir şekilde ortaya koyduğu 

bir şey varsa o da endişe durumunun bilgiyle 

olan doğrudan bağlantısı. Çocukların virüs ve 

virüse karşı alınacak önlemler hakkındaki 

bilgisi ne kadar azsa karşımıza o kadar yüksek bir “çok endişeli” oranı çıkıyor. 

 

Çocuklar yalan haberlere ne kadar 

inanırlarsa o kadar “çok endişeli” 

oluyorlar 

Çocukların “çok endişeli” olma oranı “sarımsak 

corona’yı engelliyor” veya “coronavirüs yabancı bir 

hükümet tarafından silah olarak kullanılmıştır” gibi 

yalan haberlere inanmalarıyla artış gösteriyor. 

Buradan çıkarılan sonuç somut ve bilimsel bilginin 

artışıyla birlikte bilinmezliklerin ve endişelerin 

azalması. Bilgi kirliliği arttıkça korku oranı da 

yükseliyor. 

Almanya’dan araştırmaya öncülük eden Dr. Maya Götz “Çocukların korku ve endişe yaratmadan, 

bilgiyi güvenilir ve yaşlarına uygun bir şekilde sunan medyaya ihtiyaçları var” diyor.  

Medyadan Kaçış Yine Medyaya!  

Araştırmanın Türkiye araştırmacısı Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, çocukların zor zamanları atlatmak 

için kitap, müzik, bilgisayar oyunu gibi farklı medyaya yönelmelerini belli bir medyanın istenilen bilgi, 

güven ve huzuru vermediği zamanlarda bir başka medyaya kaçış yolu olarak yorumluyor. Türkiye 

bağlamında, bilgisayar ve internetin kendisini rahatlattığını düşünen çocukların oranı %48’e, 

televizyon veya videolarının kendisini rahatlattığını ifade edenlerin oranı ise %54’e ulaşıyor. %68’i 

okuldan ve derslerinden geri kalmaktan ve %69’u da okula yeniden geri dönememekten ve 

arkadaşlarının görememekten endişe ediyor. Arkadaşları ve akrabaları ile sosyal medya yardımıyla 

iletişimde olmanın verdiği rahatlık söz konusu olduğunda bu oran %64’e kadar yükseliyor. Çocukların 

Bu, geleneksel medya ve yeni medya arasındaki çelişki ve rekabeti gündeme getirmekte. Genç nesil, 

dinamik yapısı ve tercihlere değer vermesi nedeniyle istenildiğinde işlevselleşen bir medyayı tercih 

ediyor gibi görünüyor. 

Dr Maya Götz, International Central Institute for Youth and Educational Television (IZI).  
Email: Maya.Goetz@br.de. Website: www.izi.de, www.prixjeunesse.de 
 
Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu – İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi  
Email: niluferpembecioglu@gmail.com 
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