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Kriz Ne Demektir? 
Günlük yaşam deneyimlerimizin ve kontrolümüzün dışında gelişen, çoğu zaman ani 

gelen ve şiddetli bir etkiye sahip olan, baş etme kapasitemizi aşan ve belirli bir gerilim, 
zorlanma, kaygı ya da çatışma yaratan olay ve durumlar genel anlamda "kriz" adı altında 
toplanır. 

Travma ise; kriz yaratan olaylar sonrasında hayatın normal akışını ve işlevini 
engelleyen yoğun korku, dehşet, çaresizlik duygularına yol açan sarsıcı yaşantılardır. 

Kriz kavramı, hem tehlikeyi, tehditi, riski ve kaybı; ama hem de fırsatı, yeniliği, gelişimi 
ve sürekliliğiiçindebarındırır. Kriz, yaşandığı noktada önce duygu ve düşüncelerde dağınıklığa, 
karmaşaya ve dengelerin bozulmasına neden olur; günlük yaşamı sekteye uğratır ve genel 
işlevsellik düzeyini düşürür. Ancak, bireyin nasıl baş ettiğine bağlı olarak krizin sonuçlarının 
ne yönde olacağı şekillenir. Etkin bir krize müdahale ve etkili baş etme yöntemleri ile birey, 
öncekinden daha yüksek bir işlevsellik düzeyine bile kavuşabilir;kriz durumundan yeniden 
yapılanarak, güçlenerek ve olgunlaşarak çıkabilir. 

Travmatik bir yaşantının sonrasında ortaya çıkan değişim, travmaya maruz kalan 
kişide, travma sonrası stres tepkileri ve travmatik olaya bağlı bazı bozuklukların yanı sıra, 
“travma sonrası büyüme” kavramıyla ifade edilen bazı gelişmeleri de beraberinde getirebilir. 
Travma sonrası gelişim, yüksek düzeyde stres içeren, ciddi bir mücadeleyi gerektiren yaşam 
krizleriyle mücadele sonucu bireylerin yaşadığı olumlu değişimleri anlatmak için kullanılan bir 
terimdir.  
 

Eğitim Kurumları İçin Olası Kriz Nedenleri 

Krizlerin ortaya çıkışına yol açan nedenler, bazı gruplamalar ile ele alınmaktadır. 

Bunlardanbir kısmı okul içinde ortaya çıkmakla birlikte, bir kısmı da okulun müdahale alanı 

dışındabulunabilmektedir. Bir başka deyişle, cinayet, rehinalma, ateşli silah kullanma, bomba 

tehdidi gibi acildurumlara müdahale etmesi gereken kişi ya dakurumların öncelikle okulun 

dışından olmasıgerekebilecektir. Okulun etkinlikleri ve sahipolduğu özelliklerden 

kaynaklanan diğer riskkaynakları ya da kriz nedenleri arasında şunlarsayılabilir; servis kazaları 

nedeniyle ölümler,okulda yüksek düzeyde gerginlik yaratan kavga vesaldırılar, öğrencilerden 

birinin ya da yakınlarınınölümü, çevrede tepki yaratacak ya da yasalişlemlere yol açacak 

nitelikte öğrencilere fiziksel şiddet ya da baskı uygulanması, okul çevresindenkişilerin maruz 

kaldığı ya da faili olduğu tecavüzolayları ve benzerleri. 

Bireylerden Kaynaklanan Krizler 

Okullarda okul içindeki ilişkilerden, okulmüdürü ve yardımcısı, öğretmen, öğrenci, veliler 

vediğer personelden kaynaklanabilen bir çok krizdurumu ortaya çıkabilmektedir. Bu tür 

krizdurumlarının çoğu kez bireysel olarak kişilerindavranışlarıyla ilgili olduğu söylenebilir.  

Doğal Afetlerden Kaynaklanan Krizler 

Çevresel etkenler içinde yer alan doğal afetler,karşı konulması çok zor ya da olanaksız 

krizdurumları yaratabilirler. Bunlar arasında deprem,yangın, sel, fırtına ve benzerlerine bağlı 

olarakyaşanan, insanların yaşamlarını ciddi olarak tehditedenler sayılabilir. Ülkemizin de pek 

çok kez bufelaket yaratan afetleri yaşadığını, eğitim kurumlarının da bundan etkilendiğini 

biliyoruz. 

Ekonomik Nedenden Kaynaklanan Krizler 

Ailelerin veya toplumun içinde bulunduğu ekonomikgüçlükler  potansiyel bir kriz kaynağıdır. 

Ailelerin çocuklarının beslenme, giyim ve sağlık giderlerinikarşılamada zorluk yaşaması, 

ekonomik güçsüzlük nedeniyle çocuklarını okulagönderememeleri,düzensiz göndermeleri 

veya çocuklarını çalıştırması vb.                                                         
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KRİZE MÜDAHALE PLANLAMA SÜRECİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRİZ & TRAVMATİK 

OLAY 

OKUL PSİKOSOSYAL KORUMA, 

ÖNLEME, MÜDAHALE EKİBİNİN OLAY 

HAKKINDA BİLGİ EDİNMESİ 

OKUL  / İLÇE / İL PSİKOSOSYAL KORUMA, ÖNLEME, MÜDAHALE EKİBİNİN EDİNDİĞİ 

BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA OLAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARI PLANLAMASI 

KURUM YÖNETİMİ İLE 

GÖRÜŞME 

OKUL / İLÇE / İL  EKİPLERİNİN 

KOORDİNASYON KURMASI 

(GEREKLİ HALLERDE) 

REHBERLİK SERVİSİ İLE 

GÖRÜŞME 

KURUM 

YÖNETİMİ 

*Çalışmaların 

Planlaması 

*Resmi 

İşlemler, 

Açıklamalar 

*Raporlar 

ÖĞRETMENLER 

* Ön 

Bilgilendirme 

* Psikoeğitim 

*Bireysel 

Görüşme 

* Psikolojik 

Bilgilendirme ve 

Anlamlandırma 

 

 

ÖĞRENCİLER 

* Ön Bilgilendirme 

*Psikoeğitim 

*Psikolojik 

Bilgilendirme ve 

Anlamlandırma 

*Sınıf Temelli 

Müdahale 

*Grupla Danışma 

*Bireysel Görüşme 

*ÇeşitliEtkinlikler 

VELİLER 

* Ön 

Bilgilendirme 

* Psikoeğitim 

*Bireysel 

Görüşme 

*Aile Ziyareti 

İLÇE / İL PSİKOSOSYAL KORUMA, 

ÖNLEME, MÜDAHALE EKİBİNE OLAY 

HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ  
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Krize Etkin Müdahalenin Temel Unsurları 

Krize müdahale iki ana yönde faaliyet gösterir; biri koruma ve önleme, diğeri ise 

destek ve iyileştirmedir. Amaçları; kişinin günlük hayatına ve işlevselliğine geri dönebilmesini 

sağlamak, baş etme ve problem çözme becerilerini geliştirerek kaygıyı ve paniği hafifletmek, 

semptomları azaltmak ve kriz deneyiminden öğrenerek, gelişerek ve güçlenerek 

çıkabilmelerine destek olabilmektir. 

Bunu yaparken, en önemli noktalardan biri krize maruz kalan kişiyi, grubu ya da 

toplumu öncelikle doğru bilgilendirmek ve belirsizlikleri en aza indirgemek yoluyla kaygıyı ve 

güvensizliği azaltmaktır. Baş etme ve problem çözme becerilerini geliştirme, yaratıcılık ve 

esneklik kazandırma, destek sistemlerini harekete geçirme ve koordine etme, hayatı ve 

yaşanan krizi yeniden anlamlandırma ve yapılandırma krize müdahalenin temel işlevleri 

arasındadır... 

Koruyucu ve önleyici nitelikte çalışmalar, yatırımlar, gerekli teknik, sosyal ve psikolojik 

eğitimler ile yaşanacak olası krizlere hazırlıklı olmak ve gerek bireysel gerekse toplumsal 

boyutta kriz ve afet bilincine sahip olmak hayati derecede önemlidir. 

 

Krize Müdahale Planı Oluşturma 

1. Kriz Öncesi Yapılacaklar 

• Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi’nin Oluşturulması, 

• Önleyici tedbirlerin planlanması ve uygulanması, 

2. Kriz Sonrası Yapılacaklar 

• Kriz Durumuna Uygun Protokolün Kullanılması 

 

OKUL PSİKOSOSYAL, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE EKİBİNCE 

OLAY ANI VE SONRASI YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

 

Olay anında etkilenme düzeyini azaltmak, okul düzenini yeniden sağlamak ve gerekli 
tedbirleri almak, Psikolojik İlk Yardım Sürecini (PİY) işletmek, 

• Acil durumlarda öğrencilerin olay yerinden uzaklaştırılması veya sınıflarda tutulmasını 
sağlamak, 

• Travmatik bir yaşantı durumunda okul birimlerinin ve okula giriş-çıkışların kontrolünü 

sağlamak, 

• Gerektiğinde acil müdahale için ilgili kişi ve kurumlarla bağlantı kurmak (emniyet, 

itfaiye, ambulans, hastane, veli vb.), 

• Olaydan birinci derece etkilenen öğrencinin ailesi ile bağlantı kurmak. Yapılacaklar 

hakkında ailenin onayın ıalmak ve işbirliği yapmak, 

• Telefon ve iletişim zinciri harekete geçirilerek Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve 

Müdahale Ekibi’ni toplamak. 

Olay sonrasında ise,  

• Kriz protokolüne uygun planlama ve görev dağılımı yapmak, 

• Ekip lideri ve yardımcı lideri seçmek,  

• Gerekli durumlarda İl/İlçe Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi ile 

iletişime geçmek, 

• Okul müdürü tarafından öğretmenlere, okul çalışanlarına ve velilere olay hakkında 

bilgi vermek, 
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• Okulda yaşanan travmatik olayın niteliğine göre alınan bilgilerin konu ile ilgisi 
olmayan kişilere iletilmesini önlemek, 

• Gerekli ise basına doğru bilgi vermek amacıyla bilgilendirme yazısı hazırlanarak İl/İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü ile paylaşmak, 

• Olayın şiddetine, süresine ve ihtiyaç durumuna göre yapılan planlamaları uygulamaya 

geçirmek, 

• Gerekli malzeme, kullanılacak formlar ve raporları temin etmek, 

• Çalışmaların sonunda tüm görevlilerin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapmak ve 

“Sonlandırma Raporu” düzenleyerek ilgili birimlere iletmek, 

 

İLÇE / İL PSİKOSOSYAL, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE EKİBİNCE 

OLAY SONRASI YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

 

• Meydana gelen olay hakkında bilgi almak ve durum tespiti yapmak için 

kuruma/bölgeye gidilmesi,  

• Ekip lideri ve yardımcı liderin seçilmesi,  

• İlçe / İl Psikososyal, Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi üyelerinin okul personeline 

kendisini tanıtması, olay ve kurum hakkında bilgileri yetkili kişilerden alması,  

• Travma konusunda uzman bir ekibin, olay sonrası süreçte, kurumda bulunacağını ve 

destek olacağını belirtmesi, 

• Gerekli ise basına doğru bilgi vermek amacıyla bilgilendirme yazısı hazırlanmasına 

yardımcı olunması,  

• Öğretmenlere, okul çalışanlarına ve velilere olay hakkında bilgi verilmesi ve ortak dil 

oluşturulması aşamasında okul idaresine destek olunması, bilgi aktarım sürecine 

katılım sağlanması, 

• Olayın durumuna ve gerekliliğine göre ilgili protokol kapsamında aşağıdaki 

çalışmalardan bir ya da bir kaçı seçilerek öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik 

planlanması; 

✓ Bireysel Görüşme  

✓ Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma (debrifing) 

✓ Psikoeğitim 

✓ Sınıf Temelli Müdahale 

✓ Grupla Danışma 

✓ Sağlık Kişi / Kurumlarına Sevk 

✓ Grup / Sınıf Etkinlikleri 

✓ Ev / Hastane Ziyareti 

• Seçilen çalışmaları uygulayacak kişilere görev dağılımı yapılması, 

• Gerekli malzeme, kullanılacak formlar ve raporlar temin edilmesi, 

• Çalışmaların sonunda tüm görevlilerin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılması 

ve “Sonlandırma Raporu(Form 4)” düzenlenerek ilgili birimlere iletilmesi. 
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OKUL PSİKOSOSYAL, KORUMA, ÖNLEME VE MÜDAHALE EKİBİ ÜYELERİ 

 

Okul Müdürünün Görevleri: 

1. Psikososyal Müdahale Birimine başkanlık eder. 

2. Okulda psikososyal müdahale hizmetlerine yönelik çalışmaları kolaylaştırıcı ve 

zenginleştirici tedbirlerin alınması yönünde tüm olanakları harekete geçirir. 

3. Okul ortamında öğrencilerin travmatik / zorlu yaşam olaylarına (fiziksel ve duygusal 

şiddet, istismar, ihmal vb.) maruz kalmamaları için gerekli tedbirleri alır. 

4. Acil durumlarda başvurulacak kurum ve kişilerin telefon kayıtlarını tutar. (emniyet, 

ambulans, itfaiye, okul çalışanları vb.) ve gerektiğinde bağlantı kurar. 

5. Travmatik yaşantıya maruz kalmış öğrencilerin sağlık kurumlarına sevkini sağlar ve 

durumlarını izleyerek gereken tedbirleri alır. 

6. Travmatik/zorlu yaşam olayına maruz kalan veya etkilenen öğrencilerin 

devam/devamsızlık durumlarıyla ilgili izleme çalışmalarının yapılmasını ve gereken 

önlemlerin alınmasını sağlar. 

7. Acil durumlarda okulda bulunmayan psikososyal müdahale okul ekip üyelerini 

bilgilendirir. 

 

Psikolojik Danışmanın Görevleri: 

1. Yaşanan, travmatik/zorlu yaşam olayına maruz kalmış öğrencilere götürülecek 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde öğrencinin yanında, öğretmenleri, 

ailesi, arkadaşları gibi yakın çevresinin de psikososyal müdahale sürecine katılımını 

sağlar. 

2. Yaşanan, travmatik/zorlu yaşam olayları sonrasında bu yaşantıya maruz kalmış 

öğrencilerle ilgili olarak izleme dosyası oluşturur doldurur ve gelişen sürece yönelik 

olarak dosya bilgilerini günceller. 

3. Yaşanan, travmatik/zorlu yaşam olayları ortadan kalktığında Psikososyal Müdahale 

Hizmetleri Okul Ekibi üyeleri ile dayanışma toplantıları düzenlenmesini önerir. Bu 

toplantılarda yapılanlar ve yapılmayanlar konuşulur. Etkilenen ekip üyeleri için 

yapılabileceklerin belirlenmesi sağlanır.  

4. Psikososyal müdahale ile ilgili konularda okul çalışanlarına, ailelere ve öğrencilere 

bilgilendirme çalışmaları ve psikolojik destek sağlar. 

 

Sınıf Öğretmeninin Görevleri: 

1. Okul eylem planı doğrultusunda öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme 

toplantılarına katılır. 

2. Sınıfında Travmatik yaşantıya maruz kalmış yada risk altında olduğu düşünülen 

öğrencilere yapılabilecekler konusunda Okul Psikolojik Danışma Servisi ile işbirliği 

yaparak gerekli önlemleri alır. 

3. Psikososyal Müdahale Hizmetleri kapsamında kendisine verilen görevleri yapar. 

 

Velinin Görevleri: 

1. Velileri krizden haberdar eder. 

2. Veli ihtiyaçlarını belirler ve ekip üyelerine bilgi verir. 

 

 



 

7 

Psikososyal Müdahale Hizmetleri Okul Ekibinin Görevleri: 

1. Olası travmatik/zorlu yaşam olaylarına karşı okul genelinde alınması gereken 

tedbirler, bilgilendirmeler ve sunulacak hizmetler açısından gerekli çalışmaları 

kapsayan okul eylem planını hazırlar. 

2. Yaşanan, yaşanabilecek travmatik/zorlu yaşam olayının özelliğine göre okul çevresi ile 

ilgili güvenliği sağlayarak ilgili birimleri haberdar eder. (ambulans, emniyet, itfaiye, 

aile vb.) 

3. Karmaşayı durdurarak yanlış anlaşılmaları önler. 

4. Yaşanan, travmatik/zorlu yaşam olayları ile ilgili olarak İlçe Psikososyal Müdahale 

birimiyle işbirliğine geçer. 

5. Yaşanan, travmatik/zorlu yaşam olaylarından sonra kime ne zaman, ne kadar ve nasıl 

açıklama yapacağı konusunda karar alır. 

6. Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden psikososyal müdahale hizmetleri kapsamında 

yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alır. Okulun ihtiyacına yönelik ileri psikososyal müdahale 

yöntemlerinin uygulamasını talep eder. 

7. Travmatik yaşam durumunda olan bitenin ve yapılanların kaydını tutar. 

8. Psikososyal Müdahale Hizmetleri okul eylem planı doğrultusunda toplantılar yapar. 

9. Okul eylem planını ekim ayı içerisinde, çalışma raporlarını ise ocak ve haziran ayı 

içerisinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne gönderir. 

 

Ekip Lideri Ve Görevleri 

1. Ekip lideri; daha önce krize müdahale deneyimi olan, güçlü iletişim becerilerine, 

liderlik vasıflarına sahip, organizasyon yapma ve karar verme becerisi gelişmiş 

kişilerden seçilir. 

2. Yapılacak çalışmaları planlar. 

3. Kriz bölgesine ulaşımı koordine eder. 

4. Okul idaresi ve Okul Psikososyal, Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi ile iletişim ve 

koordinasyonunu sağlar. 

5. Gerekli malzeme ve materyali temin eder. 

6. Sağlıklı bir çalışma ortamının hazırlanmasını sağlar. 

7. Ekip lideri sınıf müdahaleleri sürerken sınıf dışında kalarak olası risklere müdahale için 

hazır bekler. 

8. Ekip üyelerinin günlük çalışma raporlarını alır. Yapılan çalışmaları raporlaştırır. 

9. Yapılan çalışmalarla ilgili okul idaresine günlük olarak bilgi verir. 

10. Sonlandırma Raporunu (Form 4)hazırlar, okul idaresine ve İl/İlçe Psikososyal Koruma, 

Önleme ve Müdahale Ekibi’ne teslim eder. 

11. Yardımcı lider yapılan çalışmalarda grup liderine yardımcı olur. İhtiyaç halinde sınıf 

müdahalelerine katılır. 
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Okulda Çalışma İlkeleri 

a. İdare ile Görüşme 

• Ekip lideri ve yardımcı lider krize müdahale yöntemi hakkında bilgi verir. 

• İlçe/İl Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi için uygun bir çalışma mekânı 

sağlanması istenir. 

• İlçe/İl Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi’ninyapacağı çalışmalar 

hakkında bilgi verir. 

• Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi’nin görev dağılımı ve iletişim 

bilgileri yazılı olarak istenir. 

• Okulda yapılacak çalışmalar ve toplantıların resmi yazı ile duyurulmasının önemi 

vurgulanır. 

• Öğretmenlerle yapılacak bilgilendirme toplantısında okul idaresi tarafından olayın 

öğretmenlere açık ve net bir şekilde anlatılması istenir. Bu süreçte okul idaresinin 

yanında bulunur. 

• Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi’nden olayla ilgili travmatik 

yaşantısı olanlar hakkında bilgi alınır. 

• Anı köşesi ve anı defterinin tüm öğrenci ve öğretmenlere açık olarak oluşturulmasının 

önemi üzerinde durulur. 

b. Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi İle Görüşme 

• Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi ile kısa bir toplantı yapılır. 

• Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alınır. 

• Okulda yapılması planlanan çalışmalar ve etkinlikler ile ilgili bilgi alışverişinde 

bulunulur. 

• İhtiyaç duydukları konularda destek verilir. 

c. Rehberlik Servisi ile Görüşme 

• Okulun sosyo-kültürel yapısı hakkında bilgi alınır. 

• Risk gurubundaki öğretmen ve öğrenciler hakkında bilgi alınır. 

• Veliler ile görüşmeler rehberlik servisi aracılığıyla yapılır. 

• Travmatik yaşantısı olan kişilerle kriz yönetimi süresince görevlendirilen ekip üyeleri 

görüşür. 

d. Krize Müdahale Çalışmalarını Yürütecek Ortamı Belirleme ve İlkeler 

• Kurum yetkilisinden uygun bir çalışma ortamı sağlanması istenir. 

• Çalışma ortamı müdahale ekibine özel olarak tahsis edilmelidir. 

• Rehberlik servisi çalışma mekanı olarak kullanılmamalıdır. 

• Çalışmalar boyunca okulun her birimi ve üyesine profesyonel ilişki çerçevesinde 

yaklaşılmalıdır. 

• Öğretmen toplantılarında direnç gösterebilecek, birbiriyle çatışma yaşayabilecek 

öğretmenlerin ayrı guruplarda yer alması sağlanmalıdır. 

e. Değerlendirme Toplantısı 

• Okul / İlçe / İl Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi her günün sonunda 

toplantı yapar. İlgili formlar (Form1- 2- 3-4) doldurulur. 

• Günlük raporlama, süpervizyon ve grup paylaşımı yapılır. 

• Sonraki günün planlaması yapılır. 
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ÖRNEK PROTOKOLLER 
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DOĞAL AFETLER / KAZALAR PROTOKOLÜ 

 

• Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi’nce “Krize Müdahale Yol 

Haritası” dikkate alınarak çalışmalar planlanmalıdır. 

• Gerekli hallerde İlçe/İl Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi ile iletişim 

sağlanır. 

• Tahliye planlarına uygun olarak okulun boşaltılmasına destek olunur.  

• Toplanma alanındaki öğrenci, öğretmen ve diğer personelin güvenliğini sağlayıcı 

tedbirlerin alınmasında yardımcı olunur. 

• Gerektiğinde acil müdahale için ilgili kişi ve kurumlarla (AFAD, polis, itfaiye, ambulans, 

hastane, veli vb.) bağlantı kurulması  ve işbirliği yapılmasında etkili olunur. 

• Psikolojik İlk Yardım Sürecini (PİY) işletilir. 

• Sosyal yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrenciler için ilgili kurumlarla (ASPİM, 

Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Yardım Fonları vb.)  bağlantıya geçilir.  

• Psikososyal müdahale çalışmalarında en az 2 kişilik ekipler halinde çalışılmalıdır 

(Yardım ekiplerinin kendilerinin de ikinci düzeyde etkilenme  ihtimalleri yüksektir. 

Kendi fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunması da son derece önemlidir). 

• Bilgi kirliliğini önlemek için “ortak dil” kullanımı konusunda öğretmenlere yönelik 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

• Okul idaresi, öğretmenler ve diğer personel toparlanma sürecini başlatacak ve 

sürdürecek önlemler konusunda bilgilendirilir. Normalleşme sürecinde okulun önemi 

vurgulanır. Okulların işleyişine devam etmesi desteklenir.   

• Öğretmenlere, öğrenci ve velilere yönelik olayın etkileri, görülebilecek tepkiler, 

başaçıkma yöntemleri gibi konularla ilgili yazılı bilgilendirme yapılır.  

• Olay sonrasında olaydan psikolojik olarak etkilenen kişilerin tespit edilir. 

• Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibince olay sonrasında 

yapılabilecek  çalışmalardan uygun olanların planlanır (Bireysel Görüşme,Psikolojik 

Bilgilendirme ve Anlamlandırma,Psikoeğitim, Sınıf Temelli Müdahale, Grupla 

Danışma, Sağlık Kişi/Kurumlarına Sevk, Grup/Sınıf Etkinlikleri, Ev/Hastane Ziyareti ve 

diğer). 
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ŞİDDET OLAYLARI PROTOKOLÜ 

 

• Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi’nce “Krize Müdahale Yol 

Haritası” dikkate alınarak çalışmalar planlanmalıdır. 

• Gerekli hallerde İlçe/İl Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi ile iletişim 

sağlanır. 

• Olay anı ve sonrasında öğrenci, öğretmen ve diğer personelin güvenliğini sağlayıcı 

tedbirlerin alınmasında yardımcı olunur. 

• Gerektiğinde acil müdahale için ilgili kişi ve kurumlarla (AFAD, polis, itfaiye, ambulans, 

hastane, veli vb.) bağlantı kurulması  ve işbirliği yapılmasında etkili olunur. 

• Bilgi kirliliğini önlemek için “ortak dil” kullanımı konusunda öğretmenlere yönelik 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

• Okulda şiddet uygulayan, şiddete maruz kalan, riskli görülen kişilerle (öğrenci, 

öğretmen, idare, aile) bireysel ve grup çalışmaları yapılmalıdır.  

• Öfke yönetimi, problem çözme becerileri, olumlu bakış açısı geliştirme çalışmaları 

ihtiyaca göre bireysel ve grup olarak uygulanmalıdır.  

• Okul idaresi ve öğretmenlere yönelik; iletişim becerileri, çatışma çözme yöntemleri 

konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. İhtiyaca göre öfke yönetimi çalışmaları 

yürütülmelidir.  

• Öğretmenlere, öğrenci ve velilere yönelik olayın etkileri, görülebilecek tepkiler, 

başaçıkma yöntemleri gibi konularla ilgili yazılı bilgilendirme yapılır.  

• Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibince olay sonrasında 

yapılabilecek  çalışmalardan uygun olanların planlanır (Bireysel Görüşme,Psikolojik 

Bilgilendirme ve Anlamlandırma,Psikoeğitim, Sınıf Temelli Müdahale, Grupla 

Danışma, Sağlık Kişi/Kurumlarına Sevk, Grup/Sınıf Etkinlikleri, Ev/Hastane Ziyareti ve 

diğer). 
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ÖLÜM / YAS PROTOKOLÜ 

 

• Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi’nce “Krize Müdahale Yol 

Haritası” dikkate alınarak çalışmalar planlanmalıdır. 

• Gerekli hallerde İlçe/İl Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi ile iletişim 

sağlanır. 

• Bilgi kirliliğini önlemek için “ortak dil” kullanımı konusunda öğretmenlere yönelik 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

• Vefat eden kişi/kişilerin aileleriyle görüşülerek, okulda yapılması düşünülen 

çalışmalar iletilmelidir. Anma etkinlikleri düzenlenebilir, ancak ailenin isteklerine 

saygı duyulmalıdır. Anma etkinlikleri okul topluluğunun ihtiyaç ve isteklerini 

yansıtmalıdır.  

• Öğrencilere doğru bilgi verilmeli ve açık olunmalıdır. Olay hakkında doğru bilgi 

verilirken ölen kişi ve ailesinin özel yaşantısının gizliliğini korumaya özen 

gösterilmelidir. 

• Öğrenci ve eğitimcilerin medyadan korunması sağlanmalıdır.  

• Okul, günlük olağan program doğrultusunda açık tutulmalıdır. Ölüm olayını takip 

eden ilk birkaç gün özellikle müdür ve yönetici konumundaki yetkililerin, öğrenci, 

öğretmen ve velilere yardım etmeye hazır olmaları gereklidir. 

• Ders programında değişiklik yapılabilir. Öğrencilerin duygusal olarak üzgün oldukları 

durumda, önceden belirlenmiş ders planına bağlı kalmak, sınav yapmak uygun 

değildir. Ölen eğer öğrencinin bir arkadaşı ise, ölümün ardından okuldaki ilk günde 

dersin bir bölümü olanları açıklamaya ve yas süreci ile bilgilendirmeye ayrılabilir.  

• Bireysel farklılıklar dikkate alınarak yas süreci tepkilerinin farklı olabileceği göz 

önünde bulundurularak herkesin kendine göre yas tepkilerini yaşamalarına saygı 

duyulmalı, yargılanmamalıdır. 

• Öğrenci ve öğretmenlerin bazılarına özel destek gerekebilir. Ölen kişiye duygusal 

olarak daha yakın olan veya doğrudan travmayı yaşayan (örneğin ölüm olayını gören) 

öğrenci ve eğitimciler diğerlerinden ayrılarak daha yoğun bir şekilde 

desteklenmelidir. 

• Eğer istiyorlarsa, cenaze ve gömülme törenlerine katılmasına izin verilmeli, 
istenmiyorsa ısrar edilmemelidir.  

• Aileye taziye ziyaretine gidilmelidir. 

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: 

✓ Öğrencinin adını mesaj sisteminden ve sınıf listelerinden çıkarın, 

✓ Öğrencinin evine okuldan yanlışlıkla duyuru ( veli toplantısı, disiplin cezası, 

ara karne, davetiye vb.) gitmemesine dikkat edin. 

✓ Çocuğun sırası bir süre boş bırakılabilir. 

✓ Öğrencinin kaybını takip eden yakın zaman dilimi içerisinde öğrenci ile 

vedalaşma veya duygusal dışavurumlara imkan verilmeli.   

✓ Ölenlere veda etmelerini sağlayacak etkinliklere katılmalarına engel olmayın. 
Sınıfta bazı etkinlikler yapabilirsiniz. Örneğin; ölen arkadaşlarının sıralarına 
çiçek koymalarına, ‘taziye defteri’ oluşturup duygularını yazmalarına, ölenler 
için dua, şiir, öykü, resim vb. etkinlikler yapmalarınaolanak tanıyabilirsiniz.  
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CİNSEL İSTİSMAR PROTOKOLÜ 

• Cinsel istismar durumlarında çocuğun beyanının doğruluğu sorgulanmadan, beyanı 
esas kabul edilerek süreç yürütülür. 

✓ Çocuk herhangi bir istismar durumuyla karşılaştığında onu dinlemek ve 
duygularını anladığımızı hissettirmek önemlidir.  

✓ Çocuğun özgürce konuşmasına izin vererek bir ilişki kurmak ve ortam 
sağlamak gerekir. 

✓ Çocuğa ona inandığınız duygusunu vermek önemlidir. 
✓ Çocuğun anlattıklarını abartılı tepkiler vermeden dinlemek gerekir. 
✓ Çocuğun varsa suçluluk duygularını anlatmasına izin vermek gerekir. Bunun 

onun hatası olmadığını vurgulamak önemlidir. 
✓ Çocuğa bu konuyu paylaştığı için duyulan memnuniyet dile getirilmeli ve 

konuşmasının doğru bir davranış olduğu vurgulanmalıdır. 

• Görüşme yapan kişi çocuğun anlatımı sırasında olaya ilişkin meraklı bir tutum içinde 
detayları öğrenmeye çalışmaz, hayret, üzüntü, öfke gibi duygusal tepkiler göstermez.  

• Okul idaresi durum hakkında bilgilendirilir.Çocuğun beyanını tutanak altına alır. 

• İstismar eden bir yetişkinse adli süreç mutlaka başlatılmalıdır. 

• Türk Ceza Kanununun 279. maddesi gereğince bildirimler adli ve kolluk birimlerine 
ivedi bir şekilde yüz yüze ya da telefon yoluyla yapılır. 

• Bildirim sürecinde ailenin onayı aranmaz. 

• Aile konuyla ilgili mutlaka bilgilendirilmeli ve yasal süreç hakkında aydınlatılmalıdır. 
Ayrıca aileye çocuğun gelişim dönemleri, istismardan dolayı yaşayacağı duygular ve 
travma sonrası stres tepkileri hakkında da ayrıntılı bilgi verilmeli, ailenin çocuğa 
sağlıklı bir tutumla yaklaşması sağlanmalıdır. 

• Bildirim sonrası süreçler hakkında çocuk bilgilendirilir  

• Tutanak, bildirim yapılan kuruma elden ulaştırılır.  

• Çocuğun ve haberdar olan diğer kişilerin başkalarına anlatımı engellenerek konunun 
gizliliğine özen gösterilir.  

• Okul yönetimi tarafından il/ilçe MEM’lere “GİZLİDİR” ibaresi kullanılarak bilgi yazısı 
elden ulaştırılır. 

• Korunmaya muhtaç bir çocuğun varlığı halinde ASPİM’e bildirimde bulunabilirler. 
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İNTİHAR PROTOKOLÜ 

• Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi’nce “Krize Müdahale Yol 

Haritası” dikkate alınarak çalışmalar planlanmalıdır. 

• Gerekli hallerde İlçe/İl Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibi ile iletişim 

sağlanır. 

• Öğrenci, öğretmen ve diğer personelin güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınmasında 

yardımcı olunur. 

• Gerektiğinde acil müdahale için ilgili kişi ve kurumlarla (AFAD, polis, itfaiye, ambulans, 

hastane, veli vb.) bağlantı kurulması  ve işbirliği yapılmasında etkili olunur. 

• Bilgi kirliliğini önlemek için “ortak dil” kullanımı konusunda öğretmenlere yönelik 

bilgilendirme yapılmalıdır. 

 

İntihar Girişimine/Girişim Düşüncesine Müdahale Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 

✓ Soğukkanlı olmaya çalışın 

✓ İnisiyatif kullanın 

✓ Konuşmalarınız açık ve dolaysız olsun 

✓ Onun kendisine zarar vermesini istemediğinizi söyleyin 

✓ Yargılamadan dinleyin 

✓ İntihar olgusunun doğruluğunu, yanlışlığını tartışmayın 

✓ Tehlikeli ortamlarda bulunmasını engelleyin; yalnız bırakmayın (İlk 72 saat kritiktir) 

✓ Ahlaki boyutu tartışmayın; bu suçluluk duygusunu arttırır 

✓ İntihar düşüncesi hakkında bilgi almak amacıyla açık uçlu sorular sorun  (Planın var 

mı?, Planını “nasıl, ne zaman, nerede gerçekleştirmeyi” düşündün?, “Uyuyup hiç 

uyanmamayı istediğin oldu mu?”, “Ölmüş olmayı arzu ediyor musun ?”, “Hiç kendine 

zarar vermeyi ya da hayatını sonlandırmayı düşündün mü?”,“Hiç intihara kalkıştın mı? 

vb.)  

✓ Yaşamındaki olumlu duygu ve olayları fark etmesi için konuşun 

✓ Başkalarının daha ciddi sorunları olduğunu söylemeyin 

✓ Sır olarak saklayacağınıza dair söz vermeyin, yaşamın tehdit altında olduğu 

durumlarda gizlilik prensibi ortadan kalkar 

✓ Aileyi haberdar edin ve onlara yol gösterin.Aile ile yapılan çalışmayı tutanak altına 

alarak, okul idaresini bilgilendirin  

✓ Uzman yardımı önerin (Çocuk Ruh Sağlığı Hekimi, RAM, ASPİM vb.).  

✓ Yapılan tüm görüşme ve çalışmalar tutanak altına alınmalıdır.  Öğrenci tıbbi yardım 

(psikiyatrik vb.) alıyorsa, durumunu gösteren yazılı bir belge veya rapor isteyin 

(zorunluluk değildir ancak yapmanız gerekenleri planlamada yol gösterici olabilir). 

✓ Psikolojik danışma sürecini ne zaman başlayacağını ve sürecin niteliğini planlayın. 

Öğrencinin belirli aralıklarla fiziksel ve duygusal durumunun izlenmesi ve 

değerlendirilmesini ihmal etmeyin. 

✓ Okulda psikososyal müdahale eğitimini başlatın. 

✓ İntihar girişiminin bulaşıcı özellikleri olması sebebiyle, okulda bulunan risk grubundaki 

öğrenciler tespit edilip takip edilmeli ve ihtiyaç dahilinde görüşmeye alınmalıdır. 

✓ Ölümün bir intihar olduğunun doğrulanmasını bekleyin. Ölümün bir intihar olduğu 

resmi olarak açıklanmadan ölüm şeklinden intihar olarak söz etmeyin. 

✓ Haberlerin ilk saatlerde tek kaynaktan verilmesini sağlayın 
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✓ Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Müdahale Ekibince olay sonrasında 

yapılabilecek  çalışmalardan uygun olanların planlanması (Bireysel Görüşme, 

Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma, Psikoeğitim, Sınıf Temelli Müdahale, 

Grupla Danışma, Sağlık Kişi/Kurumlarına Sevk, Grup/Sınıf Etkinlikleri, Ev/Hastane 

Ziyareti ve diğer). 

✓ Öğrencilere doğru, yaşa ve gelişim düzeyine uygun bilgi verilmeli ve açık olunmalıdır. 

Olay hakkında doğru bilgi verilirken ölen kişi ve ailesinin özel yaşantısını korumaya 

özen gösterilmelidir. 

✓ Öğrenci ve eğitimcilerin medyadan korunması sağlanmalıdır.  

✓ Okul günlük olağan program doğrultusunda açık tutulmalıdır. Ölüm olayını takip eden 

ilk birkaç gün özellikle müdür ve yönetici konumundaki yetkililerin, öğrenci, öğretmen 

ve velilere yardım etmeye hazır olmaları gereklidir. 

✓ Ders programında değişiklik yapılabilir. (Öğrencilerin duygusal olarak üzgün oldukları 

durumda, önceden belirlenmiş ders planına bağlı kalmak, sınav yapmak uygun 

değildir.) 

✓ Bireysel farklılıklar dikkate alınarak yas süreci tepkilerinin farklı olabileceği göz 

önünde bulundurulmalı, herkesin kendine göre yas tepkilerini yaşamalarına saygı 

duyulmalı, yargılanmamalıdır. 

✓ Öğrenci ve öğretmenlerin bazılarına özel destek gerekebilir. Ölen kişiye duygusal 

olarak daha yakın olan veya doğrudan travmayı yaşayan (örneğin ölüm olayını gören) 

öğrenci ve eğitimciler diğerlerinden ayrılarak daha yoğun bir şekilde desteklenmelidir. 

✓ Eğer istiyorlarsa, cenaze ve gömülme törenlerine katılmasına izin verilmeli, 
istenmiyorsa ısrar edilmemelidir.  

✓ Aileye taziye ziyaretine gidilmelidir. 

✓ Gerekli durumlarda İlçe Psikososyal Koruma Önleme ve Müdahale Ekibinden destek 

alınmalıdır. 

✓ İntihar vakalarında anı defteri köşesi ve yaka fotoğrafı hazırlanması önerilmez. 

Öğrencilerin yoğun talebi olursa, sadece İntihar eden öğrencinin sınıfında bu 

çalışmaların yapılması kabul edilebilir. Sınıf dışına yayılması engellenmelidir.  
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ÖRNEK ETKİNLİKLER 
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TRAVMA PROTOKOLLERİNE GÖRE ETKİNLİKLERİN DAĞILIMI 

 

OLAY 

 

ÖNERİLEN ETKİNLİKLER 

 

KAZALAR 

 

 

KÜÇÜK MUCİTLER, ÇUKUR, SOSYAL ATOM, BABA FİL, 

SÜPER KAHRAMAN, JİYA (ÖLÜM VARSA), NERESİ 

ACIYOR? YARDIM ELİ,  DUYGULARIN RESMİ, DUYGU 

SÖZLÜĞÜ, RÜYA VEYA MASAL RESMİ, GEVŞEME 

EGZERSİZİ, (GÜVENLİ YER, IŞIK, BULUT, YAPRAK 

EGZERSİZLERİNDEN BİRİ) 

 

ŞİDDET  

 

DRAMA (PROBLEM ÇÖZME) GÜÇLÜ YANLARIM, ÇUKUR, 

SOSYAL ATOM, BALON,  NERESİ ACIYOR?,  YARDIM ELİ, 

DUYGULARIN RESMİ, DUYGU SÖZLÜĞÜ, RÜYA VEYA 

MASAL RESMİ, GEVŞEME EGZERSİZİ (GÜVENLİ YER, IŞIK, 

BULUT, YAPRAK EGZERSİZLERİNDEN BİRİ)  

 

İNTİHAR  

GÜÇLÜ YANLARIM, ÇUKUR, SOSYAL ATOM, SÜPER 

KAHRAMAN, KENDİMİZİ İYİ HİSSETMEK İÇİN NELER 

YAPARIZ, DÜŞ AĞACI, YARDIM ELİ, GEVŞEME EGZERSİZİ 

(GÜVENLİ YER, IŞIK, BULUT, YAPRAK EGZERSİZLERİNDEN 

BİRİ)  

 

DOĞAL AFETLER  

KÖY RESMİ, TOHUM, JİYA, DÜŞ AĞACI, 3 DİLEK, SÜPER 

KAHRAMAN, BABA FİL, YARDIM ELİ,  DUYGULARIN 

RESMİ, DUYGU SÖZLÜĞÜ, RÜYA VEYA MASAL RESMİ, 

GEVŞEME EGZERSİZİ (GÜVENLİ YER, IŞIK, BULUT, YAPRAK 

EGZERSİZLERİNDEN BİRİ), ÇUKUR, SOSYAL ATOM 

 

CİNSEL İSTİSMAR 

GÜÇLÜ YANLARIM, ÇUKUR, SOSYAL ATOM, YARDIM ELİ, 

DUYGULARIN RESMİ, DUYGU SÖZLÜĞÜ, RÜYA VEYA 

MASAL RESMİ, GEVŞEME EGZERSİZİ (GÜVENLİ YER, IŞIK, 

BULUT, YAPRAK EGZERSİZLERİNDEN BİRİ) 
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JİYA 
 

Uygulama 

Alanı 

Ölümün gerçekleştiği tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. 

Her yaş grubuna uygulanabilir. 

Amaç 
Geleceğe ilişkin olumlu bakış açısı geliştirilmesinisağlamak, 

İçsel baş etme kaynaklarını harekete geçirmek, 
Malzemeler Kağıt / karton , kalem, boya kalemi 

Uygulama Şekli 

 “Şimdi sizlere Jiya’nın hikayesini okuyacağım ve sonrasında hikaye ile ilgili birkaç etkinlik 

yapacağız.” 

Jiya, Japonya'da, okyanus kıyısındaki küçük bir balıkçı köyünde yaşıyordu. Babası 

balıkçıydı. Jiya bir gün, köyünün yanındaki dağda yaşayan arkadaşı Kino'lara misafirliğe 

gitti. Kino’nun babası çiftçiydi. Her biri dağa tırmanan geniş birer basamak biçiminde 

şekillenmiş tarlaların en tepesinde çiftlikleri vardı. O gün Jiya ve Kino oynadılar, yemek 

yediler ve uykuyayattılar. 

Gece, Kino şiddetli rüzgârın sesi ile uyandı. Yanı başında Jiya uyuyordu. Sessizce 

yataktan kalktı ve dışarı çıktı. Kino’nun babası kapıda oturmuş göğü ve denizi gözlüyordu. 

Aniden okyanus göğe koca bir dalga biçiminde yükseldi. Bu yeşil, kaskatı dalga kıyıya doğru 

doludizgin gelirken, kenarları köpüklenip beyazlaşıyordu. Yükseldi, yükseldi, pençelerini 

kaldırdı. Hava, onun kükremesiyle dolmuştu. Dalga, okyanusun durgun sularını iterek köye 

ulaştı. Onu, binlerce kulaç derinlikte, hızla dönen öfkeli beyaz köpüklerle çevrili yeşil sularla 

kapladı. Dağ bir adacık olarak kalana kadar sular yükseldi. Sonra her şeyi birlikte çekerek 

geriye okyanusaçekildi. 

Kino ve babası sonsuz bir sessizlikle birbirlerine sarılarak dalganın geri çekilmesini 

seyrettiler. Dalga köyü süpürüp, yavaşça yatışarak büyük bir sessizliğe batarak okyanusa 

döndü. Köyün olduğu kumsalda tek bir ev, tek bir tekne bile kalmamıştı. Artık, oradakilerin 

hepsi birden yokolmuştu. 

Kino, ağlamaya başladı. Babası onu susturmadı. “Jiya uyandığında ona ne 

diyeceğiz?” diye sordu babasına. Hiç bir şey söylemeyeceğiz, ona sıcak yemek verip 

dinlendireceğiz. Hala bir evi olduğu duygusunu vereceğiz. “Jiya'nın bir daha hiç mutlu 

olabileceğini sanmam” dedi Kino üzüntüyle. “Olacak bir gün” dedi babası. “Çünkü yaşam 

her zaman ölümdengüçlüdür.”  

Jiya uyandığında artık hiç mutlu olamayacağını sanacak. Durmadan ağlayacak.  

Biz de bırakacağız ağlasın. Ama sürekli ağlayamaz. Bir kaç gün sonra ara sıra ağlayacak. 
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Üzgün, sessiz oturup kalacak. Yine onu kendi haline bırakıp, her günkü gibi yaşam 

sürdürmeliyiz. Sonra bir gün artık gündüzleri değil, geceleri ağlayacak. Bu arada bedeni 

sürekli kendini yenileyecek, beyni yine düşünmeye başlayıp onu yaşatacak.  

“Ailesini unutamaz ki ” diye haykırdı Kino. “Unutamaz kuşkusuz. Unutmamalı” 

dedi babası. Canlıyken nasıl yaşadıysa onlarla, ölüyken de öyle yaşayacak. Bir gün gelecek 

onların ölümünü yaşamının bir parçası olarak görecek. Artık ağlamayacak. Büyük dalga 

geldi ama yine geri gitti. Güneş yine eskisi gibi parlıyor. Kuşlar ötüyor/toprak çiçekleniyor. 

Denize doğru bir bak. Gök yine mavi, okyanusdümdüz.  

"Göğün bunca duru, okyanusun bunca uysal olması ne acımasız olduklarını 

gösteriyor" dedi Kino. “Hayır” dedi babası. Fırtınadan sonra okyanusun durulması, göğün 

yeniden mavileşmesi eşsiz bir şey. O uğursuz kasırgayı çıkartan ne okyanus ne de gökyüzü. 

"Peki kimdi ?” diye sordu Kino. Bilmediği pek çok şey vardı ki gözyaşları yanaklarından aşağı 

süzüldü. Bunları bir babası gördü, bir oanladı.  

"Zararlı fırtınaları neyin çıkardığını kimse bilemez ki” diye yanıtladı  babası. Tek 

bildiğimiz patlayıverdikleri. Kasırgayı elden geldiğince yürekli karşılamamız, dindikten sonra 

da yaşamın ne denli olağanüstü olduğunu bir kez daha duyumsamamız gerekli. Yaşamın 

her günü şimdi, fırtına öncesinden daha değerli. Yaşamı seviyoruz çünkü yıkımlarla karşı 

karşıya yaşıyoruz. Ölümden korkumuz yok, çünkü ölümle yaşamın birbirine gerekli 

olduğunu biliyoruz. 

Etkinlik sonunda Yapılabilecek Çalışmalar: 

1. Etkinlik : Hikaye okunduktan sonra herkese aklında kalan bir cümleyi 

yazmaları söylenir. Sonra paylaşmak isteyenlere sözverilir. 

2. Etkinlik: Herkesten hikayedeki dalganın resmini çizmeleri istenir. 

Resimlerini paylaşmak isteyenler grubagösterir. 

3. Etkinlik: Herkesten Jiya’ya bir mektup yazmaları istenir, 5 dakikalık bir 

süre verilir. Paylaşmak isteyenler mektuplarınıokurlar. 

4. Etkinlik: Herkesten, Jiya’ya bir hediye vermek isterlerse ne 

göndereceklerini düşünmeleri ve bir kağıda yazmaları istenir. Grup üyeleri 

hangi hediyeyi, niçin vereceklerini paylaşırlar. 
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BABA FİL 
 

Uygulama 

Alanı 

Ebeveyn kaybı olan tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. Her 

yaş grubuna uygulanabilir. 

 
Amaç 

Katılımcıların, ebeveyn kaybı durumlarında, kendi içlerindeki 

başetme kaynaklarını harekete geçirmelerine yardımcı 

olmaktır. 

Malzemeler Kağıt ,kalem, boya kalemi, 

Uygulama Şekli 

Yavru fil tüm yaşamını yeşil bir ormandaki mavi nehrin kenarında büyük sağlam 

dişli babası ve onu çok seven annesiyle geçirirmiş. Ta ki ormandaki çok büyük ağaçlardan 

biri artık çok yaşlanıp baba filin üzerine devrilene kadar. Yavru filin daha hayatının 

başındayken yaşadığı hayal kırıklığı kadar büyük bir çatırtıyla düşmüş baba fil. Koca 

gövdeli ağacın dallarının bir kısmı yavru filin de vücuduna çarpmış ama babası büyük 

hortumunu bir kalkan gibi kullanarak yavrusunun daha fazla yaralanmasını önlemiş. 

Orda bulunan diğer hayvanların yardımıyla ağacın altından çıkmışlar. Günlerce 

acılar içinde yatmışlar. Şifalı otlar, ilaçlar, edilen dualar baba filin iyileşip ayağa kalkması 

için yetmemiş ama yavru fil hızla iyileşip toplamış kendini… 

Gün geçtikçe baba filin yüzündeki acı artmış. Artık dişleri eskisi kadar parlak ve 

beyaz değilmiş. Omuzları ve gövdesi eskisi kadar güçlü görünmüyormuş. 

Yavru fil, gündüzleri arkadaşlarıyla birlikte, ormandaki hayatla oyalanmaya 

çalışıyormuş ama akşam olup diğer baba filler mağaralarına dönmeye başlayınca içini 

gittikçe kabaran bir hüzün kaplıyor, ağlaya ağlaya koşup annesine sarılıyormuş. Annesinin 

yüzündeki endişe ve hüzün, babasının gittikçe zayıflayan, değişen yüzü kadar 

korkutuyormuş artık onu. 

Bir gün, baba fil yatağında gözünü açmamış. Önce anlamamış yavru fil ama 

annesinin feryadı ve ağlamaya başlaması anlaması için yeterli olmuş. Baba fil ölmüş. 

Baba filin küçülüp kalmış bedeni fil cenneti denilen mağaraya taşınmış. Renk renk 

çiçeklerle süslenmiş. Dalından kopan çiçekler nasıl solar, kurur ve sonra tekrar geldikleri 

toprağa karışırlarsa baba filin de bedeni aynı dönüşüm için hazırlanmış.   

Mağaraya başta annesi sonra diğer yakınları tek tek girerek baba fil ile 

vedalaşmışlar. Yavru fil kenardan izlemiş olan biteni. Cenaze törenini takip eden günlerde 

yuvaları başka fillerle dolup taşmış. Ağlayanlar, fısır fısır kaza ve hastalık günlerini 

birbirine anlatanlar, yavru filin başını şefkat ve acımayla okşayıp anlamsız gelen sözlerle 

oyalamaya çalışanlar, yemesi içmesi ve oynaması için bin türlü ısrarda bulunanlar gelmiş, 

gitmiş.  

Gün geçtikçe hüznü artmış. Daha az yemiş, daha az gülmüş, daha az uyumuş ve 

daha az konuşmuş. Adeta içinde bir yara varmış. Bu yara gün geçtikçe daha çok 

kanamaya başlamış ve acısı gittikçeartmış.  

Annesi bir gün, iki gün, beş gün, on gün derken artık yavrusunun acısıyla tek 

başına baş edemeyeceğini anlamış. Yavruyu arkasına takmış babasının mezarına 
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götürmüş. Mezarın üzerinde açan çiçekleri sulamış.  

Anne fil sormuş: “Babanı düşündüğünde aklına neler geliyor?” 

Yavru fil yanıtlamış: “Babamın, ağaç üstüne düştüğü zaman çıkardığı o korkunç ses 

geliyor aklıma ve yüzüne baktığımda gördüğüm acı ve korku… Onu bir daha göremeyecek 

olmam.”  

Anne fil “O zaman şimdi gözlerini kapat. Babanla geçirdiğin en güzel günü hatırla 

ve onu bütün detaylarıyla gözünde canlandırmaya çalış.” demiş.  

Yavru fil önce çok zorlanmış. Gözleri kapalı babasının güçlü hortumunda sallandığı, 

birlikte meyve toplayıp annesine getirdikleri günleri hatırlamaya çalışırken hayali hep o 

kötü günle kesiliyormuş. Annesinin sakin ve güvenli sesi biraz daha kolaylaştırmış 

hatırlamaya çalıştığı günü. Giderek daha kolay görmeye, daha çok detay hatırlamaya 

başlamış. Annesine o gün ne kadar eğlendiklerini anlatmayabaşlamış.  

Anne fil yavrusunun sesinde günlerdir ilk kez bu kadar mutlu tınılar duyuyormuş. 

Yavrusunun acısının azalmayacağını, özleminin dinmeyeceğini biliyormuş anne fil. Ona 

babasını ne kadar çok ve güzel anıyla hatırlayacağını anlatmış uzun uzun…  

Evlerine mezardan kopardıkları güzel bir çiçeği de getirmişler. Yavru sonraki 

günlerde daha çok konuşup daha çok oynamaya başlamış. Babasını düşündüğünde artık 

aklına sadece kaza değil, birlikte yaşadıkları zamanlarda duyduğu o hoş duygular ve anılar 

da geliyormuş. 

Etkinlik sonunda Yapılabilecek Çalışmalar: 

  1.Etkinlik: Hikaye okunduktan sonra herkese aklında kalan bir düşünceyi, bir cümleyi 

yazmaları söylenir. Sonra paylaşmak isteyenlere söz verilir.   

  2. Etkinlik: Herkesten hikayedeki çiçeklerin(babası ile geçirdiği mutlu bir anısının) resmini 

çizmeleri istenir. Resimlerini paylaşmak isteyenler grubagösterir.  

  3. Etkinlik: Herkesten Yavru Fil’e bir mektup yazmaları istenir, 5 dakikalık bir süre verilir.  

Paylaşmak isteyenler mektuplarını okurlar.  

  4. Etkinlik: Herkesten, Yavru Fil’e bir hediye vermek isterlerse ne göndereceklerini 

düşünmeleri ve bir kağıda yazmaları istenir. Grup üyeleri hangi hediyeyi, niçin 

vereceklerini paylaşırlar. 
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TOHUM 
 

Uygulama 

Alanı 

Tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. Her yaş grubuna 

uygulanabilir. 

 
Amaç 

Katılımcıların kendi içlerindeki başetme kaynağı ile temas 

kurmalarına ve güvenli bir metafor aracılığıyla krizin olumsuz 

etkilerinden kurtulmalarına yardımcı olmaktır. 

Malzemeler 
Kağıt / karton , kalem, boya kalemi, küçük şekerler,fındık, 

leblebi gibi küçük nesneler. 

Uygulama Şekli 

“Şimdi yapacağımız etkinliğimizin adı: Tohum.” 
Evvel zaman içinde, çok uzun yıllar önce bir gün insanlar ağacı keşfetmişler, ağacın 

meyveleri olduğunu ve bu meyvelerin yenebileceğini görmüşler. Sonra bir tehlike ile 

karşılaştıklarında bu ağacın içinde veya üzerinde saklanılabilineceğini farketmişler. 

Bir zaman sonra ağacı yakıp ısınabileceklerini öğrenmişler başlamışlar ağaç 

kesmeye. Sonra bir ağaçtan pek çok şey yapılabileceğini anlamışlar ve ağacın parçalarını 

kesmeye başlamışlar. Ağaçtan mobilya ve ev gereçleri yapılabileceğini bulmuşlar ve 

ağaçları kesmişler. Pek çok ağacı kesmişler. Sonra daha da fazla ağaç kesmişler. Sonra 

ağaçtan kağıt yapılabileceğini anlamışlar, daha daha fazla ağaç kesmişler. 

Bu arada Çin'de yüksek bir dağın tepesinde yaşlı bir bilge insanların ağaçları 

kesmelerini seyrediyormuş. Sesini çıkarmamış ama yok edilen her ağaçtan bir tohum 

almış saklamış. 

Böylece insanlar ağaçları yakıp ısınmak için, mobilya yapmak için, kağıt yapmak için 

kesmişler de kesmişler... Ta ki bir gün uyanıp ortalıkta sadece bir tek ağacın kaldığını 

görene kadar. Çok korkmuşlar. Sağa bakmışlar, sola bakmışlar, kuzeye, güneye, doğuya, 

batıya bakmışlar ama görmüşler ki sadece tek bu ağaç kalmış. O zaman bu yaşlı bilge, 

dağdan yavaş yavaş aşağıya inmiş ve her insana birer ağaç tohumu vermiş. 

Lütfen gözlerinizi kapatın ve avucunuzu açın, ben söyleyene kadar da gözünüzü 

açmayın (Her katılımcının avucuna bir tohum konur)  

  Elinizdeki tohumu hissedin, koklayın: bu tohumdan

 nasıl bir ağaç  yetişebileceğini ( sizin ağacınız) hayal etmeye çalışın ve sonra 

gözlerinizi açın.  

Ağacı oluşturma 

• Elinizdeki tohumu inceleyin. ( Her katılımcıya bir adet A4 kâğıdı ve renkli boyalar 

verilir)   

• Kâğıdınızın üzerinde bir yer seçin ve tohumunuzu yapıştırın. Bu tohumdan 

gelişecek olan ağacı resimlemeye çalışın. ( Her hangi bir ağaç olabilir; büyük, 

küçük, gerçek, fantastik)  

• Çizdiğiniz ağacı boyayın. 
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Dilek 

Bir başka kağıt alıp çizdiğiniz ağaca bakın. 

Ağacım için ne diliyorum? Ağacımdan ne istiyorum ( veya ağacımdan 

bana ne tavsiyede bulunmasını istiyorum) yazın. 

 
Gruplama 

Yazdıklarınızı kendinize saklayın ve 5'li gruplarda büyük bir kâğıt üzerine 

ağaçlarınızı yerleştirin. Ağaçların nasıl yerleştirilebileceği konusunda 

aranızda anlaşın ama grup olarak ağaçları istediğiniz gibi yerleştirmekte 

serbestsiniz Ağaçlarınızın aralarını istediğiniz gibi resimleyin ve sonra kâğıdı 

duvara yapıştırın. 

 
Paylaşım 

Grup resminizin önüne oturun, ormanınıza karşıdan bakın. Ormanın içinde 

oturduğunuzda neler hissediyorsunuz? Ormanınıza karşıdan baktığınızda 

neler hissediyorsunuz? Paylaşımlar alınır. 
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KÖY RESMİ 
 

Uygulama Alanı 
Tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. Okul öncesi, 

İlköğretim yaş grubuna uygulanabilir. 

 
Amaç 

Geleceğe ilişkin olumlu bakış açısı geliştirilmesini sağlamak. 

Grup çalışması ile birlik ve beraberlik duygularının 

gelişmesine yardımcıolmak 

Malzemeler Rulo Kağıt, Kalem, Boya kalemi 

Uygulama Şekli 

(Not: Bu resim için önceden uygun bir yer bulmanız ve rulo kâğıdı yere sermeniz ya da 

duvara asmanız gerekmektedir. Bu, bütün sınıfın ortak bir köy yaratması için gereklidir. 

Eğer duvara astıysanız ve tüm çocuklar aynı anda çizim yapamıyorlarsa çocukların sırayla 

resim yapmalarını sağlayın. Ayrıca çocukları daha küçük gruplara ayırıp aynı anda bir kaç 

duvar kağıdı üzerinde çalışmalarını dasağlayabilirisiniz.) 

"Çocuklar şimdi sizlerle bir köy resmi yapacağız. Herkes kağıdın etrafına yerleşsin. Elimle 

işaret ettiğim arkadaşlarınız köyün gökyüzünü diğerleri de yeryüzünü çizecekler. Ama 

çizmeden önce bir düşünün bakalım. Köyde neler olmalı? Köyde nelere ihtiyacımız var? 

Hayvanları, çiçekleri ve ağaçları nereye çizeceksiniz? Köyde göl ya da nehir var mı? Bu 

köyde ne tür binalar olacak? Köydeki insanlar ne iş yapıyorlar? Gökyüzünde neler var? 

Hadi bakalım şimdi başlayın (bu etkinlik için çocuklara 20 dakika verin). Evet çocuklar artık 

bitiriyoruz. Çok güzel bir köy resmi oldu. Burada evler, ağaçlar, kuşlar görüyorum. Hepiniz 

beraber çok güzel çalıştınız ve ortaya çok güzel bir köy çıktı. Şimdi, el ele tutuşup 

köyümüzü gezelim. (Lider de grubun içine katılır. “Orada bir köy var uzakta” şarkısı 

söyleyerek köy resminin etrafındadönerler.) 

Şimdi bu köy resmini duvarımıza asalım mı? (Eğer bu mümkün değilse okulun 

koridorlarına bu resimleri asabilirsiniz.) 
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DÜŞ AĞACI 
 

Uygulama Alanı 
Tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. Her yaş grubuna 

uygulanabilir. 

Amaç Geleceğe ilişkin olumlu bakış açısı geliştirilmesini sağlamak. 

Malzemeler Kâğıt / karton, kalem, boya kalemi (Sticker) 

Uygulama Şekli 

 
“Şimdi yapacağımız etkinliğimizin adı: Düş Ağacı. Bu resimde 

hayallerimizi/düşlerimizi çizeceğiz. Şimdi herkesin kendi düş ağacını çizmesini ve ağacın 

her dalına/yaprağına düşlerini/hayallerini yazmasını istiyorum.” 

15 dakikalık bir süre tanınır. İsteyen grup üyeleri düş ağaçlarını grupla paylaşırlar. 

Bu etkinlik grup uygulaması şeklinde de yapılabilir. Kartona büyük bir ağaç 

yapılır, her yaprağına grup üyeleri düşlerini/hayallerini yazar ve düş ağacı sınıfaasılır. 

Alternatif olarak ağaç resmine düşler/hayaller stickerlara yazılarak yapıştırılabilir. 
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3 DİLEK 
 

Uygulama Alanı 
Tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. İlköğretim grubuna 

uygulanabilir. 

Amaç 
Çocukların geleceğe ilişkin olumlu bakış açısı geliştirmelerini 

sağlamak. 

Malzemeler Kağıt, Kalem 

Uygulama Şekli 

 
“Şimdi sizlerden gelecekte olmasını istediğiniz 3 şey hakkında kısa bir yazı 

yazmanızı istiyorum.” (Küçük sınıflar yazı yazmak yerine çizim yapabilirler.) 

Gelecekte kendiniz için nelerin olmasını istersiniz? Kendiniz için 3 şey dileseydiniz 

bunlar neler olurdu? (Çocuklara bunun için 10 dakika verin). 

Bitirdiniz mi? Kim paylaşmak ister? (4-5 çocuğun yazılarını okumalarına izin 

verdikten sonra şöyle devam edin) “Evet çocuklar görüyorum ki, hem kendiniz hem 

arkadaşlarınız için çok güzel dilekleriniz var. Bunlar için sizleri tebrik ediyorum.” 
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GÜÇLÜ YANLARIM 
 

Uygulama Alanı 
Tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. Her yaş grubuna 

uygulanabilir. 

Amaç 
Kişinin kendini güçlü yanlarını farketmeleri ve bunları 

gerektiğinde başa çıkma yöntemleri olarak kullanabilmeleri 

Malzemeler Kağıt / Kalem 

Uygulama Şekli 

 
“ Şimdi sizlerden, başınızdan geçen, sizi korkutan, üzen herhangi bir olay sırasında 

bu olayın üstesinden gelmek için hangi becerilerinizi kullandığınızı hatırlamanızı 

istiyorum. Gelin bunları bir kâğıda yazalım.” (Süratle karar vermek, birinden yardım 

istemek vb.) (5 dakika verin). “Paylaşmak isteyen var mı? Haydi, gelin bunları tahtaya 

yazalım. Tahtaaya liste yaptıktan sonra; “Gördüğünüz gibi tahmininizden çok daha fazla 

zorlu bir olayla baş edebilecek güçlü yanlarınız var.” 

 
“Diyelim ki kendimizi kötü hissetmemize neden olan bir olay başımıza geldi. 

Üzüldük, canımız sıkıldı, korktuk. Peki, böyle bir olay olduğunda kendimizi iyi hissetmek 

için neler yaparız? (Çocukların söyledikleri olumlu başa çıkma yöntemlerini tahtaya birer 

birer yazın). Bunların hepsi çok güzel çocuklar. Görüyorum ki, kendinizi iyi hissetmek için 

pek çok yol deniyorsunuz. Peki başka neler yapabiliriz? Hadi biraz daha düşünelim ve 

bunları da yazalım (Çocukların söyledikleri olumlu başa çıkma yöntemlerini yazmaya 

devam edin). Evet çocuklar gördüğünüz gibi korktuğumuzda, üzüldüğümüzde, kendimizi 

kötü hissettiğimizde yapabileceğimiz pek çok şey var (tahtaya yazdıklarınızı yeniden 

okuyun). Siz de bunlardan istediklerinizi kullanabilirsiniz.” 
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PROBLEM ÇÖZME DRAMATİZASYON 
 

Uygulama Alanı 
Şiddet durumlarında kullanılabilir. Her 

uygulanabilir. 

yaş grubuna 

Amaç 
Problem Çözme Becerilerini geliştirmek, 

sağlamak. 

öfke yönetimi 

Malzemeler Tahta, tebeşir/tahta kalemi 

Uygulama Şekli 

 
“Şimdi sizlerden yaşadığımız olayı tekrar canlandırmanızı istiyorum.” 

Öğrenciler gruplara ayrılır.Olay lider tarafından özetlenerek görev dağılımı yapılır. Olayı 

yaşandığı şekliyle canlandırmaları istenir. 

Canlandırma bittikten sonra davranışları ve neler hissettikleri üzerinde 

konuşulur. Her oyuncunun konuşması sağlanır. Duygular maddeler halinde tahtaya 

yazılır. 

İzleyen grup üyelerine “Bu durumda daha farklı neler yapılabilirdi?” sorusu 

sorulur. Grup üyelerinin görüşleri alınır. Alternatif olumlu davranış biçimleri, tahtaya 

büyük harflerle yazılır. Olumlu öneriler desteklenir  ve vurgulanır. 
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ÇUKUR 
 

Uygulama Alanı 
Tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. Her yaş grubuna 

uygulanabilir. 

Amaç 
Kişinin etrafındaki destekleyici ve güven veren sosyal 

ilişkilerinin farkına varmasını sağlamak 

Malzemeler Kağıt / karton, kalem, boya kalemi 

Uygulama Şekli 

 
 

Şimdi sizlerle bir resim etkinliği yapacağız. Etkinliğimizin adı: Çukur. Bu 

etkinlikte, bizim için önemli olan, güvendiğimiz ve bize destek veren kişilerin resmini 

çizeceğiz. “Kendinizi çıkmakta zorlandığınız bir çukurun içinde gibi düşünün ve çukurdan 

çıkmak için yardıma ihtiyacınız var. Kimlerin size yardım etmesini istersiniz. Kimler sizi bu 

durumdan çıkartabilir. Sizi çukurdan çıkaracak kişileri ve nasıl yardım edeceklerini 

çizmenizi istiyorum.” 

(Çocukların resimlerini çizmeleri için 15 dakika verin). “Bitirdiniz mi? Hadi bakalım 

kimler paylaşmak istiyor resmini?” 

Paylaşımlarda destek verecek kişiler özellikle vurgulanır. 
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SÜPER KAHRAMAN 
 
 

Uygulama 

Alanı 

Tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. Ana Sınıfı ve 1.2.3. 

sınıflar 

Amaç 
Çocuğun ileriye yönelik hedefler koyması ve kendinidaha 

güçlü hissetmesini sağlamak. 

Malzemeler Kağıt / karton, kalem, boya kalemi, el işi kağıdı, yapıştırıcı, 

Uygulama Şekli 

 
“Şimdi sizlerle etkinlik yapacağız. Etkinliğimizin adı: Süper Kahraman. Herkes 

arkasına yaslansın ve gözlerini kapatsın. Sizlerden hayalinizde bir süper kahraman 

oluşturmanızı istiyorum. Herkesin bir süper kahramanı olsun. Bu süper kahraman nasıl 

biri? Kahramanının ne gibi süper güçleri var? Kıyafetleri nasıl? İsmi ne? Bu kahraman çok 

güçlü, çok anlayışlı ve ihtiyacınız olduğunda her zaman yanınızda olacak. 

 
Şimdi herkes hayalinde canlandırdığı Süper Kahramanının resmini çizsin.” 

(Çocukların resimlerini çizmeleri için 15 dakika verin). 

 
“Bitirdiniz mi? Hadi bakalım kimler paylaşmak istiyor resmini?” Süper Kahramanın 

hangi konuda çocuğa yardım ettiği özellikle vurgulanmalıdır. Çocuklar çizdikleri Süper 

Kahramanlarını evlerinegötürürler. 
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BALON 
 
 

Uygulama 

Alanı 

Öfke ve şiddet müdahalelerinde ısınma oyunu olarak kullanılır. 

Her yaş grubuna uygulanabilir. Grup çalışmalarında kullanılır. 

Amaç 
Öfkenin sağlıklı ifadesi ile ilgili beceri kazandırmak. Grup 

direncini kırmak 

Malzemeler Her katılımcıya 2 şer balon ve keçeli kalem. 

Uygulama Şekli 

 
Katılımcılara birer adet balon dağıtın, balonu şişirmelerini söyleyin ve balonun 

ağzını bağlamalarını isteyin. Balonun üzerine öfkeli bir surat çizmelerini ve önden arkaya 

ya da yuvarlak düzende oturum yürütüyorsanız balonların öfkeli kısımlarını birbirlerine 

göstermelerini isteyin. Daha sonra katılımcılardan ayağa kalkmalarını kendi balonlarını 

sandalyelerine koymalarını isteyin hemen oturmamaları konusunda uyarın ve dikkatli 

olun! Sonra sizin komutunuzla hep birlikte otursunlar balonlar patlayıncaya kadar 

oturmaya devam ettirin. 

 
Oyunun ikinci aşamasında balonu tekrar şişirtin bu sefer ağzını bağlamasınlar. 

Katılımcılardan balonun içindeki havayı yavaş yavaş boşaltmalarını isteyin ve 

oyunusonlandırın. 

 
Paylaşım: 

 
 

Öfkenizi içinizde biriktirmeyip küçük küçük boşaltırsanız büyük patlamaları 

engellemiş olursunuz. Yoksa bu balon gibi patlar, kendinize ve çevrenize zarar verirsiniz. 
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SOSYAL ATOM 

 
Uygulama 

Alanı 

Tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. Her yaş grubuna 

uygulanabilir. 

Amaç 
Kişinin etrafındaki destekleyici ve güven veren sosyal 

ilişkilerinin farkına varmasını sağlamak 

Malzemeler Kağıt / karton, kalem, boya kalemi 

Uygulama Şekli 

 
“Şimdi sizlerle bir resim yapacağız. Bu etkinliğimizin adı: Sosyal Atom. Bu 

resimde bizim için önemli olan, güvendiğimiz, bize destek veren kişileri çizeceğiz. Güneş 

sistemini hatırlıyor musunuz? Güneş ortada ve gezegenler güneşin etrafında dizilmişlerdi 

(Tahtaya basit bir güneş sistemi çizin). İşte sosyal atom resmi de güneş sistemine 

benziyor. Kendinizi ortadaki güneş gibi düşünün; bu gezegenler de size duygusal olarak 

yakın, güvendiğiniz ve sizi destekleyen kişiler. Bakın benim sosyal atom resmime (onlara 

daha önce yaptığınız sosyal atom resmini göstererek, resmi açıklayın). Şimdi siz de kendi 

sosyal atomlarınızın resmini çizeceksiniz. Unutmayın çizeceğiniz kişileri benim yaptığım 

gibi sembollerle çizebilirsiniz (Çocukların resimlerini çizmeleri için 15 dakika verin). 

Bitirdiniz mi? Hadi bakalım kimler paylaşmak istiyor resmini?” 

 
(Not: Yaşı küçük öğrenciler güneş sistemi örneğini anlamayabilirler. Onun için onlara çok 

daha yalın bir dille kendi yaptığınız resmi anlatın.) 
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KÜÇÜK MUCİTLER 
 

Uygulama Alanı 
Trafik kazalarına yönelik olarak ilköğretim öğrencilerinde 

kullanılması önerilir 

Amaç 
Problemlere yapıcı çözüm üretebilme becerisi, ekip ruhu ve 

dayanışmayı geliştirme 

 
Malzemeler 

Drama etkinliği olarak uygulandığı için herhangi bir malzeme 

kullanılmadan da uygulanabilir. İsteğe göre her türlü materyal 

kullanılabilir. 

Uygulama Şekli 

 
Şimdi yapacağımız etkinliğimizin adı: Küçük Mucitler. 

“Şimdi sizden 5-6 kişilik gruplara ayrılmanızı istiyorum. Sizler küçük 

mucitlersiniz(bilim insanları). Bugüne kadar yapılmamış bir icat(buluş) yapmanızı 

istiyorum. Yaptığınız icadı grup olarak bedenlerinizi kullanarak, göstermenizi istiyorum. 

Her biriniz icadın bir parçası, örneğin düğmesi, tekerleği, ekranı, kumandası v.b, 

olacaksınız. Diğer arkadaşlarınız icat ettiğiniz aleti, aracı tahmin etmeye çalışacaklar. Daha 

sonra seçmiş olduğunuz grup sözcüsü buluşunuzu/icadınızı bizimle paylaşacak.” 

20 dakikalık bir süre tanınır. Gruplar sırayla sunumlarını yaparlar 
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GÜVENLİ YER 
 

Uygulama Alanı 
Tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. Her yaş grubuna 

uygulanabilir. 

Amaç 
Kişinin kendini güvende hissetmesini sağlamaya yönelik 

imajinasyon ve gevşeme egzersizi 

Malzemeler Kâğıt / karton, kalem, boya kalemi 

Uygulama Şekli 

 
Bazen çok sıkıntılı ve çaresiz hissettiğimiz durumlarda kendimizi güvende, 

rahat ve mutlu hissettiğimiz bir yeri düşünmek veye hayal etmek bizi rahatlatabilir. İşte 

şimdi bu etkinliği yapacağız (Bundan sonraki kısmın yönergelerini ağır ağır ve tane tane 

verin.) 

Şimdi sizlerden bir kaç kez derin nefes alıp vermenizi istiyorum. Güzel. Şimdi 

gözlerinizi kapatın ve kendinizi güvende, rahat ve mutlu hissettiğiniz bir yer hayal edin. Bu 

yer gerçekten gittiğiniz, gördüğünüz bir yer olabilir. Ya da kendi hayalinizde yarattığınız 

bir yer olabilir. Böyle bir yeri hayalinizde canlandırabiliyor musunuz? Kendinizi orada 

görebiliyor musunuz? Çevrenize bakın. Neler görüyorsunuz? Yakınınızda neler var? Hangi 

renkleri görebiliyorsunuz? Uzaklara bakın. Uzakta neleri görüyorsunuz? Burası sizin özel 

yeriniz ve orada olmasını istediğiniz herşeyi hayal edebilirsiniz. Orada olduğunuzda 

kendinizi rahat, mutlu ve güvende hissediyorsunuz. Yavaş yavaş yürüyün ve etrafınızdaki 

şeyleri fark etmeye çalışın. Neler duyabiliyorsunuz? Belki hafif bir rüzgârın sesini, kuşların 

veya denizin sesini duyuyorsunuz. Nasıl bir koku alıyorsunuz? Bu belki denizin, çiçeklerin 

ya da pişmekte olan en sevdiğiniz yemeğin kokusudur. Özel yerinizde istediğiniz her şeyi 

görebilirsiniz; bunlara dokunduğunuzu, kokladığınızı ve hoş sesler duyduğunuzu hayal 

edin. Kendinizi sakin ve mutluhissediyorsunuz. 

Şimdi de, sizin için özel olan birinin özel yerinizde sizinle birlikte olduğunu hayal edin. Bu 

kişi, size iyi arkadaş olacak; size yardım edecek güçlü ve nazik birisi. O yalnızca size 

bakmak ve sizi korumak için orada. Bu kişiyle birlikte etrafı dolaştığınızı ve özel yerinizi 

yavaş yavaş keşfetmeye çalıştığınızı hayal edin. Bu kişiyle birlikte olmaktan mutlusunuz. 

Bu kişi sizin yardımcınız ve sorunları 

çözmekte oldukça usta. 
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Hayalinizde etrafınıza bir kez daha, iyice bakın. Buranın sizin özel yeriniz 

olduğunu ve her zaman burada olacağını unutmayın. Kendinizi sakin, güvenli, ve mutlu 

hissetmek istediğinizde her zaman burada olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Yardımcınız, 

orada olmasını her istediğinizde yanınızda olacak. Şimdi gözlerinizi açmaya hazırlanın ve 

şimdilik özel yerinizi terkedin. İstediğiniz zaman oraya geri dönebilirsiniz. Gözlerinizi 

açtığınızda kendinizi daha sakin ve mutlu hissedeceksiniz. Hazır olduğunuzda gözlerinizi 

açabilirsiniz. 

Şimdi sizlerden hayalinizde canlandırdığınız yerin resmini çizmenizi istiyorum. 

(Bu etkinlik için çocuklara 15 dakika zaman verin). Şimdi yanınızdaki arkadaşınıza dönün 

ve resminizi onunla paylaşın (Bunun için de onlara 10 dakika verin). Çocuklar biliyorum 

hepiniz paylaşmak istersiniz ama ne yazık ki vaktimiz kısıtlı. Onun için resmini paylaşmak 

isteyen iki arkadaşınıza söz vereceğim. Kim paylaşmak ister? 
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YAPRAK 
 

Uygulama Alanı 
Tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. Her yaş grubuna 

uygulanabilir. 

Amaç İmajinasyon ve gevşeme egzersizi 

Malzemeler Enstrümantal müzik 

Uygulama Şekli 

 
Mümkün olduğunca rahat oturmaya çalışın. Lütfen gözlerinizi kapatın... Derin bir 

nefes alın... Burnunuzdan yavaş yavaş nefes almaya çalışın... Nefesinizi içinizde tutun ve 

yavaş yavaş vermeye çalışın. Ayaklarınızı, bacaklarınızı gevşetmeye çalışın. Karnınızı, 

göğsünüzü... kollarınızı gevşetmeye çalışın. Ağzınızı... çenenizi... gözlerinizi... alnınızı 

gevşetin. Kendinizi çok rahat hissediyorsunuz... 

Hayalinizde kendinizi güzel bir havada çok güzel bir mekânda canlandırın. 

Ağaçlar, kuşlar, çimenler nefis bir doğa var burada. Hava ne çok sıcak ne çok soğuk… 

Etrafta çeşit çeşit ağaç var. Ağaçlara... dallarına... yapraklarına bakıyorsunuz... Burada 

hoşunuza giden bir ağacın altında oturuyorsunuz. Temiz havayı içinize çekin, etrafınızdaki 

sesleri dinleyin, kokuları hissedin, tadını çıkarın. Önünüzde akan bir nehir var, suyun hafif 

şırıltısını duyuyorsunuz. Nehirde salınarak gelen büyük ağaç yaprakları var. Bu yapraklar 

suda kıvrıla kıvrıla size doğru geliyorlar. Yaprakların suyun içinde salınarak akışını 

seyredin. Bu yaprakların yeterince büyük olan bir tanesine varsa içinizdeki bir sıkıntıyı 

veya korkunuzu koyun. Bırakın sıkıntınız veya korkunuz yaprağın üstüne, suyun akıntısı ile 

uzaklaşsın... Eğer o yaprak hepsini almazsa kalan sıkıntılarınızı da, korkularınızı da gelen 

diğer yaprakların üstüne koyun. İçinizden sıkıntılar çıksın ve sudaki yaprakların üzerine 

yerleşsinler. Yaprakların suyun üzerinde kendi etraflarında daireler çizerek uzaklaştığını, 

gittikçe küçüldüğünü ve gözden kaybolduğunu izleyin. Sıkıntılarınız da yapraklarla birlikte 

gittikçe sizden uzaklaşıyorlar Bu yerde kendinizi çok güvende hissediyorsunuz istediğiniz 

kadar kalın tadını çıkartın. Kendinizi bu odaya geri dönmeye hazır hissettiğinizde yavaşça 

gözleriniziaçın. 
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BULUT 
 

Uygulama Alanı 
Tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. Ortaöğretim ve 

Yetişkinlerde kullanılır. 

Amaç İmajinasyon ve gevşeme egzersizi 

Malzemeler Enstrümantal müzik 

Uygulama Şekli 

Etkinliği uygulamadan önce sınıfın çok sıcak ve soğuk olmamasına dikkat edin. 

Katılımcılara gözleri kapalı bir yolculuğa çıkacağınızı söyleyin. Konsantre olmanın çok 

önemli olduğunu eğer zaman zaman bu bozulursa bile tekrar konsantre olmaya çalışarak 

devam etmelerini söyleyin. Herkes oturdukları yerde daha rahat bir pozisyon almalıdırlar. 

Sırtlarını ve başlarını bir yere dayamaları uzun süre oturacakları içinönemlidir. 

 
Katılımcılara gözleri kapalı halde burunlarından derin nefes almalarını söyleyin 

bu nefesi bir miktar tuttuktan sonra yavaşça ve uzun bir şekilde ağızlarından vermelerini 

söyleyin. Bunu üç kez yaptıktan sonra normal nefes almalarını söyleyin. Yumuşak ve sıcak 

bir ses tonuyla, yavaş, anlaşılır şekilde net konuşun. Fonda sizin sesinizi bastırmayacak 

yumuşak ve hafif bir müzik dinletebilirsiniz. Acele etmeden sırayla anlatmaya çalışın. 

 
Şimdi, yumuşak beyaz bir bulutun üstündesiniz. Bulut yumuşacık ve siz üzerinde 

yatıyorsunuz. Çok rahatsınız, daha önce hiç olmadığınız kadar rahatsınız. Bulutunuz sizi 

rahat ettirmek için vücudunuzun şeklini alıyor ve size hafifçe masaj yapıyor. Etrafınız 

bulutlarla kaplı bembeyaz, şu an başka bir şey göremiyorsunuz. Bulutların arasından 

güneş ışığı süzülüyor ve beyaz bulutlara güneşin kızılı karışıyor. Bulutunuz hafifçe yüzüyor 

ve beraberinde hafif bir rüzgar üzerinizde ipeksi bir dokunuşla geziniyor. 

 
Bulutlar yavaşça açılmaya ve mavi gökyüzü görünmeye başladı. Şu anda sınırsız 

maviliğin içine gömüldünüz. Aşağıya bakıyorsunuz, yeryüzü olabildiğince uzanıyor. Tüm 

yerküre ayaklarınızın altında; dağlar, tepeler, evler, şehirler, 

ormanlar,  kuleler,  gökdelenler, engin denizler.  İyice seyredinve istediğinizbir 
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yere inmeye karar verin. Burası daha önce gittiğiniz bir yer olabilir ya da hayalinizde 

canlandırdığınız bir yer. 

 
Bulutunuz sizi gitmek istediğiniz bu yere doğru götürüyor, ve sizi yavaşça 

bırakıyor. Burası sizin seçerek geldiğiniz yer. Etrafınıza bir bakın ve çevrenizi inceleyin. 

Burası nasıl bir yer?… Burada kimler var?… Ne yapıyorlar?… Siz burada ne yapmak 

istiyorsunuz? Burayı iyice keşfedin. Burada bir süre kalacaksınız. ( bu kısımda gerekli 

olduğu kadar bekleyin. Müziğin sesini biraz açabilirsiniz ) Burada rahat huzurlu güvende 

ve mutlusunuz. 

 
Buradan ayrılmadan önce buraya istediğiniz bir şeyi bırakabilir ve buradan 

istediğiniz bir şeyi alabilirsiniz. Buraya neyi neden bırakacağınıza ve neyi neden 

alacağınıza karar verin. Buradan aldıklarınız ihtiyacınız olan şeyler ve artık onlara 

sahipsiniz. Buraya, buradakilere veda edin ve sizi bekleyen bulutunuza binin. Bulutunuz 

sizi alıp yavaşça havalanıyor. Bu kez bulutun üzerinde ayaktasınız ve kollarınız açık, 

gördüğünüz tüm manzarayı yani yeryüzünü kucaklıyorsunuz. Rüzgâr yüzünüze daha sert 

dokunuyor ve saçlarınız alabildiğine dalgalanıyor. Rüzgâr adeta içinize işliyor ama sizi 

üşütmüyor içinizdeki tüm hücreleri temizliyor, yenileniyorsunuz. Seçtiğiniz bu yere 

bıraktıklarınız ve buradan aldıklarınızla çok güçlüsünüz. 

 
Bulutunuz sizi oturduğunuz bu yere bırakıyor ve siz hazır olduğunuzda 

yavaşça gözlerinizi açıyorsunuz. 

 
Paylaşım: Herkes ne yaşadı, nereye gitti, gittiği bu yer nasıldı, ne aldı ve oraya ne bıraktı 

gibi konularında derinlemesine ve duygulara bol bol yer vererek uzun uzun konuşun. Bu 

uygulamayı daha sonra istediğiniz zaman kendi başınıza da yapabilirsiniz deyin 

vesonlandırın. 
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IŞIK 
 

Uygulama Alanı 
Tüm travmatik durumlarda kullanılabilir. Ortaöğretim ve 

Yetişkinlerde kullanılır. 

Amaç İmajinasyon ve gevşeme egzersizi 

Malzemeler Enstrümantal müzik 

Uygulama Şekli 

 
Şimdi çok rahat oturun. Kendinizi serbest bırakın. Gözlerinizi kapatın... 

Beni dinleyin, söylediklerimi gözünüzde canlandırmaya çalışın: 

 
Zihninizin karanlığında, zihninin gözünde gökyüzünden gelen bir ışık hayal et, bu 

ışık öyle bir ışık ki rengi, şekli, hareket biçimi, ısısı, her şeyiyle size ait. Bu ışığın bazı 

özellikleri var, gökyüzünden geldiği için sonsuz miktarda, istediğiniz kadar 

kullanabilirsiniz. Ve değdiği yerde gevşeme, rahatlık, huzur yaratabilirsiniz. Şimdi ışığı 

zihninizde iyice canlandırın ve yavaş yavaş size doğru geldiğinini görün. Evet ışık gittikçe 

yaklaşıyor.... Yaklaştı, yaklaştı... Ve şu anda alnınızda hissediyorsunuz. Başınızı çevreleyen 

kaslardan aşağıya doğru akıyor. Alnınınızın gevşediğini fark ediyorsunuz... Ve ışık akmaya 

devam ediyor.... Şu anda kaşlarınızda, kaşlarınızın  gevşediğini  ve

 ortasındaki gerginliğin  kalktığını hissediyorsunuz…  Şimdi

 göz kapaklarınız  ışıkla doluyor.... Ve gevşiyor… 

Öylesine gevşedi ki açamıyorsunuz... Şakaklarınız, yanaklarınız, dudaklarınız, diş etleriniz, 

dişleriniz, damağınız, diliniz, gırtlağınız tamamen ışıkla doldu ve gevşedi. Dudaklarınızı 

kapamak istiyorsunuz ama kapatamıyorsunuz, çok gevşek…Ve ışık boynunuzdan 

ensenizden aşağıya doğru akmaya devam ediyor. Omuzlarınızda... Kollarınızda... 

 Dirseklerinizde.... Bileklerinizde...  Ve  ellerinizde.... 

Hissediyorsunuz. Kollarınız gevşiyor... O denli gevşiyor ki, gittikçe ağırlaşıyor... Kaldırmak 

istiyorsunuz,kaldıramıyorsunuz… 

 

Derin bir nefes alın, tutun ve göğsünzün üstündeki baskıyı hissedin. 

( Lider içinden sayar 1,2,3,4....7) yavaş yavaş nefesini burnunuzdan verin (1,2,3..7 yüksek 

sesle). Tekrar burnunuzdan alın, tutun (1,2,3....7) .Ağzınızdan 

verin. Şimdi göğsünüzün üstündeki baskı kalktı, bu çok hoş. Keyifli bir duygu ...  



 

40 

Ve ışık akmaya devam ediyor. Midenizde, sırtınızda, karnınızda, 

kalçalarınızda, hissediyorsunuz. Şimdi bacaklarınıza geldi, dizlerinize geldi, 

baldırlarınızda, bileklerinizde, topuklarınızda ve ayak parmaklarınızın ucuna 

kadar bütün vücudunuz ışıkla doldu. Başınızdan ellerinizin ucuna, başınızdan 

ayaklarınızın ucuna kadar bütün vücudunuz ışıkla doldu. Gevşek, rahat ve 

huzurlu … Bu duyguyla biraz kalın, bunu içinizde hissedin (1-2 dakika). 

 
Ben 4'den 1' e kadar sayacağım. 1'e geldiğimde kendini dinlenmiş ve 

huzurlu hissederek gözünüzü açabilirsiniz.... 4, kendinizi rahat ve huzurlu 

hissediyorsunuz. 3, tüm vücudunuz gevşemiş durumda. 2…1, kendinizi dinlenmiş 

ve huzurlu hissediyorsunuz. Hazır olduğunuzda gözlerini açabilirsiniz. 

 
Şöyle bir, kendinize bakın. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu duygu 

nasıl bir duyguydu? Bu duyguyu tanımlayan bir isim verseniz ne dersiniz.? 

 
Şimdi derin bir nefes alın ve bu ismi söyleyerek, bedeninizde hissettiğiniz 

o hoş duyguyu, tekrar hatırlayın...Ve hissedin…. 

 
Bundan sonra kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda bu ismi içinizden 

geçirince bu hoş duyguyu anımsayıp kendinizi iyi hissedebileceksiniz... 
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RÜYA veya MASAL RESMİ 

 

Amaç 

Çocukların hayal güçlerini kullanarak duygularını ifade etmelerine fırsat 

vermek; her çocuğun kişisel endişelerini paylaşmak; fantezileri paylaşarak 

çocukların kendileri ve başkaları ile ilgili farkındalıklarını arttırmak; ortak 

duyguları belirlemek. 

Süre:  30-40 dakika 

Gerekli 
Malzeme:  

Kağıt ve boya kalemleri 

Baş etme 
Kanalı: 

Düş, Duygu  

 

 

Uygulama Şekli 

• Çocuklardan bir rüyalarını hatırlamaları istenir. Bu rüyanın bir sahnesini 

gözlerinde canlandırmaları ve daha sonra bu sahneyi resmetmeleri 

söylenir. Bu rüya gerçek veya hayali olabilir. Rüyanın güzel bir rüya 

olması gerekmez, hatta korkutucu bir rüya olması paylaşım açısından 

daha yararlıdır. 

• Çocuklar rüyalarını resimlerler. Resim yapmak istemeyen çocuklar 

rüyalarını yazabilirler. Resimler tamamlandığında çocuklar küçük gruplar 

içinde arkadaşlarına bu rüyanın ne olduğunu, neden bu sahneyi 

resmettiklerini, bu rüyadaki kişilerin neler hissettiğini veya bu rüyanın 

ve bu sahnenin kendisine ne gibi duygular yaşattığını anlatırlar. Veya 

dinleyen çocuklar arkadaşlarının bu rüya sırasında veya uyandığında 

neler hissetmiş olabileceğini tahmin etmeye çalışırlar. 
 

• Aynı uygulama farklı bir yönerge ile de yapılabilir. Bu kez çocuklardan 

görmeyi arzu ettikleri bir rüyayı hayal etmeleri ve resmetmeleri istenir. 

Daha sonra çocuklar rüyalarındaki ortak temaların ve duyguların neler 

olduğunu belirlerler. 
 

• İstenirse rüya yerine bir masalın bir sahnesini hatırlamaları istenebilir. 

Veya çocuklar hayallerinde bir masal yaratıp bir sahnesini resmeder, 

daha sonra bu masalı veya çizdikleri sahneyi ve masal kişilerinin 

duygularını arkadaşlarına anlatırlar. 
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DUYGULARIN RESMİ 
 
 

 

Amaç 

Çocukların çizgi ve renk kullanarak duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak  

Süre:  20 dakika 

Gerekli 
Malzeme:  

Kağıt ve boya kalemleri 

Baş etme Kanalı: Düş, Duygu  

 

 

Uygulama Şekli 

• Grup lideri ortaya büyük bir resim kağıdı ve bol sayıda değişik renklerde boya 

kalemi koyar ve her çocuğun bu kağıdın etrafına toplanmalarını ister. Her 

çocuk için kağıdın bir köşesine birer çizgi çizer ve şu yönergeleriverir: 

• “Şimdi her birinize birer çizgi hediye ettim. Hepinizin bu çizginizle 

duygularınızı çizmeyi denemenizi istiyorum. Önce hangi duyguyu çizelim?” 

Grup lideri çocukların önerdiği duyguyu önce kendi nasıl çizmek isterse çizer 

ve sonra çocuklardan bu duyguyu çizgi ile nasıl ifade edebileceklerini 

göstermelerini ister. Başlangıçta “mutluluk” gibi bir duygu ile başlanabilir ve 

grup lideri mutluluğu gülümseyen bir ağız olarakçizebilir. 
 

• Grup lideri daha sonra sıra ile diğer duyguları söyler ve her çocuk kağıdın bir 

köşesine o duyguyu nasıl isterse öyle çizer. Çizimler sırasında hiç bir çocuğun 

resmi eleştirilmez. “Demek sen öfkeyi böyle çizerdin” demekle yetinilir. 

Herkesin duygusunu çizgi ile farklı farklı ifade edebileceği çocuklara 

hatırlatır. Bir duyguyu benzer bir şekilde ifade edenler varsa bunlara dikkat 

çekilir ve resimlerle duygu ifade etmenin doğrusu ve yanlışı olamayacağı 

üzerinde durulur. Grup lideri çocuklara ayrıca her duygu için farklı bir renk 

kullanabileceklerini de hatırlatır. “Boyalara şöyle bakın bakalım. Sizce 

kızgınlık duygularınızı hangi renk daha iyi ifade ederdi, içiniz hangi renkle 

kızgınlığı çizmek istiyor?” gibi. 
 

• Resimler tamamlanınca grup lideri bütün grubu kutlar ve duygularını 

resimlerle çok güzel ifade ettiklerini söyler. İstenirse bu resim kağıdı 

“Duygularımızın Resmi” başlığı atılarak panoya asılır. 
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DUYGU SÖZLÜĞÜ 
 

 

Amaç 

Çocukların çizgi ve renk kullanarak duygularını ifade etmelerine yardımcı 
olmak 

 

Süre:  40-60 dakika 

Gerekli 
Malzeme:  

Kağıt ve boya kalemleri 

Baş etme 
Kanalı: 

Düş, Duygu  

 

 

Uygulama Şekli 

NOT: Bu çalışmanın “Duyguların Resmi” alıştırmasından sonra yapılması 
önerilir. 

• Grup lideri çocuklara ortadan ikiye katlanmış birer A4 kağıdı ve boya 
kalemleri dağıtır. 

• Çocuklara kağıdın bir yüzüne olumsuz bir duygunun öbür yüzüne ise 

bu duygunun tam tersi olan olumlu bir duygunun resmini çizmelerini 

ister. Örneği: Üzüntü-sevinç, korku-cesaret, kıskançlık-güven, gibi… 

• Daha sonra çocuklar küçük gruplarda çizdikleri resimleri ve ifade 

etmek istedikleri birbirlerine anlatırlar. Veya çocuklar birbirlerinin 

resimlerinde ifade edilen duyguları tahmin etmeye çalışırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 



 

44 

 

YARDIM ELİ 

 

 

Amaç 

Çocukların zor durumlarda yardımına başvurabilecekleri kişileri fark 

etmelerini sağlamak. 

Süre:  30-40 dakika 

Gerekli 
Malzeme:  

Her çocuğa bir adet kağıt ve boya kalemleri 

Baş etme 
Kanalı: 

Değer, Dayanışma , Düşünce , Duygu  

 

Uygulama Şekli 

• Çocuklara kendilerini kötü hissettikleri zamanlarda ne yaparlarsa bu 

duyguların azaldığı sorulur. Çocukların zorluklarla baş etme ile ilgili 

örnekleri tahtaya yazılır. Grup lideri başetme becerileri ile ilgili bazı 

örnekleri kendisi verebilir. Örneğin, sevdiğiniz, güvendiğiniz biri ile 

konuşmak, oyun oynamak, uyumak, koşmak, televizyon seyretmek, 

kitap okumak, dua etmek, büyüklerden sizi korkutan şeylerle ilgili 

bilgi almak...gibi. Grup lideri herkese iyi gelen şeyin farklı 

olabileceğini vurgular.  

• Çocuklara birer kağıt dağıtılır. Her çocuk bu kağıda kendi elini çizer. 

• Çocuklar çizdikleri el resminin her parmağına kendilerine zor 

zamanlarda yardımcı olabilecek bir kişinin ismini yazarlar. 

• Daha sonra her çocuk resimlerinin el ayasına kendilerini sıkıntılı 

oldukları zamanlarda rahatlatan etkinliklerin resmini çizerler veya 

yazı ile bunların ne olduğunu yazarlar. İsteyen öğrenciler çizdikleri 

elin içine kendilerine güç veren sözleryazabilirler. 

• Her çocuk resimlerinin üstüne önce ismini daha sonra “Yardım Eli” -
“.....’nin Yardım Eli”- yazar. 
 

• Grup lideri çocuklardan bu resimleri saklamalarını ve kendilerini kötü 
hissettikleri zamanlarda bakmalarını ister. 
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NERESİ ACIYOR? 
 

 

Amaç 

Çocukların duygusal ve fiziksel yaralanma ile ilgili farkı anlamalarını sağlamak 

 

Süre:  30 dakika 

Gerekli 
Malzeme:  

Her çocuk için birer adet yara bandı ve birer adet kağıttan kalp (arkasında 
yapışmayı sağlayacak yuvarlatılmış seloteyple) 

Baş etme 
Kanalı: 

Düşünce , Duygu  

 

Uygulama Şekli 

• Çocuklara yara bantları ve kağıt kalpler dağıtılır . Grup lideri bugünkü 

etkinlikte iki çeşit yaralanmadan bahsedeceğinizi açıklar: “Biri fiziksel 

yaralanmalar ki bu durumlarda yara bandı kullanacaksınız, diğeri ise 

duygusal yaralanmalar- duygular genelde kalple 

bağlantılandırıldıkları için kağıt kalp kullanacaksınız.” 

 

• Aşağıdaki durumlar öğrencilere okunur ve böyle bir durumda neler 

hissedecekleri , bu yaralanmanın fiziksel mi  yoksa duygusal mı 

olduğu sorulur. (bunu üzerlerine yara bandını veya kalbi yapıştırarak 

veya havaya kaldırarak yapabilirler.) 

-Yolda koşarken düştünüz ve diziniz sıyrılıp kanadı. ( fiziksel) 
-Köpeğiniz/kediniz/hayvanınız öldü. (duygusal/üzgün) 
-Büyükanneniz hasta . (duygusal/endişeli) 
-Büyüklerinizin önünde bir şiir okuyacaksınız. 
(duygusal/heyecanlı) 
-Merdivenlerdeyken ayağınız kaydı ve kolunuz incindi. 
(fiziksel) 
-Kardeşiniz düştü ve kötü bir biçimde yaralandı. ( Onun için 
fiziksel, sizin için duygusal/endişe) 

 

• Grup lideri çocuklara fiziksel ve duygusal yaralanmalar arasındaki 

farkı sorar. Bu iki yaralanma arasında ayırım yapabiliyorlar mı? Daha 

kolay ayırt edebilmeleri için ne gerekir? Duygusal olarak 

yaralandıklarında bedenlerinde de bir acı hissedebiliyorlar mı? 

Mesela çok heyecanlı veya üzgün olduklarında bunu bedenlerinin 

neresinde hissediyorlar? Hangi tür yaralanmayı daha çok yaşamışlar? 

Aynı zamanda hem fiziksel hem de duygusal yaralanma yaşamışlar 

mı? Gelecek sefer kötü hissettiklerinde kendilerini daha rahat 

hissetmeleri için ne yapabilirler. 

 

• Grup lideri çocukları kendi örneklerini vermeleri için cesaretlendirir. 

 

• Daha sonra istenirse çocuklardan bu yaralanmalardan birinin resmini 
yapmalarını istenebilir.  
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FORMLAR 
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FORM 1 
 

...........PSİKOSOSYAL KORUMA, ÖNLEME, MÜDAHALE  EKİBİ BİLGİ FORMU 

 

Okul:   Tarih:  

Yönetici Sayısı  Öğretmen Sayısı  

Sınıf Seviye ve Sayısı  Öğrenci Sayısı  

Eğitim Şekli : ()NormalÖğretim (  ) İkiliÖğretim 

Sosyo-Kültürel Düzey: (  )Alt (  )Orta ( )Üst 

Toplantı Salonu Evet Koltuk Sayısı  

Bireysel Görüşmeye Uygun, Kullanılabilecek Oda Sayısı  

 

OLAY: 

(  ) Trafik Kazası                                                                                     (  ) İntihar 

(  ) Şiddet                                                                                                 (  ) İstismar 

(  ) Okul sisteminden birinin kaybı-ölümü                                              (  ) Doğal Afet 

(  ) Diğer:  

 

OLAY / DURUM 

 

 

 

 

 

 

OLAY MEYDANA GELDİĞİ ANDAN İTİBAREN NELER YAPILMIŞTIR? 

 

 

 

 

 

 

 

OLAYDAN ETKİLENEN GURUBUN BİLGİLERİ 

Sıra Adı Soyadı Kişinin Unvanı Etkilenme Durumu 
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ÇALIŞMADA ÖNCELİKLİ KİŞİ VE GURUPLAR 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

 

 

KİMLERLE GÖRÜŞÜLDÜ, İLETİŞİM BİLGİLERİ  

Sıra Adı Soyadı Görevi Cep Tel Elektronik Posta 

1     

2     

3     

4     

 

.................. PSİKOSOSYAL KORUMA, ÖNLEME, MÜDAHALE  EKİBİ NELER 

YAPTI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNCELİKLİ YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................... PSİKOSOSYAL KORUMA, ÖNLEME, MÜDAHALE  EKİBİ 

 Adı Soyadı Kurumu Cep Tel İmza 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     



 49 

FORM 2 

...........PSİKOSOSYAL KORUMA, ÖNLEME, MÜDAHALE  EKİBİ 

 GÜNLÜK RAPOR FORMU  

 

Kurum     
 

 Tarih  

Adres  
 

 Kurum Telefon  
 

 

Kriz Durumu  
 

 

 
 

1 

Okul Yönetimi İle 
Yapılan Çalışmalar  
 

 
 
 
 
 

 
 

2 

Rehberlik Servisi 
İle Yapılan 
Çalışmalar  
 

 
 
 
 
 

 
 

3 

Öğretmenler İle 
Yapılan Çalışmalar  
 

 
 
 
 
 

 
 

4 

Sınıflarla Yapılan 
Çalışmalar  
 

 
 
 
 
 

 
 

5 

Bireysel 
Çalışmalar 

 
 
 
 
 

 
 

6 

Aileler İle Yapılan 
Çalışmalar  
 

 
 
 
 
 

 
 

7 

Planlama Ve 
Hazırlık 

 
 
 
 
 

 
 

8 

Sonraki 
Çalışmalar İçin 
Öneriler  
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FORM 3 

BİREYSEL GÖRÜŞME FORMU 

Görüşmeyi Yapan:                                                  Tarih: 

Görüşme Saati: Görüşme Mekanı:   

Danışan Adı Soyadı:       Sınıfı: 

Olaydaki Konumu: Telefon: 

 

Kişisel, Aile ve Okul Bilgileri (Rehberlik servisinden bilgi alınır) :  
 
 
 
 
 
 
 

Olay:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Olaya İlişkin Düşünceleri:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Olaya İlişkin Duyguları:  
 
 
 
 
 
 
 

Olay Anından Bugüne Kadar Neler Yaşadı:  
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Başetme Becerileri:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Güçlü Yanları: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olay Olmadan Önceki Sen İle Olay Sonrasındaki Sen Arasında Değişen Nedir? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psikolojik Bilgilendirme: (Aşağıdaki metin örnek bir bilgilendirmedir. Size yol göstermesi amacıyla 
yer verilmiştir.  
Öncelikle, yaşantılarını duygu ve düşüncelerini benimle samimi bir şekilde paylaştığın için teşekkür 
ederim.  Görüyorum ki; yaşadığın bu durum karşısında kendinle ilg o günden bugüne birçok şey 
yaşamışsın ( Görüşmeyi kısaca özetleyin. Olumsuz yaşantılardan kısaca söz edin ama daha çok olumlu 
tepkilerini ve baş etme becerilerini bir kez daha vurgulayın. ) Yaşadığın bu olay sonrasında vermiş 
olduğun tepkiler son derece normal. Zaman zaman kendini üzgün, isteksiz ve yorgun hissedebilirsin. 
Eskiye oranla yaptığın bazı işlerden keyif almayabilirsin. Bu olayı rüyalarında görüp uyku problemleri 
yaşayabilirsin. Bize acı veren olaylar karşısında ortaya çıkan duygularımızı yaşamalıyız. Acını / yasını 
yaşamana izini ver. Şu an duygularının  doğal akışında yaşanmasına engel olmak ilerleyen günlerde 
kendini daha kötü hissetmene yol açabilir. Bu tepkiler  her geçen gün biraz daha azalacak. Her gün bir 
önceki günden daha iyi olacak. Gün geçtikçe yas tepkilerin azalmıyor artıyorsa bir uzmana başvurmanı 
öneririm.    Kendine yakın hissettiğin kişilerle duygularını paylaşmak sana iyi gelecektir. Duygu ve 
düşüncelerini yazmak sana yardımcı olabilir.  Bu günlerde kendini iyi hissettirecek aktivitelerde 
bulunabilirsin. Gördüğüm kadarıyla yaşadığın bu zor durumla bu güne kadar çok iyi baş etmişsin. 
Kendinle ilgili birçok şeyi keşfetmişsin. 

Danışmanın Önerileri:  
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 FORM 4 
 

...........PSİKOSOSYAL KORUMA, ÖNLEME, MÜDAHALE  EKİBİ 

 SONLANDIRMA RAPOR FORMU  

 

Kurum     
 

 Tarih  

Adres  
 

 Kurum Telefon  
 

 

Kriz Durumu  
 

 

 
 

1 

Okul Yönetimi İle 
Yapılan Çalışmalar  
 

 
 
 
 
 

 
 

2 

Rehberlik Servisi 
İle Yapılan 
Çalışmalar  
 

 
 
 
 
 

 
 

3 

Öğretmenler İle 
Yapılan Çalışmalar  
 

 
 
 
 
 

 
 

4 

Sınıflarla Yapılan 
Çalışmalar  
 

 
 
 
 
 

 
 

5 

Bireysel  Görüşme 
Çalışmaları 

 
 
 
 
 

 
 

6 

Aileler İle Yapılan 
Çalışmalar  
 

 
 
 
 
 

 
 

7 

Karşılaşılan 
Güçlükler 

 
 
 
 
 

 
 

8 

Sonraki 
Çalışmalar İçin 
Öneriler  
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