
Öncel�kle kend�n�z� tanıtın ve neden orada olduğunuzu
b�r cümle �le açıklayın. Konuşmalarınızda her zaman
kısa ve net �fadeler kullanın.

B�r yaralanma durumunun olup olmadığını da kontrol
ederek f�z�ksel olarak �y� ve güvende olduğundan em�n olun.

gözetingözetin
Çocuklar �le �lk temasınız ne şek�lde olursa olsun
sak�n, şefkatl� ve onları d�nlemeye hazır olun. 1

2

3

Konuşurken çocuk �le aynı sev�yede durun ve tam
olarak neye �ht�yacı olduğunu sorun; eğer varsa onun
�fade ett�ğ� �ht�yacı öncel�klend�r�n.

4
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9

An� f�z�ksel temaslardan ve dokunmalardan
kaçının, çocuğun bedensel sınırlarını gözet�n.5

Çocuklara destek olurken
onaylarının olduğuna em�n olun.

6 Şunu yapalım mı?
Şuraya bakalım mı?

Duygusunu ve �ht�yacını anladığınızı, onu d�nled�ğ�n�z� h�ssett�r�n.7

Buradayım. Sen� d�nl�yorum.Hıhı.

Çocukların yapab�l�rl�kler� ve güçlü yanları olduğunu unutmayın,
onları çares�z h�ssett�rmemeye özen göster�n.

8

Çocukların sorularını geç�şt�rmey�n, s�ze yanıtını
b�lmed�ğ�n�z b�r soru sorduğunda “b�lm�yorum, öğren�p
sana söyleyey�m” dey�n ve öğrend�kler�n�z� ona aktarın. 

Yanıtı s�zde olmayan sorular �ç�n mutlaka
uzmana yönlend�r�n veya destek �stey�n.
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Çocukları ş�md� ve buradaya
odaklamaya çalışın.

Her çocuğun bu sürec� farklı şek�lde
deney�mlem�ş olab�leceğ�n� unutmayın,
varsayımlar yapmadan d�nley�n. 

10

İmkanlarınız doğrultusunda kend�n�
rahat �fade edeb�lmes� �ç�n alan açın
(yazı, res�m, oyun, anlatı, hareket g�b�).

11

Çocuklara �nanın, kend� gerçekl�kler� �ç�nde oluşturdukları
�fadeler neyse onu sorgulamadan, yargılamadan d�nley�n. 

12

Çocukların kültürel özell�kler�ne ve d�n�
�nançlarına dayalı aktarımlarına saygı
göster�n.

13

14

Şu anda
neye

�ht�yacın
var?

Afet sonrası müdahale süres�nce bölgede olduğunuzu
unutmayın. Çocuklarla kurduğunuz �l�şk�y� bu sınırda tutun
ve yapab�lecekler�n�z konusunda gerçekç� olun.

15

Çocuğun yaşına, gel�ş�m�ne, kültürel özell�kler�ne, bedensel
çeş�tl�l�kler�ne, varsa engel durumu ve kron�k rahatsızlıklarına da�r
�ht�yaçlarını gözeterek hareket ed�n. 

Tüm bunları yaparken...
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sakınınsakının
Çocuklarla �let�ş�mde çok kaygılı, çok üzgün, çok sevecen,
çok öfkel� vb. yüksek duygusal b�r sev�yede beden ve ses
tonu kullanmaktan kaçının.

1

Üzüntü, kaygı, end�şe, pan�k duyguları yaşarsanız
bunu çocuklara yansıtmamaya gayret ed�n.

2

Çocuk s�ze kend�l�ğ�nden anlatmadıkça
onu konuşması �ç�n zorlamayın.

3

Nasıl kurtuldun? Uyuyor muydun?
O sırada

neredeyd�n?

Annenler neredeyd�?Ne yaptın?

Olumsuz anılarını yen�den hatırlatacak sorular sormayın.

Korku ve kaygılarını tet�kleyeb�lecek “aah”, “tüüh”
“�nanmıyorum” g�b� �fadelerden kaçının.4

Çocukların s�ze aktardığı �fadeler “abartılı” ya da
“gerçek dışı” geleb�l�r; “yok canım”, abartma”,
“olur mu öyle şey” g�b� �fadeler kullanmayın.

5
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Çocuklara tutamayacağınız
sözler vermey�n.6

Çocuklara gerçekl�kten uzak, doğruluğu tey�t
ed�lmem�ş b�lg�ler �çeren açıklamalar yapmayın.

7

Çocuklar �ç�n bu �fadeler� kullanmaktan kaçının.8

Koca çocuk/
adam/kızsın

Muc�zes�n.

Umudumuzsun.

Çocukların duygularını yok saymayın, söyled�kler�n�
geç�şt�rmey�n. (“geçt� geçt�”, “yok b�r şey” g�b�).9

C�ns�yet�ne atıf yapan, yaşına uygun olmayan
sorumluluklar yükleyen �fadelerden sakının.

10

Sen kahramansın.

Ev�n d�reğ� sens�n.
Güçlü dur.

Sen ablasın,
kardeşler�nden sen

sorumlusun.Sen aslansın.

A�len sana emanet.
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Kend� değerler�n�z� ve d�n� �nançlarınızı
çocuklara yansıtmayın.11

Kayıp yaşayan çocuklara “ annen/baban/kardeş�n
melek oldu”, “cennete g�tt�” g�b� cümleler kurmayın.

12

Kayıp yaşayan çocuklara yakınlarının hala yaşadıklarına, �ler�de
görüşeb�lecekler�ne da�r yanıltıcı b�lg�ler vermey�n.

13

Çocukların fotoğraflarını ve v�deolarını çekmey�n,
k�ş�sel ve kurumsal sosyal medya hesaplarınızda
paylaşmayın.

14
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