
1. Çocuklarla ilgili her koşulda “çocuğun yararının 
önceliği” ölçütüne göre hareket edilmesine 
özenle uyulmalıdır.

2. Her çocuk için olduğu gibi, depremde hayatta 
kalan ve sağlık tedavileri devam etmekte 
olan çocuklarımıza “çocuğa, çocukluğuna ve 
onuruna” saygı ilkesine özenle uyulmalıdır.

3. Uzuv ve organ kaybı yaşayan çocuklar ayrı olarak 
değerlendirilmeli ve bu gruptaki çocuğumuz için 
daha yoğun destek programları uygulanmalıdır.

4. Depremzede çocukların yoğun bulunduğu 
ortamlarda pediatrist, psikolog, çocuk psikiyatri 
uzmanı, sosyal hizmet uzmanı vb. kişilerin 
de aralarında bulunduğu eğitimli kişilerden 
oluşacak “Çocuk Rehabilitasyon Destek 
Birimleri” oluşturulmalı ve sistematik olarak 
çalıştırılmalıdır.

5. Tedavi sürecinde çocukların yanında kalan 
yakınlarına veya yakını yoksa diğer refakatçilere, 
mutlaka davranış psikolojisi açısından eğitimden 
geçirilmeli ve psikolojik destek verilmelidir.
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6. Depremden etkilenen çocukların hastanelerde 
tek kişilik odalarda kalmaları sağlanmalıdır.

7. Uzuv kaybı yaşayan çocuklar, SGK ödeme 
kapsamına alınarak, onlara kaliteli protezler 
sağlanması konusunda ivedilikle çalışma 
yapılmalıdır.

8. İvedilikle depremzede çocukların 
aşılanmasındaki gecikmelerin önüne 
geçilmelidir.  Ülke genelinde aşılama 
programının etkilenmemesi ve başarılı olması 
için bu son derece hayati bir durumdur.

9. Büyük afetlerde çocukların kimlik tespitinde 
sıkıntı yaşanmaması, kötü niyetli girişimlerin 
önlenmesi açısından depremde kimliği tespit 
edilemeyen çocukların kimliğinin tespiti için 
başta DNA testi ve parmak izi kayıtlarının 
alınması ve özenle saklanması konusunda 
hukuki boyut araştırılarak girişim başlatılmalıdır.

10. Hastane ve yurt gibi ortamlarda depremzede 
çocuklara protokol vb. ziyaretler kısıtlanmalıdır.
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11. Çocuklara hediye verilmesi gerekmektedir ve 
hediye seçimi konularında uzman görüşleri 
alınarak kısıtlamalar getirilmelidir.

12. Çocukların hastaneden taburculuğu sonrasında 
da yoğun psikolojik desteklere ihtiyaçları 
olacaktır; bu konuda yeterli psikolog istihdamı 
sağlanmalıdır.

13. Depremden etkilenmeyen çocukların psikolojileri 
ile ilgili acil olarak gözlem ve ön inceleme 
çalışması yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

14. Okulda vb. yerlerde depremzede çocuklarla 
iletişimde bulunacak depremden etkilenmeyen 
çocuklara gerekli “davranış eğitimleri”nin 
verilmesi öngörülmeli ve gerçekleştirilmelidir.

15. Kimsesiz çocuklar için koruyucu ve destekleyici 
aile uygulaması hayata geçirilmelidir.
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16. Hastane ortamlarında oyunla terapi, kukla, 
tiyatro, resim, müzik çalışmaları yanında 
masal anlatma, şiir ve kitap okuma saatleri 
düzenlenmelidir.

17. Deprem sırasında bölgede bulunan ve bölgede 
halen çalışmakta olan depremzede ve depremin 
travmasını yaşayan tüm sağlık personeli, zorunlu 
izin uygulamasına tabi tutulmalı ve görev yerleri 
ivedilikle değiştirilmelidir. 

18. Çocukların medya ve sosyal medyada teşhirini 
önleyici tedbirler alınmalıdır.

19. Her ilde alan uzmanlarından oluşacak “İzleme, 
Denetleme ve Değerlendirme Kurulları” 
kurulmalıdır.

20. Yaşanan tecrübeler ve sıkıntılar göz önüne 
alınarak bundan sonraki afetlerde kullanılmak 
üzere “Acil Destek İçin Yol Haritası” 
oluşturulmalıdır.
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