
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI
İLK DERS SAATİ ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRME METNİ

 Afet bölges� �ller� ve afetten doğrudan etk�lenmeyen d�ğer �llerde uygulanmak üzere 
Ps�kososyal Destek Eylem Planı hazırlanmıştır. Deprem Sonrası Ps�kososyal Destek Eylem 
Planında başta depremden doğrudan etk�lenen �ller olmak üzere ülkem�zdek� tüm öğrenc�, 
öğretmen ve vel�lere yönel�k yürütülecek Ps�kososyal Destek çalışmalarına �l�şk�n tüm süreçler 
aşamalandırılarak resm� yazı �le �llere gönder�lm�şt�r.  Yürütülecek çalışmalarda kullanılacak 
dokümanlar orgm.meb.gov.tr adres�nde yayımlanmıştır. Ayrıca çalışmalara a�t Ps�kososyal 
Destek Eylem Planı Uygulama Esasları �l m�llî eğ�t�m müdürlükler� �le paylaşılmıştır.

 Bu met�n okulların açılacağı �lk gün öğrenc�lerle b�r araya gelecek öğretmenler�m�ze 
rehber n�tel�ğ�nde hazırlanmıştır. Aşağıdak� �fadeler öğrenc�lere doğrudan okunmamalıdır. Bu 
metn� �lk ders saat�nde öğretmen�n doğal konuşma akışı �ç�nde kend� cümleler�yle �fade 
etmes�n� önermektey�z. (Öğretmenler�n derse g�rmeden önce bu met�ndek� b�lg�lere hâk�m 
olması önem arz etmekted�r.)

Sevgili öğrenciler,

Dünyada ve ülkemizde zaman zaman bireyleri ve toplumu etkileyen deprem, sel, yangın 
gibi zorlayıcı yaşam olayları meydana gelmektedir. Bildiğiniz gibi bu olaylardan birini 6 
Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş 
olsun. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Bu olaylardan sonra yetişkin-
ler de çocuklar da bazı tepkiler gösterebilirler. Örneğin; üzülebiliriz, öfkeli, huzursuz, sinir-
li, korkmuş, tedirgin hissedebiliriz. Bazılarımız da ağlayıp içine kapanabilir, yakınlarından 
ayrılmak istemeyebilir. Bu söylediğimiz tepkilerin hepsi normaldir. İster çocuk,  ister yetiş-
kin olalım; zorlayıcı yaşam olayları karşısında bu tepkileri gösterebiliriz. Bu tepkiler 
herkeste farklılık gösterebilir. Önümüzdeki günlerde sizlerle bu konularla ilgili çalışmalar 
geçekleştireceğiz. Ancak sizler de bu süreçte yaşadıklarınızla ilgili konuşmak isterseniz 
benimle ya da (varsa)  Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’nde görevli rehber 
öğretmenler / psikolojik danışmanlar ile görüşebilirsiniz. (Okul rehberlik ve psikolojik 
danışma servisinin yer almadığı okullar Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirme 
yapabileceklerdir.)

ÖĞRENCİLERİMİZLE İLETİŞİM KURARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

1) Olay hakkında konuşurken yargılayıcı, suçlayıcı, nas�hat ed�c� yaklaşmak yer�ne 
empat�k, sam�m� ve �çten b�r d�l (üzüldük, korktuk, kaygılandık. Çares�z h�ssett�k, ama geçt�, 
ş�md� güvendey�z…) kullanmalıyız.

2) Olay hakkında konuşurken ayrıntılara g�rmemeye özen göstermel�y�z. Paylaşımları çok 
uzun tutmamalıyız ancak; öğrenc�ler�, yaşanan olayla �lg�l� �çsel deney�mler�n� (duygu ve 
düşünceler�n�) paylaşmaları �ç�n teşv�k etmel�y�z. Kaybı olan ya da konuşmak �stemeyen 
öğrenc�ler� paylaşımda bulunmaları �ç�n zorlamamalıyız.

3) Bazı öğrenc�ler daha ayrıntılı anlatmak �steyeb�l�r, soru sormadan öğrenc�ler�n�z�n 
anlattıklarını d�nleyeb�l�rs�n�z. Benzer duyguları yaşadığınızı �fade edeb�l�rs�n�z. 
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4) Bu olaydan herkes�n farklı şek�llerde etk�leneb�leceğ�n�, heps�n�n normal olduğunu ve bu 
durumdan hep b�rl�kte çıkacağımızı vurgulamalıyız.

5) Acı veren duyguları; onları fazla dramat�ze etmeden, bunları h�ssetmem�z�n normal 
olduğunu bel�rteb�l�r�z. Hep�m�z�n benzer duygular h�ssett�ğ�m�z� ve bunların zamanla 
geçeceğ�n� hatırlatarak ele alab�l�r�z. Olayı anlamlandırab�lmek �ç�n yapılanlara odaklanıp, 
yardımlaşmalardan, alınan tedb�rlerden bahsedeb�l�r�z. Böylece çocukların geleceğe yönel�k 
umut duygusunu da beslem�ş oluruz.

6) Öğrenc�ler�m�z�n zorluklar karşısında baş etme tepk�ler�n� fark ed�p, b�z�mle 
paylaşmalarını ve bunları kullanmalarını sağlayab�l�r�z.

7) Kend� duygularımızı saklamayıp, durumun kontrolünü kaybetmeden, duygularımızı �fade 
ederken bedensel olarak da kontrollü olduğumuzdan em�n olarak onlarla paylaşımda 
bulunab�l�r�z. "Ben de çok üzüldüm ve korktum. Ş�md� daha �y�y�m" g�b�.

8) Öğrenc�ler�m�z�n depremden sonrasında okula karşı �lg�ler� azalab�l�r. Ancak; travmat�k 
olaylardan sonra günlük rut�nlere dönmek, normalleşeb�lmek �ç�n büyük önem taşır. 
Onl�ne ya da yüz yüze derslere katılımlarının sağlanarak rut�n�n sürdürülmes� çok öneml�d�r.

9) Öğrenc�ler�n�ze gerçekleşt�remeyeceğ�n�z vaatlerde bulunmayın. B�lmed�ğ�n�z konularda 
bu konuda b�lg� aldıktan sonra sen� b�lg�lend�receğ�m d�yeb�l�rs�n�z. 

10) Sınıfınıza deprem bölges�nden gelm�ş olan öğrenc�ler�n�z olab�l�r. Öncel�kle bu 
öğrenc�n�z� bütün sınıfla tanıştırmanız �y� olacaktır. Yen� katılan öğrenc�n�z�n, eğer �stekl� 
olursa, kend�s�n� sınıfa tanıtmasına �z�n vereb�l�rs�n�z. Sınıfınızda yen� katılan öğrenc�ler �ç�n 
tanışma etk�nl�kler� yapab�l�rs�n�z. 

11) Yen� katılan öğrenc�n�ze okulunuzu gezd�rerek oryantasyon çalışması yapmanız ve 
özell�kle varsa okul rehber öğretmen�/ps�koloj�k danışmanı �le tanıştırmanız �y� olacaktır. 

12) Yen� katılan depremden etk�lenen öğrenc�n�z�n her hang� b�r şeye �ht�yacı olup 
olmadığını sorab�l�rs�n�z ve �ht�yacı olan konularda b�lg�lend�reb�l�rs�n�z. Eğer s�z�n de 
b�lmed�ğ�n�z ya da em�n olmadığınız b�lg�ler varsa bu b�lg�ler� öğrend�kten sonra kend�s�ne 
�leteceğ�n�z� söyleyeb�l�rs�n�z. 

13) Gerek�rse sınıfınıza yen� katılan depremzede öğrenc�ler� kend� sınıfınızdan akt�f olan 
öğrenc�lerle b�rl�kte oturtab�l�rs�n�z. Bu şek�lde öğrenc�ler�n kaynaşmasını desteklem�ş 
olursunuz. 

14) Deprem bölges�nden gelm�ş olan ya da depremden etk�lenen k�ş�ler�n en son �ht�yacı 
olan şey kend�ler�ne acınmasıdır. Bu nedenle bu öğrenc�lere onları acıdığınızı �çeren �fadeler 
kullanmayın. Bu şek�lde davranmak d�ğer öğrenc�ler�n�ze de model olmak açısından öneml�d�r. 

15) Bu yaşanan durum hep�m�z� b�r süre daha etk�lemeye devam edecekt�r. Yaşanmamış g�b� 
davranmamalı, üzülecekler d�ye öğrenc�ler�m�zle konuşmaktan kaçınmamalıyız. Tam ters� bu 
yaklaşım normalleşme sürec�n� uzatacaktır.
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