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         BASIN DUYURUSU 

                1 Kasım 2011 

 

 

ÇOCUK VAKFI 

VAN-ERCİŞ DEPREMİ 

SOSYAL DESTEK PROGRAMI 

HAZIRLANMASINI ÖNERDİ 

 

 

 Çocuk Vakfı, Van- Erciş Depremi Sosyal Destek Acil Eylem Planı ve 

Programı’nın hazırlanmasını önerdi 

 Annesiz babasız kalmış çocuklar ile depremde vefat edenlerin yakınlarına 

öncelik verilmesi gerekecek 

 Sosyal destek programı için Van ve Erciş şehir merkezi yanında ilçe ve 

köylere de gidilecek 

 Akut döneme yönelik 3 aylık program uygulanacak 

 Gönüllü çalışmaya, çocuk, ergen ve erişkin ve psikoloğu ve psikiyatristi, 

pedagog, sosyolog, pedagog, psikiyatri hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı, 

drama uzmanı, müzisyen, ressam, tiyatrocu ve yazarlar katılabilecek 

 Çalışmanın sonunda Van-Erciş Sosyal Destek Gözlem Raporu ile Van-Erciş 

Depremi Sosyolojik Gözlem Raporu hazırlanacak 

 

 

Van – Erciş deprem bölgesinde yürütülecek sosyal destek çalışmalarının verimliliğinin 

artırılması için etkin koordinasyona ihtiyaç var. Çocuk Vakfı,  Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’na  Van-Erciş Depremi Sosyal Destek Acil Eylem Planı ve Programı 

hazırlanmasını önerdi.  

 

Van-Erciş Depremi Sosyal Destek Programı çerçevesinde, annesiz- babasız kalmış çocuklar 

ile depremde vefat edenlerin yakınları öncelikli olmak üzere, Van –Erciş şehir merkezi 

yanında, ilçe ve köylere gidilerek psikolojik destek hizmeti verilmesi öngörülüyor. Akut 

dönem olan ilk 3 aydan  itibaren deprem kaynaklı travmalar için 3’er aylık 2. ve 3. destek 

programları uygulanması gerekecek. 

 

Türkiye genelinde çocuk, ergen, erişkin psikoloğu ve psikiyatristi, psikiyatri hemşiresi, 

sosyolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı, drama uzmanı, tiyatrocu, müzisyen, ressam ve 

yazarlar  bu programa katılabilecek.  

 

 

Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi bu çalışmalar sonunda Van-Erciş Depremi Psikolojik 

Gözlem Raporu yanında Van-Erciş Sosyolojik Deprem Gözlem Raporu hazırlayacak.  
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Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin’in konuyla ilgili açıklaması şöyle: 

 

23 Ekim 2011 Van-Erciş depremi sonrası depremden etkilenen 

çocuk ve yetişkinlere psiko-sosyal destek programı 

uygulanması gerekir. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde 

en önemli eksik psiko-sosyal destek programının olmayışıydı. 

Van Afet Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı Van-Erciş 

Depremi Sosyal Destek Acil Eylem Planı yok. Deprem 

bölgesinde  yürütülen sosyal destek  çalışmalarının 

koordinasyonu sağlanamamış durumda. Türk Kızılay 

Derneği’nin 6 sivil toplum kuruluşuyla yürüttüğü çalışmalar 

çadır bölgeleriyle sınırlı. SHÇEK Van İl Müdürlüğü az sayıda 

uzmanıyla çadırkentlerdeki tespit çalışmalarını yapabiliyor. 

Psikolojik destek programları alanında üniversitelerimizin 

hazırlıksız oluşu ve ilgisizliği ise kaygı vericidir. 

 

 

Deprem sırası ve sonrası psiko-sosyal destek çalışmalarının ilk 3 aylık akut dönem ile travma 

dönemi bağlamında, ikinci ve üçüncü 3’er aylık dönemlerin de planlanması gerekiyor. 

Türkiye’nin bu alanda deneyim eksikliğine rağmen yeterli sayıda uzmanı olduğunu 

düşünüyoruz. Eksik olan, deprem sonrası psiko-sosyal destek ihtiyacı anlayışının olmayışıdır. 

 

Türkiye’de sosyal programların koordinasyonunda sorumlu hükümet kuruluşu Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı’dır. Van-Erciş Depremi Sosyal Destek Acil Destek Eylem Planı’nın 

ilgili Bakanlıklarla eş güdüm içinde hazırlanması ve Van Deprem Afet Koordinasyon Merkezi 

tarafından uygulanması gerekmektedir. Van-Erciş deprem bölgesinde sürdürülmekte olan 

sosyal destek programlarının daha verimli çalışmalara dönüşmesi ve birlikte iş yapma 

kültürü çerçevesinde işbirliğinin sağlanması da önemli. 

 

Van-Erciş Sosyal Destek Programı’nın en duyarlı özneleri çocuklar, doğum yapmış anneler, 

hamile kadınlar, engelliler ve yaşlılardır. Deprem bölgesinde yaşayan çocuklar için özel 

psiko-sosyal destek programlarının uygulamasına da özen gösterilmelidir. Psiko-sosyal 

program, sanat ve drama çalışmaları ile de desteklenmelidir… 

 

  

 

Umut var.. Ve Hep Olacak!.. 

 
 

İletişim 

Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi 

Zafer Sokağı No:17 

Nişantaşı-İstanbul 

Telefon : 0 212 240 41 96 – 240 23 83 

Belgeç  : 0 212 230 01 25  
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