
 

AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN DESTEK 

KLAVUZU 

 

İnsanoğlu tek başına dünyaya gelmiş gibi görünse de her canlı toplum içerisine doğar ve 

toplumda var olarak hayatını sürdürür.  Sağlıklı büyüme için bireyin topluma, toplumun da 

bireye, ihtiyacı vardır. Bu yüzden de yaşadığımız olumsuz durumlarla baş etmenin temelinde 

paylaşmak ve bir arada olmak yer alır. Nasıl ki fiziksel bir yaraya ilk müdahale sarılarak 

yapılıyorsa, ruhsal yaralarımızı da sarıp sarmalayarak iyileştirebiliriz. Olumsuz yaşantılar 

sonrasında dışarıdan destek almak, yaşanan acıların kalıcı etkilerini azaltır. Yalnız değilsiniz 

ve yalnız değiliz.   

TRAVMA NEDİR? 

Travma, insan deneyiminin ötesinde seyreden olaylar olarak tanımlanır. Travma bireyin 

savunmasını kıran ve tepki vermesini engelleyen ruhsal yaralanmalardır. Yaşanan depremin 

ardından insanlar kısa süreli ve uzun süreli travmaya maruz kalabilmektedirler. Travma 

sonrasında şiddeti ve yoğunluğu kişiden kişiye değişebilen bazı tepkiler oluşabilmektedir. 

Travmatik olay sonrasında ortaya çıkan tepkiler olağandışı bir olaya verilen normal 

tepkilerdir. 



Yetişkin bireyde oluşabilecek tepkiler; 

➢ Uykuya dalmada güçlük 

➢ Kabus görme 

➢ Olayla ilgili görüntüleri sürekli anımsama 

➢ Korku 

➢ Çaresizlik 

➢ Yetersizlik 

➢ Kolay irkilme 

➢ Yaşamdan zevk alamama 

➢ İnsanlardan uzaklaşma isteği 

➢ Gelecek kaygısı 

➢ Güvensizlik 

➢ Öfke patlamaları 

➢ Sürekli ağlama  hali 

➢ Tetikte olma 

➢ Dikkat toplamada güçlük 

➢ Suçluluk 

➢ Yalnız kalma korkusu 

Çocuklarda oluşabilecek tepkiler; 

➢ Uyku düzensizliği 

➢ Tıbbi bir sebebi olmayan fiziksel ağrılar 

➢ Beslenme sorunları 

➢ Şok 

➢ Korku 

➢ Suçluluk 

➢ Pişmanlık 

➢ Umutsuzluk 

➢ Oyuna karşı isteksizlik 

➢ Arkadaşlarından uzaklaşma 

➢ Öfke hali 

➢ Huzursuzluk 

➢ Donukluk 



➢ Duygusal hissizlik 

➢ Odaklanma güçlüğü 

➢ İçe kapanma 

➢ Kendini toplumdan soyutlama 

➢ Okula karşı isteksizlik 

➢ Okul başarısında düşüş 

➢ İnanç sisteminde değişiklik  

• Dünya güvenli bir yer değil, 

• Güvende değilim, 

• Ben değersizim, 

• Başıma bir şey gelecek gibi düşüncelerin tekrarlanması 

Her çocuğun tepkileri yaşına göre değişim gösterebilmektedir. 

Yaşanan tüm tepkiler ilk anda normaldir.Fakat bu tepkiler giderek artıyor ve gün geçtikçe 

şiddetleniyorsa lütfen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanına veya ruh sağlığı uzmanına 

başvurunuz.   

 

ANNE –BABA OLARAK KENDİ İYİLİK HALİNİZİ NASIL SAĞLAYABİLİRSİNİZ? 

• Kendinize zaman tanıyın 

Günlük yaşamınıza hemen dönemeyebilir, sürekli bir eksiklik hissediyor olabilirsiniz. Bu 

günlerinde geri kalacağını kendinize hatırlatın. 

 

• Yalnız olmadığınızı hatırlayın 

Bu acıyı paylaştığınız milyonlarca insan olduğunu, önemseyen herkesin elinden 

geleni yapmaya çalıştığını unutmayın.  

• Günlük rutinlerinizi sürdürün 

Sağlıklı beslenmek, duş almak, araba kullanırken müzik dinlemek gibi bu afet 

öncesinde yaptığınız sürekli şeyleri devam ettirmeye çalışın. 

 

 

 

 



• Suçluluk hissinden kurtulun 

Bu felakete sebep olan siz değildiniz,  bunu kendinize hatırlatın.Kendinize nazik ve 

şevkatli davranın. 

 

• Sadece güvenilir kaynaklardan gelen bilgiye inanın ve sadece bu bilgileri paylaşın 

Sosyal ve görsel medyada paylaşılan görüntülerden olabildiğince uzak durun. 

 

• Kendinizi izole etmeyin 

Dışarı çıkmak, başkalarını mutlu görmek, eğleniyor olmak istemeyebilirsiniz. Ancak 

arkadaşlarınız ile içeceğiniz bir kahve, 5 dakikalık bir sohbet size destek olacaktır. 

 

• Duygu ve düşüncelerinizi güvendiğiniz kişilerle paylaşın, yazıya dökün 

Uzun süreli olarak hissettikleriniz ile yalnız baş etmeye çalışmak, daha sonra sizi 

yoran ve içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Paylaşın ya da kimsenin duymasını 

istemedikleriniz için içinizi kağıda dökün. 

 

• Kendi fiziksel sağlığınızı ihmal etmeyin 

Sadece sağlıklı ve dirençli olursak kendimize ve etrafımızdakilere yardım edebiliriz. 

Beslenme ve kişisel ihtiyaçlarınızı aksatmayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPREM SONRASI ÇOCUKLARA NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ? 

               

Etkili iletişim kurun 

Deprem sonrası çocuklar yaşadıkları olayı konuşmak istediklerinde iletişime açık olmanız, 

doğru ve net bilgiler vermeniz gerekmektedir.  

Depremin neden olduğu, neden onların başına geldiği, depremin tekrar olup olmayacağı ile 

ilgili bir çok soruları olabilir. 

Soruları çocuğunuzun anlayabileceği yaşına ve gelişimine uygun şekilde doğru bilgi vererek 

cevaplamanız gerekmektedir. 

Güvende olduğunu hissettirin 

‘’Şu anda  güvendeyiz şeklinde ‘’ açıklamalar yapabilirsiniz.Hem sizin hem de diğer 

yetişkinlerin  meydana gelebilecek bir tehlikeden onları korumak için gerekli önlemleri 

aldığınızı hatırlatın. 

Duygularını  anlatması için alan açın 

Kaygı ,Korku gibi yaşadıkları güçlü duyguları size anlatmlarına alan açın. Yaşanan duyguların normal 

olduğunu anlatın.  Çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyi ve anlamlı şeylerden biri onları dinlemektir. 

Çocuğunuzu dinleyin, soru sormalarına izin verin ve görüşlerine saygı gösterin. Çocuklarla karşılıklı 

konuşmak, onlarla sohbet etmek, birlikte resim yapmak ya da oyun oynamak çocukların yaşadıkları 

bu zorlayıcı süreci atlatmaları için en sağlıklı ve doğal yoldur. 

 

Model olun 



Deprem sonrası yaşadığınız duyguları çocuğunuza ifade etmemeniz sizin güçlü olduğunuz mesajını 

değil, duyguların saklanması gerektiği mesajını verir. Normalleştirmek için duygularınızla ilgili 

konuşabilirsiniz.  

Ayrıca yetişkinlerin ergen yaştaki çocuklarla esnek düşünebilme konusunda model olması ve onlarla 

farklı başa çıkma yolları hakkında da konuşması etkili olacaktır. 

Çocuklar için günlük rutinleri korumak çok önemlidir. Bu nedenle çocuklarınızın yemek, oyun, ders, 

kurs ya da uyku saatlerinin değişmemesine mümkün olduğunca özen gösterin ve model olmak için 

rutinlerinizi koruyun. 

Birlikte zaman geçirin 

Çocuklarla birlikte bir şeyler yapmak ya da onlarla  oyunlar oynamak size öncelikli ihtiyaç     olarak 

gelmeyebilir. Ancak çocukların (özellikle ergenlik çağındaki çocuklar daha isteksiz görünse de) 

yeniden toparlanmaları için onlarla birlikte vakit geçirecek aktiviteler yapmak oldukça önemli ve 

gereklidir. 

Bu dönemde,psikolojik sağlamlılığın herkes için farklı olabileceğini unutayalım. 

 İyileşmenin uzun zaman alacağını unutmamalı ve bu süreç ile ilgili kaynaklarınızı iyi 

kullanmalısınız. 
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