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Özet / Abstract

Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(2):118-126

Amaç: 03 Ocak 2008 günü Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Diyarbakır’ın işlek bir caddesin-
de otomobil içerisine konulan patlayıcılarla terörist bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu çalışmada meydana gelen bu 
patlamaya görsel ya da işitsel olarak tanık olan kişilerde patlamanın 1 ve 3 ay sonrasında Travma Sonrası Stres 
Bozukluğu (TSSB) oranlarını ve TSSB gelişimi açısından risk faktörlerinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya, patlamanın meydana geldiği caddeye komşuluğu olan apartmanlarda yaşayanlar ve işyerle-
rinde çalışanların arasından patlamaya görsel ya da işitsel olarak tanık olan 216 kişi alınmıştır. Katılımcılara patla-
madan sonraki 1. ve 3. aylarda sosyodemografik veri formu ve Travmatik Stres Belirti Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Katılımcılar arasında 1. ay sonunda TSSB gelişme oranı %12.5, 3. ay sonunda TSSB gelişme oranı ise 
%9.6’dır. 1. ay sonunda TSSB gelişimi açısından psikiyatrik bozukluk öyküsünün bulunuyor olması ve patlama 
sırasında fiziksel yaralanmaya uğramak risk faktörleriyken, 3. ay sonunda, psikiyatrik bozukluk öyküsü bulunuyor 
olması risk faktörü olarak saptandı.

Sonuç: Terörist saldırılara maruz kalanlarda yüksek oranda TSSB görülmektedir. Türkiye’de bu tür saldırılar son-
rasında daha fazla çalışmanın yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmalardan elde edilecek verilerin ışığında risk 
altındaki bireylere yönelik koruyucu ve tedavi edici ruh sağlığı hizmetleri planlanmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Terörist Saldırı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Risk Faktörü

SUMMARY: Factors Affecting the Diagnosis of Post-Traumatic Stress Disorder After a Terrorist Attack

Objective: On 3 January 2008 explosives placed in an automobile on a thoroughfare in Diyarbakir, southeastern 
Turkey exploded in a terrorist attack. The aim of this study was to determine the risk factors for the diagnosis of 
and the rate of post-traumatic stress disorder (PTSD) among individuals who were eye- or earwitnesses to the 
explosion 1 and 3 months after the explosion. 

Methods: Among the residents and workers in close proximity to the explosion site, 216 individuals who were eye- 
or earwitnesses to the explosion were included in the study. A sociodemographic data form and a traumatic stress 
symptom scale were administered to the participants 1 and 3 months following the explosion.

Results: In all, 12.5% of the participants were diagnosed with PTSD 1 month post-explosion versus 9.6% 3 months 
post-explosion. While history of psychiatric disorder and physical injury were risk factors for PTSD 1 month post-
explosion, risk factors 3 months post-explosion was history of psychiatric disorder. 

Conclusions: PTSD occurs at high rates in individuals exposed to terrorist attacks. More studies following such 
events are required in Turkey. In light of these results it is advised that individuals at risk of PTSD receive therapeutic 
and preventive interventions provided by mental health professionals.

Key Words: Terrorist Attack, Post-traumatic Stress Disorder, Risk Factor
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GİRİŞ

03 Ocak 2008 günü Türkiye’nin Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde bulunan Diyarbakır’ın işlek bir 
caddesinde otomobil içerisine konulan patlayıcılarla te-
rörist bir saldırı gerçekleşmiş, bu saldırıda resmi kaynak-
lara göre 6 kişi yaşamını yitirmiş 67 kişi ise yaralanmış-
tır. Terörizm kitleler üzerinde en yüksek psikolojik etkiye 
neden olabilecek şekilde tasarlanan bir savaşım biçimidir 
(Everly ve Mitchell 2001). Travma sonrası stres bozuklu-
ğu (TSSB) felaketlerden sonra en sık görülen psikolojik 
bozukluklardan birisidir (Galea ve ark. 2005). Birçok ça-
lışma terörist saldırılara doğrudan tanık olmuş kişilerde 
TSSB’nin yüksek oranlarda görüldüğünü bildirmektedir 
(Norris ve ark. 2002). Terörist saldırlar sonrası TSSB ge-
lişimi İrlanda, İsrail, Fransa, Tanzanya (Gidron 2002), 
ABD (North ve ark. 1999), Kenya (Frank ve ark. 2004) 
ve İspanya (Gabriel ve ark. 2007) gibi ülkelerde çalışıl-
mıştır. Bu çalışmaların bir kısmında travmaya maruz 
kalan kişilerde TSSB gelişimi açısından risk faktörleri 
araştırılmıştır. Frank ve arkadaşları (2004) 7 Ağustos 
1998’de Kenya’da meydana gelen bombalı terörist saldırı 
sonrasında yaptıkları çalışmada, kadın olmanın, evli ol-
mamanın, eğitim düzeyinin düşük olmasının, patlama 
sırasında saldırının meydana geldiği bölgede bulunma-
nın, patlamaya görsel olarak tanıklık etmenin, yara-
lanmış olmanın, yaralanmanın tam olarak iyileşmemiş 
olmasının, yas tutuyor olmanın (patlama nedeni ile bir 
yakın ya da tanıdığının ölmüş olması), patlamadan son-
ra ekonomik güçlükler yaşamanın, yaralanma nedeni ile 
çalışamıyor olmanın TSSB gelişimi ile ilişkili olduğunu 
saptamışlardır. 

Türkiye, yakın tarihinde bu tür terörist saldırılara 
maruz kalmış bir ülke olmasına karşın bu saldırıların ki-
şiler üzerinde nasıl bir psikolojik etkiye neden olduğu ile 
ilgili yapılmış çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışmanın 
amacı 03 Ocak 2008’de meydana gelen patlamaya görsel 
ya da işitsel olarak tanık olan kişilerde patlamanın 1 ve 
3 ay sonrasında TSSB oranlarını belirlemek ve bununla 
ilişkili risk faktörlerini saptamaktır. 

YÖNTEM

Çalışmaya, patlamanın meydana geldiği caddeye 
komşuluğu (cephesi) olan toplam 7 apartmanda yaşa-
yanlar ve işyerlerinde çalışanlar arasından patlamaya 
görsel ya da işitsel olarak tanık olan 16 yaş ve üzerin-
deki onayları alınmış (16-18 yaş arasındaki kişiler için 
anne ve babalarının onayı da alınarak) tüm kişiler dahil 
edildi. Bu apartmanlarda yaklaşık 200 hane mevcuttur. 
Patlamadan sonraki 1. ayda ulaşılan 443 kişiden 92’si 

(%20.8) çalışmaya katılmayı reddetti, bu kişilere neden 
reddettikleri sorulmadı. 44 kişi (%9.9) formları uygun 
bir şekilde doldurmamıştı. Veri formları değerlendirilen 
307 kişiden 216’sı patlama anına görsel ya da işitsel ola-
rak tanıklık etmişti. 3. ayda bu 216 kişiden 22’si (%10.8) 
çalışmaya katılmayı reddetti, 30 kişiye (%13.9) çeşitli 
nedenlerle (taşınma, şehir dışında bulunma vb) ulaşı-
lamadı ve 18 kişinin (%8.3) veri formları yeterli bilgi 
içermiyordu. Böylece 3. ay verileri patlama anına gör-
sel ya da işitsel olarak tanıklık eden 146 kişi üzerinden 
değerlendirildi. Katılımcılara 1. ve 3. aylarda aşağıdaki 
veri formları uygulandı. Veri formları 2 psikiyatri uzma-
nı ve 2 psikiyatri asistanı tarafından kişilere yaşadıkları 
ev ve çalıştıkları işyerlerine gidilerek ulaştırıldı. Formlar, 
dağıtılan ev ve işyerlerine 3 gün içerisinde en az 2 defa 
tekrar gidilerek toplandı. Okuma yazma bilmeyen kişi-
lerin formlarının doldurulmasında çalışmacılar tarafın-
dan yardımcı olundu. Çalışmacılar, Diyarbakır’da yaygın 
olarak konuşulan Kürtçe ve Zazaca dillerini de bildikle-
rinden tercüman kullanılmadı. Katılımcılarla psikiyatrik 
görüşme yapılmadı. 

Veri formları

1- Sosyodemografik veri formu: Tarafımızdan hazır-
lanan bu veri formuyla katılımcılara, isimleri (isteğe bağ-
lı), yaşları, cinsiyetleri, medeni durumları, yalnız yaşayıp 
yaşamadıkları, ücret karşılığı çalışıp çalışmadıkları (ev 
kadınları çalışmayan kategorisinde değerlendirildi) ve 
eğitim düzeyleri soruldu. Yaşam öykülerinde daha önce 
psikiyatrik bozukluk geçirip geçirmedikleri soruldu. Bu 
soruya ‘evet’ ya da ‘hayır’ şeklinde yanıt vermeleri isten-
di. Meydana gelen patlama ile ilgili olarak ise patlamanın 
olduğu noktaya yakınlıkları, patlama nedeniyle evlerin-
de/işyerlerinde fiziksel hasar meydana gelip gelmediği, 
patlamadan sonra ölü ve/veya yaralılarla karşılaşıp kar-
şılaşmadıkları, yardım çalışmasına katılıp katılmadıkları, 
patlama nedeni ile kendilerinin ya da bir tanıdıklarının 
fiziksel zarar görüp görmediği, tanıdıklarından ölenle-
rin olup olmadığı, patlama karşısında hissettikleri kor-
ku, dehşet ve çaresizliğin derecesi soruldu. Katılımcılara 
hangi etnik kökene mensup oldukları, böyle bir sorunun 
ret oranlarını arttırabileceği öngörüsü nedeni ile sorul-
mamıştır. 

2- Travmatik Stres Belirti Ölçeği: Bu ölçek, Başoğlu 
ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilmiş, güvenilir-
lik ve geçerlilik çalışması yapılmıştır. Toplam 23 mad-
deden oluşan, kişilerin kendi kendilerini son bir ay için 
değerlendirdikleri, dörtlü likert tipi bir ölçektir. Her 
maddenin puanları 0-3 arasındadır ve ölçek toplam pu-
anı maddelerin toplanması ile elde edilir. İlk 17 maddesi 
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DSM-IV’te belirtilen TSSB belirtilerini, son altı maddesi 
ise depresyon belirtilerini sorgular. Bu 17 maddeden elde 
edilen puanın 25 ve üzerinde olması muhtemel TSSB’ye 
işaret eder. Başoğlu ve arkadaşları TSSB için duyarlılık 
ve özgüllüğün %81 olduğunu bildirmişlerdir (Başoğlu 
ve ark. 2001).

İstatistiksel analiz

Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 15 istatistik 
programı kullanıldı. Patlama sonrasında Travmatik Stres 
Belirti Ölçeği’ne göre TSSB gelişen ve gelişmeyenler, 
sosyodemografik verilerden sınıflandırılmış olanlar açı-
sından kikare analizi, normal dağılıma uyanlar açısından 
student t testi analiziyle karşılaştırıldı. Bu analizlerde an-
lamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. TSSB ge-
lişimi için risk faktörlerinin değerlendirilmesinde Lojistik 
regresyon ve lineer regresyon analizleri kullanılmıştır. 
Lojistik regresyon modeline, 1. ay analizlerinde anlamlı 
fark saptanan (anlamlılık düzeyi p≤0.10 olarak alınmış-
tır) değişkenler sokulmuştur (Rothman ve Greenland 
1998). Ayrıca 3. ay analizine 1. ay sonundaki muhtemel 
TSSB varlığı da ek olarak konulduğunda değişkenlerin 
anlamlılık düzeylerinde farklılaşma olup olmadığı in-

celenmiştir. ‘Patlama karşısında ne kadar korku, dehşet 
ya da çaresizlik hissetiniz’ sorusuna verilen yanıt (1. ay 
değerlendirmesinde anlamlı fark çıkmasına karşın), bu 
belirtinin zaten TSSB açısından tanı koydurucu olması 
sebebiyle lojistik regresyon analizine alınmamıştır. Ayrıca 
3. ay değerlendirmelerinde yine aynı soruya verilen ya-
nıtlar ‘hiç’, ‘biraz-orta’ ve ‘şiddetli’ şeklinde sınıflandırıl-
dığında istatistiksel açıdan karşılaştırılamadığından ‘var’ 
ve ‘yok’ (‘hiç’ yanıtları ‘yok’ kategorisinde, ‘biraz-orta’ ve 
‘şiddetli’ yanıtları ise ‘var’ kategorisinde değerlendirilmiş-
tir) şeklinde sınıflandırılmıştır.

BULGULAR

Patlamadan sonraki 1. ayda çalışmaya katılanların 
%50’si (108) kadın, %50’si (108) erkekti. Ortalama 
yaşları 33.68±11.45 (16-70 yaş aralığında) ve ortalama 
aylık gelirleri 1773.75±1626.17 TL idi. %59.3’ü (128) 
evli, %32.9’u (71) üniversite mezunuydu, hiçbiri yalnız 
yaşamıyordu ve %71.3’ü (154) halen çalışmaktaydılar. 
Patlamanın ardından 1. ay sonunda değerlendirilen 216 
kişiden 27’si (%12.5) Travmatik Stres Belirti Ölçeği’ne 
göre TSSB tanısı almıştır. TSSB gelişen ve gelişmeyen iki 
grup karşılaştırıldığında, TSSB gelişenlerde psikiyatrik 

TABLO 1. Patlamadan 1 Ay Sonra TSSB Gelişen ve Gelişmeyen İki Grubun Sosyodemografik Verilerinin Karşılaştırılması.

Cinsiyet

      Kadın

      Erkek

Medeni durum

      Evli

      Evli değil

Eğitim

      İlkokul ve altı

      Ortaöğrenim

      Üniversite

İş durumu

      Çalışıyor

      Çalışmıyor/ev kadını

Psikiyatrik bozukluk öyküsü

      Var

      Yok

Ortalama yaş

Ortalama aylık gelir

14

13

16

11

7

15

5

19

8

7

20

31.33

1549.71

51.9

48.1

59.3

40.7

25.9

55.6

18.5

70.4

19.6

25.9

74.1

12.12

1679.24

94

95

112

77

34

89

66

135

54

9

180

34.02

1810.83

49.7

50.3

59.3

40.7

18.0

47.1

34.9

71.4

28.6

4.8

95.2

11.35

1620.19

0.042

0.000

3.069

0.013

15.429

1.142

0.728

0.837

1.000

0.216

0.909

<0.001

0.255

0.468

108

108

128

88

41

104

71

154

62

16

200

33.68

1773.75

50.0

50.0

59.3

40.7

19.0

48.1

32.9

71.3

28.7

7.4

92.6

11.45

1626.17

   TSSB: Travma Sonrası Stres Bozukluğu.

TSSB
N/Ortalama %/sd

TSSB yok
N/Ortalama %/sd

TSSB
X2/t p N/Ortalama  %/sd
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bozukluk öyküsünün (%25.9, %4.8) anlamlı derecede 
yüksek olduğu saptandı (X2= 15.429 ve p<0.001). 1. ay 
sonunda katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve 
TSSB gelişen ve gelişmeyenlerin bu özellikler açısından 
karşılaştırılması tablo 1’de sunulmuştur. 

Bu 216 katılımcıdan %19.4’ü (42) patlamanın göz-
lerinin önünde olduğunu, %80.6’sı (174) gürültüyü ve 
sarsıntıyı hissettiklerini, %58.3’sı (126) ölü ve yaralılarla 
karşılaştığını, %8.3’ü (18) fiziksel olarak yaralandığını 
(bu yaralanmaların tümü hafif düzeyde yaralanmalardı 
ve yatırılarak tedaviyi gerektirmemişti) bildirmişti. TSSB 
gelişenlerde gelişmeyenlere göre, patlamaya görsel olarak 
tanıklık etmiş olma (%37.0, %16.9), ölü ve yaralılarla 
karşılaşmış olma (%81.5, %55.0), patlama nedeniyle 
fiziksel yaralanmaya uğramış olma (%29.6, %5.3), bir 
yakın ya da tanıdığının ölmesi (%18.5, %6.9) ve yara-
lanmış olması (%37.0, %15.9) oranlarının anlamlı dü-
zeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (sırasıyla X2= 6.097 

ve p= 0.014, X2= 6.803 ve p= 0.009, X2= 18.320 ve p< 
0.001, X2= 4.190 ve p= 0.041, X2= 7.013 ve p= 0.008). 
Patlamadan 1 ay sonra TSSB gelişen ve gelişmeyen iki 
grubun patlamaya olan tepkilerinin ve patlamanın so-
nuçlarının karşılaştırılması tablo 2’de sunulmuştur.

Patlamanın ardından 3. ay sonunda değerlendirilen 
146 kişiden 14’ü (%9.6) Travmatik Stres Belirti Ölçeği’ne 
göre muhtemel TSSB tanısı almıştır. TSSB gelişen ve ge-
lişmeyen iki grup karşılaştırıldığında, TSSB gelişenlerde 
psikiyatrik bozukluk öyküsünün (%42.9, %6.1) an-
lamlı derecede yüksek olduğu saptandı (X2= 19.768 ve 
p<0.001). 3. ay sonunda katılımcıların sosyodemografik 
özellikleri ve TSSB gelişen ve gelişmeyenlerin bu özellik-
ler açısından karşılaştırılması tablo 3’te sunulmuştur.

Patlamadan sonraki 3. ayda, TSSB gelişenler ve ge-
lişmeyenler karşılaştırıldığında, TSSB gelişenlerde bir 
yakın ya da tanıdığının yaralanmış olması oranının 
(%42.9, %12.9) anlamlı düzeyde yüksek olduğu belir-

TABLO 2. Patlamadan 1 Ay Sonra TSSB Gelişen ve Gelişmeyen İki Grubun Patlamaya Olan Tepkilerinin ve Patlamanın Sonuçlarının Karşılaştırıl-
ması.

Patlamaya yakınlık

 Görsel tanıklık

 İşitsel tanıklık

Ölü ve yaralılarla karşılaşma

 Var

 Yok

Ev/işyerinde fiziksel hasar

 Var

 Yok

Korku dehşe çaresizlik

 Hiç

 Az-orta

 Şiddetli

Fiziksel yaralanma

 Var

 Yok

Yakın/tanıdık ölümü

 Var

 Yok

Yakın/tanıdık yaralanma

 Var

 Yok

10

17

22

5

26

1

0

0

27

8

19

5

22

10

17

37.0

63.0

81.5

18.5

96.3

3.7

0.0

0.0

100.0

29. 6

70.4

18.5

81.5

37.0

63.0

32

157

104

85

158

31

14

42

133

10

179

13

176

30

159

16.9

83.1

55.0

45.0

83.6

16.4

7.4

22.2

70.4

5.3

94.7

6.9

93.1

15.9

84.1

6.097

6.803

3.019

10.800

18.320

4.190

7.013

0.014

0.009

0.082

0.005

<0.001

0.041

0.008

42

174

126

90

184

32

14

42

160

18

198

18

198

40

176

19.4

80.6

58.3

41.7

85.2

14.8

6.5

19.4

74.1

8.3

91.7

8.3

91.7

18.5

81.5

   TSSB: Travma Sonrası Stres Bozukluğu.

 TSSB 

    N:27                      %

     TSSB yok 

 N:189                    % X2 p N:216  %
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lendi (X2= 8.571 ve p= 0.003). Patlamadan 3 ay sonra 
TSSB gelişen ve gelişmeyen iki grubun patlamaya olan 
tepkilerinin ve patlamanın sonuçlarının karşılaştırılması 
tablo 4’te sunulmuştur.

1. ay analizlerinde anlamlı fark saptanan (anlamlılık 
düzeyi p≤0.10 olarak alınmıştır) psikiyatrik bozukluk 
öyküsü (p< 0.001), patlamaya yakınlık (p=0.014), ölü 
ve yaralılarla karşılaşma (p=0.009), ev/işyerinde fiziksel 
hasar (p=0.082), fiziksel yaralanma (p<0.001), yakın/
tanıdık ölümü (p=0.041), yakın/tanıdık yaralanması 
(p=0.008) değişkenleri hem 1. ay sonu hem de 3. ay 
sonu TSSB gelişimini etkileyen risk faktörlerini sapta-
mak amacıyla lojistik regresyon analizine sokulmuştur. 
Böylece 1. ay sonunda psikiyatrik bozukluk öyküsüne 
sahip olmanın [OR(Odds ratio)=10.764)] ve patlama 
sırasında fiziksel yaralanmaya uğramanın (OR=5.782), 
3. ay sonunda ise psikiyatrik bozukluk öyküsüne sahip 
olmanın (OR=10.637) TSSB gelişimi açısından risk 
faktörü olduğu saptanmıştır. Ancak 1. ayda muhtemel 
TSSB varlığı 3. aydaki TSSB gelişimi açısından bir de-
ğişken olarak değerlendirmeye alındığında, psikiyatrik 
bozukluk öyküsüne sahip olmanın 3. ay sonunda TSSB 
gelişimi açısından risk faktörü olmadığı belirlenmiştir. 

1. ayda muhtemel TSSB varlığının (OR=27.744) ise 3. 
ay sonunda TSSB gelişimi açısından risk faktörü olduğu 
saptanmıştır. Diğer değişkenler açısından anlamlılık dü-
zeylerinde değişiklik olmamıştır. Patlamadan 1 ve 3 ay 
sonra lojistik regresyon analizine göre TSSB gelişimini 
etkileyen risk faktörleri tablo 5’te sunulmuştur.

Travmatik Stres Belirti Ölçeği’nde katılımcıların ilk 
17 maddeden aldıkları toplam puan kullanılarak, 1. ve 
3. ay için aynı bağımsız değişkenlerle yapılan lineer reg-
resyon analizinde 1. ay sonunda psikiyatrik bozukluk 
öyküsüne sahip olmanın (t=4.523, p<0.001) ve patla-
ma sırasında fiziksel yaralanmaya uğramanın (t=2.155, 
p=0.032) Travmatik Stres Belirti Ölçeği toplam puanı 
üzerinde anlamlı derecede etkili olduğu ancak patla-
maya yakınlık (t= -1.108), ölü ve yaralılarla karşılaşma 
(t=1.558), yakın/tanıdık ölümü (t= 1.220), ev/işyerinde 
fiziksel hasar (t=1.059) ve yakın/tanıdık yaralanmasının 
(t= 1.706) ise anlamlılık yaratmadığı (p>0.05) saptan-
mıştır. 3. ay sonunda ise psikiyatrik bozukluk öyküsüne 
sahip olmanın (t=2.946, p=0.004) Travmatik Stres Belirti 
Ölçeği toplam puanı üzerine anlamlı derecede etkili ol-
duğu, patlamaya yakınlık (t= -1.362), ölü ve yaralılarla 
karşılaşma (t=0.899), yakın/tanıdık ölümü (t=1.331) ve 

TABLO 3. Patlamadan 3 Ay Sonra TSSB Gelişen ve Gelişmeyen İki Grubun Sosyodemografik Verilerinin Karşılaştırılması.

Cinsiyet

 Kadın

 Erkek

Medeni durum

 Evli

 Evli değil

Eğitim

 İlkokul ve altı

 Ortaöğrenim

 Üniversite

İş durumu

 Çalışıyor

 Çalışmıyor/ev kadını

Psikiyatrik bozukluk öyküsü

 Var

 Yok

Ortamala yaş

Ortalama aylık gelir

10

4

8

6

3

6

5

10

4

6

8

36.00

2602.09

71.4

28.6

57.1

42.9

21.4

42.9

35.7

71.4

28.6

42.9

57.1

14.69

2344.38

67

65

75

57

26

68

38

94

38

8

124

32.81

1617.68

50.8

49.2

56.8

43.2

19.7

51.5

28.8

71.2

28.8

6.1

93.9

10.89

1587.78

2.170

0.001

0.412

0.000

19.768

-1.003

-1.859

0.141

0.981

0.814

0.986

<0.001

0.318

0.066

77

69

83

63

29

74

43

104

42

14

132

33.12

1712.67

52.7

47.3

56.8

43.2

19.9

50.7

29.4

71.2

28.8

9.6

90.4

11.28

1687.38

   TSSB: Travma Sonrası Stres Bozukluğu.

 TSSB 

    N/Ortalama             %/sd 

TSSB yok

    N/Ortalama              %/sd X2/t p N/Ortalama  %/sd
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yakın/tanıdık yaralanmasının (t=1.025) ise anlamlılık 
yaratmadığı (p>0.05) belirlenmiştir. Lojistik regresyon 
analizinde yapıldığı gibi lineer regresyon analizinde, 1. 
ayda muhtemel TSSB varlığı 3. aydaki TSSB gelişimi 
açısından bir değişken olarak değerlendirmeye alındı-
ğında psikiyatrik bozukluk öyküsüne sahip olmanın 3. 
ay sonunda Travmatik Stres Belirti Ölçeği toplam puanı 
üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. 1. ayda muhtemel 
TSSB varlığının (t=6.506, p<0.001) ise 3. ay sonunda 
Travmatik Stres Belirti Ölçeği toplam puanı üzerinde an-
lamlı derecede etkili olduğu saptanmıştır.    

TARTIŞMA

Katılımcıların 1. ay sonundaki TSSB oranı %12.5, 3. 
ay sonundaki TSSB oranı ise %9.6 olarak saptanmıştır. 
Terörist saldırılardan sonra yapılan çalışmalarda popü-
lasyonda %7 ile %35 gibi yüksek TSSB oranları bildi-
rilmiştir (Galea ve ark. 2002, Schlenger ve ark. 2002, 
Frank ve ark. 2004, Gabriel ark. 2007, Abenhaim ve 

ark. 1992). Üzerinde çalışılan örneklemlerin özellikleri, 
çalışmalarda saptanan TSSB oranları arasındaki farka 
neden olan önemli bir etmen olabilir. Örneğin; Gabriel 
ve arkadaşlarının (2007) 11 Mart 2004’te Madrid’de 
meydana gelen bombalı saldırı sonrasında fiziksel olarak 
yaralanan grupta TSSB oranını %44.1, yakındaki yerle-
şim biriminde yaşayanlardaki TSSB oranını ise %12.3 
olarak bildirmişlerdir. Ancak bu değişkenliği sadece çe-
şitli yöntemsel farklılıklarla açıklamak güçtür. Travmatik 
olayların neden olduğu yıkım, yol açtığı can kaybı ve 
çalışmanın yapıldığı zaman gibi pek çok etmen hastalık 
yaygınlıklarını değiştirebilir (Başoğlu ve ark. 2002).

Çalışmamızda, lojistijk regresyon analizinde 1. ve 3. 
ay için psikiyatrik bozukluk öyküsüne sahip olmanın 
TSSB gelişimi açısından risk faktörü olduğu belirlen-
di. Psikiyatrik bozukluklar TSSB riskini, TSSB diğer 
psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkma riskini arttırır 
(Perkonigg ve ark. 2000). Psikiyatrik bir bozukluk öykü-
süne sahip olmak TSSB gelişimi için güçlü bir risk fak-
törüdür (Breslau ve ark. 1995, Blanchard ve ark. 1995, 

TABLO 4. Patlamadan 3 Ay Sonra TSSB Gelişen ve Gelişmeyen İki Grubun Patlamaya Olan Tepkilerinin ve Patlamanın Sonuçlarının Karşılaştırıl-
ması.  

Patlamaya yakınlık

      Görsel tanıklık 

      İşitsel tanıklık

Ölü ve yaralılarla karşılaşma

      Var

      Yok

Ev/iş yerinde fiziksel hasar                  

      Var

      Yok

Korku dehşet çaresizlik

      Var

      Yok

Fiziksel yaralanma

      Var

      Yok

Yakın/tanıdık ölümü

      Var

      Yok

Yakın/tanıdık yaralanma

      Var

      Yok

3

11

10

4

14

0

14

0

1

13

2

12

6

8

21.4

78.6

71.4

28.6

100.0

0.0

100.0

0.0

7.1

92.9

14.3

85.7

42.9

57.1

24

108

75

57

110

22

122

10

11

121

10

122

17

115

18.2

81.8

56.8

43.2

83.3

16.7

92.4

7.6

8.3

91.7

7.6

92.4

12.9

87.1

0.089

1.111

2.747

1.139

0.024

0.755

8.571

0.766

0.292

0.097

0.286

0.877

0.385

0.003

27

119

85

61

124

22

136

10

12

134

12

134

23

123

18.5

81.5

58.2

41.8

84.9

15.1

93.2

6.8

8.2

91.8

8.2

91.8

15.8

84.2

TSSB: Travma Sonrası Stres Bozukluğu.

TSSB
N: 14                   %

TSSB yok
N:132                 % X2 p N: 146  %
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North ve ark. 1999, Brewin ve ark. 2000, Hapke ve ark. 
2006). Ancak 1. ayda muhtemel TSSB varlığı 3. aydaki 
TSSB gelişimi açısından bir değişken olarak değerlendir-
meye alındığında, 1. ayda muhtemel TSSB varlığının 3. 
ay sonunda TSSB gelişimi açısından risk faktörü olduğu, 
psikiyatrik bozukluk öyküsüne sahip olmanın ise 3. ay 
sonunda TSSB gelişimi açısından risk faktörü olmadığı 
saptanmıştır. Verger ve arkadaşları (2004) 1995 ve 1996 
yıllarında bombalı terörist saldırılara doğrudan maruz 
kalmış kişilerde yaptıkları çalışmada çalışmamızdakine 
benzer bir istatistiksel yöntem kullanmışlar ve sonuç ola-
rak patlama nedeniyle psikiyatrik bozukluk gelişmiş ol-
masının, patlamaların üzerinden ortalama 2.6 yıl geçmiş 
olmasına karşın TSSB açısından risk faktörü olduğunu, 
patlama öncesinde psikiyatrik bozukluk öyküsüne sa-
hip olmanın ise risk faktörü olmadığını belirlemişlerdir. 
Patlamadan 1 ay sonraki verilerin analizinde saptanan 

diğer risk faktörü ise patlama sırasında fiziksel yaralan-
maya uğramış olmadır. Bombalama yöntemiyle yapılan 
terörist saldırılardan sonra yapılan çalışmalarda, fiziksel 
yaralanmaya uğramış olmanın TSSB gelişimi açısından 
bir risk faktörü olduğu (Verger ve ark. 2004, Frank ve 
ark. 2004) bildirilmiştir. Çalışmamızın 3. ay verileri in-
celendiğinde ise patlama nedeniyle fiziksel yaralanmaya 
uğramış olmanın TSSB gelişimi açısından risk faktörü 
olmadığı saptanmıştır. Katılımcılarımızda patlama ne-
deniyle oluşan fiziksel yaralanmaların hafif düzeyde 
(ayaktan müdahale ile iyileşen, organ hasarı bırakmayan 
ve çalışmasına ve sosyal yaşamını sürdürmesine engel ol-
mayan) olması, fiziksel yaralanmaya uğramış olmanın 3. 
ayda TSSB tanısının konulabilmesini etkileyecek bir risk 
faktörü olarak saptanmamış olmasını sağlamış olabilir. 
Frank ve arkadaşlarının (2004) bombalama yöntemi ile 
yapılan terörist saldırıdan 1 ve 3 ay sonra yaptıkları çalış-

TABLO 5. Patlamadan 1 ve 3 Ay Sonra Lojistik Regresyon Analizine Göre TSSB Gelişimini Etkileyen Risk Faktörleri.

                      1. Ay    3. Ay

OR %95 GA p OR %95 GA p

Psikiyatrik bozukluk öyküsü

      Yok

      Var

Patlamaya yakınlık

      Görsel tanıklık

      İşitsel tanıklık

Ölü ve yaralılarla karşılaşma

      Yok

      Var

Ev/işyerinde fi ziksel hasar

      Yok

      Var

Fiziksel yaralanma

      Yok

      Var

Yakın/tanıdık ölümü

      Yok

      Var

Yakın/tanıdık yaralanması

      Yok

      Var

1

10.764

1

0.522

1

2.248

1

2.017

1

5.782

1

2.070

1

1.589

3.206-36.176

0.191-1.426

0.726-6.955

0.230-17.657

1.732-19.297

0.543-7.893

0.572-4.416

0.000

0.205

0.160

0.526

0.004

0.331

0.374

1

10.637

1

0.766

1

1.042

1

Olgu yok

1

0.285

1

5.816

1

3.353

2.578-44.702

0.162-3.620

0.245-4.423

0.016-5.144

0.661-51.162

0.784-14.335

0.001

0.736

0.810

0.395

0.113

0.103

OR: Odds ratio, GA: Güven aralığı.
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mada TSSB gelişimi açısından fiziksel yaralanmanın yanı 
sıra oluşan yaralanmanın tam olarak iyileşmemesinin bir 
risk faktörü olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışmamızda patlamadan sonraki 1. ayda TSSB ge-
lişen ve gelişmeyen iki grup karşılaştırıldığında, TSSB 
gelişenlerde, patlamaya görsel olarak tanıklık etmiş 
olma, ölü ve yaralılarla karşılaşmış olma, bir yakın ya da 
tanıdığının ölmesi veya yaralanmış olması, ev/işyerinde 
fiziksel hasar meydana gelme oranları anlamlı düzeyde 
yüksek olmasına rağmen (p≤0.10) hiçbiri TSSB gelişimi 
açısından risk faktörü olarak belirlenmemiştir. Terörist 
saldırılarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda patlama-
ya görsel olarak tanıklık etmenin (Galea ve ark. 2005, 
Frank ve ark. 2004), patlama nedeniyle bir yakın ya da 
tanıdık ölümünün (Frank ve ark. 2004, Gabriel ve ark. 
2007) TSSB gelişimi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. 
Bu çalışmanın yapılmasına neden olan terörist saldı-
rı, literatürdeki benzer çalışmaların yapılmasına neden 
olan saldırılara göre yol açtığı can kaybı ve yaralı sayısı, 
neden olduğu yıkım açısından daha küçük ölçeklidir. 
Bu faktörler çalışmaya alınabilen ve TSSB gelişen kişi 
sayısının daha az olmasına neden olmuştur. Bu durum 
daha önceki çalışmalarda etkili olduğu bildirilen risk 
faktörlerinin çalışmamızda saptanamamasına neden ol-
muş olabilir.

Çalışmamızın 1. ve 3. ay verileriyle yapılan ikili ana-
lizlerde, TSSB gelişmiş olanlarda gelişmemiş olanlara 
göre cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu açısın-
dan fark saptanmamıştır. Yapılan çalışmalarda, terörist 
saldırı sonrasında kadınlarda erkeklere göre (Frank ve 
ark. 2004, Verger ve ark. 2004, Solomon ve ark. 2005), 
evli olmayanlarda ya da yalnız yaşayanlarda evlilere göre 
(Frank ve ark. 2004, Verger ve ark. 2004), çalışmayan-
larda çalışanlara göre (Verger ve ark. 2004) daha yüksek 
oranda TSSB geliştiği saptanmıştır. Erkeklerin anlamlı 
derecede yüksek oranda patlamaya görsel olarak tanık-
lık etmiş olmaları (p=0.006) ve daha yüksek oranda ölü 
ve yaralılarla karşılaşmaları (p=0.013) cinsiyetler ara-
sında fark gelişmemesine neden olmuş olabilir. Travma 
sonrasında sosyal desteğin azlığı ruhsal bozuklukların 

görülme olasılığını arttırabilmektedir (Özaltın ve ark. 
2004). Medeni durum farklılığının TSSB gelişimi açı-
sından önemli bir etmen olduğunu bildiren çalışmalar, 
bu durumu özellikle travma sonrası dönemde sosyal des-
tek düzeyi ile ilişkilendirmişlerdir (Brewin ve ark. 2000). 
Çalışmamızda evli olmayanlar arasında yalnız yaşayan 
bulunmamaktadır. Çalışmamızın yapıldığı bölge insan-
larının halen kolektivist bir toplum içinde yaşadıkları 
da göz önünde bulundurulduğunda, travma sonrası dö-
nemde TSSB gelişimi açısından medeni durumun farka 
neden olmaması öngörülebilir. Çalışmamızdaki eğitim 
durumunun TSSB gelişenlerde etkili bir faktör olmadı-
ğına dair sonuç yapılan diğer çalışmaların (Verger ve ark. 
2004, Frank ve ark. 2004, Gabriel ve ark. 2007) sonuç-
ları ile uyumludur.

Çalışma örneklemimizin, çalışmanın yapıldığı kent 
ve ülke ortalamalarına göre yüksek eğitimli olması, daha 
yüksek ortalama aylık gelire sahip olması, özellikle 3. 
ay değerlendirmelerinde katılımcı sayısının azalmasıyla 
birlikte bazı istatistiksel değerlendirmelerin yapılmasının 
zorlaşması (örneğin; 3. aydaki katılımcılarımızın tümü-
nün ev/işyerinde fiziksel hasar meydana gelmiş olması 
nedeniyle lojistik regresyon analizine bu değişkenin gir-
memesi gibi) çalışmamızın kısıtlılıkları arasındadır.

Bu çalışma, daha önceki yıllarda yaşanmış olmasına 
rağmen bombalı terörist bir saldırı sonrasında Türkiye’de 
yapılmış ilk çalışmadır. Ülkemiz kendine özgü koşulları 
nedeniyle bu tür saldırıların tekrar yaşanabilmesi açı-
sından risk altındadır. Çalışmamızın sonuçları terörist 
saldırılara maruz kalanlarda yüksek oranda TSSB görül-
düğüne dair bilgileri destekler niteliktedir. Kılıç (2008) 
travmatik deneyimi olan kişilerden ruhsal belirtiler gös-
terenlerin çoğunun tedaviye başvurmadığını bildirmiş-
tir. Bu nedenle risk altındaki bireylerin travmatik olay 
öncesi hangi özelliklere sahip olduklarının belirlenmesi 
koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunumunu 
planlarken yararlı olacaktır. Aynı zamanda bu tür saldı-
rıların psikolojik sonuçlarını ortaya koyacak daha geniş 
örneklemlerin bulunduğu ve daha uzun vadeli çalışma-
lara ihtiyaç vardır.
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