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Türk K›z›lay›’n›n Temel ‹lkeleri

‹nsaniyetçilik
Savafl alan›nda yaral›lara ayr›m gözetmeksizin yard›m etme iste¤inden
do¤an K›z›lay, her nerede olursa olsun insan ›zd›rab›n› ulusal ve uluslar
aras› kapasitesi ölçüsünde önlemek ve dindirmek için çabalar. Amac›
insan hayat›n›n, sa¤l›¤›n›n korunmas› ve insan onuruna sayg›
duyulmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Bütün insanlar aras›nda karfl›l›kl› anlay›fl›,
dostlu¤u, iflbirli¤ini ve kal›c› bar›fl› destekler.

Ayr›m Gözetmemek
K›z›lay, milliyet, ›rk, dini inanç, s›n›f ve siyasal düflünce fark› gözetmez.
‹nsan ›zd›rab›n› en ivedi ve zorunlu ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye
çal›fl›r.

Tarafs›zl›k
K›z›lay, herkesin güvenini kazanmak amac›yla, düflmanl›klara taraf olmaz
ve hiçbir zaman siyasal, ›rksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara
girmez.

Ba¤›ms›zl›k
K›z›lay ba¤›ms›z bir kurumdur. K›z›lay, insanc›l faaliyetlerinde kamu
otoritelerinin yard›mc›s› olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalar›na
tabi, ancak kendisine her daim Uluslararas› K›z›lay K›z›lhaç Hareketi temel
ilkelerine uygun hareket etme olana¤› veren bir özerkli¤e sahiptir.

Hay›r Kurumu Niteli¤i
K›z›lay, hizmetlerinden hiçbir flekilde ç›kar gözetmeyen gönüllü bir yard›m
kurumudur.

Birlik
Türkiye’de “K›z›lay” ad› alt›nda tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek
herkese aç›kt›r ve insanc›l faaliyetleri bütün yurdu kapsayacak flekilde
yürütülür.

Evrensellik
K›z›lay, di¤er ülke K›z›lay ve K›z›lhaçlar› ile eflit statüye sahip ve karfl›l›kl›
yard›mlaflmada onlarla eflit sorumluluklar› ve görevleri paylaflmakta ve
dünya çap›nda bir organizasyonun içinde yer almaktad›r.
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Sevgili K›z›layc›lar ve K›z›lay Dostlar›,

Bir avuç gönüllünün 1868 y›l›nda bir araya gelerek, ola¤anüstü zor flartlar

alt›nda kurdu¤u Türk K›z›lay›, bugün 650’yi aflk›n flubesi, yüz binlerce üyesi ve

gönüllüsü, genifl hizmet a¤›, modern ve dinamik yap›s› ile ülkemizin en etkin ve

güçlü sivil toplum kuruluflu konumundad›r. 

Türk K›z›lay› 140 y›ll›k tecrübesi ile insan onurunun korunmas› do¤rultusunda

insani yard›m çal›flmalar› yürütmektedir. Gerek do¤al afetler gerekse insan

kaynakl› afetler olarak adland›rd›¤›m›z savafllar ve çat›flmalar sonras› ortaya

ç›kan insan ›st›rab›n› dindirmekte aktif bir rol oynayan Türk K›z›lay›, hizmet

alanlar›n› her geçen gün çeflitlendirmektedir. 

Afetler sonras›nda afetzedelere acil bar›nma, beslenme ve k›smi sa¤l›k

hizmetleri sunan Türk K›z›lay›, bununla yetinmeyip afetzedelerin psikolojik

deste¤e de ihtiyaç duydu¤undan hareketle, bu alanda ciddi ve bilimsel çal›flmalar

yürütmektedir. 2001 y›l›ndan bugüne Afet Operasyon Merkezi bünyesinde

çal›flmalar yürüten Psikokosyal Destek Birimi, gerek ülkemizdeki gerekse dünya

genelindeki afetler sonras›nda; psikologlar› ve sosyal hizmet uzmanlar› ile

afetzedelere afetle bafla ç›kma bilinci afl›lamaktad›r.

Dünya genelinde psikososyal destek anlam›nda çal›flmalar yürüten say›l›

Ulusal Derneklerden biri olan Türk K›z›lay›’n›n, bu alandaki etkinlikleri örnek

gösterilmekte ve övgüler almaktad›r. Deneyimlerini kardefl Ulusal Derneklerle

paylaflan Türk K›z›lay›, özellikle insani yard›m operasyonu yürütülen ülkelerdeki

yerel psikososyal uzmanlar›n e¤itilmesine de katk›da bulunmaktad›r.

Psikososyal Destek El Kitab›, sahada görevli olan yard›m çal›flanlar› ve

gönüllüler için rehber olmas› amac›yla haz›rlanm›flt›r. Uzmanlar›m›z›n deneyimleri

ve de¤erlendirmeleri temel al›narak haz›rlanan bu baflvuru kayna¤›, psikososyal

deste¤in genel çerçevesi, uygulamalar›, insan kayna¤›, gönüllüler ve zarar

görebilir risk gruplar› konusunda bilgiler içermektedir.

Kitab›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçenlere teflekkür ediyor, sizlerin de bir

baflvuru kayna¤› olarak bu de¤erli kitab› ilgi ile okuyaca¤›n›z› ümit ediyorum.

Sayg› ve sevgilerimle.

Tekin KÜÇÜKAL‹

Genel Baflkan





Bir Serüvenin Hikayesi…..
Psikososyal destek hizmetlerinin afetlerde yürütülen insani yard›m etkinliklerinin

ayr›lmaz ve vazgeçilmez bir parças› oldu¤u, bugün bu alanda çal›flan bütün aktörler
taraf›ndan kabul edilmektedir. Hepimizin bildi¤i gibi do¤al afetler ani, beklenmedik, yüksek
fliddette y›k›c› ve yaflam› tehdit eden durumlard›r. Onlarca afette yard›m görevinde bulunmufl,
kendisi de afet yaflam›fl biri olarak afetlerin sadece binalar› de¤il yaflamlar›, yaflan›lanlar›,
umutlar›, hayalleri, sevinçleri de y›kt›¤›n›n flahidiyim. Bizler yard›m çal›flanlar› olarak afetten
etkilenenlere istedikleri kadar yard›m malzemesini ulaflt›rsak bile ne yaz›k ki umutlar›n› ve
hayallerini geri veremiyoruz. Bunun yan›nda afetlerin yol açt›¤› psikolojik etkilerin dalgalar
halinde yay›larak aile iliflkilerini bozucu, toplumun dengesini sars›c› olumsuz sonuçlara yol
açt›¤›n› da biliyoruz. ‹flte psikososyal destek burada devreye giriyor, etkilenen insanlar›n
elinden tutuyor ve onlara birazc›k çabayla yeni ve daha güzel bir yaflama
kavuflabileceklerini gösteriyor.

"Yaln›z De¤ilsiniz" slogan› ile yola ç›kan, her zaman ve her koflulda ihtiyaç sahiplerinin
yan›nda yer alan Türk K›z›lay›’n›n psikososyal hizmetleri 2002 Afyon Depremi, 2003 Irak
Krizi (Silopi), Bingöl Depremi, HSBC ve ‹ngiliz Büyükelçili¤i Bombalama Olaylar› (‹stanbul),
2004 Güney Asya Tsunami ve Depremleri (Sri Lanka, Endonezya, Tayland), 2005 Pakistan
Depremi, 2006 Batman Seli, Lübnan Krizi (Lübnan’dan kaçanlar›n Mersin Liman›’ndan
tahliyesi), 2007 Zafer ‹lkö¤retim Okulu Trafik Kazas› (‹zmir), Anafartalar Çarfl›s› Bombalama
Olay› (Ankara), Elaz›¤ Sivrice Depremi, Ankara Bala Depremi, 2008 Çorum Depremi,
Çubuk Süt Fabrikas› Patlamas› (Ankara)’da baflar›yla yürütülmüfltür. Türk K›z›lay›’n›n insan ve
do¤a kaynakl› yaflanan bu olaylar›n, insanlar üzerinde b›rakt›¤› üzücü ve y›prat›c› etkilerini
azaltmak üzere gerçeklefltirdi¤i psikososyal destek çal›flmalar›, ulusal ve uluslararas›
kamuoyunun takdiriyle karfl›lanm›flt›r.

Türkiye’de yaflanan 1999 Marmara ve Düzce Depremleri’nin ard›ndan Türk
K›z›lay›’nda gerçekleflen büyük de¤iflim ve geliflimin parças› olan psikososyal destek
hizmetleri, Uluslararas› K›z›lay ve K›z›lhaç Dernekleri Federasyonu öncülü¤ünde bir program
olarak organizasyonumuz içinde bafllat›lm›fl ve halen  Afet Müdahale ve Yard›mlar Yönetimi
Bölümü, Psikososyal Birimi çat›s› alt›nda sürdürülmektedir. Psikososyal uzmanlar›m›z
taraf›ndan yap›lan çal›flmalar; do¤rudan afet ma¤durlar›na hizmet götürmekten akademik
çal›flmalara, yaz›l› ve bas›l› belgeler oluflturmaktan toplumu bilinçlendirme
organizasyonlar›na kadar uzanan genifl bir alana yay›lmaktad›r. 

Türk K›z›lay› Genel Müdürü olarak; psikososyal destek hizmetlerimizin, dünyada bu
konuda yürütülen s›n›rl› say›da program içinde, örnek gösterilir duruma gelmifl olmas›ndan
ve organizasyonumuzun yurt içinde afetlerde psikososyal destek alan›nda bir çok kurum ve
kurulufla öncülük etmesinden gurur duyuyorum. Afet bölgelerinde ve ço¤u zaman zor koflullar
alt›nda görev yapm›fl arkadafllar›m›n eflsiz deneyimleriyle ortaya ç›kan bu eserin haz›rl›k ve
bas›m aflamas›nda eme¤i geçenlere içtenlikle teflekkür ediyor ve bu rehberin afetten
etkilenenlere umut götüren tüm psikososyal destek çal›flanlar›na ›fl›k tutmas›n› diliyorum.

Sevgi ve Sayg›lar›mla
Ömer TAfiLI

Genel Müdür
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AFETLERDE PS‹KOSOSYAL H‹ZMETLER B‹RL‹⁄‹ (APHB)
Union of Disaster Psychosocial Services (UPDS)

Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birli¤i: Türkiye K›z›lay Derne¤i, Türk
Psikologlar Derne¤i, Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i, Türkiye
Psikiyatri Derne¤i, Çocuk ve Gençlik Ruh Sa¤l›¤› Derne¤i, Türk
Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Derne¤i aras›nda, 16 May›s 2006
tarihinde imzalanan bir protokol ile toplum psikolojisini olumsuz etkileyen afetler
ve kriz durumlar›nda psikososyal müdahalelerin yürütülmesi amac›yla kurulmufltur.

Afetlerde ve ola¤an dönemde; psikososyal hizmetlere gereksinim duyan kifli ve
gruplar›n ihtiyaçlar›n›n, en etkili biçimde ve iflbirli¤i halinde karfl›lanmas›, ulusal
ve uluslararas› alanda meydana gelen afetlere Birlik üyesi tüm sivil toplum
kurulufllar›yla daha etkili müdahale edebilmesini hedefleyen Afetlerde Psikososyal
Hizmetler Birli¤i  bugüne dek;
� Türk K›z›lay› Güney Asya ‹nsani Yard›m Operasyonu çal›flmalar›n›n

de¤erlendirilmesi 
� “Olas› ‹stanbul Depremi Ruhsal Sonuçlar› ve Psikososyal Yaklafl›mlar”

Toplant›s›
� ‹zmir Zafer ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerini ve velileri tafl›yan otobüsün kaza

yapmas› sonucu hayat›n› kaybeden ve yaralanan ö¤rencilerin ailelerine
yönelik  “Psikososyal Destek” çal›flmalar› 

� Ankara Anafartalar Çarfl›s›’nda meydana gelen terör eyleminin ard›ndan
etkilenenlere yönelik psikososyal destek çal›flmalar›

� Bala Depremlerine yönelik ihtiyaç tespit ve de¤erlendirme çal›flmalar›
� “Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birli¤i Çal›fltay›” gibi etkinlik ve müdahaleler

düzenlemifltir.

Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birli¤i Sekreteryas› Türk K›z›lay› taraf›ndan
yürütülmektedir.
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TEfiEKKÜR

2000 y›l›ndan beri özveri ve baflar›yla yürütülmekte olan Türk K›z›lay›
psikososyal hizmetlerinin, bafllamas› ve yap›land›r›lmas›nda eme¤i bulunan Say›n
Dr. Tevfik ÇEV‹LB‹LEN, Caroline SCHLAR, Burcu AYDIN, Suat ÖZÇA⁄DAfi’a,
de¤erli görüflleri ile çal›flmalar›m›za yön vermifl Say›n Prof. Dr. Nuray KARANCI,
Prof.Dr. Tamer AKER, Doç.Dr. Filiz DEM‹RÖZ’e; Türk K›z›lay› psikososyal
hizmetlerinde birlikte çal›flt›¤›m›z arkadafllar›m›z Nazif DA⁄, Meryem YALÇIN,
‹clal GEZER, Serkan ÇALLI, Tamer YILMAZ, Seher TEZEREN, Hakan ÇAKTÜ,
Melek VATANSEVER, Songül ÇEL‹K, Betül Zeynep OKfiAK, Naz›m SER‹N, Füsun
KARTALO⁄LU, Cennet TUNÇ, Tolga MAR, Bülent ÖZTÜRK, Melisa Ekin
KIZILDEM‹R, Ömer EK‹NC‹, Fulden BAK, Feride SONGURTEK‹N, Yeflim ÜNAL,
Nevin KÜÇÜK, Pervin URAL, Aylin D‹NÇ, Sinem GÜLENÇ, Ercüment ERBAY,
Öznur AC‹CBE, Ekin Ö⁄ÜTO⁄ULLARI’na ve burada ismini sayamad›¤›m›z ancak
yolumuzun bir yerlerde kesiflmifl oldu¤u tüm dostlar›m›za gönülden teflekkür ediyor
ve bu rehberin insanl›¤›n ac›lar›n› dindirme yolunda psikososyal destek
uygulay›c›lar›n›n geliflimine katk›da bulunmas›n› diliyoruz.

Türk K›z›lay›
Afet Müdahale ve Yard›mlar Yönetimi Bölümü

Psikososyal Birim 
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1. BÖLÜM  GENEL ÇERÇEVE

PS‹KOSOSYAL DESTEK 

“Psikososyal” kelime anlam›yla birbirini sürekli etkileyen psikolojik ve
sosyal etkilerin hareketli iliflkisi anlam›na gelirken; afetlerde psikososyal
destek; afet sonras› ortaya ç›kabilecek psikolojik uyumsuzluklar›n
/bozukluklar›n önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde iliflkilerin yeniden
kurulmas›/gelifltirilmesi, etkilenenlerin ‘normal’ yaflamlar›na geri dönmesi
sürecinde kendi kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmelerinin sa¤lanmas›,
toplumda gelecekte ortaya ç›kmas› muhtemel afet ve acil durumlarla bafla
ç›kma/iyileflme/toparlanma becerilerinin artt›r›lmas› ve yard›m
çal›flanlar›n›n desteklenmesini içeren ve afet döngüsünün her aflamas›nda
yürütülen çok disiplinli hizmetler bütünü olarak ifade edilebilir.

Afetlerde* ve acil durumlarda** psikososyal destek;

� Empati, anlama ve duyarl›l›k yoluyla etkilenenlere psikolojik destek
vermek, psikiyatrik hizmetlere ihtiyac› bulunanlar› belirlemek ve
yönlendirmek,

� Yard›m çal›flmalar›n›n tamam›n›n, etkilenen toplumun nüfus yap›s›,
sosyal, kültürel, etnik koflullar›na uygun flekilde sürdürülmesini
sa¤lamak,

� Bireylerin, toplumun ve kurumlar›n ihtiyaç duydu¤u bilgileri yaymak,

� Toplum kat›l›m› ve gönüllülü¤ün desteklenmesi yoluyla, bireylere,
ailelere ve topluma kendi ihtiyaçlar›n› belirlemeleri, çözüm için
harekete geçmeleri ve kendi kendine yard›m becerileri
gelifltirmelerini sa¤lamalar› konusunda destek olmak,

� Toplumda varolan hizmetler ile toplumsal ihtiyaçlar›n buluflmas›n›
sa¤lamak,
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* Afet ‹nsanlar ve ülkeler için fiziksel, sosyal ve ekonomik kay›plar do¤uran, normal yaflam›
ve insan faaliyetlerini durdurarak ve/veya kesintiye u¤ratarak topluluklar› etkileyen do¤al,
teknolojik ya da insan kökenli olaylar› ifade eder.

** Acil Durum ‹nsan hayat›, refah›, mülk ve çevre aç›s›ndan do¤rudan tehdit oluflturan her
tür durumu ifade eder.



� Bireylerin, ailelerin ve toplumun kendi ihtiyaçlar›n› karfl›lamas›na ve
sorunlar›n›n çözümüne yönelik projeler uygulamas›n› ve/veya
projelere kat›lmas›n› destekleyerek, gelecekte ortaya ç›kmas› olas›
acil durumlara haz›rl›kl› olmas›n› sa¤lamak,

� Afetlerde çal›flacak kurum ve kurulufllar aras›nda iflbirli¤ini
gelifltirmek,

� Yard›m çal›flanlar›na*yönelik; ekip iliflkileri, iletiflim becerileri,
afetten etkilenenlerle iliflkiler konular›yla ilgili bilgileri ve kendi
kendine yard›m yollar›n› aktarmak, ayr›ca ihtiyaç duyduklar›
psikolojik destek çal›flmalar›n› yürütmektir. 

PS‹KOSOSYAL MÜDAHALE

Afetler ve acil durumlarda psikososyal müdahale, afetler sonras›nda
etkilenen bireylerin, normal yaflant›lar›na geçifl sürecini h›zland›rmaya ve
toplumun varolan gereksinimlerini tespit ederek; gelecekte ortaya ç›kmas›
olas› afetlerle bafla ç›kma, müdahale edebilme kapasitesinin ve
iyileflme/toparlama becerilerinin artt›r›lmas›na ve yard›m çal›flanlar›n›n
desteklenmesine yönelik etkinlik ve hizmetler bütünü olarak ifade edilebilir.

PS‹KOSOSYAL MÜDAHALE ARAÇLARI

� ‹htiyaç ve Kaynak De¤erlendirmesi, afetlerden hemen sonra
yap›lan ilk psikososyal müdahaledir. Bu de¤erlendirme;
etkilenenlerin etkilenme dereceleri ve flekilleri, içinde bulunduklar›
sorunlar ve ihtiyaçlar, toplumda varolan kaynak kifli/kurumlar,
bunlar›n çal›flma flekilleri, varolan hizmetler/sunulufl flekilleri ve
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* Yard›m Çal›flan› Bu terim afet ve acil durumlarda hizmet sunan kurum-kurulufllar›n yard›m
görevi yürüten çal›flanlar›n› ifade etmektedir.

Psikososyal Destek;
Psikolojik ya da psikiyatrik tedavi de¤ildir.
Ak›l hastal›¤› ya da ciddi fiziksel rahats›zl›klar konusunda bir
dan›flmanl›k ya da terapi de¤ildir.



uygulanacak psikososyal müdahale plan›n›n ana hatlar›yla
oluflturulmas› olarak özetlenir. Uzmanlar taraf›ndan gözlemlere ve
genel bilgilere dayanan ihtiyaç ve kaynak de¤erlendirmesi
yap›labilece¤i gibi; durum “psikososyal ihtiyaç belirleme formu” (Ek
1) gibi araçlarla da de¤erlendirilebilir. Hangi yöntemin
kullan›laca¤› afetin niteli¤ine ve etkileme flekline göre de¤iflir. 

E¤er çok h›zl› bir de¤erlendirme yapmak gerekiyorsa öncelikle
genel de¤erlendirme yap›lmas›, ilerleyen zaman içinde detayl›
uygulamalara gidilmesi uygun olacakt›r. ‹htiyaç ve kaynak
de¤erlendirmesinde süreç, genel bilgiden özel bilgiye do¤ru
gitti¤inden; genel ihtiyaçlar›n belirlenmesini takiben özel ihtiyaçlara
yönelik daha ayr›nt›l› bir toplum de¤erlendirmesi yap›l›r.

� Psikolojik ‹lk Yard›m, ihtiyaç ve kaynak de¤erlendirilmesi ile efl
zamanl› bafllayan bir psikososyal müdahaledir. Psikolojik ilk
yard›m, afetten etkilenenlerin duygular›n› ve yaflad›klar›n› ifade
etmelerine olanak verilmesi ve temel psikolojik bilgilerin iletilmesi
arac›l›¤›yla rahatlamalar›na, yaflad›klar› ve hissettiklerini
anlamland›rmalar›na yard›mc› olmay› hedefler. Psikolojik ilk yard›m
bireyler ve gruplarla yap›lan görüflmelerde uygulanabilece¤i gibi,
bilgilendirme amac›yla broflürlerin haz›rlan›p da¤›t›lmas›, medya
araçlar›n›n kullan›lmas›, panel, sempozyum gibi toplant›lar›n›n
düzenlenmesi yollar›yla da uygulanabilir. Çok say›da kiflinin
etkilendi¤i durumlarda bütün yollar›n kullan›lmas› uygun olacakt›r. 

� Sevk Etme ve Yönlendirme,  ihtiyaç/kaynak de¤erlendirmesi
ve psikolojik ilk yard›m süreçleri s›ras›nda ciddi psikolojik ve
psikiyatrik hizmetlere ihtiyaç duyanlar›n (anormal davran›fllar›
olanlar, biliflsel bozukluklar› devam edenler gibi) tedavi için
bölgedeki uzmanlara (psikolog, psikiyatrist) ve kurumlara (ak›l ve
ruh sa¤l›¤› hastaneleri, psikiyatri hastaneleri, hastanelerin psikiyatri
klinikleri gibi) yönlendirilmesini içeren  bir psikososyal müdahaledir.

� Bilgi Merkezi Oluflturma, bilginin ihtiyaç duyan herkesle
paylafl›ld›¤›, ihtiyaçlar›n ve kaynaklar›n bulufltu¤u, kolay ulafl›labilir
ve kullan›labilir bir bilgi merkezinin oluflturulmas› fleklinde bir
psikososyal müdahaledir. Afetlerin ard›ndan yaflanan kaos
ortam›nda do¤ru bilgiye ulaflmak hayati önem tafl›d›¤›ndan; bilgi
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merkezinin afetin hemen ard›ndan oluflturulmas› ve uzun bir süre
iflletilmesi, belki de hiç sonland›r›lmamas› önerilmektedir. 

� Toplumu Harekete Geçirme, afetlerden etkilenen bir toplumun
fark›na vard›¤› baz› ortak ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla iç ve d›fl
kaynaklardan yararlanarak sorunlara çözüm bulmak için bireylerin,
ailelerin ve toplumun harekete geçmesini sa¤lamay› ifade eder. Bu
kapsamda, bireylerin sosyal ifllevselliklerini* artt›rarak
normalizasyon** çal›flmalar› yap›labilir. Travmatik bir olay***

yaflad›ktan sonra bireyler, konuyla ilgili çal›flmalara ne kadar çabuk
dahil olurlar ve ne kadar aktif kat›l›m gösterirlerse, olay›n etkisini o
kadar az hissederler. Toplumu harekete geçirmede temel yönelim
bireyin kendi kendine yard›m edebilme becerisini art›rmakt›r. Bunun
için kapsaml› bir durum/ihtiyaç de¤erlendirmesi, toplumsal
kaynaklar›n belirlenmesi, incelemeler do¤rultusunda eylem plan›
haz›rlanmas›, sürecin izlenmesi ve de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Toplum kat›l›m› uygulamalar›nda toplumun bafla ç›kma al›flkanl›¤›
ve gelene¤i, geçmifl dönem iliflki ve örgütlenme yap›s›n›n
incelenmesi/dikkate al›nmas›, çal›flmalar› kolaylaflt›r›c› rol
oynayacakt›r.

� Sosyal Projeler, afetlerden sonra yayg›nl›kla kullan›lan
psikososyal müdahalelerden biridir. Bu projeler, etkilenen bireylerin
ihtiyaç ve sorunlar› do¤rultusunda harekete geçmelerine, bafla
ç›kma kapasitelerinin geliflmesine, afet sonucunda kaybolan
yaflam›n kontrolünü yeniden sa¤lama duygusunu hissetmelerine ve
sorumluluk almalar›na f›rsat veren projelerdir. 

� E¤itimler, en yayg›n kullan›lan psikososyal müdahalelerdendir.
Gerek afetten etkilenenlere, gerekse psikososyal destek
uygulamalar›nda çal›flan ve/veya çal›flma olas›l›¤› bulunan kiflilere
(psikologlar, sosyal hizmet uzmanlar›, kamp yöneticileri,
ö¤retmenler, sivil toplum örgütü çal›flanlar›, toplum liderleri gibi)
e¤itim yoluyla ulaflmak önemlidir.
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* Sosyal ifllevsellik Gündelik hayatta yap›lan ifllere devam etme

** Normalizasyon Normallestirme, anormal durumdan ç›karma

*** Travmatik olay Normal insan yaflant›s›n›n d›fl›nda olan ve herkeste fark edilir düzeyde
stres yaratan olay



� Çal›flana Destek, yard›m çal›flanlar›na yap›lan psikososyal
müdahalenin en genel ifadesidir. Çal›flana destek uygulamalar›,
afet yard›m hizmetleri s›ras›nda kullan›lacak bilgilerin, broflürler,
toplant›lar ve benzeri etkinliklerle yard›m çal›flanlar›na iletilmesi,
paylafl›m ve destek toplant›lar› düzenlenmesi, çal›flanlar› etkileyen
olumsuz faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin etkilerinin
azalt›lmas› yönünde giriflimlerde bulunulmas› etkinliklerini içerir.
Yard›m çal›flanlar›n›n, çal›flmalar›n› yürütürken afetten etkilenen
kiflilerle kurduklar› iletiflimden, kime, hangi yard›m›, ne flekilde
yapaca¤› noktas›na kadar gelen süreçte uygun flekilde
bilgilendirilmesi ve desteklenmesi de bu psikososyal müdahalenin
bir parças› olmaktad›r.

PS‹KOSOSYAL MÜDAHALELERDE TEMEL ‹LKELER

� Müdahaleler toplumu temel alan bir bak›fl aç›s›na sahiptir ve bu
alanda uzman kiflilerce yürütülür.

� Afetlere müdahale (acil yard›m), iyilefltirme, gelifltirme ve zarar
azaltma/haz›rl›k dönemlerinde (2. Bölüm’e bak›n›z) psikososyal
çal›flanlar›, yard›m ekibinin bir parças› olarak hareket eder.

� Müdahalelerde; etkilenenler pasif ma¤durlar de¤il, hayatta kalmay›
baflarm›fl güçlü kifliler olarak ele al›n›r. 

� Müdahalelerin tamam›nda, yararlananlar›n kapasitelerinin
geliflimini ve hizmetlerin sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak esast›r.

� Müdahalelerin tamam›nda kültürel, politik, dini, etnik yap›lar göz
önünde bulundurularak, toplumsal ba¤lar›n yeniden inflas› ve
korunmas› sa¤lan›r.

� Müdahaleler, hem sosyal yap›y› güçlendirmeyi ve sa¤lamlaflt›rmay›,
hem de sorunlarla bafla ç›kma konusundaki varolan kapasite ve
becerileri gelifltirmeyi amaçlar.

� Müdahalelerde, tan›mlar, amaçlar ve yöntemlerin,  etkilenen kifliler
ya da etkilenen kitlenin temsilcileriyle birlikte belirlenmesi ve tam
kat›l›m›n sa¤lanmas› esast›r.

� Müdahalelerde, basit, aç›k ve güvenilir bilgi ak›fl›n› sa¤lamak, bunu
sürdürmek ve hedef kitlenin bilgiye eriflmesini sa¤lamak önemlidir.
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� Müdahalelerde afet sonras›nda etkilenenlerde ortaya ç›km›fl
psikolojik, fizyolojik, zihinsel, davran›flsal tepkilerin anormal bir
duruma verilen normal tepkiler oldu¤u vurgulan›r. 

� Etkilenenlerin ihtiyaçlar›na yönelik psikososyal müdahaleler
planlan›rken; bölgenin psikososyal iyilik halinin afet öncesinde nas›l
oldu¤u, afet s›ras›nda nas›l bozuldu¤u, varolan stres etkenlerini ve
bunlarla bafla ç›kma mekanizmalar›n›n neler oldu¤u de¤erlendirilir.

� Etkilenenlerin beslenme, bar›nma gibi birincil ihtiyaçlar›,
psikososyal ihtiyaç/kaynak de¤erlendirmesi s›ras›nda gözetilir ve
önceli¤i vard›r. Birincil ihtiyaçlar karfl›lanmadan, psikososyal
ihtiyaçlar› karfl›layacak müdahaleler yapmak baflar›yla
sonuçlanmayacakt›r.

� Müdahaleler, özel ihtiyaçlar›n ortaya ç›kt›¤› ve kendine özgü
özellikleri olan karmafl›k durumlar dikkate al›narak planlan›r, birincil
ihtiyaçlar›n yan›nda ortaya ç›kabilecek di¤er ihtiyaçlar da hesaba
kat›l›r. Örne¤in; psikolojik travmaya müdahale, yard›mdan
faydalananlar›n güvenli¤i ve korunmas›, koruyucu aile deste¤i,
mülteciler ve kendi topraklar›nda mülteci konumuna düflmüfl kifliler
için destek ihtiyaçlar› gibi…

� Yard›mlardan yararlanan birey, aile, grup ve topluluklar›n,
yaflad›klar› toplum içinde etiketlenmemelerine dikkat edilir.

� Yard›ma ihtiyaç duyanlara daha kolay ve h›zl› ulaflabilmek
amac›yla;  psikososyal e¤itimlerde ekip personeli, yerel personel ve
gönüllülere öncelik verilir. Bu kifliler bafla ç›kma yollar›n›
ö¤renirlerse hem kendilerine hem de etkilenenlere yard›m
edebilirler.

� Müdahalelerde; yerel çal›flanlar, yerel organizasyonlar ve
gönüllüler yerel halk›n öncelikleri, endifleleri ve ihtiyaçlar›
konular›nda güvenilir bilgi sa¤lamak için de¤erlendirilir.

� Afetin ilk döneminde (akut dönem), etkilenen bölgede yürütülen
psikososyal müdahaleler bilimsel araflt›rmalara kaynak olmas›
amac›yla kullan›lamaz.

� Stresle bafla ç›kma, etkilenenlerle iletiflim, kiflisel bak›m ve bunun
gibi bilgilerin; yard›m çal›flanlar›na, haz›rl›k dönemindeki
psikososyal çal›flmalarla aktar›lm›fl olmas›na dikkat edilir.
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2. BÖLÜM PS‹KOSOSYAL DESTEK
UYGULAMALARI

Psikososyal destek uygulamalar›, di¤er bir deyiflle psikososyal
müdahaleler gerçeklefltirildikleri dönem ve yere göre de¤ifliklik
göstermektedir. Bu bölümde uygulamalar, afet etkinliklerinin dönemlerine
göre uygulamalar, toplum merkezlerinde, tatbikatlarda ve kamplar/çad›r
kentlerde uygulamalar bafll›klar› alt›nda ele al›nm›flt›r.

AFET VE AFET ETK‹NL‹KLER‹N‹N DÖNEMLER‹

Afet terimi, en genel tan›mla; insanlar ve ülkeler için fiziksel, sosyal ve
ekonomik kay›plar do¤uran, normal yaflam› ve insan faaliyetlerini
durdurarak ve/veya kesintiye u¤ratarak topluluklar› etkileyen do¤al,
teknolojik ya da insan kökenli olaylar› ifade eder. Afetler kökenleri ve
meydana gelifl h›zlar›na göre türlere ayr›lmaktad›r.

Kökenlerine göre afetler: 

� Do¤al Afetler (Deprem, tsunami, sel, heyelan, yang›n gibi)

� Teknolojik Afetler (Nükleer patlamalar, kimyasal/radyoaktif
s›z›nt›lar gibi)

� ‹nsan Kökenli Afetler (Bölgesel/iç savafllar ve çat›flmalar,
patlamalar,  terör olaylar›, kitlesel göçler gibi)

� Meydana gelifl h›z›na göre afetler:

� Ani Geliflen Afetler (Deprem, ç›¤, hortum gibi)

� Yavafl Geliflen Afetler (Kurakl›k, erozyon, küresel ›s›nma gibi)

olarak s›ralanmaktad›r.

Kökenleri ve geliflim h›zlar› ne olursa olsun, afetlerle ilgili etkinlikler 5
ana dönemde ele al›nabilir. Bunlar;

1. Acil Yard›m (Müdahale) Dönemi Bir afetin oluflunu takip
eden ve afetten hemen sonra bafllayarak, afetin büyüklü¤üne ba¤l› olarak
genellikle 1-3 ayl›k bir süre içerisinde sürdürülen etkinlikleri ifade eder.
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2. ‹yilefltirme Dönemi Afetin sonras›nda; etkilenen toplumun
haberleflme, ulafl›m, su, elektrik, kanalizasyon, e¤itim, uzun süreli geçici
iskan, ekonomik ve sosyal faaliyetler  gibi hayati ihtiyaçlar›n›n en alt
düzeyde karfl›lanabilmesi için gereken etkinlikleri içerir.

3. Gelifltirme Dönemi Afetten etkilenen veya zarar gören tüm
insan aktivitelerinin afetten önceki düzeyden daha ileri bir düzeyde
karfl›lanabilmesi hedefiyle, toplumun afet nedeniyle bozulmufl olan
ekonomik, sosyal ve psikolojik bütünlü¤ünün yeniden sa¤lanmas›na
yönelik etkinlikleri içerir.

4. Zarar Azaltma ve Haz›rl›k Dönemi Afetlere yönelik
müdahale stratejilerinin belirlenmesi, acil hizmetlerin planlanmas›, geçici
bar›nma yerlerinin belirlenmesi, haz›rl›k e¤itimleri, bireylerin, ailelerin,
yerel topluluklar›n ve kurulufllar›n olas› afet zararlar›n› azaltmak amac›yla
alabilecekleri önlemlerin tan›mlanmas›, toplumun bilinçlendirilmesi ve
bunlara iliflkin yat›r›mlar›n yap›lmas› etkinliklerini içerir.

Afet Etkinliklerinin Dönemleri

Birbiriyle iç içe girmifl, birbirini takip etme zorunlulu¤u olan, bir önceki

safhada yap›lan çal›flmalar›n bir sonraki safhada yap›lacak olanlar› büyük
ölçüde etkiledi¤i ve süreklilik göstermesi gereken bu etkinlikler, afet halkas›
veya afet zinciri olarak düflünülebilir.
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Bu afet zincirinde psikososyal uygulamalar, Acil Yard›m,
‹yilefltirme, Gelifltirme, Zarar Azaltma ve Haz›rl›k dönemlerinde
kendini göstermektedir.

DÖNEMLERE GÖRE PS‹KOSOSYAL UYGULAMALAR

AC‹L YARDIM DÖNEM‹

Acil Yard›m Dönemi, afetin hemen ard›ndan bafllayarak, yaklafl›k 3
ay süren ve insanlar›n normal yaflant›lar›na dönmeye bafllad›klar›
“‹yilefltirme Dönemi”ne kadar süren dönemdir.

0-1 Hafta

Amaç Bu dönemde amaç, acil dönem durum belirleme çal›flmalar›n›n
yap›lmas›d›r. Temel prensipler ve psikososyal müdahale araçlar› dikkate
al›narak psikososyal destek hizmetlerinin kimlere, nas›l ve nerede
sunulaca¤›n› belirleyici çal›flmalar bu dönemde yap›l›r. Bu çal›flmalar afet
müdahale hizmetlerinin koordine edildi¤i merkezde ve afetin meydana
geldi¤i bölgede/alanda yap›lacak çal›flmalar olarak s›n›fland›r›labilir.

Koordinasyon Merkezinde Yap›lacak Psikososyal 
Uygulamalar

� Psikososyal uzmanlar›n ekipte/alanda çal›flmak üzere
görevlendirilmesi

� Psikososyal belgelerin (broflür, sunum, rehber gibi) ekibe/alana
gönderilmesi, ihtiyaç halinde yeni belgelerin haz›rlanmas›

� Psikososyal alanda eflgüdümlü çal›fl›lan di¤er paydafllar›n
(üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kurulufllar› gibi)
haberdar edilmesi ve harekete geçirilmesi 

� Duruma göre, kay›tl› gönüllüler aras›ndan, alanda çal›flmak üzere
görevlendirme yap›lmas›
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Psikososyal uygulamalara iliflkin bilgiler özellikle ani bafllan-
g›çl› do¤al olaylar sonucu ortaya ç›kan afetler (deprem, tsuna-
mi, sel bask›n›, toprak kaymas›...) ve insan eliyle ortaya ç›kan
baz› afetler (kazalar, yang›nlar...) göz önüne al›narak haz›r-
lanm›flt›r.



� Afet bölgesinde yard›m etmek üzere görevli müdahale ekiplerine
psikolojik ilk yard›m, stresle bafla ç›kma, gidilecek bölgenin sosyo-
ekonomik yap›s› gibi konular ile ilgili bilgilendirme (uyum e¤itimi)
yap›lmas›

� Gerekti¤inde; görevli olarak afet bölgesine giden çal›flanlar›n
ailelerine psikososyal destek verilmesi

� ‹zleme, de¤erlendirme ve raporlama süreçlerinin takip edilmesi 

Alanda Yap›lacak  Psikososyal Uygulamalar

� Afet bölgesine yönelik ihtiyaç ve durum de¤erlendirmesi yap›larak
raporlanmas› (EK 2’de bulunan rapor format› kullan›labilir)

� Bilgi merkezinin kurulmas›; afetin ilk etkilerine ait bilgilerin
yay›lmas› , duyuru ve ilan panolar›n›n oluflturulmas›, hizmet sunulan
kiflilere ait bilgilerin kaydedilmesi, kay›p aile yak›nlar› için bilgi
formlar› ve ilanlar›n›n haz›rlanmas›

� ‹htiyaç ve kaynak de¤erlendirmesi sürecinin bafllat›lmas›

� Zarar görebilir/incinebilir gruplar›n belirlenmesi (Bölüm IV’e
bak›n›z)

� Yard›m hizmetleri kampta/çad›r kentte sunuluyor ise; psikososyal
ofis çad›r› ve sosyal çad›rlar (okul, cami, etkinlik çad›r› gibi)
kurulmas› için giriflimde bulunulmas›

� Psikolojik ilk yard›m  çal›flmalar› için müdahale plan› ç›kar›lmas› ve
plan›n uygulanmas›

� Varolan ruh sa¤l›¤› merkezleri (psikiyatri klinikleri, hastaneler gibi)
ve toplum merkezleri gibi kaynaklar›n›n belirlenmesi

� Hastaneler, okullar gibi yerlerin ihtiyaç- kaynak de¤erlendirmesi
için ziyaret edilmesi

� Yerel çal›flanlar›n (Bölüm III’e bak›n›z) ve toplum liderlerinin
belirlenmesi

� Kaynaklar›n (kamu kurum/kurulufllar›, sivil toplum örgütleri ve di¤er
kifli ve kurumlar gibi) belirlenmesi, hizmet sunma koflullar›n›n
ö¤renilmesi 
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� Psikososyal uygulamalarda görev alacak gönüllülerin bulunmas›,
e¤itimi, hizmetlere yönlendirilmesi ve takibi 

� Yerel, kültürel, dini ve manevi destek sistemleri ve geleneklerin
ö¤renilmesi ve bu bilginin di¤er yard›m çal›flanlar›yla paylafl›lmas›

� Psikolojik ilk yard›m müdahalesi kapsam›nda; bireysel görüflmelerin
yap›lmas›, sevk etme ve yönlendirme sisteminin alt yap›s›n›n
oluflturulmas›, paylafl›m gruplar› ve çad›r/ev ziyaretleri
düzenlenmesi

� Kültürel bafla ç›kma mekanizmalar›n›n desteklenmesi (cenaze
törenleri, dini ve kültürel adetler, yas dönemine ait gelenekler gibi)

� Hedef kitlelere yönelik etkinlikler düzenlenmesi (çocuklarla oyun
etkinlikleri, kad›nlarla toplant›lar, yafll›larla bilgilendirme amaçl›
görüflmeler gibi)

1 Hafta – 3 Ay

Amaç Bu dönemde psikososyal müdahale araçlar› ve temel
prensipler do¤rultusunda bir önceki dönem bafllat›lm›fl olan çal›flmalar
sürdürülür. Etkilenenlerin normal yaflamlar›na dönmelerini kolaylaflt›r›c›
etkinlikler ve psikososyal e¤itimler özellikle bu dönemde önem kazan›r.
Daha sonraki dönemlerde yürütülecek psikososyal çal›flmalar›n
planlanmas› ve alt yap›s›n›n haz›rlanmas› da bu dönemde yap›l›r. Bu
planlama ve haz›rl›k çal›flmalar› için psikososyal destek ofisleri kurulabilir. 

‹htiyaç ve Kaynak De¤erlendirme (‹lk dönemden devam) 

� Afetin etki alan›ndaki idari birimler (il, ilçe gibi) hakk›nda bilgi
toplanmas› (yerel halk ve toplum liderleri ile görüflmeler, ihtiyaç ve
de¤erlendirme formlar›, bölgenin özellikleriyle ilgili resmi kay›tlar,
yerel yöneticilerle ve di¤er ilgili kifli ve kurumlarla görüflmeler gibi)
bilgilerin sürekli güncellenmesi ve raporlanmas› 
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Afetten etkilenenlere yap›lacak her tür yard›m›n ve da¤›t›lacak
her tür yard›m malzemesinin kültüre uygun olmas›na dikkat
edilmelidir.



� Bölgede bulunan di¤er kaynak kifli ve kurumlarla* düzenli iletiflim
sisteminin kurulmas›, e-posta gruplar› oluflturulmas›, toplant›lar
düzenlenmesi 

� Yerel/ulusal medya kurulufllar›na ait iletiflim bilgilerinin toplanmas›

� Varolan ruh sa¤l›¤› merkezleri (psikiyatri klinikleri, devlet
hastaneleri, özel hastaneler, askeri hastaneler) ve toplum merkezleri
gibi kaynaklara yönelik sevk etme ve yönlendirme sisteminin
kurulmas› 

� Sosyal haritalar›n** haz›rlanmas› 

� Yard›m hizmetleri kampta/çad›r kentte sunuluyor ise; hizmet 
verilen kitleye ait bilgilerin (nüfus, yafl, cinsiyet, ihtiyaçlar, kaynaklar
gibi) güncellenmesi, kamp/çad›r kent yönetimine etkilenen
kiflilerden kat›l›m›n sa¤lanmas›

Genel Psikososyal Uygulamalar

� Yerel psikososyal çal›flanlar›n ifle al›m sürecinin tamamlanmas› ve
psikososyal e¤itimlerin verilmesi (3. Bölüm’e bak›n›z)

� Gönüllüler ve toplum liderlerine yönelik psikososyal e¤itimlerin
verilmesi

� Zarar görebilir/incinebilir gruplar›n (4. Bölüm’e bak›n›z)
ihtiyaçlar›na yönelik kaynak bulma çal›flmalar› ve hizmet
programlar› yürütülmesi 

� Alanda düzenlenen psikososyal toplant›lara kat›l›m sa¤lanmas›

� Psikososyal broflürlerin gerekiyorsa güncellenmesi, günlük kullan›m
diline çevrilmesi, kültürel adaptasyonunun yap›lmas› ve ihtiyaç
duyulmas› halinde yeni broflürler oluflturulmas›, broflürlerin bas›m›
ve da¤›t›m›
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* Kaynak kifli ve kurumlar Türk K›z›lay› afet müdahalelerinde kaynak kurumlar aras›nda
Uluslararas› K›z›lay-K›z›lhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi
(ICRC), Operasyonda bulunan Ulusal Dernek (ONS), Kat›l›mc› Ulusal Dernekler (PNS),
Birleflmifl Milletler Kurulufllar› (UNICEF, UNOCHA, UNHCR gibi), Dünya Sa¤l›k Örgütü

(WHO) öne ç›kmaktad›r.

** Sosyal Haritalar Etkilenen bölgenin haritas› üzerinde ihtiyaçlar›n yo¤unlu¤unun,
türlerinin, ve kaynaklar›n (okullar, hastaneler, toplum merkezleri, yard›m da¤›t›m merkezleri
gibi) farkl› renklerle iflaretlendi¤i, ihtiyaç ve kaynaklar›n görsel olarak aktar›ld›¤› haritalard›r.



� Medya araçlar›, toplant›lar, afifl ve posterler, toplant›lar arac›l›¤›
ile; afetlerin psikososyal etkileri ya da ihtiyaç duyulan di¤er
konularda bilgilendirme çal›flmalar› yap›lmas› 

� Bilgi merkezi ve uzun dönem psikososyal çal›flmalar›n haz›rl›klar›
için psikososyal ofis/iletiflim noktalar›n oluflturulmas›

� Psikiyatrik müdahale ya da uzun süreli psikolojik dan›flmanl›k
ihtiyac›nda olan kiflilerin sevk edilmesi/yönlendirilmesi

� Toplum merkezi kurma konusunda bir durum de¤erlendirmesi
yap›larak; kurulacak ise alt yap›, mevzuat ve di¤er idari haz›rl›k
çal›flmalar›n›n yap›lmas›

Toplumu Harekete Geçirme Uygulamalar›

� Toplumda ortak sorun/ihtiyaçlar ve bunlara yönelik kaynaklar
de¤erlendirilerek, bireylerin kendi ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ya da
sorunlar›n› çözmek için harekete geçmelerine olanak veren k›sa
süreli sosyal projeler uygulanmas›

� Etkilenen bireylerin yard›m faaliyetlerine kat›l›mlar›n› teflvik edecek
ve kolaylaflt›racak düzenlemeler yap›lmas›

Çal›flana Destek Uygulamalar›

� Yard›m çal›flanlar›na yönelik; paylafl›m toplant›lar›, bireysel ve grup
görüflmeleri, broflür da¤›t›m› ile bilgilendirme yap›lmas›

� Çal›flanlar›n ihtiyac›na yönelik stresle bafla ç›kma, iletiflim ve
benzeri konularda e¤itimler düzenlenmesi

� Çal›flanlar›n ihtiyaçlar›n›n, sorunlar›n›n ve stres kaynaklar›n›n
belirlenmesi, bu ihtiyaç, sorun ve stres kaynaklar›n›n ortadan
kald›r›lmas› yönünde giriflimlerde bulunulmas›, gerekiyorsa bu
konuda çal›flmalar yap›lmas› (sosyal etkinlikler düzenlemek gibi)

‹dari Uygulamalar

� ‹zleme ve de¤erlendirme (5. Bölüm’e bak›n›z)

→ Raporlama (günlük-haftal›k-ayl›k), dosyalama, arflivleme

→ Görüntüleme (film ve foto¤raf)

� Toplant›lar

→ Yerel çal›flanlar ile yap›lan toplant›lar (günlük-haftal›k)

→ Ekip yöneticileri ile yap›lan toplant›lar (haftal›k toplant›-günlük
bilgilendirme)
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Gönüllü Organizasyonu

� Gönüllü arama, seçim ve kabul çal›flmalar› (3. Bölüm’e bak›n›z)

� Gönüllü e¤itimleri

� Gönüllülerin varolan psikososyal çal›flmalara kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
ya da ihtiyaçlar do¤rultusunda yeni çal›flma programlar›
oluflturulmas›

‹Y‹LEfiT‹RME – GEL‹fiT‹RME DÖNEMLER‹

Amaç ‹yilefltirme dönemi afetin ard›ndan bafllayan, acil yard›m
dönemini takip eden, insanlar›n normal yaflant›lar›na geçifl dönemini
kapsayan dönemdir. Bu dönem uzun vadeli projelere geçilen, toplumu
harekete geçirme ve kendi kendine yard›m becerilerinin gelifltirilmesi
amaçl› etkinliklerin yürütüldü¤ü bir dönemdir. Yerelde ortak çal›fl›lan
organizasyon ya da birimin psikososyal müdahale kapasitenin
gelifltirilmesi çal›flmalar›na da bu dönemde bafllan›r. Gelifltirme
döneminde ise yerel, ulusal ve uluslararas› kurum, kurulufl ve sivil toplum
örgütleriyle ba¤lant›lar›n gelifltirilmesine yönelik etkinlikler önem kazan›r.
Gelifltirme döneminde temel amaç yerel psikososyal kapasitenin
artt›r›lmas›d›r. 

Genel Psikososyal Uygulamalar

� Acil yard›m döneminde yürütülen çal›flmalar›n, yeni döneme
uyarlanarak sürdürülmesi

� Psikososyal destek ofisinde  yap›lacak bireysel görüflmeler ve grup
görüflmeleriyle temel psikososyal bilgilerin aktar›lmas›

� Bilgi merkezi ve sosyal harita bilgilerinin güncellenmesi, sosyal
haritan›n gerekiyorsa yenilenmesi 

� E¤itimler  ve gönüllü organizasyonu çal›flmalar›na devam edilmesi

� Uzun süreli psikososyal program stratejileri, bütçe ve insan kayna¤›
konular›n›n netlefltirilmesi ve yetkililerce onaylanmas›n›n sa¤lanmas›

� Toplum merkezi kurulmas›na karar verilmifl ise,
kurulum/organizasyon ve di¤er idari/resmi çal›flmalar›n›n
tamamlanmas›

� Yerel psikososyal personelin belirlenen strateji do¤rultusunda
yönlendirilmesi, takibi ve de¤erlendirilmesi
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� ‹zleme ve de¤erlendirme kapsam›nda; alanda/toplum merkezinde
yürütülen psikososyal uygulamalar›n etkilili¤i ya da flekillendirilmesi
amac›yla bilimsel araflt›rma önerileri haz›rlanmas› ve uygulanmas›
konusunda giriflimlerde bulunulmas›

� ‹zleme ve de¤erlendirme s›ras›nda ortaya ç›kabilecek yeni
ihtiyaçlara ve sorunlara yönelik e¤itim, broflür, toplant› ve benzeri
etkinliklerin organize edilmesi

Toplumu Harekete Geçirme Uygulamalar›

� ‹lk dönemde toplumun sorun ve ihtiyaçlar›na yönelik yürütülen
sosyal projelerin sürdürülmesi, gerekiyorsa uzun dönemli yeni
projeler planlanmas› ve bafllat›lmas›

� Planlanan uzun dönem çal›flmalar›n medya ve di¤er araçlar ile
topluma duyurulmas›

� Toplum merkezi kuruluflu için gerekli incelemelerin yap›lmas›,
altyap› çal›flmalar›n sonland›r›lmas›, aç›l›fl› ve çal›flmalara
bafllamas›

� Gönüllü organizasyonu çal›flmalar›n›n sürdürülmesi

� E¤itim, broflür, seminer, poster ve benzeri bilgi yayma araçlar›nda,
nispeten normale dönen yaflam koflullar›nda karfl›lafl›labilecek (ifl ve
evlilik sorunlar›, alkol ve madde kötüye kullan›m›, umutsuzluk gibi)
sorunlarla bafla ç›kma yollar›na iliflkin bilgilerin de aktar›lmas›

Psikososyal Kapasite Gelifltirme Uygulamalar›

� Psikososyal çal›flmalar›n, ortak çal›fl›lan organizasyon ya da birime
devredilmesi ile ilgili stratejilerin belirlenmesi ve onaylanmas›n›n
sa¤lanmas›  

� Psikososyal belgelerin güncellenmesi, günlük kullan›m diline
çevrilmesi, kültürel adaptasyonunun yap›lmas› çal›flmalar›n›n
sürdürülmesi

� Ortak çal›fl›lan kurum-kurulufl ya da birim çal›flanlar›na ve di¤er
ilgili kiflilere verilecek psikososyal e¤itimlerin tamamlanmas›

� Durum de¤erlendirmesi sonucunda, uygun bulunursa ortak çal›fl›lan
kurum-kurulufl ve birim içinde psikososyal destek birimi ya da
benzeri bir oluflum kurulmas› için giriflimlerde bulunulmas›
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� Ulusal ve uluslararas› kurum/kurulufllar ve di¤er paydafllarla ortak
strateji çerçevesinde çal›flmak için iflbirli¤i yap›lmas›, gerekiyorsa
protokollerin imzalanmas›

Çal›flana Destek Uygulamalar›

� Önceki dönemlerde yürütülen çal›flmalar›n, döneme uyarlanarak,
sürdürülmesi

‹dari Uygulamalar

� Tüm çal›flmalara ait kay›t, görüntü ve raporlar›n haz›rlanmas›,
sunumu, dosyalanmas›

� Yerel çal›flanlar›n takibi için düzenli toplant›lar ve raporlamalar

� ‹zleme ve de¤erlendirme (5. Bölüm’e bak›n›z)

� Uzun dönem stratejilerinin onaylanmas›n›n takibi ve bununla ilgili
ifllemler

ZARAR AZALTMA VE HAZIRLIK DÖNEM‹

Amaç Bu dönemde amaç; toplumu afetlere ve etkilerine karfl› güçlü
hale getirmek, tehlike ve riskleri de¤erlendirerek kapasite art›r›m› yoluyla
zarar görebilirli¤i azaltmakt›r. Bu amaçla yap›lan çal›flmalarda bireylerin
sosyal ifllevselliklerini yeniden kazanmalar›, normal yaflant›ya h›zla
dönülmesi, toplumun kendi kendine yard›m ve problem çözme süreçlerinin
kolaylaflt›r›lmas› temel al›nmaktad›r. Bölgesel ve yerel birimleri
desteklemek ve güçlendirmek yoluyla psikososyal müdahalenin de etkin ve
verimli yürütülmesi sa¤lan›r. ‹lk dönemlerde yürütülen etkinlikler yeni
döneme uyarlanarak devam ettirilir, toplum merkezi kuruldu ise zarar
azaltma ve haz›rl›k döneminin tüm çal›flmalar› merkez bünyesinde
yürütülür, afet tatbikatlar› da genellikle bu dönemde yap›l›r.

TOPLUM MERKEZLER‹NDE PS‹KOSOSYAL UYGULAMALAR

Toplum merkezleri; afet ve acil durumlar sonras›nda, toplumun sosyal
ifllevselli¤ini yeniden kazanmas›n› ve afet sonras› girilen olas› kriz
döneminden h›zla eski yaflant›ya dönülmesini amaçlayan ve tüm
etkinliklerinde toplum kat›l›m›n› esas olan sosyal hizmet kurulufllar›d›r.
Toplum merkezleri toplumun geliflmesi, kat›l›mc›, üretken ve kendine yeterli
hale gelmesi amac›yla kurulmaktad›r.
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Merkezlerde; koruyucu - önleyici, e¤itici, gelifltirici, tedavi ve rehabilite
edici ifllevler bir arada bulunur ve di¤er kurum-kurulufllarla iflbirli¤i ve
eflgüdüm içinde hizmet sunulur. Toplum merkezlerinin hedefleri; afetlere
maruz kalm›fl topluluklar›n bir an önce normal yaflant›lar›na dönmelerini
sa¤lamak, afetlerin ve travmatik olaylar›n etkileri hakk›nda toplumsal
fark›ndal›¤› artt›rmak, toplumun güç ve kaynaklar›n›n harekete
geçirilmesini sa¤lamak, kendi kendine yard›m ve problem çözme sürecini
kolaylaflt›rmak, toplumun bafla ç›kma becerisini artt›rmak olarak
s›ralanabilir. Toplum merkezlerinde yürütülen etkinlikler ve hizmetler flöyle
gruplanabilir; 

� E¤itim/Ö¤retim/Bilinç Kazand›rma Etkinlikleri

Merkezlerde toplumun ihtiyaçlar› ve talepleri do¤rultusunda planlanan
e¤itimler uzman personelin ya da uzman gönüllülerin deste¤i ile verilir.
Psikososyal destek program›n›n haz›r olan e¤itimleri aras›nda bulunmayan
konularda ortaya ç›kan ihtiyaca göre yeni e¤itimler haz›rlanabilir ya da
di¤er kurum ve kurulufllarla ortak e¤itim programlar› düzenlenebilir.
E¤itimler haz›rlan›rken önemli olan nokta, bölge halk›n›n ihtiyaçlar›n›n göz
önünde bulundurulmas›, farkl› yafl ve ihtiyaç gruplar›na ulaflabilecek
programlar oluflturulmas› ve toplum bilincini artt›rmaya odaklan›lmas›d›r.
Stresle bafla ç›kma, iletiflim becerileri, üreme sa¤l›¤›, çocuk bak›m› gibi
konularda e¤itim programlar› düzenlenebilir.

� Sosyal Projeler/Etkinlikler

Afet sonras›nda toplumun ve bireylerin kendi kendine yard›m
becerilerinin gelifltirilmesi amac›yla merkezlerde sosyal etkinlikler ve
projeler gerçeklefltirilir. Bu etkinlikler; bireylerin yeni beceriler edinmelerini
ve varolan yeteneklerini gelifltirmeyi amaçlayan kurslar, ilgi alanlar›n›
paylaflma imkân› sunan ve bireysel geliflimlerine katk› sa¤layan kulüpler
gibi devaml› etkinliklerden oluflur. Ayr›ca toplumun ihtiyaç ve talepleri
do¤rultusunda, bölgedeki yayg›n spor, sanat etkinlikleri ve yerel kaynaklar
göz önüne al›narak dönemsel etkinlikler düzenlenir. 

→ Sürekli Etkinlikler: Bilgisayar, yabanc› dil, meslek edindirme, dikifl-
nak›fl gibi kurslar, okuma, sinema, resim kulüpleri gibi.

→ Dönemsel Etkinlikler: Uçurtma flenli¤i, spor karfl›laflmalar›, çevre
temizli¤i, do¤a yürüyüflü, sanat bayram›, çocuk festivali gibi.
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→ Toplum Bilincini Artt›rma Etkinlikleri: Stresle bafla ç›kma paneli,
çocuklar ve travma konferans›, etkin ö¤renme yöntemleri
sempozyumu, cinsel hastal›klar ve korunma yollar› konferans› gibi.

� Dan›flmanl›k Hizmetleri ve Yönlendirme Hizmetleri

Merkezlerde, psikolojik deste¤e ihtiyac› olan birey, aile ve gruplara
temel düzeyde dan›flmanl›k hizmetleri verilir. Bu hizmetler bireysel
görüflmeler ya da paylafl›m/destek gruplar› yolu ile sunulur. Baflvuranlar
merkez etkinliklerine ya da uygun kurulufllara yönlendirilir. Etkili bir
yönlendirme hizmeti sunabilmek için di¤er kurum ve kurulufllar›n
çal›flmalar› düzenli olarak takip edilir.

� Yerel ‹htiyaç-Kaynak Tespit Çal›flmalar›

Acil durumlar veya afetlerin ard›ndan uygulamaya konan psikososyal
destek programlar›n›n en önemli hedeflerinden biri olan “yerel kaynaklar›
harekete geçirme ve kaynaklar ile ihtiyaç sahiplerini buluflturma” hedefine
yönelik ihtiyaç ve kaynak tespit çal›flmalar› yap›l›r.

� Afete Haz›rl›k ve Bilinçlendirme Çal›flmalar›

Merkezlerde, afetlerin birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerinin
azalt›lmas› amac›yla, psikososyal bak›fl aç›s›yla afete haz›rl›k ve
bilinçlendirme çal›flmalar› yap›l›r. Bu kapsamda; afetlerde psikososyal
müdahale planlar›n›n haz›rl›¤›, afet çal›flanlar›na destek, toplumu harekete
geçirme ve psikolojik ilk yard›m e¤itimleri, gönüllü ve profesyonellere
yönelik psikososyal ihtiyaç-kaynak de¤erlendirilmesi e¤itimleri gibi
etkinlikler say›labilir. 

� Gönüllü Hizmetleri

Gönüllüler, gerek ola¤an dönemde, gerekse afet ve acil durumlarda
psikososyal destek çal›flmalar›na büyük katk› sa¤lamaktad›rlar.
Merkezlerde düzenlenen kurslar, sosyal etkinlikler hatta e¤itimlerin bir
k›sm› tamamen gönüllüler taraf›ndan yürütülebilir. Merkezlerde gönüllü
organizasyonu kurulmas› ve bu sistemin sürekli takip edilmesi önemlidir.

TATB‹KATLARDA PS‹KOSOSYAL UYGULAMALAR

Tatbikatlar olas› afetler ve acil durumlara karfl› haz›rl›kl› olmak
amac›yla yap›lan, gerçekmifl gibi planlanan, güçlü ve zay›f noktalar›n
belirlendi¤i ve eksikliklerin de¤erlendirildi¤i  çal›flmalard›r.
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Türkiye’de Türk K›z›lay›, Sivil Savunma Genel Müdürlü¤ü, Türk Silahl›
Kuvvetleri ve benzeri kurumlar s›kl›kla tatbikat düzenleyen veya
düzenlenen tatbikatlar›n parças› olan kurumlard›r. Tatbikatlarda
yürütülecek psikososyal müdahalelerde:

� Tatbikat alan›n›n koflullar› önceden ö¤renilmeli ve haz›rl›kl›
gidilmelidir.

� Gerçek bir müdahale yap›lacakm›fl gibi tüm malzemeler (formlar,
broflürler, etkinlikler için gerekli ip, top, ka¤›t  gibi) tatbikat alan›na
götürülmelidir. 

� Tatbikat senaryosu önceden ö¤renilmeli ve senaryoya göre hangi
psikososyal müdahalelerin yap›labilece¤i planlanmal›d›r.
Tatbikatlar›n en fazla bir hafta sürdü¤ü düflünüldü¤ünde,
çal›flmalar›n ilk günleri psikolojik ilk yard›m ve ihtiyaç tespiti,
ilerleyen günlerde toplumu harekete geçirme uygulamalar› ve son
günlerde de normalizasyon ve sosyal proje gelifltirme çal›flmalar›
yap›lmas› önerilmektedir. Ayr›ca; çal›flana destek kapsam›nda
bireysel ve grup çal›flmalar› yap›labilir.

� Tatbikat alan›nda yap›lmas› planlanan çal›flmalar ekip yöneticisi ile
önceden görüflülmeli ve yap›lan çal›flmalarla ilgili raporlar düzenli
olarak yöneticiye iletilmelidir. Di¤er paydafllar›n istekleri/talimatlar›
ekip yöneticisi ve psikososyal destek çal›flan›n›n uygun bulmas›
halinde uygulanmal›d›r. 

� Psikososyal destek çal›flan›n›n tatbikat alan›n kurulmas›ndan
itibaren orada bulunmas› hem di¤er çal›flanlarla iliflkilerin
düzenlenmesi hem de psikososyal müdahalelerin alt yap›s›n›n
(psikososyal çad›rlar›n, ilan panolar›n›n nerede ve nas›l kurulaca¤›
gibi) haz›rlanabilmesi için çok önemlidir. 

� Psikososyal destek hizmetlerinin ne oldu¤u, tatbikata kat›lan
paydafllara iyi bir flekilde aktar›lmal›d›r. Psikososyal destek
hizmetlerinin önemini anlatmak ve s›n›rlar›n› çizmek çal›flmalar›n
daha düzenli ve verimli yürütülmesini sa¤layacakt›r.

� Tatbikat alan›nda herhangi bir psikososyal müdahalenin gönüllüler
yard›m›yla canland›r›lmas›; tatbikata kat›lanlar›n dikkatini
psikososyal kavram›na çekmekte ve kavram› somutlaflt›rd›¤›ndan
çal›flmalar› daha anlafl›l›r k›lmaktad›r.
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Tatbikat bitimine kadar senaryonun ve haz›rlanan planlar›n gerçekçi
bir flekilde uygulanmas› pratiklik kazan›lmas›n›, zay›f ve güçlü yönlerin
belirlenmesini sa¤layacakt›r.

KAMPLAR/ÇADIR KENTLERDE PS‹KOSOSYAL  UYGULAMALAR

Kamp / Çad›r Kent Nedir?

Ola¤anüstü durumlarda afet bölgelerinde afetlerden etkilenen bireyler
için kurulan ve çad›rlardan oluflan geçici yerleflim yerine çad›r kent,
yine ola¤anüstü durumlarda afet bölgelerinde çad›r, baraka ve benzeri 
araçlardan oluflturulan konak yerine kamp ad› verilmektedir. Kamplar ve
çad›r kentlerde, afete maruz kalan kiflilerin, afetin yaratt›¤› davran›flsal ve
psikolojik sorunlarla bafl edebilmesi için psikolojik ilk yard›m bilgisinin
ulaflt›r›lmas›, normal yaflama dönme çal›flmalar›n›n düzenlenmesi,
çal›flana destek çal›flmalar›n›n yürütülmesi hizmetleri ana çerçeveyi
oluflturur.

Genel ‹lkeler

� Kamplarda/çad›r kentlerde yürütülen tüm etkinlikler gönüllülük
ilkesine dayal›d›r. Kifliler herhangi bir etkinli¤e kat›lmak için
zorlanmaz. Tüm etkinliklerde gönüllülerin harekete geçirilmesi
kendine yard›m sürecini h›zland›rd›¤›ndan oldukça önemlidir. 

� Tüm çal›flmalarda etkilenenlerin sürece etkin olarak kat›lmas› ve
yerelde bulunan güç ve kaynaklar›n kullan›lmas› sa¤lanmal›d›r.
Süreç içinde yönlendirici ve kolaylaflt›r›c› bir rol üstlenilebilir. 

� Bireyleri ve gruplar› kendi bafllar›na karar vermek yönünde
güçlendirmek, çal›flmalar›n temelini oluflturur.

� Hedef gruplara yönelik özel alanlar›n planlanmas› ve geniflletilmifl
hizmetlerin sunulmas› önemlidir. Örne¤in çocuklar için oyun çad›r›,
kad›nlar için kiflisel temizliklerini yapabilecekleri konteyn›r
kurulmas›.

� Tüm uygulamalarda afetten etkilenen bölgenin kültürü ve yaflam
tarz›n› anlamak ve sayg› duymak gerekir.

� Yard›mlar›n, yararlanan kiflilerde ba¤›ml›l›k yaratmamas›na ve
etkilenenlerle kiflisel iliflki kurulmamas›na dikkat edilir. 
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� Benzer çal›flmalar›n tekrar›n› önlemek, çal›flmalar›n niteli¤ini do¤ru
belirlemek, elde bulunan kaynaklar› en etkili flekilde kullanabilmek
için di¤er ulusal ve uluslararas› kurulufllarla eflgüdümlü çal›flmak
önemlidir.  

� Kamplarda ve çad›r kentlerde ba¤l› bulunulan organizasyonun
güvenlik ilkelerinden hareketle davran›lmal›, ekip güvenli¤ine dikkat
edilmeli, psikososyal çad›rlarda yerel güvenlik personeli
bulundurulmaya çal›fl›lmal›d›r.

Kamplar/Çad›r kentlerde yürütülen psikososyal müdahaleler flöyle
s›ralanabilir:

� Psikososyal destek hizmetlerinin sunulaca¤› hedef
kitlenin belirlenmesi: Kampa/çad›r kente ilk gidildi¤inde;
psikososyal hizmetlerin sunulaca¤› hedef kitlenin belirlenmesi
önemlidir. Hizmet sunulacak hedef kitleler belirlenirken ihtiyaç ve
kaynak de¤erlendirmesi sonuçlar› ile di¤er ulusal/uluslararas›
kurulufllar›n etkinlikleri dikkate al›nmal›d›r. 

� Bölgede etkinlik gösteren di¤er ulusal ve uluslararas›
kurulufllarla toplant›lar: Di¤er kurulufllarla bir araya gelmek,
yapt›klar› çal›flmalar› ö¤renmek ve yap›lan çal›flmalar hakk›nda
bilgi vermek için yap›lan toplant›lara kat›l›m sa¤lan›r. Di¤er
kurulufllarla eflgüdümlü çal›flmak; acil dönemde psikososyal
uygulamalar›n etkilili¤inin sa¤lanmas›nda önemli gerekliliklerden
biridir. Di¤er kurulufllar›n hangi bölgelerde ve hangi çal›flmalar›
yürüttü¤ünü ö¤renmek; yap›lacak etkinliklerin yerini, fleklini
belirlemede ve hizmet tekrarlar›n› önlemede etkili olacakt›r.

� Yerel psikososyal kapasite bilgisine ve yerel ruh sa¤l›¤›
uzmanlar›na ulafl›lmas›: Bölgede gerek iflbirli¤i yapmak
gerekse sevk etme/yönlendirme sistemi oluflturmak amac›yla;
psikososyal kapasiteye dair bilgi toplanmas› önemlidir. Bu sayede
yerel psikososyal/ruh sa¤l›¤› uzmanlar›na ulafl›labilir.

� Psikososyal çal›flma alan› oluflturulmas›: Kamp/çad›r kent
alan›nda psikososyal çal›flmalar›n yürütülebilmesi için en uygun
alan oluflturulur (çad›r, konteyn›r gibi).
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Yerel psikososyal uzmanlara temel psikososyal e¤itimler verildikten
sonra çal›flmalara bafllan›r. Kamp/çad›rkent çal›flmalar› acil
dönemde bafllar ve kamp/çad›r kent hizmeti sonlanana kadar
devam eder. ‹yilefltirme Döneminden sonra genellikle kamplar
kapat›ld›¤›ndan psikososyal çal›flmalar iyilefltirme ve kapasite
gelifltirme fleklinde yön de¤ifltirerek etkilenenlerin yaflant›lar›n›
devam ettirdi¤i alanlara (geçici konutlar, konteyn›rlar gibi)
kaymaktad›r. 

� Psikososyal etkinliklerin tan›t›m›: Kamplar/çad›r kentlerde
yaflayan bireylere psikososyal etkinliklerin tan›t›m› yap›l›r. Bu
tan›t›m; kiflileri sürece dahil etmek ve sunulan hizmetlerden etkili bir
flekilde faydalanabilmelerini sa¤lamak aç›s›ndan oldukça
önemlidir. 

� Çad›r ziyaretleri: Yerel çal›flanlar eflli¤inde çad›rlar ziyaret
edilerek etkilenenler dinlenir ve psikolojik ilk yard›m bilgileri verilir.

� Bireysel görüflmeler: Kiflilerin kendi talepleriyle bafllayan bu
süreçte, psikososyal uzmanlar, afet yaflant›lar›n›n do¤urdu¤u
s›k›nt›lara ve travma sonras› ortaya ç›kabilecek baz› psikolojik
bozukluklara yönelik görüflmeler yapar. Bireysel görüflmelerin
süreklili¤inin sa¤lanaca¤› çevresel flartlar oluflturulmadan terapötik
iliflki kurulmamal›d›r.

� Sevk ve yönlendirme: Yap›lan bireysel görüflmeler sonucunda
psikiyatrik tedaviye ihtiyac› olan bireyler ilgili kifli/merkezlere
yönlendirilirler.

� Grup çal›flmalar›: Benzer yaflant›lar› paylaflan etkilenenlerle bir
araya gelinerek psikolojik bilgilendirme yap›l›r. Tek oturumluk grup
çal›flmalar›nda afete yönelik konularda duygusal paylafl›m
yap›lmamas›na, kat›l›mc›lar›n travmatik an›lar›n›n yaratabilece¤i
olumsuz belirtilerin kontrolsüz olarak aç›¤a ç›kmamas›na dikkat
edilmelidir.

� E¤itim etkinlikleri: Kamplar/çad›r kentlerde gönüllü e¤iticiler
arac›l›¤›yla ihtiyaca göre belirlenecek konularda bilgilendirici
toplant›lar, seminerler ve kültüre özgü olmas›na dikkat edilerek
kad›nlar için dikifl-nak›fl kurslar›, erkekler için marangozluk kurslar›
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ve benzeri mesleki e¤itim etkinlikleri düzenlenebilir. Afetlerden
sonra normal yaflant› sekteye u¤rad›¤›ndan okul faaliyetleri de
durmakta ve özellikle çocuklar bu süreçten oldukça olumsuz
etkilenmektedir. Kamplarda, e¤itim ve ö¤retim bafllayana kadar
gönüllüler aras›ndan ö¤retmenler belirlenerek; kurulacak geçici okul
çad›rlar›nda okul etkinli¤i gerçeklefltirilir. Acil dönemde bafllanan
e¤itim etkinlikleri, bölgedeki okullar›n infla süreci/onar›m›
tamamlanana kadar devam ettirilir. Okul ça¤› çocuklar›n›n yan› s›ra
okul öncesi dönem çocuklar› için de uygun e¤itim etkinlikleri
düzenlenir. (4. Bölüm’e bak›n›z)

� Gönüllülük etkinlikleri: Kamplar/çad›r kentlerde yaflayan
bireyler aras›ndan gönüllü kazan›m› yoluna gidilerek gerekli
e¤itimler verilir ve gönüllüler kamp çal›flmalar›n›n her aflamas›nda
yer al›rlar. 

� Sosyal ve sportif etkinlikler: Kamplar/çad›r kentlerde yaflayan
kifliler için uygun sosyal etkinlikler (yemek, dans  yar›flmalar›, futbol
turnuvalar› gibi), gençlere, çocuklara ve yetiflkinlere yönelik çeflitli
sportif etkinlikler gerçeklefltirilir. Ayr›ca toplumun al›flkanl›klar›,
yaflam tarz› ve kültürel de¤erleri temel al›narak yeni etkinlikler
planlanabilir ya da varolan etkinlikler yeniden flekillendirilebilir.
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Kamplarda/çad›r kentlerde yerleflmenin tamamlanmas›n›n
ard›ndan gerçeklefltirilecek psikososyal uygulamalarda;
toplum içinde sözü geçen kiflilerin (toplum liderleri)
belirlenmesi, yap›lan tüm uygulamalar›n bu kiflilerle birlikte
yürütülmesi, toplumu harekete geçirme ve toplum kat›l›m›n›
sa¤lamaya dikkat edilmesi; normal hayata geçifl sürecini
h›zland›rmas› bak›m›ndan önemlidir.



Kamplarda/Çad›r Kentlerde Örnek Psikososyal Ekip 
Yap›lanmas›

Kamplarda/çad›r kentlerde kurum-kurulufllar›n farkl› ekip
yap›lanmalar› bulunmaktad›r. Türk K›z›lay› afet müdahale ekipleri
yap›lanmas› içinde psikososyal uzmanlar;

� Psikososyal saha koordinatörleri

� Psikososyal saha uzmanlar› 

� Psikososyal saha gönüllüleri 

olarak ayr›l›rlar. Ekip yap›lanmas› afetin türüne, hizmetlerin çeflitlili¤ine,
kamp/çad›r kent alan›n›n büyüklü¤üne ve müdahaleyi yürüten kurumun
özelli¤ine göre  de¤iflebilir. 

Afet müdahalesinde uzun süreli kurulan ekiplerde ba¤l› bulunulan
kurum-kurulufllar›n stratejisi veya süregelen iflleyifli kapsam›nda de¤iflimler
(rotasyon) yap›l›r. Bu de¤iflimlerin süresi afetin türüne ve verilen hizmetin
yo¤unlu¤una göre de¤iflkenlik gösterebilir. Ekip de¤iflimleri s›ras›nda eski
ekip ve yeni ekip bir arada yararlan›c›lara bilgi vermeli, bunun ekip
sürecinin bir parças› oldu¤u anlat›lmal›d›r. Bu sayede toplulukta yeni gelen
ekibe karfl› oluflabilecek olumsuz ön yarg›lar giderilerek kargafla önlenmifl
olur.  Yürütülen psikososyal çal›flmalar eski ve yeni psikososyal sorumlular
aras›nda detayl›  olarak ve bütün yönleriyle devredilmelidir.

Kamplar›n/Çad›r Kentlerin Kapan›fl›

Kamplarda/çad›r kentlerde sürdürülen hizmetler sonland›r›l›rken;
sonland›rma süreci planlanmal›, hizmetlerin sonland›r›laca¤› duyurulmal›
ve bu süreç, çal›flmalara devam edecek yerel çal›flanlarla beraber
yürütülmelidir. Hizmetler birden sonland›r›lmamal›d›r. Takip edilmesi
gereken risk gruplar› belirlenmeli, ilgili yönlendirilmeler yap›lmal›, grup
çal›flmalar› sonland›r›lmal› veya yerel uzmanlara/organizasyonlara
devredilmelidir.
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3. BÖLÜM ‹NSAN KAYNA⁄I

Afetten etkilenen bölgede ya da kamplarda/çad›r kentlerde
psikososyal uygulamalar, konu ile ilgili e¤itim alm›fl psikolog, sosyal
hizmet uzman›, ö¤retmen, psikolojik dan›flman ve benzeri meslek
gruplar›na mensup psikososyal uzmanlarca yürütülür. Psikososyal
müdahalelerin, yerel dili konuflan, kültürel ve sosyal olarak verilebilecek
tepkileri anlayan çal›flanlar taraf›ndan yap›lmas› uygulaman›n etkilili¤ini
do¤rudan belirlemektedir. Bu do¤rultuda özellikle uluslararas› insani
yard›m operasyonlar›nda yerel psikososyal çal›flanlar›n istihdam edilmesi
gerekmektedir. 

YEREL ÇALIfiANLAR

Yerel Çal›flanlar›n Belirlenmesi ve ‹fle Al›m›

� ‹fle al›m süreci adil, gözleme aç›k, en uygun ve yetenekli personel
al›nana kadar devam eden bir süreç olmal›d›r. Bu süreçte mümkün
oldu¤u kadar fazla uygun aday›n baflvurmas› amaçlanmal›d›r.

� ‹fle al›m ilan›, al›m koflullar›n› net aç›klayan flekilde ve mümkün
oldu¤u kadar çok yerde duyurulmal›d›r. ‹fle al›m sürecinde
adaylardan özgeçmifl istenmesi seçimi kolaylaflt›racakt›r.

� Çal›flan seçiminde ortak çal›fl›lan organizasyon ya da di¤er yerel
organizasyonlarla iflbirli¤i yap›labilir. Çal›flmalar›n daha sonra
ortak çal›fl›lan organizasyona devredilmesi düflünülüyor ise ifle al›m
sürecinin bu organizasyonun süreçlerine uygun olmas›na dikkat
edilir. Böyle bir durumda ifle al›m›n ortak çal›fl›lan organizasyon ile
birlikte yap›lmas› uygun olacakt›r. 

� Çal›flanlar›n ücretleri yerel piyasa koflullar›na göre belirlenebilir
ancak; ücretin bölgede benzer pozisyonda çal›flan di¤er kiflilerin
ücretlerinden fazla olmamas›na dikkat edilir. Çal›flmalar›n daha
sonra ortak çal›fl›lan organizasyona devredilmesi düflünülüyor ise
ücret ortak çal›fl›lan organizasyonun koflullar›na göre belirlemelidir.

� Çal›flan seçiminde; cinsiyet dengesine ve çal›flan›n kültürel/etnik/dini
gruplara mensup olup olmad›¤›na dikkat edilmelidir.

� Adaylarla ifle al›m görüflmesi yap›lmas›, bu görüflmede adaylar›n
geçmifl profesyonel deneyimlerinin, güçlü ve zay›f yönlerinin, yüksek
stres durumlar›yla bafla ç›kma yeteneklerinin, yerel kültüre sayg›s› ve
uyum sa¤lama durumunun ve kendini nas›l tan›tt›¤›n›n
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de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Görüflme sürecinde uygun bir form
haz›rlanmas› süreci kolaylaflt›racakt›r. Görüflme sonuçlar›, sonuçlar›n
olumlu veya olumsuz olmas›na bak›lmaks›z›n, tüm adaylara
bildirilmelidir.

� Çal›flan seçiminde, e¤itim özgeçmifli ve deneyimleri psikososyal
müdahaleleri yürütmeye en uygun olan, yerel kültürü anlayan,
uygun davran›fl kal›plar›na sahip, iflin gerektirdi¤i di¤er koflullar›
(bilgisayar bilgisi, yabanc› dil, sürücü lisans› gibi) en fazla
sa¤layan bireylerin seçilmesine dikkat edilir.

� ‹fle al›m sürecinde uygun bulunan adaylardan resmi belgeler talep
edilir. Uygun süre oldu¤unda adli kay›tlar›n›n incelenmesi ve
özellikle fliddet, h›rs›zl›k, taciz gibi yüz k›zart›c› suçlardan ceza
alm›fl kiflilerin ifle al›nmamas›na dikkat edilmesi gerekir. 

� Seçimden sonra çal›flanlar ile yerel yasal düzenlemeler dikkate
al›narak ifl sözleflmesi yap›lmas›, çal›flanlar›n ve kurumun haklar›n›n
bu sözleflmede belirlenmesi yararl› olacakt›r. Sözleflmeler ortak
çal›fl›lan kurumun kulland›¤› ifl sözleflmeleri örnek al›narak
haz›rlanabilir. ‹fle al›m› uygun bulunan adaylar›n resmi belgeleri ve
adli kay›tlar› incelenmeden sözleflme imzalanmamal› ve herhangi
bir ücret ödemesi yap›lmamal›d›r.

Yerel Çal›flanlarla Profesyonel Çal›flma Süreci

� ‹fle al›nan yerel çal›flanlar; yürütülen psikososyal program›n
çerçevesi, performans de¤erlendirilmesi, raporlaman›n kime/
kimlere yap›laca¤› ve yönetimsel olarak sa¤lanacak destekle ilgili
net bir flekilde bilgilendirilmelidir.

� Yerel çal›flanlar temel çal›flma ve disiplin kurallar›, flikâyet
konular›n›n nas›l ve hangi makama iletilece¤i hakk›nda
bilgilendirilmelidir.

� Yerel çal›flanlar›n afet bölgesinde/kamplarda/çad›r kentlerde
karfl›laflaca¤› güvenlik, yaralanma, hastal›k, stres ve tükenme
riskleri/sorunlar› ile ilgili bilgilendirilmifl olmalar› ayr›ca fiziksel ve
duygusal iyilik hallerinin flartlar elverdi¤ince korunmas› önemlidir.

� Yerel çal›flanlarla kurulacak iliflki ve iletiflimin uygun düzey/flekilde
olmas› ve çal›flanlara kendilerini ilgilendiren konularda fikir beyan
etme/karar verme olana¤› sa¤lanmas›; personelin çal›flma
motivasyonu ve yap›lan iflin kalitesini artt›rmaktad›r. 
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Yönetici konumunda olan psikososyal uzmanlar  bu süreçlerle ilgili
çerçeveyi belirlemeli ve çal›flanlara bildirmelidir. Sürecin bafl›ndan
itibaren çal›flanlarla görüflmelerin bireysel mi grup olarak m›
yap›laca¤› konusunda karar verilmesi ve genel iletiflim kurallar›n›n
yerel çal›flanlar ile paylaflmas› gerekmektedir.

� Yerel çal›flanlar›n ifl verimlili¤i ve performans› “Yerel Personel
Performans De¤erlendirme Formu” (Ek3) arac›l›l›¤›yla
de¤erlendirilebilir.

Yerel Çal›flanlar›n Haz›rlanmas› ve E¤itimi 

� Yerel çal›flanlar için stratejisi ve zaman s›n›rlamas› olan, kapsaml›
ve gerçekçi bir haz›rl›k ve e¤itim planlamas› haz›rlanmal›d›r. Bu
plana göre yap›lacak haz›rl›k ve e¤itim toplant›lar›, psikososyal
müdahalelerle ilgili kolay uygulanabilir bilgilerin verildi¤i toplant›lar
olmal›d›r. Bu toplant›larda çal›flma ile ilgili genel  ve etik kurallara
de¤inilmelidir. 

� Temel ö¤renme süreci, haz›rl›k ve e¤itim toplant›lar›n› takip eden
destekleme ve denetleme çal›flmalar›yla düzenlenebilir. Bu ö¤renme
süreci, yerel personelin insani faaliyetlerde ve psikososyal
alanlarda geliflmesini sa¤lamas›n›n yan› s›ra çal›flma motivasyonu
ve kalitesini de yükseltir.

� Yerel çal›flanlar›n ö¤renme sürecini h›zland›rmak ve pratiklefltirmek
için; etkin kat›l›m› destekleyen (rol çal›flmas›, diyalog, drama gibi),
yerel dilin konufluldu¤u, görsel materyallerin kullan›ld›¤›, teorik
bilginin s›n›f ortam›nda pratik bilginin sahada uygulamayla
verildi¤i, yaz›l› materyallerle desteklenen, ve e¤itimin
de¤erlendirmesiyle sonland›r›lan bir model uygulanmal›d›r.

� E¤itimler psikososyal müdahalelerin önemli bir arac› oldu¤undan;
yerel çal›flanlar aras›ndan e¤itici seçiminde kültürel özellikler dikkate
al›narak, davran›fl kal›plar›n›, uygulamalar› ve sosyal destek sistemini
bilen, acil durumlarda psikososyal destek müdahalelerinde de rol
alm›fl/deneyimi olan kiflilere öncelik verilmelidir.  Seçilmifl e¤iticiler
için yeterlili¤in artt›r›lmas› amac›yla, e¤itici e¤itimleri
düzenlenmelidir.

� Yerel çal›flanlara verilecek e¤itimlerin yetkin psikososyal çal›flanlar
veya e¤itimin konusuna göre yetkin di¤er uzmanlar taraf›ndan
verilmesi gerekmektedir. 
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� Haz›rl›k ve e¤itim toplant›lar›nda afla¤›daki konular ele al›nabilir. 

� ‹fl kaynakl› sorunlarla bafla ç›kma yollar›

� ‹nsan haklar›, insani yard›m odakl› afet çal›flmalar›

� Psikososyal iyilik hali ve ruh sa¤l›¤› üzerinde acil durumlar›n
yaratt›¤› etkiler

� Psikolojik ilk yard›m teknikleri

� Yard›m faaliyetlerine yerel halk›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas› ve
güçlendirilmesi

� Yerel, geleneksel, kültürel ve tarihi özellikler, halk›n al›ngan
olabilece¤i konular/davran›fl kal›plar›, geleneksel bafla ç›kma
yöntemleri ve al›flkanl›klar

� Sevk edilecek kurum ve kurulufllarla ilgili bilgiler (aile buluflturma,
sa¤l›k ve koruma kurumlar›, yasal kurum ve kurulufllar gibi)

� Acil durumda birey, aile ve toplum ruh sa¤l›¤›n› de¤erlendirme 

� Çal›fl›lan toplumun ve bireylerin varolan kapasiteleri, güçlü yönleri,
eksik yönleri, becerileri, desteklenmesi gereken yönleri

� Kültüre ba¤l› olarak acil durumda uygulanabilir psikososyal
müdahale teknikleri

� Çal›flana destek uygulamalar›na iliflkin yöntemler 

GÖNÜLLÜLER

Psikososyal destek  uygulamalar›nda görev alan gönüllüler, önemli bir
insan kayna¤›d›r. Toplum temelli çal›flmalarda asgari düzeyde e¤itim
alm›fl gönüllüler, psikososyal destek uygulamalar›na katk›da bulunabilirler.
Gönüllülerin katk›da bulunabilece¤i etkinlikler ve çal›flmalar, önceki
e¤itimleri, deneyimleri ve uzmanlarca verilebilecek olan e¤itimler
do¤rultusunda belirlenmelidir. Bunun yan› s›ra afet durumlar›nda
çal›flabilecek gönüllüler, duygusal ve fiziksel olarak güçlü bir yap›ya sahip
olmal›d›r.

Gönüllü Kabul Süreci

� Afetler sonras›nda koordinasyon merkezi ya da afet bölgesinde,
psikososyal alanda gönüllü olarak çal›flmak isteyen adaylar ile
görüflme yap›l›r. Bu görüflmelerde yürütülen çal›flmalar›n çerçevesi
hakk›nda bilgiler verilir. 
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� Görüflmelerde kullan›lmak üzere gönüllü bilgi formlar›
haz›rlanabilir. Bu formlarda gönüllü aday›n›n kimlik ve iletiflim
bilgileri, özgeçmifli, ilgi alanlar› ve öncelikli görev almak istedikleri
konular bulunur.

� Gönüllü adaylar›na verilmek üzere “Gönüllü Dosyas›” haz›rlanmas›
yararl› olacakt›r. Bu dosyada gönüllü bilgi formu, gönüllü
yönergesi, davran›fl kurallar› ve broflürler bulunabilir.

� Gönüllü aday›na ba¤l› bulunulan organizasyonun gönüllü kabul
sistemine göre almas› gereken temel e¤itimler verilir.  

� E¤itimler tamamland›ktan sonra gönüllü adaylar› ile davran›fl
kurallar› ve gerekli di¤er düzenlemeleri içeren bir sözleflme
imzalan›r. Sözleflmede belirlenen kurallara uymay› taahhüt ederek,
sözleflme imzalayanlar “gönüllü” ünvan›n› kazanm›fl olurlar.

� Gönüllülerin kabul süreci tamamland›ktan sonra ikinci bir görüflme
ile gönüllünün çal›flabilece¤i alan ve hizmetler belirlenir.
Psikososyal programlar için görev alanlar› afet psikososyal destek
program gönüllüsü, toplumsal projeler gönüllüsü, idari / destek
hizmetleri gönüllüsü fleklinde s›ralanabilir.

� Gönüllülere görev alacaklar› etkinliklerde kurumsal kimlik
kazand›rmak amac›yla ba¤l› bulunulan kuruma ait “Gönüllü Kimlik
Kart›” verilir.

Psikososyal destek uygulamalar›nda gönüllülerin görevleri afla¤›daki
flekilde s›ralanabilir;

� Psikososyal gönüllü e¤itimlerini almak 

� ‹htiyaç tespiti çal›flmalar›nda destek vermek

� Düzenlenen toplant› ve e¤itimlere kat›lmak

� Psikososyal destek program› çerçevesinde planlanan çal›flmalar›n
uygulanmas›na, gelifltirilmesine, rapor yaz›lmas›na ve istatistiksel
verilerin tutulmas›na yard›mc› olmak

� Psikososyal destek program› çerçevesinde ilgili kifli ve kurumlarla
iflbirli¤i ve a¤ çal›flmalar›na destek vermek

� Afet öncesi ve sonras›nda psikososyal yönden haz›rl›kl› olmaya
yönelik bilinçlendirme ve e¤itim çal›flmalar›na destek olmak

� Psikososyal destek hizmetleri e¤itici e¤itimini alarak etkin ve verimli
e¤itim vermek
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� Sosyal hizmet ve psikolojinin yöntem ve tekniklerini kullanarak
psikososyal projelerin gelifltirilmesine katk› sa¤lamak

� Afetlerde psikososyal destek, psikoloji ve/veya sosyal hizmet ile ilgili
literatürü takip etmek, inceleme ve araflt›rmalara destek vermek

� Sosyal yard›m çal›flmalar›na destek vermek
Gönüllülerle çal›flma sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar flunlard›r;
� Psikososyal uzmanlardan birinin gönüllü kayd›, haz›rl›¤›,

yönlendirilmesi, izlenmesi ve dan›flmanl›k sa¤lanmas› fleklinde
tan›mlanan “Gönüllü Yönetimi”nden  sorumlu olmas› gönüllülerle
çal›flma sürecini oldukça kolaylaflt›rmakta ve  ortaya ç›kabilecek
kar›fl›kl›klar› önlemektedir. 

� Görevlendirilecek gönüllülerin seçimi ile ilgili kriterlerin ve
görevlerin aç›k/net bir flekilde tan›mland›¤› yaz›l› yönergelerin
haz›rlanmas› gerekmektedir.

� Özellikle afet bölgelerinde/kamplarda/çad›r kentlerde
görevlendirilecek gönüllülerin sosyo-kültürel/geleneksel özelliklere
sayg› gösterebilecek ve kendini yerel koflullara uyarlayabilme
yetene¤ine sahip kifliler olmas› gerekmektedir. Bu gönüllülere
karfl›lafl›labilecekleri zorluklar hakk›nda bilgi verilmelidir.

� Gönüllülerin seçiminin ard›ndan sahip olduklar› yeteneklere göre,
do¤ru yere do¤ru zamanda yerlefltirilmelerini sa¤lamak, insan
gücünün etkili ve verimli kullan›lmas› aç›s›ndan çok önemlidir.

� Yerelden seçilecek gönüllülerin bölgenin sosyo-ekonomik, kültürel,
etnik yap›s›n› bilen ve dilini konuflabilen kifliler olmas› çal›flmalarda
kolayl›k sa¤layacakt›r.

� E¤itici olarak görevlendirilecek gönüllüler yetkinlikleri dikkate
al›narak belirlenmeli, bu gönüllülere yetkin ve deneyimli uzmanlar
taraf›ndan e¤itici e¤itimleri verilmelidir. 

� Yerel çal›flanlarla profesyonel çal›flma sürecinde dikkat edilmesi
gereken noktalara gönüllüler ile çal›fl›rken de dikkat edilmelidir.
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Yerel çal›flanlar ve gönüllülere verilen her e¤itim sonras›nda
kat›l›mc›lar› izleme, destekleme, denetleme ve kat›l›mc›lardan
geri-bildirim almak için uygun takip sistemi kurulmal›d›r. 
E¤itimlere iliflkin tüm belge, rapor ve de¤erlendirmeler ileride-
ki çal›flmalara katk› sa¤lamas› bak›m›ndan düzenli olarak
saklanmal› ve gerekti¤inde paylafl›lmal›d›r.
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4. BÖLÜM
ZARAR GÖREB‹L‹R/‹NC‹NEB‹L‹R GRUPLAR

Bireyler, farkl› alg›lama ve yorumlama süreçlerinden dolay› stres
yaratan durumlardan farkl› flekillerde etkilenirler. Bir kifli stres yaratan
durumdan psikolojik, fizyolojik, davran›flsal ve biliflsel olarak çok az
düzeyde etkilenirken, bir baflkas› çok a¤›r  süreçler yaflayabilir ve tepkiler
gösterebilir. ‹nsanlar›n afet durumlar›nda gösterdikleri tepkiler de kendi
psikolojik ve fizyolojik özellikleri, yaflad›¤› deneyimler, ayn› zamanda
yaflad›klar› toplumun sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve politik özellikleri ile
iliflkilidir. Toplumdaki gelir da¤›l›m›, sosyal refah düzeyi, ekonomik, sosyal
ve politik durum, afet öncesindeki sosyal roller, kentleflme, göç olgusunun
varl›¤›, dinsel inançlar, cinsiyet rolleri ve kiflilerin travmatik yaflant›
deneyimleri afetin psikososyal etkileri konusunda bireyler aras›nda farkl›l›k
yarat›r. 

Bireysel farkl›l›klar›n yan› s›ra baz› gruplar,  psikososyal zarar
görebilme riski/tehlikesi alt›nda olan gruplar “incinebilir grup” olarak
tan›mlan›r. Psikososyal destek uygulamalar›n›n tamam›nda bu gruplara
giren kifliler özel ilgi gösterilmesi gerekebilir. Zarar görebilir/incinebilir
kifliler flu flekilde grupland›r›labilir

� Kad›nlar (hamile kad›nlar, anneler, bekar anneler, dullar, baz›
kültürlerde evlenmemifl yetiflkin kad›nlar, genç k›zlar gibi)

� Erkekler (bakmakla yükümlü oldu¤u ailesi bulunanlar, suç iflleme
potansiyeli olan genç erkekler, ergenler gibi)

� Çocuklar (yeni do¤an ile 18 yafl aras›, anne ve/veya babas›n›
kaybetmifl çocuklar, askeri güçler ya da silahl› gruplar taraf›ndan
kullan›lm›fl çocuklar,  istismara u¤ram›fl ya da u¤rama riski alt›ndaki
çocuklar, hukuki problemleri olan çocuklar, tehlikeli ifllerde çal›flan
çocuklar, sokakta yaflayan ya da çal›flan çocuklar, yeterli derecede
beslenemeyen çocuklar gibi)

� Yafll›lar (özellikle kendilerine bakan aile üyelerini kaybetmifl yafll›lar
gibi)
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� Yoksullar 

� Mülteciler, yerinden edilmifl kifliler, göçmenler, etnik az›nl›klar

� Fiziksel, zihinsel ve geliflimsel engele sahip kifliler

� Ruhsal travma yaflayan/yaflam›fl kifliler (aile üyelerinden birini
kaybetmifl, tecavüz yada fliddete maruz kalm›fl, kötü davran›fllara
tan›k olmufl kifliler gibi)

� Psikolojik/psikiyatrik sorunlara sahip kifliler, 

� Kurumlarda kalan kifliler (yetimler, huzurevi sakinleri,
cezaevindekiler, ak›l sa¤l›¤› merkezinde ve hastanede kalan
hastalar, rehabilitasyon merkezlerinde kalanlar),

� Yard›m çal›flanlar›

Burada say›lan gruplar her toplum ya da bölgede zarar görebilir grup
olarak nitelendirilmeyebilir. Bir  grupta olan kifli di¤er gruptakilere göre
daha iyi flartlar alt›nda olabilir. Kiflileri zarar görebilirlik riskli alt›nda olan
gruplar alt›nda s›ralamak, onlar›n pasif kurbanlar oldu¤u anlam›na
gelmez. Bu tür bir gruplama; bu gruplara mensup kiflilerin destek
mekanizmalar›n› devreye sokmak ve kendilerinde var olan güçleri ortaya
ç›karmak için f›rsat yarat›r ve özel deste¤e ihtiyaç duyduklar›n›n
vurgulanmas›n› sa¤lar.

Zarar Görebilir/‹ncinebilir Gruplara Yönelik 

Psikososyal Uygulamalar

Zarar görebilir/incinebilir gruplar›n belirlenmesinde,
bölgeye/ülkeye/topluma yönelik gerekli inceleme ve de¤erlendirilmelerin
yap›lmas› ve yerel uzman kiflilerin görüfllerinin al›nmas› sa¤l›kl› olacakt›r.
En acil ihtiyaç sahibi grup  belirlendikten sonra afla¤›da belirtilen
uygulama örnekleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar do¤rultusunda
çal›flma program› belirlenebilir.

Kad›nlar

� Al›fl›lageldik bak›m ve beslenme çal›flmalar›n› yapabilmelerinin
sa¤lanmas›: Bu çal›flmalar çamafl›r y›kama, temizlik yapma,
çevreyle ilgilenme/düzenleme, yemek piflirme etkinlikleri olabilir.
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� Destek gruplar›n›n oluflturulmas›: Dikifl-nak›fl gruplar›, okuma ve dua
etkinlikleri,  paylafl›m toplant›lar› gibi gruplar düzenlenebilir.

� Bak›m paketlerinin düzenlenmesi ve da¤›t›lmas›: Bu paketlerde iç
çamafl›r›, kad›na özel hijyen ürünleri, sa¤l›k ve temizlik ürünleri
bulunmal›d›r.

Erkekler

� Destek gruplar›n›n oluflturulmas›: Afet sonras› bak›m için
baflkalar›na muhtaç kalan erkeklerde fliddet, taciz, madde kötüye
kullan›m davran›fllar›n›n artt›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r.

� Görev verilmesi: Yard›m malzemelerinin da¤›t›m›, tafl›nmas›, kamp
temizli¤i, güvenli¤i ve tamir iflleri gibi görevlerde gönüllü olarak
çal›flt›r›labilirler.

Çocuklar 

� 0-8 yafl aras› çocuklar›n yard›m çal›flanlar›yla güven iliflkisi
sa¤lanana kadar, oyun etkinlikleri d›fl›nda anneleri, babalar› ve
di¤er yak›n bak›m verenleriyle beraber olmalar› sa¤lanmal›d›r.

� 3 yafl›ndan büyük çocuklara, aile üyeleri, köy/kasaba/bölge
isimleri ve iletiflim bilgileri e¤lence etkinlikleriyle ö¤retilebilir.

� Çocuklar›n afet ortam›ndan uzaklaflt›rmas› ve özel deste¤e ihtiyac›
olan çocuklar›n belirlenmesi amac›yla oyun etkinlikleri
düzenlenebilir.

� Oyun etkinliklerinde; yöreye/ülkeye uygun, bilinen oyunlar›n,
flark›lar›n ve danslar›n, afet ortam›nda bulunmas› kolay
oyuncaklar›n kullan›lmas›na özen gösterilmelidir.

� Sabit oyun paketleri düzenlenebilir. Bu paketlerde, çocuklara
da¤›tmak ve oyun etkinliklerinde kullanmak amac›yla boyalar,
kâ¤›t, yap-boz, oyuncak, top gibi malzemeler bulunabilir.

� Yetim ve/veya öksüz çocuklar›n, bulunduklar› kültür içinde en iyi
nas›l bak›laca¤› araflt›r›lmal›d›r.
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� Annelere yönelik olarak özellikle yeni do¤an›n emzirilmesinin
desteklenmesi, temel besininin sa¤lanmas›, annelerin s›cak ve
bak›m alabilecekleri bir ortamda bulunmalar› için gerekli
hizmetlerin sunulmas› amac›yla ilgili kurumlarla iflbirli¤i
kurulmal›d›r.

� Aile ve çad›r ziyaretlerinde düzenlenen ebeveyn sohbet
toplant›lar›nda,  çocuk ve ergenlerin acil durum/krizlerde ne gibi
tepkiler verebilecekleri ve bu tepkilerle nas›l bafla ç›kabilecekleri
konusunda bilgiler verilebilir ve paylafl›m ortam› sa¤lanabilir.

Çocuklar için E¤itim Etkinlikleri

E¤itim-ö¤retim etkinliklerinin devam etmesi için genç gönüllülerin ve
ö¤retmenlerin çal›flabilecekleri uygun ve güvenli ortamlar yarat›larak,
e¤itim malzeme ve materyallerinin sa¤lanmas› gerekmektedir. Okul çad›r›
ya da geçici e¤itim/ö¤retim alanlar› düzenlenirken;

� Çocuklar› kötü etkileyebilecek yerlerden (askeri alanlar, cenaze
ifllemlerinin yap›ld›¤› alanlar gibi) uzak bir alanda kurulmas›, 

� Halk›n yo¤un olarak yaflad›¤› yerlerde olmas›,

� Tuvaletlere kolay ulafl›labilir bir yerde bulunmas›,

� Özellikle küçük ö¤renciler için okula gelifl ve gidifllerinde gerekirse
efllik edebilecek gönüllülerin ayarlanmas›,

� Kültüre özgü, e¤itim etkinliklerini tehdit edebilecek durumlar›n,
al›fl›lm›fl davran›fl kal›plar›n›n tespiti ve bunlarla ilgili e¤itimcilerin
bilinçlendirilmesi (cinsiyet ayr›mc›l›¤›, çocuk iflçili¤i, fliddet
uygulamak gibi) konular›na dikkat etmek gerekir.

Resmi e¤itim-ö¤retim etkinlikleri bafllayana kadar kurulacak olan
ortamlarda devam eden e¤itim-ö¤retim etkinliklerine de¤iflik yafllardaki
ö¤rencilerin devam› sa¤lanmal›d›r. Bu etkinliklerin düzenlenmesi için
ö¤retmenler ve yerel çal›flanlarla ortak çal›fl›labilir ve topluma/ö¤rencilere
yönelik okula dönüfl kampanyalar› düzenlenebilir.
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Geçici okullarda uygulanan e¤itim programlar›n›n:

� Ö¤rencilerin ruhsal sa¤l›¤› ve psikososyal iyilik hallerini
desteklemesi ve ayn› zamanda etkili ö¤renme yöntemlerini
içermesine,

� Ö¤rencilerin kapasitesi ve afetin hangi döneminde olundu¤u göz
önüne al›narak duygusal, biliflsel ve sosyal ihtiyaçlara cevap
verecek flekilde esnek olmas› ve psikososyal müdahale içermesine,

� Çocuklar için normal hayata dönüflü ifade eden, gelece¤e yönelik
planlar›n yap›labildi¤i ve güven duygusunun yeniden sa¤lanaca¤›
etkinlikler içermesine,

� Yar›fl içeren oyunlardan çok eflgüdüm içinde oynanabilen oyunlar›n
tercih edilmesine, ifade etme, seçim yapma, sosyal iletiflime geçme
becerilerini destekleyen kültüre uygun olan yap›land›r›lm›fl
oyunlar›n, danslar›n, dramalar›n ve flark›lar›n e¤itimde
kullan›lmas›na,

� Yaflam becerileri e¤itimlerini ve o ortamda meydana gelebilecek
acil durumlara yönelik koruyucu ve önleyici bilgilerin verilmesine

dikkat edilmelidir.

E¤itim ve ö¤retim etkinliklerinin uygulanmas›na kat›lacak gönüllülere,
ö¤rencilerin psikososyal iyilik hallerini nas›l sa¤layacaklar› konusunda
e¤itim verilmesi ve destek sa¤lanmas› önemlidir. Bu e¤itim ve destek
sürecinde afla¤›daki noktalara dikkat edilir;

� Toplum kat›l›m›n› destekleyerek güvenli ve koruyucu bir e¤itim
ortam› oluflturma,

� Cinsiyet ve yafl farklar›n› göz önünde bulundurarak çocuklar›n zor
durumlarla bafla ç›kma yöntemleri ve psikososyal deste¤in ne
oldu¤u konular›na de¤inme,

� Yap›c› s›n›f yönetimi yöntemlerinin ve ceza yerine kullan›labilecek
yollar›n aktar›m›,

� Ö¤rencilerin öfke, korku ve yas gibi problemleriyle nas›l
ilgilenilece¤inin belirtilmesi,
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� Yap›land›r›lm›fl sanat, kültür, spor, oyun ve beceri etkinliklerini nas›l
uygulayacaklar›n›n anlat›lmas›,

� Psikososyal müdahalede hareket plan› haz›rlanmas›,

� E¤iticilerin acil durum ve sonras›nda yaflam zorluklar› ve stresin
etkileriyle bafla ç›kma becerilerinin art›r›lmas›

Bu gönüllüler için paylafl›m toplant›lar› da düzenlenebilir. E¤itimci
olarak görev alacak yerel çal›flanlar ve/veya gönüllülerin ciddi ruhsal
problemler ve psikososyal zorluklar yaflayan ö¤rencileri nas›l fark
edebilecekleri konusunda e¤itilmeleri ve sevk zinciri konusunda
bilgilendirilmeleri önemlidir.
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Bu kitapta en s›k çal›fl›lan zarar görebilir/incinebilir
gruplardan kad›nlar, erkekler ve çocuklarla ilgili müdahaleler
ele al›nm›flt›r. Yafll›lar, engelliler, mülteciler ve benzeri
gruplara yönelik çal›flmalarda söz konusu gruplar›n temel
özellikleri dikkate al›narak; bu kitapta de¤inilmifl
müdahalelerden uyarlanm›fl müdahaleler kullan›labilir.
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5. BÖLÜM ‹ZLEME ve DE⁄ERLEND‹RME

Psikososyal destek hizmetlerinin etkilerini takip etmek ve uygulamalarla
ilgili bilgi toplayarak psikososyal destek programlar›n› gelifltirmek için
izleme ve de¤erlendirme yap›lmas› gere¤i kaç›n›lmazd›r. ‹zleme ve
de¤erlendirmeler, Psikososyal Program De¤erlendirme Formu (Ek 4) temel
al›narak yap›labilir. Bu formlar duruma göre yeniden düzenlenebilir. 

‹zleme; yap›lan psikososyal hizmetlerle ilgili ç›kt›, etki ve tepkilerin
gözlendi¤i, süreklili¤i olan bir süreçtir. ‹zleme, uygulamadaki de¤iflimleri
ölçmek için, göstergelere ait ilk durum bilgileri ile belli dönemlerdeki
bilgilerin k›yaslanmas›yla yap›l›r. ‹zleme göstergeleri, de¤iflimi en iyi
temsil eden faktörler aras›ndan seçilir. 

De¤erlendirme ise;  izlemeden elde edilen sonuçlar›n yorumland›¤›
bir süreçtir.

‹zleme ve de¤erlendirme yap›l›rken afla¤›daki s›ra izlenir.

1. Amaç ve kapsam›n ortaya konmas›

‹zleme ve de¤erlendirmenin hangi amaçlara hizmet edece¤i ve
derinli¤inin ne olaca¤› belirlenir. Psikososyal programlar için amaç
“bireylerin ve toplumun, afetlerin veya acil durumlar›n yaratt›¤›
davran›flsal, psikolojik ve sosyal sorunlarla bafl etmesine yard›mc› olmak
ve kapasite artt›rma çal›flmalar›yla, toplumda psikososyal haz›rl›¤›
sa¤lamak” olarak ifade edilebilir. 

2. Performans sorular›n›n, bilgi ihtiyaçlar›n›n ve 
göstergelerin tan›mlanmas›

Hizmetin istenen flekilde yönetilmesi için neyin izlenip
de¤erlendirilece¤i ve neyin bilinmek istenebilece¤i tespit edilir.

a. Süreç göstergeleri için etkinlik tan›m›, niceli¤i, niteli¤i, kapsam›
(e¤itimlerin say›s› gibi)

b. Memnuniyet göstergeleri için etkinlik kat›l›mc›lar›n›n memnuniyetinin
tan›m›

c. Sonuç göstergeleri için tan›mlanan konulara göre bireylerde ve
toplumda meydana gelen de¤iflikliklerin tan›mlanmas›
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Psikososyal programlar›n hedefleri ayn› zamanda programdan
beklenen sonuçlar›  ifade etmektedir. Hedeflerin say›s› ve içeri¤i; afet
sonras› durumun ve etkilenen toplum özelliklerine göre de¤iflir. 

3. Bilgi toplama mekanizmas› ve düzenlemesinin
planlanmas›

Gerekli bilginin nas›l toplanaca¤›, nas›l düzenlenece¤i ve da¤›t›laca¤›
kararlaflt›r›l›r.

a. ‹lk de¤erlendirmenin etik olarak ve uygun kat›l›mc› ortam›nda
uygulanmas›

b. Göstergelerin müdahaleden önce ve sonra ölçülmesi

c. Niteliksel verilerin ilgili niceliksel verilerle beraber sunulmas›
(istatistikler ile kiflilerin müdahale ile ilgili düflüncelerinin birlikte
sunumu gibi)

4. Kritik aktarma süreç ve etkinliklerinin planlanmas›

Toplanan bilgiden ne flekilde ç›kar›mlar yap›labilece¤i ve bunun
geliflim yolunda nas›l kullan›laca¤› belirlenir.

5. ‹letiflim ve raporlaman›n planlanmas›

‹letiflim ve raporlaman›n hangi yollarla ve hangi araçlarla yap›laca¤›
belirlenir.

6. ‹zleme sonuçlar›n›n ö¤renme, geliflme ve de¤iflme

için kullan›m›

a. Belirlenen göstergelerle ilgili veriler acil durumun hemen ard›ndan
bafllamak üzere, devam eden aylar, y›llar boyunca düzenli olarak
toplanmal›d›r.

b. ‹zleme ve de¤erlendirmenin ana sonuçlar›, yerel dil kullan›larak ve
sade anlafl›l›r bir içerikle,  ilgili paydafllar, hükümet, koordinasyon
kurumlar› ve etkilenen nüfusla paylafl›lmal›d›r.
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Psikososyal programlarda de¤erlendirme yap›l›rken afla¤›daki
kriterler dikkate al›n›r.

� Psikososyal destek hizmeti hedef grubun sorunlar›na ne kadar
cevap veriyor?

� Hizmet yöre halk› taraf›ndan ne kadar kabul edilebilir?

� Hizmetin yerelde uygulama flans› nedir?

� Psikososyal hizmetin haz›rl›k aflamas›nda kat›lan kifliler, kurumlar,
kimlerdir? Yap›lan toplant›lar›n sonuçlar› nas›ld›r? 

� Benzer konudaki di¤er projeler ve/veya aktiviteler ne kadar dikkate
al›nd›?

� Riskler ve varsay›mlar ne kadar titizlikle analiz edildi?

� Mant›ksal çerçevenin içeri¤i ve uygunlu¤u

� Bütçe-etkinlik uygunlu¤u

� Göstergelerin uygunlu¤u nedir?

� Planlanm›fl olan hedeflere ne kadar ulafl›ld›?

� Elde edilen faydalar nas›l paylafl›ld›?

� (Hizmet içeriyorsa) ilgili gruplarda davran›fl de¤ifliklikleri olufltu mu?

� Riskler ve varsay›mlara yönelik ne kadar esnek bir yönetim biçimi
uyguland›?

� Ortaklar aras›nda dengeli bir sorumluk da¤›l›m› yap›ld› m›?

� Hizmet genel hedefe ne derecede katk› sa¤lad›?

� Ekonomik ve sosyal geliflmeye ne kadar katk›s› oldu?

� fiayet planlanmam›fl etkiler varsa, bu genel sonucu nas›l etkiledi?

ETK‹

ETK‹NL‹K

UYGUNLUK
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� Uygulama cinsiyet ayr›mc›l›¤›, çevre ve yoksulluk gibi genel
de¤erleri ne kadar dikkate ald› ve ne gibi etkiler oluflturdu? 

� Hedefleri ve ulafl›lan sonuçlar› sahiplenme

� Kat›lan gruplar›n kurumsal kapasitelerindeki de¤iflim

� Sosyo-kültürel etkenler, yerel beklentileri karfl›lama baflar›s›

� Finansal sürdürülebilirlik

Psikososyal Programlar için Bir De¤erlendirme Modeli 

De¤erlendirme modelleri program hedefleri, hedeflerden yola
ç›k›larak belirlenmifl göstergeler, di¤er bir deyiflle beklenen sonuçlar, bu
göstergelerin hangi do¤rulama kaynaklar› ile ölçüldü¤ü dikkate al›narak
oluflturulur. Program›n hedeflerine göre göstergeler ve do¤rulama
kaynaklar› de¤iflebilir. Burada Türk K›z›lay›’n›n afetlerden/acil
durumlardan sonra gerçeklefltirdi¤i psikososyal destek uygulamalar›na
iliflkin de¤erlendirme modeli ele al›nm›fl ve üç temel hedeften yola
ç›k›lm›flt›r.

Program Hedefleri ve Göstergeler/Beklenen Sonuçlar

Hedef 1 - Afetlerin yaratt›¤› psikolojik sonuçlar konusunda toplumun
fark›ndal›¤›n› artt›rmak ve bunun sonucunda olumsuz psikolojik etkinin
tesirini azaltmak.

a. Hedef toplumda afetlerin psikososyal etkilerine yönelik fark›ndal›k
olufltu/bilgi artt›.

b. Hedef toplumda bafla ç›kma mekanizmalar›na yönelik geliflim
sa¤land›.

Hedef 2 - Afet sonras›nda sosyal ifllevselli¤i artt›rmak amac›yla
toplumu harekete geçirerek, toplumsal geliflime katk›da bulunmak. 

a. Toplum kaynaklar› ve toplumun varolan ihtiyaçlar› aras›nda ba¤
kuruldu.  

b. Toplum kaynaklar›n›n etkin kullan›m› sa¤land›/artt›r›ld›.

c. Sosyal yap› ve sosyal dayan›flma gelifltirildi/artt›r›ld›.

SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K
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d. Sosyal projelerle toplum kat›l›m› sa¤land›.

Hedef 3 - Psikososyal çal›flmalar›n sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak
amac›yla yerel müdahale kapasitesini artt›rmak.

a. Ortak çal›fl›lan organizasyonun psikososyal kapasitesi oluflturuldu/
artt›r›ld›.

b. Net olarak tan›mlanm›fl roller ve sorumluluklar içeren psikososyal
eflgüdüm a¤lar› ülke genelinde ve yerelde kuruldu.

c. Psikososyal alan d›fl›nda hizmet veren bütün a¤ partnerlerine
psikososyal yaklafl›m tan›t›ld›.

d. Psikososyal müdahale yaklafl›m›n›n yerel kültüre uyumu sa¤land›.

Program›n Do¤rulama Kaynaklar›

Do¤rulama kayna¤› terimi bir hedefe ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›n›
anlamak/ölçmek için de¤erlendirilen kaynaklar› ifade etmektedir.

Do¤rulama Kaynaklar›
A.1. Bireysel Görüflmeler

A.1.a. Yap›lan bireysel görüflme say›s›

A.1.b. Bireysel görüflmelerin içeri¤i

A.1.c. Görüflmecinin bireysel görüflme sonuç de¤erlendirmeleri

A.2. Grup Toplant›lar›

A.2.a. Yap›lan grup toplant›lar›

A.2.b. Grup toplant›lar›n›n içeri¤i

A.2.c. Grup toplant›lar›nda al›nan geribildirimler 
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Göstergeler; belirgin, ölçülebilir, ulafl›labilir, zaman s›n›rl›,
konu s›n›rl›, tan›mlan›rken kolayca de¤erlendirilebilir ve ekibin
ya da toplumun günlük hayat›n› bozmayacak flekilde
olmal›d›r. Elde edilen veriler yafl, cinsiyet ve yerleflim yerlerine
göre ayr›flt›r›lmal›d›r.
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A.3. Psikososyal Broflürler

A.3.a. Da¤›t›lan broflür türü ve adedi

A.3.b. Broflürlerin etkilili¤i hakk›nda k›sa-aç›k uçlu sorulardan
oluflan anketler

A.3.c. Broflürler arac›l›¤›yla psikososyal uygulamalara kat›lmak
için baflvuran kifli say›s›

A.4. Psikolojik ‹lk Yard›m E¤itimleri

A.4.a. Verilen e¤itim say›s› (kimlere/kaç oturum)

A.4.b. E¤itimler öncesi ve sonras› uygulanan de¤erlendirme
testleri 

A.5. Ev/Çad›r Ziyaretleri

A.5.a. Ziyaret say›s›

A.5.b. Broflürler arac›l›¤›yla psikososyal uygulamalara kat›lmak
için baflvuran kifli say›s›

A.5.c. Ziyaretlerde psikososyal uygulamalar hakk›nda k›sa-aç›k
uçlu sorulardan oluflan, fark›ndal›k ve memnuniyet ölçen anketler

A.6. Medyada Yer Alma

A.6.a. Medyada yap›lan bilgilendirme/tan›t›m çal›flmas›n›n
içeri¤i, süresi ve periyodu

A.6.b. Medya arac›l›¤›yla yap›lan çal›flmaya hedef kitlenin
kat›l›m oran› (radyo program›na ba¤lanan kifli say›s› gibi.)

B.1. Etkilili¤i kan›tlanm›fl ve standardizasyonu sa¤lanm›fl/sa¤lanacak
ölçeklere göre afet sonras›nda psikolojik ilk yard›m bilgilerini
alm›fl yararlan›c›lar›n›n travman›n psikososyal etkileriyle bafla
ç›kma düzeyleri  

B.2. Psikososyal uzmanlar›n gözlem, görüflme ve de¤erlendirmeleri
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A.1. Hedef toplumun ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için varolan/gelifltirilen 

ihtiyaç/kaynak de¤erlendirmesi sonuçlar›

A.1.a. ‹htiyaç kaynak analizlerinin uyguland›¤› kifli,kurum say›s›

A.1.b. ‹htiyaç kaynak analizi sonuçlar›

A.1.c. ‹htiyac› do¤rultusunda kaynaklara yönlendirilen kifli say›s›

A.1.d. Yönlendirilen kiflilerin memnuniyet durumlar›n›n ölçülmesi

A.2. Uygulamac› taraf›ndan belirlenen ihtiyaç ve kaynaklar

A.2.a. Gözlem ve görüflmeler sonucunda yönlendirilen kifli
say›s›

A.2.b. Yönlendirilen kiflilerin memnuniyet durumlar›n›n ölçülmesi

A.3. Organizasyon a¤› partnerleri ve potansiyel kaynak sa¤lay›c›lar
ile yap›lan de¤erlendirme raporlar›, tutanaklar

A.4. ‹htiyaçlar›n›n toplum kaynaklar›yla ne ölçüde karfl›land›¤›n›n k›sa
bir anket çal›flmas› ölçülmesi

B.1. Yap›lan sosyal aktivitelere kat›lan kifli say›s›

B.2. Toplum liderlerinin yer ald›¤› psikososyal etkinlik say›s›

B.2.a. Toplum liderleriyle yap›lan psikososyal etkinlik
de¤erlendirme görüflmeleri 

B.3. Toplumda varolan kaynaklar/hizmetlerle ilgili partnerlerle
varolan bilgileri güncellemek amac›yla yürütülen düzenli
toplant›lar, çal›flmalar, projeler ve bunlarla ilgili yaz›l›
dokümanlar

B.4. Toplum kaynaklar› fark›ndal›k düzeyi toplum anketleri 

B.5. ‹htiyac› do¤rultusunda kayna¤a yönlendirilen kifli say›s›

C.1. Psikososyal gönüllü say›s›

C.2. Gönüllüler taraf›ndan organize edilen etkinlik/proje say›s›

D.1. Sosyal projeler

D.1.a. Sosyal projelerin say›s› ve içeri¤i

D.1.b.  Sosyal projelere kat›lan kifli say›s›

D.1.c. Proje sonlar›nda uygulanan de¤erlendirme formlar› 

D.1.d. Di¤er kurum,kurulufllarca yürütülen projeler, 

süreçleri/sonuçlar›
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A.1. Operasyonlarda görev alacak psikososyal personel ve
gönüllülere verilen e¤itimler

A.1.a. E¤itimlerin say›s› ve niteli¤i

A.2.b. E¤itimlere kat›lanlar›n say›s›

A.1.b. E¤itim de¤erlendirme formu sonuçlar›

A.2. Ortak çal›fl›lan organizasyonun psikososyal müdahale kapasitesi

A.2.a. Psikososyal bölüm/birimin kurulmufl olmas› / Psikososyal
Program resmi onay›

A.2.b. Psikososyal bölüm/birim/program›n resmi onayl›
mevzuat›n›n varl›¤›

A.2.c. Ortak çal›fl›lan organizasyonun psikososyal uygulamalar
için ay›rd›¤› bütçe

A.2.d. Ortak çal›fl›lan organizasyonun afet müdahale plan›na
resmi olarak dahil edilmifl psikososyal müdahale plan›  

B.1. Eflgüdüm a¤›na dahil edilen psikososyal organizasyonlar

B.2. Eflgüdüm a¤›nda bulunan organizasyonlarla yap›lan düzenli
toplant›lar 

B.3. Entegre psikososyal müdahale için; eflgüdüm a¤›na dahil
organizasyonlarla yap›lm›fl; resmi protokoller

C.1. Psikososyal alan d›fl›nda hizmet veren ilgili için düzenlenen
psikososyal tan›t›m toplant›lar›

C.2. Psikososyal alan d›fl›nda hizmet veren organizasyonlar›n e¤itim
talepleri/verilen e¤itimler 

C.2.a. Talep/e¤itim say›s› (kimlere/kaç oturum/hangi e¤itim)

C.2.b. E¤itim de¤erlendirme formu sonuçlar›

D.1. Psikososyal materyallerin hedef toplumun günlük kullan›m diline
çevirisi

D.1.a. Çevirisi yap›lan materyal (içerik/nitelik)

D.2. Psikososyal materyallerin kültürel adaptasyonu

D.2.b. Materyallerin etkilili¤inin de¤erlendirilmesi

D.3. Afet ekiplerine, hedef toplumun kültürüne özgü anahtar
psikososyal bilgiler verilmesi / bu uygulaman›n süreklili¤in
sa¤lanmas›
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Psikososyal programlar›n izleme de¤erlendirme çal›flmalar›
kapsam›nda;

� Tüm çal›flmalarla ilgili kay›t ve raporlar›n düzenli tutulmas›na, 

� Yerel çal›flanlar›n etkinliklerinin düzenli toplant› ve çal›fltaylarla
tart›fl›lmas›na, günlük-haftal›k-ayl›k rapor formatlar›yla takip
edilmesine, 

� Hizmetlerin  amac›na ulafl›p ulaflmad›¤›n›n çeflitli kaynaklarla
do¤rulanmas›na, 

� Çal›flmalar›n sürekli de¤erlendirilerek gerekti¤inde yeniden
düzenlenmesi ya da de¤ifltirilmesine

dikkat edilmesi gerekir. 

Psikososyal izleme ve de¤erlendirme araçlar›, günlük, haftal›k, ayl›k
raporlar, kay›tlar, ihtiyaç ve kaynak de¤erlendirme formlar›, bireysel
görüflme formlar›, grup de¤erlendirme formlar›, performans
de¤erlendirme formlar›, müdahalelerde kullan›lan di¤er formlar,
ölçekler, anketler olarak s›ralanabilir. Afetin niteli¤i ve etkilenen kitlenin
özelliklerine göre baflka araçlar kullan›labilir ya da yeni araçlar
gelifltirilebilir. 
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Psikososyal Hizmetlerde
‹zleme, “yapt›¤›m›z iflleri do¤ru flekilde yap›yor muyuz?”,
De¤erlendirme, “do¤ru iflleri mi yap›yoruz?” sorular›na
cevap arar.
‹zleme, “ne oldu¤u, nas›l ve niçin oldu¤u sorular›n›,
De¤erlendirme, nas›l bir fark›n ortaya kondu¤u sorusunu
cevaplar.
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6. BÖLÜM EKLER
EK 1

Tarih: Form No:
Görüflmeyi Yapan:
K‹fi‹SEL B‹LG‹LER
‹sim: Cinsiyet: Mahalle/Bölge:

� Erkek
� Kad›n

Yafl: Adres:

Telefon numaras› E-mail:

Ev: ‹fl: Cep: Fax:

Ulaflamama halinde temasa geçilecek kifliler ve telefon numaralar›:

Yafl Grubu: Medeni Durum: Ö¤renim Durumu:
� 0-12 � Evli � Okuma-Yazma Yok
� 13-18 � Bekar � Okuma-Yazma
� 19-30 � Boflanm›fl � ‹lkokul
� 31-60 � Eflini Kaybetmifl � Ortaokul
� 61 ve üzeri � Birlikte Yafl›yor � Lise

� Üniversite
� Yüksek Lisans
� Di¤er

Görüflme yap›lan kiflinin;
Mesle¤i: Sosyal Güvencesi: Ailedeki konumu:
………….. � Yok � Anne
Yapt›¤› ifl: � SSK � Baba
………….. � Ba¤-kur � Çocuk
‹fl Durumu: � Emekli Sand›¤› � Nine-Dede
� Çal›fl›yor � Yeflil Kart � Akraba
� Çal›flm›yor � Özel Sigorta � Di¤er
� ‹flsiz  � Ö¤renci
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PS‹KOSOSYAL ‹HT‹YAÇ BEL‹RLEME FORMU



Ailedeki (Hane halk›ndaki) Di¤er Kifliler:
‹sim Yafl Cinsiyet (E,K) Ailedeki Konumu
……….................. ……… ………...................... ………........................
……….................. ……… ………...................... ………........................

Toplam Erkek (.......)
Toplam Kad›n (.......)

‹HT‹YAÇLAR
K‹fi‹SEL ‹HT‹YAÇLAR: (‹htiyaç seviyesini derecelendiriniz: ‹htiyac› yok 0,
Az 1, K›smen 2, Fazla 3, Çok Fazla 4)
(   ) Bar›nma (   ) G›da, Beslenme (   ) Giyecek
(   ) Sosyal Çevre (   ) E¤itim, Ö¤retim (   ) Ekonomik
(   ) Hukuki Yard›m (   ) ‹fl (   ) Psikiyatrik Hizmet,
(   ) Psikososyal Hizmet (   ) T›bbi Sa¤l›k Hizmeti (   ) Temiz Su
(   ) Aileyle ba¤lant› (   ) Hijyen (   ) Dini ‹mkanlar
(   ) Di¤er 1 ……… (   ) Di¤er 2……… (   ) Di¤er 3………

Yorumlar - (Durumla ilgili gerçek belirtiler)
………………………………………………………………………………………

A‹LE ‹HT‹YAÇLARI: (‹htiyaç seviyesini derecelendiriniz: ‹htiyac› yok 0,
Az 1, K›smen 2, Fazla 3, Çok Fazla 4)
(   ) Bar›nma (   ) G›da, Beslenme (   ) Giyecek
(   ) Sosyal Çevre (   ) E¤itim, Ö¤retim (   ) Ekonomik
(   ) Hukuki Yard›m (   ) ‹fl (   ) Psikiyatrik Hizmet,
(   ) Psikososyal Hizmet (   ) T›bbi Sa¤l›k Hizmeti (   ) Temiz Su
(   ) Aileyle ba¤lant› (   ) Hijyen (   ) Dini ‹mkanlar
(   ) Di¤er 1 ……… (   ) Di¤er 2……… (   ) Di¤er 3………

Yorumlar - (Durumla ilgili gerçek belirtiler; Ailenin genel ihtiyac› m›,
belirli bir bireyin ihtiyac› m› oldu¤unu belirtiniz)
………………………………………………………………………………………

TOPLUM ‹HT‹YAÇLARI: (Kiflinin fikrine göre, içinde bulundu¤u
toplumun ihtiyaçlar›)

1- 2- 3-

3- 4- 5-
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EK B‹LG‹LER

1-) ‹htiyaçlar›n›z için size yard›mc› olabilecek herhangi bir toplum
organizasyonu/kayna¤›/fonu biliyor musunuz?

� EVET � HAYIR TOPLAM SAYI (      )

EVET ise bu organizasyonlar›n/kaynaklar›n/fonlar›n isimleri
nelerdir, ne tür hizmet verirler, hizmete nas›l ulafl›l›r?

Organizasyon/Kaynak/Fon ‹smi Hizmetin/Deste¤in Detay› Hizmete Ulafl›m fiekli

1.

2.

3.

2-) Bu organizasyonlarla/kaynaklarla/fonlarla halen konta¤›n›z
var m› veya oldu mu? 

� EVET � HAYIR

EVET ise hangi organizasyonlar/kaynaklar/fonlar? ‹htiyaçlar›n›z
ne derece karfl›land›?

(0-4 aras› derecelendirin: Hiç 0, Biraz 1, K›smen 2, Oldukça 3, Tamamen 4 )

(   ) Organizasyon: .............................. …………

(   ) Organizasyon: .............................. …………

(   ) Organizasyon: .............................. …………

BEL‹RLENEN ‹LG‹L‹ KAYNAKLAR (Personel taraf›ndan doldurulacak)
‹htiyaçlar› karfl›layacak hangi kaynaklar mevcut?

1.

2.

3.

EYLEM L‹STES‹ (Personel taraf›ndan doldurulacak) (Öneriler,
yap›lacak çal›flmalar, son durum)

1.

2.

3.

NOT: Bu form uyguland›¤› kifli ve gruplara, bilgi al›nmas› istenen  ihtiyaçlara ve
di¤er de¤iflkenlere göre yeniden düzenlenebilir, k›salt›labilir yada yeni sorular
eklenebilir.
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EK 2
PS‹KOSOSYAL DURUM TESP‹T RAPORU

1. DURUMLA ‹LG‹L‹ GENEL DE⁄ERLEND‹RME

a. Etkilenen bölgenin co¤rafi ve çevre özellikleri

b. Afet öncesi koflullar

c. Afetin türü

d. Kitlesel eylem ya da beklenen eylem

e. Güvenlik durumu

f. Hayat› sürdürmeye iliflkin genel durum ve temel ihtiyaçlar

� Ölüm oran› ve nedenleri

� Erzak durumu, son yiyecek da¤›t›m› ve gelecekte ortaya ç›kacak
yiyecek ihtiyaçlar›

� Mevcut su miktar›

� Hijyen yeterlili¤i

� Bar›nak ve giyim

� Di¤er temel hayati öncelikler

g. Ekonomik unsurlar: ifl durumu, kaynaklar›n da¤›t›m›, politik etnik
de¤erlendirmeler

h. Toplumla ilgili de¤erlendirmeler: dayan›flma, politik, etnik özellikler
ve cinsiyetle ilgili noktalar, di¤er de¤erlendirmeler

i. E¤itim: afetin etkileri, lojistik ve ekonomik durum, mevcut
ö¤retmenler ve ö¤retmenlerin rolü

j. Aile birlefltirme çal›flmalar›

2. ETK‹LENEN NÜFUSUN TANIMLANMASI

a. Yafl, cinsiyet, etnik köken ve savunmas›zl›k aç›s›ndan nüfus
de¤erlendirmesi:

� Anne/Babas›n› kaybeden çocuklar
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� Kad›n/çocuk/ergen aile reisleri

� Yafll›lar

� Fiziksel engelliler ve geliflme bozuklu¤u gösterenler

� Kronik ak›l hastal›¤› olanlar (yer:aile ile birlikte / hastanede)

� Ortalama aile nüfusu

� Etkilenen nüfusun bulundu¤u yerler: kamplar, köyler, kentler, k›rsal
bölge, kent, çöl, ormanl›k arazi, ulafl›labilirlik

b. Çat›flma durumlar›nda (yukar›dakilere ek olarak)

� Çat›flmaya kat›lan çocuk askerler

� ‹flkenceye ya da cinsel fliddete maruz kalanlar

� Kay›p / al›konulmufl kiflilerin aileleri

3. PS‹KOSOSYAL ‹HT‹YAÇLARLA ‹LG‹L‹ FAKTÖRLER

a. Afetin yap›s›

� Afetin süresi ya da yard›mdan faydalanan›n afete maruz kalma süresi

� Afetten sonra yemek, su, bar›naktan mahrum kalma süresi

� Yard›mdan faydalananlar›n ailelerinden, arkadafllar›ndan, ya da
toplum üyelerinden baz›lar›n›n yaralanmas›na ya da ölümüne tan›k
olup olmamalar›

� Yard›mdan faydalananlar›n yaralanma ya da ölüm tehlikesi atlat›p
atlatmamas›

� Halen devam eden risk faktörleri

� Geleneksel ailenin ve destek a¤›n›n parçalanmas›

� Etnik, politik, dini anlaflmazl›klar

� Mahremiyetten yoksunluk

� Ola¤an faaliyetlerin durmas› (ifl, okul, ev iflleri)

� Aileden ayr›lma (kay›p ya da al›konulmufl aile üyeleri)

b. Çat›flma durumlar›nda: (yukar›dakilere ek olarak)

� Ölü ve infaz say›s› ve bu olaylarla ilgili bilgi
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� Yard›mdan faydalananlar›n yukar›da belirtilenlere maruz kalmas›

� Devam eden fliddet, taciz

� ‹flkenceye maruz kalma ya da halen iflkence alt›nda olma

� Cinsel fliddet

� Silahl› sald›r›ya, topçu atefline, bombalamaya, may›nlara maruz kalma

� fiiddet tehdidinin sürmesi

� Tutukluluk/hapis

� Gözda¤› verme, sindirme, tehdit etme

4. KÜLTÜREL, D‹N‹, POL‹T‹K VE SOSYO EKONOM‹K 

KOfiULLAR

a. Sosyal yap›: klanlar, kabileler, topluluklar, gruplar gibi...

b. Aile yap›lar›: genifl aileler, ortak de¤erler, ortak bafla ç›kma
mekanizmalar› gibi...

c. Mültecilik durumunda ev sahibi toplumla iliflkiler

d. Ortaya ç›kan sosyal yap›/etkilenen nüfusun kendi kendine
organize olmas›

e. Toplum liderleri: politik, etnik, dini, askeri

f. Toplumsal grup ve dernekler

g. Kültürel faktörler

� Anaerkil ya da babaerkil

� Din ve dinin toplum üzerindeki etkileri

� Toplumun hasta ve engellilere bak›fl›

� Duygu/düflüncelerin nas›l ifade edildi¤i (üzüntü, öfke, mutluluk,
anlaflmazl›k, hoflgörüsüzlük, önyarg› gibi)

� Afetten önce ve flimdilerde toplumun ak›l hastalar›na bak›fl›

� ‹nsanlar yard›m/psikolojik yard›m istiyorlar m›?

� ‹nsanlar ac›lar›n› / travmalar›n› anl›yor ve bunlarla bafl edebiliyorlar m›?
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� Yapt›r›mlar / tabular (ölüm, defnetme, yas tutma, tecavüz, intikam alma)

� Afet, çat›flma gelenek ve ritüellerinin ifas›n› nas›l etkilemifltir?

5. RUH SA⁄LI⁄I / PS‹KOSOSYAL POL‹T‹KALARI VE 

KAYNAKLAR

a. Ulusal bir ruh sa¤l›¤› politikas›/eylem plan› var m›? Bu plana afete
haz›rl›k ya da acil durumlara müdahale dahil edilmifl mi?

b. Psikososyal programlar etkilenen bölgede mevcut mu?

c. Ulusal K›z›lhaç/K›z›lay Derne¤i psikososyal program uygulama
kapasitesine sahip mi?

d. Psikososyal program sa¤layabilen baflka sivil toplum örgütleri ya
da yerel kurulufllar var m›?

6. KEND‹ KEND‹NE YARDIM KAPAS‹TES‹

a. Toplum içinde uyum ve dayan›flma

b. Etkilenen toplumun iyileflme ve etkinlik düzeyi

c. Resmi ve gayri resmi e¤itsel etkinlikler

d. Kendi kendine yard›m ve destek gruplar›

7. SONUÇLAR VE TAVS‹YELER

a. Acil ve kapsaml› müdahaleler için tavsiyeler

b. Mevcut kaynaklar, iflbirli¤i iliflkileri ve ihtiyaç/kaynak tahminleri

c. Önemli engeller, k›s›tlamalar ve riskler
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EK 3
YEREL PERSONEL PERFORMANS 

DE⁄ERLEND‹RME FORMU
Y›l:
Dönem:
Personelin Ad›:
Görev Unvan› ve Yeri:
Göreve Bafllama Tarihi:
Raporu Düzenleyenin Ad›:
Görev Unvan›:
Raporlama Nedeni: 
� Y›ll›k De¤erlendirme
� Görev Sonu/Kontrat Uzatma
� Sözleflme Sonu
� Sorumlu Yöneticinin Ayr›lmas›
� Di¤er……………………………..
Genel De¤erlendirme: Personel de¤erlendirmesi için afla¤›da
belirtilmifl kriterler kullan›labilir yada program›n içeri¤i ve hedeflerine göre
yeni kriterler gelifltirilebilir.
A. ORTAK DE⁄ERLER
A.1. Ba¤l› Bulunulan Organizasyonun ‹lkeleri

� Temel ilkelere dair bilinç ve ba¤l›l›k 
� Günlük çal›flmalarda temel ilkelere uygun hareket etme
� Uygun f›rsatlarda ilkelerin tan›t›m›
� Di¤er çal›flanlar için rol model olma

A.2. Mesleki Etik
� Psikososyal program temel ilkelerine ve ba¤l› bulunulan

organizasyonun ilkelerine uygun harekete etme
� Mensubu bulundu¤u meslek örgütlerince uygulanan etik kurallara

uyma
A.3. Profesyonel Davran›fl Özellikleri

� Çal›flmalar›nda dürüst ve adil bir tav›r sergilenme
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� Etik de¤erlere katk› sa¤lama

� Sözlerinde ve davran›fllar›nda tutarl› olma

� Çal›flt›¤› organizasyona sadakat 

� Profesyonel ve etik olmayan davran›fllara karfl› harekete geçme

� Bireylere sayg› gösterme, duygular›na hakim olma

B. TEMEL YETK‹NL‹KLER

B.1. Cal›flma yaklafl›m›

B.1.1. Güvenilirlik

� Bask› alt›nda bile , mant›kl› ve finansal aç›dan do¤ru kararlar verme

� Zorluklarla karfl›laflsa bile, sorumlu¤u oldu¤u görevleri yerine
getirebilme

� Kiflisel geliflimi ve kariyeri için gereken sorumlulu¤u gösterme

� Görevlerine ve sorumluluklar›na riayet 

B.1.2. Sonuç ve Çözüm Odakl› Olma

� Eylem bafllatma, sonuçlar› öngörme do¤ru yöne yöneltme

� Riskleri yönetirken cesaret gösterme

� Ba¤l›l›k ve zaman›nda ve bütçe s›n›rlar› içerisinde istenen
sonuçlara ulaflmak için özen gösterme

� Engelleri ortadan kald›rmak ve çal›flma süreçlerini gelifltirmek için
çaba gösterme  

B.1.3. Kararl›l›k

� Belirlenmifl bir zaman çerçevesi içinde karar almaya istekli olma

� Karar›n uygun olarak dan›fl›lmas›n› ve aç›k iletiflimini üstlenme

� Gerekti¤inde ba¤›ms›z kararlar alabilme

� Al›nan karar› takip etme ve sonuçlar›n›n sorumlulu¤unu üstlenme 

B.1.4. Yenilikçilik

� Yarat›c›/yenilikçi fikirler gelifltirme ve önerme

� Gönüllülere destek verebilme 

� Yeni hedefler belirleyebilme

� Etkili ve  verimli çözümler getirmek için risk alabilme
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B.2. Ekip çal›flmas›
B.2.1. Birim, Kurum ve Örgütler Aras› Çal›flma
� Program›n performans›n› artt›rmak için meslektafllar›yla iflbirli¤i

yapma
� Bir ekibin parças› olarak çal›flabilme 
� Kendi çal›flmalar›n› ba¤l› bulundu¤u organizasyonun

çal›flmalar›na entegre edebilme 
� Eflgüdüm a¤ partnerleri ile etkin bir iletiflim ve koordinasyon

sa¤layabilme
� Çal›flt›¤› birimin etkinli¤ini artt›rmak için çaba sarf etme 
B.2.1. ‹letiflim
� Dinleme ve anlama becerisi
� Hedef dinleyici kitleye göre kulland›¤› dili de¤ifltirebilme
� ‹kna edici olmak için uygun tutumu belirleyebilme
� Çat›flma çözümü ve yönlendirmeler için uygun becerileri

kullanabilme
� Çal›flt›¤› program›n d›fl kaynaklarla iletiflimine katk›da bulunma
B.2.3. Bilgi Paylafl›m›
� Meslektafllar›yla ve di¤er partnerlerle bilgi paylafl›m›na aç›k olma
� En iyi uygulamalar ve ö¤renilmifl dersleri di¤erleriyle paylaflma

ve uygulama
� Raporlar›n› zaman›nda haz›rlama ve ilgi yerlere iletme 

B.3. Teknik Yetkinlik
B.3.1. Teknik Yetkinlik
� ‹fl için  gerekli becerilere ve bilgiye sahip olma
� Bilgisini güncelleme /sürekli ö¤renme
� Karar alma sürecinde profesyonel deneyimini kullanabilme 
� Üzerinde anlafl›lm›fl  profesyonel standartlara sayg›l› olma
B.3.2. Ba¤l› Bulunulan Organizasyonun ‹fl Prosedürleri
� ‹dari ve finansal prosedürlerini takip etme
� Gerekli belge düzenlemesi, dosyalanmas› ve gerekli yerlere

iletilmesini sa¤lama
� ‹fl tan›m›nda yer alan görevleri yerine getirme
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EK 4
PS‹KOSOSYAL PROGRAM
DE⁄ERLEND‹RME FORMU

Dönem:

Uygulay›c›lar:

Program Amac›:

Program Hedefleri/Beklenen Sonuçlar:

Süreç Göstergeleri: 

1. Etkinliklerin tan›m›

2. Etkinliklerin niceli¤i, niteli¤i, kapsam› 

3. Kullan›lacak araçlar: Raporlar (günlük, haftal›k, ayl›k), gözlem ve
görüflme bilgileri, toplant›, form ve anketler

Memnuniyet Göstergeleri: 5. Bölüm’de yeralan do¤rulama
kaynaklar›na göre program›n de¤erlendirmesi yap›l›r.
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EK 5
BAZI MÜDAHALE TEKN‹KLER‹

Krize Müdahale

Hedef : Birey veya küçük grup, yard›m çal›flanlar›, afete maruz
kalanlar

Amaç : Kriz durumuyla bafla ç›kma için kontrol sa¤lama

Uygulama : Sürekli görüflmelerin yap›labilece¤i ortam bulundu¤unda,
her dönem

� Görüflmelerin uzun dönemli bir terapi de¤il, k›sa süreli bir müdahale
oldu¤unun belirtilmesi

� ‘Ne oldu? Sizi endiflelendiren durumlar neler?’ sorular›yla krize neden
olan durum hakk›nda bilgi toplanmas›

� Görüflme boyunca empatik, s›cak, samimi ve güven veren tarz
uygulanmas›, karfl› taraf›n duygular›n›n tan›maya çal›fl›lmas› ve
adland›r›lmas›

� ‘Çok üzgün olmal›s›n›z’, ‘Bu durum yüzünden piflmanl›k duyuyorsunuz’
gibi ifadeler kullan›larak durumun karfl› taraf için gerçekçi olarak fark
edilmesini ve genellefltirilmeden oldu¤u gibi kabul edilmesini sa¤lamak
için yönlendirme yap›lmas›

� ‘Geçmiflte meydana gelen acil durum/afetlerle nas›l bafla ç›kt›n›z?’,
‘Öfke, ac›, baflar›s›zl›k, kay›p gibi duygular karfl›s›nda neler
yapars›n›z, size neler yard›m eder?’  sorular›yla kapasitenin ve geçmifl
deneyimlerin ve destek verebilecek kaynaklar›n ö¤renilmesi

� A¤›r ruhsal hastal›k belirtileri için gözlem yap›lmas›, delüzyon, inkar,
sanr›, intihar düflünceleri, zarar verici davran›fllar olup olmad›¤›
hakk›nda , sorular sorulmas› 

� Acil ihtiyaçlar, problemler ve öncelikler hakk›nda bilgi edinilmesi,
bunlar›n s›raya konmas› ve anlamland›r›lmas› 

� Çözüm için alternatifler sunulmas›, plan yap›lmas›, harekete geçilmesi
ve çözümler üretilmesi için yard›mc› olunmas›, pasif konumdan
ç›k›lmas› ve hareket için cesaretlendirilmesi
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� Aile, arkadafl ve di¤er destek gruplar›yla iliflkilerinin güçlenmesi için
destek verilmesi

� Gerekiyorsa izleme ve yönlendirme yap›lmas›

Yat›flt›rma

Hedef : Grup, yard›m çal›flanlar›, afete maruz kalanlar

Amaç : Belli bir acil durum/afet sonras› bireylerin olaylara
gösterdikleri olumsuz tepkilerin uygun düzeye çekilmesi, kifliler aras›
çat›flma durumlar›nda olay›n çözümlenmesi

Uygulama : Sürekli görüflmelerin yap›labilece¤i ortam haz›r olduktan
sonra, her dönem

� Görüflmenin nedenleri, neler yafland›¤› ile ilgili bilgi toplanmas› ve
genel bir özet yap›lmas›, olaya dair çerçevelerin çizilmesi

� ‘Bu olay oldu¤unda neler hissettiniz?’, ‘En kötü taraf› sizin için neydi?’,
‘fiu anda neler hissediyorsunuz?’ sorular›yla tüm grup üyelerinin
düflüncelerinin ö¤renilmesi

� ‘Olayla nas›l bafla ç›k›yorsunuz?’, ‘fiu anda size yard›mc› olabilecek
fleyler neler?’, ‘Baflka biri bu durumu yaflasayd› ne önerirdiniz?’
sorular›yla bafla ç›kma yöntemlerinin ö¤renilmesi

� Bireylerin o anki durumlar› gözlenerek, gerekirse molalar verilerek,
nefes egzersizi yap›larak ortam›n gergin olmas›n›n engellenmesi

� Stresle bafla ç›kma yöntemlerinden uygun olanlar›n›n ö¤retilmesi ve
bireylerin uygulamalar› için cesaretlendirilmeleri 

� Genel özet yap›lmas› ve çözüm yollar›n›n tart›fl›lmas›

� Duygu paylafl›m› yap›lmas› durumunda en az bir izleme görüflmesi
yap›lmas›

Stres Azaltma

Hedef : Birey veya küçük grup, yard›m çal›flanlar›, afete maruz
kalanlar

Amaç : Stresin ve kayg› belirtilerin azalt›lmas› için yard›mc› olmak

Uygulama : Afet sonras› stres yaflanan her durumda
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� Sa¤l›k, dinlenme, beslenme, e¤lenme: Temel fiziksel ihtiyaçlar
karfl›land›ktan sonra dinlenme, düzenli uyku, fiziksel egzersiz, sa¤l›kl›
beslenme, alkol/sigara/kahve/ilaç tüketiminin en azda tutulmas›;
ayr›ca ka¤›t oynamak, televizyon seyretmek, yürüyüfle ç›kmak,
kitap/gazete/dergi okumak, müzik dinlemek, sohbet etmek gibi zevk
al›nan faaliyetlere düzenli olarak zaman ayr›lmas› önerilir.

� Gevfleme Teknikleri: Güven iliflkisi kurulduktan sonra flu teknikler
kullan›labilir:

� Nefes al›flt›rmalar›: Sa¤l›kl› nefes sessiz, sakin ve derin oland›r.
Bireyin kontrollü biçimde bir süre nefes al›p, tutup sonra vermesi.

� Gözünde canland›rma al›flt›rmalar›: Bireyin, rahatlat›c›
buldu¤u durum ve/veya görüntüyü düflünüp, detayl› biçimde
anlatarak gözünde canland›rmas› (renk, s›cakl›k, koku, ses…).

� Kas gevfletme al›flt›rmalar›: Tüm kas gruplar› gevfleyene kadar
bireyin s›rayla kas gruplar›n› önce kasmas› ve sonra gevfletmesi, bu
s›rada da kaslar›n›n gevflemesini hissetmesine odaklanmas›.

Gevfleme tekniklerinde afla¤›daki noktalara dikkat edilir:

→ Bireyin ajite olmas›, dissosiyatif belirtilerin ortaya ç›kmas› gibi baz›
durumlarda gevfleme teknikleri uygulamas›n›n b›rak›lmas› gerekir.

→ Akut yas dönemi, afl›r› kayg› ve panik durumlar›, psikopatolojinin
bulunmas›, madde kötüye kullan›m›n›n olmas›, afl›r› kontrol
kazanma duygusunun varl›¤›, güven ortam›n›n olmamas› gibi
durumlarda gevfleme tekniklerinin uygulanmamas› gerekir.

→ Gevfleme egzersizlerinde ormanda yürüme, deniz gibi ö¤eler
bazen travmay› hat›rlat›c› ö¤eler haline gelebilir. Bu yüzden
müdahale öncesinde travma yaflant›lar›n›n bilinmesi gerekir.

‹fade Edici Teknikler

Hedef : Birey veya küçük grup, özellikle 11 yafl ve alt› çocuklar
ve ifade zorlu¤u yaflayan ergenler, yetiflkinler

Amaç : Yo¤un ifade becerisi gerektirmeyen teknikler kullanarak
afet ve acil durum etkileriyle bafla ç›kma

Uygulama : Afet sonras›nda her zaman
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� Serbest Uygulama: Çocuk kukla, bebek veya di¤er sanatsal
malzemelerle serbest oynar/çal›fl›r. Sadece gözlenir ve gözlemlerle
çocu¤un duygu ve düflünceleri yorumlan›r.

� Müdahaleli Uygulama: Çocuk bebekler, kuklalar, boyama veya
flekillendirme gibi yollarla, uygulay›c›n›n yönlendirmeleriyle,
afetle/travmayla ilgili deneyimlerini aktar›r. Daha büyük çocuklarda
hikaye, fliir yazma gibi yollar kullan›labilir. 

� Sanat Teknikleri: Serbest boyama, çizim, çamur flekillendirme, oyun
hamuru, ‘kifli/aile’ çizimi ve boyamas›, beraber çizim yap›p bunun
hikayesini oluflturma, afet/ travmayla ilgili haritalar çizmek, benzer
sahneleri çamurla flekillendirme yap›lmas›.

� Bebeklerle Oyun Teknikleri: ‹nsan veya hayvan bebekler (ticari,
ev yap›m› veya ka¤›t olabilir), kamyon, asker, mutfak eflyalar›, ev
eflyalar›, ev maketi gibi oyuncaklarla serbest oynama,  hikaye
oluflturma, söylenen konuya yönelik oyun oynama.

� Kukla Oyunu Teknikleri: Kuklalarla serbest oyun oynama, konuya
yönelik canland›rma yapma ve oyunu yönlendirme, rol yapma.

� Hikaye Anlatma Teknikleri:

→ Çocu¤un hikayesini anlatmas›ndan sonra uygulay›c›n›n hikayenin
sonunu daha huzurlu, iyilefltirici, ödüllendirici, çözüm getirici
flekilde bitecek flekilde tekrar anlatmas›.

→ Çizimler, hikayeler, ünlü foto¤raflar› ve fliirlerden oluflan defterler
yapmak.

→ Afetle/ travmayla ilgili gerçek deneyimlerin yer ald›¤› rolleri ve
bafla ç›kma yollar›na yönelik rolleri canland›rma.

→ Toplulu¤un geçmifli ve bafla ç›kma yollar›na yönelik hikâyelerin
anlat›lmas›

� Yazma Teknikleri: Olaylarla ve duygularla ilgili günlük tutma, fliirler
ve hikâyeler yazma.

� Gevfleme Teknikleri: ‘Sihirli kelime’ bulduktan sonra stres
durumlar›nda bu kelimeyle gevfleme, hareketli oyunlar oynama, yar›fl
yapma, kas gevfletme yöntemleri uygulama, boyun ve s›rt masaj›
yapma, gevfletici fiziksel egzersiz uygulamalar›.
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Çocuklar ‹çin Grup Etkinlik Örnekleri

B‹R TABAK DUYGU
Amaç: Çocuklar›n duygular›n› fark›ndal›k düzeylerini artt›rmalar›na ve
baflkalar›n›n duygular›na sayg› duyma konusunda anlay›fl gelifltirmelerine
yard›mc› olmak.

Düzey: 7 yafl ve üzeri

Malzeme: Her bir çocuk için dörder adet kâ¤›t tabak ya da yuvarlak
kesilmifl kâ¤›t parçalar›

Süreç: 
1. Kâ¤›t tabaklar› çocuklara da¤›t›n ve tabaklardan birine mutlu, birine
üzgün, birine öfkeli, birine de flaflk›n birer insan yüzü çizmelerini isteyin.

2. Afla¤›dakilere benzer çeflitli durumlar vererek çocuklardan böyle bir
durumda yaflayaca¤› duyguyu gösteren taba¤› havaya kald›rmalar›n›
isteyin.

� Anneannenizi ziyarete gideceksiniz.

� Anneniz size banyo yapt›rmak istiyor.

� Kardefliniz hastalanm›fl.

� Arkadafl›n›z aya¤›n›za bast›.

� Ö¤retmeniniz ödevinizi yapmad›¤›n›z için size k›zm›fl.

3. Gruba afla¤›daki sorular› sorarak etkileflimi bafllat›n.

� De¤iflik durumlarda arkadafl›n›zla ayn› taba¤› kald›rd›n›z m›?

� De¤iflik durumlarda arkadafl›n›zdan farkl› tabaklar kald›rd›n›z m›?

� Ayn› durum karfl›s›nda baflkalar›ndan farkl› duygular yaflamam›z
normal midir? Evet ise ayn› durum karfl›s›nda baflkalar›n›n da
bizden farkl› duygular yaflamas›n› nas›l karfl›lamam›z gerekir?

GÜVEN YÜRÜYÜfiÜ
Amaç: Çocuklar›n güven duygusunun önemini kavramalar›na yard›mc›
olmak

Düzey: 10 yafl ve üzeri

Malzeme: Bir adet gözleri kapamaya yarayacak bir adet bez parças›
veya ka¤›t

Süreç: 1. Afla¤›daki konularda tart›flma bafllat›n.

� Birine güven duydu¤unuz bir yaflant›y› hat›rl›yor musunuz?
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� Birinin size güven duydu¤u bir yaflant›y› hat›rl›yor musunuz?

2. Bu konularda yeterli örnek ald›ktan sonra çocuklar› ikiflerli gruplara 
ay›r›n.

3. Çiftlerden birer üyenin rehber olmas›n› isteyin. Di¤er üyenin gözlerini
ba¤lat›n.

4. Rehberlerden s›rayla di¤er üyeye sesli talimatla oturduklar›
sandalyelerin yerlerini de¤ifltirerek yeniden düzenlenen ortamda
dolaflt›rmalar›n› isteyin.

5. Gruplardaki rolleri de¤ifltirdikten sonra süreci tekrar edin. 

6. Afla¤›dakine benzer sorularla grup etkileflimini bafllat›n.

� Birinin sorumlulu¤unu almak sizde nas›l bir duygu uyand›rd›?

� Biri taraf›ndan rehberlik edilmek sizde nas›l bir duygu yaratt›?

� Rehberinize yaratt›¤›n›z güven, yürüyüflün bafl›ndan sonuna kadar
ayn› m› idi?

DÜfiÜNCE VE DUYGU

Amaç: Çocuklar›n duygular ve düflünceler aras›ndaki iliflkiyi
kavramalar›na yard›mc› olmak

Düzey: 10 yafl ve üzeri

Malzeme: Her bir çocuk için birer adet form*

Süreç: 

1. Çocuklara formlar› da¤›t›n.

2. Çocuklardan formda verilen her bir durum için karfl›laflt›klar›nda
yaflayacaklar› duyguyu bofl b›rak›lan yere yazmalar›n› isteyin.

3. Cevapland›rma ifllemi bittikten sonra çocuklardan verdikleri cevaplar›
grupla paylaflmalar›n› isteyin.

4. Afla¤›dakine benzer sorular› gruba yönelterek etkileflimi bafllat›n.

� Duygular›n›z durumdan duruma de¤iflti mi? Niçin?

� Herkes ayn› durum karfl›s›nda ayn› duygular› m› hissetti? Baz›
arkadafllar›n›z›n ayn› durum karfl›s›nda farkl› duygular yaflamas›n›n
nedeni ne olabilir?

� Bir duyguyu de¤ifltirmek istedi¤inizde yapabilece¤iniz bir fleyler var
m›d›r?
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*Form: 

1. a. Bisikletinize binip soka¤a ç›kt›n›z. Bu s›rada bir baflka çocuk
size “ Hey bisikletimi çalma, getir onu geriye diye ba¤›rd›.

Duygu:………………………………………………………………………

b. Sonra durdunuz ve çocu¤a bisikletin size ait oldu¤unu
söylediniz. Çocuk bisiklete yak›ndan bakt› ve “Özür dilerim benim
bisikletim sand›m ama de¤ilmifl. Onu iki senedir harçl›klar›mla
biriktirdi¤im parayla alm›flt›m.” dedi.

Duygu:………………………………………………………………………

2. a. Bir markettesiniz ve bir kad›n h›zla yan›n›zdan geçerken size
çarpt› ve yuvarlanman›za sebep olarak kap›dan ç›kt›.

Duygu:………………………………………………………………………

b. Birkaç dakika içinde birinden az önce size çarpan kad›n›n çocu¤unun
az önce ambulansla hastaneye kald›r›ld›¤›n› ö¤rendiniz.

Duygu:………………………………………………………………………

GRUP H‹KAYES‹

Amaç: Çocuklar›n aç›k ve aç›k olmayan iletiflimleri ay›rt edebilmelerine
yard›mc› olmak

Düzey: 8 yafl ve üzeri

Malzeme: Çocuk say›s›na göre bofl kâ¤›t

Süreç:

1. Çocuklar› befler kiflilik gruplara ay›r›n.

2. Her gruba ikifler adet kâ¤›t da¤›t›n.

3. Gruplara birer hikâye yazacaklar›n› belirtin ve afla¤›daki talimat› verin.

“ Elinizdeki kâ¤›tlardan birine s›rayla hepiniz birer cümle yazacaks›n›z.
Ancak herkesin kendi cümlesini yazd›ktan sonra kâ¤›d› kendisinden sonra
gelecek arkadafl› göremeyecek flekilde kapatmas›n› istiyorum. Üçüncü
turun sonunda hikâye bitecek.”

4. Bütün gruplar ifllemi tamamlad›ktan sonra s›rayla hikâyeleri okutun. 
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5. Hikâyeler okunduktan sonra afla¤›daki sorular› yöneltin:

� Hikâyeler anlaml› m›yd›?

� Neden böyle bir sonuç ç›kt›?

6. Yeteri kadar bu konular tart›fl›ld›ktan sonra 3., 4. ve 5. basamaklar›
tekrar edin. Ancak bu kez çocuklar cümlelerini yazd›ktan sonra ka¤›d›
katlamayacaklar ve kendinden önceki arkadafllar›n›n yazd›klar›n›
göreceklerdir.

7. Afla¤›daki sorular› gruba yönelterek tart›flmay› sürdürün:

� ‹letiflim kurdu¤umuz insan›n ne söyledi¤ini anlam›yorsak ya da
yanl›fl anl›yorsak hikâyelerimizden hangisine benzer sonuç
ç›kacakt›r?

� ‹letiflim kurdu¤umuz insan bizim mesajlar›m›z› anlam›yorsa ya da
yanl›fl anl›yorsa hikâyelerimizden hangisine benzer bir sonuç
ç›kacakt›r?

� Sizin yanl›fl anlad›¤›n›z bir yaflant›n›z oldu mu?

� Sizin baflkalar›n› yanl›fl anlad›¤›n›z bir yaflant›n›z oldu mu?

� Yanl›fl anlafl›lmamak yada baflkalar›n› yanl›fl anlamamak için ne
yapmam›z gerekir? (Aç›k iletiflimin gönderici taraf›ndan gönderilen
mesajla, al›c› taraf›ndan al›nan mesaj›n ayn› olmas› anlam›na
geldi¤i üzerinde durarak bunu sa¤laman›n yollar›n› tart›fl›n.)

AYNA, AYNA

Amaç: Ö¤rencilerin gözlem becerilerini gelifltirmelerine yard›mc› olmak

Düzey: 7 yafl ve üzeri

Süreç: 

1. Çocuklar› üçer kiflilik gruplara ay›r›n.

2. Gruplardaki çocuklardan birisinin çeflitli jest ve mimikler yapmas›n›,
birisinin onu taklit etmesini, üçüncüsünün ise onu hakemlik yapmas›n›
isteyin.

3. Çocuklara afla¤›dakilere benzer sorular yönelterek grup etkileflimini
bafllat›n.

� Taklit ederken neler hissettiniz?
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� Taklit edilirken neler hissettiniz?

� Hakemlik yaparken neler hissettiniz?

KEND‹M‹ SEV‹YORUM

Amaç: Çocuklar›n kendilerini sevgiye lay›k birer varl›k olarak
görmelerine yard›mc› olmak

Düzey: 8 yafl ve üzeri

Malzeme:1. Her çocuk için birer ka¤›t 12x18 boyutlar›nda beyaz resim
ka¤›d›

2. Her çocu¤un birer adet vesikal›k foto¤raf›

3. Zamk

4. Boya kalemleri

Süreç: 

1. Çocuklara resim kâ¤›tlar›n› da¤›t›n ve foto¤raflar›n› kâ¤›tlar›n üst
k›sm›na yap›flt›rmalar›n› isteyin. (foto yoksa kâ¤›d›n üstüne ad ve
soyadlar›n› yazabilirler.)

2. Çocuklara afla¤›daki talimatlar› verin.

� fiimdi resminizin alt›na sevdi¤iniz, memnun oldu¤unuz ya da gurur
duydu¤unuz bir özelli¤inizi sevdi¤iniz renkte bir kalem kullanarak
yaz›n.

� fiimdi kâ¤›tlar›n›z› ters çevirin ve arka yüzüne bu kez kendinizle
ilgili hofllanmad›¤›n›z bir özelli¤i hofllanmad›¤›n›z renkte bir kalem
kullanarak yaz›n.

� Bundan sonra s›rayla kâ¤›tlar›n›z›n arka yüzüne kendinizle ilgili
hofllanmad›¤›n›z, ön yüzüne ise hoflland›¤›n›z özelliklerinizi
yazmaya devam edin.

3. Çocuklar bu ifllemi tamamlad›ktan sonra afla¤›daki talimat› verin.

fiimdi ka¤›tlar›n›z›n arka yüzlerini çevirin ve kendinizle ilgili her elefltirinizi
okuyun, o elefltirinin alt›na “……sam bile kendimi seviyorum” fleklinde
ifadeler yaz›n.

4. Cevapland›rma ifllemi bittikten sonra gönüllülerin kâ¤›tlar›na yazd›klar›
ifadeleri grupla paylaflmalar›n› isteyin.
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OLSAYDIM

Amaç: Çocuklar›n benlik alg›lar›n› geniflletmelerine yard›mc› olmak

Düzey: 9 yafl ve üzeri

Malzeme: Her çocuk için birer adet Form**.

Süreç: 1. Çocuklara formlar› da¤›tarak doldurmalar›n› isteyin.

2. Formlar tamamland›ktan sonra çocuklardan cevaplar›n› grupla
paylaflmalar›n› isteyin.

3. Afla¤›daki sorular› yönelterek grup etkileflimini bafllat›n:

Kendinizle ilgili yeni bir fleyler ö¤rendiniz mi? Neler?

Grup üyeleriyle ilgili yeni bir fleyler ö¤rendiniz mi? Neler?

Cevapland›rmakta zorland›¤›n›z sorular oldu mu? Hangileri?

**Form: 

1. Bir hayvan olsayd›m…………. olmak isterdim. Çünkü…….………

2. Bir çiçek olsayd›m………….... olmak isterdim. Çünkü…………….

3. Bir a¤aç olsayd›m………....... olmak isterdim. Çünkü…………….

4. Bir ev eflyas› olsayd›m………. olmak isterdim. Çünkü…………….

5. Bir müzik aleti olsayd›m…….. olmak isterdim. Çünkü…....………

6. Bir tafl›t olsayd›m………........ olmak isterdim. Çünkü…………….

7. Bir flehir olsayd›m………....... olmak isterdim. Çünkü…………….

8. Bir oyun olsayd›m………...... olmak isterdim. Çünkü………….....

9. Bir yiyecek olsayd›m…......... olmak isterdim. Çünkü……….........

10. Bir renk olsayd›m………..... olmak isterdim. Çünkü……............
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MUTLULUK KÖfiES‹

Amaç: Çocuklar›n kendi duygular›na iliflkin fark›ndal›klar›n›
artt›rmalar›na yard›mc› olmak.

Düzey: 7 yafl ve üzeri

Süreç:

1. Zemine büyük bir üçgen çizin, bu üçgenin köflelerinin her birini mutluluk
köflesi, mutsuzluk köflesi ve k›zg›nl›k köflesi biçiminde isimlendirin.

2. Bir gönüllü seçin ve afla¤›daki benzer durumlardan birini verin, böyle bir
durumda hangi duyguyu hissedecekse üçgenin o köflesine gitmesini isteyin
ve yüksek sesle grupla paylaflmas›n› isteyin. Örne¤in “fiu anda mutluluk
köflesindeyim. Çünkü notlar›m›n yüksek olmas› beni mutlu ediyor.” gibi. 

Baz› örnek durumlar:

� Arkadafl›n›z bugün sizinle oynamak istiyor.

� Baban›z akflam size çikolata getirdi.

� Eve giderken kayboldunuz. Mutfakta bir taba¤› düflürüp k›rd›n›z.
Birisi sizi azarlad›.

� Bugün do¤um gününüz.

� Ayakkab›n›z aya¤›n›z› s›k›yor.
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