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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Çalýþmamýzda, sýnýfta elektrik çarpmasý nedeniyle
hayatýný kaybeden bir öðrencinin arkadaþlarýnda görülen
travma belirtilerinin ve iliþkili etmenlerin deðerlendirilmesi amaçlanmýþtýr. Yöntem: Ergenlerin deðerlendirilmesinde Sosyodemografik Bilgi Formu, Çocuk ve
Gençlerde Travma Sonrasý Stres Tepki Ölçeði, Çocuklar
için Depresyon Ölçeði ve Olumsuz Yaþam Olaylarý Listesi
kullanýldý. Bulgular: Çalýþmaya 15-19 yaþ arasý (ort.
16.92) 219 ergen katýldý. 219 ergenin %32.7'sinin hafif,
%18.8'inin orta, %7.9'unun aðýr ve %3'ünün çok aðýr
travma sonrasý stres bozukluðu belirtisi gösterdiði,
%10.9'unun olasý travma sonrasý stress bozukluðu ve
%9.3'ünün olasý depresyon tanýsý aldýðý saptandý. Çocuk
ve Gençlerde Travma Sonrasý Stres Tepki Ölçeði'ne göre
aþýrý uyarýlmýþlýk ve yeniden yaþantýlama belirtilerinin sýklýk ve þiddetinin yüksek olduðu gözlendi. Ergenlerin
2.49±2.74 (min-max: 0-17) olumsuz yaþam olayý
yaþadýðý, Olumsuz Yaþam Olaylarý Listesi ve Çocuklar için
Depresyon Ölçeði toplam puanýnýn travma belirtilerinin
þiddetini yordadýðý belirlendi. Sonuç: Kazalar, ergenler
üzerinde travmatik etkiye sahiptir. Çalýþmamýzda, kaza
sonrasý ortaya çýkan travma belirtilerinin ergenlerin
yaþadýðý olumsuz olaylarla ve depresif belirti þiddetiyle
iliþkili olduðu saptandý. Travmaya uðrayan ergenlerde
yaþam olaylarý üzerine odaklanýlmasý ve depresif belirtilerin deðerlendirilmesi travma belirtilerinin geliþimini
önlemede katký saðlayabilir.

Objectives: In our study, it was aimed to evaluate the
traumatic symptoms and related factors that are seen in
the friends of a student who lost his life by an electric
shock accident in the class. Method: A detailed form for
sociodemografic characteristics, Child Posttraumatic
Stress Reaction Index, Childhood Depression Inventory,
and Adverse Life Events List were used for assessment of
adolescents. Results: 219 adolescents between 15-19
years (mean 16.92±0.74) were participated in our study.
Of the 219 adolescents we found that 32.7% had mild,
18.8% had moderate, 7.9% had severe, and 3% had very
severe symptoms of post traumatic stress disorder, and
that 10.9% had probable post traumatic stress disorder,
and 9.3% had probable depression diagnoses. The frequency and severity of re-experiencing and hyperarousal
symptoms were considerably high on Child Posttraumatic Stress Reaction Index. Adolescents had
2.49±2.74 (min-max: 0-17) adverse life events and the
severity of traumatic symptoms were predicted by
Adverse Life Events List and Childhood Depression
Inventory total scores. Conclusion: Accidents have traumatic effects on adolescents. In our study, it's determined that traumatic symptoms which were seen after
the accident were related to the adverse events experienced by adolescents, and the severity of depressive
symptoms of the adolescents. Focusing on adverse life
events and assessment of depressive symptoms in traumatized young people can prevent the development of
traumatic symptoms.

Anahtar Sözcükler: Kazalar, ergen, stres bozukluklarý,
post-travmatik, depresyon.
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GÝRÝÞ

GEREÇ ve YÖNTEM

Dünya Saðlýk Örgütü kazalarý; önceden planlanmamýþ ve beklenmeyen, ancak yaralanma ya da
ölüm ile sonuçlanabilecek olaylar olarak tanýmlamaktadýr (Backett 1965). Dünyada her yýl 2.5 milyon kiþinin kaza sonucunda ortaya çýkan yaralanmalar nedeniyle öldüðü tahmin edilmektedir
(Bertan ve ark. 1995). Kazalar, Türkiye'de ve
dünyada ergenlik döneminde meydana gelen en sýk
ölüm nedenidir (Bertan ve ark. 1995, Özcebe ve
ark. 2001). Türkiye'de ergen ölümlerinin incelendiði otopsiye dayalý bir çalýþmada, 15-17 yaþ
arasý ölümlerin %93.05'ini hastalýk dýþý nedenler
oluþturmaktadýr (Asýrdizer ve ark. 1994). Amerika
Birleþik Devletleri'nde yapýlan benzer bir çalýþmada 11-18 yaþlarýnda travmatik ölüm oraný %80'ler
civarýnda bulunmuþtur (Vane ve ark. 1990).

Gereçler

Türkiye'de yapýlan bir çalýþmada, okul çaðý çocuklarýnda geçirilen kazalarýn çoðunlukla dikkatsizlik
nedeniyle gerçekleþtiði ve sýnýfta meydana geldiði
gösterilmiþtir (Eraslan 2007). Okul çaðý çocuklarýnýn ve ergenlerin zamanlarýnýn büyük bölümünü
sýnýf ortamýnda geçirmeleri ve bu geliþim döneminde meraklý ve dürtüsel olmalarý nedeniyle
kazalarýn büyük kýsmýnýn okullarda yaþanmasý beklenen bir özelliktir. Bu kazalara ve kazalar
nedeniyle gerçekleþen ölümlere tanýk olan ergenlerdeki ruhsal belirtileri inceleyen az sayýda çalýþma
bulunmaktadýr. Bu alanda yapýlan çalýþmalarda
incelemeler sýklýkla kazanýn istatistiksel ve niceliksel özellikleri üzerine odaklanmaktadýr (Asýrdizer
ve ark. 1994, Eraslan 2007). Yazýnda çocuklarda ve
ergenlerde tanýk olunan kaza sonrasý çevresindeki
bireylerde geliþen ruhsal belirtilere yönelik çalýþmaya rastlanmamýþtýr. Kazalarýn meydana geldiði
ortamda travmatik etki yaratabileceði ve olay sonrasýnda olaya ya da olayýn etkilerine tanýk olan ve
ayný çevrede yaþamaya devam eden kiþilerin travmatik belirtiler geliþtirebileceðinden yola çýkýlarak
çalýþmamýz planlanmýþtýr. Bu nedenle çalýþmamýzda bir öðrencinin sýnýfta arkadaþlarýnýn yanýnda
kaza sonucu elektrik çarpmasý nedeniyle hayatýný
kaybetmesi sonrasýnda ayný okulda okuyan akranlarýnda ortaya çýkan travma belirtilerinin ve iliþkili
etmenlerin deðerlendirilmesi amaçlanmýþtýr.
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Sosyodemografik Bilgi Formu: Çalýþmaya katýlan
ergenlerin sosyodemografik özellikleri araþtýrmacýlar tarafýndan geliþtirilen sosyodemografik bilgi
formu kullanýlarak elde edildi. Bu formda gencin
yaþý, hayatýný kaybeden gence olan duygusal yakýnlýðý, olaya tanýk olma durumlarý, anne-babanýn yaþ
ve eðitim durumlarý, ailenin ekonomik düzeyi, evde
yaþayan kiþi sayýsý, gencin ve aile bireylerinin psikiyatrik baþvuru öyküsü sorgulandý.
Çocuk ve Ergenler için Travma Sonrasý Stres Tepki
Ölçeði (ÇTSS-TÖ): TSSB belirtilerinin þiddetini
araþtýrmak için Pynoos ve ark. (1987) tarafýndan
geliþtirilmiþtir. ÇTSS-TÖ çeþitli travmatik yaþantýlar sonrasýnda çocuk ve ergenlerde ortaya çýkan
stres tepkilerini deðerlendirmek için geliþtirilmiþ 20
maddelik likert tipi yarý yapýlandýrýlmýþ bir ölçektir.
Ölçeðin toplam puaný 7. ve 12. maddeler tersine
puanlanacak þekilde tüm maddelerin puanlarý
toplanarak elde edilmektedir. Toplam puanýn 12-24
arasýnda olmasý hafif, 25-39 arasý orta düzeyde, 4059 arasý aðýr ve 60 puanýn üstü çok aðýr TSSB belirtilerine iþaret etmektedir. 40 ve üzerindeki puanlarýn klinik TSSB tanýsý ile korele olduðu gösterilmiþtir (Pynoos ve ark. 1993). Türkçe geçerlik-güvenilirlik çalýþmasý Erden ve ark. (1999) tarafýndan
yapýlmýþtýr. Çalýþmamýzda bu ölçek ergenlerde kaza
sonrasý ortaya çýkan travma belirtilerini taramak
amacýyla kullanýldý.
Çocuklar için Depresyon Ölçeði (ÇDÖ): Bu çalýþmada ergenlerin depresyon düzeyleri Çocuklar için
Depresyon Ölçeði (ÇDÖ) ile deðerlendirildi
(Kovacs 1981). ÇDÖ, 6-17 yaþ çocuklarýna uygulanabilen, bir kendini deðerlendirme ölçeðidir.
Ölçek çocuða okunarak ya da çocuk tarafýndan
okunarak doldurulur. 27 maddelik ölçekte her
madde için üç deðiþik seçenek bulunmaktadýr.
Çocuktan son iki hafta için kendisine en uygun
cümleyi seçmesi istenir. Örneðin; 1. Kendimi arada
sýrada üzgün hissederim. 2. Kendimi sýk sýk üzgün
hissederim. 3. Kendimi her zaman üzgün hissederim. Her madde belirtinin þiddetine göre 0, 1 ya da
2 puan alýr. Maksimum puan 54'tür. Alýnan puan ne
kadar yüksekse, depresyon o kadar aðýr demektir.
Kesim puaný 19 olarak önerilir (Kovacs 1985, Öy
1991). Ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalýþmasý
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Öy (1991) tarafýndan yapýlmýþ ve patoloji kesim
noktasý 19 puan olarak saptanmýþtýr.
Olumsuz Yaþam Olaylarý Listesi (OYOL): Gencin
içinde bulunduðu aile sisteminin, arkadaþ iliþkilerinin, okul yaþantýsýnýn ve geçmiþ yaþam olaylarýnýn travma ile iliþkili olduðu düþünülmesi
nedeniyle çalýþmamýzda daha önce bir uzmanlýk tez
çalýþmasýnda kullanýlmak üzere geliþtirilen
Olumsuz Yaþam Olaylarý Listesi uygulanmýþtýr
(Akýn 2010). Listenin geliþtirilmesinde De Wilde ve
ark.’nýn (1992) çocuk ve ergenlerde intihar
davranýþýna özgü bazý olumsuz yaþam olaylarý
arasýndaki iliþkiyi inceledikleri çalýþmadan yararlanýlmýþtýr. Listede gencin kendisine, okul ve
arkadaþ çevresine ve ailesine ait 29 tane olumsuz
yaþam olayý yer almaktadýr. Listeyi dolduran ergenden her olumsuz yaþam olayýný varsa "evet", yoksa
"hayýr" þeklinde yanýtlamasý istenmiþtir. Çalýþmada
"evet" olarak yanýtlanan olumsuz yaþam olaylarýnýn
toplam sayýsý verilmiþtir. Aile içi sorun yaþayan
ergenlerin belirlenmesinde OYOL içerisindeki;
ailenin taþýnmasý, ailede ruhsal/duygusal sorun
öyküsü, ailede ciddi hastalýk/yaralanmanýn olmasý,
ailede alkol/madde sorunu öyküsü, ailede suçlu
davranýþ öyküsü, aileden birinin tutuklanmasý, aileden birinin ateþli silah, kesici alet vb. taþýmasý,
kýz/erkek kardeþin evi terk etmesi, ebeveynlerin
eskisinden daha fazla tartýþmasý, ebeveynlerin ayrýlmasý ya da boþanmasý, ebeveynlerin tekrar birleþmesi, anne ya da baba ölümü, aile yakýnlarýndan
birinin ölümü, üvey anne ya da babanýn olmasý,
anne ya da babanýn iþ kaybý, ailede maddi zorluk
yaþanmasý maddelerinden herhangi birinin bulunmasý ölçüt olarak alýnmýþtýr.
Yöntem
Kesitsel yöntemle yapýlan çalýþmanýn evrenini
Sakarya ili Adapazarý Merkez ilçesinde eðitim
veren bir endüstri meslek lisesinin 11. sýnýf öðrencileri oluþturdu. Akut TSSB belirtilerinin deðerlendirilmesi amacýyla olaydan 3 ay sonra 11. sýnýfa
giden öðrencilerin tümüne (n=290) çalýþma ile
ilgili bilgi verilerek, onam belgesi kendisi ve ailesi
tarafýndan imzalanan 219 (4 kýz, 215 erkek) lise
öðrencisi çalýþmaya alýndý. Çalýþmaya katýlmayý
kabul etmeyen öðrencilerin çalýþmayý kabul
etmeme nedenleri sorgulanmadý. Çalýþmaya alýnan
öðrencilere okullarýnda gruplar halinde sýnýf dýþý
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ortamlarda formlar verilerek eksiksiz doldurmalarý
istendi. Bu çalýþma için Sakarya Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü ile iþbirliði yapýldý.
Ýstatistiksel Analiz
Çalýþmanýn istatistiksel analizinde Windows için
SPSS 15.0 paket programý kullanýldý. Anlamlýlýk
düzeyi olarak "p" deðerinin 0.05'in altýnda olmasý
kabul edildi. Tanýmlayýcý istatistik olarak grup ortalamalarý ve grup içi yüzde oranlarý kullanýldý.
Gruplar arasý sayýsal deðiþkenlerin ortalamasý
Student-t testi kullanýlarak deðerlendirildi. ÇTSSÇÖ ölçeðine ait bazý deðerlendirmeler Pearson
Korelasyon Analizi yöntemi ile yapýldý.
BULGULAR
Çalýþmaya 15-19 yaþ arasý (ort. 16.92±0.74) 219
ergen katýldý. Çalýþmaya katýlan ergenlerin anneleri
42.39±4.29
(min-max:31-55)
ve
babalarý
46.78±5.04 (min-max: 34-63) yaþýnda idi.
Ergenlerin evlerinde ortalama 4.68±1.20 (minmax: 2-10) kiþi yaþamaktaydý. Gençlerin yaþadýðý
travmatik olaylar incelendiðinde; on üç gencin
(%5.9) anne babasýnýn ayrý ya da boþanmýþ olduðu,
7 gencin (%3.2) anne ya da babasýný kaybettiði ve 7
gencin (%3.2) üvey anne ya da baba ile birlikte
yaþadýðý öðrenildi. Bir gencin (%0.5) daha önce
suç/þiddet ya da tecavüz maðduru olduðu, 7 gencin
(%3.2) ailesinde ruhsal/duygusal sorun öyküsü
bulunduðu, 13 gencin (%5.9) ailesinde ciddi
hastalýk/yaralanmanýn olduðu, hiçbir gencin
ailesinde alkol/madde baðýmlýlýðý olmadýðý, 6
gencin (2.7) ailesinden en az bir kiþinin tutuklandýðý saptandý. Ergenlerin demografik verileri,
hayatýný kaybeden gence olan yakýnlýklarý, olaya
tanýk olma durumlarý, kendilerinin olay öncesine
ait psikiyatri baþvuru öyküsü ve aile bireylerinin
psikiyatri baþvuru öyküsü Tablo 1'de gösterilmiþtir.
Ergenlerin %6.8'i (n=15) olay öncesinde psikiyatri
baþvurusu yapmýþtý. Bu ergenlerde görülen birincil
tanýlarýnýn Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðu (n=7), Yýkýcý Davranýþ Bozukluðu (n=3),
Anksiyete Bozukluðu (n=3), Majör Depresyon
(n=1) ve Hafif Düzey Zeka Geriliði (n=1) olduðu
öðrenildi. 14 gencin olay sonrasý psikiyatri takibinin
bulunmadýðý, daha önce Anksiyete Bozukluðu
nedeniyle tedavi alan bir gencin olay sonrasýnda
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Tablo 1. Ergenlerin sosyodemografik verileri ve
psikiyatri baþvuru öyküsü
%

(n)

Hayatýný kaybeden gence yakýnlýðý
Tanýmýyorum

%61.6

(135)

Çok az tanýyorum

%21.0

(46)

Yakýndan tanýyorum

%12.8

(28)

%4.6

(10)

%2.7

(6)

%3.2

(7)

En yakýn arkadaþlarýmdan biri
Kazaya tanýk olma
Annenin eðitimi
Okur-yazar deðil
Ýlkokul

%76.1

(166)

Ortaokul

%13.3

(29)

Lise

%6.4

(14)

Üniversite

%0.9

(2)

%1.4

(3)

Babanýn eðitimi
Okur-yazar deðil
Ýlkokul

%50.2

(110)

Ortaokul

%21.0

(46)

Lise

%23.3

(51)

%4.1

(9)

0-500

%11.9

(26)

500-1000

%40.6

(89)

1000-1500

%28.8

(63)

1500-2000

%12.8

(28)

2000-üstü

%5.9

(13)

Ailede psikiyatri baþvurusu

%3.2

(7)

%6.8

(15)

Üniversite
Gelir durumu

Ergende olay öncesinde psikiyatri
baþvurusu

kaygý belirtilerinin artmasý nedeniyle tekrar psikiyatri baþvurusu yaptýðý belirlendi.
Ergenlerin
ÇTSS-ÇÖ
puan
ortalamalarý
21.23±14.98 (min-max:0-72) olarak saptandý. Bu
ölçeðe gore 66 ergen (%32.7) hafif, 38 ergen
(%18.8) orta, 16 ergen (%7.9) aðýr ve 6 ergen (%3)
çok aðýr TSSB belirtisi gösterirken, 76 ergen
(%37.6) belirtisiz olarak saptandý. ÇTSS-ÇÖ'de 40
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puan ve üstü alan ergenler, tüm örneklemin
%10.9'unu (n=22) oluþturdu. En sýk bildirilen
belirtilerin konsantrasyon güçlüðü, uyku bozukluðu
ve travma ile ilgili korkular olduðu gözlendi.
Deneklerin belirti daðýlýmý Tablo 2'de gösterilmiþtir.
Ergenlerin ÇDÖ puan ortalamalarýnýn 9.54±6.82
(min-max:0-32) olduðu ve 19 gencin (%9.3)
ÇDÖ'de 19 ve üzeri puan aldýðý belirlendi.
Çalýþmaya katýlan ergenler daha önce ortalama
2.49±2.74 (min-max: 0-17) olumsuz yaþam olayý
yaþamýþtý. En sýk maruz kalýnan olumsuz olaylarý ve
ergenlerde görülme sýklýðý Tablo 3'te sýralanmýþtýr.
Olumsuz yaþam olaylarý listesinden aile içi sorun
yaþama durumuna göre ergenlerin ÇTSS-ÇÖ puan
ortalamalarý deðerlendirildiðinde ailede sorun
yaþayan ergenlerin (25.66±16.20) yaþamayanlara
kýyasla (18.44±13.48) istatistiksel olarak anlamlý
düzeyde daha yüksek puan aldýklarý belirlendi
(p=0.023, t=-3.540). Ailede sorun yaþayan ergenlerin ÇDÖ puan ortalamalarý (10.27±5.60) yaþamayanlara kýyasla (9.09±7.48) istatistiksel olarak
anlamlý düzeyde daha daha yüksek bulundu
(p=0.032, t=-1.205).
Ergenlerde ÇTSS-ÇÖ toplam puanýnýn, OYOL
toplam puaný (r=0.329, p=0.000) ve ÇDÖ toplam
puaný (r=0.328, p=0.000) ile anlamlý düzeyde
korelasyon gösterdiði belirlendi. ÇTSS-ÇÖ toplam
puanýnýn yaþ (r=0.044, p=0.520), hayatýný kaybeden gence yakýnlýk düzeyi (r=0.127, p=0.060),
annenin eðitim düzeyi (r=0.043, p=0.524), babanýn
eðitim düzeyi (r=-0.013, p=0.849), ailenin gelir
düzeyi (r=-0.083, p=0.222) ve ailede yaþayan kiþi
sayýsý (r=-0.021, p=0.760) ile iliþkili olmadýðý saptandý. Olay öncesinde psikiyatri baþvurusu olan
ergenlerin ÇTSS-ÇÖ toplam puan ortalamasý
(30.53±17.89) olay öncesinde psikiyatri baþvurusu
olmayanlara (20.54±14.56) oranla anlamlý düzeyde
daha yüksekti (t=2.524, p=0.012). Ailesinde
psikiyatri baþvurusu olan ergenlerin ÇTSS-ÇÖ
toplam puan ortalamalarýnýn (38.71±13.19)
ailesinde psikiyatri baþvurusu olmayanlara
(20.65±14.71) oranla daha yüksek olduðu belirlendi (t=3.206, p=0.002).
TARTIÞMA VE SONUÇ
Çalýþmamýzda elektrik çarpmasý sonucu bir gencin
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Ergenlerde Arkadaþ Ölümü Sonrasý Travma Belirtileri ve Ýliþkili Etmenler

Tablo 2. Çocuk ve ergenler için travma sonrasý stres bozukluðu ölçeði kriterleri
ÇTSS-ÇÖ maddesi

Yok

Çok az/Biraz

Sýkça/Her zaman

Travmatik yaþantýnýn varlýðý (A1)

%35.6

%39.7

%24.7

Korkular (A2)

%33.8

%39.3

%26.9

Yineleyen görüntüler (B1)

%54.3

%29.7

%16.0

Yineleyen düþünceler (B1)

%53.0

%29.7

%17.3

Kabuslar (B2)

%58.9

%29.6

%11.4

Olayýn yineleyeceði korkusu (B3)

%53.0

%25.6

%21.4

Anhedoni (C4)

%38.8

%37.0

%24.2

Yabancýlaþma duygularý

%47.9

%30.1

%21.9

Duygusal kaçýnma

%59.4

%29.7

%11.0

Duygulanýmda kýsýtlýlýk

%58.0

%30.1

%11.9

Hipervijilans (D4)

%62.1

%27.8

%10.1

Uyku bozukluðu (D1)

%37.0

%30.6

%32.4

Suçluluk

%59.8

%20.1

%20.0

Hafýza güçlükleri (D3)

%65.8

%24.6

%9.6

Konsantrasyon güçlüðü (D3)

%25.6

%25.6

%48.9

Sosyal çekilme (C2)

%55.7

%20.1

%24.2

Hatýrlatýcýlardan rahatsýz olma (B4)

%47.9

%36.0

%16.0

Geleceði kalmadýðý duygusu

%71.7

%16.4

%11.9

Fizyolojik tepkiler (B5)

%75.3

%15.5

%9.2

Öfke patlamasý (D2)

%68.0

%18.7

%13.3

A-D: Maddeler DSM-IV kriterleridir. Travma Sonrasý Stres Bozukluðu (Amerikan Psikiyatri Birliði 1995).

hayatýný kaybetmesi sonrasýnda ayný okula devam
eden ergenlerde travma belirtilerinin þiddetini ve
iliþkili etmenleri deðerlendirdik.
Travmatik belirtiler, birisinin kaza geçirdiði haline
ya da yaralanmasýna tanýk olunduðunda, ceset ya
da ceset parçasý görüldüðünde veya bunlar bir
baþkasý tarafýndan görülüp anlatýldýðýnda, yakýn
arkadaþýnýn ölümü ya da kazaya uðradýðý öðrenildiðinde ortaya çýkabilir (Özgen 1999). Yapýlan
bir çalýþmada 16 yaþýna kadar ergenlerin
%68.2'sinin travmaya maruz kaldýðý ve %13.4'ünün
travmatik belirtiler gösterdiði saptanmýþtýr (Curle
ve Williams 1996). Travmatik olaylar sonrasýnda en
sýk duygudurum bozukluklarýnýn ve TSSB'nin
geliþtiði bildirilmektedir (Breslau ve David 2003).
Doðal afetler sonrasý yapýlan çalýþmalarda, çocuk
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ve ergenlerde TSSB ve MDB'nin sýklýkla görülen
ruhsal hastalýklar olduðu saptanmýþtýr (Ak ve ark.
2011, Karakaya ve ark. 2004, Yörbik ve ark. 2002).
Þiddet içeren olaylar sonrasý çevredeki bireylerin
olaydan etkilenme sýklýðýný araþtýran çalýþmalarda
ise TSSB ve MDB geliþme sýklýðý farklýlýk göstermektedir. Türkiye'de yapýlan bir çalýþmada üniversiteli bir gencin iki arkadaþýný öldürmesinden sonra
okuldaki ergenlerin %48.6'sýnda olasý MDB
geliþtiði saptanmýþtýr (Gündoðar ve ark. 2008).
ABD'de ve Finlandiya'da yapýlan benzer çalýþmalarda ise okulda arkadaþlarýnýn vurularak
öldürülmesinden 1 ay sonra ergenlerin %38'inde ve
4 ay sonra %19.2'sinde TSSB ortaya çýktýðý saptanmýþtýr (Pynoos ve ark. 1987, Soumalainen 2011).
Yaptýðýmýz çalýþmada, TSSB ve MDB sýklýðý daha
önceki çalýþmalardan düþük bulunmuþtur. Bu çalýþ203
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Tablo 3. En sýk maruz kalýnan olumsuz yaþam olaylarý
ve görülme sýklýðý
Olumsuz yaþam olaylarý
Okul deðiþikliði

%

(n)

%34.2

(74)

%26

(56)

Okul baþarýsýzlýðý/sýnýf tekrarý

%20.5

(44)

Yakýn bir arkadaþýnýn ölümü

%19.6

(42)

Ailede maddi zorluk yaþanmasý

%16.9

(37)

Kýz/erkek arkadaþýyla tartýþma

%14.6

(31)

Aile yakýnlarýndan birinin ölümü

%14.6

(31)

Ailenin taþýnmasý

%12.8

(28)

Kýz/erkek arkadaþýndan ayrýlma

%11.9

(26)

geçirme

%8.2

(18)

Suça/kazaya tanýk olma

%8.2

(18)

Anne ya da babanýn iþ kaybý

%7.3

(17)

Ciddi bir kaza geçirme

%6.8

(15)

%6.4

(14)

Okul devamsýzlýðý

Ciddi hastalýk ya da yaralanma

Polis müdahalesi gerektiren
suça karýþma

malarda kullanýlan ölçeklerin farklý olmasý, olaylara doðrudan maruz kalan kiþi sayýsýnýn çalýþmamýzdakinden fazla olmasý, çalýþmamýzda TSSB
ve MDB sýklýðýnýn diðer çalýþmalardan düþük
bulunmasýný açýklayabilir. Travmatik olay, insan
tarafýndan yapýlmýþ ise TSSB'nin geliþme riskinin,
þiddetinin ve süresinin daha fazla olduðu
bildirilmektedir (Özgen ve Aydýn 1999). Ek olarak,
doðal afetler gibi çok sayýda insanýn etkilendiði ve
medyada daha sýk yer alan olaylarda TSSB'nin sýk
görülmesi beklenen bir bulgudur. Kazalar, insanlar
tarafýndan doðrudan oluþturulmamasý nedeniyle
doðal afetlerle benzerlik göstermektedir. Buna raðmen, doðal afetlerden farklý biçimde kazalarýn
daha az sayýda kiþiyi etkilemesi ve önlem alýnabilir
olmasý kiþilerin olaydan daha az etkilenmelerine
neden olabilir ve çalýþmamýzda görülen oranlarýn
düþük olmasýný açýklayabilir. Ayrýca çalýþmamýzda
form verilen ergenlerden %24'ü çalýþmamýza katýlmayý reddetmiþtir. Bu ergenler olaydan etkilenmeleri ve kaçýnma davranýþý sergilemeleri
nedeniyle çalýþmaya katýlmayý reddetmiþ olabilirler.

204

Bu durum göz önüne alýndýðýnda çalýþmamýzda
TSSB belirtilerinin þiddetinin diðer çalýþmalardan
düþük olmasý beklenen bir sonuçtur.
Çalýþmaya alýnan ergenlerin TSSB belirtilerinden
en sýk travma ile ilgili korkular ve artmýþ
uyarýlmýþlýk alanlarýnda sorun yaþadýklarý belirlenmiþtir. Yazýn gözden geçirildiðinde travma sonrasý
artmýþ uyarýlmýþlýk belirtilerinin (uyku bozukluðu,
konsantrasyonda azalma, irritabilite, irkilme) daha
yaygýn görüldüðü dikkati çekmektedir (Karakaya
ve ark. 2004). 2 yýllýk bir izlem çalýþmasýnda travmatik olay sonrasý 1. ayda en sýk artmýþ uyarýlmýþlýk
belirtileri görülmekteyken, 6. aydan itibaren artmýþ
uyarýlmýþlýk belirtilerine travmatik olayýn tekrar
yaþantýlanmasýnýn eþlik ettiði bildirilmektedir
(Southwick ve ark. 1995). Bu nedenle, kaza sonrasý
yapýlacak takip çalýþmalarýnda da TSSB belirtilerinin zaman içerisindeki deðiþimleri takip edilmelidir.
Travmaya maruz kalmýþ kiþilerde TSSB belirtilerinin geliþmesi ve kronikleþmesinde çeþitli etkenler sorumlu tutulmaktadýr. Bireysel faktörler
arasýnda yaþ, cinsiyet, geçirilmiþ psikiyatrik bozukluk, genetik yatkýnlýk ve sosyal destek yer almaktadýr. Bu etmenler, travma karþýsýnda belirtilerin
geliþmesinde rol oynamakla birlikte, daha çok travma þiddetinin hafif olduðu durumlarda önem
kazanmaktadýr (Özgen ve Aydýn 1999). Çocukluktan ergenliðe geçiþ döneminde yaþ arttýkça TSSB
riskinin arttýðý buna raðmen ergenlerin orta
yaþlýlara kýyasla travmadan daha fazla etkilendikleri bildirilmektedir (Suomalainen ve ark. 2011,
Solomon 1988). Bu bulgular ergenlerin travmadan
en fazla etkilenen yaþ grubu olduðunu düþündürmektedir. Çalýþmamýza katýlan ergenlerin yaþ
aralýðýnýn 15-19 olmasý nedeniyle çalýþmamýzda yaþ
etmeni de deðerlendirmeye alýndý ve travma belirtileri ile yaþ etmeni arasýnda bir iliþki olmadýðý
belirlendi. Bu durum yaþ aralýðýnýn dar olmasýyla
iliþkili olabileceði gibi travmanýn þiddetinin hafif
olmasý ile ilgili olabilir. Cinsiyetin TSSB'ye etkisi
üzerine olan görüþler, geliþimsel dönemden baðýmsýz olarak kýz cinsiyetin TSSB'nin geliþimine yatkýnlýk saðladýðý yönündedir (Karakaya ve ark. 2004,
Suomalainen ve ark. 2011). Çalýþmamýza katýlan kýz
öðrenci sayýsýnýn çok düþük olmasý nedeniyle travma belirtilerine cinsiyetin etkisi incelenemedi.
MDB ve anksiyete bozukluðu baþta olmak üzere
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kendisi ya da ailesinde psikiyatrik hastalýk öyküsü
olan bireylerin TSSB'ye daha yatkýn olduklarý,
anksiyete ya da depresyon geçirmiþ olan bireylerin
de travmadan sonra bu belirtileri yeniden göstermeye eðilimli olduklarý ve TSSB tanýsý alan
bireylerde MDB geliþiminin daha sýk görüldüðü
ileri sürülmektedir (Cohen ve ark. 1998,
Chowdhury ve Pancha 2011, Solomon 1988). Bu
bilgilerden yola çýkýlarak ergenlerin aile öyküsü
deðelendirildiðinde, ailede psikiyatri baþvurusu
bulunan ergenlerin ailede psikiyatri baþvurusu
bulunmayanlara oranla daha yoðun TSSB belirtisi
yaþadýðý belirlendi. Ayrýca, olay öncesinde psikiyatri baþvurusunda bulunan ergenlerin travma
belirti þiddetlerinin psikiyatri baþvurusu olmayan
ergenlerden yüksek olduðu, olaydan önce psikiyatri
baþvurusu bulunan bir ergenin þikayetlerinde artýþ
olmasý nedeniyle olay sonrasýnda tekrar psikiyatri
baþvurusu yaptýðý ve çalýþmaya katýlan ergenlerin
depresif belirti puanlarýnýn travmadan etkilenme
düzeyi ile iliþki olduðu gösterildi. Bu durum yazýndaki bilgilerle uyumludur (Chowdhury ve Pancha
2011, Solomon 1988). Elimizdeki bulgularla, ergenlerde görülen depresif belirtilerin TSSB'nin bir
parçasý mý yoksa kendi baþýna MDB belirtileri mi
olduðu belirlenememiþtir. Bu zorluk ÇTSS-ÇÖ
ölçeðinden kaynaklanabileceði gibi tanýsal deðerlendirmede TSSB ve MDB'nin üst üste binme
durumu nedeniyle de ortaya çýkabilir.
Travmatik bir olaydan sonra TSSB belirtilerinin
geliþiminde travmaya maruziyet þekli, travmaya
uðrayan kiþiye yakýnlýk derecesi, travma þiddeti ve
süresi gibi travma ile iliþkili etmenlerin de rol
oynadýðý gösterilmiþtir (Kýlýç ve ark. 2008,
Thienkrua ve ark. 2006). Ayrýca aile ve akran iliþkilerindeki sorunlarýn ergenlerde TSSB geliþiminde
risk oluþturduðu bildirilmektedir (Chowdhury ve
Pancha 2011). Çalýþmamýzda, aile yakýnlarýndan ya
da anne-babadan birinin ölümü, anne ya da
babanýn iþ kaybý, ailede ciddi hastalýk ya da yaralanma olmasý, ebeveynlerin ayrýlmasý ya da boþanmasý,
ailede ruhsal/duygusal sorun öyküsü bulunmasý ya
da ailesinden en az bir kiþinin tutuklanmasý gibi aile
içi sorunlarý bulunan ergenlerin bulunmayanlara
kýyasla daha fazla travma ve depresif belirti
sergiledikleri belirlendi. Bu durum, aile içi sorunlarýn travmaya uðrayan ergenlerde travma belirtileri ve depresif belirtiler açýsýndan risk oluþturacaðý
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þeklinde yorumlanabilir. Çalýþmamýzda ergenlerin
sosyoekonomik düzeylerini belirlemek amacýyla
anne-baba eðitim düzeyleri, ailenin gelir durumu ve
evdeki kiþi sayýsý gibi etmenler incelenmiþ fakat
travma belirtilerinin bu etmenler ile iliþkili
olmadýðý saptanmýþtýr. Bu alanda yapýlacak çalýþmalarda ailenin yaþam koþullarý ile ilgili daha ayrýntýlý deðerlendirmeler kullanýlabilir.
Yaþamýnýn herhangi bir döneminde fiziksel ya da
cinsel þiddete uðrama, hayatý tehdit eden hastalýk
ya da kazalar, þiddete tanýklýk etme ya da travmatik
kayýp gibi olumsuz olaylarý yaþayan bireylerin travmatik olaylardan etkilenmeye daha yatkýn olduklarý
bildirilmiþtir (Green ve ark. 2000). Çalýþmamýza
katýlan ergenler en sýk okul ve arkadaþ iliþkileri ile
ilgili olumsuz yaþam olayý bildirmelerine raðmen
hayati tehlike ya da þiddet davranýþý içeren olaylarla karþýlaþan ergenler de mevcuttur ve bulgularýmýz
olumsuz olaylarýn sayýsýnýn travma belirtileri ile
iliþkili olduðunu göstermektedir. Yazýnda olumsuz
yaþam olaylarýnýn sayýsý ve travma belirtileri arasýnda iliþkiyi doðrudan araþtýran çalýþma sayýsý azdýr
(Macdonald ve ark. 2010). Çalýþmamýzda ergenlerin yaþadýklarý olumsuz olaylarýn varlýðý yerine
sayýsýnýn deðerlendirmeye alýnmýþ olmasý yaþanan
olumsuz olaylarýn travma üzerinde kümülatif etkisi
olduðunu göstermesi açýsýndan önemlidir.
Kýsýtlýlýklar
Kazanýn meydana geldiði okulun meslek lisesi
olmasý ve eðitim alan ergenlerin çoðunluðunu
erkek öðrencilerin oluþturmasý nedeniyle çalýþmamýza katýlan kýz öðrencilerin sayýsý düþüktür. Bu
nedenle çalýþmamýzda yazýnda önemle vurgulanan
cinsiyetin TSSB belirtilerine olan etkisi deðerlendirilememiþtir. Ayrýca, yaþ aralýðýnýn dar olmasý,
sadece özbildirim formlarý kullanýlmasý ve olaya
tanýk olan ergenlerin sayýsýnýn düþük olmasý çalýþmanýn sonuçlarýný sýnýrlamaktadýr. Çalýþmamýzda
form verilen ergenlerin %24'ünün çalýþmaya katýlmayý reddetmesi üzerinde özellikle düþünülmesi
gereken bir noktadýr. Katýlmayý reddeden ergenlerin sayýsýnýn fazla olmasý kaçýnma davranýþý
olarak açýklanabileceði gibi bu durum form doldurma süresinin uzun olmasýndan dolayý ergenlerin
isteksiz davranmalarýndan da kaynaklanabilir.
Ergenlerin çalýþmaya katýlmayý reddetme nedenlerinin
sorgulanmamasý
çalýþmamýzýn
bir
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kýsýtlýlýðýdýr. Diðer taraftan etik uygulamalarda
çalýþmaya katýlým için gönüllü bilgilendirilmiþ onam
gerekmektedir ve katýlmama gerekçesinin sorgulanmasý etik ilkelere uygun olmayabilir.
Öneriler
Çalýþmamýzda kaza nedeniyle hayatýný kaybeden
bir gencin arkadaþlarýnda TSSB belirtileri ve risk
etmenleri tartýþýlmýþtýr. Bu alanda yapýlan az sayýdaki çalýþmadan biri olmasý nedeniyle çalýþmamýzýn
sonuçlarý yazýna katký saðlayabilir. Bu çalýþmada
travma belirtilerinin olumsuz yaþam olaylarý ve
depresif belirtilerle iliþkili bulunmasý bu alanda
yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarýyla da uyumludur

(Chowdhury ve Pancha 2011, Macdonald ve ark.
2010, Solomon 1988). Travmaya uðrayan ergenlerde yaþam olaylarý üzerine odaklanýlmasý, bireysel
psikoterapilerde baþa çýkma becerilerinin geliþtirilmesi, olaylarla ilgili olumlu alternatif düþüncelerin ortaya çýkarýlmasý, depresif belirtilerin
deðerlendirilmesi ve tedavi edilmesi travma belirtilerinin geliþimini önlemede katký saðlayabilir.
Yazýþma adresi: Dr. Ayþe Burcu Ayaz, Sakarya Üniversitesi Týp
Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi
Kliniði, Adapazarý, drburcu2000@yahoo.com

KAYNAKLAR
Ak M, Bozkurt A, Karlýdere T ve ark. (2011) Çubuk hortumu
sonrasý çocuklarda travma sonrasý stres bozukluðu: Bir yýllýk
takip çalýþmasý. Anadolu Psikiyatri Derg, 12: 62-67.

cilerinde Okul Kazasý Görülme Sýklýðýnýn Ýncelenmesi.
Yayýnlanmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Gazi Üniversitesi,
Saðlýk Bilimleri Enstitüsü.

Akýn E (2010) 12-18 yaþlardaki ergenlerde intihar giriþimleri:
kliniðe baþvuran bir grupta psikiyatrik taný, sosyodemografik ve
psikososyal özelliklerin deðerlendirilmesi. Yayýnlanmamýþ
Uzmanlýk tezi, Ýstanbul, Marmara Üniversitesi, Týp Fakültesi.

Erden G, Kýlýç EZ, Uslu RÝ ve ark. (1999) Çocuklar için travma
sonrasý stres tepki ölçeði: Türkçe geçerlik, güvenirlik çalýþmasý.
Çocuk ve Gençlik Ruh Saðlýðý Dergisi, 6:143-149.

Amerikan Psikiyatri Birliði (1995) Mental Bozukluklarýn Tanýsal
ve Sayýmsal El Kitabý. 4. baský (DSM-IV), (Çev. E Köroðlu),
Ankara, Hekimler Yayýn Birliði.
Asirdizer M, Canturk G, Sari H ve ark. (1994) Puberte, erken
adolesan ve geç adolesan dönemi ölümlerinin analizi. 1. Ulusal
Adli Týp Kongresi Tam Metin Kitabý, Ýstanbul, s.1-12,
Backett M (1965) Domestic Accidents; World Healt
Organization, Public Healt papers, Cenava, s.26.
Bertan M, Çakýr B, Güler, Ç (1995) Halk Saðlýðý Yönünden
Kazalar, Halk Saðlýðý Temel Bilgiler, Ankara.
Breslau N, Davis GC, Schultz LR (2003) Posttraumatic stress
disorder and the incidence of nicotine, alcohol, and other drug
disorders in persons who have experienced trauma. Arch Gen
Psychiatry, 60:289-94.
Chowdhury U, Pancha (2011) A Post-traumatic stress disorder
in children and adolescents. Community Pract, 84:33-35.
Cohen A, Bernet W, Dunner JE (1998) Practice parameters for
the assesment and treatment of children and adolescents with
posttraumatic stress disorder. J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry, 37(Suppl 10): 4-26.
Curle CE, Williams C (1996) Post-traumatic stress reactions in
children: gender differences in the incidence of trauma reactions at two years and examination of factors influencing adjustment. Br J Clin Psychol, 35: 297-309.
De Wilde EJ, Kienhorst IC, Diekstra RF (1992) The relationship between adolescent suicidal behavior and life events in
childhood and adolescence. Am J Psychiatry, 149: 45-51.
Eraraslan R (2007) Bir Ýlköðretim Okulu Ýkinci Kademe Öðren-

206

Green BL, Goodman LA, Krupnick JL ve ark. (2000) Outcomes
of single versus multiple trauma exposure in a screening sample.
J Trauma Stress, 13: 271-286.
Gündoðar D, Akarsu Ö, Baydar ÇL (2008) Yaþanan Bir Cinayet
Olayý Sonrasýnda Üniversite Öðrencilerinde Depresyon ve
Kaygý Düzeylerinin Deðerlendirilmesi. Kriz Dergisi, 16:1-10.
Karakaya I, Aðaoðlu B, Coþkun A ve ark. (2004) Marmara
depreminden üç buçuk yýl sonra ergenlerde TSSB, depresyon ve
anksiyete belirtileri. Turk Psikiyatri Derg, 15: 257-263.
Kýlýç EZ, Kýlýç C, Yýlmaz S (2008) Is anxiety sensitivity a predictor of PTSD in children and adolescents? J Psychosom Res,
65:81-86.
Kovacs M (1981) Rating scale to assess depression in school
aged children. Acta Paedopsyhiatr, 46: 305- 315.
Kovacs M (1985) The Children's Depsession Inventory (CDI).
Psychopharmacol Bulletin, 21:995-998.
Macdonald A, Kmett Danielson C, Resnick HS ve ark. (2010)
PTSD and comorbid disorders in a representative sample of
adolescents: The risk associated with multiple exposures to
potentially traumatic events. Child Abuse Negl, 34:773-783.
Öy B (1991) Çocuklar için depresyon ölçeði: Geçerlilik ve
güvenirlik çalýþmasý. Türk Psikiyatri Derg, 2:132-136.
Özcebe M, Aslan D, Aslan B (2001) Sincan Ýmam Hatip Lisesi
1. Sýnýf Öðrencilerinde Kazalarýn Görülme Sýklýðý. Çocuk
Forum Dergisi, 4:13-19.
Özgen F, Aydýn H (1999) Travma sonrasý stres bozukluðu. Klinik
Psikiyatri, 1: 34-41.
Pynoos RS, Frederick C, Nader K ve ark. (1987) Life threat and

Klinik Psikiyatri 2012;15:199-207

Ergenlerde Arkadaþ Ölümü Sonrasý Travma Belirtileri ve Ýliþkili Etmenler

posttraumatic stress in school-age children. Arch Gen
Psychiatry, 44:1057-1063.
Pynoos RS, Goenjian A, Tashjian M ve ark. (1993) Post-traumatic stress reactions in children after the 1988 Armenian earthquake. Br J Psychiatry, 163: 239-247.
Solomon Z (1988) The effect of combat-related posttraumatic
stress disorder on the family. Psychiatry Research, 51: 323-329.
Southwick SM, Morgan III CA, Darnell A ve ark. (1995)
Trauma-related symptoms in veterans of operation desert storm:
A 2-year follow-up. Am J Psychiatry, 152: 1150-1155.
Suomalainen L, Haravuori H, Berg N ve ark. (2011) A cont-

Klinik Psikiyatri 2012;15:199-207

rolled follow-up study of adolescents exposed to a school shooting psychological consequences after four months. Eur
Psychiatry, 26: 490-497.
Thienkrua W, Cardozo BL, Chakkraband ML ve ark. (2006)
Symptoms of posttraumatic stress disorder and depression
among children in tsunami-affected areas in southern Thailand.
JAMA, 296: 549-559.
Vane D, Shedd FG, Grosfeld JL ve ark. (1990) J Pediatr Surg,
25:955-960.
Yorbik Ö, Dikkatli S, Söhmen T (2002) Çocuk ve ergenlerde
travma sonrasý stres bozukluðu. Klinik Psikiyatri, 3:35-40.

207

