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Öz: Bu araştırmada, 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Bolu-Düzce Deprem-
lerine maruz kalmış üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri, depremde aile üyelerini ya da
yakınlarını kaybetme durumları, depremden sonra çadır veya prefabrik evlerde barınıp
barınmama durumlarının, onların depremden kaynaklanan şu anda yaşadıkları sağlık
problemleri, sahip oldukları bağımlılık durumları, hafıza problemleri ve yaşadıkları kor-
kular ile ilişkili olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, 2004-2005 öğretim yılında Ana-
dolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nin çeşitli örgün programlarına devam eden
ve 1999 Marmara veya Bolu-Düzce depremini yaşamış olan 209 üniversite öğrencisinden
veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, bu araştırma için geliştiri-
len bir anket kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin çözümlemesi, ki-kare (χ2) yöntemi
kullanılarak yapılmıştır. Araştırma bulguları, depremden yaklaşık altı yıl sonra bireylerin
depremden kaynaklanan sağlık problemleri, bağımlılık ve hafıza ile ilgili problemleri çok
fazla yaşamadıklarını göstermiştir. Bununla birlikte, katılımcıların yaklaşık yarısına yakı-
nının, depremden sonra ortaya çıkan ve varlığını hala devam ettiren korkulara sahip ol-
duğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, deprem yaşantısı geçiren bireylerin cinsiyetleri, depremde
aile üyeleri ve yakınlarını kaybetme durumu ve depremden sonra çadır veya prefabrik ev-
lerde barınıp barınmaması ile depremin uzun dönemli sonuçları (sağlık, bağımlılık ve ha-
fıza problemleri ve korku oluşturma) arasında ilişki de ortaya konmuştur.
Anahtar sözcükler: Deprem, 17 Ağustos Marmara Depremi, 12 Kasım Bolu-Düzce Dep-
remi, üniversite öğrencisi, uzun dönemli sonuç.
Abstract: In this research, the purpose is to investigate health and memory problems,
substance abuse status and fears of university students caused by the earthquakes. It was
examined whether these long-term outcomes (health and memory problems, substance
abuse status and fears) were related to gender, the situation of losing family members or
significant others in the earthquake, the status of sheltering (in tents or prefabricated
homes). This research was carried out with 209 university students attending to Anadolu
and Osmangazi Universities’ different departments in the years of 2004-2005 were
exposed to 1999 Marmara and Bolu-Düzce Eartquakes. In data collection, the
questionnaire developed for this research was used. Data were analyzed by means of Chi-
square (x2). Research findings indicated that 6 years after earthquake, individuals have
not experienced health and memory problems, substance abuse habits caused by these
earthquakes. However, approximately half of the participants have reported the ongoing
fear appeared after the earthquakes. Moreover, the findings also revealed whether gender,
the situation of losing their family members or significant others and the status of living
in prefabricated housing sites of individuals exposed to the earthquakes were related to
the long-term outcomes of earthquake.

Key words: Earthquake, 17 August Marmara Earthquake, 12 November Bolu-Düzce
Earthquake, university student, long-term outcome.
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1. GİRİŞ
Deprem, beklenmedik bir anda olan ve insanların varlığını tehdit eden travmatik bir yaşam
olayıdır. Marmara bölgesinde, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde oldukça şiddetli
(7.4 ve 7.2) depremler meydana gelmiştir. Bu depremler nedeniyle bölgede oldukça büyük
oranda can kaybı ve hasarlar gerçekleşmiştir. Bölgede yaşayan ve depremden sağ kurtu-
lan insanlar, deprem sonrası ortaya çıkan pek çok problemle karşılaşmışlardır. Bu insanlar
barınma, beslenme, sağlık ve ekonomik sıkıntılar, aile veya yakınlarını kaybetmenin üzün-
tüsü ve yaşanılan travmanın etkisi ile baş etmek durumunda kalmışlardır. Bunun sonucun-
da, pek çok depremzedenin deprem sonrası ruh sağlığı da olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu
durum, Gölcük depremini yaşayan bir genç tarafından “deprem, geride psikolojisi bozul-
muş insanlar bıraktı” biçiminde ifade edilmiştir. Deprem sonrası bölgede pek çok deprem-
zedeye psikoloji ve psikiyatri alanında çalışan uzmanlar psikolojik yardım ve destek sağ-
layarak depremin olası psikolojik etkilerini azaltmaya çalışmışlardır. 

1999 yılında yaşanılan Marmara bölgesinde yaşanılan depremlerin ardından altı yıl geçmiş-
tir ve bölge, fiziksel anlamda büyük ölçüde eski haline gelmiştir. Deprem yaşamış olan in-
sanlar, artık barınma ve ekonomik problemlerine çoğunlukla çözüm bulabilmişlerdir. An-
cak, bu kadar büyük bir doğal afet ve travmatik yaşantıdan altı yıl sonra, deprem yaşamış
insanların ruh sağlıklarının ve depremin psikolojik etkilerinin nasıl olduğunu açıklamak ise
güçtür. Bunun için, deprem yaşamış bireylerle depremin uzun dönemdeki psikolojik etki-
lerine ilişkin çeşitli araştırmalara ihtiyaç vardır. Depremlerden milyonlarca insanın etkilen-
diği düşünülürse, deprem yaşantısının, bireylerin yaşamlarının her boyutunda yarattığı so-
nuçları ortaya koymak büyük önem taşır. Özellikle, deprem yaşayanların ihtiyaçları olan
destek alanlarını belirlemek için depremin psikolojik sonuçlarını ortaya koymak önemli bir
halk sağlığı konusudur.

Literatürde, doğal felaketlerin insanların ruh sağlığı üzerindeki doğurgularına ilişkin çok
sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalarda, genellikle doğal felaketlerin he-
men ardından Travma Sonrası Stres Bozukluğunun yaygınlığı saptanmıştır (Lai ve diğ.,
2004; Yang ve diğ., 2003; Yıldız ve Kuruoğlu-Göker, 2004; Yurtsever ve Ergenç, 2004).
Aynı zamanda, doğal felaketlerde, kaygı (Alparslan ve diğ., 1999), depresyon (Livanou ve
diğ., 2002), stres (Manuel ve Anderson, 1993; Abalı ve diğ., 2002), korkular (Abalı ve diğ.,
2002; Yule ve diğ., 2000) hafıza problemleri (Yang ve diğ., 2003; Bahrick ve diğ., 1998),
alkol bağımlılığı (Shimizu ve diğ., 2000; Stewart, 1996; Green ve diğ., 1992) gibi psikolo-
jik sorunlara yönelik araştırmaların da çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.

Literatürde, deprem sonrasında ortaya çıkan psikolojik sonuçlara ilişkin çeşitli risk faktör-
leri üzerinde durulmuştur. Bu risk faktörlerinden, yaygınlıkla depreme maruz kalma düze-
yi incelenmiştir. Bu kapsamda, araştırmalarda deprem yaşayan bireylerin kendisinin veya
yakınlarının yaralanması (Erdur, 2002; Yang ve diğ., 2003; Kaya, 2004; Yurtsever ve Er-
genç, 2004 ), aile üyelerinin ölümü (Başoğlu ve diğ., 2002 ; Erdur, 2002; Livanou ve diğ.,
2002), arkadaşlarının ölümü (Livanou ve diğ., 2002 ) yakınların ölümü (Alparslan ve diğ.,
1999), göçük altında kalma (Başoğlu ve diğ., 2002; Yılmaz, 2004; Yurtsever ve Ergenç,
2004) evlerinin hasar görme düzeyi ile mal, araba gibi kayıplar (Bland ve diğ., 1996; Er-
dur, 2002; Livanou ve diğ., 2002; Kaya, 2004; Yang ve diğ., 2003; Yurtsever ve Ergenç,
2004) ile deprem yaşayanların ruh sağlıkları arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur.

Depremle ilişkili psikopatolojiye yönelik araştırmalarda, depreme maruz kalma değişken-
lerinin yanı sıra cinsiyet (Alparslan ve diğ., 1999; Başoğlu ve diğ., 2002 ; Erdur, 2002; Ka-
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rancı ve Rüstemli, 1995; Kaya, 2004; Lai ve diğ., 2004; Livanou ve diğ., 2002 ; Manuel
ve Anderson, 1993; Vernberg ve diğ., 1996; Yang ve diğ., 2003; Yılmaz, 2004; Yurtsever
ve Ergenç, 2004), yaş (Alparslan ve diğ., 1999; Erdur, 2002; Yurtsever ve Ergenç, 2004),
ekonomik durum (Yıldız ve Göker, 2004), medeni durum (Yıldız ve Kuruoğlu-Göker,
2004), eğitim düzeyi (Başoğlu ve diğ., 2002; Erdur, 2002; Karancı ve Rüstemli, 1995; Ka-
sapoğlu ve diğ., 2004; Lai ve diğ., 2004; Livanou ve diğ., 2002; Yılmaz, 2004; Yurtsever
ve Ergenç, 2004) gibi demografik değişkenler de incelenmiştir. 

Araştırmalarda, ayrıca depremle ilişkili psikopatolojideki diğer risk faktörleri olarak dep-
rem sırasında hissedilen korkunun şiddeti (Livanou ve diğ., 2002; Livanou ve diğ., 2005;
Başoğlu ve diğ., 2002; Şalcıoğlu ve diğ., 2003), deprem sonrası barınma biçimi (Kaya,
2004), sosyal destek (Yurtsever ve Ergenç, 2004), psikolojik yardım alma (Yılmaz, 2004),
depremin şiddeti (Bulut ve diğ., 2005; Livanou ve diğ., 2005), deprem nedeniyle yaşam
stilinde ortaya çıkan değişikler (Fukuda ve diğ., 1999) değişkenler de incelenmiştir. 

1999 yılında Türkiye’de yaşanılan depremler şiddeti ve yarattığı hasarlar açısından olduk-
ça büyük depremlerdir. Bu depremden sonra, depremin psikolojik sonuçları ile ilgili ola-
rak bir çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda, çoğunlukla deprem yaşamış kişilerde
travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, durumluk-sürekli kaygı, akut stres bozukluğu
gibi psikolojik bozuklukların yaygınlığı incelenmiştir (Abalı ve diğ., 2002; Alparslan ve
diğ., 1999; Alyanak ve diğ., 2000; Bacanlı ve Ercan, 2001; Bulut ve diğ., 2005; Ekşi,
2000; Erdur, 2000; Kaya, 2004; Kılıç ve diğ., 2003; Livanou ve diğ., 2002; Şalcıoğlu ve
diğ., 2003; Tomar ve diğ., 2001; Pınar ve Sabuncu, 2004; Yeşilyaprak ve Kısaç, 2000a; Ye-
şilyaprak ve Kısaç, 2000b; Yıldız ve Kuruoğlu-Göker, 2004; Yorbık ve diğ., 1999; Yurtse-
ver ve Ergenç, 2004). Bazı araştırmalarda ise deprem yaşayanların stresle başa çıkma stra-
tejileri araştırılmıştır (Bacanlı ve Ercan, 2001; Karagüven ve Erktin, 2001; Tomar ve diğ.,
2001). Ayrıca, depremden sonraki ilk duygular, gelecek beklentileri ve depremden sonra-
ki tepkiler (Yılmaz ve diğ., 2005), deprem yaşayan çocukların yaşadıkları korkular (Aba-
lı ve diğ., 2002; Karaırmak ve Aydın, 2003) ve grupla psikolojik danışmanın deprem ya-
şantısı geçiren üniversite öğrencilerinin psikolojik belirtilerini azaltmaya olan etkisi de
araştırılmıştır  (Yüksel, 2001). 

Depremle ilişkili psikopatolojiye yönelik yapılan araştırmalar genel olarak değerlendiril-
diğinde, depremin bireylerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği ve bu etkinin niteliği
ve niceliğinin ise bireylerin demografik özellikleri, depreme maruz kalma düzeyleri ile
deprem sonrasında sahip olduğu yaşam biçimlerine göre farklılık gösterdiği görülmekte-
dir. Aynı zamanda, bu araştırmalar literatürde depremin bireyler üzerindeki psikolojik et-
kilerine ilişkin çok sayıda araştırma yapıldığını göstermekle birlikte, depremin birey üze-
rindeki uzun dönemli etkilerinin, özellikle psikolojik etkilerinin nasıl olduğuna yönelik
araştırmaların eksik kaldığını göstermektedir. Nitekim, çocuk ve ergenlerin gelişim ve
uyumları üzerinde travmatik yaşantıların uzun süreli etkilerinin neler olduğu sorusu olduk-
ça önem taşımaktadır. Etkiler geçici mi, yoksa kalıcı değişikler yaratmakta mıdır? Bu so-
runun, ancak çok iyi yapılanmış boylamsal çalışmalar ile cevaplanabileceği belirtilmekte-
dir (Yule ve diğ., 2000). Böylece, deprem gibi travmatik yaşantıların uzun dönemli etkile-
rinin daha iyi anlaşılmasına ve deprem yaşantısı geçiren bireylerin ruh sağlığına yönelik et-
kili yardımların gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağlayabilecektir. 1999 yılında Mar-
mara bölgesinde yaşanılan depremleri şiddetinden dolayı, bu depremleri yaşayanların bü-
yük bir çoğunluğunda uzun dönemli sonuçların ortaya çıkabileceği tahmin edilmektedir
(Yılmaz, 2004; Yılmaz ve diğ., 2005). Nitekim doğal afetlerin uzun dönemli psikolojik so-
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nuçları olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır( Livanou ve diğ., 2005; Şalcıoğlu ve
diğ., 2003; Yule ve diğ., 2000).

Bu araştırma, boylamsal bir araştırma olmamakla birlikte deprem yaşandığı zaman çocuk-
luk ve ergenlik dönemlerinde bulunan genç yetişkinlerde, yaklaşık 6 yıl sonra depremin
onlar üzerindeki uzun dönemli sonuçlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede,
araştırmada deprem yaşayan bireylerde depremden sonra gelişen veya ortaya çıkan şu an-
da herhangi bir sağlık sorunu yaşamakta olma, bir bağımlılığa (sigara, alkol, internet, mad-
de bağımlılığı gibi) sahip olma, hafıza ile ilgili problemler yaşamakta olma ve herhangi bir
korkuya sahip olma gibi sorunların varlığı depremin uzun dönemdeki sonuçları olarak de-
ğerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, depreme maruz kalmış üniversite öğrencilerinin
cinsiyetleri, depremde aile üyelerini yada yakınlarını kaybetme durumları, depremden son-
ra çadır veya prefabrik evlerde barınıp barınmama durumlarının onların depremden kay-
naklanan şu anda yaşadıkları sağlık problemleri, sahip oldukları bağımlılık durumları, ha-
fıza problemleri ve yaşadıkları korkular ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesine çalışıl-
mıştır. Araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır:

1. Deprem yaşantısı geçiren üniversite öğrencileri üzerinde depremin uzun dönemli so-
nuçları (sağlık, bağımlılık ve hafıza problemleri ve korku oluşturma) nasıldır?

2. Deprem yaşantısı geçiren üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri ile depremin uzun dö-
nemli sonuçları (sağlık, bağımlılık ve hafıza problemleri ve korku oluşturma) arasında
önemli bir ilişki var mıdır?

3. Deprem yaşantısı geçiren üniversite öğrencilerinin depremde aile üyeleri ve yakınları-
nı kaybetme durumu ile depremin uzun dönemli sonuçları (sağlık, bağımlılık ve hafıza
problemleri ve korku oluşturma) arasında önemli bir ilişki var mıdır?

4. Deprem yaşantısı geçiren üniversite öğrencilerinin depremden sonra çadır veya prefab-
rik evlerde barınıp barınmaması ile depremin uzun dönemli sonuçları (sağlık, bağımlı-
lık ve hafıza problemleri ve korku oluşturma) arasında önemli bir ilişki var mıdır?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Grubu
Araştırmanın veri grubunu, 2004-2005 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi ve Osmanga-
zi Üniversitesi’nin çeşitli örgün programlarına devam eden ve 17 Ağustos 1999 Marmara
veya 12 Kasım 1999 Bolu-Düzce depremini yaşamış olan 209 üniversite öğrencisi oluş-
turmuştur. Bu öğrencilerin 111’i kız (53.10%) ve 98’i erkektir (46.90%). Öğrencilerin yaş-
ları 17 ile 27 arasında değişmekte olup, ortalaması 20.7’dir.

Öğrencilerin tümünün aile ya da yakınları da deprem yaşamıştır. Bu öğrencilerin hiçbiri
depremde göçük altında kalmamış ve yaralanmamıştır. Depremde, 44 öğrenci (%21.10) ai-
le üyeleri ve yakınlarını kaybederken 165 öğrenci (%78.90) ailesine ve yakınlarına ilişkin
bir kayıp yaşamamıştır. Öğrencilerden 26’sının (%12.40) evi çok hasar görmüş, 59’unun
(%28.20) evi az hasar görmüş ve 124’ünün (%59.30) ise evi hasar görmemiştir. Deprem-
den sonra 111 öğrenci (%53.10) çadır veya prefabrik evlerde kalırken 98 öğrenci (%46.90)
kalmamıştır. Öğrencilerden 85’i (%40.70) depremden sonra sağlanan yardım ve destekler-
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den memnun kaldığını belirtirken 124 öğrenci (%59.30) memnun kalmadığını belirtmekte-
dir. Öğrencilerin 26’sı (%12.40) şu anda depremden kaynaklanan maddi sıkıntılar yaşar-
ken 183’ü (%87.60) maddi bir sıkıntı yaşamamaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin 22’si
(%10.50) depremden sonra psikolojik bir yardım aldığını belirtirken, 187’si (%89.50) her-
hangi bir psikolojik yardım almadığını belirtmektedir.

2.2. Veri Toplama Aracı
Üniversite öğrencilerinin bazı kişisel, ailesel ve deprem ile ilgili yaşantılarına ilişkin bilgi
elde etmek amacıyla, bu araştırma için geliştirilen bir anket kullanılmıştır. Ankette şu de-
ğişkenler ile ilgili sorular yer almaktadır: Cinsiyet, yaş, genel akademik ortalama, aile ya
da yakınlarının deprem yaşayıp yaşamadığı (Evet/Hayır), depremde yaralanıp yaralanma-
dığı (Evet/Hayır), depremde göçük altında kalıp kalmadığı (Evet/Hayır), kalmışsa ne kadar
süre kaldığı, depremde kaybettiği aile üyeleri ve yakınları olup olmadığı (Evet/Hayır), var-
sa yakınlık derecesi, depremde evlerinin hasar durumu (“yıkıldı”, “çok hasar gördü”, “az
hasar gördü”, “hasar görmedi” gibi seçenekler), depremden sonra çadır veya prefabrik ev-
lerde hiç kalıp kalmadığı (Evet/Hayır), depremden sonra sağlanan yardım ve desteklerden
memnun kalıp kalmadığı (Evet/Hayır), şu anda depremden kaynaklanan bir maddi sıkıntı
yaşayıp yaşamadığı (Evet/Hayır), depremden sonra gelişen halen devam etmekte olan her-
hangi bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı (Evet/Hayır), yaşıyorsa nasıl bir sağlık sorunu
olduğu, depremden sonra ortaya çıkan ve halen devam eden herhangi bir bağımlılığı (siga-
ra, alkol, internet, madde alışkanlığı gibi) olup olmadığı (Evet/Hayır), depremden sonra ge-
lişen halen devam eden hafıza ile ilgili problemler yaşayıp yaşamadığı (Evet/Hayır), dep-
remden sonra gelişen ve halen devam eden herhangi bir korkuya sahip olup olmadığı
(Evet/Hayır), evet ise ne tür bir korku olduğu, depremden sonra herhangi bir psikolojik
yardım alıp almadığı (Evet/Hayır). 

2.3. Verilerin Toplanması 
Araştırmanın ölçme aracı, 2004-2005 öğretim yılında üniversite öğrencilerinden 1999
Marmara veya Bolu-Düzce depremlerinden en az birini yaşayanlara Nisan-Mayıs 2005 ta-
rihleri arasında uygulanmıştır. Anketin uygulaması yaklaşık 20 dakika sürmüştür.

2.4. Verilerin Analizi 
Araştırmanın verilerinin analizi SPSS paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ve-
riler, ki-kare (χ2) yöntemi ile 0.05 önem düzeyi ile analiz edilmiştir. 

3. BULGULAR

3.1. Depremin Uzun Dönemli Sonuçlarının Betimlenmesi
Araştırmada, deprem yaşantısı geçiren üniversite öğrencileri üzerinde depremin uzun dö-
nemli sonuçları (sağlık, bağımlılık ve hafıza problemleri ile korku oluşturma) açısından da-
ğılımları Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Deprem Yaşamış Üniversite Öğrencilerinde Depremin Uzun Dönemli Sonuçları

*toplam n=209

Tablo 1 incelendiğinde, deprem yaşamış üniversite öğrencilerinin depremden sonra
%22’sinin herhangi bir sağlık sorunu yaşadığı, %15.30’unda bir bağımlılığın oluştuğu,
%31.10’unun hafıza ile ilgili problemler yaşadığı ve %42.10’unun da korku geliştirdiği gö-
rülmektedir. Ayrıca, tablodaki bulgular depremden yaklaşık altı yıl sonra bireylerin büyük
çoğunluğunun depremden kaynaklanan sağlık problemleri, bağımlılık ve hafıza ile ilgili
problemleri halen yaşamadığına işaret etmektedir. Bununla birlikte, bulgular katılımcıların
yaklaşık yarısına yakınının depremden sonra ortaya çıkan ve varlığını hala devam ettiren
korkulara sahip olduğunu da göstermektedir.

Depremden sonra sağlık sorunu yaşayan katılımcıların (%22) bu sağlık sorunlarının neler
olduğuna ilişkin elde edilen yanıtların dağılımı incelendiğinde ise “fiziksel sağlık” soru-
nu olarak cevap verenlerin oranı %1.90 iken “psikolojik sağlık” sorunu olarak cevap ve-
renlerin %98.10 [“ne tür” bir sağlık sorunu olduğuna ilişkin açık uçlu soru için belirti-
len cevaplar: psikolojik içerikli sorunlar (%12.90), depresyon (%2.9), panik atak
(%2.4), apartman korkusu (%0.5), uyku problemleri (%0.5), psikolojik sarsıntı (%0.5)
ve korkular (%0.5)] olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu dağılım, depremden sonra yaşanılan
sağlık sorunlarının büyük bir çoğunluğunun psikolojik içerikli sorunlar olduğunu ortaya
koymaktadır. Ayrıca, depremden sonra fiziksel sorunlar yaşadığını belirtenlerin tümü ve
psikolojik sorunlar yaşadığını belirtenlerin %36.40’ü depremden sonra herhangi bir psi-
kolojik yardım almadığını belirtirken, %63.60’ı depremden sonra psikolojik yardım aldı-
ğını belirtmektedir.

Aynı zamanda, depremden sonra gelişen korkuların (%42.10) neler olduğuna ilişkin elde
edilen yanıtların dağılımı incelendiğinde ise sallanmaktan veya sarsıntıdan korkma
(%18.20), yeniden deprem yaşayacağı korkusu (%17.00), yalnız kalma korkusu veya evde
tek başına kalma korkusu (%13.60), karanlıktan korkma (%12.50), kapalı alanda kalma
korkusu (%10.20), yüksek sesten korkma (%5.70), gürültüden korkma (%4.50), yüksek-
likten korkma (%4.50), ailesini kaybetme korkusu (%2.30), ani sesten korkma (%2.30),
ölüm korkusu (%2.30), ambulanstan korkma (%1.10), aniden uyandırılmaktan korkma
(%1.10), dar alanlardan korkma (%1.10), el fenerinden korkma (%1.10), lambalara bak-
maktan korkma (%1.10), uyanamama korkusu (%1.10) biçiminde olduğu görülmektedir.
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3.2. Cinsiyete Göre Bulgular
Araştırmada, deprem yaşantısı geçiren üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri ile depremin
uzun dönemli sonuçları (sağlık, bağımlılık, hafıza problemleri ve korku oluşturma) arasın-
da önemli bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri ile
depremin onlar üzerindeki uzun dönemdeki sonuçları arasında ilişki olup olmadığına iliş-
kin ki-kare testi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Deprem Yaşamış Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Depremin Uzun
Dönemli Sonuçları

*p<.01**p<.0001

Tablo 2 incelendiğinde, genel olarak hem kızların hem erkeklerin büyük çoğunluğunun
depremden sonra gelişen ve halen devam eden sağlık problemleri, bağımlılık alışkanlıkla-
rı ve hafıza ile ilgili problemler yaşamadıklarını göstermektedir. Ancak, depremden sonra
gelişen ve halen devam eden korkulara yaklaşık yarısının (%42.10) sahip olduğu da anla-
şılmaktadır. 

Depremden sonra herhangi bir sağlık sorunu oluşmayanların oranı %78 iken sağlık soru-
nu olanların %22 olduğu görülmektedir. Bu oranlar, cinsiyet açısından incelendiğinde ise
kızlarda (%69.60) depremden sonra sağlık sorunları daha çok oluşurken erkeklerde
(%51.50) depremden sonra sağlık sorunlarının daha az oluştuğu görülmektedir. Analiz so-
nuçları, üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre depremden sonra sağlık sorunlarının
oluşup oluşmadığına ilişkin verdikleri yanıtlardaki gözlenen bu ilişkilerin önemli olduğu-
nu ortaya koymaktadır [x2(1)=6.41,p<.01]. Bu sonuç, kızlar tarafından depremden sonra
sağlık sorunlarının daha çoğunlukla yaşandığına işaret etmektedir. Kızların yaşadığı bu sağ-
lık sorunlarının neler olduğu incelendiğinde, sağlık sorunu yaşayan kızların %9.37’si fizik-
sel sağlık sorunları yaşarken, %90.63’ünün psikolojik sağlık sorunları yaşadığı görülmek-
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tedir. Böylece, depremden sonra yaşanılan sağlık sorunlarının büyük bir çoğunluğunun psi-
kolojik içerikli sorunlar olduğunu ve bu sorunların daha çoğunlukla kızlar tarafından ya-
şandığı belirtilebilir.

Depremden sonra herhangi bir bağımlılık oluşup oluşmadığı incelendiğinde, deprem ya-
şayanların büyük bir çoğunluğunda (%84.70) herhangi bir bağımlılığın oluşmadığı ve
cinsiyetle önemli derecede ilişkili olmadığı görülmektedir. Önemli olmamakla birlikte,
erkeklerin depremden sonra bağımlılık geliştirme oranlarının (%62.50) kızlara göre
(%37.50) daha fazla olduğu da dikkati çekmektedir. Depremden sonra hafıza ile ilgili
problemler yaşayanların (%31.10) yaşamayanların (%68.90) yaklaşık yarısı kadar oldu-
ğu görülmektedir. Bu oran cinsiyet açısından incelendiğinde ise hafıza ile ilgili problem
yaşayanların %69.20’si kızlar iken yaşamayanların %54.20’sinin erkekler olduğu görül-
mektedir. Analiz sonuçları, üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre depremden son-
ra hafızaları ile ilgili problem yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin verdikleri yanıtlardaki
gözlenen bu farkın cinsiyetleri ile önemli derecede ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır
[x2(3)=9.85,p<.002].

Üniversite öğrencilerinin %42.10’u depremden sonra bir korku geliştiğini belirtirken
%57.90 ise gelişmediğini ifade etmektedir. Bu dağılım cinsiyet açısından incelendiğinde,
depremden sonra kendisinde herhangi bir korku geliştiğini belirtenlerin %70.50’si kız
iken gelişmediğini belirtenlerin %59.50’si erkektir. Analiz sonuçları da, üniversite öğ-
rencilerinin cinsiyetlerine göre depremden sonra gelişen bir korkuya sahip olup olma-
dıklarına ilişkin verdikleri yanıtlar arasındaki ilişkinin önemli olduğunu ortaya koymak-
tadır [x2(4)=18.36,p<.0001]. Bu sonuç, depremden kaynaklanan şu an korku yaşayanla-
rın büyük çoğunluğunu kızların oluşturduğunu göstermektedir. Bu korkuların neler oldu-
ğuna ilişkin dağılım cinsiyet açısından incelendiğinde ise, hem kızlar hem erkeklerde en
çok geliştirilen korkunun yeniden deprem yaşayacağı korkusu olduğu ve bu korkunun,
korku duygusu geliştiren kızların %16.13’ü ve erkeklerin %19.23’ü tarafından yaşandı-
ğı görülmektedir.

3.3. Depremde Kaybedilen Aile Üyesi veya Yakını Olup Olmamasına
Göre Bulgular

Araştırmada, deprem yaşantısı geçiren üniversite öğrencilerinin depremde aile üyeleri ve
yakınlarını kaybetme durumu ile depremin uzun dönemli sonuçları (sağlık, bağımlılık ve ha-
fıza problemleri ve korku oluşturma) arasında önemli bir ilişki olup olmadığı incelenmiş-
tir. Üniversite öğrencilerinin depremde aile üyesi veya yakınını kaybedip kaybetmemesi ile
onlar üzerindeki depremin uzun dönemli sonuçları arasında ilişki olup olmadığına ilişkin
ki-kare testi sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Deprem Yaşamış Üniversite Öğrencilerinin Depremde Aile Üyesi veya Yakınını Kaybedip
Kaybetmeme Durumuna Göre Depremin Uzun Dönemli Sonuçları

*p≥.01

Tablo 3 incelendiğinde, depremde aile üyelerini veya yakınlarını kaybedenlerin oranının
%21.05 olduğu görülmektedir. Bu bireyler, depremde akrabasını (%47.70), arkadaşını
(%29.50), komşusunu (%6.80), kardeşini (%4.0), enişte ve kuzenini (%4.50), anneanne
ve kuzenini (2.30), hala ve arkadaşını (%2.30), ve kuzenini (%2.30) kaybettiklerini ifade
etmektedirler. Bu bireylerden depremden sonra sağlık sorunu yaşayanların, bağımlılık ge-
liştirenlerin ve hafıza ile ilgili problemler yaşayanların oranının yaşamayanlara göre ol-
dukça düşük olduğu görülmektedir. Ancak, depremde aile veya yakınını kaybedenlerin
depremden sonra herhangi bir korku geliştirip geliştirmeme oranlarının ise yaklaşık aynı
olduğu anlaşılmaktadır.

Analiz sonuçları, depremde aile üyesini veya yakınını kaybedip kaybetmeme durumu ile
depremden sonra sağlık problemi geliştirme, hafıza ile ilgili problemler yaşama ve her-
hangi bir korku geliştirme arasında önemli bir ilişki olmadığına işaret etmektedir. Ancak,
depremde aile üyesini veya yakınını kaybedip kaybetmeme durumu ile depremden sonra
bir bağımlılığın ortaya çıkması arasındaki ilişkinin önemli olduğu belirlenmiştir
[x2(2)=6.15,p<.01].  Bu sonuç, depremde ailesini veya yakınlarını kaybetmeyenlerin çok
büyük çoğunluğunun (%81.90) depremden sonra ortaya çıkan ve halen devam eden her-
hangi bir bağımlılığa sahip olmadıklarını ortaya koyarken depremde aile üyesini veya ya-
kınını kaybedenlerin (%8.10) yaklaşık üçte birinin depremden sonra ortaya çıkan bir ba-
ğımlılığa halen sahip olduğunu göstermektedir.
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4.4. Depremden Sonra Çadır veya Prefabrik Evlerde Barınıp
Barınmamaya Göre Bulgular

Araştırmada, deprem yaşantısı geçiren üniversite öğrencilerinin depremden sonra çadır ve-
ya prefabrik evlerde barınıp barınmaması ile depremin uzun dönemli sonuçları (sağlık, ba-
ğımlılık ve hafıza problemleri ile korku oluşturma) arasında önemli bir ilişki olup olmadı-
ğı incelenmiştir. Üniversite öğrencilerinin depremden sonra çadır veya prefabrik evlerde
kalıp kalmaması ile onlar üzerindeki depremin uzun dönemli sonuçları arasında ilişki olup
olmadığına ilişkin kay-kare testi sonuçları Tablo 4’de gösterilmiştir.

Tablo 4. Deprem Yaşamış Üniversite Öğrencilerinin Depremden Sonra Çadır veya Prefabrik
Evlerde Barınıp Barınamamasına Göre Depremin Uzun Dönemli Sonuçları

*p<.05, **p<.01

Tablo 4 incelendiğinde, depremden sonra çadır veya prefabrik evlerde barınanların oranı-
nın %53.11 olduğu görülmektedir. Bu bireylerin depremden sonraki evlerinin hasar duru-
mu incelendiğinde, %1.40’ının evinin yıkıldığı, %11.00’nin çok hasar gördüğü, %28.20’si-
nin az hasar gördüğü, %59.30’ünün hasar görmediği ortaya çıkmaktadır. 

Analiz sonuçları, depremden sonra çadır veya prefabrik evlerde barınıp barınmama duru-
mu ile depremden sonra bir bağımlılığın ortaya çıkması ve hafıza ile ilgili problemler ara-
sında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir [sırasıyla x2(2)=7.27,p<.01 ve
x2(3)=3.76,p<.05].  Bu sonuç, depremden sonra çadır veya prefabrik evlerde kalanların
depremden sonra ortaya çıkan bir bağımlılığa daha çok sahip olduğunu (%75.00) ve hafıza
ile ilgili problemlerin daha çok ortaya çıktığını (%63.10) göstermektedir. 
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4. TARTIŞMA
Araştırma sonuçları, depremden yaklaşık altı yıl sonra bireylerin depremden kaynaklanan
sağlık problemleri, bağımlılık alışkanlıkları ve hafıza ile ilgili problemleri çok fazla geliş-
tirmediklerini göstermektedir. Bununla birlikte, katılımcıların yaklaşık yarısına yakınının,
depremden sonra ortaya çıkan ve varlığını hala devam ettiren korkulara sahip olduğunu or-
taya koymaktadır. Bu korkuların neler olduğuna ilişkin dağılım cinsiyet açısından incelen-
diğinde ise, hem kızlar hem erkeklerde en çok geliştirilen korkunun yeniden deprem ya-
şama korkusu olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, Marmara bölgesindeki depremlerden sonra
yapılan araştırma bulguları ile tutarlılık göstermektedir (Abalı ve diğ., 2002; Karaırmak ve
Aydın, 2003). Aynı zamanda çocuk ve ergenlerde, travmanın tekrar etmesine ilişkin yaşa-
nılan korkunun, travmatik olayların uzun süreli bir sonucu (Yule ve diğ., 2000)olması da
bu araştırmanın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca, deprem sırasında hissedilen
korkunun şiddetinin, deprem sonrası psikolojik bozuklukların önemli yordayıcılarından ol-
duğu bulguları da (Livanou ve diğ., 2002; Livanou ve diğ., 2004; Başoğlu ve diğ., 2002;
Şalcıoğlu ve diğ., 2003) bu araştırma bulgusunu destekler nitelikte olduğu söylenebilir.
Araştırma sonuçları, deprem birdenbire ve kontrol edilemez olduğu ve yaşamı tehdit etti-
ği için insanlarda korku yarattığı ve yeni depremlerin yaşanma olasılığının fazla olmasının
da yaşanılan bu korkuların uzun yıllar kalıcı nitelik taşımasına yol açtığını göstermektedir. 

Araştırmada cinsiyetin depremin uzun dönemli sonuçları açısından önemli olduğu bulun-
muştur. Araştırma sonuçları, kız öğrencilerin erkeklere göre daha çok sağlık ve hafıza
problemleri yaşadıklarını ve daha çok korku geliştirdiklerini göstermektedir. Bağımlılık
oluşmasında ise cinsiyetler arasında bir farklılık bulunmamıştır. Bu bulgu, literatürde do-
ğal felaketlerin psikolojik sonuçları açısından cinsiyetler arasında farklılıkların olduğunu
gösteren araştırma bulguları (Alparslan ve diğ., 1999; Başoğlu ve diğ., 2002 ; Erdur, 2002;
Karancı ve Rüstemli, 1995; Kaya, 2004; Lai ve diğ., 2004; Livanou ve diğ., 2002 ; Manu-
el ve Anderson, 1993; Vernberg ve diğ., 1996; Yang ve diğ., 2003; Yılmaz, 2004; Yurtse-
ver ve Ergenç, 2004 ) ile tutarlılık göstermektedir. Sonuç olarak, kızların felaketler karşı-
sında incinebilirlik durumlarının daha fazla olduğu ifade edilebilir. Bu durumun ise kızla-
rın daha duygusal davranabilmeleri, ailelerine daha çok bağlı olmaları ve aileleri için da-
ha çok endişelenmelerinden kaynaklandığı belirtilebilir. Aynı zamanda, kızların olumsuz
duygularını daha kolaylıkla açıklayabildikleri ve sonuçta daha çok psikolojik sonuç belirt-
miş olabilecekleri söylenebilir. 

Araştırma sonuçları, depremde aile üyesini veya yakınını kaybedip kaybetmeme durumu
ile depremden sonra sağlık problemi geliştirme, hafıza ile ilgili problemler yaşayıp/yaşa-
mama ve herhangi bir korku geliştirip/geliştirmeme arasında önemli bir ilişki olmadığını
göstermektedir. Bununla birlikte, depremde aile üyesini veya yakınını kaybedip kaybetme-
me durumu ile depremden sonra bir bağımlılığın ortaya çıkması arasında önemli bir ilişki
olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, depremde aile üyesini veya yakınını kaybedenlerin, yak-
laşık üçte birinin depremden sonra ortaya çıkan bir bağımlılığa sahip olduklarını göster-
mektedir. Bu bulgu, travma yaşayanlarda alkol tüketiminin arttığı (Stewart, 1996; Green
ve diğ., 1992) bulguları ile tutarlıklık gösterirken, alkol tüketiminin azaldığını gösteren
araştırma bulgusu   (Shimizu ve diğ., 2000) ile tutarsızlık göstermektedir. Bu tutarsızlık du-
rumu ise genellikle kültürel ortam ile açıklanmaktadır. Bazı kültürlerde yaşanılan felaket
sonucunda bireylerde güçlü bir öz disiplin oluşması sonucunda alkol tüketiminin azaldığı
belirtilmektedir (Shimizu ve diğ., 2000). Depremde can kaybı yaşayanlarda psikopatolo-
jinin görülme sıklığının daha çok olduğu (Yurtsever ve Ergenç, 2004; Başoğlu ve diğ.,
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2002 ; Erdur, 2002; Livanou ve diğ., 2002; Alparslan ve diğ., 1999) dikkate alındığında,
depremzedelerin can kaybı ile baş etmede zorlandıkları ifade edilebilir. Sonuç olarak, dep-
remde aile üyelerini veya yakınlarını kaybedenlerin, bu durum ile baş etmede mevcut baş
etme kaynaklarının yetersiz kaldığı ve sigara, alkol, internet gibi başka baş etme kaynakla-
rına yönelebildikleri söylenebilir. 

Araştırma sonuçları, depremden sonra çadır veya prefabrik evlerde barınıp barınmama du-
rumu ile depremden sonra sağlık problemi geliştirme ve herhangi bir korku geliştirip/ge-
liştirmeme ile anlamlı düzeyde ilişkili olmadığını göstermektedir. Bu bulgu, deprem son-
rası barınma biçimi ile depresyon arasında bir ilişkinin olmadığı (Kaya, 2004) bulgusu ile
tutarlılık göstermektedir. Bununla birlikte araştırmada, depremden sonra çadır veya prefab-
rik evlerde kalanların depremden sonra ortaya çıkan bir bağımlılığa daha çok sahip olduğu
ve hafıza ile ilgili problemlerin daha çok ortaya çıktığı bulunmuştur. Bu bulgu, depremden
sonra yaşam stilinde olumsuz değişiklikler olanların, yaşam stilinde değişme olmayan ve-
ya iyi yönde değişmeler olanlara göre daha fazla travma sonrası stres bozukluğu göster-
dikleri (Fukuda ve diğ., 1999) bulgusu ve doğal felaketler sonucunda hafıza problemleri-
nin yaşandığı bulguları (Yang ve diğ., 2003; Bahrick ve diğ., 1998) ile desteklenmektedir.
Sonuç olarak, depremden sonra yaşam biçimlerini değiştirmek zorunda kalanların, bu de-
ğişiklikler ile baş etmede zorlandıkları ve böylece çeşitli bağımlıklar geliştirdikleri ve ha-
fıza problemleri yaşadıkları ifade edilebilir. 

Sonuç olarak, araştırma bulguları, deprem yaşayan çocuk ve ergenlerin depremin uzun dö-
nemli psikolojik sonuçlarına sahip olabildiklerine işaret etmektedir. Bu uzun dönemli psi-
kolojik sonuçlar içerisinden bireylerin çoğunluğunun çeşitli korkulara sahip olmaları, bu
korkuların ise daha çok kızlarda gelişmesi dikkati çekmektedir. Bir başka deyişle korku,
depremin uzun dönemdeki en yaygın sonucudur. Aynı zamanda, depremde aile üyesini ve-
ya yakınlarını kaybetme ile depremden sonra çadır ve prefabrik evlerde kalmanın deprem
yaşayanlarda uzun dönemde olumsuz psikolojik sonuçların ortaya çıkmasında önemli fak-
törler olduğu da görülmektedir. Özellikle depremde can kaybı yaşayanlar ve depremden
sonra yaşam biçimini değiştirmek durumunda kalanlar, aradan geçen uzun sürede bu du-
rumla baş etmek için çeşitli bağımlılıklar geliştirebilmektedirler.

Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmada travma literatürü kapsamında,
depremin olası uzun dönemli psikolojik sonuçları olarak sağlık problemleri, bağımlılık, ha-
fıza problemleri ve korkular incelenmiştir. Aynı zamanda, psikolojik sonuçları etkileyebi-
lecek olan farklı değişkenlerle yeni araştırmalar yapılabilir. Bu araştırmalarla depremin
uzun dönemli psikolojik sonuçlarına ilişkin örüntü daha geniş bir biçimde ortaya konabi-
lir. Araştırma, 17 Ağustos 1999 Marmara veya 12 Kasım 1999 Bolu-Düzce depremini ya-
şamış küçük bir üniversite öğrencisi grubu ile gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, benzer
araştırmaların deprem yaşamış farklı gruplarla da tekrarlanması büyük önem taşımaktadır.
Bir diğer sınırlılık ise, araştırmada kullanılan istatistiksel sınırlılıktır. Araştırmada, deprem
yaşantısı geçiren bireylerde depremin uzun dönemli etkilerini ortaya koymaya yönelik bil-
giler, kapalı uçlu anket soruları ile elde edilmiştir. Bu verilerin çözümlenmesinde ise ki
kare analizi kullanılmıştır. Bu yöntemsel sınırlılık nedeniyle, araştırmanın benzer veri grup-
ları üzerinde geçerli ve güvenirliği sağlanmış ölçme araçları ve daha güçlü istatistiksel test-
ler kullanılarak gerçekleştirilmesi, depremin uzun dönemli etkilerinin daha iyi anlaşılma-
sına katkı getirebilecektir. Ayrıca, depremin uzun dönemli etkilerinin deneysel, boylamsal
ve kesitsel araştırma yöntemleri kullanan değişik araştırmalarla ortaya konması da önemli
katkılar sağlayacaktır. Araştırma bulguları da, bu sınırlılık içerinde değerlendirilmelidir.
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