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ÖZET

ABSTRACT

Amaç: Bu çalıĢmanın amacı, 2011 Van depremini
yaĢayan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğrencilerinde depremin yol açtığı eğitim ve sağlık
sorunlarını belirlemektir.

Objective: The purpose of this study is to determine the
education and health problems of medicine school
students of Van Yuzuncu Yil University affected by the
Van earthquake of 2011.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tiptedir. ÇalıĢma Van
depremini yaĢayan 210 öğrenciye yapılmıĢtır. 23 soruluk
anket uygulanmıĢtır. Veri analizleri SPSS 22.0’da yapılmıĢ,
istatistiksel analizlerde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare ve
Fisher’in kesin testi kullanılmıĢ, p değerinin 0,05’in
altında olması anlamlı kabul edilmiĢtir.

Materials and Methods: The type of study is
descriptive. The study was conducted to 210 students
who were living in Van when the earthquake happened.
A questionnaire of 23 questions was applied. SPSS 22.0
was used to analysis the data, and it was considered
meaningful that p value less than 0.05 and descriptive
statistics, chi-square and Fisher's exact test were used in
statistical analysis.

Bulgular: ÇalıĢmaya katılanların %70,6’sı erkek, %29,4’ü
kadındır. Katılımcıların %50,5’i oturduğu yerin az hasar,
%30,4’ü ağır hasar gördüğünü belirtmiĢtir. Katılımcıların
%2,8’i depremden sonra psikolojik problemler yaĢadığını,
%18,3’ü herhangi bir bağımlılık ve %36,5’inde herhangi
bir korku geliĢtirdiğini belirtmiĢtir. Öğrencilerin %76,9’u
deprem nedenli eğitimlerinde aksama yaĢamıĢ, %10,6’sı
eğitimine ara vermiĢ, %3,8’i eğitimine baĢka bir tıp
fakültesinde devam etmiĢ, %27,3’ü okul baĢarısında düĢüĢ
olduğunu belirtmiĢtir. Kız öğrencilerin eğitimlerinde
aksama ve okul baĢarısında düĢüĢ erkek öğrencilere göre
anlamlı olarak fazla bulunmuĢtur (sırası ile p=0,01,
p=0,04). Deprem sonrası maddi sıkıntı yaĢayan
öğrencilerin okul baĢarısındaki düĢüĢ, maddi sıkıntı
yaĢamayanlara göre anlamlı olarak daha fazladır (p=0,02).
Sonuç: ÇalıĢmamızda depremin yarattığı en önemli sonuç
eğitimin aksamasıdır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
kampüsündeki öğrencilerde yapılacak kesitsel bir çalıĢma
olağandıĢı durumların uzun dönem etkileri konusunda
daha aydınlatıcı bilgiler verebilir.
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depremin etkileri
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fakültesi

öğrencisi,

Results: 70.6% of the participants were male, 29.4%
were female. 50.5 % of participants stated that their place
of residence was damaged a little and 30.4% was
damaged severely. 2.8% had experienced psychological
problems after the earthquake, 18.3% had any addiction
and 36.5% had developed any fear. 76.9% of the students
experienced problems in their education due to the
earthquake, 10.6% gave a break to education, 3.8%
continued their education in another medical faculty, and
27.3% stated that their school achievement declined. The
disruption in girls' education and the decline in school
achievement were significantly higher than male students
(p=0.01, p=0.04, respectively). The decrease in the
school achievement of the students experiencing
financial distress after the earthquake was significan tly
higher than that of those who did not experience
financial distress (p=0.02).
Conclusion: The most important result of the study was
the disruption of education caused by the earthquake. A
cross-sectional study of students at the Van Yuzuncu Yil
University campus may provide more informative
information on the long-term effects of unusual
circumstances.
Key Words: Van, medical faculty student, earthquake
effects
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yol açarak çok ciddi olumsuz sonuçlar doğuran
olaylardır (1).
Afetler, oluĢma sebeplerine göre; doğal afetler,
teknolojik kazalar, istemli olarak insan eliyle
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Gereç ve Yöntem

oluĢturulan olaylar olmak üzere üç ana baĢlıkta
toplanmaktadır (2). Dünyada 2015 yılında doğa
kaynaklı afetler nedeniyle ölen insan sayısı yaklaĢık
yirmi bindir. Bu ölümlerin %50’si deprem
kaynaklı, %25’i aĢırı sıcak hava dalgası, kalan %25
ise fırtına, sel, heyelan ve soğuk hava koĢulları
nedeniyle gerçekleĢmiĢtir (3).
Türkiye, dünyanın en aktif deprem hatlarından
birinin üzerindedir. Ülkemizin yaklaĢık %92’si
deprem bölgesidir. Bu bölgelerde yaĢayanlar
Türkiye toplam nüfusunun %95’i kadardır. 23
Ekim 2011 Pazar günü saat 13.40’ta Van Merkeze
bağlı Tabanlı köyü merkezli 7.2 (Mw)
büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiĢtir. Bu
depreminden iki hafta sonra 9 Kasım 2011
ÇarĢamba günü 21.20’de Van ili Edremit ilçesi
merkezli 5.6 (Mw) büyüklüğünde yeni bir deprem
meydana gelmiĢtir. Ana depremden sonra günde
ortalama 180 artçı deprem gerçekleĢmiĢ ve bu
durum yaklaĢık bir ay sürmüĢtür. Deprem sonrası
süreçte onbir binden fazla artçı deprem meydana
gelmiĢtir.
Deprem,
644
kiĢinin
hayatını
kaybetmesine ve 1966 kiĢinin yaralanmasına yol
açmıĢtır (4).
Van Depremi, eğitimde önemli aksamalara neden
olmuĢtur. Deprem sonrası Van ilinde eğitim gören
öğrencilerin yaklaĢık dörtte biri eğitimlerini baĢka
illerde sürdürmüĢtür. Bu öğrenciler, nakil ve
misafir öğrenci olarak diğer illere gitmiĢtir. Eğitim
ve öğretim depremden iki ay sonra Tıp Fakültesi
ve DiĢ Hekimliği Fakültesi ile baĢlanmıĢ ve 2
Aralık 2011 itibariyle ilk ve orta dereceli okullarla
devam etmiĢtir (4).
Ġnsanlar doğal afetler sonra çeĢitli duygusal
tepkiler sergilerler. Tepkilerin birçoğu normal
olabilirken, bazıları travma sonrası stres bozukluğu
(TSSB) gibi ruhsal bozukluklara neden olabilir.
TSSB, Ģiddetli bir travmaya maruz kalmıĢ herkesin
geliĢme potansiyeli olan yaygın ve kronik bir
ruhsal hastalıktır. Yapılan çalıĢmalar depremden
sağ kalanlar arasında TSSB prevalansının %3-8
arasında olduğunu bildirmiĢtir (5).
Bu araĢtırma 2011 Van depremini yaĢayan
Yüzüncü
Yıl
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
öğrencilerinde depremin neden olduğu eğitim ve
sağlık sorunlarını incelemek amacıyla yapılmıĢtır.
Bu
amaçla
depremi
yaĢamıĢ
üniversite
öğrencilerinin cinsiyetleri, depremde akraba ve
arkadaĢlarını kaybetme durumları, deprem sonrası
barınma durumları, deprem kaynaklı yaĢadıkları
sağlık problemleri, sahip oldukları bağımlılık
durumları, hafıza problemleri ve yaĢadıkları
korkular, eğitimlerindeki aksama ve okul
baĢarısındaki değiĢiklikler sorgulanmıĢtır.

AraĢtırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp
Fakültesinde öğrenimine devam eden, 23 Ekim
2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen
her iki Van depremini yaĢamıĢ olan 4, 5 ve 6. sı nıf
öğrencileriyle, Nisan-Mayıs 2015 tarihleri arasında
gerçekleĢtirildi. Bunun için Tıp Fakültesinde
okuyan toplam 210 öğrenci evren olarak belirlenip
herhangi bir örneklem seçilmedi. Öğrencilerin 121
(%57,6)’ine ulaĢıldı, içlerinde her iki depremi
yaĢayan öğrenciler seçilerek 109 (%51,9) öğrenci
çalıĢmaya dahil edildi. ÇalıĢmada araĢtırmacılar
tarafından hazırlanan 23 sorudan oluĢan anket
formu öğrenciler ile yüz yüze görüĢülerek
uygulandı. OluĢturulan anket soruları ile ilgili
geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmadı. Yapılan
çalıĢma tanımlayıcı tipte bir araĢtırma olup, yerel
etik kurul onayı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanlığı izin belgeleri temin edildi.
AraĢtırmaya katılanlardan sözlü onam alındı,
öğrencilerin
ad
ve
soyadları
anketlerde
kaydedilmedi. Bu durum araĢtırmaya katılanlara
bildirildi.
Ġstatistiksel değerlendirme, Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) 22 (Inc, Chicago, Illinois,
USA) istatistik analiz programı kullanılarak
gerçekleĢtirildi. Ġstatistiksel analizlerde tanımlayıcı
istatistikler, Ki-kare analizi ve Fisher’in kesinlik
testi kullanıldı, p değerinin 0.05’in altında olması
anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular
ÇalıĢmaya katılanların %70.6’sı erkek, %29.4’ü
kadındır.
Katılımcıların
yaĢ
ortalamaları
24.07±2.33’tür. Öğrencilerin %45.9’u ailesi ile
birlikte, %54.1’i tek baĢına depremi yaĢamıĢtır.
YaĢanan
depremlerin
herhangi
birinde
yaralananların oranı %1.8, aile fertlerinden birini
ya da bir yakınını kaybedenlerin oranı ise %5.5
olarak
saptanmıĢtır.
ÇalıĢmamıza
katılan
öğrencilerden göçük altında kaldığını belirten
olmamıĢtır.
YaĢanılan konutun hasarlı olma durumu
sorulduğunda; %50.5’i yaĢadığı yerin az, %30.4’ü
ağır hasar gördüğünü belirtmiĢ, diğerleri ise
hasarsız olarak ifade etmiĢlerdir. Depremden sonra
çadır veya prefabrik yapılarda barındığını belirten
öğrencilerin oranı ise %87.2 olarak tespit
edilmiĢtir.
ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin %18.3’ü deprem
döneminde sağlık hizmetlerinde gönüllü olarak
görev aldığını belirtmiĢtir. Deprem sonrası
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sağlanan herhangi bir yardım ya da destekten
faydalanmadığını ifade eden öğrencilerin oranı
%72.5 ve deprem kaynaklı maddi sıkıntı yaĢadığını
belirten öğrenci oranı da %14.0 olarak
saptanmıĢtır.
Depremin uzun dönemli sonuçları olan sağlığın
bozulması,
bağımlılık
geliĢimi,
hafıza
problemlerinin oluĢumu ve korku geliĢimimin
dağılımları Tablo 1’de gösterilmiĢtir.
Deprem sonrası sağlık ile ilgili sorun yaĢama
durumu sorgulandığında öğrencilerin %2.8’i
deprem sonrası psikolojik problemler yaĢadığını
ifade etmiĢtir. Ayrıca, katılımcıların %18.3 (20
kiĢi)’ü herhangi bir bağımlılık geliĢtirdiğini
belirtmiĢ ve en yüksek bağımlılık da sigara (%75.0)
olarak tespit edilmiĢtir. Deprem sonrası korku
geliĢme oranı %36.5 (40 kiĢi) olarak tespit
edilmiĢtir. En sık geliĢen ilk iki korku ise tekrar
deprem yaĢama %75.5 (31 kiĢi) ve kapalı alan
korkusu %15.0 (6 kiĢi) olarak saptanmıĢtır (Tablo
2).
Depremin uzun dönemli sonuçları ile cinsiyet
arasında bir iliĢki olup olmadığı incelendiğinde ise
öğrencilerinin cinsiyetlerine göre depremden sonra
geliĢen korkuları arasında istatistiksel olarak

anlamlı fark bulunduğu gözlemlenmiĢtir (Tablo 3).
Öğrencilerin Van depreminde aile üyesi veya
yakınını kaybetme, deprem sonrası çadırda veya
prefabrik evlerde kalması, yaĢadıkları evin hasar
görmesi durumları ile depremin uzun dönemli
sonuçları olarak alınan sağlık durumu, herhangi bir
bağımlılık, hafıza ile ilgili sorunlar ve korku
oluĢması) arasında istatistik olarak anlamlı fark
bulunmamıĢtır.
Öğrencilerin
%76.9’u
deprem
nedenli
eğitimlerinde
aksaklıklar
yaĢamıĢ,
%10.6’sı
eğitimine ara vermiĢ, %3.8’i eğitimine farklı bir tıp
fakültesinde devam etmiĢtir. Öğrencilerin %27.3’ü
okul baĢarısında düĢüĢ olduğunu belirtmiĢtir. Kız
öğrencilerin %92.9’u, erkek öğrencilerin %71.1’i
eğitimlerindeki aksaklığı belirtirken; kızların
%42.3’ü, erkeklerin %21.6’sı da okul baĢarısının
düĢtüğünü belirtmiĢtir. Cinsiyet ile eğitimin
aksaması durumu arasında istatistik olarak anlamlı
fark görülmüĢtür (p=0.019). Deprem sonrası
maddi prolemler yaĢadığını belirten öğrencilerin
%53.3’ü, maddi problemler yaĢamayanların
%22,9’u okul baĢarısında düĢüĢ olduğunu
belirtmiĢtir, aradaki fark istatistiksel olarak
anlamlıdır (p=0,026).

Tablo 1. Depremi YaĢamıĢ Öğrencilerde Depremin Uzun Dönem Sonuçları, VAN-2016
Depremin Uzun Dönemli Sonuçları
Depremden sonra geliĢen ve halen devam etmekte olan
herhangi bir sağlık sorununuz var mı?
Depremden sonra ortaya çıkan ve halen devam etmekte olan herhangi bir
bağımlılığınız var mı?
Depremden sonra geliĢen ve halen devam etmekte olan
hafıza ile ilgili probleminiz var mı?
Depremden sonra geliĢen ve halen devam etmekte olan
korkularınız var mı?
* Satır

n
3

Evet
%*
2.8

Hayır
n
%
106 97.2

20

18.3

89

81.2

6

5.8

98

94.2

38

36.5

66

63.5

Yüzdeleri

Tablo 2. Depremi YaĢamıĢ Öğrencilerde Ortaya Çıkan Bağımlılık ve Korku Türleri, VAN-2016
Depremden sonra ortaya çıkan ve halen devam eden bağımlılığınız nedir?
Sigara
Ġnternet
Diğer (alkol, madde alıĢkanlığı vb.)
Depremden sonra ortaya çıkan ve halen devam eden korkularınız nelerdir?
Deprem
Kapalı alan
Diğer (ölüm, yüksek ses vb.)
* Sütun

Yüzdeleri
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n
15
3
2

%*
75.0
15.0
10.0

31
6
3

77.5
15.0
7.5
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Tablo 3. Depremi YaĢamıĢ Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Depremin Uzun Dönem
Sonuçları
Kız
Depremden sonra geliĢen ve halen devam etmekte olan
herhangi bir sağlık sorununuz var mı?
Depremden sonra ortaya çıkan ve halen devam etmekte olan
herhangi bir bağımlılığınız var mı?
Depremden sonra geliĢen ve halen devam etmekte olan
hafıza ile ilgili probleminiz var mı?
Depremden sonra geliĢen ve halen devam etmekte olan
korkularınız var mı?

Tartışma

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

n
1
31
8
24
3
25
15
13

%
3,1
96,9
25
75
10,7
89,3
53,6
46,4

Erkek
n
%
2
2,6
75 97,4
12 15,6
65 84,4
3
3,9
73 96,1
23 30,3
53 69,7

p
1,000
0,282
0,339
0,039

cinsiyetler arası fark olmadığı bildirilmiĢtir (16,
17). Bu bilgiler ıĢığında olağanüstü durumlarda
incinebilir gruplar arasında yer alan kadınlar
yaĢadıkları travmanın Ģiddetine göre psikolojik
olarak daha fazla etkilenebilirler. Ayrıca toplumsal
roller gereği kadınların olumsuz duygularını daha
kolay ifade edebileceği ve sonuç olarak daha çok
psikolojik
sorun
belirtmiĢ
olabilecekleri
söylenebilmektedir.
Yaptığımız çalıĢmada depremden sonra aile üyesi
veya yakınını kaybetme durumu ile depremin uzun
dönem etkileri arasında önemli bir iliĢki olmadığı
saptanmıĢtır. Önsüz ve ark. (18) Marmara
depreminden sonra yaptıkları çalıĢmada yakınını
kaybetmek ile travma sonrası stres bozukluğu
(TSSB) ve anksiyete bozuklukları arasında anlamlı
bir fark saptamadıklarını belirtmiĢlerdir. Karakaya
ve ark. (14) ergenlerde yaptıkları çalıĢmada
psikolojik etkilerin geliĢmesi ile yakınını kaybetme
durumu arasında anlamlı bir fark olmadığını tespit
etmiĢlerdir. Altındağ ve ark. (19) Ceyhan Depremi
sonrası yaptıkları çalıĢmada depremde bir yakınını
kaybedenlerde TSSB oranını anlamlı düzeyde
olmamakla birlikte daha yüksek olarak bulduklarını
bildirmiĢlerdir. AraĢtırma bulguları bu çalıĢmalar
ile tutarlılık göstermektedir. Bu durumun aksine
Ceyhan ve ark. (6) yaptıkları çalıĢmada, depremde
aileden biri veya yakınını kaybetme durumu ile
deprem sonrası bağımlılığın oluĢması arasında bir
iliĢki olduğunu, depremde aileden biri veya
yakınını kaybedenlerin, yaklaĢık üçte birinin
deprem sonrası oluĢan bir bağımlılığa sahip
olduklarını belirlemiĢtir. Shimizu ve ark. (20) bazı
kültürlerde yaĢanılan afetler sonucunda bireylerde
oluĢan öz disiplin sonucunda alkol tüketiminin
azaldığını belirtmektedir. Tanhan ve ark. (21) Van
depremini sonrası yakın kaybı yaĢayan orta
öğretim öğrencilerinin daha yüksek düzeyde
travmadan etkilendiklerini tespit etmiĢlerdir.

Depremin tıp fakültesi öğrencileri üzerinde uzun
dönem etkilerini incelediğimiz çalıĢma Van
depreminden yaklaĢık 4 yıl sonra yapılmıĢtır. Tıp
fakültesi öğrencilerinde depremin uzun dönem
etkileri olarak belirlediğimiz, sağlık problemleri,
bağımlılıklar ve hafıza problemlerinin çok fazla
geliĢmediğini ancak %36.5’nin depremden sonra
geliĢen korkulara sahip oldukları saptanmıĢtır. Bu
korkular incelendiğinde geliĢen en sık korkunun
yeni bir deprem olma korkusu olduğu
gözlemlenmiĢtir. Ceyhan ve ark. (6) Marmara
depremi sonrası yaptıkları araĢtırmada devam eden
korku geliĢme durumunu %42 olarak tespit
etmiĢlerdir. Bu korkuların da %17’sinin yeniden
deprem yaĢama korkusu olduğunu belirtmiĢlerdir.
Abalı ve ark. (7) çalıĢmasında, katılımcıların
%86,3’ü yeniden deprem yaĢayacağı korkusuna
sahip olduklarını göstermiĢlerdir. ġeker ve ark. (8)
Van depremi sonrası polisler üzerinde yaptıkları
çalıĢmada, katılımcıların %79,2’unun her an
deprem olacakmıĢ korkusu yaĢadıklarını tespit
etmiĢlerdir. Yapılan araĢtırmaların sonuçları da
belirsiz, kontrol edilemez ve insan hayatını tehdit
eden depremlerin insanlarda korkular yarattığını,
yeni bir deprem olma olasılığının da bu korkular
arasında en sık görüleni olduğunu ortaya
koymaktadır (6-8).
AraĢtırmada cinsiyet ile depremin uzun dönem
sonuçları arasındaki iliĢki incelendiğinde kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre korku geliĢme
oranlarının daha fazla olduğu görülmektedir.
Sağlık, hafıza ve bağımlılık oluĢması ile cinsiyet
arasında anlamlı fark saptanmamıĢtır. YapılmıĢ
olan çalıĢmaların bir kısmında kızların erkeklere
göre deprem sonrası psikolojik semptom
geliĢtirmeleri daha fazla olduğu rapor edilmiĢtir (6,
9-15). Diğer bir kısmında ise kadın ve erkek
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AraĢtırma, deprem sonrası çadır veya prefabrik
evlerde barınma durumu ile deprem sonrası sağlık
problemi, hafıza sorunları geliĢtirme, bağımlılık ve
korku geliĢtirme ile anlamlı düzeyde iliĢkili
olmadığını göstermektedir. Altındağ ve ark. (19)
Ceyhan Depremi sonrası yaptıkları çalıĢmada
depremde ev ve mal kaybı yaĢayanlarda TSSB
geliĢme oranının anlamlı düzeyde olmadığını ifade
etmiĢlerdir. Kaya’nın (22) 1999 Marmara ve BoluDüzce depremi sonrası üniversite öğrencilerinde
yapmıĢ olduğu çalıĢmada da deprem sonrası
barınma Ģekli ile depresyon arasında iliĢki
bulunmadığını belirtilmektedir. Bu çalıĢmalar
araĢtırma sonuçları ile tutarlılık göstermektedir.
Bununla beraber Ceyhan ve ark. (6) deprem
sonrası çadır veya prefabrik evlerde barınma
durumu ile deprem sonrası sağlık probleminin
oluĢması ve herhangi bir korku geliĢtirme arasında
anlamlı düzeyde iliĢki olmadığını göstermekte iken
çadır veya prefabrik evlerde barınanlarında deprem
sonrası ortaya çıkan bir bağımlılık ve hafıza
sorunlarının
daha
fazla
olduğunu
tespit
etmiĢlerdir. Deprem sonrası yaĢama biçimlerini,
barınma yerlerini zorunlu olarak değiĢtirenlerin, bu
değiĢiklikler ile baĢ ederken zorlandıkları ancak
normal hayata geçiĢ süreci tamamlandıktan sonra
uzun dönem etkilerin ortaya çıkmadığı ifade
edilebilir.
Van depreminden sonra kız öğrencilerin erkek
öğrencilere göre eğitiminde anlamlı olarak daha
fazla aksama saptanmıĢtır. Bu bulgu yapılan
çalıĢmaların büyük bir kısmı ile çeliĢmektedir. Bu
durumun sebebi olarak da üniversite öğrencilerinin
eğitimde aksama olarak baĢka bir tıp fakültesinde
eğitime devam etmek ve eğitime ara vermek
ifadelerini tercih etmesi sayılabilir. BaĢka bir sebep
olarak da yapılan diğer çalıĢmaların ilk ve orta
öğretim düzeyi öğrencilerini kapsamasından
kaynaklanabileceği düĢüncesindeyiz.
Yaptığımız çalıĢmada deprem sonrası maddi sıkıntı
yaĢadığını belirten öğrencilerin diğer öğrencilere
göre okul baĢarısında düĢüĢ istatistiki olarak
anlamlı olarak saptanmıĢtır. Erdoğdu (23) 5. Sınıf
öğrencileri ile yapmıĢ olduğu çalıĢmada ailenin
sosyo-ekonomik düzeyleri ile öğrencilerin okul
baĢarılarını değerlendirmiĢ, üst sosyo-ekonomik
düzeydeki ailelerin çocuklarının, alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarından
akademik olarak daha baĢarılı olduklarını
saptamıĢtır. Hacıfazlıoğlu ve ark. (24) lise
öğrencileri ile yaptığı çalıĢmada ailelerinin gelir
durumlarını yüksek ve orta algılayan öğrencilerin
akademik baĢarısının, ailelerinin gelir durumlarını
düĢük
algılayanlardan
anlamlı
yükseklikte
olduğunu tespit etmiĢlerdir. Yapılan araĢtırmalar

çalıĢma bulguları ile tutarlılık göstermektedir.
Yukarıdaki bilgilerin ıĢığında, ailelerinin gelir
düzeylerini orta ve üst olarak algılayan öğrencilerin
psikolojik ve sosyal olarak rahat bir ortamda
eğitimlerini sürdürebilirken bu durumun aksine
ailelerinin gelir düzeylerini düĢük olarak algılayan
öğrencilerin ise gelecek kaygısı, geçim sıkıntısı gibi
durumlardan dolayı aĢırı sorumluluk altında
hissetmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu durum
da öğrencinin güven duygusunu kaybetmesine,
bununla birlikte korku ve endiĢenin geliĢmesine
neden olabilmektir. Buna ek olarak deprem gibi
travmatik bir olay yaĢayan öğrencilerin okul
baĢarısında düĢüĢ olması da beklenen olağan bir
durum olarak karĢımıza çıkabilmektedir.
Van depremini yaĢayan Tıp Fakültesi öğrencileri
ile yapılan çalıĢmada deprem sonrası uzun dönemli
ruhsal
sağlık
durumunun
saptanması
amaçlanmıĢtır. Depremin neden olduğu en önemli
sorun eğitim ve öğretimde aksaklık olarak
bulunmuĢtur.
Eğitimindeki
aksaklık
kız
öğrencilerde daha yüksektir, bu sonuç olağanüstü
durumlarda riskli gruplardan olan kadınlara pozitif
ayrımcılık yapılmasının gereğini ortaya koyabilir.
Bunun yanında okul baĢarısında düĢüĢ yine kız
öğrenciler ve maddi problemleri olan öğrencilerde
saptanmıĢtır. Hayatın her döneminde olduğu gibi
olağandıĢı durumlarda da sosyo-ekonomik koĢullar
afetten etkilenme durumunu değiĢtirmektedir.
ÇalıĢmanın kısıtlılıkları olarak depremi yaĢayan
öğrencilerin tümüne ulaĢılamamıĢ olması ve
çalıĢmanın sadece Tıp fakültesinde yapılması
sayılabilir. OlağandıĢı durumların uzun dönem
etkileri konusunda daha aydınlatıcı bilgilere
ulaĢabilmek açısından Van ilinde depremi yaĢayan
öğrencilerde yapılacak kesitsel bir çalıĢmanın daha
faydalı olabileceği kanısındayız.
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