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Sabri Ülker Vakfı olarak toplumun her yaştan bireyini beslenme, gıda ve sağlık 
alanlarındaki en doğru bilgiyi, en güvenilir kaynaklardan toplayarak buluşturmanın 
yanı sıra, doğru bilinen yanlışları düzeltmek amacıyla da pek çok çalışmayı hayata 
geçiriyoruz. Bu kapsamda, son dönemde ülkemizi derinden sarsan deprem 
felaketinin ardından özellikle çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları, düzenli 
fiziksel aktiviteleri ve psikolojik sağlıklarının sürekliliği için hızlıca harekete geçtik. 

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkım bırakan deprem felaketi 
nedeniyle yüzlerce insan evsiz kalırken, birçok kişi ise başka şehirlere taşındı. Bu 
süreçte özellikle çocuklar yas tutma, yakınlarının kaybını anlamlandırma, evlerini, 
arkadaşlarını, okul ortamlarını ve anılarını saklayan tüm eşyalarını kaybetmenin 
zorluğuyla baş etmeye çalışıyorlar.

Çocukların sorumluluğunu alan yetişkinlere ve uzmanlara bir rehber olması, 
ebeveynlerin bu dönemde nasıl davranmaları gerektiğine dair sorularını referans 
kurumlardan en güncel bilgiler ışığında derleyerek bu rehberi oluşturduk. Yaraların 
sarılması, yas süresinin tutulmasında destek olması ve iyi olma halinin yeniden 
kazanılmasına katkı sunması amacıyla hazırladığımız bu rehbere katkı sunan tüm 
uzmanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Çocuk ile
Ergenlerde

Kayıp ve
Yas Kavramı



Yas, insanların her türlü kayıp 
nedeniyle gösterebilecekleri normal 
tepkiler olarak tanımlanıyor. Yas 
kavramı, kayıp karşısında gösterilen 
doğal bir tepkidir.  Bununla birlikte, her 
birey için farklı ve zorlayıcı bir 
deneyimdir. Yas sürecinde 
gözlemlenebilen yas tepkileri arasında 
odaklanma güçlüğü, donukluk 
(duyguların gözlemlenememesi, 
duyguların sözel ve sözel olmayan 
şekilde ifade edilememesi gibi), uyku 
düzeninde bozulma, yeme düzeninde 
değişiklik ve farklı duygular arasında 
iniş çıkışlar yer alabilir. Çocukların, 
gelişimsel dönem özellikleri ve yaşam 
zorluklarıyla baş etme becerilerinin 
yetişkinler kadar gelişmemiş olması 
yas sürecini yetişkinlerden farklı 
deneyimlemelerine yol açar. Yas 
tepkilerinin 6 ay ile 2 sene arasında 
yaşanması ve bu süre sonrasında 

azalması beklenir. Bu süreyi aşan 
zaman dilimleri psikopatolojik 
durumların başlangıcı olarak görülür. 
Bu durumun izlenerek, gerekli 
durumlarda profesyonel destek almak 
oldukça önemlidir. Depresyon, 
mutsuzluk, kaygı, yalnızlık, tükenmişlik, 
ağlama, çaresizlik, inkar etmek gibi 
birçok tepki görülebilir. İsviçreli 
psikiyatrist Elisabeth Kübler-Ross'un 
“Beş Aşamalı Yas Kuramı” ele 
alındığında; ilk adımda ölüm ve kayıp 
reddedilerek savunma halinin olduğu, 
ikinci olarak öfke kontrolsüzlüğü 
başladığı belirtiliyor. Sonrasında inanç 
sistemi içerisinde en büyük güç ile 
pazarlık yapılır. Bu da olmadığında 
depresyon ve psikopatolojik sorunlar 
kendini gösterir. Son olarak süreç 
kabullenilerek, normal tepkiler 
verilmeye başlanır.

Çocuk ile Ergenlerde
Kayıp ve Yas Kavramı
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Çocuklara ölümü anlatırken neler söyleyeceğinizi, nasıl açıklayacağınızı öncesinde 
düşünmek ve bu konuşmayı yapmak için sizin de buna hazır olduğunuzdan emin 
olun. Beden dilinize ve ses tonunuza dikkat edin. Unutmayın, çocukların yas 
tepkileri ebeveyninin yas tepkilerinden etkilenir. Çocuklarla nasıl konuştuğunuz ve 
deneyimlerinizi nasıl paylaştığınız çocukların kayba ilişkin en çok aklında kalan 
kısım olabilir.

Çocuklarınıza ölümü anlatmadan önce kendinizi 
buna hazırlayın. 1

Sevdikleri birinin ölüm haberini aldıktan sonra çocuklar öfkelenebilir veya 
üzülebilirler. Ölen kişinin kendilerini terk ettiğini düşünüp ona karşı kızgınlık 
duyabilirler. Ölümün kendi yaptıkları bir davranış sebebiyle olduğunu düşünerek 
suçluluk duygusu da duyabilirler. Tüm bu tepkilerin normal olduğunu göz önünde 
bulundurun. Çocuğunuzun, sevdiği birinin kaybının ardından gösterdiği bu 
tepkileri anlamaya çalışarak, onları üzüntüleri veya tepkileri için yargılamayın. 
Kayba ilişkin verdikleri tepkileri zamanla normalleştirmeleri için fırsat tanıyın. 

Çocuğunuzun duygusal tepkilerine karşı hazırlıklı olun. 3

Kayıp karşısında gösterdikleri tepkileri yatıştırmak için çocuklara tavsiyelerde 
bulunmak yerine duygularını ifade etmeleri için onlara alan tanıyın. Sizin de kayıp 
sonrası duygularınızdan bahsetmeniz çocukların kendi duygularını anlamalarını ve 
ifade etmelerini kolaylaştırır. Bu durum kendilerini daha rahat hissetmelerini 
sağlayacaktır. 

Tavsiye vermeyin.4

Her çocuk sevdiği birinin ölümünü öğrendiğinde farklı tepkiler verir. Bazı çocuklar 
ağlar. Bazıları soru sorar ve bazıları da hiç tepki vermez. Çocuklarınızın 
ihtiyaçlarını anlamaya çalışın. Sorularını yanıtlayın.

Eleştirmeyin.5

Örneğin “Deden artık burada değil. Bundan sonra da bizimle olmayacak. Sence 
dedene ne oldu?” şeklinde sorular sorarak çocukların doğru ve yanlış bildikleri 
şeyleri öğrenin. Yanlış bildikleri noktaları düzeltin. 

Çocuklarınıza ölümü anlatmadan önce ölüm ile ilgili 
ne bildiklerini öğrenin. 2

Ölümü anlamlandırabilmek için çocukların 
önce üç temel kavramı anlayabilmesi 
gerekir. Bunlar, evrensellik, geri dönülmezlik 

ve işlevsizliktir. Çocuklarla ölüm hakkında 
konuşurken gelişimsel dönem özellikleri ve 
yaşları dikkate alınmalıdır.

Çocuklara ölümü anlatırken dikkat 
edilmesi gerekenler



Zaman, yas sürecinde tek başına 
yardımcı olmaz. Kişilerin zaman 
içerisinde yasları ile baş etmek için 
attıkları adımlar yas sürecinin sağlıklı bir 
şekilde geçmesine yardımcı olur. 

Zaman her şeyin 
ilacıdır/zamanla geçer. 

Yas tutan çocuklara genellikle artık 
büyüdükleri, aileleri için güçlü olmaları, 
duygularını yönetmeleri ve üzülmemeleri 
gerektiği söylenir. Çocukları yaşadıkları 
derin duyguları ifade etmekten alıkoyan 
bu ifadeler, çocukların yas süreçlerini 
sağlıklı bir şekilde atlatmalarını ve sürece 
uyum sağlamalarını zorlaştırır. Bunun 
yerine çocuklara “Bunun senin için nasıl 
bir deneyim/süreç olduğundan biraz 
daha bahsedebilir misin?” şeklinde 
sorular sorularak çocukların yas sürecini 
nasıl deneyimlediklerini ifade etmeleri 
sağlanabilir. 

Büyüdün artık/kocaman 
oldun. 

Yas sürecindeki kişilere sıklıkla başkaları 
için güçlü olmaları söylenir. "Annen gibi 
güçlü olmalısın." gibi. Bu tür ifadeler yas 
tutan kişilerin kendi yas süreçlerini 
bastırmalarına sebep olur. Yaslarını 
sağlıklı bir şekilde yaşamalarını engeller. 
Bunun yerine çocuklara “Ailen ve sen bu 
süreçte nasılsınız? Sevdiğin diğer kişilere 
ilişkin taşıdığın kaygılar var mı?” gibi 
sorular sorulabilir. 

Güçlü ol. 

Yas sürecinin yaşanmasının tek bir doğru yolu bulunmaz. Çocuklar da 
birbirlerinden farklı şekillerde yas tutabilirler. Kimileri bu süreçte içine 
kapanabilirken kimileriyse ağlayarak üzüntülerini gösterebilirler. Bazı çocuklarsa 
kayıptan etkilenmemiş gibi görünebilirler. Tüm bunların hepsi normaldir. Bu 
nedenle, çocuklarınızın yas süreçlerini kendilerini rahat hissettikleri şekilde 
yaşamalarına izin verin. 

Çocuğunuzun kendi istediği şekilde yas tutmasına 
izin verin. 6

Aileler çocuklarına sevdikleri birinin ölümünü haber verirken "Onu kaybettik. 
Uyumaya gitti. Uzun bir tatile çıktı." gibi ifadeler kullanıyor. Ancak bu tür ifadeler 
çocukların çeşitli korkular geliştirmelerine ve ölümü kavramakta güçlük 
çekmelerine yol açabilir. Örneğin, “Deden uyumaya gitti.” şeklinde bir açıklama 
çocuğun uyursa bir daha uyanamayacağını düşünmesine ve uyumaktan 
korkmasına yol açabilir. Bu ifadeler yerine çocuklara neler olduğu açık ve anlaşılır 
bir dil ile ifade edilmelidir. Ölüm, çocukların gelişim dönemleri de dikkate alınarak 
onların anlayabilecekleri bir şekilde açıklanmalıdır. 

Çocuğunuza ölümü anlatırken açık ve anlaşılır bir dil 
kullanın. 7

Özellikle küçük yaştaki çocuklar ölüm ve ölen kişiye ilişkin aynı soruları tekrar 
tekrar sorabilirler. Çocuklarınıza basit ve anlaşılır yanıtlar verin. Her seferinde aynı 
yanıtları veriyor olsanız dahi çocuklarınızın sorularını sabırla ve anlayışla 
cevaplayın. Cevabını bilmediğiniz sorular sorduklarında bu soruların yanıtlarını 
bilmediğinizi söyleyin. Örneğin dedesi ölen bir çocuğun dedesinin mutlu olup 
olmadığını sorması üzerine "Bilmiyorum ama sen nasıl olsun istersin? Neden 
merak ediyorsun?" gibi sorular sorulabilir.

Soruları yanıtsız bırakmayın. 8

Çocuklara öncesinde cenaze törenine ilişkin bilgi verin. Cenaze töreninde kimlerin 
olacağını, insanların nasıl tepkiler verdiğini, neler yapılacağını ve neler olduğunu 
açıklayın. Daha küçük yaştaki çocuklar için cenazenin düzenleneceği ortamı 
olabildiğince anlatmaya çalışın. Çocuklara cenaze töreninin hangi kısmına 
katılmak istediklerini de sorabilirsiniz. Kendilerini rahat hissetmediklerinde 
ayrılabileceklerini söyleyin.

Çocuklarınızın cenaze törenlerine katılmalarına 
izin verin. 9
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Yas sürecindeki çocuk ve ergenlere 
söylenilmemesi gerekenler



Bu ifadeler sıklıkla hastalık gibi 
sebeplerle sevdikleri birini kaybeden 
kişilere söylenir. İçlerinde gerçeklik payı 
barındırsalar da bu ifadeler yas tutan 
kişilerin yaslarının sağlıklı bir şekilde 
yaşamalarına izin vermez. 

Zaten hastaydı/yaşlıydı. 
Ölünce kurtuldu. Onun için 
üzülme /sevinmelisin.

Romantik bir ilişkinin sona ermesi veya 
evcil hayvanın kaybının ardından, 
kaybedilen kişi veya hayvanın yerine 
yenisinin konabileceği de sıklıkla ifade 
edilir. Bu cümleler kayba bağlı olarak 
kişinin kendini kötü hissetmemesi 
gerektiği anlamı içerir. Yas tutan kişi, 
duygularının anlaşılmadığını ve 
kabullenilmediğini hissederek kızgınlık 
duyabilir veya bu tür kayıpların ardından 
yas tepkileri göstermemesi gerektiğini 
düşünerek kendini suçlayabilir. Bunun 
yerine çocuklara “Ölen kişiye ilişkin 
anılarından bahsetmek ister misin?” 
şeklinde sorular sorulabilir.

Üzülme, yenisini 
bulursun/üzülme, sana yeni 
bir kedi/köpek alırız. 

Romantik bir ilişkinin sona ermesi veya 
evcil hayvanın kaybının ardından, 
kaybedilen kişi veya hayvanın yerine 
yenisinin konabileceği de sıklıkla ifade 
edilir. Bu cümleler kayba bağlı olarak 
kişinin kendini kötü hissetmemesi 
gerektiği anlamı içerir. Yas tutan kişi, 
duygularının anlaşılmadığını ve 
kabullenilmediğini hissederek kızgınlık 
duyabilir veya bu tür kayıpların ardından 
yas tepkileri göstermemesi gerektiğini 
düşünerek kendini suçlayabilir. Bunun 
yerine çocuklara “Ölen kişiye ilişkin 
anılarından bahsetmek ister misin?” 
şeklinde sorular sorulabilir.

Senin yaşındayken ben de 
birini/evcil hayvanımı 
kaybetmiştim. 

Kayıp sonrasında kişilerin birtakım yas 
tepkileri göstermesi oldukça normaldir. 
Ancak kaybın ardından kişilerin ne 
hissettiklerini bilmek tam olarak 
mümkün olmayabilir. Bu tür cümleler 
çocukların kendilerini olumsuz  bir 
duygu durumunda hissetmeleri gerektiği 
anlamına gelir. Kayıp yaşayan kişiler 
genellikle aynı anda birden fazla 
duyguyu hissederler. İfade edildiği 
şekilde hissetmeyen çocuklar, suçluluk 
duyabilir ve yanlış bir şey yapıyorlarmış 
hissine kapılabilirler. Bunun yerine 
çocuklara nasıl hissettiklerini 
sorabilirsiniz. Örneğin "Çoğu kişi sevdiği 
birinin ölümünün ardından bazı güçlü 
duygular hisseder. Sevdiğin birini 
kaybetmek sana neler hissettirdi?" 
sorularını sorabilirsiniz. 

Kendini çok kötü/kızgın 
hissediyor olmalısın. 

Yas sürecindeki bireyler, çevrelerindeki 
diğer kişilerin “Başka şeyler ile 
ilgilenirsen kaybına ilişkin düşünmeye 
fırsatın kalmaz.” şeklindeki cümlelerini 
sıklıkla duyarlar. Yas sürecindeki kişileri 
sürekli meşgul etmeye çalışmak, kişilerin 
yaslarını ertelemelerine sebep olur. Yas 
sürecindeki kişilerin duygularını, anılarını 
veya isteklerini ne olursa olsun 
deneyimlemelerine ve ifade etmelerine 
izin verilmesi önemlidir. 

Başka şeyler ile ilgilen, 
düşünmemeye çalış. 

Çocuklara daha iyi hissettirmeyi 
hedefleyen bu ifadeler, aslında onların 
yaslarını bastırmalarına sebep olur. 
Yaslarını anlamalarına ve 
anlamlandırmalarına yardımcı olmak için 
duygularını ifade etmeleri ve 
deneyimlemelerine fırsat tanınmalıdır. 

Hayatındaki iyi şeylere 
odaklan.

Aynı kaybı yaşamış olsanız dahi 
çocukların o esnada ne hissettiklerini 
tam olarak anlamanız mümkün değildir. 
Bireylerin yasları birbirleriyle ortak 
tepkiler barındırsa da aslında bu tepkiler 
parmak izleri kadar farklıdır. Bunun 
yerine çocuklara, kendi yas deneyimlerini 
sizinle paylaşmaları için sorular 
yöneltebilirsiniz. Örneğin "Bunun senin 
için nasıl bir süreç olduğunu anlatmak 
ister misin? " şeklinde sorular 
yöneltebilirsiniz. 

Nasıl hissettiğini biliyorum. 

Yardımcı OLMAYAN diğer ifadeler 

Zamanla kendini daha iyi hissedeceksin. 

Şimdiye kadar iyi hissetmen/toparlanman gerekirdi. 

İşin iyi tarafından bak. En azından o şimdi daha iyi bir yerde. 

Üzülme, en azından artık acı çekmiyor. 

Bir kedi/köpek/kuş/balık/bitki için üzülmeye değmez.

Çocuk ile Ergenlerde
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Deprem sonrası
çocuklarda

Travma ve Başa
Çıkma Yöntemleri



Travma denildiğinde genellikle fiziksel 
yaralanmaları anlarız. Ancak deprem gibi 
bir afet sonrasında insanlar aynı zamanda 
psikolojik travma da yaşayabilirler. Genel 
olarak psikolojik travma, korkutucu ya da 
zarar verici olaylar karşısında insanların 
gösterdikleri tepkileri tanımlar. Psikolojik 
travma tepkileri, yaşanan depremin 

hemen ardından ortaya çıkabileceği gibi 
gecikmeli olarak depremden bir süre 
sonra da ortaya çıkabilir. Psikolojik travma 
tepkilerinin şiddeti ve yoğunluğu kişiden 
kişiye değişiklik gösterebilir. Aşağıda bir 
afet sonrasında çocuklarda görülebilecek 
ortak psikolojik travma tepkileri 
sunulmaktadır.

Deprem ve Psikolojik Travma 

• Güvendiği yetişkinlerin yanından hiç 
ayrılmama

• Sürekli ağlamak ya da ağlamaklı olma

• Kendini huzursuz, sinirli, korkmuş, 
tedirgin hissetme ya da vurdumduymaz 
tavırlar gösterme

• Öfke nöbetleri geçirme

• Aşırı ürkeklik ya da korkuların başlaması 
(yalnız kalma, karanlık, hayaletler vb.)

• Karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel 
şikâyetler

• Oyunlarda sürekli depremi 
canlandırma/yaşama

• Önceden görülmeyen aşırı hareketlilik, 
çabuk sıkılma, tırnak yeme, parmak 
emme, alt ıslatma, çok konuşma ya da 
seçici konuşmazlık, hiç konuşmama

• Uyku ve yemek düzeninde değişiklikler 
yaşama (uykuya dalmakta güçlük, 
iştahsızlık, ağlayarak uyanma vb.)

5 yaş ve altındaki çocukların tepkileri 

• Okulda çeşitli problemler yaşama (ders 
başarısının düşmesi, dikkatini 
toplamada güçlük yaşama vb.)

• Arkadaşlarından ve aktivitelerden 
uzaklaşma/içe kapanma

• Kendini huzursuz, sinirli, korkmuş, 
tedirgin hissetme ya da vurdumduymaz 
tavırlar gösterme

• Aşırı alıngan, sinirli ya da kavgacı olma

• Belirgin korkular geliştirme ve hep bu 
korkulardan söz etme, oyununu 
oynama

• Karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı 
gibi fiziksel şikâyetler

• Uyku ve yemek düzeninde değişiklikler 
yaşama (uykuya dalmakta güçlük, 
iştahsızlık, daha fazla yeme isteği, 
kâbuslar görme vb.)

• Bebeksi konuşma, parmak emme, alt 
ıslatma gibi davranışsal gerilemelerin 
görülmesi

6-11 yaş arasındaki çocukların tepkileri

• Çeşitli okul problemleri yaşama 
(öğrenmede güçlük, dikkatini 
toparlayamama vb.)

• Depremi hatırlatıcı yerlerden ya da 
kişilerden kaçma

• Deprem hakkında konuşmaktan kaçma

• Tütün, alkol ya da madde kullanmaya 
başlama

• Aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, 
sürekli yalnız kalma isteği

• Sevdiği şeylerden artık zevk almama

• Suçluluk ve öfke duygularıyla birlikte 
sosyal ilişkilerde kavgalar yaşama ya da 
yaşanan olayı yok sayma

• Uyku ve yemek düzeninde değişiklikler 
yaşama (uykuya dalmakta güçlük, 
iştahsızlık, daha fazla yeme isteği, 
kâbuslar görme vb.)

12-17 yaş arasındaki çocukların tepkileri

Deprem sonrası çocuklarda
Travma ve Başa Çıkma Yöntemleri
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Doğal afetlerden kaynaklı insana ve 
çevreye gelen fiziki zararlar acil 
ihtiyaçların karşılanmasıyla kısa sürede 
müdahale edilebilecek durumdadır. 
Fakat tüm korunma ve iyileştirme 
planlamalarına karşın, doğal afetler 
sonucu meydana gelen zararların ve 
kayıpların insanlarda oluşturduğu 
psikolojik etkiler uzun süre devam 
edebilmektedir. Doğal afete maruz 
kalan bireylerin afetten önceki ve 
afetten sonraki yaşam koşullarında 
büyük farklar oluşabilmektedir. Afetten 

önceki yaşam koşulları ve çevre ile 
afetten sonraki yaşam koşulları ve 
çevre arasındaki fark büyüdükçe doğal 
afetin neden olduğu travmanın şiddeti 
de o oranda artmaktadır. Bu nedenle; 
afetten etkilenen bölge halkının 
psikoeğitim çalışmalarıyla travma ve 
etkileri, travmatik olaylara yönelik 
olumlu baş etme becerileri hakkında 
bilgilendirmek, travma sonrası etkilerin 
sağaltımında büyük önem 
taşımaktadır. 



Deprem gibi bir afetin hemen ardından 
çocuklarda bu ve benzeri davranışların 
görülmesi bir bakıma normal ve beklenen 
bir durumdur. Bu tür tepkiler “anormal bir 
olaya verilen normal tepkiler” olarak 
tanımlanır. Dolayısıyla, yaşanan olay 
sonrası birkaç hafta içinde bu tepkilerin 
zamanla azalması beklenir. Ancak yaklaşık 
bir ay geçmesine rağmen bu tepkilerde 
herhangi bir azalma olmuyorsa ya da bu 
davranışların sıklığı ve şiddeti giderek 
artıyorsa zaman kaybetmeden mutlaka 
çocuğunuzun okulundaki rehberlik ve 
psikolojik danışma servisine, rehberlik ve 
araştırma merkezine ya da ruh sağlığı 
uzmanına başvurun.

Deprem gibi bir afet sonrasında çocuklar 
da fiziksel ve psikolojik travma 
yaşayabilirler. Çocuklar kendilerini 
yeniden güvende hissetmek ve her şeyin 
kontrol altında olduğunu bilmek isterler. 
Bu yüzden, çocukların deprem sonrası 
tepkilerini gözlemlemek ve önerilenleri 
uygulamaya çalışmak çocuklarınızın 
yaşadığı psikolojik travmanın üstesinden 
gelmesinde önemli rol oynayacaktır. 
Çocuklara bu süreçte olumlu yönde 
destek olmak için aşağıdaki önerileri 
uygulayabilirsiniz.

Çocuklar için günlük rutinlerini, düzenlerini korumak çok önemlidir. Bu nedenle 
çocuklarınızın yemek, oyun, ders kurs ya da uyku saatlerinin değişmemesine 
mümkün olduğunca özen gösterin. Kendinize ve çocuğunuza bakmayı ihmal 
etmeyin. Düzenli beslenmeye (mümkün olduğunca) ve yeterince dinlenmeye 
(uyuyamasanız bile) özen gösterin. Fiziksel harekete önem verin, mümkünse spor 
yapın. Unutmayın ki fiziksel sağlık ve ruh sağlığı birbiriyle yakından ilişkilidir. 
Fiziksel sağlığınıza dikkat etmek ruh sağlığınızı da korur. Çocukların depreme 
ilişkin sosyal medyada maruz kaldıkları içeriklerin de kontrol edilmesi önemlidir. 
Deprem görüntülerinin tekrar tekrar izlenmesi ya da konuşulması çocuğunuzun 
kendini öfkeli, gergin, korkmuş hissetmesine neden olabilir ve toparlanmasını 
zorlaştırabilir. Bilgi kirliliğinden kendinizi ve çocuğunuzu koruyun.

Koruyun: 1

Bir afet sonrasında çocuklarla birlikte rahatlatıcı, eğlenceli bir şeyler yapmak ya da 
onlarla oyunlar oynamak size öncelikli ihtiyaç olarak gelmeyebilir. Ancak 
çocukların deprem sonrasında yeniden toparlanmaları için onlarla birlikte hoşça 
vakit geçirecek aktiviteler yapmak oldukça önemli ve gereklidir.

Birlikte zaman geçirin: 2

Kendinize ve çocuklarınıza yardımcı olmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden 
biri de doğru kaynaklardan bilgi almaktır. Özellikle deprem sonrasında 
yapabileceklerinizle ilgili olarak çocuğunuzun okulunda sizlere verilecek bilgileri 
lütfen uygulayın. Çocuklarınızla ilgili danışmak istediğiniz bir konu olduğunda yine 
okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinden ya da rehberlik ve araştırma 
merkezlerinden yardım alın.

Bilgi edinin: 3

Deprem sonrasında öncelikle sizin toparlanmanız çocuklar için en önemli 
yardımlardan biridir. Yaşadıklarınızla baş etmek için mümkünse kendinize zaman 
ayırın ve sağlığınıza dikkat edin. Yaşadıklarınızı yakınlarınızla paylaşın ya da diğer 
yetişkinlerle konuşun, gerekirse bir uzmandan yardım alın.

İhmal etmeyin: 4

Deprem sonrası çocuklarda
Travma ve Başa Çıkma Yöntemleri
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Hiçbir çocuk bir olayı konuşmayarak ya 
da düşüncelerinden bu olayı atarak yarar 
sağlayamaz. Eğer anne-babanın olayla 
ilgili çok üzgün ya da sinirli olduğunu ve 
konuşmaktan kaçındığını hissederse 
konuyu gündeme getirmez. En zor olanı 

acı veren olayı konuşmak zorunda 
kalmanızdır. Çocuğunuzu konuşmaya 
zorlamayın ancak konuşma arzunuzu 
gösterin. Olayın durumuna göre açıklama 
yapmanız, teselli etmeniz, 
sakinleştirmeniz gerekebilir. 

Çocuğunuzla depremle ilgili konuşma 
yapmayı ertelemeyin

Travmatik olay sonrası akut dönemde 
çocuklarda bazı belirtiler olur. Tekrarlama 
(Örneğin aynı resimleri yapma), Kaçınma 
(Gündüz düşleri, yalnızlığı tercih etme, 
içine kapanma), Fizyolojik tepkisellik 
(Örneğin, yeme, içme uyku sorunları, aşırı 
hareketlilik) gibi belirtilerin görülmesi 

akut dönemde normaldir. Bunlara karşı 
duyarlı olun, eleştirmeyin hemen 
düzeltmeye kalkışmayın. Günlük hayatının 
zorlandığını görürseniz psikolojik travma 
konusunda uzman birinden destek 
almaktan çekinmeyin.

İyi bir gözlemci olun

Bir çocuk için travma kadar yıkıcı olan ne 
yapacağını bilmeyen, kafası karışmış bir 
yetişkinin korunması altında olmasıdır. 
Etrafta aklı başında ne yaptığını bilen bir 
yetişkinin çocuğun sorumluluğunu 
almasını sağlayın. Kendinizi kötü 
hissediyorsanız ne hissettiğinizi söyleyin, 
bunun normal olduğunu vurgulayın. 
Travma ya da kriz durumlarında mutlaka 
çocuğunuza vereceğiniz bir bilginiz olsun. 
Çocuğunuzla zor konuları konuşmaktan 
ve ondan önce sizin konuyu açmanızdan 
hiç çekinmeyiniz. En önemli kısım ise; bu 

bilgi nasıl verilecek? Öncelikle bilgi 
verirken çocuğunuzun gelişim 
yaşına/dönemine göre bilgi vermek 
gerekir. Örneğin; okul öncesi ya da ilkokul 
döneminde olan çocuğunuza açıklama 
yaparken soyut kavramlardan kaçınmanız 
gerekir. “Depremle ilgili kafanın karıştığını, 
endişelendiğini ve çok korktuğunu 
biliyorum. Deprem gerçekten 
korkutucudur ama biz senin yanındayız 
ve birlikte güvendeyiz. Anne, babalar 
yetişkindir ve bir sorunda ne 
yapacaklarını bilirler.’’ diyebilirsiniz.

Yaş faktörünü göz önüne alarak 
yanıtlar verin

Deprem sonrası
Çocuklarla Doğru İletişim
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Hepimiz yaşadığımız deprem olayının 
ardından zor günler yaşıyoruz. Bizimle 
birlikte çocuklarımızda bu doğal 
felakete tanık oldular. Belki de bununla 
ilgili görüntülere maruz kaldılar. 
Yaşadığımız travmatik olayları çoğu 
zaman önleyemeyiz ancak sonrasında 

neler yapabileceğimiz bilirsek kalıcı 
etkisini azaltabiliriz. Hayatımızda 
önleyemeyeceğimiz birçok şey 
yetişkinleri etkilediği kadar çocukları 
da etkilemektedir. Deprem sonrası 
çocuklarla doğru iletişim için aşağıdaki 
önerilere birlikte göz atalım;
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Travma yaşayan çocuklara nasıl 
yaklaşmamız gerekir?
• Doğrudan ya da dolaylı olarak (görerek, 

işiterek vb) travma deneyimine maruz 
kalmak, çocukları farklı şekillerde 
etkileyebilir.

• Travmatik deneyim sonrası ilk olarak 
çocuğun güvenlik, barınma, aile üyeleri 
ile bir arada olma gibi temel ihtiyaçları 
giderilmelidir. Günlük rutinde çocukların 
temel fiziksel ihtiyaçları düzenli olarak 
karşılanmalıdır.

• Aileler çocuklarına korunup, 
sevildiklerini fiziksel (sarılarak, öperek 
vb.) ve sözel olarak ifade etmelidirler. 
Bu yaklaşım, güvenlik algılarındaki olası 
zedelenmelerin iyileştirilmesi için 
önemlidir.

• Çocukların istedikleri zaman duygularını 
ifade etmelerine izin verilmelidir. Destek 
olan kişiler ise, çocukların ifade ettikleri 
duyguları isimlendirmelerine yardımcı 
olmalıdırlar.

• Çocukların yaşadıkları, gördükleri ya da 
işittikleri travmatik olaya ilişkin 
düşüncelerini dinlemekte, yanlış anlama 
ve çıkarımlarını düzeltmekte fayda 
vardır.

• Ebeveynler, çocuklarını yaşamda kötü 
olaylarla karşılaşılabileceği, fakat bu 
olaylar karşısında savunmasız 
olmadıkları, kendilerini koruyan ve 
güvende olmaları için uğraşan insanlar 
(anne, baba, polis, itfaiye vb.) olduğu 
konusunda bilgilendirmelidirler.

• Ebeveynler kendileri de travmatik 
deneyimi yaşadılarsa, kendilerinin ne 
hissettiklerini çocuğu korkutmadan, 
uygun bir dille ifade etmeli ve 
kullandıkları işlevsel başa çıkma 
yöntemlerini çocukla paylaşmalıdırlar.

• Geniş aile ve akrabalar ile bağların 
kurulması ve bir araya gelinmesi çocuğa 
destek olacaktır.

• Çocuklar günlük yaşamlarında 
birbirlerinden destek alabilirler. Oyun 
ise çocukların kendilerini en iyi ifade 
edebildikleri yöntemlerden biridir. 
Travma deneyimi yaşayan çocukların 
arkadaşları ile oyunlar oynayabilecekleri 
fırsatlar yaratmak faydalı olacaktır.

• Daha küçük çocuklar anlam 
veremedikleri olaylarla 
karşılaştıklarında, nasıl tepki 
gösterecekleri konusunda yetişkinleri 
örnek alır. Bu nedenle çocuğun yakın 
çevresinde paniklemeden, karşılaşılan 
durumları sakinlik ve olgunlukla 
karşılayabilecek yetişkinlerin bulunması 
gerekir. 

Çocuklarda travma deneyiminin şiddetini 
etkileyen faktörler nelerdir?
Çocuklar, travmatik olaylar karşısında, 
yetişkinlere göre daha kırılgan ve 
savunmasız olabilmektedirler. Hemen her 
çocukta görülen, olayı anlamlandırma 
güçlüğünün yanı sıra; travmatik olayların 

her çocuğu farklı düzey ve şekillerde 
etkileyebildiği bilinmektedir. Çocukların 
travmatik olaylardan etkilenme 
düzeylerini arttırabilecek başlıca faktörler 
şunlardır:

• Olayı birebir yaşama: Çocuğun, 
travmatik olaya birebir maruz kalması / 
olayın içinde yer alması.

• Görsel medya etkisi: Çocuğun; 
televizyon, gazete, internet vb. 
ortamlarda yer alan bilgi ve görüntülere 
maruz kalması.

• Ailede yaşanan yas süreci: Olayın ailede 
yarattığı etkinin büyüklüğü ve aile 
bireyleri tarafından yaşanan yas, kaygı 
ve gerginlik sürecinin çocuğun gözü 
önünde yaşanması, çocuğun alışık 
olduğu olağan günlük hayat düzenine / 
rutinine dönülememesi.

• Ailenin durumla başa çıkma şekli: 
Travmatik olayın nedenlerinin, 
etkilerinin ve sonrasında ne olacağının, 
kısacası yaşanan sürecin, çocuğun 
anlayabileceği şekilde uygun bir dille 
anlatılmaması, çocuğun “güvende 
hissetme” ihtiyacının karşılanmaması.

• Travma geçmişi: Çocuğun, geçmişte 
benzer travmatik olaylara maruz kalmış 
olması, ailede kayıplar yaşanmış olması 
veya çocuğun güvensizlik hissini daha 
da artırabilecek nitelikte günlük 
hayatında yaşadığı istismar vb. 
travmatik olaylar olması.

• Ailevi / çevresel destek yetersizliği: 
Yaşanan süreçte çocukla yeterince 
ilgilenilmemesi, çocuğun fiziksel ve 
duygusal ihtiyaçlarının etkin şekilde ve 
zamanında karşılanmaması, çocuğun 
ihmal edilmesi.

• Bireysel farklılıklar: Çocukların mizaç 
özellikleri, genetik yatkınlıkları, 
gelişimsel düzeylerine bağlı olarak 
değişen stresle başa çıkma yöntemleri 
ve duygu düzenleme yetileri arasındaki 
farklılıklar.
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Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre 
psikolojik ilk yardım (PİY); afet, şiddet, 
kaza, terör saldırısı gibi bireysel ya da 
toplumsal düzeyde olumsuz etkilere 
neden olan herhangi bir olay 
esnasında ya da sonrasında 
gerçekleştirilen, ilk psikososyal 
müdahale yaklaşımı ifade eder. 
Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı 
alanında hem bireysel hem de 
toplumsal açıdan oldukça önemli bir 
etkiye sahiptir. PİY, sadece 
profesyonellerin yapabileceği bir 
eylem değildir. 

Psikolojik ilk yardım, travmaya maruz 
kalanlarda ortaya çıkan başlangıçtaki 
stresi azaltmak ve uzun vadeli uyumu 
ve başa çıkmayı artırmak için en uygun 
yöntemdir. Hem bireysel hem de 
toplumsal açıdan koruyucu ve önleyici 
ruh sağlığı alanında oldukça önemli bir 
etkiye sahiptir. PİY, bir tanılama ya da 
tedavi yöntemi değildir, sadece 
yaşanan psikolojik kriz durumuna 
müdahale etmeyi içerir.

Psikolojik ilk yardım, kriz ve travmatik 
olaylar sırasında ya da hemen sonrasında, 
olaydan etkilenen kişilerin temel fiziksel 
ya da psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, 
olayın bireyler üzerindeki etkilerinin ve 

olası travma sonrası stres belirtilerinin 
olabildiğince azaltılması, kısa ve uzun 
dönemde daha uyum sağlayıcı bir 
işlevselliğin ve baş etmenin artırılması 
amacıyla uygulanır.

Psikolojik ilk yardımda amaç nedir?

Psikolojik ilk yardım, travmatik bir olay 
veya bir kriz durumunun hemen 
sonrasında stres altındaki tüm yaş 
gruplarındaki bireyler için uygulanabilir. 
Psikolojik ilk yardımın, yetişkinlerde 
olduğu gibi, aynı uygulama 
basamaklarının çocuk ve ergenlerin 
gelişim evrelerine ve özelliklerine uygun 
biçimde uyarlanarak uygulanması 
öneriliyor. Bununla birlikte, bir kriz durumu 
yaşayan herkes psikolojik ilk yardıma 
ihtiyaç duymayabilir. Yardıma gereksinim 
duymayan bireylerin zorlanmaması, ancak 
destek isteyebilecekleri kanalların hazır ve 
erişilebilir olması psikolojik ilk yardım için 
esastır. 

Travma ve kriz durumlarında özel ilgiye 
ihtiyacı olan kişiler olabilir. Psikolojik ilk 
yardım sunan birisi olarak aşağıdaki 
kişilere dikkat edilmesi önemlidir: 

• Çocuklar ve ergenler: Özellikle ailesi 
veya bakıcılarından ayrılmış olanlar, 

• Sağlık sorunları olan veya engelli kişiler: 
Hareket edemeyen veya kronik hastalığı, 
özel gereksinimi ya da ciddi zihinsel 
bozuklukları olan kişiler,

• Yaşlı insanlar, hamile veya emziren 
kadınlar.

Psikolojik ilk yardım kimler içindir?

PİY; yeterince güvenli olan, krizden 
etkilenen kişinin mahremiyetini ve 
haysiyetini korumak için uygun olan her 
yerde verilebilir. PİY için en uygun alanlar; 
genellikle olay/kaza yeri veya yardım 
hizmetlerinin verildiği sağlık merkezleri, 

sığınaklar, kamplar, okullar ve gıda 
yardımların dağıtıldığı tesislerdir. İmkânlar 
uygun olduğunda ise PİY’i özel olarak 
konuşulabilecek bir yerde vermek için 
çaba gösterilmelidir. 

Psikolojik ilk yardım nerede verilir?

PİY krizden etkilenen kişilere olayın 
hemen ardından yardım etmeyi amaçlar. 
Travmatik bir olaydan sonra, yoğun stres 
altındaki kişilerle ilk temasa geçildiği anda 
psikolojik ilk yardım sağlanabilir. Bu 
yardım doğal afetlerde, genellikle afet 
sırasında ya da afetten hemen sonra 

uygulanır. Diğer taraftan, travma ve kriz 
sonrası insanların yardım ve destek 
ihtiyacı olaydan uzun bir süre sonra da 
devam edebilir. Bu nedenle PİY, olayın ne 
kadar sürdüğüne ve çeşidine göre bazen 
günlerce ya da haftalarca sunulabilir.

Psikolojik ilk yardım ne zaman verilir?

• Ciddi düzeyde yaralanan, 

• Kendine veya çocuklarına bakamayacak 
kadar üzgün, 

• Kendine zarar verme potansiyeli olan, 

• Başkalarına zarar verebilecek veya 
onları tehlikeye atabilecek kişiler olabilir. 
Bu kişiler için gerekli önlemlerin çok 
hızlı bir şekilde alınması gerekmektedir.

PİY müdahalesi bir tedavi olmadığı için bazı bireyler daha 
fazlasına veya ilgili birime acil sevke ihtiyaç duyar. Bunlar:
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Kriz durumlarından etkilenen bireylerle 
kurulacak etkili bir iletişim, onların 
sakinleşmesi ve stresle başa çıkabilmeleri 
için önemlidir. Ses tonunuzu yumuşak ve 
sakin tutmak, kişi ile belli düzeyde göz 
teması kurmak (Rahatsız etmeyen, ilgili) 

iyileştirici bir iletişimde 
faydalanabileceğiniz adımlardır. Yardım 
sunduğunuz kişinin güvende olduğundan 
emin olun. Eğer kişi yaşanan durum için 
“gerçek dışı” hissediyorsa; 

- Kendisi (ayaklarınızı yerde hissedin, 
ellerinizle vücudunuza dokunun) 

- Çevresi (etraflarındaki şeylere dikkat 
edin) 

- Nefesi (nefese odaklanın ve yavaş nefes 
alın) ile iletişim kurmasına yardımcı olun.

• Gözünüzle dinleyin: Kişiye tüm 
dikkatinizi verin. 

• Kulağınızla dinleyin: Kişinin endişelerini 
dikkatlice duymaya çalışın. 

• Kalpten dinleyin: Kişiye özenli ve saygılı 
olun.

Kriz Durumlarında Stres Altındaki Bireyler 
İçin İyileştirici Bir İletişim

Desteğe ihtiyacı olabilecek insanlara 
ihtiyaçlarını ve endişelerini sorarak, onları 
dinleyerek sakinleşmelerine yardımcı 
olabilirsiniz. Aktif dinlemeyi kullanarak 
olaydan etkilenen kişinin söylediklerine 
odaklanın, sözünü kesmeyin veya 
herşeyin yoluna gireceği konusunda 

onlara güvence vermeye çalışmayın. 
Kişiler neler olduğunu anlatırken onları 
dikkatle dinleyin. Başka biri tarafından 
sürecin dinlenmesi, olayı yaşayan kişilerin 
olayı anlamasına ve yaşadıklarını kabul 
etmesine yardımcı olur.

• Konuşmak ve dışarıdaki dikkat dağıtıcı 
unsurları en aza indirmek için sessiz bir 
yer bulmaya çalışın. 

• Kişinin yakınında olun; ancak yaşı, 
cinsiyeti ve kültürel durum gibi 
değişkenlere göre uygun bir mesafeyi 
de koruyun. 

• Onları gerçek anlamda duyduğunuzu 
bilmelerini sağlayın, örneğin başınızı 
sallamak ve “Hımmmm!” gibi 
dinlediğinizi gösteren tepkiler verin. 

• Sabırlı ve sakin olun. 

• Olay ile ilgili varsa elinizdeki gerçek 
bilgileri uygun olan şekilde paylaşın. Ne 
olduğu konusunda bildiğiniz ve 
bilmediğiniz şeyler için dürüst olun. Bu 
gibi durumlarda “Bilmiyorum ama bunu 
senin için öğrenmeye çalışacağım.” 
şeklinde geri dönüşler verin. 

• Kişinin anlayabileceği bir şekilde bilgi 
verin. 

• Kendilerini nasıl hissettiklerini ve sizinle 
paylaştıkları her türlü kayıp ya da 
önemli olayı (ev kaybı ya da sevilen 
birinin ölümü gibi) kabul edin. “Çok 
üzgünüm!” diyerek empati kurduğunuzu 
gösterin. 

• Bireyin mahremiyetine saygı gösterin. 
Özellikle çok özel olayları açıkladığında, 
kişinin hikâyesini gizli tutun. 

PİY’de Etkili İletişim İlkesi: “Daha Fazla 
Dinle, Daha Az Konuş”
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Küçük çocuklar için çocuğun göz hizasına 
gelecek şekilde oturun veya çömelin, 
sonra iletişim kurun. Çocuğu, dikkatli bir 
şekilde dinleyin ve onu doğru anlayıp 
anlamadığınızı geri bildirimler ile kontrol 
edin. Okul çağındaki çocukların 
duygularını, endişelerini ve sorularını dile 
getirmelerine yardımcı olun; ortak 
duygusal tepkiler için basit adlandırmalar 
kullanın. Örneğin duygular kızgınsın, 
üzgünsün, korktun, endişelisin şeklinde 
dile getirilebilir. Çocukların 

davranışlarında ve dili kullanımlarında 
gelişimsel gerileme gösterebileceklerini 
unutmayın. Kullandığınız dili çocuğun 
gelişim düzeyine göre ayarlayın. Küçük 
çocuklar genellikle “travma, kriz ve ölüm” 
gibi kavramları anlamlandıramayabilir. 
Mümkün olduğunca doğrudan ve basit bir 
dil kullanın. Bu yaklaşımı, çocuklarına 
uygun ve yeterli duygusal desteği 
sağlamaları için, çocuğun ebeveynleri ya 
da bakıcılarıyla da konuşun.

Çocuklarla Çalışma İlkeleri
Bu ilkeler afet ve kitlesel travmaların 
ardından, müdahale uygulamalarına ve 
programlarına rehberlik etmek için 

geliştirilmiş ve deneysel olarak 
kanıtlanmış müdahalelerden oluşmaktadır. 
Bu ilkeler şunlardır:

PİY 5’li Müdahale İlkeleri

Ergenlerle “bir yetişkinle konuşuyor gibi” 
konuşun. Böylece onların duygularına, 
endişelerine ve sorularına saygı 
duyduğunuz mesajını verebilirsiniz. 
Ergenlerin özerklik ihtiyacına ve kendi 
sorunlarını çözme isteklerine güvenli 
olduğu sürece saygı gösterin. Ergenlerin 
yardım isteme ve yardım alma 

konusundaki duyarlıklılarına saygılı olun. 
Ergenlerin kriz durumlarında tepkilerini 
kontrol etmede zorlanabileceklerini 
unutmayın, verdikleri aşırı tepkileri 
kişiselleştirmeyin. Ergenlerin krizden 
toparlanmasında olumlu etkisi olması 
dolayısıyla akran desteği ve sosyal destek 
ağlarından yardım almayı önerin.

Ergenlerle Çalışma İlkeleri

Özel gereksinimi olan birine PİY 
uyguluyorsanız, gerekiyorsa ve uygunsa, 
daha az gürültülü veya başka uyaranların 
olmadığı bir alanda yardım etmeye 
çalışın. Doğrudan iletişimde sorun yoksa 
öğrenciye ismiyle hitap edin. İletişimde 
(işitme, hafıza, konuşma) bir bozukluk 
görünüyorsa basit ve yavaş konuşun. Özel 
durumu size açıkça görünmese bile, 
engeli olduğunu iddia eden bir öğrencinin 
sözlerini dikkate alın. Nasıl yardım 
eedeceğinizden emin olamadığınızda, 

“Sana yardımcı olmak için ne 
yapabilirim?” diye sorun ve size 
söylediklerine güvenin. Görme engeli olan 
bir öğrenciyse, öğrencinin yabancı bir 
ortamda rahat hareket etmesi amacıyla, 
ona isterse kolunuzdan tutabileceğini 
(buna asla zorlamayarak) söyleyebilirsiniz. 
Böylece öğrenciye somut yardım önermiş 
olursunuz. Öğrencinin yanında gerekli 
yardımcı malzemelerin (ilaçları, tekerlekli 
sandalye, baston, işitme cihazı vb.) 
bulunmasını sağlayın.

Özel Gereksinimi Olan ve Krizden 
Etkilenen Öğrencilerle Çalışma İlkeleri

Güvenlik duygusunu teşvik edin. Afetler ve kitlesel travmaların bireyler 
üzerindeki en belirgin etkilerinden biri güven duygusunun sarsılması ve 
güvensizliğin artmasıdır. Burada güvenlik duygusu bireyin hem fiziksel hem 
de duygusal olarak kendinin, sevdiklerinin ve değer verdiği şeylerin 
güvende olduğunu bilmeyi içermektedir.

1

Sakinleşmeyi teşvik edin. Afet ve kitlesel travmalar bireylerde; duygusallıkta 
belirgin artış, kaygı, tetikte olma ve panik gibi yüksek uyarılma düzeylerini 
gösteren belirtilere yol açar. Bu belirtiler aynı zamanda, kişinin günlük 
normal yaşam işlevlerini yerine getirmesini, karar verme ve başa çıkma 
becerilerini bozmakla kalmaz, travma sonrası stres ve anksiyete gibi ruhsal 
sorunlar için de potansiyel oluşturur. Bu nedenle, krizden etkilenen 
bireylerin sakinleştirilmesi oldukça işlevsel bir müdahaledir.

2

Öz yeterliği ve toplumsal yeterliliği teşvik edin. Travmaya maruz kalmanın 
ardından bireyler karşılaştıkları sorunlar ile baş etmek için yetkinlik 
duygularını kaybetme riski altındadır. Bu yaşanan travmatik olayla başlar, 
ancak hızlı bir şekilde yaşamın tüm alanlarında daha temel bir “yapamam” 
duygusuna yol açar. Bu merkezi duyguyu tersine çevirerek travma ile başa 
çıkılabileceğini hissetmek oldukça önemlidir. Aynı şekilde bireylerin içinde 
yaşadıkları toplumun bu tür olaylarla başa çıkabileceğine inanması, yeterli 
kaynağın olduğunu ve toplumun diğer üyelerinin kendisine yardımcı 
olacağına güvenme oldukça işlevsel bir rol oynamaktadır. Bu nedenle hem 
bireysel hem de toplumsal düzeyde öz yeterliğin desteklemesi önemlidir.

3



3 Temel eylem ilkesi; uygulayıcısının bir 
kriz durumuna müdahalede izleyeceği bir 
yol haritası olarak kabul edilebilir. Bu 
ilkeler; yaşanan bir kriz sonrasında olay 
yerine nasıl bakacağınız, alana güvenle 
nasıl gireceğiniz, etkilenen insanlara nasıl 

yaklaşacağınız, onların ihtiyaçlarını nasıl 
anlayacağınız ve onları pratik destek ve 
bilgiye nasıl ulaştıracağınız konusunda 
ilgililere rehberlik edecektir. Bu süreçte 
izlenecek adımlar ve odaklanılması 
gereken noktalar şunlardır:

PİY 3 Temel Eylem İlkesi: İzle-Dinle-Bağ 

Psikolojik ilk yardım sürecinde de kültür, 
etnik köken, dinî inanç, dil, gelenek ve 
görenekler gibi tüm farklılıklara saygı 
duymak gerekir. Burada farklı kültürel 
yapıların özellikle yardım sürecine 
yansıyan etkilerinin farkında olmak 
önemlidir. Bireylerin giyim tarzları, 
gelenekleri, dilleri, inanç ve dinî ritüelleri, 
cinsiyetleri, kültürel değerleri ve davranış 

biçimleri, fiziksel temas ve dokunma gibi 
konular PİY’de iletişim kurarken nelere 
dikkat edilmesi gerektiğini bilmeyi 
gerektirir. Ayrıca PİY uygulayıcısı olarak 
yardım hizmetlerini sunarken kendi kişisel 
değerleriniz ve önyargılarınızın, yardım 
ettiğiniz bireyleri nasıl etkileyebileceğinin 
farkında olunması oldukça önemli bir 
diğer konudur. 

Kriz ve Travma ile Çalışırken Kültürel 
Çeşitliliğe Duyarlı Olmak

Bağ kurmayı teşvik edin. Travma sonrası stresle baş etmede sosyal destek 
merkezi öneme sahiptir ve bu hususta sevdiklerinizle sürekli bağlılığın rolü 
oldukça büyüktür. Sosyal bağlar aynı zamanda afetle mücadele için gerekli 
fırsatları artırır. (En yakın market nerede? Güvenilir su ve yiyecek nerde 
var?). Ayrıca çeşitli sosyal destek fırsatları; problem çözme, duygusal 
anlayış ve kabul, travmatik deneyimlerin paylaşılması, tepkilerin 
normalleşmesi, deneyimlerin ve başa çıkma konusundaki bilgilerin 
paylaşımı gibi.

4

Umudu teşvik edin. Kitlesel travmanın ardından umudu merkezde tutmanın 
önemi tartışılamaz. Çünkü travmaya rağmen iyimser kalanların geleceğe 
ilişkin makul bir beklenti oluşturabildiği gerçektir. Umut aşılamak kritiktir. 
Çünkü kitlesel travmalar genellikle “paramparça olmuş bir dünya görüşü” 
yaratır ve umutsuzluk pompalar. Her şeyin kaybolma duygusu umudu 
zayıflatır ve tepkilere yol açar. Bu nedenle kişinin umudunu artırması ve her 
şeyin iyi olacağına inanması başa çıkma adımlarını atması için de önemli 
bir motivasyon kaynağı olabilir.

5
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• İlk adım olarak, neler olup bittiğini 
belirleyin. 

• Kimin yardıma ihtiyacı olduğunu 
belirleyin. 

• Güvenlik risklerini belirleyin. 

• Fiziksel yaralanmaları tanımlayın. 

• Acil temel ve pratik ihtiyaçları belirleyin. 

• Duygusal tepkileri gözlemleyin.

İzle: Yaşanan kriz durumuna dikkat edin

• Kendinizi tanıtın.

• Dikkatli ve aktif dinleyin. 

• Başkalarının duygularını kabul edin. 

• Tehlikedeki kişiyi sakinleştirin. 

• İhtiyaçları ve endişelerini sorun. 

• Zor durumdaki kişilerin ihtiyaçlarını 
karşılamalarına ve sorunlarına çözüm 
bulmalarına yardımcı olun.

Dinle: Travmaya maruz kalan kişiye dikkat edin

• Bilgi verin. 

• Kişinin sevdikleriyle ve sosyal desteğiyle 
bağlantı kurun. 

• Çözümü pratik sorunların üstesinden 
gelin. 

• Hizmetleri ve diğer yardımları alın.

Bağ kur: Yardım etmek için harekete geçin
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