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EFPA Afet, Kriz ve Travma Komitesi Toplantısı
04-05 Nisan, 2008, Viyana

A. Nuray Karancı
TPD adına EFPA Afet, Kriz ve Travma Komitesi Temsilcisi

4-5 Nisan, 2008 tarihlerinde, Viyana’da 
Avusturya Psikologlar Derneği’nin ev 
sahipliği yaptığı komite toplantısına 
TPD’yi temsilen Prof. Dr. A. Nuray 
Karancı katılmıştır.  Toplantıya Almanya, 
Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, 
İsveç, İsviçre, Lükemburg, Norveç, Slo-
vakya, Türkiye ve Yunanistan olmak üze-
re on beş ülkeden temsilci katılmıştır. 
Toplantıya ilk kez EFPA Öğrenci temsil-
cisi olarak İngiltere’de doktora çalışma-
larını yürüten Gizem Arıkan katılmış ve
toplantı tutanaklarını tutma görevini üst-
lenmiştir. Kendisinin öğrenci temsilcisi o-
larak aramızda bulunması gurur vericidir.

Toplantıda öncelikle, üyeler kendi ülkele-
rinde afet ve travma konusundaki duru-
mu değerlendirmişlerdir. Terör mağdur-
larına psikolojik destek konusunda BPS’in 
yürüttüğü proje tartışılmış, Ocak 2008’de 

Londra’da yapılmış olan ve komitemiz-
den altı kişinin davetli olarak katıldığı iki 
günlük çalıştay değerlendirilmiştir. Bu ça-
lıştayda Prof. Nuray Karancı, “Terör mağ-
durlarına psikolojik destek sağlayacak 
psikologların eğitimi” konusunda davetli
olarak bir sunuş yapmıştır.

Avrupa’da tüm psikologların afet, kriz
ve travma konusunda temel eğitimlerinin 
sağlanması için komitemiz daha önce 
tüm üye derneklere “Afet psikolojisi” 
konusunda bir dersin tüm psikoloji
bölümlerinde lisans düzeyinde verilme-
sini tavsiye eden bir mektup gönder-
miştir. Toplantıda bu konunun üye der-
neklerce ele alınışı görüşülmüştür. 
Avrupa Konseyi’nin yayımlanması için 
destek olduğu ve komitemiz üyeleri 
tarafından hazırlanan “Afetler ve Avrupa 
Ülkeleri’nde Öğrenilen Dersler” kitabı-
nın son hali gözden geçirilmiştir. Bu kitap-
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ta 1999 Marmara Depremi ve çıkarılan
dersler konusu Prof. Nuray Karancı ta-
rafından yazılmıştır. 

Komite Avrupa’da afet ve krizler ko-
nusunda bir ağ oluşturulmasının gerekli 
olduğuna ve tüm üye ülkelerde olası bir 
afet durumunda harekete geçirilebilecek
kurumların listelenmesinin gerekli oldu-
ğuna, sınırlar ötesi afet durumlarında böy-
le bir ağın çok yararlı olacağına karar ver-
miştir. Böyle bir ağın TENTS (Travmatik
Stres Avrupa Ağı) projesi ile de sağlan-
maya çalışıldığı görüşülmüş, ancak komi-
temiz kişiler yerine her ülkeden ilgili ku-
rumların belirlenmesinin daha sağlıklı bir 
model oluşturacağı görüşüne varmıştır.

Komitemiz yaklaşık bir yıldır yeni ku-
rulmuş bazı Avrupa ülkelerinde Afet, 
Travma ve Kriz Psikolojisi konusunda
verilebilecek ve Avrupa Konseyi tarafın-
dan desteklenecek bir temel eğitim prog-
ramı geliştirmektedir. Bu programın içe-
riği toplantıda ele alınmıştır.  Daha sonra,
komitemizin işbirliği yapabileceği Ulus-
lararası Kızılhaç gibi kuruluşlarla ilgili 
görüşler tartışılmıştır.  Son olarak Oslo, 
2009 Avrupa psikoloji Kongresi’nde ko-
mitemizin yürütebileceği panel faaliyetle-
ri görüşülmüştür.  Bir sonraki toplantının 
Atina’da Ekim, 2008’de yapılması karar-
laştırılmıştır.

EFPA Afet, kriz ve travma komitesi top-
lantıları genellikle oldukça yoğun bir gün-
demle toplanmaktadır. Üyeler arasında
oldukça sıcak ilişkiler bulunmakta, bu du-
rum yeni projeler geliştirmemize ve mev-
cut projelere danışmanlık yapmamızı ko-
laylaştırmaktadır. TPD’nin bu komitede 
temsil edilmesi yeni ilişkiler geliştirmemiz 
ve afet deneyimlerimizle önemli katkı-
larda bulunmamız bakımından çok verim-
li olmaktadır. 


