
Deprem, çocuğun hayatı veya bedensel
bütünlüğüne tehdit oluşturduğu için

travmatik bir olaydır. Deprem
sonrasında çocuklar evlerinden ve

şehirlerinden taşınmak, aile, akrabalar,
arkadaşlar, okul gibi çevrelerinden

ayrılmak zorunda kalmış olabilir. Tüm
bunlar çocuklarda bazı bedensel,
psikolojik, davranışsal ve bilişsel

(zihinsel) belirtilere yol açabilir. Kendileri
depremi yaşamasalar da sevdikleri

birilerinin bunu yaşaması veya
depremle ilgili haberlere, görüntülere
ve konuşmalara tanık olması travmatik

etkiler yaratabilir. 
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Bedensel: İştah sorunları, kilo kaybı,
altını ıslatma, kabızlık, konuşma

bozuklukları, sık sık baş ve karın ağrıları,
uyku düzensizliği. 

 
Psikolojik: Huzursuzluk, yeni

ortamlardan korkma, ayrılık kaygısı
(bakımverenlerinden ayrılamama vb.),
hayvanlardan ve karanlıktan korkma,

suçluluk duygusu, olayların
tekrarlayacağı korkusu, içe kapanma,

korkunç rüyalar/kabus görme, yas
belirtileri. 



Davranışsal: Önceki gelişim dönemine
özgü davranışlar sergileme (parmak

emme, altını ıslatma vb.), öfke ve
saldırganlık, arkadaşlardan uzaklaşma,

okula gitmek istememe, eskiden sevdiği
şeylere ilgi göstermeme, depremle ilgili

oyun oynama ve konuşmalarda
bulunma ve söz dinlememe vb. şekilde
ebeveynlerin ilgisini çekici davranışlar

sergileme. 
 

Bilişsel: Kafa karışıklığı, dikkati
odaklama güçlüğü, öğrenmede

zorlanma ve okul başarısında düşüş.  
 

Bu Süreçte Yapmanız Gerekenler 

Çocuklar yetişkinlerin tepkilerini örnek
aldıkları için mümkün olduğunca ani

tepkiler vermekten kaçının. 
 

Bir depremin olduğunu ve eğer deprem
bölgesinde ikamet ediyorsanız artçıların
olabileceğini çocuğunuzun anlamasını

sağlayın. 
 

Çocuğunuzun ne bildiği, olanlardan
nasıl etkilendiği ve tepkileri hakkında

düzenli olarak konuşun. 
 

Çocuğunuzun anlamayacağını
düşünerek ona bilgi vermeyi bırakmayın.  

 
Çocuğunuza “korkma, üzülme, ağlama”

gibi duygularını ifade etmesini
engelleyici ifadeler kullanmayın. Aksine,

duygularını ifade etmesi için fırsatlar
yaratın. 

Çocukların en önemli iyileşme alanları
oyunlardır. Depremi, ölümü veya

yaralanmayı içeren oyunlar
oynayabilirler. Bu oyunlar çocuklarının

duygularını ve yaşadıklarını
anlamlandırma çabasıdır.  

 
 Boyama, çizim yapma gibi sanatsal

faaliyetlerle çocuğunuzu duygularını
ifade etmesine teşvik edin. Bu iyileşme

sürecinin bir parçasıdır. 
 

Okul vb. günlük rutinler sağlandığında
ise beklentinizi ifade edin ve ev ödevi

gibi sorumlulukların yerine getirilmesini
takip edin. 

 
Çocuklar endişelerini sizinle olduğu

kadar, güvendiği ve benzer yaşantıları
paylaştığı diğer kişilerle de konuşmak

isteyebilir. 
 

Çocukların güvenlik duygusunu tekrar
kazanması ve stresinin azalması için

güvendiği insanlarla aktiviteler yapması
iyi olacaktır (ör., kutu oyunu oynama,

yürüyüş yapma vb.).  
 

Farklı duyguların ve belirtilerin afet
sonrası normal olduğunu unutmayın. Bu
belirtiler çok şiddetliyse ve uzun süreli
olarak devam ediyorsa bir uzmandan

yardım alın. 


