
 

 
AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ (APHB) 

VAN DEPREMİ PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI RAPORU 
 
TARİH: 26.01‐01.02.2012 
RAPOR NO: 12 
RAPORU HAZIRLAYAN: Uzm. Psikolog Petek AKMAN, Psikolog Eda YILDIRIM 
 
Alanda Çalışan Toplam Uzman Sayısı  177 
Alanda Bulunan Uzman Sayısı  4 
Sosyal Hizmet Uzmanı  ‐ 
Psikolog  1 
Psikolojik Danışman  ‐ 
Psikiyatrist  1 
Çocuk Psikiyatristi  ‐ 
Kızılay Psikososyal Destek Personeli  2 
 
ULAŞILAN KİŞİ SAYISI    

 
Gruplar  Bireysel Görüşmeler  Grup Çalışmaları 
Kadın  28  310 
Erkek  9  296 
Ergen  5  114 
Çocuk  5  252 
TOPLAM  47  972 

 
 
 
 
  
 
 

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

Mehmetçik Çadırkentleri’nde  toplam 41 hasta  ile görüşülerek  tedavileri düzenlenmiş, uzun 
süreli  psikolojik  desteğe  ihtiyacı  olan  kişiler  Van  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesi’ne 
yönlendirilmiştir.  

 
Erçiş’te 19 Mayıs İlköğretim Okulu, Reşit Çelik İlköğretim Okulu ve 19 Mayıs İlköğretim 

Okulu’ndan 4 öğretmen ile bireysel görüşme ve 1 çift terapisi  yapılmıştır. 
 
GRUP ÇALIŞMALARI (Temalı toplantılar, psikoeğitim, paylaşım grupları vb.): 

 
2.1‐2 Kadınlar ve Erkekler ile Yürütülen Grup Çalışmaları: 
 

Erçiş Umutkent’te 10 kadın ile duygu‐durum paylaşım oturumu yapılmıştır. 
 
2.3‐4 Ergenler ve Çocuklar ile Yürütülen Grup Çalışmaları: 
 

Van  Seyrantepe  Mevlana  Kenti’nde  bulunan  “Psikososyal  Destek  Merkezi”nin  bir 
konteynırı  sinema  salonuna  dönüştürülerek  5‐7  yaşları  arasındaki  35  çocuğa  çizgi  film 
gösterimi yapılmıştır. 

 
 



 

Erçiş Umutkent’te 15 yaşındaki 4 ergen ile duygu paylaşım oturumu yapılmıştır. 
 
2.5 Diğer Grup Çalışmaları:  
 

• Osmangazi İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Erciş Karakoyunlu Lisesi, 
Erciş 19 Mayıs  İlköğretim Okulu, Ercişli Emrah  İlköğretim Okulu, Toki Reşit Çelik  İlköğretim 
Okulu,   Kazım Karabekir  İlköğretim Okulu, Erciş Kız Meslek  Lisesi, Erciş Anadolu Öğretmen 
Lisesi ve Erciş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’ndaki okul müdürü ve öğretmenler ile görüşülerek 
öğretmenlere  yönelik  olarak  düzenlenmesi  planlanan  psikodrama  etkinliği  hakkında  bilgi 
verilmiştir.  Katılmak  isteyenlere  uygun  zaman  planlaması  yapılarak  etkinlik  için  mekan 
hazırlanmıştır.  

 
• Cumhuriyet  İlköğretim Okulu’ndan 11 öğretmen  ile psikodrama etkinliği  (tanışma, 

Van’da olmanın anlamı ve benzerlikler‐farklılıklar hakkında tartışma, ABCD modelinin, Basic 
Ph’ın  ve  yas  sürecinin  anlatılması,  imajinasyon  ‐5  yıl  sonraya  gitme  ve  bugüne  seslenme‐, 
üyelerin birbirine iyi gelecek davranışları göstermesi çalışmaları) yapılmıştır.  

 
•  Kazım  Karabekir  İlköğretim  Okulu’ndan  15  öğretmen  ile  psikodrama  çalışması 

(tanışma, ABCD modelinin, Basic Ph’ın ve yas sürecinin anlatılması, 6 resim hikâyesi ve geri 
bildirim çalışmaları) yapılmıştır. 

 
• Erciş Öğretmen Anadolu Lisesi’nde farklı okullardan gelen (3’ü köy okulu) toplam 15 

öğretmen ile psikodrama etkinliği (ABCD modelinin, Basic Ph’ın ve yas sürecinin anlatılması, 6 
resim hikâyesi ve geri bildirim çalışmaları) yapılmıştır. 

 
•  19 Mayıs  İlköğretim  Okulu’ndan  10  öğretmen  ile  psikodrama  etkinliği  (tanışma, 

ABCD modelinin, Basic Ph’ın  ve  yas  sürecinin  anlatılması, 6  resim hikâyesi  ve  geri bildirim 
çalışmaları) yapılmıştır. 

 
• Osmangazi  İlköğretim Okulu’ndan 15 öğretmen  ile psikodrama etkinliği  (tanışma, 

ABCD modelinin,  Basic  Ph’ın  ve  yas  sürecinin  anlatılması,  6  resim  hikâyesi  ve  geribildirim 
çalışmaları) yapılmıştır. 

 
• Toki Reşit Çelik İlköğretim Okulu’ndaki 6 öğretmen ile psikodrama etkinliği (tanışma, 

katılımcıların  isimlerinin  anlamları  ve  Van’da  olmanın  anlamı  üzerine  tartışma,  ABCD 
modelinin,  Basic  Ph’ın  ve  yas  sürecinin  anlatılması,  6  resim  hikâyesi,  imajinasyon  ‐  5  yıl 
sonraya gitme ve bugüne  seslenme‐,  iyi hissettiren davranışlar ve geri bildirim  çalışmaları) 
yapılmıştır. 

 
• Ercişli Emrah İlköğretim Okulu’ndan 12 öğretmen ile psikodrama etkinliği (tanışma, 

katılımcıların  isimlerinin anlamları, Van'da olmanın anlamı ve benzerlikler‐farklılıklar üzerine 
tartışma, ABCD modelinin, Basic Ph’ın ve yas surecinin anlatılması, 6 resim hikayesi, Jiya’nın 
hikayesi ve geri bildirim çalışmaları) yapılmıştır. 

 
•  Erciş  Karakoyunlu  Lisesi’nden  10  öğretmen  ile  psikodrama  etkinliği  (tanışma, 

katılımcılarının  isimlerinin  anlamları,  Van'da  olmanın  anlamı  ve  benzerlikler‐farklılıklar 

 
 



 

 
 

üzerine tartışma, ABCD modelinin, Basic Ph’ın ve yas surecinin anlatılması, 6 resim hikâyesi, 
boş sandalye ve geri bildirim çalışmaları) yapılmıştır. 

 
•  Erciş  Kız  Meslek  Lisesi’nden  10  öğretmen  ile  psikodrama  etkinliği  (tanışma, 

katılımcıların  isimlerinin anlamları, Van'da olmanın anlamı ve benzerlikler‐farklılıklar üzerine 
tartışma,  ABCD modelinin,  Basic  Ph’ın  ve  yas  surecinin  anlatılması,  6  resim  hikâyesi,  geri 
bildirim çalışmaları) yapılmıştır. 

 
•  Erciş  Ekip  Başkanlığı  Lojistik  Merkezi’nde  görevli  18  Türk  Kızılayı  personeli  ile 

psikodrama etkinliği (tanışma, katılımcıların  isimlerinin anlamları, Van’da olmanın anlamı ve 
benzerlik‐farklılıklar üzerine tartışma, el aynası ve vücudun organları etkinlikleri, geribildirim 
çalışması) yapılmıştır. 

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

5. BASIN – YAYIN ÇALIŞMALARI:  
 
6. DİĞER KURULUŞLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR: 
 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  tarafından Erçiş Halk Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen 
“Temel  Eğitim  Semineri”ne  katılan  250  öğretmene APHB  tarafından  yürütülen  psikososyal 
destek  çalışmaları  ve  Erçiş’te  düzenlenmesi  planlanan  psikodrama  çalışması  ile  ilgili  bilgi 
verilerek çalışmaya katılmak isteyenlerin listesi oluşturulmuştur. 
 
7. DİĞER ÇALIŞMALAR: 

 
Seyrantepe  Mevlanakenti’nde  Türkiye  Eğitim  Gönüllüleri  Vakfı  (TEGV)  Ateşböceği 

Gezici  Birimi  ile  ortaklaşa  olarak  çocukların  psikososyal  destek  çalışmalarında  yaptıkları 
resimler  Mevlanakenti’ndeki  ana  caddedeki  Mevlana  evlerinin  üzerine  asılarak  açıkhava 
resim sergisi oluşturulmuş, resim sergisine yaklaşık 500 kişi katılım sağlamıştır. 

 
Seyrantepe ve İŞGEM Mevlana Kentleri’nde görevli toplam 12 Türk Kızılayı personeline 

çalışana destek faaliyetleri kapsamında 2 kere film gösterimi yapılmıştır. “Psikososyal Destek 
Merkezi Kütüphanesi”nden 27 çocuğa ve ergene hikaye kitabı verilmiştir.   
  

İŞGEM Mevlana Kenti’nde  faaliyet gösteren kreş, okuma ve yazma kursu, el  işi kursu 
çadırları, Seyrantepe Mevlana Kenti’ndeki anaokulu, kreş ve etüt merkezleri ziyaret edilerek 
çalışmalar  hakkında  bilgi  alınmıştır.  Kreşlere,  anaokuluna  ve  etüt  merkezine  test  kitabı, 
eğitim  kartları,  boya  gibi  malzemeler  verilerek  çalışmalara  destek  olunmuştur.  Ayrıca 
“Seyrantepe  Psikososyal  Destek  Merkezi”nde  bulunan  psikiyatri  ilaçları  İl  Sağlık 
Müdürlüğü’ne verilmiştir. 

 
 02.02.2012  tarihinde  İl  Gençlik  Hizmetleri  ve  Spor Müdürlüğü  personeline  yönelik 

olarak düzenlenecek psikodrama etkinliği için gerekli hazırlık çalışmaları yapılmıştır. 
 


