
Օրթագիւղ Թարգմանչաց Վարժարան 

Özel Tarkmanças Ermeni İlkokulu ve Ortaokulu 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Taşbasamak Sok. No: 44 Ortaköy – İSTANBUL 

Tel : 02122617751 Fax : 02122598812 
İstanbul, 

 01/10/2019 

 

DOĞAL AFETLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİLERİ 

4-5-6-7-8.SINIFLARA YÖNELİK 

 

 Geçtiğimiz hafta yaşanan 5.8 büyüklüğünde hissedilen deprem çocuklar için hem ürkütücü 

hem de çoğunun tabiriyle ilk kez deneyimledikleri bir olay olarak gündeme geldi. Doğal afetler 

öngörülemeyen, etkileyeceği alan ve etki düzeyi tahmin edilemeyen, kimi zaman can ve mal 

kayıpları ile sonuçlanabilen doğa olaylarıdır.   Çocuklar ve ergenler afetlere maruz kalan ve 

afetlerden etkilenen grupların en hassas ve savunmasız bireyleridir. Her yıl dünya üzerinde 

milyonlarca çocuk ve genç doğal ve insan kaynaklı afetlere maruz kalmakta ve bu afetlerden farklı 

şekillerde etkilenmektedir. Çocukların tam olarak gelişmemiş bilişsel ve sözel ifade yetenekleri, 

duygularını yetişkinler gibi ifade edememeleri doğal afetlerden etkilenmedikleri anlamına gelmez.                                                                    

  

 Her çocukta deprem şoku olur mu? Deprem olayı başından geçen her çocuğun deprem 

şokunu yaşayacağı düşünülmemelidir. Depremi çok normal atlatan çocuklar olabileceği gibi, 

bundan az etkilenen veya çok etkilenen çocuklar da olabilir. Çocuğun etkilenme düzeyi, onun 

yaşına, gelişimine ve ailesi ile olan ilişkilerine bağlıdır. Her çocuk doğal afetlerden sonra aynı 

davranışsal tepkiyi göstermeyebilir (Felix vd. 2011). Çocuklarda gözlemlenen davranış 

değişiklikleri içinde bulundukları gelişim döneminin özelliklerini de yansıtmaktadır  

(Akcanbaş 2009). 

  

 Oyun Çağı (3-5 Yaş) Dönemi: Okul öncesi çağda (3-6 yaş) çocuk çok meraklıdır, yaşam 

doludur, durmadan sorular sorar, her şeyi öğrenmek ister. Duyduklarını abartır, olmamış şeyleri 

olmuş gibi anlatır. Dinlemiyor gibi görünse de duyduklarını unutmaz. Bu çağ çocuğu, çizikler, 

sıyrıklar ve küçük yaralanmalardan çok etkilenir. Bir damla kan görse paniğe kapılır ve yardım 

ister. 

 Çocuklar doğal afeti bizzat yaşamış ya da medya vasıtası ile sadece yaşananlara tanık olmuş 

olabilir. Hangi şekilde afete maruz kalmış olursa olsun, doğal afetler çocuklarda tepkisel davranış 

değişiklikleri meydana getirir. Değişen yaşam koşulları ve bozulan sosyal düzen çocukların uyum 

sorunları yaşamasına neden olur. Özellikle bu yaş grubunda maruz kalınan doğal afetin etkisi ile 

korku, şaşkınlık ve güvensizlik hali sık görülür (Erden vd. 2009; Erden vd. 2011). Ayrıca, doğal 

afetlerin neden olduğu kayıpları hatırlatan oyunlar oynama, yaşananları öykü gibi sürekli anlatma, 

doğal afetlerle ilgili ısrarcı bir şekilde sorular sorma ile de kendini gösterebilir (Erden vd. 2011). 

Kekemelik gibi konuşma bozuklukları ve aşırı strese bağlı sağlık sorunları da gelişebilir (Limoncu 

ve Atmaca 2018; Erden vd. 2011).  

  

 Okul Çağı (6-11 Yaş) Dönemi: Bu yaş grubundaki çocuklar, artık olayların farkına 

varabilecek olgunluğa erişmişlerdir. Bağımlığı azalmıştır. Hayalle gerçeği, somutla soyutu ayırt 

edebilir. Oyun çocuğu gibi canlı ve hareketlidir. Yeni şeyler öğrenmek ister, övünmeyi sever, pul, 

resim vs. biriktirme merakları başlar. Birbirlerinin kusurları ile alay etmeyi severler. Okul çağında 

öğretmen çok önemlidir. Çocuklar öğretmenlerini çok sever, onun kişiliğine duyarlık gösterirler. 

Öğretmen, ilkokul yıllarında çocuğun ana babasının yerini tutar. Ayrıca arkadaşları da çok 

önemlidir. 



 Hem okul öncesi hem okul çağ çocuğunun yaşantısında düzenli olaylar vardır. Ailesi ile 

birlikte olması, sabahları uyanması, okula hazırlanması veya evde aynı bireylerle kalması, 

arkadaşları ile oynaması, kendi yatağında uyuması gibi devamlılık içeren faaliyetler vardır. 

Çocuğun ailesinden ve doğadan bir güven beklentisi vardır. Aileleri süreklidir ve değişmez. 

 Doğal akışta bir kesinti olduğu zaman çocuk korku ve kaygıyı yaşar (2).Çocuklar 

yetişkinlerin de afetlere karşı savunmasız ve zayıf olduklarını görerek onlara karşı güven kaybı 

yaşayabilirler. Ayrıca itaatsizlik ya da ebeveynlere aşırı bağlanma davranışları da gözlemlenebilir 

(İşmen 2001).  

  

 Ergenlik Dönemi: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ergenlik dönemini 10- 19 yaş aralığı 

olarak ele alır (Özcebe 2013). UNESCO ergenliği 15 ile 25 yaş aralığını kapsayan, bireyin eğitim 

ve öğretim hayatına ve bekar yaşamına devam ettiği, henüz ekonomik bağımsızlığını elde 

etmediği dönem olarak tanımlar. Birleşmiş Milletler ise ergenlik dönemini kapsayan yaş aralığını 

12-25 olarak değerlendirmektedir. Bazı kaynaklarda ergenlik dönemi için benzer yaş 

sınıflandırmaları yapılsa da net bir yaş aralığı söylemek doğru değildir. Çünkü bireyin beslenme 

şekli, yaşadığı yerin iklimi, cinsiyet ve ırk özellikleri gibi birçok faktör ergenlik sürecinin gelişimini 

etkilemektedir (Koç 2004). Yaşanan bedensel, ruhsal ve sosyal değişimlere uyum sağlamaya 

çalışırken, bir de doğal afette maruz kalmış olmak ergenlerin afetlerden daha fazla olumsuz 

etkilenmelerine neden olur (Erden vd. 2011). Doğal afetlerden sonra mevcut yaşam koşullarının ve 

çevre düzeninin bozulmasına bağlı olarak afetin ilk haftalarında uyku bozuklukları görülebilir 

(Limoncu ve Atmaca 2018).  

 

 

 

 

AİLELERE ÖNERİLER 

"Sen güvendesin" mesajı verin  

 Kaygının ve tehlikenin olduğu yerde güven yoktur. Bu nedenle ebeveynlerin ve 

öğretmenlerin deprem anında ve sonrasında çocuğa ilk olarak vermesi gereken duygu, güven 

duygusudur. Çocuk kendisini tehdit altında hissetmemeli ve “Sen güvendesin” mesajı verilmeli. 

“Okulumuz ve evimiz çok sağlam ve bizler de her zaman senin yanındayız” gibi çocuğa güven 

içeren cümleler kullanılmalı.  

 Gerçekte anne-babalar depremden korkarlar fakat bu duygularını saklamayı bildikleri için 

çocukları onların korkularını hissetmezler. Ancak anne babanın korkularını çocuklarının 

bilmesinde bir sakınca yoktur. İşin doğrusu bu duyguları kelimelere dökmektir. Bu paylaşma, 

çocuğumuzun duygularını ve korkularını konuşması için onu cesaretlendirecektir. Burada 

önemli olan konuşmanın nasıl yapılacağıdır. Çocuklar depremden çok, etrafındaki insanların 

tepkilerinden etkilenir. Olay sırasında çocuğun şahit olduğu panik içeren davranışlar, ağlamalar, 

çığlık atmalar, bayılmalar ve arkasına bakmadan kaçışmalar çocukta travmatik etkiler oluşturabilir. 

 

Sessiz, içe kapanık çocukların konuşmaya cesaretlendirilmesi gerekir.  

 Böyle vakalarda ailenin diğer fertlerinin, komşu çocuklarının konuya katılmalarını sağlamak 

yararlı olabilir. Çocuğun bu konuları konuşabileceği bir ortam mutlaka sağlanmalıdır. Bu 

tartışmalarda çocuğa “biliyorum korktun” gibi cümleler yararlıdır ve kullanılmalıdır. Ayrıca 

korkmanın normal ve doğal olduğunu da söylemek ikna edicidir. Günümüzde depremin 

büyüklüğüne uygun olarak hazırlanan simülasyon araçlarıyla okullarda eğitim veriliyor. Bu 

araçlardaki eğitimlerin konusunda uzman ve çocuk dilinden anlayan kişiler olması gerekiyor. 

Eğitimler sırasında eşyaların neden sabitlenmesi ve ne şekilde korunmak gerektiği 

konularında uygulamalı olarak deprem anı yaşatılabiliyor. 

 Tüm aile fertlerinin ihtiyacı olan malzemeleri koyacağınız deprem çantasını çoğunuzla 

birlikte hazırlayın. Bu çantada ona ait eşyaların da yer aldığını görmesi onu rahatlatacaktır.  

  



Deprem çantasında olması gerekenler: 

 Su ve enerji veren yiyecekler 

 Yedek pilleri ile radyo ve fener 

 İlkyardım çantası 

 Kişisel reçeteli ilaçlar (kalp, damar, tansiyon, şeker için hormonal ilaçlar)  

 Bir kat giysi 

 Bir miktar para 

 Çakı 

 Düdük 

 Kalem, kağıt 

 İçinde önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin 

bulunduğu su geçirmeyen bir dosya 

 Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve ev hayvanları için özel malzemeler  

 Tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için naylon poşetler    

 

Çocuğunuza deprem anında yapacağı şeyleri sırasıyla öğretin.   
 Ne kadar iyi öğrenirse deprem anında o kadar soğukkanlı olacaktır. Ona evde deprem 

anında yapabileceklerini anlatabilirsiniz. Diğer aile fertlerinin de katılabileceği uygulamalı b ir 

öğretme yolu seçebilirsiniz. Öncelikle: 

  

 Güvenli bir yere geçerek diz üstüne çökün 

 Başınızı ve ensenizi korumanız gerektiğini gösterin 

 Deprem anında heyecanlanmak normaldir. Bu nedenle sakinleşerek, nefes alış 

verişlerin düzenlenmesi gerektiğini belirtin 

 Sağlam bir yere tutunarak sarsıntı bitene kadar bu yerden ayrılmamaları gerektiğini 

söyleyin 

 Balkona çıkmanın ve merdivenlere koşmanın yanlış davranışlar olduğunu söyleyin  

 Şömine ve sobadan uzak durulması gerektiğini söyleyin  

 Deprem sonrasında elektrik kesintileri yaşanabileceğinden asansörün değil, 

merdivenlerin kullanılması gerektiği konusunda uyarın 

 

 Çocuğunuzu, depremin ne zaman gerçekleşeceği belli olmadığı için deprem anında dış 

mekanda bulunuyorsa, binalardan uzaklaşarak açık bir alana doğru gitmesi gerektiği 

konusunda uyarın. Deprem sırasında yüksek binalardan düşebilecek maddelerin zarar 

vermemesi için başını koruması gerektiğini çocuğunuza sıklıkla tekrarlayın.  

  

Evdeki güvenli ve tehlikeli yerleri gösterin 
 Çocuğunuza depremin oluşumu, neden olduğu gibi detaylı bilgileri vermek yerine onun 

güvenliğini sağlamak önceliğiniz olmalı. Bu nedenle deprem anında apartmanın dış 

duvarlarının tehlikeli olabileceğini, koridorlarınsa daha güvenli olduğunu söyleyebilirsiniz.  

 

 Tablo, süs eşyaları, devrilebilecek mobilya gibi nesnelerin zarar verici olduğunu 

çocuğunuza anlatabilirsiniz. Deprem anında dış mekandaysa ağaçlar, tabelalar ve elektrik 

direklerinden uzak durması gerektiğini de bilmeli. 

 

 Güvenli bilgiler çerçevesinde aile için deprem anında sığınabilecekleri bölgeleri 

birlikte belirlemeniz deprem anında herkese, özellikle de çocuğunuza kolaylık sağlayacaktır. 

  

  



Onları görevlendirin 
 Çocuğunuza deprem sonrasında yapabilecekleri hakkında ona bazı basit görevler 

verebilirsiniz. Örneğin; depremden sonra elektrik, doğalgaz ve su vanalarını kapatmanız 

gerekiyorsa bunu çocuğunuzun size hatırlatmasını isteyebilirsiniz. Aynı şekilde, deprem 

çantasını çıkarken unutmamak için hatırlatma yapmasını isteyebilirsiniz.  

Yapmak istediği ya da fikir vermek istediği durumlarda kendilerini ifade etmelerine izin 

vermelisiniz. 

 

En sık rastlanan problem yatma zamanıdır 

 Çocuk odasına kendi başına gitmeyi reddedebilir, yatağına gittiğinde uyumak için güçlük 

çekebilir, gece sık sık uyanabilir, kabus görebilir. 

Aile birkaç gün çocuğun kendi odalarındaki başka bir yatakta yatmasına izin verebilir, onunla 

yatmadan önce konuşabilir. Ancak çocuğun uzun süre ana-babası ile yatması sakıncalıdır. Birkaç 

gün sonra çocuk yumuşak bir şekilde odasına gönderilmelidir (4). 

Çocuğun korkmaması için de ışığın açık bırakılması yararlı olabilir. 

Bir afet sonrasında çocuk yalnızlıktan, okula gitmekten, karanlıktan vb. korkmaya başlayabilir. 

Hayali olaylar yaratabilir. Ailenin çocuğun okula gitmesini istediğini belirtmesi yararlıdır. Ayrıca 

hayalle gerçeği anlatmak, aralarındaki farkı açıklamak gereklidir. Okul problemlerinde, öğretmenler 

de aileye yardımcı olabilir. 

 Bazen çocukların davranışlarında gerileme söz konusu olabilir. Örneğin yatağını ıslatmak, 

parmak emmek, anneye yapışmak gibi.. Bu davranışlar sadece çocuğun endişesinin işaretleridir. 

Onu anlayışla karşılamak, davranışlarına tepki göstermemek yararlıdır. Bu davranışların üzerinde 

durulmazsa, çocuğa gereken ilgi gösterilirse gerileyen davranışlar kısa sürede ortadan kalkar. Fakat 

aile tepki gösterirse bu davranışları daha uzun sürer. 

 

Uzman yardımına ne zaman ihtiyaç vardır? 

 Çoğu anne-baba çocuğuna korkularını yenmesi için yardımcı olabilir. Ancak yardımcı 

olamıyorsa bu onun bir başarısızlığı değildir. Bazı çocuklar için uzman yardımı gerekebilir. Bu 

yardım çocuk doktoru, çocuk psikoloğu, ruh sağlığı uzmanı, çocuk psikiyatrisi veya çocuk gelişimi 

eğitimi uzmanınca sağlanabilir. 

 Bazı aileler ruh sağlığı uzmanına gitmeyi kabul etmeyebilirler. Böyle durumlarda telefon ile 

yapılacak görüşmeler bile yardımcı olabilir.  

 

 

 

            Aylin Altıntopuz 

       Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar:  Doç Dr. Nilgün SARP’ın “Depremin çocuk üzerindeki etkileri, çocuklarımıza nasıl yardımcı 

olabiliriz?” adlı makalesi. 
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