
 

 
AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB) 

VAN DEPREMİ PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI RAPORU 
 
TARİH: 02‐08.02.2012 
RAPOR NO: 13 
RAPORU HAZIRLAYAN: Uzm. Psikolog Petek AKMAN, Psikolog Eda YILDIRIM 
 
Alanda Çalışan Toplam Uzman Sayısı  178 
Alanda Bulunan Uzman Sayısı  3 
Sosyal Hizmet Uzmanı  ‐ 
Psikolog  ‐ 
Psikolojik Danışman  ‐ 
Psikiyatrist  1 
Çocuk Psikiyatristi  ‐ 
Kızılay Psikososyal Destek Personeli  2 
 
ULAŞILAN KİŞİ SAYISI    

 
Gruplar  Bireysel Görüşmeler  Grup Çalışmaları 
Kadın  22  82 
Erkek  6  314 
Ergen  4  14 
Çocuk  1  49 
TOPLAM  33  459 

 
 
 
 
  
 
 

1. BİREYSEL GÖRÜŞMELER: 
 
Seyrantepe ve  İŞGEM Mevlena Kentleri’nde, Et ve Balık Kurumu, Mimar Sinan, 75. Yıl 

ve Mehmetçik  Çadırkentleri’nde  toplam  32  kişi  ile  bireysel  görüşme  yapılarak  uzun  süreli 
psikolojik desteğe ihtiyacı olan kişiler Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirilmiştir. 

 
Erçiş Umutkent’te bir kadın  ile bireysel görüşme yapılarak Toplum Sağlığı Merkezi’ne 

yönlendirilmiştir.  
 

2. GRUP ÇALIŞMALARI (Temalı toplantılar, psikoeğitim, paylaşım grupları vb.): 
 

2.1‐2 Kadınlar ve Erkekler ile Yürütülen Grup Çalışmaları: 
 

Erçiş Umutkent’te ve Van Gölü Mevlanakent’te 10 kadın ile duygu paylaşım oturumu 
yapılmıştır.  Kadınlar  ile  umutsuzluk,  kadına  yönelik  şiddet  ve  çocuklarla  iletişim  üzerine 
konuşulmuştur. 
 
2.3‐4 Ergenler ve Çocuklar ile Yürütülen Grup Çalışmaları: 

 
Erçiş Umutkent’te 3. sınıftan 10 öğrenci ile resim etkinliği yapılmıştır. 

 

 
 



 

2.5 Diğer Grup Çalışmaları:  
 
Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB), Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından Van ve Erçiş’te Sağlık Bakanlığı personeline yönelik olarak Şubat ve Mart aylarında 
düzenlenecek  14  eğitimin  ilki  03‐04  Şubat  2012  tarihlerinde  Van’da  gerçekleştirilmiştir. 
Van’da  görev  yapan  35  psikiyatristin  ve  psikologun  katılım  sağladığı  eğitimde  katılımcılara 
ruhsal  travma,  psikolojik  rahatsızlıklar  ve  afetlerde  hizmet  verenlerin  yaşayabilecekleri 
zorluklar ile ilgili bilgi verilmiştir.  

 
İl  Gençlik  Hizmetleri  ve  Spor  Müdürlüğü’nde  görevli  21  personele  yönelik  olarak 

psikodrama  etkinliği  düzenlenmiştir.  Personelin  deprem  deneyimleri  ilgili  konuşularak  ve 
ruhsal travma, travma ile baş etme yöntemleri ve yas süreci ile ilgili bilgi verilerek depremin 
psikolojik etkileri ile baş etmelerine destek olunmuştur.  

 
3. ÇADIR/ KONUT ZİYARETLERİ: 
 
4. BİLGİLENDİRME ARAÇLARININ DAĞITIMI: 

5. BASIN – YAYIN ÇALIŞMALARI:  
 
Lübnanlı çocukların Van’da meydana gelen depremden dolayı üzüntülerini dile getirdiği 

mektuplar  Koç  İlköğretim  Okulu  3.  sınıf  öğrencilerine  verilerek,  30  öğrenci  ile  Lübnan’a 
gönderilmek  üzere  resim  yapılmış  ve mektup  yazılmıştır.  Yapılan  etkinlikte  TRT  tarafından 
çekim yapılmış ve etkinliğe ilişkin haberler internette yer almıştır. 
 
6. DİĞER KURULUŞLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR: 

 
Seyrantepe Mevlanakenti’nde okuma‐yazma ve dikiş‐nakış kurslarının başlatılabilmesi 

için  Halk  Eğitim  İl Müdürlüğü  ile  görüşülerek  kurs  öğretmenleri  belirlenmiş,  kurs  odaları 
hazırlanmış,  Seyrantepe  Mevlanakenti’nde  okuma‐yazma  kursuna  katılmak  isteyenlerin 
listesi oluşturulmuş, dikiş‐nakış kursunda kullanılacak malzemeler ile ilgili araştırma yapılmış 
ve malzemelerin bağış yolu ile karşılanabilmesi için yerel esnaf ve İstanbul’daki bağışçılar ile 
görüşülmüştür. 

 
Van’da kadınlara yönelik olarak sağlık ve şiddet konulu eğitimler düzenleyen, kadınların 

hakları  ile  ilgili  bilinçlendirilmesi  amacı  ile  faaliyetler  gerçekleştiren  Van  Kadın  Derneği 
(VAKAD)  ziyaret  edilerek  çalışmaları  hakkında  bilgi  alınmış,  Seyrantepe  ve  İŞGEM 
Mevlanakentleri’nde  ve  derneğin  faaliyet  gösterdiği  Karşıyaka  Mahallesi’nde  ortaklaşa 
düzenlenebilecek etkinlikler ile ilgili görüşülmüştür. 

 
Erçiş Umutkent’te bulunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ateşböceği Gezici 

Öğrenim Birimi sorumlusu ile görüşülerek ortaklaşa yürütülebilecek faaliyetler planlanmıştır.  
 
Erçiş  Umutkent’te  Erçiş  Öğretmenler  Derneği  tarafından  gerçekleştirilen mevlit  ve 

moral  gecesinin  düzenlenmesine  destek  verilmiştir.  Umutkent’te  yaşayanların  deprem 
deneyimlerinin ve depremin etkilerinin tartışıldığı etkinliğe 350 kişi katılım sağlamıştır. 
 
 

 
 



 

 
 

7. DİĞER ÇALIŞMALAR: 
 
Erçiş’te 13‐15  Şubat 2012  tarihlerinde aile hekimlerine ve hemşirelere yönelik olarak 

düzenlenecek  eğitimler  ve  Van’da  22‐23  Şubat  2012  tarihlerinde  düzenlenmesi  planlanan 
“APHB Çalıştayı” için eğitim salonu ve ikramlar hakkında ilgili kurumlar ile görüşülerek gerekli 
hazırlıklar yapılmıştır. 
 

Seyrantepe  ve  İŞGEM Mevlana Kentleri’nde  görevli Türk Kızılayı personeline  çalışana 
destek  faaliyetleri  kapsamında  film  gösterimi  yapılmıştır.  “Seyrantepe  Psikososyal  Destek 
Merkezi  Kütüphanesi”nden  23  çocuğa  ve  ergene  hikaye  kitabı  verilmiştir.    Psikososyal 
Merkezi’nde  bulunan  test  kitapları,  eğitsel  kartlar,  boya  gibi  malzemeler  İl  Milli  Eğitim 
Müdürlüğü’ne verilmiştir. 
 

Türk  Kızılayı’nın  çalışmaları  ile  ilgili  bilgi  almak  üzere Van’a  gelen Amerikan  Kızılhaçı 
Uluslararası Müdahale Operasyonları Merkezi Müdürü Stacy RAGAN’a İŞGEM ve Seyrantepe 
Mevlanakentleri’ne  yaptığı  ziyaretlerde  eşlik  edilerek  Van  ve  Erçiş’te  APHB  tarafından 
yürütülen psikososyal destek faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmiştir. 
 

Erciş Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü ile toplantı yapılarak Erçiş’teki sağlık hizmetleri 
ile ilgili görüşülmüştür. Umutkent’te sağlık hizmetlerine başlandığı, bir doktor ve hemşirenin 
Umutkent’te düzenli olarak hizmet  vereceği,  ruh  sağlığı  alanında hizmet  veren uzmanların 
sayısının yeterli olduğu ve daha  fazla psikiyatrist görevlendirilmesine gerek olmadığı bilgisi 
alınmıştır.    

 
İlçe  Milli  Eğitim  Müdürlüğü’nün  Tay  Köyü  Yatılı  İlköğretim  Bölge  Okulu’nda  bir 

öğrencinin hayatını kaybetmesinden dolayı okuldaki öğretmenlere ve öğrencilere psikolojik 
destek  verilmesi  talebi  üzerine  09.02.2012  tarihinde  okulda  psikososyal  destek  faaliyetleri 
yürütülebilmesi için gerekli hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.   


