
  
 

© Nijenhuis, Van der Hart & Vanderlinden ,2001 
© Türkçe Versiyon: Vedat Şar, 2002 

 
TRAVMATİK YAŞANTILAR ÖLÇEĞİ (T. E. C.) 

  
  
İnsanların başından geçen ileri derecede üzücü ve sarsıcı yaşantılara TRAVMA adı 
verilmektedir. Aşağıdaki listede sizin de başınıza gelmiş olabilecek bazı travma yaşantıları 
sorulmaktadır. Sorularda üç şey üzerinde durulmaktadır: Olay başınızdan geçmiş midir? Olay 
sırasında kaç yaşındaydınız? Olay sizi ruhsal bakımdan ne kadar etkilemiştir?  
 
    
A) Sorulan 29 çeşit olaydan her biri için  başınızdan geçip geçmediğini  EVET ya da HAYIR  
cevabını daire içine alarak işaretleyiniz. 
 
B) EVET cevabını verdiğiniz her soruda olay sırasında kaç yaşında  olduğunuzu yazınız.  Olay 
bir kereden fazla oldu ise her defasında kaç yaşında olduğunuzu belirtiniz. Eğer olay bir yıldan 
fazla sürdü ise belirtiniz (örneğin 7  ile 12  yaş arası) biçiminde yazınız. 
 
C) Başınızdan geçen her bir olayın üzerinizdeki ruhsal ETKİSİNİ  (uygun düşen rakamı daire 
içersine alarak) belirtiniz. 
 
1 = hiç etkilemedi 
2 = biraz etkiledi 
3 = orta derecede etkiledi 
4 = çok etkiledi 
5 = ileri derecede etkiledi 
 
 
İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.  
 
 
 
 
                                    
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

   Başınıza           Kaç yaşında?             Etkilenme 
   geldi mi?                                            
_____________________________________________________________________________ 

    
1.    Çocukluğunuzda anababanıza                                                 
   ya da kardeşlerinize bakmak  
       zorunda olmak         Hayır  Evet        ............          1   2   3   4   5     
 
2.   Ailenizde problemler olması 
      (örneğin ana ya da babanızda  
 alkolizm ya da ruhsal problem 
 olması, fakirlik)           Hayır  Evet  .............          1   2   3   4   5     

 
3. SİZ ÇOCUKKEN aile 

  bireylerinden birinin ölümü 
 (kardeş ya da anababa)  Hayır  Evet .............  1  2   3   4   5     

                                                                           
4. ERİŞKİNLİĞİNİZDE aile 

bireylerinden birinin (çocuk 
 ya da eş) ölümü   Hayır  Evet        .............  1  2   3   4   5     

                                            
 5.   Vücutça ağır yaralanma 
 (örneğin kol ya da bacak kaybı,  
 ağır yanık)    Hayır  Evet  ............. 1   2   3   4   5        
                                                                                    
6. Hastalık,ameliyat ya da kaza 

nedeniyle hayati tehlike geçirme  Hayır  Evet  ............. 1   2   3   4   5        
 

 7.  Anababanızın boşanması  Hayır  Evet  ............. 1   2   3   4   5        
 
 8.  Kendinizin boşanması   Hayır  Evet  ............. 1   2   3   4   5        
      
 9.  Birisinin sizi ölümle tehdit etmesi 
 (örneğin gasp sırasında)  Hayır  Evet   ............. 1   2   3   4   5        
      
10.  Şiddetli ağrı çekme (örneğin 

 yaralanma ya da ameliyat   
 nedeni ile),   Hayır  Evet  ............. 1   2   3   4   5        

    
11. Savaş koşullarında yaşanan 
 olumsuz olaylar (örneğin  
 esir düşme, yakınların ölümü, 
 mahrumiyet, yaralanma)  Hayır  Evet  ............. 1   2   3   4   5         
     
 
 
 



 
 

 

 

 

12. İkinci kuşak olarak savaşın etkilerine 
       maruz kalma (Anababa ya da yakın  
 akrabalarınızın başına savaş koşullarında  
 kötü olaylar gelmiş olması)   Hayır  Evet .............         1   2   3   4   5        
                
13. Başkasının travmaya uğramasına  
 tanık olma.     Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5         
       
14. Anababa ya da kardeşleriniz 
 tarafından duygusal ihmale 
 uğrama (örneğin yalnız 
 bırakılma, yetersiz sevgi görme)   Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5        
 
15. Diğer aile bireyleriniz tarafından 
 duygusal ihmale uğrama 
 (örneğin amca, dayı, teyze, hala, 
 yeğen, büyükanne ve büyükbaba) Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5 
                       
16. Aileniz dışındaki kişiler tarafından 
 duygusal ihmale uğrama  
 (örneğin komşular, arkadaşlar, 
 üvey anababa öğretmenler).  Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5        
 
17.  Anababa ya da kardeşleriniz tarafından 
 duygusal tacize uğrama (örneğin küçük 
 düşürülme, alay edilme, aşağılayıcı isim 
 takılması, sözle tehdit edilme, haksız 
 yere ceza verilmesi)                 Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5        

 
18. Diğer aile bireyleriniz (örneğin amca, 
 dayı, teyze, hala,yeğer, büyükanne ve 
 büyükbaba) taraafından duygusal 
 istismara uğrama (örneğin küçük  
 düşürülme,alay edilme, aşağılayıcı isim  
 takılması, sozle tehdit edilme,  
 haksız yere ceza verilmesi)  Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5        
 
19. Aileniz dışındaki kişiler (örneğin 
 komşular, arkadaşlar, üvey anababa  
 öğretmenler) tarafından duygusal  
 istismara uğrama (örneğin küçük  
 düşürülme, alay edilme, aşağılayıcı isim  
 takılması, sözle tehdit edilme,  
 haksız yere ceza verilmesi)  Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5   
 
      
 



 
 

 

 

 

20. Anababa ya da kardeşleriniz tarafından 
 vücutça istismara uğrama (örneğin, 
 size vurulması, eziyet edilmesi, 
 ya da yaralanmanız)   Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5        
  
21. Diğer aile bireyleriniz (örneğin amca,  
 dayı,teyze, hala, yeğen, büyükanne  
 ve büyükbaba) tarafından  
 vücutça istismara uğrama (örneğin, 
 size vurulması, eziyet edilmesi, 
 ya da yaralanmanız)   Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5        
 
22. Aileniz dışındaki kişiler (örneğin  
 komşular, arkadaşlar, üvey anababa 
 öğretmenler) tarafından vücutça 
 istismara uğrama (örneğin, 
 size vurulması, eziyet edilmesi, 
 ya da yaralanmanız)   Hayır  Evet   .............  1   2   3   4   5        

  
23. Size çok ağır cezalar verilmesi  
                
 Cevabınız evet  ise bu nasıl bir cezaydı, açıklayınız. 
 ……………………………… 
 ……………………………… 
 ……………………………… 
24. Anababa ya da kardeşleriniz 

tarafından cinsel tacize uğrama 
(bedensel temas ya da dokunma 
OLMAKSIZIN cinsel davranışlarda 
bulunulması)   Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5        

 
25. Diğer aile bireyleriniz (örneğin amca, 
 dayı, teyze, hala, yeğen, büyükanne  
 ve büyükbaba) tarafından cinsel tacize  
 uğrama (bedensel temas ya da dokunma  
 OLMAKSIZIN cinsel davranışlarda 

bulunulması)   Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5        
 

26. Aileniz dışındaki kişiler (örneğin  
 komşular, arkadaşlar, üvey anababa 
 öğretmenler) tarafından cinsel 
 tacize uğrama (bedensel temas ya da  

dokunma OLMAKSIZIN cinsel  
davranışlarda bulunulması)  Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5        
 
 

 



 
 

 

 

 

27. Anababa ya da kardeşler tarafından 
 cinsel istismara uğrama (bedensel temas 
 ya da dokunmanın olduğu istenmeyen 
 cinseldavranışlar)   Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5        
 
28. Diğer aile bireyleriniz (örneğin amca, 
 dayı, teyze, hala, yeğen, büyükanne ve 
 büyükbaba) tarafından cinsel istismara 
 uğrama (bedensel temasya da  
 dokunmanınolduğu istenmeyen  
 cinsel davranışlar)   Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5        
 
29. Aileniz dışındaki kişeler (örneğin  
 komşular, arkadaşlar, öğretmenler)  
 tarafından cinsel istismara uğrama 
 (bedensel temas ya da dokunmanın 
 olduğu istenmeyen cinsel davranışlar Hayır  Evet .............  1   2   3   4   5        
 
 
30. Eğer taciz ya da istismara uğradıysanız, bunları kaç kişi yaptı? 
 

A) Duygusal istismar (14-19 arasındaki sorulardan her hangi birine EVET cevabı 
verdiyseniz). 
 
Kişi sayısı: …….. 
 

B) Bedensel istismar (20-23 arasındaki sorulardan her hangi birine EVET cevabı  
verdiyseniz). 
 
Kişi sayısı:……. 
 

C) Cinsel taciz (24-26) arasındaki sorulardan her hangi birine EVET cevabı  
verdiyseniz). 
 
Kişi sayısı: ….. 
 

D) Cinsel istismar (27-29 arasındaki sorulardan her hangi birine EVET cevabı  
verdiyseniz). 
 
Kişi sayısı: ……. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

31. Önceki soruda (30. soru) sözünü ettiğiniz her bir kişi sizin neyiniz oluyordu, belirtiniz. 
(örneğin, baba, erkek kardeş, arkadaş, öğretmen, yabancı, v.b.). Eğer bu kişi sizden en az 
4 yaş büyük idiyse yanına (+) işaret koyunuz. Aksi halde (-) olarak işaretleyiniz.  
 
Örneğin arkadaş (-) ya da amca (+) gibi, 
 
A) Duygusal ihmal …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
B) Duygusal istismar  …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
C) Bedensel istismar …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
D) Cinsel taciz ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
E) Cinsel istirmar…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 

32. Sizi etkilemiş olan BAŞKA travma (ileri derecede üzücü olay) yaşantınız varsa 
onları da belirtiniz. 
 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

 33.1 ve 29 arasındaki sorulardan herhangi birine EVET cevabı verdiyseniz, söz konusu 
olaydan sonra ne kadar destek gördünüz? (Sorunun numarasını ve desteğin düzeyini 
belirtiniz) 
 
Soru numarası   Destek (0= Yok,  1= Biraz,  2= Çok) 
 
……………    …………. 
……………    …………. 
……………    …………. 
……………    …………. 
 
 


