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ÖZ 

Giriş: Depremzedeler afetlerin akut travmatik etkilerinin yanı sıra aile bireylerini kaybetmek, ikamet ettikleri yeri 
terk etmek zorunda kalmak, okul değiştirmek gibi ciddi psikolojik stresli durumlarla da karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Doğal afetler sonrası gelişen hastalıklar arasında gerilim tipi baş ağrısı travma sonrası stres bozukluğundan sonra 
en sık görülen ikinci durumdur. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma gerilim tipi baş ağrısı açısından deprem sonrası yer değiştirmek zorunda kalan 
(Grup 1), deprem geçirip yer değiştirmeyen (Grup 2) ve yıkıma neden olacak bir deprem yaşamamış ergenlerde 
(Kontrol Grup) yürütüldü. Tüm hasta gruplarının epidemiyolojik ve demografik özellikleri kaydedildi. Baş ağrısı 
olan hastalar, baş ağrısı nedeniyle okula gelememe, okul ödevlerini yapamama, ev işlerine yardım etme gibi 
günlük aktiviteleri açısından sorgulandı ve kayıt altına alındı. Grupların karşılaştırılmasında Student's t testi ve ki-
kare testi kullanıldı. P <0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: 498 lise öğrencisinin yaş ortalaması 15.6 ± 0.67 olup, bu öğrencilerin 287'si erkek, 211'i kızdır. Afet 
sonrası yerinden olan ergenlerde gerilim tipi baş ağrısı oranı % 64, deprem sonrası göç etmeyen ve bulunduğu 
yerde kalanlarda ise bu oran % 40 idi. Gerilim tipi baş ağrısı olan Grup 1'deki hastaların% 38,6'sının baş ağrısı 
şiddet skoru yüksek (4-5 puan) olmakla birlikte bu bulgu istatistiksel olarak anlamsızdı. Doksan gün okula 
gelmeme ve ev işlerine yardımda aksama bakımından karşılaştırıldığında üç grup arasında anlamlı fark bulundu.  

Sonuç: Depreme maruz kalan ve yerinden edilmiş ergenlerde baş ağrısı sıklığının ve şiddetinin diğer gruplara 
göre daha yüksek olması, bu grubun deprem bölgesinden uzaklaşmalarına rağmen zorunlu göçün neden olduğu 
ikincil kronik stres faktörlerine maruz kalmaya devam ettiğini düşündürmektedir.   

SUMMARY 

Introduction: In addition to the acute traumatic effects of disasters, earthquake victims are faced with serious 
psychological stressful situations such as loss of family members, having to leave their place of residence, 
changings chools. Among the diseases that develop after natural disasters, tension headache is the second most 
common condition after post traumatic stres disorder. 

Material sand Methods: This study was conducted that on adolescents who had to be displaced after an 
earthquake (Group 1), who did not have an earthquake (Group 2), and who did not experience an earthquake that 
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would cause destruction (Control Group). Epidemiological characteristics of all patient groups were recorded. 
Patients with headaches were questioned and recorded in terms of their daily activities such as absence from 
school due to headaches, not being able to do school homework, and helping with housework. Student's t test 
andchi-square test were used for comparison of the groups. A value of p <0.05 was considered statistically 
significant. 

Results:The average age of 498 high school students was15.6 ± 0.67, 287 of these students were male and 211 
were female. The rate of tension headache was 64% in adolescents displaced after the disaster, and 40% in 
those who did not displaced after the earthquake and stayed where they were.Although 38.6% of the patients in 
Group 1 with tension headache had a high headache severity score (4-5 points), this finding was statistically 
insignificant. A significant difference was found between the three groups in terms of 90 days of absence from 
school and disruption in helping with housework. 

Conclusion: The fact that the frequency and severity of headache among adolescent sex posed to earthquakes 
and displaced are higher than other groups suggests that this group continues to be exposed to secondary 
chronic stres factors caused by forced migration, eventhough they move away from the earthquake zone. 

 
 

 

GİRİŞ 

Tüm dünyada doğal felaketlerin yüzyıllar boyu 
zorunlu yer değiştirmelere sebep olduğu bilin-
mektedir. Türkiye mortalite, morbitide ve yıkım ile 
son bulan depremlerin görüldüğü bir jeolojik yapı-
dadır. Bu depremlerin fizyolojik travmatik sorun-
ları ve çadır kentlerde yaşamaya başlayanların 
akut dönemdeki sağlık sorunları, üzerinde çokça 
çalışılan bir konudur (1-5). Bununla birlikte dep-
rem sonrası kronik dönemde depresyon, anksi-
yete, travma sonrası stres bozukluğu gibi psiko-
lojik etkilerin de oldukça sık görüldüğü hatta 
kişiliğe yansıdığına dair çalışmalar mevcuttur (6-
12). Ergenlik döneminde deprem gibi bir doğal 
afet yaşamak, buna bağlı yaşanılan yer ve okul 
değiştirme, mevcut psikolojik durumu daha da 
kötü etkilemektedir. Bu durum primer psikolojik 
etkilerin yanı sıragerilim tipi baş ağrısı gibi ikincil 
organik hastalıklara da neden olabilmektedir. 
Gerilim tipi baş ağrısının tetikleyicileri arasında 
kaygı,stres, uyku problemleri ve genç yaş yer 
almaktadır (13-15). Bilgilerimiz dahilinde litera-
türde ergen yaşta sık karşımıza çıkan gerilim tip 
baş ağrısının depreme maruz kalmış grup ile 
kontrol grubuyla karşılaştırıldığı bir çalışma 
yoktur. Doğal afetler sonrasında oluşan travma 
sonrası stres bozukluğu ilk akla gelen durumdur 
ve literatürde deprem sonrasıgörülme oranı %1.2 
ila %84.64 arasında değişmektedir (9). Yapılan 
tarama çalışmalarında çocuklarda gerilim tip baş 
ağrısının travmatik stres bozukluğuna benzer 
şekilde %11 ila %57 arasında geniş bir aralıkta 
olduğu rapor edilmektedir (16-19). Biz burada 
deprem sonrası dönemde yaşanan olumsuz 
sosyal koşulların ve psikolojik durumun ergen 

çocuklarda gerilim tip baş ağrısına olan etkilerini 
araştırdık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Katılımcılar 

23 Ekim 2010 ‘da Van ilinde Richter ölçeğine 
göre 7.2 şiddetinde gerçekleşen depremde Van 
ilinde ikamet eden ve depremi yaşamış 265 lise 
öğrencisi çalışmaya alındı. Katılımcılar göç etmek 
zorunda kalanlar (n=178) grup 1 ve depremi 
yaşadıkları aynı yerde ikamet edenler(n=87)grup 
2 olarak değerlendirildi. Göç eden öğrenciler; 
aynı ilin daha gelişmiş bir bölgesine ya da Van’a 
nazaran sosyoekonomik açıdan çok daha geliş-
miş sanayi bölgesi olan kente göç edenlerden 
oluşmaktaydı. Hayatında herhangi bir doğal afet 
yaşamamış 233 lise öğrencisi ise kontrol grubu 
(Grup 3) olarak çalışmaya alındı. Katılımcılar 
sosyoekonomik olarak düşük, orta ve yüksek 
gelirli bölgelerindeki yerleşim alanlarındaki lise 
öğrencileri idi. 

Prosedürler 

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul 
Komitesinden onayı alınmıştır. Tüm katılımcıların 
evlerine depremden 3 yıl sonra araştırmacılar 
tarafından oluşturulan formlar götürüldü. Ailelerin 
ve katılımcı çocuğun onayı alındıktan bir gün 
sonra araştırmacı tarafından (uzman doktor ve 
hemşire) 9. sınıftan itibaren 12. sınıf dahil olmak 
üzere formdaki sorular yöneltildi. Öğrencilerden 
soruları boş bırakan ya da konuyla ilişkisiz cevap 
alınanlar çalışma dışı bırakıldı. 
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Sorular 

Öğrencilerin yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü okul, 
öğrenim gördüğü sınıf, göç zorunluluğu, baş 
ağrısı, baş ağrısı olanların; baş ağrısının şiddeti, 
süresi, sıklığı, okul devamsızlığına sebep olma 
süresi, sosyal aktivitelere katılamama, ev işi ve 
ödevlerin aksamasının son 3 aydaki sayısı sor-
gulandı. Primer baş ağrısı ayırıcı tanısı için, 
bulantı-kusma, hareketle artış, ışık-ses duyar-
lılığı, tek ya da çift taraflı olması, baş ağrısının 
özellikleri (zonklayıcı-sıkıştırıcı-batıcı v.s.), krani-
yal kas duyarlılığı sorgulandı. Baş ağrısı şiddeti 
1’den 5’e kadar sınıflandı. 1 ve 2 hafif baş ağrısı, 
3 orta, 4-5 ise yüksek şiddetli baş ağrısı olarak 
sınıflandırıldı. 

Hastaların sorulara verdiği cevaplar doğrultusun-
da International Classification of Headache 
Disorders 3rd-beta edition beta (IHD-3 beta) 
versiyonuna göre gerilim tipi baş ağrısı tanısı 
konuldu(21). 

Gerilim Baş Ağrısı Tanı Kriterleri (seyrek/sık/ 
kronik gerilim tip baş ağrısı) 

Aşağıdaki kriterleri karşılayan en az 10 atak 

1) Otuz dakikadan 7 güne kadar süren başağrısı 

2) Başağrısının aşağıdaki özelliklerden en az 
ikisine sahip olması: 

 Bilateral yerleşim 
 

 Sıkıştırıcı/basıcı (zonklayıcı olmayan nitelik) 
 

 Hafif veya orta şiddet 
 

 Yürüme ya da merdiven çıkma gibi günlük 
fiziksel aktivitelerle şiddetlenmemesi 

3) Aşağıdakilerden her ikisinin bulunması: 

 Bulantı ya da kusmanın olmaması (iştah-
sızlık olabilir) 

 

 Fotofobi ya da fonofobiden sadece birinin 
olması 

4) Başağrısının başka bir bozukluğa bağlana-
maması 

İstatistik 

İstatistiksel analizlerden ortalama, ortanca, sıklık, 
standart deviasyon (SD) gibi ölçümler Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) Software for 
Windows, version23.0 programı ile yapılmış, 
sonuçlar ortalama± SD olarak verilmiştir. Verilerin 
homojen dağılımı Kolmogorov–Smirnovtesti kul-
lanılarak değerlendirildi. Grupların karşılaştırıl-
masında Student t testi ve ki-kare testi kullanıldı. 
p< 0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi.Non- parametrik verilerin gruplar arasında 
karşılaştırmasında Mann Whitney U testi kulla-
nıldı. 

BULGULAR 

Çalışmaya alınan lise öğrencilerinin (n=498) yaş 
ortalaması 15,6±0,67 olup, 287 (%58)’si erkek, 
211 (%42)‘i kızdı. Gerilim tipi baş ağrısı sıklığı ise 
%58,4 idi.Yaş ve cinsiyet açısından her üç grup 
arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). 
Depreme maruz kalan ergenlerde baş ağrısı 
sıklığı kızlarda % 47,7erkeklerde %62,3 olupara-
daki farkistatistiksel olarak anlamlıidi (p < 0.05). 
Kontrol grubunda ise baş ağrısı sıklığı arasında 
cinsiyetlere göre fark yoktu.  

Gerilim tip baş ağrısı oranı Grup 1’ de%64, grup 
2’ de %40 ve kontrol grubunda da %61 idi. Geri-
lim tip baş ağrısı saptanan Grup 1’ deki hasta-
ların % 38,6’sında(n=114) arasında baş ağrısı 
şiddet skoru yüksek (4-5 puan) idi. Ancak bu 
yükseklik istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 
Katılımcılar baş ağrısı şiddet skoruna göre 
karşılaştırıldığında depreme maruz kalan iki 
grupta da kontrol grubuna göre anlamlı derecede 
yüksek şiddette baş ağrısı mevcuttu (Tablo 2).  

Gerilim tipi baş ağrısı olan her üç grubun ara-
sında 90 gün süresince olan okul devamsızlığı, 
ev işine yardımda aksamada anlamlı bir fark 
bulunurken, ev ödevlerini baş ağrısı nedeniyle 
yapamama ve sosyal aktivitelere baş ağrısı nede-
niyle katılamama da anlamlı bir fark bulunma-
mıştır (Tablo 3). Depreme maruz kalan ergenler 
ile kontrol grubu karşılaştırıldığında gerilim tipi 
baş ağrısı sıklığı anlamsız bulunsa da, baş ağrısı 
olanların baş ağrısı şiddeti, okul devamsızlığı, 
ödev yapamaması, sosyal ve ev işine yardım 
aktivitelerine baş ağrısı nedeniyle katılamaması 
kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuş-
tur ( p < 0.05 ).   
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Tablo 1.Ergenlerin cinsiyet ve yaş dağılımı 

      

ˤ Göç Edenler Göç Etmeyenler Kontrol Toplam p 

 Kız  73 38 100 211 0.894 

Erkek 105 49 133 287 0.710 

Yaş 

 15-16 yaş 91 47 115 253 0,247 

 16-17 yaş 61 31 98 190 0,255 

 17-18 yaş 26 9 20 55 0,552 

ˤ Gruplar arasındaki dağılım için Kolmogorov–Smirnov testi kullanılmıştır. 
 

 

Tablo 2. Baş ağrısına şiddetine göre dağılım 

Baş Ağrısıˤ Göç Edenler** Göç Etmeyenler** Kontrol 

Yok 64 (%35,96) 52 (%59,77) 91 (%39,06) 

Var 114 (%64,04) 35 (%40,23)* 142 (%60,94) 

Şiddet    

1 13 7 26 

2 19 4 44 

3 38 11 46 

4 25*** 7 19 

5 19*** 6 7 
 

 ˤ Gruplar arası karşılaştırmada Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 
 *Baş ağrısı sıklığı anlamlı olarak diğer iki gruba göre düşük sıklıkta (p˂0.05) 
 ** Baş ağrısı şiddeti kontrol grubuna göre daha şiddetli seyreden grup (p˂0.05) 
 ***Yüksek şiddetli baş ağrısı grubunda diğer gruplara göre anlamlı yükseklik (p˂0.05) 
 

Tablo 3. Gruplar arası baş ağrısının günlük aktiviteye yansıması (90 günlük) 

(g/90g) 

ˤ 

Göç 
edenler 
(n=113) 

Göç 
etmeyenler 

(n=35) 
p 

Göç edenler 

(n=113) 

Kontrol 

(n=142) 
P 

Göç etmeyenler 

(n=35) 

Kontrol 

(n=142) 
p 

Devamsızlık 2,30±3,13 1,85±1,92 ,420 2,30± 0,9 3,13±1,60 0,000 1,85 ±1,92 0,96 ±1,60 0,003 

Ödev 
yapamama 

3,73±6,07 2,60± 3,07 ,303 3,73± 6,07 1,61 ±2,96 0,003 2,06 ±4,60 1,61 ±2,96 ,104 

Evdeki işlere 
katılamama 

3,52±6,67 3,97±6,69 ,683 3,52± 5,66 1,80± 3,13 0,001 3,97 ±5,69 1,80± 3,13 0,036 

Sosyal 
aktiviteye 
katılamama 

3,80±4,82 3,62±4,58 ,863 3,80 ±5,48 2,45± 5,03 0,041 3,63± 4,58 2,45± 5,03 ,209 

 

ˤ Gruplar arası karşılaştırmada Studet-t test kullanıldı 

 

TARTIŞMA 

Biz bu çalışmada deprem sonrası göç etmek 
zorunda kalan ve deprem sonrası aynı ikamette 
kalan lise öğrencilerinin gerilim tipi baş ağrısı 
sıklığını ve bu baş ağrısının öğrencilerin sosyal 
hayatlarını ne kadar etkilediğini kontrollü bir 
çalışma ile ortaya koymak istedik. Çalışmamızda 

gerilim tipi baş ağrısı en sık grup 1 de görülmüş 
olup çalışmamıza dahil edilen tüm ergenlerde 
(n=498) oran literatüre göre yüksek idi (%58,4) 
(16-18). Gerilim tipi baş ağrısının en önemli 
tetikleyicilerinden birinin stres olduğu bilinmek-
tedir (13-15). Deprem sonrası göç etmek zorunda 
kalmayan öğrencilerin gerilim tipi baş ağrısı 
sıklığı %40 civarında olup literatür ile uyumlu 
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bulundu. Doğal afetler sonrasında yer değiştir-
meyen kişilerde travma sonrası stres bozuklu-
ğunun ve baş ağrısının göç edenlere nazaran 
daha düşük oranda izlendiği çeşitli çalışmalarda 
gösterilmiştir (16,19). Şehirde ve sosyoekonomik 
düzeyi yüksek alanlarda yaşamanın gerilim tip 
baş ağrısı için bağımsız bir risk faktörü olduğu 
bilinmektedir (20). Çalışmamızda yoğun nüfus ve 
sanayinin olduğu, bir önceki ikamet ile kıyaslan-
dığında ciddi sosyoekonomik farklar içeren bir 
yere gitmek stresi o da gerilim tipte baş ağrılarını 
tetiklemiş olabilir. Ayrıca hem deprem gibi bir 
felakete maruz kalma hem de yaşadığı ve alışa-
geldiği okul, mahalle gibi ortamlardan, arkadaşla-
rından ve akrabalarından ayrı bir yerde yaşama 
zorunluluğunun bu durumu tetiklemiş olması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Göç etmek zorunda kalanlarda yapılan travma 
sonrası stres bozukluğu çalışmalarındaki sıklık 
toplum sıklığının oldukça üstündedir (9, 21). Van 
depremi sonrası yapılan bir çalışmada da travma 
sonrası stres bozukluğunun çocuk ve ergenlerde 
%71’e varan sıklıkta olduğu görülmüştür (11). Ye 
Zhang ve arkadaşlarının çalışmasında çocuk ve 
ergen yaş grubundadeprem sonrası ilk 3 ay baş 
ağrısı sıklığı %41, 6.ayda ise %36 olarak rapor 
edildi. Ayrıca eşlik eden yüksek uykusuzluk 
oranlarıile birlikte baş ağrısı stres bozukluğuna 
bağlı somatizasyonla ilişkili olarak yorumlandı 
(22). 2004 yılında Andaman ve Nikobar adala-
rındaki deprem sonrası göç etmek zorunda kalan 
4864 kişi ile yapılan ve tüm yaş gruplarının de-
ğerendirildiği bir çalışmada psikolojik etkilen-
menin deprem sonrası göç edenlerde etmeyen-
lere göre 2 kat fazla olduğu rapor edildi (23). Bir 
çalışmada deprem gibi afetlerden sonra baş 
ağrısı sıklığının epilepsi gibi aniden atak geçirebi-
lecek bir kronik hastalığı olanlarda endişe ile 
birlikte %73’lere kadar yükseldiği bildirildi (24). 
Çalışmamızda gerilim tipte baş ağrısının yüksek 

oranda olmasına stres bozukluğunun da katkıda 
bulunduğunu düşünmekteyiz. 

Çalışmamızda kontrol grubunda da baş ağrısı 
oranı yüksekti. Bunun nedeni kontrol grubunun 
yaşadığı bölgenin kalabalık olması ile birlikte 
sosyokültürel ve ekonomik koşulları olabilir. Ça-
lışmamızda deprem geçirmiş olmasına rağmen 
göç etmek zorunda kalmayan hastaların baş 
ağrısı sıklığı hem göç edenlere göre hem de 
kontrol grubuna göre düşük çıkmıştır.  

Çalışmamızda Grup 1’de ki hastalar baş ağrısı 
şiddetini yüksek olarak tanımladılar. Bununla 
birlikte baş ağrısının şiddetinden ve sıklığından 
ziyade artık hayatı ne kadar etkilediği ile ilgilis-
kalalar kullanılmaktadır. Baş ağrısının günlük 
hayattaki etkisi hastalığın ağırlığını daha iyi ifade 
etmektedir (25). Biz de bu nedenle gerilim baş 
ağrısı nedeniyle öğrencinin günlük aktivitelerinin 
ne kadar etkilendiğini araştırdık. Depreme maruz 
kalan ve göç eden ergenlerde belirgin günlük 
aktivitelerde etkilenme saptanırken, depreme 
maruz kalıp göç etmeyenlerde okul devamsızlığı 
ve baş ağrısı nedeniyle ev işlerine katılamama 
kontrol grubuna göre yüksek saptanmıştır. 

Uzun dönem deprem gerilim baş ağrısını incele-
diğimiz çalışmada aynı grup ile erken dönem 
sonuçlarımızın olmayışı ve bu grubun post 
travmatik stres bozukluğu açısından değerlen-
dirilmemiş olması çalışmadaki eksikliklerimizdir. 

SONUÇ 

Çalışmamız bulguları yaşanılan doğal afet son-
rası yer değiştirmek zorunda kalınmasının ergen-
lerde stresi bunun da gerilim tipi baş ağrısını 
tetiklediğini göstermiştir. Ülkemizin deprem kuşa-
ğında olduğu gerçeği unutulmadan doğal afetler 
öngörülmeli ve sosyoekonomik ve psikolojik ön-
lemler hem afet öncesinde hemde afet görüldük-
ten sonra alınmalıdır.   
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