
Afet durumlarında yet�şk�nler olarak da �y� olma hal�n�z� sağlamanız ve
duygularınızı kontrol etmen�z zor olab�l�r. Çocuklara ve çevren�zdek�
k�ş�lere destek sağlayab�lmek �ç�n kend� �y�l�k hal�n�z� kontrol etmen�z,
konuşmaya hazır h�ssett�ğ�n�zden em�n olmanız öneml�. 
Öyle h�ssetmed�ğ�n�z halde her zaman güçlü gözükmeye çalışmak s�z�n
�ç�n yorucu olab�l�r. S�z de afetten etk�lend�ğ�n�z �ç�n üzüleb�l�r ve
çocuğunuz g�b� kaygı, korku, end�şe yaşayab�l�r veya tam ters� coşku
dolu h�ssedeb�l�rs�n�z. 
Öncel�kle kend� duygularınızı �zley�n. Çocuklarla kend� duygunuzu da
yalın ve çocuğun yaşına uygun b�r d�lle paylaşab�l�rs�n�z. 
Cevaplamaya hazır değ�lsen�z sorularını geç�şt�rmeden çocuğa
"güvendey�z, b�rl�ktey�z" g�b� sözcüklerle yanında olduğunuzu
anlatab�l�rs�n�z. 
Afet veya ac�l duruma tepk� verme ve onunla başa çıkma şekl�n�z
çocuğun da tepk� verme şekl�n� etk�leyeb�l�r. Sak�n ve kontrollü şek�lde
baş etmeye çalışmanız çocukları daha güvende h�ssett�reb�l�r. Baş
etmekte zorlandığınız takd�rde, mutlaka b�r ruh sağlığı uzmanından
destek �stey�n. 
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Deprem sonrasında güvenl� b�r alanda bulunma, barınma, beslenme,
uyku g�b� temel �ht�yaçlar ve ac�l tıbb� �ht�yaçlar öncel�kl� yaşamsal
�ht�yaçlardır. Çocuğun yatacağı tem�z ve kuru b�r yer� olduğundan, yeterl�
su ve beslenmeye ulaşab�ld�ğ�nden em�n olun. 
Düzenl� kullanması gereken �laçlara, bebek bez�, h�jyen�k ped g�b�
ürünlere ve/veya tekerlekl� sandalye, �ş�tme c�hazı g�b� araçlara
ulaşab�lmes� �ç�n destek olun. Alanda çalışan ek�plere bu temel �ht�yaçları
tedar�k etmeler� �ç�n başvurab�l�rs�n�z.
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Çocuklar konuşmak �stemezlerse onları sıkıştırmayın, zorlamayın.
Çocuklar özell�kler�ne, yaşlarına, öncek� deney�mler�ne, çevreler�nden
aldıkları desteğe, deprem�n yol açtığı hasarın ve kaybın boyutuna göre
farklı tepk�ler vereb�l�r. Çocuklara yaşadıkları tüm duyguların doğal
olduğunu söyleyeb�l�rs�n�z. 
S�z de kend� duygularınızı �fade ederek b�rb�r�n�ze destek olab�leceğ�n�z�
söyleyeb�l�rs�n�z. 

Temel İhtiyaçlarını Takip Edin,Temel İhtiyaçlarını Takip Edin,
Karşılanmasını SağlayınKarşılanmasını Sağlayın

Çocukların sosyal medya ve haberlerdek� korkutucu, yıldırıcı ve kaygı
ver�c� görüntülerle b�lg�lere maruz kalmasını önlemen�z öneml�. 
Çocukların yanında yet�şk�nler�n kend� arasında anlattıkları b�lg�ler de
çocukları olumsuz etk�leyeb�l�r. Yanlarında paylaştığınız b�lg�ler�n
doğruluğundan ve yaşlarına uygun olduğundan em�n olun. 
Bölgede sağlanan, çocukları güvende h�ssett�recek b�lg�ler� de
paylaşab�l�rs�n�z.

Temel İhtiyaçlarını Takip Edin,Temel İhtiyaçlarını Takip Edin,
Karşılanmasını SağlayınKarşılanmasını Sağlayın

Çocuğun sorduğu kadarını yanıtlamanız onun �ç�n daha �y� ve yeterl� olab�l�r. 
Küçük yaş gruplarındak� çocuklara deprem� fazla detaya �nmeden bas�t ve
gerçekç� b�r şek�lde anlatab�l�rs�n�z. 
Ne zaman �sterse soru sorab�leceğ�n� söyley�p sorularını d�nlemeye, yaşına
uygun b�r şek�lde yanıtlamaya gayret ed�n.
Cevabını b�lmed�ğ�n�z soruları geç�şt�rmek yer�ne “Bunu şu anda ben de
b�lm�yorum, öğren�p sana söyleyeceğ�m’’ g�b� b�r cevap vereb�l�r ve daha
sonra cevabı söyleyeb�l�rs�n�z.
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Çocuklarınızın deprem sonrası h�ssett�ğ� duyguları baskılamak yer�ne
�fade etmes� �ç�n nasıl h�ssett�ğ�n� sorun. 
H�sler�n� söze dökem�yorsa res�m ç�zmeye, oyun oynamaya teşv�k
etmey� ya da başka alternat�f yollar bulmayı düşüneb�l�rs�n�z. 
Beraber res�m ç�zmek veya oyun oynamak hem s�ze hem de
çocuğunuza �y� geleb�l�r.

Temel İhtiyaçlarını Takip Edin,Temel İhtiyaçlarını Takip Edin,
Karşılanmasını SağlayınKarşılanmasını Sağlayın

Barınma sağladığınız alanda koşullarınız elverd�ğ�nce günlük yaşam
düzen�n�ze ve rut�nler�n�ze dönmeye çalışın. 
Mümkün olan en kısa zamanda çocukların yemek, uyku, oyun saat�yle
�lg�l� rut�nlere dönülmes� onlara kend�ler�n� güvende h�ssett�r�r. Kr�z
anında da kend� �ht�yaçlarının ve düzen�n�n gözet�ld�ğ�n�, korunmaya
çalışıldığını fark eder. 

Temel İhtiyaçlarını Takip Edin,Temel İhtiyaçlarını Takip Edin,
Karşılanmasını SağlayınKarşılanmasını Sağlayın

Deprem sonrasında bazı çocuklarda korku, kaygı, öfke, çares�zl�k g�b�
duygular görülürken bazı çocukların daha fazla oyun oynamaya, şarkı
söylemeye, dans etmeye yönelmes�, coşkulu h�ssetmes� doğal b�r süreçt�r. 
Deprem sonrası yaşanan kaygının kalıcı hale gelmemes� �ç�n kaygı �le �lg�l�
�şaretler�n� tak�p ed�n. Çocuklarda bazı f�z�ksel ş�kayetler (karın ağrısı, baş
ağrısı vb.), davranışlarda zaman zaman değ�ş�kl�kler (aşırı hareketl�l�k,
nedens�z aşırı ağlamalar, �lg� ve neşe kaybı vb.), uykuya geç�şte zorluk,
�ştahta değ�ş�kl�k, kabus görme ve alt ıslatma g�b� bel�rt�ler yaşanab�l�r. 
Bel�rt�ler�n uzun süre devam etmes� hal�nde mutlaka b�r uzmandan yardım
alın. 
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Çadır alanlarına geçt�kten sonra önce s�z, temel �ht�yaçlara ulaşab�lmek
�ç�n çevrey� tanıyın. Varsa çevren�zdek� uzmanlara, görevl�lere da�r b�lg�
sah�b� olun ve bu k�ş�ler�n yerler�n� öğren�n. 
S�z öğrend�kten sonra çocuklara bu görevl�ler�n ve uzmanların ne
yaptığını, ne �şe yaradığını doğru ve açık b�r şek�lde anlatın, mümkünse
1-2 görevl�yle çocuğunuzu tanıştırın. Çocuğunuzun s�z� bulamadığında
hang� görevl�ye ne sorab�leceğ�n� b�lmes� veya alanda b�r sıkıntı
yaşadığında başvurab�leceğ� �nsanlar olduğunu görmes� onu güvende
h�ssett�reb�l�r. 
Görevl�ler�n har�c�nde çocukların güvende h�ssedeb�lmeler� ve
kaybolmamaları �ç�n kaldığınız çadırın, tuvalet�n, yemek alanının ve
varsa oyun alanını çocuğa göster�n. “Burada neres� �lg�n� çekt�, nerede
vak�t geç�rmek �sters�n?” g�b� sorular sorarak çocuğun odağını çevreye
çekeb�l�rs�n�z. 

Temel İhtiyaçlarını Takip Edin,Temel İhtiyaçlarını Takip Edin,
Karşılanmasını SağlayınKarşılanmasını Sağlayın

Çocuğu ölümün yaratacağı olumsuz duygu ve düşüncelerden korumak
�ç�n ölümü saklamak �şe yaramaz. Çocuk s�z�n hal ve tavrınızdan b�r şeyler�n
yolunda g�tmed�ğ�n� anlar, ancak bunu konuşmadığınız �ç�n bu konunun
konuşulmaması gerekt�ğ�n� düşünür ve sorularını sormaz; duygularını
aktarma fırsatı bulamaz. Saklamak yer�ne, bas�t ve net �fadelerle ölüm
haber�n� vermek ve ölümün ne olduğunu açıklamak gerek�r. Etk�y�
haf�fletmek amacıyla dolambaçlı �fadeler kullanmadan, “... öldü.” açıklığında
konuşmak ve “Uykuya daldı; uzaklara g�tt�” g�b� çocuğun aklını karıştıracak
benzetmelerden kaçınmak öneml�d�r. 
Çocuklar da tıpkı yet�şk�nler g�b� yas tutar ve yas sürec�nde her çocuk
ağlamak, sorular sormak, �ç�ne kapanmak g�b� farklı b�r tepk� vereb�l�r. Bu
tepk�ler�n heps� normald�r. Öneml� olan çocuğa yas sürec�nde eşl�k etmek
ve kend�n� güvende h�ssetmes�n� sağlamaktır. 
Defalarca sorab�leceğ� sorulara, sabırla ve her zaman aynı şek�lde cevap
vermek gerek�r. Kend�n�z�n h�sler�n� de paylaşmanız, bu konunun
konuşulab�l�r olduğunu, h�ssett�kler�n�n normal olduğunu anlamasını sağlar.

AFETTEN DOĞRUDAN ETKİLENEN AİLELER İÇİN

 ÇOCUKLARLA İLETİŞİM



 Afet - Çocuk S�v�l Koord�nasyon Ek�b� 
5

Ölen k�ş�ye ne olduğu sorusuna, beden�n�n artık durduğu ve nefes almadığı,
yemek yemeyeceğ�, konuşmayacağı; ancak k�ş�n�n sevg�s�n� her zaman
h�ssetmeye devam edeceğ�n� ve �sted�ğ� zaman k�ş�y� hatırlamak �ç�n
fotoğraflarına bakab�leceğ�, resm�n� ç�zeb�leceğ�, h�kaye yazab�leceğ�
söyleneb�l�r. Mezarın, gömülmekten bahsetmeden, k�ş�y� hatırlamak �ç�n
hazırladığımız ve adını yazdığımız b�r yer olarak anlatılması daha uygun
olacaktır.
Çocukların sorduğu soruların arkasında kend�s�ne ve s�ze ne olacağına da�r
merak ve end�şes� yattığını unutmamak gerek�r. B�rl�kte uzun zaman
yaşamayı planladığınızı söyleyerek çocuğun güvende h�ssetmes�n�
kolaylaştırab�l�rs�n�z.

Eğer yanından ayrılacaksanız ve �mkanınız varsa çocuğunuzu b�lmed�ğ� b�r
ortamda tanımadığı �nsanlar �le bırakmaktan kaçının. Güvenl� ve kend�n�
rahat h�ssedeb�leceğ� b�r yerde olduğundan em�n olun. Kend�n�z�n de
d�kkatl� ve güvende olacağınıza da�r b�lg� ver�n.

Çocuklarla yen� barınma alanınızı beraber düzenlemen�z de çocuğun yen�
yaşam alanı �ç�nde rahat ve güvende h�ssetmes�n� sağlar. Bu alanı beraber
kurmanız çocuğunuzun yaşadığı yer� tanımasını ve sah�plenmes�n�
kolaylaştırır; yaşadığı alanda söz sah�b� olduğunu ve d�nlend�ğ�n� görür.
Düzen kurulduysa dah� “burada yer�n� değ�şt�rmek �sted�ğ�n b�r şey var mı?”
d�ye sorab�l�rs�n�z. 
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