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BİLİŞSEL

Hatırlamada güçlük ve hafıza sorunları
Sağlıklı düşünememe, kafa karışıklığı ve odaklanamama

Yoğun endişe
Olay hakkında konuşmada veya başkalarını dinlemede güçlük

İstemsiz düşünceler

DUYGUSAL

Kaygı ve korku
Yoğun üzüntü ve keder

Öfke
Suçluluk

Pişmanlık
Enerji dolu veya hiç enerjisi yokmuş gibi hissetme

Bağ kuramama, hiçbir şeyi veya hiç kimseyi umursamama
Uyuşmuş hissetme ve neşe ya da üzüntü hissedememe

FİZİKSEL

İştah ve uyku sorunları
Terleme veya titreme

Gergin hissetme veya kolayca irkilme
Mide ağrısı, baş ağrısı vb. fiziksel ağrılar

DAVRANIŞSAL 
VE SOSYAL

Uykuya dalmakta, uykuyu sürdürmekte veya uyanık kalmada güçlük
Enerji ve aktivite seviyesinde artış veya düşüş hissetme

Sürekli üzgün hissetme ve sık sık ağlama
Öfke patlamaları yaşama ve başkalarını suçlama

Yardım kabul etmede veya başkalarına yardım etmede güçlük
Çoğunlukla yalnız kalmayı arzulama veya kendini izole etme

Deprem gibi doğal afetlere maruz kalan kişiler, olağan yaşam koşulları içinde
sergilemeyecekleri birtakım tepkilerde bulunabilirler. Bu tepkilerin tamamı,
olumsuz bir olay karşısında gözlenebilecek olağan ve normal tepkilerdir. Kişinin afet
olayına tepkisi afetin türü, boyutu, kişinin etkilenme düzeyi ve kişisel özellikler gibi
çok çeşitli faktörlerden etkilenir ve kişiden kişiye büyük değişikler gösterebilir. Söz
konusu tepkiler çoğu kez kişinin yaşam kalitesini düşüren, olumsuz tepkiler olmakla
beraber bazı kişilerin olumlu tepkiler sergileyebileceği de göz ardı edilmemelidir.
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Afet Durumunda Kişilerde Sıklıkla Gözlenen Tepkiler



 
Çocuklar Ergenler Yetişkinler Yaşlılar

Ayrılık kaygısı
Karanlıktan veya 
hayvanlardan korkma
Ebeveynlere bağımlılık
Bebeksi konuşma veya 
konuşma güçlükleri
Altını ıslatma, parmak 
emme gibi regresif 
davranışlar
İştah sorunları
Pasif ve sessiz hale 
gelme (içe kapanma)
Sinirlilik ve saldırgan 
davranışlar
Okula gitmeyi 
istememe
İlgi kaybı, dikkat ve 
odaklanma sorunları
Akranlardan uzak
durma
Baş ağrısı ve diğer 
fiziksel şikayetler
Güvenliğinden veya 
olayın tekrarından 
korkma
Olay esnasında ve 
sonrasındaki 
korkutucu anlar 
üzerine düşünme

Uyku düzeninde 
bozulma
İştah sorunları
Evde asi tavır ve 
davranışlar
Okulda sorunlar (örn., 
kavga etme, okuldan 
kaçma, ilgi kaybı, ilgi 
çekme davranışları)
Zayıf akademik 
performans
Fiziksel sorunlar (örn., 
baş ağrısı, sebebi 
bilinmeyen ağrılar gibi 
psikosomatik 
şikayetler)
Akranlarla sosyal 
etkinliklere ilgisizlik, 
izolasyon.
Akran gruplarında ve 
arkadaşlar ilişkilerinde 
değişiklikler
Enerji seviyesinde 
artış veya azalma
Sorumlulukları yerine 
getirmeme ve/veya 
ihmalkar davranışlar
Alkol ve uyuşturucu 
kullanımı

Uyku sorunları
Olayı hatırlatan 
şeylerden kaçınma
Somatik şikayetler
Kronik sorunların 
kötüye gitmesi
Depresif duygulanım
Sinirlilik, öfke
Kaygı, korku
Çaresizlik, umutsuzluk
Suçluluk, kendinden 
şüphe etme
Duygu durum 
değişimleri
Abartılı aktivite 
seviyesi veya gündelik 
sorumlulukların 
yerine getirilmesinde 
isteksizlik
Kolayca ağlama
Aile içi çatışmaların 
artması
İzolasyon, 
başkalarından uzak 
durma
Yorgunluk, tükenme
Sindirim sistemi 
rahatsızlıkları
İştahta değişiklik

Fiziksel şikayetlerde 
artış ve fiziksel 
sağlığın kötüye 
gitmesi
Ajitasyon, sabırsızlık, 
öfke ve sinirlilik
İştah ve uyku 
sorunları
Sosyal izolasyon 
Duygu hissetmeme, 
hissizlik
Uyku bozuklukları
Somatik belirtiler
Evden ayrılmada 
isteksizlik
Taşınmaya bağlı uyum 
sorunları, alışkın 
olunmayan çevre ile 
ilgili kaygı
Depresif duygulanım
Kafa karışıklığı ve 
hafıza kaybı
Yardım almaktan 
utanma

Uyanıkken veya rüya esnasında olaya dair rahatsız edici imajlar görme veya düşüncelere
kapılma (istemsiz düşünceler/görüntüler)
Olayın yeniden yaşandığına dair hisse kapılma (flashback)
Olayı hatırlatan uyarıcılara duygusal ve fiziksel tepkiler verme

Afete maruz kalan kişilerde aşağıdaki tepkilerle de sıklıkla karşılaşılmaktadır:
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Afet sonrası afeti hatırlatan yerlere, kişilere, görüntülere, seslere,
kokulara hassasiyet gösterebilirsiniz. Bu hatırlatıcılar rahatsız edici
zihinsel imajlara, düşüncelere ve duygusal/fiziksel tepkilere yol açabilir.
Ani gürültülü sesler, siren sesleri, afet bölgesini görmek, fiziksel engelli
insanlarla karşılaşmak, cenazelere katılmak, afet hakkındaki haberleri
okumak/izlemek bu tür hatırlatıcılara örnektir.

 

Yaş Gruplarına Göre Tepkiler
Afet yaşantısına gösterilen tepkilerde kişinin yaşı belirleyici bir faktördür. Farklı yaş 
gruplarında görülebilecek yaygın tepkiler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:
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Afet Sonrası Olumlu Tepkiler
Kişilerin afete tepkileri her durumda olumsuz olmayabilir. Bazı kişiler afet yaşantısının
ardından kişisel önceliklerinde, dünya görüşlerinde ve hayata dair beklentilerinde olumlu 
 değişiklikler gözlemleyebilir. Başlıca olumlu tepkiler şu şekilde sıralanabilir:

Ailenin ve/veya arkadaşların değerini ve önemini daha fazla 
takdir etme
Olumlu eylemde bulunma, düşünce odağını değiştirme, mizahı 
kullanma veya kabullenme ile zorlukların üstesinden gelmeye 
çalışma
Gündelik beklentilerin ve neyin “iyi bir gün” olarak kabul 
edileceğinin değişmesi
Aile ve/veya arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmeye odaklanmak 
için önceliklerin değişmesi
Kendine, aileye, arkadaşlara ve/veya spiritüel değerlere 
bağlılığın artması

Neler
Yapabilirsiniz?

Sizi anlayacağına inandığınız insanlarla konuşun; aile
ve arkadaşlarınızla zaman geçirin.
Sizi rahatlatan olumlu aktivitelerle ilgilenin (örn.,
spor, hobiler, kitap okuma vb.).
Dinlenme ve uykuya yeterli zaman ayırın; düzenli ve
sağlıklı beslenmeye çalışın.
İş hayatı, okul, ev vb. alanlardaki rutinlerinize bir an
önce geri dönmeye çalışın.
Öz bakımınızı ihmal etmeyin.

Bunlardan
Uzak Durun!

Aile ve arkadaşlardan uzak durmak
Aşırı veya çok az yemek
Öz bakıma dikkat etmemek
Olay ve kayıplar hakkında hiç düşünmemeye 
veya konuşmamaya çalışmak
Keyif veren aktivitelerden kaçınmak
Televizyon, bilgisayar oyunları ve sosyal 
medyaya aşırı zaman ayırmak
Olumsuz duygularla başa çıkmak için alkol ve 
madde kullanmak

Eğer kaybettiğiniz yakınlarınız varsa yas 
sürecinizi yaşamaktan kaçınmayın.
Kaygı, vb. belirtileriniz için fiziksel egzersiz 
ve nefes alma egzersizi tekniklerini 
uygulayın.
Profesyonel bir ruh sağlığı uzmanına 
başvurun veya bir destek grubuna katılın.
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