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DÖNEM II/Year II 
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 Değerli öğrenciler ve meslektaĢlarım, 

 

 Yeni bir MaSCo öğrenci kongresinin heyecanını taĢımaktayız. Üniversite, araĢtırma demek, merak sahibi 
insan demek. Merak etmek insanoğlunun varoluĢundan itibaren hep daha iyiyi, daha güzeli aramasının ana sebebi 
olmuĢtur. Merak insanın eğitim hayatında baĢlar ve üniversite yıllarında artarak devam eder. Bu yıllarda alınacak 
doğru formasyon ile, adeta bir bilgi bombardımanına maruz kaldığımız bu yeni çağda, bir bilgiyi analiz ederken, 
önemli önemsiz, öncelikli-değerli olanları ayıklayabilmenin yolu açılır. Siz öğrencilerimiz bu ülkenin genç dimağları 
ve yüksek zekâlı insanları olarak yeni bilgi üretmeye bu yıllarda baĢladınız. Gelecekte daha kapsamlı ve tıbbi pratiği 
etkileyecek araĢtırmaları yapacağınıza eminim. Herkes için önemli bir sorunu doğru bir Ģekilde tespit etmek, 

çözümü için bir çalıĢma tasarlamak, çalıĢmanın her aĢamasını titizlikle planlamak ve yapabilmek, etik kurallara 
uygun hareket etmek, çalıĢma sonuçlarını doğru yorumlayıp analiz etmek, sonuçlarla insanlara yön gösterebilmek 

ve nihayetinde güvenilir ve tekrarlanabilir olmak araĢtırmanın en önemli unsurlarıdır. Tabii ki bu süreçleri 
tamamlayabilmek için araĢtırmacı çok çalıĢır.  

 Yeni bilgi üretmek, bulmak için günümüzde çok geliĢmiĢ aletlere ihtiyacımız varmıĢ gibi görünmesine 
rağmen, iyi bir gözlemci olmak, sadece bakmamak aynı zamanda görmek, sebep sonuç iliĢkisini iyi kurabilmek, çok 
basit bulguların arkasına inebilmek araĢtırıcı bir beynin gereğidir. Bazen klinikteki basit bir gözlem çok önemli 

geliĢmelerin yolunu açabilir. Birçok ilacın kullanma alanları dıĢındaki farklı etkileri ve akabinde yeni endikasyonları 
bu Ģekilde bulunmamıĢ mıdır?  

 MaSCo sizlerin araĢtırma kültürünü yaĢamanız için vardır. Bu nedenle eğitiminizin bir parçasıdır. 69 
tanımlayıcı, kesitsel ve deneysel araĢtırmanın sunulacağı bu kongre bu nedenle çok özel ve önemlidir. Fakültemizin 
araĢtırmacı ruhunu en iyi yansıtan ise, daha yeni taĢındığımız hastanemizdeki yatan ve poliklinik hasta 
memnuniyetinin hemen iki ayrı araĢtırma konusu olmasıdır. Yine benzer Ģekilde fakültemizdeki eğitim sistemine 

iliĢkin öğrencilerimizin görüĢlerini araĢtıran çalıĢmalar da bu meyanda çok çarpıcıdır. Bu konuların seçilmesi bile 
sorgulayan, sorunu hemen tespit etmeye çalıĢan, araĢtıran ve üreten bir fakültenin ispatıdır. Bu çalıĢmaların ortaya 
çıkarılmasında hemen her branĢtan (temel, cerrahi, dahili bilimlerden) 44 öğretim üyemiz danıĢmanlık yapmıĢtır. 
Aralarında 3 çalıĢmaya danıĢmanlık yapan hocalarımıza (Mehmet Ali Gülpınar, ġanda Çalı, Pemra Ünalan, Emel 

Lüleci, Sibel Kalaça, Özlem Sarıkaya) özellikle emekleri nedeniyle tekrar teĢekkür ediyorum. ÇalıĢmaları değerli 
emekleriyle var eden öğrencilerimize ve destek olan tüm öğretim üyelerimize gönülden teĢekkürlerimi sunuyorum. 

 

 

 

         Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel 

               Dekan  
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ON YILDA KENDĠ SESĠNĠ BULAN KONGRE: MaSCo  

 

 

On yılını doldurarak “geleneksel” sıfatını hak eden MaSCo için bir sunuĢ yazısı yazmak üzere bilgisayarın 

baĢına geçtiğim zaman, nereden ve nasıl baĢlayabilirim diye kısa bir tereddüt yaĢadım yaĢamasına, ancak, çok 
uzun sürmedi bu durum. Uzun sürmedi, çünkü içeriden bir ses acabalarımı sonlandırıverdi. Tabi ya!.. MaSCo on 
yılını doldurmuĢtu ve bir baĢkasının sesine ihtiyacı yoktu artık. Kendi sesi vardı, kendi sesi ve hikayesi… 

Ve bu durumda yapılacak en iyi Ģey, bu sese kulak vermek, MaSCo‟nun kendini anlatmasına izin vermek 
olacaktı…  

Geçen on yıl içinde Marmara Tıbbın tarihinin önemli bir bileĢeni haline gelmiĢti MaSCo. Paneller ve 
konferanslarla birlikte “Marmara: Dün, bugün ve yarın” ile Fakültemize yönelik, bir değerlendirme yapılarak, Dar 

Bir Patika”da yola çıkılmıĢ, “Sağlık Hizmeti ve Tıp Eğitimi Penceresinden Avrupa Topluluğu-Türkiye Etkileşimi” ile 
Avrupa Birliği süreciyle devam edilmiĢti. Bir taraftan “Akıntıya Karşı Bilim”in savuculuğu yapılmıĢ, fakat diğer 

taraftan “Genom: Gen tedavisi, ilaç gelişiminde yeni olasılıklar ve etik”, “Genetik Transformasyon: Nereye kadar” 
ve “Bilgi ve Teknoloji Çağında Hekimlik: suyun öte yanı” ile sorgulanmıĢtı. Fotoğrafların Ģahitliğinde “Bitlis’te Bir 
Gönüllü Mecburi” ile hekimliğe ait yaĢanmıĢlıklar ve duygular resim olmuĢ, Ģiire düĢmüĢ, müziğe dönüĢmüĢ; 
“Anadolu Mitolojisinden Tıbba Geçen Terimler” ile bu topraklarda tıbbın izi sürülmüĢ, “Sembollerin Etkinliği: Güç, 

doğum ve şaman” ile sağlığa tıbbi antropolojinin perspektifinden bakılmıĢtı. Yeri gelmiĢ “Ateş Altındayken 
Sağlığımız” ile tek bir canın dahi sayıya dönüĢtürülmesine itiraz edilmiĢ, savaĢlarda atılan bomba ve mermiler 
yüreklere düĢürülmüĢtü. “Ayın Arka Yüzü: Tıp öğrencilerinin bakışıyla tıp eğitimi” ile öğrencilerin, “Sağlıkta 
Gönüllülük: Sivil toplum kuruluşları, görev ve sorumlukları” ile sivil toplum kuruluĢlarının, “Küresel Isınma” ile 
çevrenin sesine ses verilmiĢ; “Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmet Sunumu: Özellikler, planlanması ve 
uygulamalar” ile neler yapabileceğiz masaya yatırılmıĢ, “Hekim ve Toplumsal Sorumluluk” ile vicdanlar yeniden 
ayağa kaldırılmıĢtı. Kimi zaman “Konumuz İnsan” ile psikolog eĢliğinde iç dünyamızın derinliklerine inilmiĢ, 

“Kadınlar ve Erkekler, Farklar ve Benzerlikler” sorgulanmıĢ; kimi zaman “Sağlıkta Sınır Ötesi” ile sınır tanımayan 
doktorlarla ötelere doğru yola çıkılmıĢtı. “Hekimler, Hastalar ve Öyküler” ile hekim öykücüler, “Müzik ve Hekimlik” 
ile hekim müzisyenler hatırlanmıĢ; “Edebiyat ve Sağlık” ile edebiyat ürünlerinde, “Türkülerde Hekimlik ve İyi Hekim 
Olmak” ile türkülerimizde sağlığın izi sürülmüĢtü. Bugünü ve geleceğimiz, geçmiĢin gözüyle yeniden düĢünmek 
amacıyla “Türk Tıp Tarihine Genel Bakış” ve “Kök Hücre Tarihinde Unutulmuş Bir Türk: Ord. Prof. Süreyya Tahsin 

Aygün” ile mirasımız ve değerlerimiz hatırlanmıĢ, tartıĢılmıĢ ve yâd edilmiĢti.  

Sözlü ve poster sunumlarıyla toplumsal sağlığımıza ve hastalıklarımıza dair yüzlerce araĢtırmaya yansıyan 

sağlık profilimiz paylaĢılmıĢ ve tartıĢılmıĢtı…   

Ya atölye çalıĢmaları… “Ebru: Suyun gördüğü rüya” ile suyla birlikte herkes kendi rüyasına dalmıĢ, 
“Geçmişte Dahi Geleceği Yaşayan Sanat: Tezhip” ile geçmiĢ ve gelecek Ģimdide yaĢanmıĢ ve “Dinle Neyden” 
diyerek gönüllere ateĢ düĢürülmüĢtü. Bir taraftan “Eğitim Dili ve Geleceğimiz” ile geleceğimize sahip çıkılmıĢ, diğer 
taraftan “Görüntüden Bilgiye” ile sinemanın gözü ve sesi keĢfedilmiĢti. “Denizde Yaşam” ile tekne yolculuğuna 
çıkılıp denizlere adanmıĢ yaĢamlara kulak verilmiĢ, “Kısa Film: Bizim hikayemiz” ile yönetmenliğe ve oyunculuğa 

soyunulmuĢ, “Tıpkı Karikatür” ile deneysel karikatürlerle trajikomikliklerimize hayat verilmiĢ, “Türkülerin 
Anatomisi” ile sazlar baĢ baĢa verip duygularımızda katbekat derinlere inilmiĢ, “Yaratıcı Dans ve Koreografi” ile 
dansın büyülü dünyasına adım atılmıĢ, “Tıp ve Edebiyat Buluşması” ile tıbbın edebiyata, edebiyatın tıbba bakan 
yüzü konuĢulmuĢtu. “Bir Hayale Yolculuk: Şizofreni Dostları Derneği” ile stigmatizasyonun her türlüsü analiz 
edilmiĢ, “Çevre Hakkı ve Çevre Bilinci: Bergama altın madeni örneği” üzerinden haklar ve sorumluluklar tartıĢılmıĢ, 
“Beyin-Zihin İkilemi” ile felsefenin zorlu yollarında amatör denemeler yapılmıĢtı. 

Evet, MaSCo‟nun sesi ve hikâyesidir bu okuduklarınız; paneller, konferanslar, sunumlar, atölye 

çalıĢmalarıyla büyüyen ve zenginleĢen, önümüzdeki yıllarda daha da zenginleĢecek sesi ve hikayesi…  

Geçen on yıl içinde kendine özgü bir ses kazanan ve bu yıl baĢarı ile tamamladığımız Ulusal Akreditasyon 
sürecinde, Klinik Uygulamaya GiriĢ Programı ile birlikte yüz akımız olan MaSCo‟nun bu sesine birkaç ses daha da 
katmak, bu sesi ve hikayeyi kendi seslerimize ve hikayelerimize eklemek üzere MaSCo 2011‟e hoĢ geldiniz… 

 

 

Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR 

Dekan Yardımcısı 
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 24 Mayıs 2011 Salı 

09:00-09:30 AçılıĢ Opening Ceremony 

09:30-10:45 

Panel 
Sağlıkta Performans Anksiyetesi  
Performance Anxiety in Health Care 

Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Prof. Dr. Özdemir Aktan 

10:45 – 11:00 Kahve Arası – Coffee Break 

11:00-12:00 Sözel Sunumlar 1 Oral Presentations 1 

12:00-13:00 Sözel Sunumlar 2 Oral Presentations 2 

13:00-14:00 
Öğle Yemeği ve Sosyal Etkinlikler 

Lunchand Social Activities 

 (Streetball finali, Dart turnuvası, Fotoğraf ve Resim Sergisi…) 

14:00-17:00 Atölye ÇalıĢmaları Workshops 

17:00-19:00 Karaoke Parti 
Karaoke Party 
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 25 Mayıs 2011 ÇarĢamba 

09:00-10:15 
 “Biz Hekimler Ustamızdan Nasıl Öğreniyoruz?”  

“How do we learn from our mentors?” 
Prof.Dr.Emel Akoğlu, Prof.Dr.Serhan Tuğlular, Prof.Dr.Ali Serdar Fak 

10:15-11:15 Poster TartıĢması /Poster Discussion 
 Kahve Arası / Coffee Break 

11:15-12:30 Sözel Sunumlar Oral Presentations 

12:30-13:30 Öğle Yemeği  
Lunch 

13:30-14:00 Kısa Oyun / Short Play 

Orta Bahçe 

14:00-14:50 

Konferance Conference  
Klinik AraĢtırmalara Etik BakıĢ 
Ethical Aspects of Clinical Trials 

Prof. Dr. Zafer Gören 

15:00-16:00 

Konferance Conference  
Hekimlik Uygulamalarının Hukuksal  

Boyutu Üzerine Örneklemeler  
Examples on Legal Aspects of Physician Practices 

Av. Dr. Erdem Ġlker Mutlu 

16:00-17:00 
Ödül Töreni ve KapanıĢ- 

Presenting the Awards and Closing Ceremony 
Arka Bahçe Amfi Tiyatro 
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Conferences 
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Ġlk Gün First Day 

AçılıĢ Opening - Panel 

24 Mayıs 2011 

R Salonu R Hall 

 

 

 

09:00 – 09:30 AçılıĢ Opening  

Prof. Dr. Hasan Batırel’in katılımıyla (Dekan Dean) 

Pınar Kuru, Caner Lüle  
  

09:30 – 10:45 Panel Panel 

Sağlıkta Performans Anksiyetesi 

Performance Anxiety in Health 

BaĢkan/Chairman:  

 Prof. Dr. ġanda Çalı, M.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Katılımcılar/Participants:  

 Prof. Dr. Sabahattin Aydın,  

 Medipol Üniversitesi Rektörü, Eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı 

 Prof. Dr. Özdemir Aktan,  

 Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey, İkinci Başkanı 

 

 

 
T.C. Sağlık Bakanlığının önce kendi sağlık kuruluĢlarında baĢlattığı ve 31 Ocak 2011‟den itibaren üniversite 

hastanelerinde de yürürlüğe giren sağlıkta performans uygulaması halen Türk Tabipleri Birliği ve çeĢitli 

üniversitelerde çalıĢan pek çok hekim tarafından Ģiddetle protesto edilmektedir. 

Uygulamayı başlatanlar ne diyor? Olumsuz bulanların eleştirileri neler? Farklı çözüm önerileri var mı? 
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Ġkinci Gün Second Day 

Panel Panel 

 

25 Mayıs 2011 

R Salonu R Hall 

 

 

 

09:00 – 10:15 Panel Panel 

 

“Biz Hekimler Ustamızdan Nasıl Öğreniyoruz?”  

“How do we, physicains learn from our mentors?” 

 

BaĢkan/Chairman:  

 Doç. Dr. Pemra C. Ünalan M.Ü. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

Katılımcılar/Participants:  

Prof. Dr. Emel Akoğlu,  

MÜTF Dahiliye Anabilim Dalı öğretim üyesi 

Prof. Dr. Serhan Tuğlular,  

MÜTF Dahiliye Anabilim Dalı öğretim üyesi 

Prof. Dr.Ali Serdar Fak,  

MÜTF Dahiliye Anabilim Dalı öğretim üyesi 

 

DüĢünün, profesyonel geliĢimimiz hayatımızı ne kadar belirliyor? Ve bu geliĢimin odağında meslek 

eğitiminde kullanılan eğitim yöntemleri ve ortamları olduğunu, bunları kendi öğrenme motivasyonumuz 

oranında keĢfedip yararlandığımızı hatırlayın.  

Hekimlikte öğrenme; hayat boyu, kiĢisel, bilimsel, sosyal, toplumsal, uygulamaya dönük, etik, kanıtlara 

dayalı, yeniliklere açık, her yerde, her zaman, herkesten… ve daha pek çok özellik taĢıyor.  

Ustalarımız/kıdemlilerimizle en çok zaman geçirdiğimiz klinik ortamlar doğrudan hasta, aileler, ekip, sistem 

ve gerçek sorunlarla karşılaşmamızı sağladığından öğrenme açısından çok önemli değil midir? Zengin 

fırsatlar sunan bu klinik ortamların karmaşıklığı nasıl olur da bir eğitim fırsatına çevirebilir? Ustalarımızla 

nasıl etkili iletişim kurarız? Karşılaşmaların eğitime dönüşebilmesi için öncesi ve sonrasında yapılacaklar 

nelerdir?  
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Ġkinci Gün Second Day 
Konferans Conference  

 

25 Mayıs 2011 

R Salonu R Hall 

 

 

 

14:00-14:50 Ġlaç araĢtırmalarının Etik yönü  

Ethical aspect of Clinical Trials  

 

Prof. Dr. Zafer Gören, MÜTF Farmakoloji Anabilim Dalı 
     

Moderatör: Adem Sarı 
 

Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılmıĢ ilaç araĢtırmaları sayesinde günümüzde pek çok hastalığın tedavisi 

ve birçok salgın hastalıktan korunma mümkün hale gelmiĢtir. Acaba bu araĢtırmalara günümüzde hala 

ihtiyaç var mı? Yeni bulunan ilaçların doğrudan insanlara verilmesi mümkün mü? Ġnsanlar üzerinde deney 

yapmak yasak mı? Ġlaç araĢtırmalarına katılanlar “kobay” mıdır? Bu soruların tartıĢılacağı, güncel 

uygulamaların aktarılacağı bir oturum.. 

 

 
 

15:00-16:00 Hekimlik Uygulamalarının Hukuksal Boyutu Üzerine Örneklemeler  

Examples on Legal Aspects of Physician Practices 

 
 

Av. Dr. Erdem Ġlker Mutlu, MÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
 

Moderatör: Ferhat Yıldız 
 

Hekimin sorumluluğu nereye kadar? Hekim hatası nasıl anlaĢılır? Malpraktis mi? Komplikasyon mu? Hekim, 

hastasının bilgilerini kimlerle paylaĢabilir? Doktor yapmadığı ya da kaydetmediği muayeneden sorumlu 

tutulabilir mi? Hekim kendini nasıl güvenceye almalıdır? Hekimin karĢılaĢtığı hukuki sorunsalın yaĢanmıĢ 

olgular üzerinden tartıĢılacağı bir oturum... 
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Ġkinci Gün Second Day 
 

Tiyatro Gösterisi 

Drama Performance 

 

25 Mayıs 2011 

Orta bahçe 

 

 

 

 

14:00-14:30  Azizname’den Uyarlamalar:  

İhtilali Nasıl Yaptık? 

Çok Konuşma 

 

 

Uyarlayan Yücel Erten 

 

 

 

 

 

Marmara Oyuncuları 

Cihan Berk Berkehan, MÜ Sinema/TV 

Yener ġahin, MÜ Tıp Fakültesi 

Orçun Çil, MÜ Tıp Fakültesi 

Hakan Akpolat, MÜ Ekonometri 

Pelin Yıldırım, MÜ Tıp Fakültesi 

Semih Tiber MenteĢe, MÜ Tıp Fakültesi 
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Sözel Sunumlar 
Oral Presentations 
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11:00-12:00 
 

DĠYABET ve HĠPERTANSĠYON 

Dönem I Anfisi 

Year I Hall 

 

Oturum BaĢkanı Moderator 

BüĢra Acar 

 

 

 

1. FINDRISC SKORUNUN DĠYABET RĠSKĠ VE BESLENME ALIġKANLIĞI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ 

2. TĠP 2 DĠYABET HASTALARINDA YAġAM KALĠTESĠ VE HASTALIĞIN MALĠYETĠ 

3. TĠP 2 DĠYABETLĠ HASTALARININ HASTALIK YÖNETĠMĠNDE AĠLE SAĞLIK MERKEZLERĠNĠN PAYI 

4. HĠPERTANSĠYON HASTALARINDA TEDAVĠYE UYUM 

 

Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartıĢma süresi ayrılmıĢtır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:1; 24 May 2011, OP&D 

FINDRISC SKORUNUN DĠYABET RĠSKĠ VE BESLENME ALIġKANLIĞI ĠLE ĠLĠġKĠSĠ 

 
BaydaĢ ġ, Erdoğan H, Usta H, Turhan A. 
 
GiriĢ: Avrupa‟nın en yüksek diyabet insidansına sahip ülkelerinden biri de Türkiye‟dir. Türkiye‟de mortalite 
nedenleri arasında diyabet 8. sıradadır. Diyabet riskini belirlemek için çeĢitli tarama testleri geliĢtirilmiĢtir. 

Ülkemizde henüz geniĢ çaplı bir tarama testi olarak kullanılmamasına rağmen geçerli, güvenilir, kolay ve invaziv 
olmayan bir yöntem olan FINDRISC anketi uygulamasının ileriki yıllarda ülkemizde birinci basamak 
uygulamalarında öne çıkacağına inanıyoruz. 
Amaç: Ġstanbul‟un Maltepe ilçesi Esenkent mahallesinde; yaĢam tarzı, beslenme alıĢkanlıkları ve FINDRISC tarama 
ölçeği skoruyla diyabet riski arasındaki iliĢkiyi belirlemek. 
Yöntem: ÇalıĢma, Esenkent‟te yaĢayan 21-75 yaĢ arası kadın ve erkek popülasyonundan yaĢ ve cinsiyete göre 
tabakalandırılmıĢ rastgele seçilen 115 kiĢide yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya daha önceden diyabet tanısı almamıĢ, anket ve 

ölçümlerin uygulanmasını engelleyen fonksiyonel sağlık durumu kısıtlılığı olmayan bireyler dahil edilmiĢtir. 
Katılımcıların, FINDRISC bileĢenlerinden olan, boy, kilo, bel çevresi ve damar içi kan Ģekeri ölçümleri yapılmıĢtır. 
Bu teste ek olarak beslenme alıĢkanlığı anketi uygulanmıĢtır. 

Bulgular: Toplam 115 kiĢi (n=39 kadın %34, n=76 erkek %66) taranmıĢtır. Katılımcıların yaĢ ortalaması 
48,6±14‟tür, %50‟si (n=56) ilkokul mezunu, %84‟ü (n=95) evli, %29‟u (n=32) ev hanımı, %22,3‟ü (n=25) 
serbest meslek mensubudur.  FINDRISC skorlarına göre, düĢük risk grubunda %28 (n=32), hafif risk grubunda 
%33 (n=38), orta risk grubunda %18 (n=21), yüksek risk grubunda %17,5 (n=20) ve çok yüksek risk grubunda 

%3(n=3)‟lük dağılım saptandı. ÇalıĢma popülasyonunun metabolik özellikleri; bel çevresi (erkeklerde 98±12 cm, 
kadınlarda 88±12cm; p=0.000), beden kitle indeksi (tüm popülasyonda 27,5±4kg/m2, erkeklerde 28±4kg/m2, 
kadınlarda 27±4,5kg/m2) olarak saptandı. FINDRISC skoru (genel 10±5, erkeklerde 10±5, kadınlarda 10±6) 
rastgele damar içi kan Ģekeri (genel 116,0±43mg/dL, erkeklerde 122,5±49,5mg/dL, kadınlarda 102,5±23mg/dL; 
p=0.04) Ģeklinde belirlendi.   
Sonuç: FINDRISC skoruna göre katılımcıların %39‟u orta ve yüksek diyabet riski taĢımaktadır ki bu ihmal edilemez 

bir orandır. Ortalama damar içi kan Ģekeri ölçümleri de ileri tetkik yapılmasını gerektirecek kadar yüksekti.  
Erkeklerin damar içi ortalama kan Ģekeri ve bel çevresi anlamlı bir Ģekilde kadınlardan daha yüksek bulundu. 
 
DanıĢman: Pemra C.Ünalan 
 
Sözel Sunum/Oral Presentation No:2; 24 May 2011, H&S 

TĠP 2 DĠYABET HASTALARINDA YAġAM KALĠTESĠ VE HASTALIĞIN MALĠYETĠ 

 
Atay H, Elmas C, Kocazeybek E, Burakgazi HF. 

 

GiriĢ: Diyabet; vücudun kendisi için gerekli olan insülini yeteri kadar üretememesi ve/veya var olan insülini 
gerektiği gibi kullanamaması sonucu ortaya çıkan ilerleyici bir metabolizma hastalığıdır. Mortalite ve morbiditesi 
çok yüksektir ve Türkiye, Avrupa içinde hastalık insidansının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Bu nedenle 
diyabetin hastaların yaĢam kalitesi üzerindeki etkilerini fark etmek hekimler için önemli olacaktır.  
Amaç: AraĢtırmamızın amacı; tip 2 diyabetli hastaların yaĢam kalitesini ölçmek ve hastalığın hastalara olan mali 
yükünü belirlemektir. Bunu yaparken herhangi bir kronik hastalığı olmayan bireylerden kontrol grubu oluĢturarak 

değerlendirme yapılmıĢtır.  
Yöntem: ÇalıĢma verisi Mart ayı içinde toplanmıĢtır. SB MÜ Pendik EAH endokrinoloji polikliniğine baĢvuran ve 
çalıĢmaya katılmayı kabul eden 144 diyabetik hastaya ve aynı Ģekilde 144 kiĢiden oluĢan kontrol grubuna 15D 

yaĢam kalitesi anketi uygulandı. Anket sonuçları SPSS 17,0 programı ile  değerlendirildi. Sıklık dağılımları ve 
gruplanmıĢ verilerin karĢılaĢtırmasında ki-kare sürekli verilerde ise student-T testi kullanılarak analizler yapıldı.  
Bulgular: Anketimize katılanların %62,2'si kadın, %37,8'i erkektir, %10,4'ü okur yazar değilken, %23,6'sı 
üniversite mezunu olup, %59,4'ü sigara kullanmakta, %70,1'i alkol kullanmamaktadır. Kontrol grubu ile diyabetli 

hastaların yaĢam kalitesi ölçek skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,001). Lise ve üniversite 
eğitimi almıĢ kiĢilerin gerek çalıĢma gerekse kontrol grubunda yaĢam kalitesi skorları daha yüksektir ve yaĢam 
kalitesi ile eğitim düzeyi arasındaki bu iliĢki anlamlıdır (p<0,05).   Diyabetli hastaların beden kitle indeksi artıkça 
yaĢam kalitesi skoru ortalaması azalmaktadır (p<0,05, F=0,060), Kadınların yaĢam kalitesi skoru ortalaması ile 
erkeklerin yaĢam kalitesi skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0,05). Hastaların %46'sı insülin 
iğnesi kullanırken, %54'ü hap kullanmaktadır. 
Sonuç: Uygulanan anketlerden elde edilen verilere göre, diyabetli hastaların kontrol grubuna göre yaĢam kalitesi 

düĢüktür. Ayrıca eğitim durumu arttıkça her iki grupta da yaĢam kalitesi yükselmektedir. Beden kitle endeksinin 
artması diyabetli hastaların yaĢam kalitesini düĢürmektedir. 

 
DanıĢman: Pemra C.Ünalan, AyĢegül Yıldırım Kaptanoğlu 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:3; 24 May 2011, H&S 

TĠP 2 DĠYABETLĠ HASTALARININ HASTALIK YÖNETĠMĠNDE AĠLE SAĞLIĞI MERKEZLERĠNĠN 

PAYI 

Meral Y, Özkahrman A, Er Y, Akyıldız Ġ.  

GiriĢ: Dünyada hafif ĢiĢmanlığın ve obezitenin prevalansı giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 
dünyada 400 milyonun üzerinde obez ve yaklaĢık 1.6 milyar fazla kilolu birey bulunmaktadır. 2015 yılında bu 
rakamların sırasıyla 700 milyon ve 2.3 milyara ulaĢacağı düĢünülmektedir. Türkiye‟de son 12 yılda diyabet sıklığı 

%90, obezite ise %44 artmıĢtır. 
Amaç: Obezite ve diyabeti önlemeye yönelik yaĢam tarzını özendirici eylem planının uygulanmasının ve bu planı 
uygulamada Aile Sağlık Merkezlerine düĢen payın sorgulanmasıdır. 
Yöntem: Anket, MÜ Pendik Eğitim, AraĢtırma Hastanesi, ASM‟de ve eczanelerde Tip 2 diyabet hastalarına 15 Mart-
5 Nisan 2011 tarihleri arasında uygulandı ve 102 hastadan geri dönüĢ alındı. Anket açık uçlu, kapalı uçlu, çoktan 
seçmeli toplam 49 sorudan oluĢmaktadır. Toplanılan verileri değerlendirmede SPSS 17.0 programı, korelasyon, 
sıklık ve çapraz tablo oluĢturmak için kullanıldı. 

Bulgular: Anket sonuçlarına göre %37,3 ile en çok doktordan daha sonra sırasıyla %15,7 ile eĢ dost akrabadan, 
%15,7 ile ise televizyondan bilgi edinilmektedir. Diyabet tanısı konma yaĢının ortalaması 42,1‟dir ve %40,2 ile 

Devlet, %36,3 ile Eğitim AraĢtırma H. ve sadece %2 ile ASM‟inde tanı konmuĢtur. Hastaların %67,6‟sının düzenli 
gittiği bir doktoru vardır bu doktorlar %28,4 ile EAH‟de, %17,6 ile Devlet Hastanelerinde ve %7,8 ile ASM‟de 
çalıĢmaktadır. Diyabet Eğitimi alan kiĢi yüzdesi sadece %28,4‟tür ve bu da %11,8 ile EAH ve %4,9 ile ASM‟de 
alınmıĢtır. Hastaların kontrol sıklığı %48,0 ile ayda 1-2, %25,5 ile yılda 3-4 çıkmıĢtır. Kan Ģekeri ölçme aletine 
sahip olan hasta yüzdesi %80,4‟tür, olmayanlar da %34,3 ile EAH‟ta, %7,9 ile ASM‟de ölçtürmektedir.  

Sonuç: Yapılan araĢtırmada, neredeyse tüm kategorilerde ASM‟nin hastalık yönetiminde en az payı olduğu ortaya 
çıkmıĢ, hastaların 2. ve 3. Basamak sağlık kuruluĢlarını gerek tanı gerek tedavi süreçlerinde daha fazla kullandıkları 
görülmüĢtür. Diyabetik hastalardan eğitim alanların yüzdelerinin oldukça düĢük oluĢu, bu eğitimi ASM‟de alanların 
sayısının yine en az oluĢu, yeni geçilen Aile Hekimliği sisteminin ve ASM‟lerin diyabetik hastaların takibinde daha 
etkin olması gereğini göstermiĢtir. 
 

DanıĢman: Ahmet Topuzoğlu 

 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:4; 24 May 2011,  OP&D 

HĠPERTANSĠYON HASTALARINDA TEDAVĠYE UYUM 

Avcı N, Bozkurt H, ġenel YE, Arık E.  

GiriĢ: Hipertansiyon aterosklerozun ve eriĢkin mortalite ve morbiditesinin en önemli sebeplerindendir. Türkiye‟de 
hipertansiyon prevalansı %12‟dir. Hipertansiyonda tedavi yaĢam biçimini değiĢtirme, diyetin düzenlenmesi, 
egzersiz ve ilaç tedavisi gibi değiĢik protokollerden oluĢur. Düzensiz tedavi hipertansiyona bağlı organ hasarlarını 
arttıracağından etkin ve düzenli tedavi çok önemlidir ve hastanın tedaviye gösterdiği titizlik ve tedavi protokolünün 
kolay uygulanabilirliği gibi faktörlerle iliĢkilidir.  

Amaç: AraĢtırmanın amacı ilaç kullanan hipertansiyonlu hastaların ilaç kullanımına iliĢkin bilgi düzeylerini ve 
tedaviye uyumlarını belirlemektir.  
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araĢtırmaya beĢ gün boyunca iç hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği 
polikliniklerine herhangi bir yakınmayla baĢvuran, hipertansif olduğu bilinen ve Ġstanbul ilinde yaĢayan 132 hasta 
alınmıĢtır. Hekime muayene olduktan sonra hasta ile yüz yüze görüĢülerek anket uygulanmıĢtır. Veriler SPSS 17.0 
programında analiz edilmiĢtir.  
Bulgular: AraĢtırmaya katılanların %37,0‟ ı erkek, %63,0‟ı kadındır ve yarısı ilkokul mezunudur (%50,8). Sosyal 

güvencesi olanlar %88,6‟dır. Hekim tarafından hipertansiyon tanısı konmadan önce hipertansiyon ile ilgili ilaç 
kullananlar %19,7‟dir. AraĢtırmaya katılanların %33,0‟ı tansiyonunu her gün ölçtürürken, %34,1‟inin haftada bir 
kaç kez ölçtürdüğü, %1,5‟inin ise hiç ölçtürmediği saptanmıĢtır. AraĢtırmaya katılanlardan %74,8‟inin ilaçlarını 
düzenli kullandığı, %10,7‟sinin kendini kötü hissettiğinde kullandığı, %0,8'inin ise hiç kullanmadığı belirlenmiĢtir. 
Ġlaçlarını düzenli kullanmayanların %48,5‟i tansiyonu düĢünce iyileĢtiğini düĢündüğü için ilacı bıraktığını 
belirtmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların %53,0‟ ı kullandığı ilacın ismini, %66,2‟si ilacın dozunu bilirken ilaçları 
kimsenin desteği olmadan kendi baĢına içebildiğini söyleyenler %90,8'dir. Normal tansiyon değerini bilenlerin 

%97,6‟sı, normal tansiyon değerini bilmeyenlerin %78,7‟si ilacını baĢkasının yardımı olmadan alabildiğini ifade 
etmiĢtir; aradaki fark istatistiksel olarak önemlidir (p=0,001). Kadınların %95,1‟i ilaçlarını baĢkalarının yardımı 
olmadan alabildiğini, erkeklerin %83,3‟ü ilaçlarını baĢkasının yardımı olmadan alabildiğini belirtmiĢtir; aradaki fark 
istatistiksel olarak önemlidir (p=0,032). Cinsiyet ile normal tansiyon değerlerini söyleyebilme arasında istatistiksel 
olarak önemli iliĢki bulunmamıĢtır (p>0,05). 
Sonuç: AraĢtırmaya katılan hipertansiyon hastalarının yaklaĢık dörtte birinin ilaç kullanımına dikkat etmediği 

görülmüĢtür. Bu oranı azaltmak için hipertansiyonlu hastalar sağlık personeli tarafından ilaç kullanımı konusunda 
mutlaka eğitilmeli ve izlenmelidir. 

 
DanıĢman: ġanda Çalı 
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24 Mayıs 2011 

 

 

11:15 - 12:30 

HASTANE SÜREÇLERĠ ve MALPRAKTĠS 

Dönem II Anfisi  

Year II Hall 

 

Oturum BaĢkanı Moderator  

Zeynep Mercancı 

 

 

5. MEME KANSERĠ HASTALARINDA TANI SIRASINDA EN SIK RASTLANILAN KOMORBĠD 

HASTALIKLAR 

6. MANYETĠK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SIRASINDA HASTALARDA OLUġAN ANKSĠYETE 

ÖNLENEBĠLĠR MĠ? 

7. YATAN HASTALARDA MALNÜTRĠSYON DEĞERLENDĠRMESĠ 

8. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN MALPRAKTĠS BĠLGĠ 

DÜZEYLERĠ 

 

Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartıĢma süresi ayrılmıĢtır.  

Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion.
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 Sözel Sunum/Oral Presentation No:5; 24 May 2011, OP&D  

MEME KANSERĠ HASTALARINDA TANI SIRASINDA EN SIK RASTLANILAN KOMORBĠD 

HASTALIKLAR 

GülyaĢar G, ġahin M, BaykuĢ A. 

GiriĢ: Kanser tanısı sırasında komorbiditelerin varlığı kötü bir prognostik faktördür. Yapılan çalıĢmalarda 
komorbiditeleri olan meme kanseri hastalarında yaĢtan ve hastalık evresinden bağımsız olarak sağkalımın daha 
kötü olduğu gösterilmiĢtir. ÇalıĢmamızda kliniğimize baĢvuran hastalarda ne tür komorbid hastalıklar en sık 
görüldüğünü araĢtırmak istedik. 
Metod: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 2003-2005 yılları arasında baĢvuran tüm meme kanseri 
hastalarının dosyalarını tarayıp, bu hastaların hastalık evreleri, yaĢları, sahip oldukları komorbid hastalıklar, nüks 
veya ölüm geliĢip geliĢmediği (ölüm geliĢmiĢ ise nedenini) ile ilgili bilgileri araĢtırdık. Komorbid hastalık gruplarını 

kronik, sürekli ilaç kullanımını gerektiren hastalıklar olarak belirledik (tablo1). 
Bulgular:2003-2005 yılları arasında kliniğimize baĢvuran toplam 209 meme kanseri hastasının 152 sinin özgeçmiĢ 
bilgisinde ek baĢka hastalıkları da bulunmaktaydı. Bu hastaların medyan izlem süresi 84 ay (39-165 ay) idi. 
Medyan yaĢ 54 (35-87) idi. 65 yaĢ ve üstü 29 hasta, 50 yaĢ ve altı 53 hasta bulunmaktaydı. Hastalarımızın %77 si 

(118) erken evre, %11 (16) lokal ileri evre ve %12 si (8) metastatik evrede idi. Hasta dosyalarında özellikle 
aradığımız, önceden belirlediğimiz komorbid hastalıklar tablo 1 de gösterilmiĢtir. Toplam 119 hastada bu tabloda 

yer alan komorbid hastalıklardan herhangibiri veya birden fazlası bulunmaktaydı, geri kalan 33 hastada ise 
komorbidite listemizde yer almayan osteoartrit, osteoporoz, glaukoma, pnömoni, romatoid artrit gibi hastalıklar 
bulunmamaktaydı. Hastalarımızın toplam 29 unda nüks geliĢmiĢti ve toplam 9 hasta vefat etmiĢti, bunlardan biri 
meme kanseri dıĢında bir nedenden (SVO) kaybedilmiĢti. Tiroid hastalığı bulunanların %4 ünde hipo, %4 ünde 
hipertiroidi ve %8 inde tiroid nodülleri bulunmaktaydı. 
Sonuç: Kliniğimize baĢvuran meme kanseri hastalarında en sık görülen 4 komorbid hastalık sırası ile 
hipertansiyon, diabet, tiroid hastalıkları ve KOAH olarak gözlenmiĢtir. Bu hastalıklarının etyolojisinde yer alan 

faktörlerin meme kanseri ile iliĢkileri birer araĢtırma konusu teĢkil etmektedir. 
DanıĢman: Gül BaĢaran 
 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:6; 24 May 2011, OP&D  

MANYETĠK REZONANS GÖRÜNTÜLEME SIRASINDA HASTALARDA OLUġAN ANKSĠYETE 

ÖNLENEBĠLĠR MĠ? 

Etçioğlu E, Tazegül G, Yıldız F, Yıldız R. 

 
GiriĢ: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), iyonizan radyasyon kullanılmayan radyolojik bir tanı yöntemidir. 
MRG‟de, hasta dar bir silindir içine girer. Bu durum, özellikle kapalı alan korkusu nedeniyle anksiyete oluĢturur. 
Anksiyete; kaygı, bunaltı ya da sıkıntı olarak görülebilen ve herkes tarafından zaman zaman yaĢanan korkuya 
benzer bir duygudur. MRG çekimlerinin kalitesini ve radyolojik olarak doğru sonuçlar alınmasını olumsuz yönde 
etkiler ve çekimlerin yinelenmesine neden olur. 

Amaç: MRG'deki tanısal hataların azaltılmasını ve çekimlerin tekrar oranının düĢürülmesini sağlamak üzere, MRG 
çekimleri öncesi ve çekim sırasında oluĢabilecek anksiyetenin engellenmesinde kullanılacak yöntemleri belirlemek 
ve bunların etkinliğini araĢtırmaktır. 
Yöntem: AraĢtırma verileri 1 ġubat-31 Mart 2011 arasında toplandı. Deneysel bir çalıĢmadır. Deney grubuna 
çekim öncesi standardize edilmiĢ bir formla MRG iĢlemi hakkında bilgiler verildi. ĠĢlem sırasında hoparlör vasıtasıyla 
2 dakika aralıkla hastayla iletiĢim kuruldu. Veri toplama yöntemi olarak hastaların hem anlık hem de kiĢilik olarak 

anksiyete yatkınlıklarını ölçebilmek için STAI (State Trait Anxiety Inventory) anketi uygulandı ve STAI puanları 

hesaplandı. Katılımcılara; demografik soru anketi, 20 soruluk bir kiĢilik anketi, MRG öncesi ve sonrası anksiyete için 
20'Ģer soruluk anketler uygulandı. Anksiyete değerlendirmesinde kortizol ve prolaktin hormon düzeyleri, kalp atım 
hızı kullanıldı. Hastalardan MRG'nin hemen öncesinde ve 20. dakikasında 1'er kez kan alınarak, bu kanlarda 
prolaktin ve kortizol hormon düzeyleri ölçüldü. ĠĢlem öncesi ve sırasında kalp atım hızları kaydedildi. Elde edilen 
veriler istatistiksel olarak analiz edildi.  
Bulgular: AraĢtırmaya deney grubu(n=20) ve kontrol grubu(n=24) olmak üzere 44 kiĢi katıldı. Katılımcıların 27'si 

erkek, 17'si kadındı. MRG giriĢ kortizol değeri ile MRG 20. dakika kortizol değeri arasındaki fark, deney grubunda 
daha düĢük bulundu (p<0,05). MRG giriĢ prolaktin değeri, deney grubunda daha düĢük saptandı (p<0,05). 
Katılımcıların kiĢilik anksiyete değerleri ve MRG öncesi anlık anksiyete değerleri arasında anlamlı bir fark 
görülmedi, ancak MRG sonrası anlık anksiyete değerleri arasındaki fark deney grubunda daha düĢük bulundu 
(p<0,001). 
Sonuç: MRG çekimlerinde oluĢan anksiyete azaltılabilir. Hastaların bilgilendirilmesi ve çekim sırasında hastayla 
iletiĢim kurulması, anksiyeteyi engelleyici etkin yöntemlerdir. 

 

DanıĢman: Davut Tüney 
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 Sözel Sunum/Oral Presentation No:7; 24 May 2011, OP&D  

YATAN HASTALARDA MALNÜTRĠSYON DEĞERLENDĠRMESĠ 

Öztürk E, Kayar E, Kertmen Ö, Kelleci Y. 

 
GiriĢ: Hastanede yatan hastalarda malnütrisyonun mortalite ve morbiditede artıĢa, hastanede yatıĢ süresinin 

uzamasına ve sağlık harcamalarında artıĢa neden olduğu bildirilmiĢtir. Malnutrisyon sebebi genellikle 
multifaktöriyeldir, hem altta yatan hastalığa hem de çeĢitli sebeplerden ötürü besin tüketiminin azalmasına bağlı 
olabilir. Buna rağmen sağlık çalıĢanlarının yatan hastaların beslenme durumunu sıklıkla değerlendirmediği de 
gözlenmiĢtir. 
Amaç: Bu çalıĢmada Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde (SBMÜTFH) yatan 
hastalarda malnütrisyon sıklığını ve malnütrisyon ile mortalite, morbidite ve yatıĢ süresi arasındaki iliĢkiyi 

değerlendirmek amaçlanmıĢtır. 
Yöntem: AraĢtırmamız SBMÜTFH‟nde yatan 18 yaĢ üstü hastalara, 7‟si açık uçlu, 10‟u kapalı uçlu olmak üzere 17 
sorudan oluĢan bir anket ve Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) tarama testi kullanılarak yüz yüze 
görüĢme yöntemiyle yapılmıĢtır. Yoğun Bakım hastaları, loğusa ve gebe hastalar ile tartılabilecek süre ayakta 

duramayan hastalar kapsam dıĢı bırakılmıĢtır. Verilerimiz SPSS 17.0 paket programı kullanılarak 
değerlendirilmiĢtir. Verilerin önce sıklık dağılımları alınmıĢ, kategorik değiĢkenler ki-kare, sürekli değiĢkenler 
Student‟s T testi ile karĢılaĢtırılmıĢtır.  

Bulgular: AraĢtırmaya katılan 84 hastanın 45‟i (%53.6) erkek, 39‟u (%46.4) kadındır. Bu hastaların ortanca 
yaĢları 58.5 (22-88)‟dir. 84 kiĢiden 40‟ı (%47.6) haliyle, 33‟ü(%30.3) Ģifa ile taburcu olmuĢ, 2 (%2.4) kiĢi ise vefat 
etmiĢtir. Son takipte halen hastanede yatmakta olan hastaların sayısı ise 9‟dur. Hastaneden çıkıĢı yapılmıĢ 
hastaların ortanca yatıĢ süresi 10 (1-63) gündür. Kullanılan ilaç sayısı ortancası 6 (1-20) olarak bulunmuĢtur. Son 
3-6 ay içerisinde hastalarımızın 24‟ü (%28.6) %5‟in altında, 15‟i (%17.9) %5-10 arası, 13‟ü (%15.5) %10‟un 
üzerinde kilo kaybetmiĢ, 32 (%38.1) hasta ise kilo kaybetmemiĢtir. MUST skorlarına göre yapılan analizler 
sonucunda katılımcıların 30‟u (%35.7) malnütrisyon riski altındadır. Erkeklerin 21‟i (%46.7), kadınların ise 9‟u 

(%23.1) malnütrisyon açısından riskli bulunmuĢtur. Bu fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05). 
Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular ıĢığında, yatan hastalarda anlamlı oranda malnütrisyon varlığı gözlenmiĢtir. 
Erkeklerin kadınlara göre malnütrisyon açısından daha riskli olduğu tespit edilmiĢtir. 
DanıĢman: Serap Çifçili 

Konuk Sunum/Guest Presentation No: 8, 24 May 2011  

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN MALPRAKTĠS BĠLGĠ 

DÜZEYLERĠ 

Yıldırım Ġ, Karvan K, Karakaptan E, Ece H. (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri) 
 

GiriĢ: Malpraktis kelimesi mesleğin icrasında ortaya çıkan yanlıĢ ve hatalı uygulamaları karĢılayan bir kavramdır. 
Mallpraktis, söz konusu sağlık ve buna bağlı olarak sağlık hizmetinden yararlanan hasta olduğunda ise tahmin 
edilebileceği gibi telafisi zor, hatta imkansız sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda sağlık çalıĢanı mesleğini icra 

ederken mesleki bilgi ve becerilerini kullanmasının yanında yaptığı iĢe dikkat ve özenini de yoğunlaĢtırması gerekir. 
Amaç: Bu çalıĢma Marmara Üniversitesi hukuk fakültesi 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin malpraktis konusundaki bilgi 
düzeyleri ve bakıĢ açıları ölçmek için planlanmıĢtır. Hukuk fakültesinin zorunlu ders müfredatında sağlık hukuku 
dersi yoktur. 
Yöntem: Bu amaca yönelik olarak örneklem büyüklüğünü hesaplamak için faydalanılan formül sonucu 3 ve 2 
sınıftan 119‟ar hukuk fakültesi öğrencisi basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiĢ ve toplam 238 kiĢilik 

örneklem büyüklüğüne ulaĢılmıĢtır. AraĢtırma verilerinin toplanmasında literatür incelenerek hazırlanan 5 soruluk 

bir anket formu kullanılmıĢtır. Anket geçerliliği ve güvenirliği ise uzman görüĢü alınarak ve öğrencilerle birlikte 
saha çalıĢması yapılarak test edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda elde edilen veriler SPSS 11.0 ile analiz edilmiĢtir. 
Tanımlayıcı testler( yüzde). Ki kare anlamlılık testi yapılmıĢtır. 
Bulgular: Hukuk öğrencilerinin malpraktis bilgi düzeyleri ile eğitim gördükleri sınıfları arasında anlamlı fark yoktur. 
Hukuk öğrencilerinin %84‟ü malpraktisi kelime olarak tanımamaktadırlar. Kavram kısaca tanımlandığında ise 
malpraktis yapan sağlık personeli için hem ceza hem de tazminat davası açılması gerektiğini belirtenlerin oranı 
%78 dir. Sadece ceza davası açılsın diyen öğrencilerin oranı % 96‟dır. Sadece tazminat davası açılmasını isteyen 

hukuk öğrencisi yoktur. Öğrencilerin %100‟ü tıp fakültelerine zorunlu hukuk dersi konması gerektiğini 
belirtmiĢlerdir. Bu dersi adli tıp uzmanlarının değil, hukuk uzmanlarının vermesi gerektiğini ve tıp hukuku değil, 
sağlık hukuku kavramının doğru olduğu benimseyen öğrencilerin oranı %100‟dür. Hukuk öğrencisinin komplikasyon 
sonucu hastanın mağdur olup olmadığını ayırma becerisi ile malpraktis sonucu hastanın mağdur olup olmadığının 
ayırdına varma bilgi ve beceri düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulunmuĢtur(X2=3.85; p<0.05). 
Sonuç: Sağlık hukuku alanında hukuk öğrencilerinin gerekli bilgi birikimine sahip olmadığını saptanmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucunda geleceğin hukukçuları, geleceğin doktorlarının aldıkları tıp eğitimi müfredatı içinde sağlık 
hukuku eğitimi almalarının bir gereklilik olduğunu ifade etmektedirler. Bu dersi hem hukuk hem de tıp 

öğrencilerinin birlikte aldıkları atölye çalıĢmaları tarzında seçmeli derslerin konması ile mesleki alanda meslek 
gruplarının birbirlerine empati yapmasını sağlanacaktır.  
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9. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ VE ECZACILIK ÖĞRENCĠLERĠNĠN SINAV KAYGILARI  

10. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM 2 ÖĞRENCĠLERĠNĠN OKULUN UYGULADIĞI EĞĠTĠM 

SĠSTEMĠNE BAKIġI  

11. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKULTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ġĠDDETE BAKIġ AÇISI VE ġĠDDET 

EĞĠLĠMĠ 

12. TIP ETĠMOLOJĠSĠ VE TIPTAN BEKLENTĠLER ĠLĠġKĠSĠ 

 

 Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartıĢma süresi ayrılmıĢtır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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 Sözel Sunum/Oral Presentation No:9; 24 May 2011, H&S 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ VE ECZACILIK ÖĞRENCĠLERĠNĠN SINAV 

KAYGILARI 

Munir A, BaĢıbüyük C, Öztürk E, Emrebilem K. 

GiriĢ: Sınavlar öğrencilerin hayatlarının Ģekillenmesindeki önemli süreçlerdir. Bu durum, öğrencilerin kaygılarını 
artırabilmektedir. Sınavların öğrencilerde oluĢturduğu kaygı, öğrencilerin derslere karĢı tutumunu ve baĢarısını 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu konuda yapılan araĢtırma bulguları öğrencilerin bu yönlerinin incelenmesi 
ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.  

Amaç: Marmara üniversitesi Tıp ve Eczacılık fakülteleri öğrencilerinin sınıf ve okullara göre stres düzeylerinin 
saptanması ve farklılıkların belirlenmesidir.  
Yöntem: AraĢtırmada Westside tarafından geliĢtirilen ve Tarık Totan tarafından Türkçeye uyarlanan sınav kaygı 
ölçeği ile araĢtırma amaçlarına uygun hazırlanmıĢ seçenekli sorulardan oluĢan bir form kullanılmıĢtır. AraĢtırma 14-
30 Nisan arasında uygulanmıĢ, veriler SPSS Ġstatistik Paket Programında incelenmiĢtir.  
Bulgular: Katılımcılara dağıtılan 525 anketten 266‟sı Tıp, 96‟sı Eczacılık öğrencileri tarafından (toplam 362) 

yanıtlanmıĢtır. Katılımcıların %44.2‟si kadın olup %55.8'i erkektir. Katılımcıların yaĢ ortalaması 20.4 ± 0.3 olarak 

belirlenmiĢtir. Öğrencilerin %67.7‟si pratik sınavlardan çok daha fazla kaygı duymaktaydı. Eczacılık Fakültesi 
öğrencilerinde sınav zamanı kafein, sigara vb. tüketimlerindeki artma %49.7 iken bu oran Tıp Fakültesi‟nde 
%62.3'ü bulmaktaydı. Kadınların %74.3'ü sınav sisteminin değiĢmesini kendileri için bir stres faktörü olarak 
görürken bu oran erkeklerde %41.1'dir. Kadınların %52.2'si sınava çalıĢırken sınavdan kalacağımı düĢünürüm. 
sorusuna 'genellikle evet' derken bu oran erkeklerde %32.7 olarak tespit edilmiĢtir.  
Sonuç: AraĢtırma sonuçlarına göre, Tıp Fakültesi öğrencilerinin Eczacılık fakültesi öğrencilerinden anlamlı bir 
Ģekilde (p<0.05) daha stresli olduğu ve bu stres seviyesinin seneler içinde giderek arttığı ve hatta bu stres 
seviyesinin pratik sınav zamanı en yüksek düzeye ulaĢtığı görülmüĢtür. 

DanıĢman: Özlem Sarıkaya 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:10; 24 May 2011, H&S 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM 2 ÖĞRENCĠLERĠNĠN OKULUN UYGULADIĞI 

EĞĠTĠM SĠSTEMĠNE BAKIġI 

 
Ayhan A, Akdağ B, Kaypak AC.  

 
GiriĢ: MÜTF eğitim modeli olarak entegre sistemi uygulamakta ve bu kapsamda organ sistemleri dersleri 
multidisipliner olarak verilmekte, akademik takvim yıl esaslı hazırlanmaktadır. Ayrıca öğrencinin eğitim sisteminde 
aktif olmasını sağlamak amacıyla ilk fazda klinik beceri, modül ve laboratuar gibi pratik dersler verilmektedir. 
Okulumuzun eğitim-öğretim dili Ġngilizce'dir. Öğrencilerin birinci sınıfa kayıt yapabilmesi için ya okulun hazırladığı 
sınavda veya uluslararası geçerliliği olan sınavlardan birinde geçer not alması ya da hazırlık bölümünde ingilizce dil 
öğrenimi alması gerekmektedir. 

Amaç: MÜTF Dönem 2 öğrencilerinin uygulanan eğitim sistemine dair görüĢlerini almak ve eğitim sisteminin daha 
iyi hale getirilebilmesi için öğrencilerin tavsiye ve Ģikâyetlerini bildirmek. 
Yöntem: AraĢtırmamız niteliksel tipte olup belirli bir örneklem seçilmemiĢtir. AraĢtırma evrenini MÜTF dönem 2 
öğrencileri arasından sözlü izni alınanlar oluĢturmaktadır. ÇalıĢma öncesi katılımcılar araĢtırmanın konusu ve 
yöntemi hakkında bilgilendirilmiĢ, araĢtırmada yapılandırılmıĢ soru listesi, mini bir anket, ses kayıt cihazı 

kullanılmıĢtır. Ses kayıtları, el notları ve yüz yüze dinlemede elde edilen bilgiler grubumuz tarafından 

çözümlenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan kiĢilerin gizli kalması sağlanmıĢtır. 
Bulgular: AraĢtırmamıza katılan 30 kiĢinin %50‟si kadın, 40'ı hazırlık eğitimi almıĢ, %30'u Anadolu lisesi 
mezunuydu. Katılımcıların tamamı okulumuzun eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak daha fazla 
bilgilendirmenin yapılması gerektiğini düĢünmektedir. Katılımcılara genel olarak okulumuzun tıp eğitimi ile ilgili 
düĢünceleri soruldu. Ağırlıklı olarak entegre sistemin iyi olduğunu ancak doğru uygulanmadığını, ezbere dayalı 
olduğunu ve akılda kalıcı Ģekilde öğretilmediğini düĢünmektedirler. “Ölçme ve değerlendirmede kullanılan yöntem 
hakkında ne düĢünüyorsunuz?” sorusuna öğrenciler komite ve çan sisteminden memnun olduklarını ancak ders 

kurulunun amacı ile sınav sorularının birbiri ile uyumlu olmadığını, soruların teknik olarak kötü hazırlandığını, sınav 
sisteminin çok sık değiĢmesinden rahatsız olduklarını dile getirmiĢlerdir. Bunların dıĢında ICP kapsamındaki sanat 
derslerinden memnun olmadıklarını, pratik derslerinin yararlı olduğunu düĢünmekle beraber çok yönlü eksiklikleri 
olduklarını düĢünmektedirler.  

 
DanıĢman: Dr. Seyhan Hıdıroğlu 
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 Sözel Sunum/Oral Presentation No:11; 24 May 2011, H&S 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKULTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ġĠDDETE BAKIġ AÇISI VE 

ġĠDDET EĞĠLĠMĠ 

Onat T, Balcı D, Gencel D, Ghıvı D, Kebude AĠ. 

GiriĢ: ġiddetin giderek yaygınlaĢtığı, adeta bütün insanlığı tehdit ettiği, her toplumun ortak sorunu olmaya 
baĢladığı bir çağda yaĢıyoruz. 
Amaç: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kendi aralarında Ģiddete ne kadar eğilimli olduklarını ve 
bu eğilimlere etki eden faktörleri araĢtırmaktır.  

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir araĢtırma olup,  öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini, geçmiĢte ve 
günümüzde Ģiddetle olan iliĢkilerini, Ģiddete olan bakıĢ açılarını, Ģiddete ne kadar baĢvurduklarını, Ģiddet 
uygulayanların uygulayıĢ biçimlerini sorgulayan anket formu rastgele seçilen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
öğrencilerine gözlem altında uygulandı. Toplam 136 öğrenci anketleri tam olarak yanıtlamıĢtır. Veriler SPSS 17 
programında değerlendirildi.  
Bulgular: AraĢtırmaya katılanların 81(%59.6)‟i kadın, 55(%40.4)‟i erkek olup %70.6‟sı dördüncü sınıfta 
okumaktadır. Kadınların %37,0‟si kaba kuvvet-dayak, %27,2‟si savaĢ-terör, %18,5‟i psikolojik baskı; erkeklerin 

%36.4‟ü kaba kuvvet-dayak,  %30.9‟u savaĢ- terör, %12.7‟si psikolojik baskı Ģiddeti daha iyi tanımlar demiĢtir. 
Ankete katılan kadınların %61.7‟si Ģiddetin en ağırının terör olduğunu belirtirken, erkeklerde bu oran %63.6‟dır. 
ġiddete baĢvurmanın en önemli nedenini, kadınlar %58,0‟lık oranla üstünlük sağlama olarak, erkekler ise %32.7‟lik 
oran ile düĢünmeden hareket etme olarak belirtmiĢtir. Ankete katılan kadınların %39.5‟i, erkeklerin %47.3‟ü Ģiddet 
karĢısında ortamdan uzaklaĢarak karĢılık vereceğini belirtmiĢtir. Buna karĢın, Ģiddete Ģiddetle karĢılık veren 
kadınların oranı %25.9 iken erkeklerin oranı %29.1‟dir. Çocuğuma doğruyu göstermek için Ģiddete baĢvurabilirim 
diyen kadınların oranı %8.6 iken, erkeklerin oranı %21.8‟dir. Ankete katılanların %5.9‟u çocukluğunda her zaman 

baskı ve kısıtlamayla karĢılaĢtığını belirtirken, %44.1‟i bazen karĢılaĢtığını, %50.0‟si hiçbir zaman karĢılaĢmadığını 
belirtmiĢtir. 
Sonuç: Erkek öğrencilerin Ģiddete daha eğilimli oldukları görülmüĢtür. Günlük hayatta en çok karĢılaĢılan Ģiddet 
türleri itme, laf atma ve alay etmedir. 

 

DanıĢman: Emel Lüleci 
 

Konuk sunum/Guest presentation No:12; 24 May 2011, H&S 

TIP ETĠMOLOJĠSĠ VE TIPTAN BEKLENTĠLER ĠLĠġKĠSĠ 

Elitok MS, ġimĢek YE, Ġbik YE, Akçaalan S. 

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencileri 

 

Lewis Thomas hekimlik mesleğinin yanında, Türkçe köken bilim anlamına gelen, kelimelerin ilk hallerinden 
günümüzdeki durumuna kadar geçirdiği süreçleri inceleyen etimoloji bilimiyle alakalı çalıĢmalarda da bulunmuĢtur. 
Yaptığı bilimsel çalıĢmalarında çıkarımlarını etimoloji birikimiyle temellendirmeye çalıĢmıĢtır. Yaptığı etimolojik 
çalıĢmalar bu araĢtırmanın yapılmasına vesile olmuĢtur. 

ÇalıĢmamızdaki amacımız günümüzde sıklıkla kullanılan tıp ile alakalı kelimelerin ortaya çıkıĢı ile mevcut 

durumlarına gelene kadar geçirdikleri evrelerin anlatılması ve buna bağlı olarak kelimelere yüklenen asıl anlamlar 
hakkında çıkarımlarda bulunmaktır. Kelimelerin günümüzdeki karĢılıklarıyla ilk oluĢtukları zamandaki karĢılıkları 
arasındaki farklılıklar, kelimelerin sanıldığından daha farklı noktalara temas ettiklerini göstermektedir. 

ÇalıĢmamızda mevcut sözlük anlamlarıyla etimolojik kökenlerinden kaynaklanan anlamları kıyaslandığında ilginç 
bulgular veren kelimelerle birlikte tıp ile alakalı bazı Ġngilizce kelimeler de bulunmaktadır.  

Örnek olarak “hastalar evi” manasındaki hastane kelimesinin Ġngilizcesi “hospital”, „konuk etmek‟ manasındaki 

“host” kökünden türeyerek, „konuk evi, misafirlerin ağırlandığı yer‟ anlamına gelmektedir. Bundan baĢka; „tıp 
mesleği ile uğraĢan‟ manasındaki “doktor” kelimesi „öğreten, kabul ettiren‟ manasında iken, “hekim” kelimesi ise 
„Bilgiyi hikmetiyle, her yönüyle bilen‟ anlamındadır ki buradan günümüzde tabipler için hekim kelimesinin daha 
uygun olduğu söylenebilir. Bunların dıĢında yazarın bahsettiği „sülük‟ anlamındaki “leech” kelimesi, günümüzdeki 
hekim-hasta iliĢkisine dair ilginç veriler barındıran tıp anlamındaki “medicine” kelimesi ve günümüzdeki mevcut 
anlamını tam karĢılamayan muayene kelimesi çalıĢmamızda bahsedilen diğer bazı kelimelerdir. 

Sonuç olarak, çalıĢmamız, günümüzde de olduğu gibi çok eski zamanlardan beri önemi sürekli tartıĢılan bir konu 

olan doktorun ve tıp biliminin yaĢamımızda yeri hakkında alternatif bir bakıĢ açısı sunmaktadır. Kelimelerin dilini 
kullanarak “Tıp bilimi nasıl olmalıdır?” sorusu irdelenmeye çalıĢılmıĢtır 

DanıĢman: Sevsen Cebeci 
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13. KARTAL‟DA BAZI MUHTARLIKLARA BAġVURANLARIN AĠLE HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMI ĠLE ĠLGĠLĠ 

BĠLGĠ, DAVRANIġ VE BEKLENTĠLERĠ 

 

14. BĠRĠNCĠ BASAMAKTA ÇALIġAN SAĞLIK PERSONELĠNĠN AĠLE HEKĠMLĠĞĠ MEVZUATINDA YER 

ALAN BAZI KONULARI BENĠMSEME DURUMU 

 

15. ÜMRANĠYE AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ‟NDEKĠ HASTALARIN AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASI 

KONUSUNDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

 

16. AĠLE HEKĠMLERĠNĠN ÇOCUK ĠSTĠSMARI VE ĠHMALĠYLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ, TUTUM VE 

DAVRANIġLARI 

 

 

 

 

 Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartıĢma süresi ayrılmıĢtır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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 Sözel Sunum/Oral Presentation No:13; 24 May 2011,  OP&D 

KARTAL’DA BAZI MUHTARLIKLARA BAġVURANLARIN AĠLE HEKĠMLĠĞĠ PROGRAMI ĠLE ĠLGĠLĠ 

BĠLGĠ, DAVRANIġ VE BEKLENTĠLERĠ 

Akçay S, Balca Y, Özel ġ, Tunçer Ç. 

GiriĢ: Sağlıkta DönüĢüm Projesi, önceki dönemlerde yapılan Sağlık Reformu ve Sağlık Projesi çalıĢmalarının 

devamı niteliğindedir. Sağlık ocaklarının kapatılıp yerlerine Aile Hekimliğinin ikame ediliĢini Türk Tabipler Birliği 

birinci basamağın özelleĢtirilmesi, temel sağlık hizmetlerinin ticarileĢtirilmesi olarak görmekte ve toplumun kendini 

sağlıklı kılma için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmadığı için sorunlar olabileceğini düĢünmektedir. Hizmet 

sosyoekonomik açıdan risk altındakilere yönelmekten çok sosyal güvencesi olan orta sınıfa yöneliktir. Genel Sağlık 

Sigortası sadece 'temel teminat paketini' kapsayacak, bunun dıĢındaki hizmetler için özel sigortacılık teĢvik 

edilecektir. Sağlık sorunlarını tespite yönelik toplumdan veri toplayan sağlık ocakları kapatıldığından veri akıĢı 

aksayacaktır.  
Amaç: Toplumumuzun sağlıkta dönüĢüm programı ve aile hekimliği uygulaması ile ilgili bilgi, tutum, davranıĢ ve 

beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Yöntem: Yirmi dört sorudan oluĢan veri formunu Aralık 2010 - Ocak 2011‟de, Ġstanbul Anadolu yakası Kartal 
ilçesindeki 6 mahalle muhtarlığına baĢvuran ve çalıĢmaya katılmayı kabul eden197 kiĢi doldurmuĢtur. Tanımlayıcı 
veriler ve değiĢkenler arasındaki iliĢkiler ki-kare testiyle SPSS istatistik paket programında incelenmiĢtir. 
Bulgular: AraĢtırmamıza katılanların 102‟si(%51,8) erkek 95‟i(48,2) kadındır. Katılımcıların %62,9 u kayıtlı olduğu 
aile sağlığı merkezini öğrenmiĢ ve 40 yaĢın üstündekilerde bu oran diğer yaĢ gruplarına göre daha fazladır 
(p<0.01). Katılımcıların %33,5 i aile hekimiyle görüĢmüĢtür ve 30 yaĢ altında olanların aile hekimleriyle görüĢme 
oranı en az (p<0.01), çocuğu olan ve herhangi bir iĢte çalıĢmayanların ise daha fazladır (p<0.05). Katılımcıların 

%70,1‟i sürekli gittikleri bir doktoru olmadığını ifade etmektedir. Katılımcıların yaklaĢık yarısı aile hekimliği 
uygulamasının birinci basamak sağlık hizmetlerini daha iyiye götüreceğine inanmakta, hekimi seçme özgürlüğünün 
ve sağlık kayıtlarının elektronik ortamda düzenlenecek olmasının yararlı olacağını düĢünmektedir. 
Sonuç: Katılımcıların yarıdan fazlası Ġstanbul‟da uygulanmaya baĢlayan aile hekimliği programı kapsamında kayıtlı 
oldukları aile sağlığı merkezlerini öğrenmiĢ; ancak bunların yaklaĢık yarısı aile hekimleriyle görüĢmüĢtür. AraĢtırma 
sonuçları, Ġstanbul gibi büyük Ģehirlerde aile hekimliği programına uyum sürecini belirleyecek en temel faktörün 

halkın temel sağlık hizmetlerinden yararlanma gereksinimi olacağını göstermektedir. 

 
DanıĢman: Özlem Sarıkaya 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:14; 24 May 2011, OP&D 

BĠRĠNCĠ BASAMAKTA ÇALIġAN SAĞLIK PERSONELĠNĠN AĠLE HEKĠMLĠĞĠ MEVZUATINDA YER 

ALAN BAZI KONULARI BENĠMSEME DURUMU 

Pirim A, ġahin E, Özdemir MD, Boyraz M. 

 

GiriĢ: KiĢilerin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak, tam olarak iyileĢmeyip 

sakat kalanların baĢkalarına bağımlı olmadan yaĢayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık düzeyini 
yükseltmek için yapılan planlı çalıĢmaların tümü “sağlık hizmeti” olarak tanımlanmaktadır. Birinci basamak sağlık 

personeli sağlık hizmetlerinin sunumunda kritik bir noktadadır. 

Amaç: Aile hekimliği uygulamasına geçilmiĢ bir ilde birinci basamakta çalıĢan sağlık personelinin Aile Hekimliği 

uygulaması mevzuatında yer alan bazı konuları ne ölçüde benimsediklerinin öğrenilmesi amaçlanmıĢtır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araĢtırma, 2011 yılında bir Sağlık Grup BaĢkanlığı'na bağlı birinci 

basamak sağlık kuruluĢlarında yapılmıĢtır. Aile Hekimliği uygulamalarındaki yasa ve yönetmelikleri dikkate alarak 

hazırlanan önermeler, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, finansmanı ve örgütlenmesi ile ilgili üç alanda 
değerlendirilmiĢtir. Yüksek puanlar Aile Hekimliği yasa ve yönetmeliklerinde belirtilen fikirlerin daha fazla 
benimsenmesi olarak tanımlanmıĢtır. 

Bulgular: AraĢtırmaya katılmayı kabul eden 119 hekim, hemĢire, ebe ve sağlık memurunun bazı sosyo-

demografik değerlendirilmesi Ģöyledir: Katılımcıların yaĢ ortalaması 35,8 yıl ve %65,5'ı (78 kiĢi) kadındır. %28,5'i 
(34 kiĢi) hekimdir. Yüzde 52,9'u (63 kiĢi) 11-20 yıl arasında, %43,6'sı (52 kiĢi) ise 10 yıl ve daha kısa süredir 

birinci basamakta sağlık hizmeti sunduğunu belirtmiĢtir. AraĢtırmaya katılan hekimler sağlık hizmetlerinin 
örgütlenmesi alanındaki en çok benimsemediği önerme “Hastalar yakınmalarına göre istedikleri uzmana doğrudan 
baĢvurabilmelidir”; finansman alanında en çok benimsemediği önerme “Hekim, sabit ücretle çalıĢmalıdır” ve sağlık 
hizmetlerinin yürütülmesi alanında en çok benimsemediği önerme “Birinci basamakta sadece koruyucu sağlık 
hizmeti verilmelidir. ”AraĢtırmaya katılan hekimlerin ve diğerlerinin sosyalleĢtirme ve aile hekimliği mevzuatlarında 
benzer ve farklı Ģekilde bulunan önermelerden aldıkları puan ortalaması istatistiksel olarak değerlendirilmiĢtir. 

Sonuç: ÇalıĢmada yer alan birinci basamakta sağlık hizmeti sunan personelin aile hekimliği uygulamasını 

destekleyen yanıtlardan aldıkları puan ortalamalarının düĢük oluĢu bu uygulamaları tam olarak benimsemediklerini 

düĢündürmektedir. 
DanıĢman: Cevdet Nacar  



      

 24 

MaSCo
2011 

 Sözel Sunum/Oral Presentation No:15; 24 May 2011, H&S 

ÜMRANĠYE AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ’NDEKĠ HASTALARIN AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASI 

KONUSUNDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

Yıldoğan AT, ġen G, Tuncar S.  

GiriĢ: Bir devletin en önemli önceliklerinden biri halkının sağlık düzeyini en üst seviyede tutmaktır. Ülkemizde de 
sağlık standartlarının daha iyileĢtirilmesi, birinci basamakta hastalara daha iyi hizmet sunulması amacıyla sağlık 
ocakları yerine aile hekimliği uygulaması getirilmiĢtir.  Ümraniye Aile Sağlığı Merkezi‟nde yaptığımız araĢtırmada 
aile hekimliği uygulamasının amacına ne derece hizmet edebildiğini, bu yeni uygulamadaki hastaların 
memnuniyetini ve memnuniyetsizliklerini ele aldık. 
Yöntem: 26 sorudan oluĢan anketimizi Ümraniye Aile Sağlığı Merkezi‟nde 130 kiĢiye uyguladık. Anketimizin ilk 16 

sorusu sağlık ocaklarıyla aile sağlığı merkezleri arasındaki belirli kriterlere dayalı puanlama cinsinden (1-5) 
sorulardır. Kalan 10 soru ise çoktan seçmeli, kapalı uçlu sorulardır. 
Bulgular: Anketimizi Ġstanbul Ümraniye Aile Sağlığı Merkezi‟nde 73‟ü kadın (%56,2) ve 57‟si Erkek ( %43,8) 
olmak üzere 130 hastaya uyguladık. GörüĢmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu hissettirmesi hususunda 

sağlık ocakları ile aile sağlığı merkezleri puanlama cinsinden karĢılaĢtırıldı. Yapılan karĢılaĢtırmaya göre sağlık 
ocağında yeterli zamana en yüksek oranda %36.9 (48 kiĢi) 3    (orta) puan verirken, aile sağlığı merkezinden 
sonra %53.8(70 kiĢi) 5 (çok iyi )puanını vermiĢtir. Aynı Ģekilde doktorunuzun sizi dinlemesi sorusuna sağlık ocağı 

sisteminde en yüksek oranla %40.8 (53 kiĢi) 3 (orta) puanı verirken aile sağlığı merkezinden sonra %64.3 (84 
kiĢi) 5 (çok iyi) puanını vermiĢtir. Sağlık ocağı zamanında doktorun önceki görüĢmeleri ve rahatsızlıkları bilmesi 
konusunda hastalarımızın en yüksek oranda %33.1 (43 kiĢi) 3 puanını verirken aile sağlığı merkezinden sonra %40 
(52 kiĢi) 4 (iyi) puanını vermiĢtir. Sağlık ocağı sisteminde genel olarak doktor ve personelden memnuniyeti  %33.1 
(43 kiĢi) 4 (iyi) puanını verirken aile sağlığı merkeziyle bu oran %43.1(56 kiĢi) 4 puan verilmiĢtir.  
Sonuç: Yapılan anketimizden ulaĢtığımız sonuçlar doğrultusunda aile hekimliği uygulamasıyla birlikte hastalarımız 
görüĢmelere ayrılan zamanın arttığını doktorun hastaları daha çok dinlediğini anlıyoruz. Genel memnuniyet puan 

oranı değiĢmezken kiĢi sayısı bazında artıĢ gözlenmiĢtir. Yapılan anket doğrultusunda katılımcıların çoğunluğu aile 
hekimliği uygulamasından memnun olduğunu belirtmiĢtir. 

DanıĢman: Seyhan Hıdıroğlu 

 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:16; 24 May 2011, H&S 

AĠLE HEKĠMLERĠNĠN ÇOCUK ĠSTĠSMARI VE ĠHMALĠYLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ, TUTUM VE 

DAVRANIġLARI 

 
Gökay D, Karadeniz S, KırbaĢ A, Uğuz K. 
 
GiriĢ: Çocuk istismarı ve ihmali; anne, baba ya da bakıcı gibi bir eriĢkin tarafından çocuğa yöneltilen, çocuğun 
geliĢimini engelleyen veya kısıtlayan, hem sosyal açıdan hem de sağlık açısından zarar görmesine sebep olacak her 

türlü fiziksel, duygusal, cinsel tutum ve davranıĢ olarak tanımlanabilir. Bu konuda doktorların farkındalığı ve bilgi 
birikimi tanı konması açısından çok önemlidir. „Sağlıkta DönüĢüm Programı‟ ile her ailenin bir aile hekiminin olması 
ve bu hekimin aileyi uzun süre takip etmesi nedeniyle, çocuk istismarı ve ihmali olgularının tespitinde önemli rolü 
vardır. 
Amaç: Aile hekimlerinin çocuk istismarı ve ihmali konusunda ve sorumlulukları hakkında bilgi düzeylerinin, tutum 

ve davranıĢlarının araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

Yöntem: Amaç doğrultusunda hazırlanan anketin birinci bölümü, 16 çoktan seçmeli, 4 açık uçlu ve 1 
derecelendirmeli sorudan oluĢmaktadır; ikinci bölümü ise 10 soruluk farkındalık testidir. Anketler, 26 ġubat 2011 
tarihinde yapılan „Aile Hekimleri BuluĢuyor‟ toplantısında ve Ġstanbul‟un çeĢitli ilçelerindeki Aile Sağlığı 
Merkezleri‟nde toplam 131 aile hekimine uygulanmıĢtır. Verilerin analizi, SPSS 16.0 programı ile yapılmıĢtır. 
Bulgular: Anketimize katılan aile hekimleri 24-65 yaĢ arasında olup; %35,9'u (47 kiĢi) kadın, %64,1'i (84 kiĢi) 
erkektir. Katılımcıların %11,5'i Aile Hekimliği uzmanı; %87,8'i pratisyen hekimdir. Çocuk istismarı ve ihmali 
konusunda eğitim alan %44,3'lük kesimin, %87,5'i adli bildirim yapmıĢ; eğitim almayanların %35,3'ü adli bildirim 

yapmamıĢtır. Çocuk istismarı ve ihmaliyle karĢılaĢması durumunda, adli bildirim yapmayı düĢünenlerin oranı 
%90,8'dir. Hekimlerin en çok karĢılaĢtığı istismar tipi fiziksel istismar (n=40), en az karĢılaĢtıkları cinsel istismardır 
(n=16). Olguyla karĢılaĢıldığında haber verilecek adli merci olarak en çok polis (n=100) cevabı verilmiĢtir. 
KarĢılaĢtığı ilk olgudan sonra, katılımcıların %20,6'sı araĢtırma yapıp, konu üzerinde hassas davranmaya 
baĢladığını belirtmiĢtir. Farkındalık testine %81,5'lik bir oranla doğru cevap verilmiĢtir. 
Sonuç: Aile hekimlerinin bilgi düzeylerinde eksiklik ve tanı sonrası yaklaĢımlarında yetersizlik saptanmıĢtır. Bu 
nedenle mezuniyet öncesi ve uzmanlık eğitimleri sırasında çocuk istismarı ve ihmali konusunda eğitime önem 

verilmelidir. 
  
DanıĢman: Dr. Mehmet Akif Ġnanıcı 
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Kalp, Beyin, Böbrek ve Damarlar 
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Oturum BaĢkanı Moderator  

Ertuğ Dinçer 

 

 

17. SĠYAMĠ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHĠSĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ ACĠL 

SERVĠSĠNE BAġVURAN VE YATAN KALP YETMEZLĠĞĠ HASTALARININ YAġAM KALĠTESĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

18. PATENT FORAMEN OVALE VARLIĞI VE ġĠDDETĠ ĠLE ĠNME LOKALĠZASYONU ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠ  

 

19. RENAL POSTTRANSPLANT HASTALARIN DONÖR BEKLEME SÜRELERĠ ĠLE DĠĞER 

PARAMETRELERĠN ĠLĠġKĠSĠ 

 

 

 

 

 

 

Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartıĢma süresi ayrılmıĢtır.  

Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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 Sözel Sunum/Oral Presentation No:17; 24 May 2011, OP&D 

SĠYAMĠ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHĠSĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ ACĠL 

SERVĠSĠNE BAġVURAN VE YATAN KALP YETMEZLĠĞĠ HASTALARININ YAġAM KALĠTESĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
Sargın Ö, Köker E, Birinci S, Bulut A.  
 

GiriĢ: Kalp yetmezliği özellikle endüstriyel toplumlarda major bir halk sağlığı sorunudur. Kalp yetmezliği, hastaların 
günlük yaĢam aktivitelerini yerine getirmekte güçlük çekmelerine, iĢ yaĢamında, aile, arkadaĢ iliĢkilerinde 
sorunlarla karĢılaĢmalarına neden olarak yaĢam kalitesini olumsuz etkilemektedir. 
Amaç: Kalp yetmezliği hastalarının yaĢam kalitesinin duygusal, fiziksel ve sosyal yönden değerlendirilmesi ile 

yaĢam kalitesi ve sosyodemografik özellikler arasındaki iliĢkinin saptanmasıdır. 
Yöntem: AraĢtırmamız kesitsel niteliktedir. Veri toplama aracı olarak kullandığımız anket; 9 adet sosyodemografik soru 
ve her biri 7‟li likert tipi cevap içeren, 27 maddeden oluĢan, MacNew Kalp Hastalığı Sağlıkla Ġlgili YaĢam Kalitesi Anketini 
içermektedir. Anketimizi 2011 Mart ayı boyunca, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH Acil Servisi‟ne 
baĢvuran ve yatan 50 kalp yetmezliği hastasına yüz yüze görüĢme suretiyle uyguladık. Verileri SPSS 11.5 paket 
programına aktararak, sıklık dağılımlarını ve MacNew ölçeğinin değerlendirilme yöntemi olarak da 3 alt boyut (duygusal, 

fiziksel ve sosyal) ile global skor değerlerini hesapladık. Ayrıca bu skorları sosyodemografik özelliklere göre karĢılaĢtırdık.  
Bulgular: Anketimize katılan hastaların yaĢ ortalaması 64.3 dür (en küçük –en büyük yaĢ: 28-87); %70‟si erkek, 
%82 „si evlidir. Tüm hastalar içinde eğitim durumu ilköğretim düzeyinde olanların oranı %52 iken, %30‟luk bir 
kısım ise hiç eğitim almamıĢtır. 50 hastanın 30‟u (%60) emekliyken, çalıĢanların sayısı ise sadece 6‟dır (%12). 
Hastaların ortalama hastaneye aylık geliĢ sayısı 3.2‟dir. Hastaların %68‟inde eĢlik eden baĢka bir kronik rahatsızlık 
varken, %54‟ünde de kalp hastalığı aile öyküsü mevcuttur. MacNew ölçeğinden çıkan sonuçlara göre; tüm 
hastaların duygusal skor ortalaması 3.75, fiziksel skor ortalaması 3.19, sosyal skor ortalaması 3.39, global skor 

ortalaması ise 3.51‟dir. Bu skorları sosyodemografik özelliklere göre karĢılaĢtırdığımızda; kadınların tüm alt boyut 
ve global skorlarının erkeklere göre daha düĢük olduğu, eĢlik eden hastalığı olmayanların ve çalıĢanların ise 
duygusal skorları ve global skorlarının daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. 
Sonuç: AraĢtırma örneklemimizi oluĢturan hastaların tüm alt boyut ve global skorlarına bağlı olarak yaĢam 
kalitelerinin düĢük olduğunu saptadık. 
 
DanıĢman: Prof. Dr. Arzu DENĠZBAġI 

 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:18; 24 May 2011, OP&D 

PATENT FORAMEN OVALE VARLIĞI VE ġĠDDETĠ ĠLE ĠNME LOKALĠZASYONU ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠ  

Meriç Ç, Korkut O, Özer E, YaĢmut O.  

GiriĢ: Kriptojenik inme olarak nitelendirilen hastalarda en sık rastlanan etiyoloji PFO olarak bildirilmektedir. PFO 
toplumda %25 sıklıkta rastlanmaktadır. Özelikle genç popülasyonda inme nedenleri ekarte edilirken kontrastlı EKO 
ya da TEE (Transözofajiyal Eko) incelemelerine gidilerek PFO açısından araĢtırma yapmak gerekmektedir.  

Yöntem: ÇalıĢmamıza 2009-2011 (Mart) yılları arasında inme nedeni ile baĢvuran ve diğer nedenler dıĢlandıktan 
sonra Kontrastlı EKO yada TEE‟sinde PFO saptanan toplam: 43 (23E, 20K) hasta alınmıĢtır. Hastalara eko 

tetkiklerinin dıĢında difüzyon MR inceleme yapılarak inme lokalizasyonu belirlenmiĢtir. Ön sistem arka sistem, 
lezyonun hangi hemisferde olduğu, lezyon sayısının tek yada çoklu oluĢu da kaydedilmiĢtir. PFO Ģiddeti de „+ yada  

+++‟ olarak belirlenmiĢtir. (baloncuk geçiĢi 20 den fazla ise +++ olarak gösterilmiĢtir.). 

Bulgular: Toplam 43 hastanın yaĢ ortalaması 42.1 olup (28-68), hastaların % 53‟ünü erkek hastalar 
oluĢturmaktadır. Ġnme lokalizasyonu açısından arka sistem inmelerinin daha fazla olduğu ve sol hemisferde daha 
sık görüldüğü saptanmıĢtır. Tek hemisferde çoklu enfarkt oranı daha yüksek olarak bulunmuĢtur. 

Sonuç: Bu çalıĢmamızda, PFO gençlerde daha sık olmakla birlikte insidental olarak her yaĢ grubunda rastlanabilen 

ve sıklıkla arka sistem inmelerine yol açan ve tek hemisferde çoklu enfarktla seyreden bir inme etiyolojisi olarak 
bulunmuĢtur.  

DanıĢman: Ġpek Midi 
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 Sözel Sunum/Oral Presentation No:19; 24 May 2011, OP&D 

RENAL POSTTRANSPLANT HASTALARIN DONÖR BEKLEME SÜRELERĠ ĠLE DĠĞER 

PARAMETRELERĠN ĠLĠġKĠSĠ 

Lüle C, Yakın M, Eckstein K, ÖztaĢ O. 

 

Amaç: Ülkemizde baĢta Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) olmak üzere birçok akut ve/veya kronik sebepten dolayı 

hastalar böbrek donörüne ihtiyaç duymaktadır. Donör hasta yakınları veya kadavra olabilmektedir. Biz 
çalıĢmamızda; böbrek nakil kuyruğunda bekleyen hastalar ile kendi tanıdıklarından böbrek nakledilen hastalar 
arasındaki bekleme sürelerini, bu bekleme süresinin primer ve sekonder hastalıklarla bir bağlantısı olup olmadığını 

ve yaĢ faktörünün etkisini ortaya çıkarmayı amaçladık. 

Metot: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟ne baĢvurmuĢ olan 120 vakanın dosyaları retrospektif olarak 

incelendi. Primer tanı, hasta yaĢı, tanı tarihi ve diyaliz baĢlangıç tarihi ile transplantasyon tarihleri; ayrıca hastanın 
cinsiyeti ile naklin kadavradan alınıp alınmadığı kaydedildi. Elde edilen sonuçlar SPSS 13.0 programı kullanılarak 
istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Yapılan incelemelerde 30 yaĢ ve üstü hasta grubunun böbrek transplantasyonu bekleme süresi 

ortalama 5.9 yıl iken, 30 yaĢ altı hasta grubunda bu süre 3.1 yıl bulundu. Primer hastalığı KBY olan hastalar (hasta 
grubunun %35‟i) 4 yıl, glomerulonefrit olan hastalar (hasta grubunun %19‟u) 4.5 yıl, hipertansiyona sekonder 
nefropatisi olan hastalar (hasta grubunun %16‟sı) 9 yıl, bunun dıĢında olanlar (hasta popülasyonunun %30‟u) 7 yıl 
beklemiĢlerdi. Hastaların %63.6‟sında komorbidite gözlenirken, %36.4‟ünde gözlenmedi. Hastaların diyaliz aldıkları 
süre ile tanı-transplantasyon arasında geçen süre birbiriyle uyumluydu. Transplante edilecek böbrek donörü hasta 

yakını olan hastaların toplam bekleme sürelerinin ortalaması 2.6 yıl iken, kadavradan böbrek nakli alan hastaların 
transplant bekleme süre ortalaması 11.3 yıldı. 

TartıĢma: Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde böbrek yetmezliği veya baĢka sebeplerle böbrek nakline 

ihtiyaç duyan hastalar için uzun bir bekleme süresi vardır. Bu uzun bekleme süresi ile iliĢkili uzun diyaliz süreleri 
hastalarda enfeksiyon baĢta olmak üzere birçok komplikasyona sebep olmaktadır. Kadavradan böbrek alan 
hastaların bekleme süresi, aile veya tanıdıktan böbrek alan hastaların bekleme süresinin iki katından daha fazladır. 

Primer hastalık ile komorbiditelerin bekleme süresi üzerinde ciddi bir etkisi yoktur. Ġstatistiksel olarak 30 yaĢ altı 
hastaların donör bekleme süresi, 30 yaĢ üstü hastalara göre (ortalama) 2.8 yıl daha kısadır. 
 

DanıĢman: Serhan Tuğlular 
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 Sözel Sunum/Oral Presentation No:20; 24 May 2011, H&S 

KOT TAġLAMA ĠġÇĠLERĠNĠN MESLEK DENEYĠMLERĠ VE SĠLĠKOZĠS HASTALIĞININ 

HAYATLARINA ETKĠLERĠ 

Bayraktar M, Dinçer E, Kaya S, Sökmen F. 

GiriĢ: Kronik bir akciğer hastalığı olan silikozis, silika tozuna yoğun maruziyet ve uzun çalıĢma saatleri nedeniyle 
en çok kot taĢlama iĢçilerini etkilemektedir.  
Amaç: Kot taĢlama iĢçilerinin meslek deneyimleri ve silikozisin hayatlarını nasıl etkilediğini öğrenmek genel 
perspektifimizdir. Özel anlamda ise amacımız iĢçilerin bu iĢe nasıl ve ne sebeple girdikleri, bu iĢin risklerini bilip 
bilmedikleri, çalıĢırken ne gibi önlemlerin alındığı, silikozis tanısını nasıl aldıkları ve tanı konduktan sonra hayatlarını 
nasıl devam ettirdiklerini öğrenmektir.  
Yöntem: Kalitatif bir çalıĢmadır. Kot taĢlama iĢçilerinin meslek deneyimleri doğrudan kendi yaĢam öyküleri 

olduğundan ve sayısal veriler kullanılmayacağından kalitatif tip araĢtırma biçimi uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada 7 iĢçiyle 
evlerinde veya SüreyyapaĢa meslek Hastanesinde derinlemesine görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen veriler 
iĢe baĢlama süreci, tanı alma, bugünkü durum baĢlıkları altında değerlendirilmiĢtir.  
Bulgular: İşe başlama süreçleri: ĠĢçilerin tamamı Ġstanbul dıĢından gelmiĢtir. Gelme sebepleri geçim sıkıntısı ve 

yetersiz olanaklardır. Eğitim seviyeleri genelde ilköğretim veya ilköğretim terktir. Kot taĢlama iĢinde çalıĢmadan 
önce çalıĢtıkları baĢka iĢler de olmuĢtur. Katılımcılar, kot taĢlama iĢinin iyi gelir getirdiğini bilerek, ancak ölümcül 

bir hastalık riski olduğunu bilmeyerek çalıĢmaya baĢlamıĢtır. KiĢiler bu iĢin hastalık riskini kesinlikle bilmediklerini 
özellikle vurgulamıĢlardır. İşe devam etme süreci: ÇalıĢma ortamında havalandırma sistemlerinin yeterli 
olmadığını, sadece bir maske kullanarak tozdan korunduklarını belirtmiĢlerdir. Silikozis tanısını alma ve sonraki 
süreç: ĠĢçiler çeĢitli sebeplerle iĢi bırakmıĢlardır. ĠĢçiler genellikle arkadaĢlarının silikozis tanısı aldığını öğrendikten 
sonra, kendilerinde de aynı belirtiler olduğunu fark edip doktora baĢvurarak tanı almıĢlardır. Şu anki durum: 
Maluliyet maaĢı olmayan iĢçiler komĢularının, akrabalarının, sosyal yardımlaĢma vakıflarının yardımı ile ayakta 
durmaya çalıĢmakta, maluliyet maaĢı alanlar ise ayda 600 TL‟lik bu maaĢla geçinemediklerinden yakınmaktadırlar. 

ĠĢçilerden bazıları bu durum nedeniyle çocuklarını çalıĢtırmak zorunda kaldığını belirtmiĢtir.  
Sonuç: ĠĢçiler güçlükle aldıkları nefesleriyle artık kot taĢlama iĢinin son bulması gerektiğini anlatmaktadırlar. Çok 
geç olmadan baĢka insanların öleceğini bile bile yaĢamlarını sürdürmeye çalıĢmamaları için bu durumun son 
bulmasını istemektedirler. 
 
DanıĢman: Prof. Dr. Sibel Kalaça 

 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:21; 24 May 2011, OP&D 

KRONĠK HEPATĠT B VE KRONĠK HEPATĠT C HASTALARINDA STĠGMATĠZASYON SIKLIĞININ 

ARAġTIRILMASI: KARġILAġTIRMALI BĠR ÇALIġMA 

AlıĢbeyli G, Erol B, Mollaoğlu E, Yıldız Ö.  

 
GiriĢ: Damgalanma (Stigmatizasyon), hastanın hastalığı nedeni ile kendini reddedilmiĢ, toplum tarafından izole 
edilmiĢ, hastalığına bağlı utanma duygusu ve güvensizlik içinde hissetmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. 

Hepatit B ve Hepatit C dünyada yayılan en sık enfeksiyonlardandırlar. Kronik hepatit B ve C hastalarında 
stigmatizasyon açısından farklılık olup olmadığı daha önce araĢtırılmamıĢtır.  
Amaç: Kronik HBV ve HCV hastalarında stigmatizasyon derecesi, stigmanın farklı boyutları ve bunların özdeğer 
üzerinde etkisini araĢtırmak ve iki grupta karĢılaĢtırmaktır. Ayrıca algılanan hastalık düzeyinin stigmatizasyonla 

iliĢkisinin saptanması da amaçlanmıĢtır.  
Yöntem: AraĢtırmamıza; katılımcı kriterlerimize uyan, Marmara Üniversitesi Hastanesi‟ne kayıtlı 20 HBV ve 20 

HCV hastası katıldı. Katılımcılara uygulanan ankette stigmatizasyon ve Rosenberg özdeğer ölçekleri kullanıldı. 
Veriler SPSS istatistik programına girilerek değerlendirildi. 
Bulgular: %55‟i kadın %45‟i erkek olan katılımcılarımızın yaĢ ortalaması 47.6±11.3 olarak bulunmuĢtur. 
Katılımcıların %40‟ı herhangi bir iĢte çalıĢırken, %25‟i emekli, %35‟i ise çalıĢmıyordu. Tüm hastalarda ekonomik 
durum ile stigma skoru arasında anlamlı olmasa da belirgin bir farklılık gözlenmiĢtir (ortalama stigma skorları: 
16.2±12 vs. 7.6±7.5). Tüm parametreler kronik hepatit türüne göre karĢılaĢtırıldığında yetersizlik hissi anlamlı 
(p<0.05) ve karın ağrısı rahatsızlığı anlamlıya çok yakın bir Ģekilde Hepatit C hastalarında hepatit B hastalarından 

daha yüksek bulunmuĢtur. Ancak kendine saygı hissi HBV‟ de HCV‟ ye göre anlamlı olarak (p<0.05) düĢük 
çıkmıĢtır. Ayrıca hepatit B hastalarının %18,8‟inde, hepatit C hastalarının %33,3‟ünde orta derece stigma 
saptanmıĢtır. 
Sonuç: Sonuç olarak, kronik HBV ve HCV hastalarında stigmatizasyon derecesi farklı değildir. Ancak HCV hastaları 
kendilerini daha fazla yetersiz hissetmektedir. Ayrıca ekonomik durum stigmatizasyon derecesini etkilemektedir. 
  

DanıĢman: Prof. Dr. Osman Cavit Özdoğan
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:22; 24 May 2011, OP&D 

KANSER YOLCULUĞU: TEġHĠSTEN ĠTĠBAREN HASTA HAYATINDA GERÇEKLEġEN DEĞĠġĠMLER, 

SÜREÇ NASIL BAġLADI VE NE ġEKĠLDE DEVAM EDĠYOR? 

Yılmaz M, Kahraman B, Binici M, Köyyeri M. 

GiriĢ: Kanser önemi giderek artan bir sağlık sorunudur. Kanser hastalığı, kiĢinin hayatında köklü değiĢikliklere 
sebep olmakla beraber hem hastayı hem de sosyal çevresi ile ailesini etkilemektedir. Bu sebeple araĢtırmamızın 
konusunu, kanseri bir yolculuk olarak görerek „TeĢhisten itibaren hasta hayatında gerçekleĢen değiĢimler, süreç 

nasıl baĢladı ve ne Ģekilde devam ediyor?‟ olarak belirledik. 

Amaç: AraĢtırmamız Marmara Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Kemoterapi Ünitesi‟ne baĢvuran kanser hastalarının 

teĢhis öncesi ve sonrası, tedavi sürecinde yaĢadıkları değiĢimleri incelemeyi amaçlamıĢtır. 

Yöntem: 6 bağımsız 14 bağımlı değiĢkenden oluĢan 20 soruluk anket, Marmara Üniversitesi Hastanesi Onkoloji 

Kemoterapi Ünitesi‟nde 14 Mart-20 Nisan 2011 tarihleri arasında gelen 88 gönüllü hastaya uygulanmıĢtır. Veriler 

SPSS 14.0 programında değerlendirilmiĢtir. 

Bulgular: ÇalıĢma kohortu 43 erkek (%48,9), 45 kadın (%51,1)‟dan oluĢmaktadır. Katılımcılarımızın yaĢ 

ortalaması 56,32 (24-82)‟idi. Anketin beklenmeyen bulguları olarak katılanların %36,4‟ü teĢhisini bilmemektedir, 
%10,2‟si hiç eğitim almamıĢtır. Katılımcılarımızın %26,1‟i hastalığı hakkında konuĢmak istemediğini belirtmiĢtir, bu 

kiĢilerin %60‟ı düĢük eğitim düzeyine sahiptir. Katılımcılarımızın %20,5‟i yaĢananlar hakkında kafasının karıĢtığını 
belirtmiĢtir. Erkek katılımcıların %67,4‟ü, kadın katılımcıların %53,3‟ü tanıdan sonra sağlıklı yaĢam tavsiyelerine 

uymaya baĢlamıĢtır. Katılımcıların %18,2‟si teĢhisi aldıktan sonra da yiyeceklerinin sağlıklı olup olmadığına dikkat 
etmediklerini belirtmiĢtir. Katılımcılarımızın %39,7‟si teĢhisten sonra hayatının anlamını hissetmeye baĢladığını, 
bunlardan da %31,4‟ü tedavinin yan etkilerinden hiç etkilenmediğini belirtmiĢtir. Katılımcılarımızın %62,5‟i anket 
doldurulduğu sırada umutlu, %9,1‟i umutsuz hissettiğini belirtmiĢtir. Katılımcılarımızın %46,6‟sı teĢhisini aldıktan 
sonra yardım kampanyalarına daha sıcak baktığını belirtmiĢtir. 

Sonuç: Katılımcılarımızın beklenenden daha büyük bir kesimi tam teĢhisini bilmemektedir ve  hastalık-süreç 

konusunda aydınlatılmaya ihtiyacı vardır. Kohortumuzda düĢük eğitim görenlerin oranı beklenenden fazladır ve 
eğitimin artması ile hastaların hastalıkları ile ilgili bilgileri/deneyimleri paylaĢma istekleri artmaktadır. Beklenenin 
aksine kanser hastalarının çoğu iyimser ruh hali içerisindedirler. 
DanıĢman: Prof.Dr. Serdar Turhal  
 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:23; 24 May 2011, OP&D  

KARDĠYOVASKÜLER HASTALIKLAR ĠLE ĠLGĠLĠ GAZETE HABERLERĠNĠN DOĞRULUĞUNUN 

ARAġTIRILMASI VE BU HABERLERĠN OKUYUCULAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Cüce B, Ulukapı HB, Yıldırım SG. 

 
GiriĢ: Kardiyovasküler hastalıklar en sık karĢılaĢılan ve gazetelere konu olan hastalıklardan biridir. DavranıĢ 
değiĢikliği yapabileceği için, gazetelerdeki sağlık haberlerinin kanıt düzeyinin yüksek olması önemlidir.  
Amaç: Bu çalıĢma ile gazetelerdeki kardiyovasküler hastalıklar ve risk faktörleriyle ilgili haberlerin doğruluğu ve 
bunların okuyucular üzerindeki etkileri araĢtırılmak istenmiĢtir.  
Yöntem: Kesitsel tipteki bu araĢtırma iki bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde sağlık haberleri bulunduran en 
yüksek tirajlı 10 gazetede 2 hafta içinde yayınlanan tüm sağlık haberleri taranmıĢ, kardiyovasküler hastalıklar ve 

risk faktörleriyle iliĢkili davranıĢ değiĢikliği yaratabilecek önerme içeren haberler seçilmiĢtir. Bu haberlerin 
doğruluğu PubMed, Cochrane veri tabanları ile Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa ve Amerikan Kalp Birliği ile NICE 
sitesindeki rehberler taranarak kanıt düzeyleri araĢtırılmıĢtır. Ġkinci bölümde Ġstanbul‟da üç farklı meydanda okuma 

yazması olan, 18-65 yaĢındaki gönüllülere, bu haberlerden randomize seçilmiĢ 15 haberden etkilenmeyi araĢtıran 
bir anket uygulanmıĢtır. Ġlgili haberlerin uygulanması veya baĢkalarıyla paylaĢılması “etkilenme” olarak 
değerlendirilmiĢtir. Veriler SPSS 16.0 programında frekans analizi ve ki-kare testi ile değerlendirilmiĢtir.  

Bulgular: Seçilen 15 haberin 9‟unun kanıt düzeyi yüksek, 1‟inin düĢük olduğu; 3‟ünün kısmi olarak doğru, 1‟inin 
tamamen yanlıĢ olduğu saptanmıĢtır. Bir haberle ilgili kanıt bulunamamıĢtır. Ankete yaĢ ortalaması 3712,49 olan 

toplam 150 gönüllü (86K, 64E) katılmıĢtır. Katılımcıların %44,7‟si haftada 6-7 gün, %31,3‟ü 3-5 gün, %20‟si 1-2 
gün gazete okuduklarını, %44,3‟ü okudukları haberleri uyguladıklarını, %75‟i de baĢkalarıyla paylaĢtıklarını 
bildirmiĢlerdir. YaĢ, cinsiyet, kronik hastalık varlığı ile etkilenme arasında bir iliĢki bulunmazken sağlık haberinin 
bilimselliğine dikkat edenlerin, etmeyenlere göre anlamlı olarak bilgiyi çevresiyle paylaĢmaktaydı (%84,9, %50,0; 
p<0,001). Katılımcıların %82,9‟unun doğru bulmadığı bir haber meta-analizle doğrulanmakta; %90‟ının çevresiyle 
paylaĢacağını bildirdiği baĢka bir haber de eksik ve yanlıĢ yönlendirici bir bilgi içermekteydi.  
Sonuç: ÇalıĢmamız, gazetelerde çıkan ve davranıĢ değiĢikliğine yol açan kardiyovasküler hastalıklarla ilgili 

haberlerin çoğunun doğru olduğunu göstermesine rağmen, yanlıĢ veya eksik haberlerin olması, bu haberlerin 
okuyucular tarafından uygulanması ve baĢkalarıyla paylaĢılması gazetelerde sadece bilimsel olarak kanıtlanmıĢ 
haberlerin yer alması gerektiğini düĢündürmektedir.  

 
DanıĢman: Dr. Çiğdem Apaydın Kaya 
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24. NESFATĠN-1 DOKULARA NÖTROFĠL GÖÇÜNÜ ENGELLEYEREK VE OKSĠDAN/ANTĠOKSĠDAN 

DENGESĠNĠ DÜZENLEYEREK SIÇANLARDA SEPSĠSE BAĞLI OKSĠDAN ORGAN HASARINI 

AZALTIR 

25. KLĠNĠK ĠLAÇ ARAġTIRMALARINA BAKIġ 

26. APELĠNĠN ĠNDOMETAZĠN ĠLE OLUġTURULMUġ DENEYSEL ÜLSER MODELĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ  

27. OBESTATĠNĠN CĠSPĠLATĠNE BAĞLI AKUT BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE BÖBREK FONKSĠYONLARI 

ve HÜCRE HASARI ÜZERĠNE OLASI KORUYUCU ETKĠLERĠ 
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 Sözel Sunum/Oral Presentation No:24; 25 May 2011, OP&D 

NESFATĠN-1 DOKULARA NÖTROFĠL GÖÇÜNÜ ENGELLEYEREK VE OKSĠDAN/ANTĠOKSĠDAN 

DENGESĠNĠ DÜZENLEYEREK SIÇANLARDA SEPSĠSE BAĞLI OKSĠDAN ORGAN HASARINI 

AZALTIR 

Cumhur A, HoĢcan A, Oluk AĠ, Önem Ġ. 
 
GiriĢ: Nesfatin-1 2006‟da keĢfedilerek yağ dokusu, mide mukozası, pankreasın beta hücreleri, nöronlarda 
tanımlanmıĢ ve anoreksijenik ve anksiyojenik özellikleri gösterilmiĢ olan yeni bir peptittir. Beyin sapı ve 
hipotalamustaki nesfatinerjik nöronların periferik inflamatuvar uyaranlara duyarlı olduğu ve nesfatinerjik aktivite 
artıĢının infeksiyon ya da inflamasyon yanıtına eĢlik ettiği öne sürülmektedir. 

Amaç: Deneysel sepsis modelinde intraperitoneal (i.p.) uygulanan nesfatin-1‟in oksidatif organ hasarına karĢı 
koruyucu etkilerini araĢtırmak amaçlandı. 
Yöntem: Etik kurul onayını takiben anestezi altındaki (100mg/kg ketamin+5 mg/kg klorpromazin, i.p.) erkek 
Sprague-Dawley sıçanlarda (250-300 g, n=24) çekal ligasyon ve perforasyon yöntemiyle sepsis oluĢturuldu. 
Sıçanlar taklit cerrahi yapılan kontrol, fizyolojik tuzlu su (SF) tedavili sepsis ve nesfatin-1 (10 μg/kg; i.p.) tedavili 
sepsis Ģeklinde 3 gruba ayrıldı. Cerrahi iĢlem sonrası 16. saatte dekapite edilen sıçanların karaciğer, böbrek, beyin 

ve akciğer dokuları çıkarılarak miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi, malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), 
süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (KAT) düzeyleri ölçüldü ve oksidan hasarın histolojik değerlendirmeleri 
yapıldı. Verilerin istatistiksel analizi ANOVA ve Tukey çoklu karĢılaĢtırma testi ile yapıldı. 
Sonuçlar: SF tedavili sepsis grubunda tüm dokularda oksidan hasarın göstergesi olarak GSH, SOD ve KAT 
düzeylerinin kontrol grubunun doku düzeylerine kıyasla daha düĢük olduğu, MDA seviyeleri ile MPO aktivitelerinin 
ise daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir (p<0.05-0.001). Nesfatin-1 tedavisi verilen sepsis grubunda tüm dokularda 
MDA seviyeleri ve MPO aktiviteleri düĢerken, antioksidan GSH, KAT ve SOD düzeylerinde sepsise bağlı düĢüĢler 

engellenmiĢtir (p<0.05). Histolojik değerlendirmelerde de biyokimyasal sonuçları doğrulayacak Ģekilde, baĢta 
böbrek olmak üzere,  bütün dokularda sepsisle artan hasarın nesfatin-1 tedavisi ile hafiflediği gözlenmiĢtir. 
Sonuçlar nesfatin-1‟in dokulara nötrofil göçünü inhibe ederek, endojen antioksidanları artırıp oksidan-antioksidan 
dengesini koruyarak sepsisle indüklenen oksidan hasarda koruyucu etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
 

DanıĢman: Berrak Yeğen 

 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:25; 25 May 2011, OP&D 

KLĠNĠK ĠLAÇ ARAġTIRMALARINA BAKIġ 

Sezer E, Aybı Ö, Deniz R, Tarımtay Z. 

GiriĢ: Klinik öncesi araĢtırmalardan (KĠA) geçen ilaç olmaya aday bir molekülün insan üzerindeki etkilerini 

anlamak için gönüllülük esasına dayanılarak yapılan araĢtırmalara klinik ilaç araĢtırmaları (KĠA) denir.  

Amaç: KĠA hakkında poliklinik hastalarının bilgi ve bilinç düzeyinin ve KĠA‟ya katılım konusunda görüĢlerinin 

ortaya konması ve bunların hasta popülasyonuna göre gösterdiği değiĢimin saptanmasıdır. 

Yöntem: Kesitsel tipte olan bu araĢtırma, ġubat-Mart 2011 tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi, Kocaeli 

Üniversitesi, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Hastaneleri ile HaydarpaĢa Numune ve Dr. Lütfi Kırdar 

Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanelerindeki endokrinoloji-diyabet, nöroloji, psikiyatri, romatoloji, onkoloji ve 
kardiyoloji polikliniklerinde 995 katılımcıya, çoktan seçmeli 25 sorudan oluĢan anket olarak uygulanmıĢtır. Elde 

edilen veriler SPSS 17.0 programında değerlendirilmiĢtir. 

Veri: Anketimize katılan 995 kiĢinin %36.5'i erkek %63.5'i kadındır. Ankete katılanların %75.4'ü KĠA hakkında 

bilgisi olmadığını, %24.6'sı ise KĠA hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiĢtir. Bilgi sahibi olanların %17.4'ü bu 
bilgiye gazete, dergi, TV'den sahip olduğunu söylemiĢtir. 18 kiĢiye daha önce KĠA'ya katılması yönünde teklif 
gelmiĢ, bunların 9'u teklifi kabul etmiĢtir. Bu 9 kiĢinin 6‟sı yeni bir KĠA‟ya daha katılabileceğini belirtmiĢtir. Ankete 

katılanların %57.9‟u KĠA ya katılım yönünde teklif gelse kabul etmeyeceğini, %32.3 kabul edeceğini ve %9.8 ise 
kararsız olduğunu belirtmiĢtir. Katılımcıların %46.9‟u KĠA‟ya katılanların kobay olarak kullanıldığını düĢünmektedir. 
Polikliniklere göre KĠA‟ya katılma teklifine (sırasıyla hayır-evet) endokrinoloji-diyabet %62-%30; nöroloji-psikiyatri 
%58-%33;  romatoloji %66-%18.8; onkoloji %50.2-%39.4; kardiyoloji %53.7-%39.3 olarak yanıtlamıĢlardır. 

Sonuç: Katılımcıların büyük çoğunluğunun KĠA hakkında bilgi sahibi olmadığı, KĠA‟ya katılıma eğiliminin 

polikliniklere göre değiĢiklik gösterdiği ve en fazla onaylayanların onkoloji polikliniğine baĢvuran hastaların olduğu 

gözlenmiĢtir. Ayrıca katılımcıların neredeyse yarısı KĠA‟ya katılanların kobay olarak kullanıldığını düĢünmektedir. 
 

DanıĢman: Atila Karaalp 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:26; 15 May 2011, OP&D  

APELĠNĠN ĠNDOMETAZĠN ĠLE OLUġTURULMUġ DENEYSEL ÜLSER MODELĠ ÜZERĠNDEKĠ 

ETKĠSĠ  

Bilgin S, MenteĢe T, Atlas B, Awiwi M. 

GiriĢ: Apelin mideden salgılanan, sinr sistemi, kalp damar sistemi ve gastrointestinal sistemde reseptörleri bulunan 
biyoaktif bir peptiddir. Deneysel kolit modellerinde iyileĢtirici etkisi gösterilmiĢtir. Diğer gastrointestinal organ 
hasarları üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Amacımız apelinin indometazinle oluĢturulan deneysel ülser modeli 

üzerindeki etkisini araĢtırmaktır.  

Yöntem: Sprague Dawley cinsi sıçanlar her grupta 8 sıçan olmak üzere  1) kontrol, 2) ülser, 3) apelin tedavi 4) 
apelin antagonisti ve tedavi gruplarına ayrıldı. TaĢıyıcı (%5 NaHO3)/25 mg/kg indometasin subkutan verildikten 30 
ve 60 dakika sonra tedavi gruplarına 75mcg/kg apelin 13 ip verildi. Antagonist grubuna tedavilerden 15 dakika 
önce 75mcg/kg apelin antagonisti subkutan verildi. Sıçanlar ilk injeksyondan 4 saat sonra sakrifiye edildi ve mide 
ve ince barsak örnekleri alındı. Makroskopik lezyon indeksi hesaplandı. Dokuda miyloperoksidaz aktivitesi ölçüldü. 
Glutatyon, lipid peroksidasyon ürünleri tayini için doku saklandı. 

Bulgular: Makroskopik lezyon indeksi tedavi grupları arasında farklılık göstermedi. Ancak dokudaki nötrofil 

infiltasyonu ülser grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derce artmıĢtı, hem apelin ve hem de apelin ve 
antagonist tedavisi bu artıĢı ortadan kaldırdı. Dokuda gerçekleĢtirilecek diğer incelemeler henüz  sonuçlanmadı. 

Sonuç: Apelin tedavisi indometazin ile orta çıkan nötrofil infiltasyonunu azaltmıĢtır. Apelin antagonisti bu etkiyi 
değiĢtirmemiĢtir. Sonucumuz apelinin ülseri iyileĢtirici etkisinin kullandığımız antagoniste spesifik reseptör aracılı 
olmadığını gösterebilir. Bir diğer ihtimal de kullandığımız antagonistin kullandığımız dozda parsiyal agonist etkisinin 
olmasıdır. 

DanıĢman: NeĢe Ġmeryüz 

Sözel Sunum/Oral Presentation No: 27; 24 May 2011, OP&D 

OBESTATĠNĠN CĠSPĠLATĠNE BAĞLI AKUT BÖBREK YETMEZLĠĞĠNDE BÖBREK FONKSĠYONLARI 

ve HÜCRE HASARI ÜZERĠNE OLASI KORUYUCU ETKĠLERĠ 

Bulut A, Kök Z, Üzülmez B, Vezirhüyük M. 

 
GiriĢ: Cisplatin, kanser tedavisinde en sık kullanılan kemoterapi ajanlarından biridir. Bu ajanının en sık görülen yan 
etkisi inflamasyon ve apoptozis yoluyla nefrotoksisiteye yol açmasıdır. Son zamanlarda yapılan çalıĢmalarda 
obestatinin anti-apoptotik ve anti-inflammatuar etkilerinin olduğu rapor edilmiĢtir. Bu çalıĢmada cisplatine bağlı 
nefrotoksisite modelinde obestatinin olası koruyucu etkilerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır.  

Yöntem: DiĢi Sprague Dawley sıçanlara saline, cisplatin (7 mcg/kg i.p), obestatin (10 mcg/kg i.p) ve cisplatin + 
obestatin (7 mcg/kg cisplatin ve 10 mcg/kg obestatin) baĢlangıçta uygulanmıĢtır. Obestatin alan gruplara 24. ve 
48. saatlerde obestatin (10 mcg/kg) tekrar uygulanırken diğer gruplara salin enjeksiyonu yapıldı. Sıçanlar 48. 
saatte metabolik kafeslere alınarak 24 saat süreyle idrarları toplandı. Bu sürenin sonunda histopatolojik 
değiĢikliliklerle, malondialdehid (MDA, lipid peroksidasyon ürünü), glutathione (GSH, bir antioksidan) seviyelerinin 
ve myeloperoksidaz (MPO) aktivitesinin (nötrofil infiltrasyon belirteci) belirlenmesi için sıçanlar dekapite edilerek 
böbrek dokusu ve kan örnekleri alındı. Ġstatistiksel analizlerde ANOVA ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı. 

P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
Bulgular: Cisplatin alan grupta serum kreatinin seviyeleri salin grubuna göre anlamlı olarak yükseldi (0.30 ± 0.10 

vs 1.64 ± 0.25 mg/dl, p<0.05). Buna karĢın cisplatinle birlikte obestatin uygulanan grupta anlamlı olmamakla 
birlikte daha az yükselme izlendi (1.22 ± 0.32 vs 1.64 ± 0.25 mg/dl, p=0.19). Histolojik incelemelerde konjesyon, 
hyalinizasyon, tübüler dejenerasyon ve tübüler dilatasyon skorlamaları gruplar arasında benzer bulundu. Renal 
MDA ve GSH seviyeleri ve MPO aktiviteleri tüm gruplarda benzerdi.  

Sonuç: Verilerimiz obestatinin cisplatine bağlı nefrotoksisiteyi azalttığını düĢündürmektedir. Bu veriler; obestatinin 
cisplatin nefrotoksisitesini azaltıcı mekanizmalarını daha ileri çalıĢmalarla teyit edilmesi gerekliliğini 
desteklemektedir.  
 
DanıĢman: Dr Mehmet Koç 
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28. KADIKÖY'DEKĠ BAZI YEME-ĠÇME MEKANLARININ TÜTÜN YASAĞINA UYUMUNUN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

29. DÜNYA AIDS GÜNÜ ETKĠNLĠĞĠNE KATILAN OPTIMUM AVM MÜġTERĠLERĠNĠN CĠNSEL SAĞLIK 

DEĞERLENDĠRMESĠ 

30. T.C. MÜ. HAYDARPAġA KAMPÜSÜ‟NDE SAĞLIK ALANINDA ÇALIġAN KADIN 

AKADEMĠSYENLERĠN MEME KANSERĠ ERKEN TANISI KONUSUNDA BĠLGĠ VE UYGULAMALARI 

31. 65 YAġ ÜSTÜ ERĠġKĠNLERDE AġILANMA DURUMU 

32. PROF. DR. GAZĠ YAġARGĠL ĠLKÖĞRETĠM OKULU (Ġ.Ö.O) 7.ve 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖZ 

BAKIM DAVRANIġLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

 

 

Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartıĢma süresi ayrılmıĢtır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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 Sözel Sunum/Oral Presentation No:28; 25 May 2011, OP&D 

KADIKÖY'DEKĠ BAZI YEME-ĠÇME MEKANLARININ TÜTÜN YASAĞINA UYUMUNUN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

Bilgin B, Söğütlügil K, Turan CA, Türe ME, Usta EB. 
 
GiriĢ: Demografik değiĢimle birlikte Türkiye'de kronik hastalıklar (serebrovasküler hastalıklar, iskemik kalp 
hastalığı, KOAH, kanserler vs.) hastalık yükü sıralamasında ilk 10'da yer almaktadır. Bu hastalıklara yol açan en 
önemli risk faktörlerinden birisi de sigaradır. 19 Ocak 2008 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Tütün Mamullerinin 
Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun”a göre özel hukuk kiĢilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, 
birahane gibi eğlence hizmeti verilen iĢletmelerde tütün ürünleri tüketilmesi yasaklanmıĢtır. 

Amaç: AraĢtırmada, yasaya uyum sürecini değerlendirmek için Kadıköy'deki bazı yeme-içme hizmeti veren iĢletme 
sahiplerinin tütün yasasına dair düĢüncelerinin ve yasaya uyum sürecinde yaĢanan sorunların ortaya çıkarılması 
amaçlanmıĢtır. 
Yöntem: Niceliksel ve yarı niteliksel tanımlayıcı tipteki bu araĢtırmada açık ve kapalı uçlu toplam 15 sorudan 
oluĢan bir görüĢme formu kullanılmıĢtır.  

Bulgular: Katılımcıların yaĢ ortalaması 37,4±10,9'dur. ĠĢletme sahiplerinin %56,6'sı sigara kullandığını belirtmiĢtir. 

Sigara kullanmayan iĢletme sahiplerinin büyük kısmı (%71,4) tütün yasasının kesinlikle gerekli olduğuna 
inandıklarını ifade etmiĢtir. Sigara kullananların %70'i yasanın kesinlikle gereksiz olduğunu düĢünüyor (p=0,007). 
ĠĢletme sahipleri tütün yasasıyla ilgili ilk bilgileri en çok (%71,2) “medyadan” aldıklarını belirtmiĢlerdir. Yasaya 
uyum için katılımcıların %93,1'i küllükleri kaldırmıĢ, %80,5'i çalıĢanlarını bilgilendirmiĢ, %95,6'sı uyarı yazıları 
asmıĢtır. ĠĢletme sahiplerinin %74,2'si ekonomik kayba uğradığını ve en önemli sebebin %72,3'le müĢteri sayısında 
azalma olduğunu belirtmiĢtir. AraĢtırma sırasında bazı iĢletmelerde sigara yasağına rağmen kapalı alanlarda sigara 
içildiği gözlenmiĢ olmasına rağmen çoğu iĢletme sahibi yasağa uyduğunu belirtmiĢtir. Tütün yasası nedeniyle ceza 

alan iĢletmelerin oranı %3,1'dir. AraĢtırmaya katılanların “Siz olsaydınız böyle bir yasayı nasıl hazırlardınız?” açık 
uçlu sorusuna verdikleri cevaplar; “radikal öneriler”, “yasanın uygulanmasına iliĢkin öneriler” ve “yasanın 
kapsamına iliĢkin öneriler” olmak üzere 3 tema altında analiz edilmiĢtir. 
Sonuç: AraĢtırma sırasındaki görüĢmeler ve gözlemler, sigara yasağının iĢletmelerde uygulanması ve tütün 
yasasının denetleme ve kontrolleriyle ilgili sorun olduğunu göstermektedir. Özellikle yeme-içme mekanlarında 
çalıĢanların bilgilendirilmesi ve yasanın uygulanabilirliğine inancın artırılması yasağın etkin uygulanması için temel 
unsurlardır.  

 
DanıĢman: Doç. Dr. Özlem Sarıkaya 
 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:29; 25 May 2011, H&S 

DÜNYA AIDS GÜNÜ ETKĠNLĠĞĠNE KATILAN OPTIMUM AVM MÜġTERĠLERĠNĠN CĠNSEL SAĞLIK 

DEĞERLENDĠRMESĠ 

Hazine B, Durup F, ġenol E, Tavas O.  

GiriĢ: Cinsel sağlık, cinsellikle ilgili konularda bedensel, duygusal ve toplumdaki konum açısından iyilik halinde 
olmaktır. Cinsel Yolla BulaĢan Enfeksiyon (CYBE) ise baĢlıca bulaĢma yolu, cinsel salgılar nedeniyle korunmasız 
cinsel iliĢki olan ve çok sayıda bakteri, virüs, mantar ve parazitin ortaya çıkardığı hastalıkları kapsar. Bu 
araĢtırmanın amacı Optimum AlıĢveriĢ Merkezi‟ndeki Dünya AIDS Günü Etkinliği‟ne katılan alıĢveriĢ merkezi 
müĢterilerinin cinsel yolla bulaĢan enfeksiyonlar ve aile planlaması hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek ve 

katılımcıların bu enfeksiyonlardan nasıl korunduklarını ortaya koymaktır. 

Yöntem: Problem ve konu seçiminin ardından araĢtırma konusu ile alakalı tarama yapılmıĢtır. Elde edilen veriler 
doğrultusunda 193 kiĢiye, altısı demografik özellikleri ölçmek amacıyla toplamda 19 sorudan oluĢan bir anket 
uygulanmıĢtır. 78‟i kadın 115‟i erkek olmak üzere toplam 193 kiĢi ile görüĢülmüĢ, anketi katılımcılar kendileri 
doldurmuĢtur. Veriler SPSS 16.0 programında değerlendirilmiĢtir. 
Bulgular: Anket verilerine göre katılımcıların %73‟ü bel soğukluğunun, %62‟si Hepatit B ve C‟nin, %95‟i HIV 
enfeksiyonunun, %59‟u frenginin CYBE olduğunu bilirken; %2‟si dizanterinin, %1,5‟i prostatın, %30‟u rahim ağzı 

kanserinin CYBE olduğunu düĢünmektedir. Katılımcıların 99‟u cinsel iliĢki sırasında korunmak amacıyla kondom 
kullanırken, 15‟i kondom ve gerçi çekme yöntemini, 13‟ü kondom ve doğum kontrol hapını kullanmaktadır. Sadece 
kadın kondomu kullanan çift sayısı 3, sadece geri çekme yöntemi kullanan çift sayısı ise 10‟dur. 185 katılımcıdan 
63‟ü Sağlık Bakanlığı‟nın aile planlaması programlarından haberdar olduğunu, 25‟i ise bu programlardan 
yararlandığını belirtmiĢtir. 183 katılımcıdan 125‟i HIV/AIDS ile alakalı yeterince bilgiye sahip olduğunu, 43‟ü ise HIV 
pozitif bireylere karĢı önyargılı olduğunu belirtmiĢtir. 60 katılımcı CYBE‟nin tedavileri hakkında bilgi sahibi 
olduğunu, 80 katılımcı Ģüpheli bir cinsel iliĢki sonrası doktor kontrolüne gittiğini belirtmiĢtir. 

Sonuç: Katılımcıların genel anlamda hangi rahatsızlıkların CYBE‟ler olduğunun farkındalığı, bu enfeksiyonlardan 
korunmak için çeĢitli yöntemleri kullandığı, aile planlaması ve CYBE konularında halkı bilinçlendirme odaklı daha 
ciddi çalıĢmalar yapılması gerektiği ortaya konmuĢtur.  

 
DanıĢman: Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR 
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 Sözel Sunum/Oral Presentation No:30; 25 May 2011, H&S 

T.C. MÜ. HAYDARPAġA KAMPÜSÜ’NDE SAĞLIK ALANINDA ÇALIġAN KADIN 

AKADEMĠSYENLERĠN MEME KANSERĠ ERKEN TANISI KONUSUNDA BĠLGĠ VE UYGULAMALARI 

ArslantaĢ A, Gültekin E, Uğur E, Yıldırım E. 

 
GiriĢ: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir ve erken tanı tedavi baĢarısını önemli derecede 
arttırmaktadır. AraĢtırmanın amacı T.C. Marmara Üniversitesi HaydarpaĢa Kampüsü‟nde sağlık alanında çalıĢan 
kadın akademisyenlerin meme kanseri erken tanısı konusundaki bilgi ve uygulamalarını belirlemektir. Yöntem: 
AraĢtırma kesitseldir. Veriler yüz yüze uygulanan 5'i açık uçlu olmak üzere toplam 24 sorudan oluĢan bir anket 
aracılığı ile toplanmıĢtır. Evren 169 kiĢidir; tümüne ulaĢılması hedeflenmiĢ olup 143 kiĢiye (% 84,6) ulaĢılmıĢtır. 
Bulgular: AraĢtırmaya katılan 50 yaĢ altındaki 115 kiĢiden %33,0‟ü ve 50 yaĢ üstü 28 kiĢiden %67,8‟i daha önce 

mamografi çektirdiğini belirtmiĢtir. Ġki grup arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (p=0,001). Risk faktörü 
taĢıdığını düĢünen 67 kiĢinin %53,7‟si ve taĢımadığını düĢünen 76 kiĢinin %27,6‟sı mamografi çektirmiĢtir; yine Ġki 
grup arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (p=0,001). AraĢtırmaya katılanların %96,5‟i kadınlarda en çok 
görülen kanser tipinin meme kanseri olduğunu belirtmiĢtir. Meme kanseri hakkındaki bilgi düzeylerini 1.den 5.e 
kadar derecelendirmeleri istendiğinde katılanların %36,4‟ü bilgi düzeylerini 5 olarak belirtmiĢtir. Erken tanıda etkili 

olduğu kanıtlanmıĢ tarama yöntemi olarak mamografiyi belirtenlerin oranı % 10,5‟dir. Özel bir durum olmadığı 

takdirde rutin mamografi taraması yaptırmaya baĢlama yaĢını 50 olarak belirtenler %35,7; 40 olarak belirtenlerin 
oranı %46.9‟dur. Mamografide en uzun tarama sıklığını, katılanların %43,4‟ü yılda bir, %33,6‟sı 2 yılda bir olarak 
belirtmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların % 86,7‟si daha önce kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapmıĢtır. 
Düzenli KKMM yapanların oranı % 46,2‟dir. Daha önce mamografi çektirmiĢ olanların oranı %39,9‟dur ancak 
düzenli mamografi çektirenler %14,7‟dir. Risk faktörleri sorulduğunda %77,6 ailede meme kanseri hikayesi, %32,2 
radyasyon, %32,2 doğurganlık, %32,2 yaĢ yanıtları alınmıĢtır. Sonuç: AraĢtırmaya katılanların sağlık alanında 
çalıĢan eğitimli kiĢiler olması sebebiyle genelde erken tanıyla ilgili bilgi düzeyi yüksektir; ancak meme kanserinin 

erken tanısında KKMM‟nin etkin olmadığı ve mamografinin tek etkin tarama yöntemi olduğu konusundaki bilgi 
düzeyi düĢüktür. 50 yaĢın üstünde risk faktörü bulunanların mamografi çektirme oranı yüksektir ancak risk faktörü 
bulunup da mamografi çektirmeyenler de azımsanmayacak orandadır. 
 
DanıĢman: Prof. Dr. ġanda Çalı 
 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:31; 25 May 2011, H&S 

65 YAġ ÜSTÜ ERĠġKĠNLERDE AġILANMA DURUMU 

Dikmen Ġ, Güzel S, Sarısoy M, Uç D. 

GiriĢ: 65 yaĢ üstü eriĢkinlere her yıl Influenza, 5 yılda bir Pnömokok ve 10 yılda bir Tetanos aĢısı uygulanması 
tavsiye edilmektedir.  
Amaç: EriĢkin aĢıları hakkında 65 yaĢ ve üstü bireylerin bilgi düzeyini ölçmek ve bu aĢıların uygulanma oranını 
tespit etmek amacıyla araĢtırmamızı gerçekleĢtirdik.  
Yöntem: Çoktan seçmeli, evet-hayır, açık uçlu ve derecelendirmeli olarak hazırlanmıĢ 21 sorudan oluĢan anketi 

Ġstanbul Anadolu yakasında üniversitemizin Pendik MÜTF hastanesi ve Avrupa yakasında da Bakırköy Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesinde 65 yaĢ ve üstü eriĢkinlere yüz yüze görüĢerek uyguladık. Anketimiz grip, zatürre ve 
tetanos aĢılarının uygulanma durumunu ve bu aĢılar hakkındaki bilgi düzeyini ölçen; bu ölçümleri yaĢ, cinsiyet, 
sigara kullanımı, eğitim düzeyi, kronik hastalık durumu gibi bağımsız değiĢkenler ile karĢılaĢtırabilmemize olanak 
sağlayan sorulardan oluĢuyordu. 154 erkek (%47,1) ve 171 kadın (%52,3) olmak üzere 325 kiĢi üzerinde 
yaptığımız anketin sonuçlarını SPSS yazılımında değerlendirdik. 

Bulgular: AĢılama hakkındaki bilgi düzeyinde grip aĢısı için 10 üzerinden yapılan derecelendirmede 1 diyenlerin 

oranı %41,9 (139 kiĢi) iken, 10 diyenlerin oranı %4 (13 kiĢi), zatürree ve tetanos için ise yaklaĢık %65‟lik bir 
oranın 1 dediği ve bu oranların eğitim düzeyi ile iliĢkili olduğu saptanmıĢtır. %28‟i (92 kiĢi) düzenli grip aĢısı 
olurken bu oran zatürree aĢısı için % 3.1 (10 kiĢi) ve tetanos aĢısı için de %11,6 (38 kiĢi) olarak tespit edilmiĢtir. 
Sonuç:  Katılımcıların aĢılar hakkında kendi kendilerini değerlendirdikleri bilgi düzeyi düĢüktür. Grip aĢısı hakkında, 
zatürree ve tetanos aĢılarına göre bilgi düzeyi daha yüksektir.  Katılımcılar arasında yaĢ gruplarına uygun aĢıları 
yaptıranların oranı oldukça düĢüktür. Grip aĢısı göreceli olarak biraz daha fazla uygulanmaktadır.  

 

DanıĢman: Dr. Mehmet Akman 
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PROF. DR. GAZĠ YAġARGĠL ĠLKÖĞRETĠM OKULU (Ġ.Ö.O) 7.ve 8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖZ 

BAKIM DAVRANIġLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

AteĢ S, Boyacı E, Çağlayan Ö, Demirtal E. 

GiriĢ: Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için kiĢinin yapacağı uygulamalar ve alacağı temizlik 
önlemlerinin tümüne öz bakım denir. Öğrencilerin öz bakım (saç bakım, yüz, göz, kulak, ağız, diĢ temizliği vb.) 
davranıĢları ile etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıĢtır. 
Yöntem: AraĢtırma tanımlayıcı olup veriler Mart 2011‟de toplanmıĢtır. GaziosmanpaĢa Prof. Dr. Gazi YaĢargil Ġ.Ö.O 
7. ve 8. Sınıf öğrencilerinden, 48 soruluk bir bilgi formu ile gözlem altında anket yöntemiyle veriler toplanmıĢtır.  
Veriler   SPSS-17 programında X2 ve t-testi uygulanarak değerlendirilmiĢtir. 
Bulgular: Yedinci sınıftan 131, sekizinci sınıftan 173 öğrenciye (evrenin %85‟ine) ulaĢılmıĢtır. Öğrencilerin %51‟i 

erkektir. Öğrencilerin ortalama yaĢları  13,6± 0,5 „dir. Kız ve erkek öğrencilerin yaĢ gruplarına dağılımları benzerdir 
(p≥0.05). Erkek ve kız öğrencilerin tamamı tırnak bakımlarında %100 yeterli iken,  koltuk altı bakımında erkeklerin 
çok yetersiz (%8,2) ve kızların diĢ ipi kullanmada çok yetersiz oldukları saptanmıĢtır(%19,4).  Genel öz bakımda 

kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha iyi oldukları saptanmıĢtır: Ortalama öz bakım puanı kızlarda152,1±15,2, 
erkeklerde 145,9 ± 19,8 dir [t(291,09)=3,08,p=0.002)]. Cinsiyetten bağımsız, yaĢ gruplarının öz bakım puanları 
benzer bulunmuĢtur [t(302)=0,653,p=0,514). Fakat kız öğrencilerde 12-13 yaĢ grubunun,13-14 yaĢ grubuna göre 

öz bakım puanı daha yüksek bulunmuĢtur [t(145)=3,505,p=0.001)]. Erkeklerin yaĢ gruplarına göre öz bakımları 
benzerdir [t(155)=-1,703,p=0.09]. Anne eğitiminin, baba eğitiminin öğrencilerin öz bakım puanlarına etkisi benzer 
bulunmuĢtur [tanne(301)=0,272, p=0,786, tbaba(301)=0,345,p=0,889)]. 
Sonuç: Anne ve baba eğitiminin öz bakım davranıĢı üzerinde pek etkisi görülmemektedir, araĢtırma grubundaki 
anne ve baba eğitim durumlarının homojen dağılımına bağlı olabilir. Genelde kız öğrencilerin öz bakım puanı 
erkeklere göre daha yüksek bulunmuĢtur, ayrıca 12-13 yaĢ grubu kızların, 13-14 yaĢ grubu kızlara göre daha 
yüksek puan aldıkları saptanmıĢtır. Bu da ergenlik dönemine yaklaĢtıkça, öz bakım davranıĢlarında eksikliklerin 

meydana geldiğini düĢündürmektedir. Bu konuda okullarda eğitim seminerleri düzenlenip öğrenciler 
bilinçlendirilebilir. 
 
DanıĢman: Dr.A. Nilüfer Özaydın 
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33. ĠSTANBUL‟DA OKUL ÇOCUKLARINDA DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠ VE HĠPERAKTĠVĠTE BOZUKLUĞU 

SIKLIĞININ VE ĠLĠġKĠLĠ FAKTÖRLERĠN ARAġTIRILMASI 

34. SEREBRAL PALSĠLĠ ÇOCUK SAHĠBĠ ANNELERĠN DEPRESYON DERECELERĠ VE SOSYAL 

ĠġLEVSELLĠK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

35. YETĠġKĠN WĠSTAR SIÇANLARA ĠNTRASEREBROVENTRĠKÜLER YA DA ĠNTRAPERĠTONEAL 

YOLDAN VERĠLEN GRAYANOTOKSĠNĠN EEG VE DAVRANIġ ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

36. FARELERDE AKUT SUKROZ VE ASPARTAM KULLANIMININ DEPRESYON BENZERĠ DAVRANIġA 

ETKĠSĠ 

37. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 1. VE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN RUH 

HASTALIKLARINA AYRIMCILIK VE DAMGALAMA AÇISINDAN YAKLAġIMLARININ 

KIYASLANMASI 
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ĠSTANBUL’DA OKUL ÇOCUKLARINDA DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠ VE HĠPERAKTĠVĠTE BOZUKLUĞU 

SIKLIĞININ VE ĠLĠġKĠLĠ FAKTÖRLERĠN ARAġTIRILMASI 

Acar B, Hüsrevoğlu F, Slocum A, Turan B. 

 
GiriĢ: Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuklarda sosyal ve akademik fonksiyonları etkileyen 
genetik kökenli multifaktöriyel bir bozukluktur.  DEHB‟nin sosyoekonomik seviye(SES), uyku sorunları ve elektronik 
alet kullanımıyla iliĢkisine dair yeterli veri bulunmamaktadır.  
Amaç: Bu çalıĢmanın amacı, ilköğretim okulu öğrencilerinde olası DEHB sıklığını ve DEHB‟nin demografik, 
sosyoekonomik özellikler, uyku sorunları ve elektronik alet kullanımıyla iliĢkisini belirlemektir. 
Yöntem: DEHB sıklığı %6.0 olarak varsayıldığında 663 öğrenciye ulaĢılması gerektiği hesaplanmıĢtır. Yüksek SES 

bir özel okul ve düĢük SES bir devlet okulu belirlenmiĢ ve M.E.Müdürlüğü‟nden gerekli izinler alınmıĢtır. Olası 
DEHB‟nin saptanması amacıyla DSM-IV ölçeği kullanılmıĢ, diğer sorular ise önceki çalıĢmaların ıĢığında 
hazırlanmıĢtır. Anket, 2-4 sınıflardaki tüm öğrencilerin ebeveynleri tarafından doldurulmuĢtur. Olası DEHB saptanan 
öğrencilerin ebeveynlerine geribildirim verilmesi planlanmıĢtır. Analizlerde, kategorik değiĢkenler için ki-kare, 

ölçümsel değiĢkenler için Mann-Whitney-U testi kullanılmıĢ, p<0.05 anlamlılık sınırı olarak değerlendirilmiĢtir. 
Bulgular: Devlet okulunda %73.8(369), özel okulda ise %35(175) oranında katılım olmuĢtur. YaĢ ortalaması 

9.13±0.93 olan öğrencilerin %48.2(262).si kızdır.  DEHB açısından riskli görülenlerin oranı %9.5(44)‟dir. Olası 
DEHB; cinsiyet, yaĢ, anne baba eğitimi, çalıĢma durumu ve okul türüne göre değiĢim göstermemektedir (p>0.05). 
Hamilelik sürecinde evde sigara içilen çocuklarda DEHB görülme oranı içilmeyenlere göre 2 kat fazladır (p<0.05). 
Uykuda konuĢma, diĢ gıcırdatma, gece terörü, uzun ayılma, az uyuma ya da çok uyuma (p<0.05) ve uykuda 
huzursuzluk ve hareketlilik (p<0.001) gibi uyku sorunları, olası DEHB‟lilerde diğer gruba göre anlamlı ölçüde daha 
yüksek görülmüĢtür. Olası DEHB‟lilerde günde 6 saatten fazla televizyon izleme oranı %25.6(11) iken diğer grupta 
bu oran %10.1(42)‟ dir(p<0.05). Olası DEHB‟li çocukların velileri %25.8(8) oranında çocuğunu bilgisayar baĢından 

kaldırmakta çok güçlük çekerken, diğer grupta bu oran %7.4(17)‟tür (p=0.001).   
Sonuç: Bu çalıĢma göstermiĢtir ki, ilköğretim çağındaki her 10 çocuktan birinde DEHB riski vardır. DEHB‟yle uyku 
durumu ve televizyon-bilgisayar kullanımı arasında iki yönlü etkileĢim olduğu düĢünülmektedir. Literatürde DEHB 
sıklığı erkeklerde ve düĢük SES‟te daha sık gözlenirken bu çalıĢmada anlamlı bir fark gözlenememiĢtir. Bunda, özel 
okulda geri dönüĢ oranının düĢük olması ve ağırlıklı olarak problemli çocukların velilerinin katılması etkili olmuĢ 
olabilir.  
DanıĢmanlar:  Dr.Alperen Bikmazer, Doç.Dr. Pınar Ay, Doç.Dr. AyĢe Rodopman Arman 
 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:34; 25 May 2011, OP&D  

SEREBRAL PALSĠLĠ ÇOCUK SAHĠBĠ ANNELERĠN DEPRESYON DERECELERĠ VE SOSYAL 

ĠġLEVSELLĠK DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

Yıldırım E,  Köse H, TaĢçı UE, Koçak M. 

GiriĢ: Serebral palsili çocukların bakım ve eğitimlerinde annelerin rolü çok önemlidir. Anneler serebral palsiden 
kaynaklanan kronik zorluklarla ve sosyo-ekonomik sıkıntılarla savaĢmak zorunda kalırlar. Bu zorlu süreçte 
annelerin psikolojik olarak kuvvetli olmaları son derece önemlidir.  

Amaç: ÇalıĢmanın amacı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Metin Sabancı Merkezinden takipli serebral palsili 
çocukların bakımıyla ilgilenen annelerin depresyon dereceleri ile sosyal iĢlevselliklerini sorgulamak ve bu iki 
durumun birbiriyle iliĢkisini ortaya koymaktır.   
Yöntem: Annelerin tümüne sosyo-demografik özelliklerini sorgulayan bir anket formu bire bir uygulanmıĢtır. 

Psikolojik değerlendirme için “Beck Depresyon Ölçeği” ve sosyal iĢlevsellik değerlendirmesi için 7 alt baĢlıktan 
oluĢan “Sosyal ĠĢlevsellik Ölçeği” kullanılmıĢtır. Veriler SPSS 16 programında analiz edilmiĢtir. Psikolojik durum ve 
sosyal iĢlevsellik arasındaki iliĢki için “Pearson korelasyon testi” kullanılmıĢtır.  

Bulgular: Anket formu serebral palsili çocuğu olan 80 anne tarafından yanıtlanmıĢtır. Annelerin; yaĢ ortalaması 
34,8±7.3 idi, %43,8‟i ilköğretim mezunu idi ve %83,8'i ev hanımı idi. Annelerin % 45,0'ının aylık geliri 631-1290 
TL' arasında idi. Annelerin %25‟i minimal düzeyde depresif, %27,5‟i hafif düzeyde depresif, %42,5'i orta düzeyde 
depresif, %5'i ise ciddi depresif belirtiler gösterirken; sadece %23,8'i psikiyatrik destek almaktaydı. Pearson 
korelasyon analizi ile ”Beck Depresyon Puanı” ile “Sosyal UğraĢı-Sosyal Çekilme Puanı” arasında negatif korelasyon 
(r=-0,520, p<0,001); “KiĢiler Arası ĠĢlevsellik Puanı” arasında negatif korelasyon (r=-0,638, p<0,001); “Öncül 
Sosyal Etkinlik Puanı” arasında negatif korelasyon  (r=-0,403, p<0,001); “BoĢ Zamanları Değerlendirme puanı” 

arasında negatif korelasyon (r=-0,423, p<0,001); “Bağımsızlık Düzeyi ve Performans puanı” arasında  negatif 
korelasyon (r=-0,400, p<0,001) saptanmıĢtır.  
Sonuç: Bulgularımıza göre depresif belirtiler artarken, sosyal iĢlevsellik düzeyinin azaldığı ve aralarında anlamlı bir 
iliĢkinin olduğu gözlenmiĢtir. Depresyon oranının yüksek olmasına karĢın psikiyatrik destek alma oranının düĢük 
olduğu gözlenmiĢtir. Annelere psikiyatrik destek sağlanırsa depresyonlarının düzelmesi ve bunun da sosyal 
iĢlevselliğe olumlu etki yapması olasıdır.  

 

DanıĢman: Gürsu Kıyan 
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YETĠġKĠN WĠSTAR SIÇANLARA ĠNTRASEREBROVENTRĠKÜLER YA DA ĠNTRAPERĠTONEAL 

YOLDAN VERĠLEN GRAYANOTOKSĠNĠN EEG VE DAVRANIġ ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

Torun M, Halaç HM, Temiz G, Kuru P. 
 
GiriĢ ve Amaç: Grayanotoksin (GTX), Ericaceae familyası üyelerinden Rhododendron gibi bazı bitkilerin nektar, 
polen gibi kısımlarından elde edilen balda bulunur. GTX içeren balın fazla yenmesi durumunda baĢ dönmesi, 

yorgunluk, aĢırı terleme-tükürük salgısı, kusma ve konvülziyon gibi bulgular ortaya çıkar. Bu çalıĢmanın amacı, 
yetiĢkin Wistar sıçanlara GTX içeren deli bal özütünün intraserebroventriküler (isv) ya da intraperitoneal (ip) 
uygulanmasıyla EEG‟de oluĢturacağı değiĢiklikleri ve eĢlik eden motor hareketleri gözlemektir. 
Yöntem: YetiĢkin erkek Wistar sıçanlara, stereotaksik yöntemle isv kanül ve bilateral kortikal kayıt elektrotları (isv 
grubu) ya da sadece kayıt elektrotları (ip grubu) yerleĢtirildi. Yedi günlük iyileĢme sürecini takiben bazal EEG 
kayıtları (PowerLab 8S sistemi) alındı. Ertesi gün süzme çiçek bal özütü isv (5 mg bala karĢılık gelecek özüt 5 
mikrolitre içinde) ya da ip (5 g/ml.lik özüt) verilip 3 saat (9:30-12:30) boyunca EEG‟leri ve davranıĢları izlendi. Ġki 

günlük yıkanma periyodunun ardından deli bal için aynı protokol uygulandı. DavranıĢ değiĢiklikleri Racine‟nin 5 
evreli skalası ile değerlendirildi. Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurul onayı: 09.12.2010- 
90.2010.mar. 

Bulgular: Süzme çiçek bal özütünün isv ya da ip uygulaması EEG ve davranıĢlarda herhangi bir değiĢikliğe yol 
açmadı. Deli bal özütü isv yoldan verildikten 5,3±0,9 dakika sonra EEG‟de jeneralize kortikal diken aktiviteleri 
baĢladı. Üç saatlik EEG kaydında ortalama 1470,4±709,9 saniye süreli kümülatif nöbet aktivitesi oluĢtu. Ġlk 
davranıĢ değiĢikliği enjeksiyondan 10,7±4,5 dakika sonra ortaya çıktı. Enjeksiyondan sonraki 30-60 dakika 

boyunca 3. evre ağırlıklı olmak üzere, ilk 4 evre davranıĢ değiĢiklikleri izlendi ve bu değiĢiklikler 2 saat sonra 
kayboldu. Ġp deli bal uygulamasında EEG‟de patolojik bir aktivite görülmedi, ancak sadece 1 hayvanda enjeksiyonu 
takiben 3. evre nöbetler 90 dakika boyunca davranıĢsal olarak gözlendi. 
Sonuç: GTX içeren deli bal özütünün isv uygulanması, yetiĢkin Wistar sıçanlarda EEG‟de jeneralize kortikal diken 
aktivitesi ve eĢlik eden davranıĢ değiĢikliklerine yol açmaktadır. Wistar sıçanlara GTX.in isv uygulanması, yeni bir 
nöbet modeli olarak iktogenez çalıĢmalarına ıĢık tutması açısından ümit vaat etmektedir.  

 
DanıĢman: Filiz Onat 
 
 
Sözel Sunum/Oral Presentation No:36; 15 May 2011, OP D 

FARELERDE AKUT SUKROZ VE ASPARTAM KULLANIMININ DEPRESYON BENZERĠ DAVRANIġA 

ETKĠSĠ 

Ercis M, Tahmazoğlu B, Erdem H, Dizdar D, Mollaoğlu M. 

GiriĢ: Unipolar depresif bozukluk DALY hesaplamalarına göre dünya çapında 4. sırada yer alan ve üzüntü, ilgi ve 

dikkat eksikliği, suçluluk hissi, bozulmuĢ yemek ve uyku düzeni, halsizlikle seyreden ayrıca tedavi edilebilen bir 
hastalıktır. Tedavisinde baĢta SSRI türleri olmakla birlikte çeĢitli antidepresan ajanlar kullanılmaktadır, ancak bu 
ilaçlar pek çok yan etki göstermektedir. Tatlı tadın (sukroz ve aspartam) yeni doğanlarda ağlamayı azalttığı ve 
analjesik etki gösterdiği tespit edilmiĢtir. Ayrıca depresyon oluĢumunda ciddi bir biçimde etkili olan kronik strese 
maruz kalınması ile Ģekerli yiyecek tüketimi arasında doğrudan bir iliĢki vardır. 
Amaç: Deneyimizin amacı sukroz ve aspartamın “tatlılık” özelliği ile depresyon üzerine akut etkisini araĢtırmaktır. 

Yöntem: 60 tane erkek Swiss albino fare 4 gruba (sukroz, aspartam, fluoksetin, kontrol) ayrılmıĢtır. Farelere 
gruplarına uygun olarak oral yoldan ajan uygulaması yapılmıĢtır. Fareler, ajan uygulamasını takip eden 1 saat 
sonra güvenilirliği kabul edilmiĢ bir antidepresan tarama modeli oluĢturan Tail Suspension Test (TST) prosedürüne 
tabi tutulmuĢlardır. Bu prosedür sırasında dijital bir kamerayla görüntüleri kaydedilmiĢtir. Ardından farelerin 

kuyruklarından asılı oldukları süre esnasındaki hareketsizlik zamanları kör olarak hesaplanmıĢtır. Elde edilen veriler 
GraphPad programı ile ANOVA ve Kruskal-Wallis testi üzerinden analiz edilmiĢtir. 
Bulgular: Kontrol grubunun ortalama hareketsizlik zamanı (OHZ): 134,50 sn, en yüksek konsantrasyonlu sukroz 

grubunun OHZ değeri: 78,60 sn, en yüksek konsantrasyonlu aspartam grubunun OHZ değeri: 79,60 sn, en yüksek 
konsantrasyonlu fluoksetin grubunun OHZ değeri: 107,3 sn olarak bulunmuĢ, p değeri 0,2358 olarak 
hesaplanmıĢtır. 
Sonuç: Bulgularımız hipotezimiz doğrultusunda olsa da istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç çıkmamıĢtır. Bu 
sonucu deneyimizin davranıĢ ölçmesine bağlı olarak çok fazla değiĢkenden etkilenmesine ve elimizdeki deneklerin 
yeterli sayıda olmamasına bağlamaktayız. Gelecek araĢtırmalarda bu faktörlerin göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. 

 
DanıĢman: Zafer Gören 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:37; 24 May 2011, H&S 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 1. VE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN RUH 

HASTALIKLARINA AYRIMCILIK VE DAMGALAMA AÇISINDAN YAKLAġIMLARININ 

KIYASLANMASI 

Dinçer E, Doğruöz B, Kurban AE, Sandıkçı T. 

GiriĢ: Dünyada ruhsal hastalıklar yaygındır, insanların %25‟inden daha fazlasını, yaĢamının bir döneminde 

etkilemektedir. Ruhsal hastalıklarda düĢünce ve davranıĢlarda ortaya çıkan değiĢiklikler, çoğu kültürde normalden 
sapma olarak kabul edilir ve toplum tarafından kabul görmez. Bu hastalar toplum tarafından tehlikeli, dengelerinin 
bozuk, ne yapacakları belli olmayan, çevresindekilere zarar veren, iletiĢim sorunu olan kiĢiler olarak 
düĢünülmektedir. 
Amaç: Amacımız tıp eğitiminin ruh hastalıklarında ayrımcılık ve damgalama üzerine etkisini incelemek ve ruhsal 
hastalığı olanlara yapılan damgalama ve ayrımcılıkta eğitim durumunun, cinsiyetin, ailede ruhsal hastalık bulunup 
bulunmamasının, 12 yaĢına kadar yaĢadığı bölgenin, ekonomik durumun etkisini değerlendirmektir. 

Yöntem: 34 maddeden oluĢan 'Attitude Scale for Mental Illness' adlı ölçeğin Türkçe formu ve sosyo-demografik 
bilgi formunu birlikte uyguladık. Ruh Hastaları ve Ruh Hastalıklarına ĠliĢkin GörüĢler Ölçeği 5‟li Likert tipi ölçek 
olup; hem toplam puan hem de alt ölçek puanlarına göre yorumlanmaktadır. 

Bulgular: Anketimize 70 (%47,6) 6. sınıf ve 77 (%52,4) 1. sınıf olmak üzere 147 öğrenci katıldı. Katılımcıların 
%55,1'i kadın, %49,9'u erkektir. “Ruh Hastaları ve Ruh Hastalıklarına ĠliĢkin GörüĢler Ölçeği” toplam puanına göre 
kadınlarla erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur ( t(106,06)=0,662 p=0,002).  Ölçek 
toplam puanına göre psikiyatri stajı görenlerle görmeyenler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuĢtur ( 

t(112,8)=0,006 p=0,001). Ayrılıkçılık ortalaması 8,53 (SS:2,57), damgalama ortalaması 26,88 (SS:5,01)‟dir. 
Ölçek alt gruplarından ayrılıkçılık puanına göre psikiyatri stajı görenlerle görmeyenler arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmuĢtur  (ayrılıkçılık: t(116,1)=0,013 p=0,001 ). Fakat alt ölçeklerden damgalama puanına göre 
psikiyatri stajı görenlerle görmeyenler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıĢtır (damgalama: 
t(145)=0,792 p=0,059). 
Sonuç: Ölçek toplam puanına ve tüm alt ölçek puanlarına bakıldığında kadınlar daha olumlu yanıtlar vermiĢlerdir. 

Psikiyatri stajının toplam puan ve ayrılıkçılık puanlarına göre ruh hastaları ve ruh hastalıklarıyla iliĢkili görüĢlerde 
kısmen iyileĢme sağladığı fakat damgalama alt ölçek puanında anlamlı bir farka neden olmadığı görülmüĢtür. 
Ruhsal hastalıklara iliĢkin olumsuz inançları azaltmaya yönelik eğitim programlarının planlanması gerekmektedir. 
 
DanıĢman: Gürkan Sert 
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41. ÇOCUKLARDA ĠDRAR YOLU ENFEKSĠYONUNUN TOPLUM TARAFINDAN ALGILANMASI 

 

 

 

Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartıĢma süresi ayrılmıĢtır.  

Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:38; 15 May 2011, OP&D  

KĠSTĠK FĠBROZĠS DIġI BRONġEKTAZĠLĠ ÇOCUKLARDA HAYAT KALĠTESĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
AdamıĢ ĠC, Gergef G, IĢık E, ġimĢek Ç. 

 
GiriĢ: BronĢektazi, bronĢlarda geri dönüĢümsüz dilatasyonu ve sıklıkla eĢlik eden duvar kalınlaĢmasını tanımlamak 
üzere kullanılan bir terimdir. GeliĢmiĢ ülkelerde bronĢektazi, genellikle kistik fibrozise bağlı olarak görülürken, 

ülkemiz gibi geliĢmekte olan ülkelerde kistik fibrozis-dıĢındaki nedenler daha sık rol oynamaktadır. YaĢam kalitesi 
anketleri klinikte; maliyeti düĢüren etkin tedavi yöntemlerinin ve tıbbi bakıma katkı sağlayan yeni teknolojilerin 
geliĢtirilmesi gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. BronĢektazili hastalarda yaĢam kalitesine iliĢkin yeterli veri yoktur. 
Amaç: Kistik fibrozis-dıĢı bronĢektazili çocuklarda hastalığın klinik seyri, tanı yaĢı, takip süresi, solunum fonksiyon 
testi ve sosyoekonomik seviyenin hayat kalitesi üzerine etkilerini araĢtırmak.  
Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim AraĢtırma Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları polikliniğinde kistik 
fibrozis-dıĢı bronĢektazi tanısı almıĢ yaĢları 3-18 arasında olan 47 çocuk çalıĢmaya alındı. Kistik fibrozis-dıĢı 

bronĢektazili çocukların değerlendirme formu, Kısa form-36 (SF-36), St. George Solunum Anketi (SGRQ), 
sosyoekonomik seviye ölçüm formu dolduruldu.  

Bulgular: ÇalıĢmada vakaların %51,1„ini kızlar oluĢturmuĢtur. Hastalarımızın boy ve kilo z-skor ortalamaları 
sırasıyla -0,54 ± 1,28 ve 0,38 ± 1,26 olarak sonuçlandı. Hastaların büyüme ve geliĢmelerinin hastalıktan 
etkilenmediği görüldü. Fizik muayenede hastaların % 91,5‟inde anormal dinleme bulguları (krepitasyon, ronkus), 
% 17,0‟sinde çomak parmak, % 95,7‟sinde göğüs deformitesi görüldü. Hastanın cinsiyeti, yaĢı, tanı yaĢı, 
Ģikayetlerin baĢlama yaĢı ve hayat kalitesi skorları arasında anlamlı iliĢki bulunmadı. Hastalarımızın % 38,3‟ü 

ortanın ltı, % 40,4‟ü orta, % 12,8‟i ortanın üstü, % 8,5‟i üst sosyoekonomik düzeydendi. DüĢük sosyoekonomik 
seviyedeki hastaların geç tanı aldığı ve takip süresi uzun olanlarda hastalığa bağlı semptom skorunun daha iyi 
olduğu, semptom skoru kötü olan hastalarınsa solunum fonksiyon testlerinin daha düĢük olduğu kanıtlandı. 
Sosyoekonomik seviyenin etiyoloji, balgam kültürü, yaĢ, kilo, boy, takip süresi ve hayat kalitesiyle iliĢkisi 
bulunmadı.  
Sonuç: Çocuklarda kistik fibrozis-dıĢı bronĢektazili hastaların hayat kalitesini artırmak için erken tanı ve düzenli 

takip önem taĢımaktadır. Hastalarda semptomların Ģiddeti ve sıklığının artması, solunum fonksiyonlarını ve hayat 
kalitesini negatif yönde etkilemektedir. Kistik fibrozis-dıĢı bronĢektazili çocuklar için hastalığa özel hayat kalitesi 
ölçütleri geliĢtirilmelidir.  
 
DanıĢman: Bülent Karadağ 

 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:39; 15 May 2011, OP&D  

AĠLELERĠN EV ĠÇĠNDE ASTIM KONTROLÜ ÜZERĠNE FARKINDALIKLARI 

Kazar D, Atasoy B, Duman Z, Tatar F. 

GiriĢ: Allerji, çeĢitli uyaranlara artmıĢ vücut yanıtı ile ifade edilir. Sıklıkla astım ile birlikte seyreder. Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (WHO) verilerine göre dünyada yaklaĢık 300 milyon kiĢinin hastalığı olan astım, en fazla çocukları 
etkilemektedir. Türkiye'deki astımlı çocuk sayısı 1.5 milyonu ve yetiĢkin astımlı sayısı ise 6 milyonu bulmaktadır. 
Astımlı çocuklar, hayatlarının ilk yıllarında baĢlayan öksürük, hıĢıltı ve tekrarlayan nefes darlığı gibi yakınmalarla 
dikkati çekmektedir. 

Amaç: ÇalıĢmamızın amacı ailelerin allerjik astım ile ilgili bilgi düzeylerini araĢtırıp hastalığın seyri üzerindeki 
etkisini ölçmektir.  

Yöntem: AraĢtırma , ''Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde allerji poliklinklerindeki 
çocukların aileleri ile yürütülen tanımlayıcı tiptedir.Veriler Nisan 2011 de 24 soruluk bir anketle toplanmıĢtır. 

Toplamda 102 adet anket uygulanmıĢtır. Verilerin frekans dağılımları , değiĢkenler arasınndaki iliĢkiler SPSS analiz 
programıyla değerlendirilmiĢtir.  

Bulgular: Hastalar 39'u erkek (%38,2) , 63'ü kız (%61,8) olmak üzere 102 kiĢidir. Hastaların %95,1'inde ev tozu 
akarı allerjisi bulunmakta; bunu çimen ve ağaç polenleri, küf mantarları ve gıda allerjisi takip etmektedir. 
Hastaların %48'i 2 ile 5 yıldır astım ve/veya allerji atakları yaĢamaktadır. Hastaların %57,8'i haftada 1 veya 2 kez 
nefes darlığı Ģikayeti yaĢamaktadır. GörüĢme yaptığımız ailelerin %46,1'i evlerinde çoğu zaman rutubet ve nem 
olduğunu belirtmiĢlerdir. Hastaların %60,8'inin yaĢadığı ortamda sigara tüketilmektedir. Ailelere çocuğunun 
hastalığından sonra evinde herhangi bir değiĢiklik yapıp yapmadığı sorulduğunda %88,2'si ev temizliğine daha 

dikkat eder olduğunu, %71'i halılarını değiĢtirdiğini, %62,7'si yastık ve yorganlarını  değiĢtirdiğini söylemiĢtir. 
Ailelerin %46 'sı astım önleyici herhangi bir ürün kullanmamaktadır. Kullananların %18,6'sı anti toz akarı yatak 
kılıfı, %16,7'si hava nemlendirme cihazı %10,8'i de filtre kullanmaktadır. Son olarak ailelerin %55,9'u allerjik astım 
ile ilgili bilgileri hekiminden almakta, %25'i internete baĢvurmaktadır.  
Sonuç: Ailelerin çoğu hastalıkla beraber evlerinde birçok önlem almıĢtır;  ancak astım önleyici ürün kullanımının 
düĢüklüğü göze çarpmaktadır. Hekimden bilgi alma oranının yüksek olması ailelerin bu  konudaki duyarlılığının 
yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra ailelerin bu hastalıkla ilgili daha da bilgilendirilmesi gerektiğini 

düĢünmekteyiz.  
DanıĢman: Cevdet Özdemir 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:40; 15 May 2011, OP&D 

ĠNFANTĠL KOLĠK GÖRÜLME SIKLIĞI ve EBEVEYNLERĠN BU KONUDAKĠ BĠLGĠ, TUTUM ve 

DARVANIġLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Koç AH, Sümer N, Sarıcı B, IĢıl G. 
 
GiriĢ: Süt dönemi çocukluğunun en sık rastlanan (%17-30) rahatsızlıklarından olan infantil kolik halen gizemini 
koruyan aileyi ve hekimi çoğu zaman sıkıntıya sokabilen bir sendromdur. GeliĢimi normal olan sağlıklı 0-3 aylık 

bebeklerde görülen en az 3 hafta süreli, haftada üç günden, günde üç saatten fazla ve baĢka bir nedenle 
açıklanamayan biçimde huzursuzluk, ajitasyon, ağlamaların olduğu tabloya infantil kolik denir. 
Amaç: Bu araĢtırma yeni doğanlarda infantil kolik‟in görülme sıklığı ve ailelerinin bu durumdaki tutum ve 
davranıĢlarını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. 
Yöntem: AraĢtırmada bir yaĢından küçük bebek sahibi olan 103 ebeveyne yüz yüze görüĢülerek anket 
uygulanmıĢtır. Anket sosyodemografik bilgiler ve infantil kolik ile ilgili sorular olmak üzere 2 bölümden 
oluĢmaktadır. Soruların 12‟si çoktan seçmeli, 1 i üçlü” Likert” skala olmak üzere 2 tablodan oluĢan toplam 14 

soruluk anket hazırlanmıĢtır. Sonuçlar SPSS 17 programında değerlendirilmiĢtir. 
Bulgular: AraĢtırmaya katılan ebeveynlerin 56 sı kız, 47 si erkek çocuğa sahiptir. Bu kiĢilerin %44,7‟si sadece 
anne sütünü, %35,9‟u anne sütü ve mamayı, %7,8‟i sadece mamayı beslenme Ģekli olarak kullanmaktadır. Sadece 

anne sütü kullananların %13‟ü, sadece mama kullananların ise %25‟i bebeklerinde  infantil kolik olmadığını 
belirtmiĢtir. Ebeveynler infantil kolik hakkındaki bilgilerini çoğunlukla doktordan (%57,3), internetten (%15,5), aile 
büyüklerinden (%13,6) edinmektedir. Ankette üçlü ‟Likert‟ skala ile değerlendirilen „anne sütüyle beslenen 
bebeklerde annenin yedikleri gaz sancısında etkilidir.‟ cümlesine katılımcıların %92,2 si katıldığını, %3,9‟u  

katılmadığını, %3,9‟u ise emin olmadığını belirtmiĢtir. ”Altı aydan önce niĢastalı gıdalara baĢlanması gaz sancısını 
artırır” cümlesine ise katılanların %64,1‟i katılıyorum,%12,6‟sı katılmıyorum,%23,3‟ü ise emin değilim yanıtını 
vermiĢtir. Katılımcıların %95,1‟i bebeklerinde gaz sancısı olduğunda sırtını sıvazladığını, %66‟sı ise ağrı kesici ilaç 
verdiğini belirtmiĢtir. Ailelerin %82,5‟i bu durumun geçici olduğunu düĢündüğünü bildirmiĢtir. 
Sonuç: Anne sütü veya formula kullanımının literatürdeki bilgilere paralel olarak infantil kolik‟i etkilemediği 
saptanmıĢtır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu bilgilerini doktordan edinmesine rağmen ağrı kesici ilaç 

kullanımının halen ebeveynlerin önemli bir kısmı tarafından tercih edildiği belirlenmiĢtir. Bu konuda hekimlerin 
ebeynleri ilaç kullanma konusunda daha doğru bilgilendirmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 
 
DanıĢman: Dr. Hülya Bilgen 
 
Sözel Sunum/Oral Presentation No:41; 15 May 2011, OP&D  

ÇOCUKLARDA ĠDRAR YOLU ENFEKSĠYONUNUN TOPLUM TARAFINDAN ALGILANMASI 

Artar D, Eser B, GökĢen A, Özfırat N, Temiz K. 

 

GiriĢ: Ġdrar yolu enfeksiyonu (ĠYE) çocukluk çağında sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan birisidir. Enfeksiyonun 

asemptomatik olabilmesi, nonspesifik bulgularla ve yinelemelerle seyredebilmesi en önemli özelliklerindendir. Bu 
nedenle ĠYE‟ nin erken tanısı ve uygun tedavisi enfeksiyonun böbrek hasarına ilerlemesini engellemek açısından 
önemlidir. 
Amaç: Bu araĢtırma 7-12 yaĢ ilkokul öğrencilerinin ĠYE geçirme durumu ve bu durum karĢısında ailelerinin bilinç 
düzeyini ölçmek amacıyla yapılmıĢtır. 
Yöntem: AraĢtırmamız ġubat-Mart 2011 tarihleri arasında bir devlet okulu ve bir özel kolejde okuyan ilkokul 
öğrencilerinin velilerine uygulanmıĢ ve 352 öğrenciden geri bildirim alınmıĢtır. Anketimiz çoktan seçmeli, açık uçlu 

soruları ve tabloları içeren toplam 22 sorudan oluĢmaktadır. Anket verileri SPSS 11.5 programında, frekans 

dağılımı ve kikare testi ile değerlendirilmiĢtir. 
Bulgular: AraĢtırmamıza katılan 352 öğrencinin (n=161) %48‟i kız, (n=174) %52‟si erkektir. AteĢ ve diğer 
belirtiler gösteren çocukların (n=299) %84.7‟ si aileleri tarafından doktora götürülmüĢtür. Ankete katılan 
öğrencilerin (n=17)%4.8‟i doktora baĢvurduğunda idrar yolu enfeksiyonu tanısı almıĢtır. AteĢli hastalık geçiren 
öğrencilerin ise (n=13) %9.7‟ sinde idrar yolu enfeksiyonu görülmüĢtür. Öğrencilerin (n=176) %50‟sinden idrar 
tahlili istenmiĢ ve bu testin istendiği en sık Ģikayetin tuvalete yetiĢememe olduğu görülmüĢtür (p=0.02). 

“Çocuklarda idrar yolu iltihabı hakkında ne düĢünüyorsunuz?” sorusuna (n=157) %44.5 oranında “Mutlaka hemen 
incelenmesi gerekir.” cevabı verilmiĢtir. Devlet okulu ve özel kolej velilerinin ĠYE‟ye duyarlılığı karĢılaĢtırıldığında 
anlamlı bir fark bulunamamıĢtır (p>0.05). 
Sonuç: Ailelerin idrar yolu enfeksiyonu ve çocukta görülen diğer semptomlar konusunda duyarlı oldukları ve 
doktora baĢvurdukları görülmüĢtür. Ancak toplumda konuya duyarsız olan (%56 oranında) olanlar da vardır ve 
toplumu eğitmek gerektiği saptanmıĢtır. 

 
DanıĢman: Harika Alpay 
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Dönem 3 – Hastalarımız ve Hastalıklar 
Year 3 – Our Patients and the Diseases (OP&D) 

Poster No: 

1. BYPASS AMELIYATI GEÇIRECEK HASTALARDA PREOPERATIF DÖNEMDE UYGULANAN 

RAHATLANMA TEKNIKLERIN POSTOPERATIF DÖNEMDE IYILEġMEYE ETKISI 

2. TĠP-2 DĠYABETES MELLĠTUSLU HASTALARIN ĠZLEMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ   

3. MEDYADA YER ALAN SAĞLIK BĠLGĠLERĠNĠN MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANESĠNE BAġVURAN 

HASTALAR TARAFINDAN SEÇĠCĠLĠĞĠ VE BU BĠLGĠLERĠN TOPLUM ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

4. ĠSTANBUL‟DA ĠLKÖĞRETĠM ÇOCUKLARININ AĠLELERĠNDE UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUĞU 

BĠLGĠ DÜZEYĠNĠN ARAġTIRILMASI 

5. ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN KĠġĠSEL HĠJYEN ALIġKANLIKLARIYLA ĠLGĠLĠ BĠLGĠ, TUTUM VE 

DAVRANIġLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

6. 0-3 AYLIK BEBEK SAHĠBĠ OLAN ANNELERDE DOĞUM SONRASI DEPRESYONUN RĠSK 

FAKTÖRLERĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

7. GÖRÜNTÜLEME AMAÇLI UYGULANAN ĠYONĠZE RADYASYONUN MEME KANSERĠ OLUġUMU 

ÜZERĠNE ETKĠSĠ; RĠSK FAKTÖRÜ MÜDÜR?* 

8. SAKIZ ÇĠĞNEMENĠN AMELĠYAT SONRASI BAĞIRSAK HAREKETLERĠNE ETKĠSĠ VE ETKĠ 

MEKANĠZMASININ ARAġTIRILMASI* 

9. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ HASTANESĠ‟NDE YATAN HASTALARIN HASTANE 

MEMNUNĠYETĠ* 

 

*ÇalıĢma henüz sonlanmadığı için bildiri kitabında yer almamaktadır.  
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Poster No:1; 24-25 May 2011, OP&D 

BYPASS AMELĠYATI GEÇĠRECEK HASTALARDA PREOPERATĠF DÖNEMDE UYGULANAN RAHATLANMA 

TEKNĠKLERĠN POSTOPERATĠF DÖNEMDE ĠYĠLEġMEYE ETKĠSĠ 

AydaĢ T, Gjoni M, Tanerra C, Yılmaz Ö. 
 
GiriĢ: Cerrahi giriĢimler önemli psikolojik ve fizyolojik stres kaynağı olarak görülmektedir. AraĢtırmalar; hastalarda 
ameliyat öncesi anksiyete, korku ve depresyonun ameliyat sonrası iyileĢme ve hastanede kalma süresini önemli 
ölçüde etkilediğini göstermiĢtir. Hastalarda ameliyat öncesi dönemde anksiyetenin azaltılması ve ameliyat sonrası 
daha iyi sonuçlar alınabilmesi için hastayı bilgilendirme, psikoterapi ve baĢ edebilme becerileri terapileri gibi çeĢitli 
farklı yaklaĢımlar kullanılmıĢtır. 

Amaç: Yönlendirici eĢliğinde psikolojik rahatlama tekniklerinin bypass ameliyatı geçirecek olan hastalar üzerindeki 
etkisinin ameliyat sonrası iyileĢme ve hastanede yatıĢ süresi gibi değiĢkenlere göre değerlendirilmesidir. 

Yöntem: AraĢtırmamızın örneklemine Siyami Ersek Hastahanesinde by-pass ameliyatı geçirecek olan 40 hasta 

randomize olarak seçildi. Deneysel grubumuzu oluĢturan 20 hastaya ameliyat öncesi 3 gün boyunca günde bir defa 
olmak üzere psikolojik rahatlama teknikleri eğitici eĢliğinde uygulandı. AraĢtırmamızda sosyodemografik, fizyolojik 
ve psikolojik değiĢkenler değerlendirildi. Psikolojik değiĢkenler için BAI (Beck anksiyete ölçeği) ve BDI (Beck 

depresyon ölçeği) ölçekleri kullanıldı. Veriler SPSS programıyla değerlendirildi. 

Bulgular: Kontrol grubumuza 3 kadın,17 erkek; deney grubumuza ise 3 kadın ve 17 erkek katıldı. Katılanların yaĢ 
ortalaması 59‟du. YaĢ, cinsiyet, eğitim, iĢ durumu ve ameliyat öyküsü açısından iki grup arasında farklılık 
görülmedi. En sık gözlenen komorbiditeler hipertansiyon ve diyabettir. Fizyolojik değiĢkenler (kan basıncı, nabız ve 
solunum sayısı) açısından da ne ameliyattan önce ne ameliyattan sonra iki grup arasında fark tespit edilmedi. BDI 
ve BAI ölçekleriyle değerlendirildiğinde psikolojik değiĢkenler açısından iki grup arasında fark gözlenmedi. 

Ameliyattan sonraki komplikasyonlar ve postoperatif hastanede kalıĢ süresi açısından karĢılaĢtırıldığında iki grup 
arasındaki fark anlamlı çıktı (p=0.035; p=0.04). Yoğun bakım süresine bakıldığında iki grup arasında fark 
görülmedi (p=0.125).  

Sonuç: Bypass ameliyati geçirecek hastalarda preoperatif dönemde uygulanan rahatlanma tekniklerinin 

postoperatif dönemde hastanede kalıĢ süresi ve komplikasyonlar üzerine olumlu etkisi olduğunu gözlenmiĢtir.  

DanıĢman: Axel Würz 
 

Poster No:2; 14-15 May 2011, OP&D 

TĠP-2 DĠYABETES MELLĠTUSLU HASTALARIN ĠZLEMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Ersoy B, Ekinci T, Aksu F, ĠĢsever K. 

 

GiriĢ: Türkiye‟de gittikçe artan Tip-2 Diyabetes Mellitüs (DM) önemli ve tedavisi gereken bir hastalıktır. Diyabet 
tedavisinde amaç, kan Ģekerini mümkün olduğunca normale yakın tutmaktır. Bu ayarın sağlanması 
komplikasyonların geliĢimini önlemek veya geliĢmiĢ komplikasyonların seyrini yavaĢlatmak açısından önemlidir. Bu 
nedenle, günümüzün en ciddi sağlık sorunlarından biri olan diyabette, hasta takibi, tedavisi ve hastaların tedaviye 

uyum süreçleri oldukça önemlidir.  
Amaç: Tip-2 DM hastalarının tanı sonrasında izlemlerinin değerlendirilmesi amaçlandı. 
Yöntem: Türk Diyabet Cemiyeti Harbiye Polikliniği‟ne, 2006-2010 tarihleri arasında baĢvuran 3000 hasta dosyası 
incelendi. Ġzleyen doktorun 5‟li likert skalasına göre, diyete, egzersize, tedaviye uyum bulguları ile 2-4 kez HbA1c, 
ağırlık, açlık kan Ģekeri (AKġ), kan basıncı ölçüm değerleri  olan, diyabet-tanı-yaĢı yer alan dosyalar analize alındı. 
SPSS16.0‟da ortalama, standart-sapma,  paired-samples-t-testi yapıldı.  
Bulgular: Yüzde 51‟i kadın, toplam 98 hasta-dosyası değerlendirilmiĢtir. Hastaların merkeze ilk baĢvuru yaĢ 

ortalaması 58±13‟dür. Hastaların  üçte biri (%35.7) ilkokul mezunudur. Diyabet yaĢı  ortalama 9±7 yıldır. 
Hastaların yarısı (%53.1) sadece OAD tedavisi almaktaydı. Ortalama BKĠ 32.12±7, HbA1c 8.58±2.4, açlık-kan-
Ģekeri 173±74.7 mg/dl idi. 42‟sinin (%42.9) diyete uyumları orta, 46‟sının (%46.9) ilaç kullanımına uyumları iyi ve 
48‟inin (%49) egzersize uyumları kötüydü.  %70.4‟ü (n=98) evde kan Ģekeri ölçümü yapmamaktaydı. Diyabet 
tanısı aldıklarından bu yana hayat kalitesini 59 kiĢi (%60.2) ile orta olarak değerlendirmekteydi. Ġlk baĢvuruda 
30‟unun (%30.6) kardiyovasküler hastalıkları vardı. %50‟si hastalıklarına uyum sorunu yaĢadığını, uyumsuz 
olanların %83.7‟si (n=50 kiĢi) bunun nedeninin diyete uyum sorunu ve egzersiz yap(a)mamak olduğunu belirtti. 

Ġzlem sıklıklarına göre, ilk baĢvurudaki ve 1.kontroldeki AKġ arasında 0-3 ve 3-6 aylarda anlamlı farklılık 
saptanmıĢken (p<0.05), 7.ay ve üstünde anlamlı fark bulunamamıĢtır (p=0.058). AKġ‟deki en iyi düzelme 0-6 aya 
kadar görülmüĢtür. HbA1c‟leri 0-3,3-6,7 ve üzeri ayların hepsinde anlamlı bir fark bulunmuĢ (p0-3=0.000,p3-

6=0.005,p7+=0.013).  
Sonuç: Diyabet hastalarının izlemlerinde, önerilere uyumun en iyi olduğu aralık 0-6 ay olarak bulunmuĢtur. Sürece 
uyamama nedenleri hastalar tarafından, diyete uyamama ve egzersiz yap(a)mama olarak belirtilmiĢtir. 

 

DanıĢman: Dr. A. Nilüfer Özaydın  
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Poster No:3; 24-25 May 2011, OP&D 

MEDYADA YER ALAN SAĞLIK BĠLGĠLERĠNĠN MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANESĠNE 

BAġVURAN HASTALAR TARAFINDAN SEÇĠCĠLĠĞĠ VE BU BĠLGĠLERĠN TOPLUM ÜZERĠNE 

ETKĠLERĠ 

Doruk T, Özdemir ÖF, Özyalçın Ç, Sorgun F. 

GiriĢ: Günümüzde kitle iletiĢim araçları sağlık bilgilerinin edinilmesinde büyük önem taĢımaktadır. Herkesçe 
kolayca eriĢilebilen bu kaynaklardaki bilgilerin önemli bir kısmı yalanlanmıĢ veya bazılarının doğruluğu henüz 
araĢtırılmamıĢtır. Bu bilgilerin günlük yaĢam üzerinde etkileri olduğu bilinmektedir. 

Amaç: ÇalıĢmamızda, katılımcıların sağlıkla ilgili bilgileri nereden edindikleri, ne ölçüde uyguladıkları ve 
uygulamadan önce ne kadar araĢtırma gereksinimi duydukları saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araĢtırmada, T.C. Marmara Üniversitesi Hastanesine baĢvuranlara 21 soruluk anket 
yüz yüze uygulanmıĢtır. Üç bölümden oluĢan ankette katılımcıların sosyodemografik özellikleri, hangi kitle iletiĢim 
araçlarını ne kadar kullandığı, medyada yer alan sağlık bilgilerine bakıĢ açısı, hangi bilgi kaynağının ne kadar 
güvenilir olduğunu düĢündükleri sorgulanmıĢtır. GeliĢigüzel örnekleme yoluyla 122 kiĢiye ulaĢılmıĢtır. 43 kiĢi 

anketimize katılmayı reddetmiĢtir. Veri analizinde SPSS16 kullanılmıĢtır. p<0,05 istatistiksel anlamlılık düzeyi 

olarak alınmıĢtır. 
Bulgular: Katılımcıların 70‟i(%57,4) erkek, 52‟si(%42,6) kadındır. %84,4‟ü günde en az 1 saat televizyon 
izlemektedir. %54,9‟unda kronik hastalık öyküsü bulunmaktadır. Sorulan sorulardan, örneğin  “sarımsak tansiyonu 
düĢürüyor, tuzlu ayran yükseltiyor” ifadesi hakkında katılımcıların 116‟sının (%95,1) bu bilgiyi duyduğu 
anlaĢılmıĢtır. Bu bilginin genel inandırıcılığı 5 üzerinden 3,73, uygulanırlılığı 3,37 bulunmuĢtur. Bilgiye görsel 
medyadan eriĢenlerde inandırıcılık 2,87/5, uygulanılırlık 2,88/5‟dir. “Göğüs ağrısı hissedildiğinde eğer kalp krizi 

geçiriliyorsa iki aspirin almak kalbi rahatlatıyor ve kalp hasarını azaltıyor.” ifadesini daha önce duymayan katılımcı 
sayısı 64‟dür (%52,2). Bahsi geçen bilginin inandırıcılığı 2,92/5 uygulanılırlığı 2,21/5 olarak saptanmıĢtır. Eğitim 
düzeyi lisans üstünde olanlarda radyo ve televizyona güven değerlendirmesi 2,40/5 iken okur yazar olmayanlarda 
bu oran 4,00/5‟dir. Katılımcılara en güvenilir 2 kaynağı belirtmeleri söylendiğinde %93,4 oranında doktor, %68,03 
oranında sağlık ansiklopedi ve dergileri yanıtı alınmıĢtır. En güvensiz iki kaynak arkadaĢ ve çevre (%62,2) ile 
internettir (%40,1). 
Sonuç: Toplumumuz güvenilirliği düĢük kaynaklardan elde edilen sağlık bilgilerine güvenilir kaynaklardan elde 

edilen sağlık bilgileri kadar inanmaktadır. Doktorların inandırıcılığının yüksek olması sevindiricidir. Televizyon 
kökenli bilgilere olan güven oranı eğitim düzeyi ile ters orantılı görünmektedir. Bilimsel temelden yoksun bilgilerle 

toplumumuz yaygın olarak tanıĢık olduğu halde, bilimsel bilgiler konusunda farkındalık düzeyi düĢüktür. 
DanıĢman: Ali Serdar Fak 
 

Poster No:4; 14-15 May 2011, OP&D 

ĠSTANBUL’DA ĠLKÖĞRETĠM ÇOCUKLARININ AĠLELERĠNDE UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUĞU 

BĠLGĠ DÜZEYĠNĠN ARAġTIRILMASI 

Yılmaz U, Özbek E, AtılmıĢ D, Selver BM. 

GiriĢ: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS), ağız ve burunda hava akımı yokluğuyla birlikte normal ventilasyon 
ve uyku paterninin bozulmasıdır. Çocuklarda OUAS prevalansı %1-3, obez çocuklarda prevalans %5.7-36‟dır. 

OUAS çocuklarda en sık 2-8 yaĢ aralığında görülmektedir. Etioyolojisinde adenotonsiller hipertrofi, nöromusküler 
tonus kaybı, obezite bulunmaktadır. Sendrom çocuklarda horlama, uyku güçlüğü, intermitant hipoksi ve 
hiperkapni, gündüz davranıĢsal bozukluk ve okul baĢarısında düĢüĢ ile birliktedir. AraĢtırmadaki amacımız 
ebeveynlerin uykuda solunum bozuklukları hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmektir. 

Yöntem: Ata Ġlköğretim Okulu ve ZühtüpaĢa Ġlköğretim Okulu 1. ve 5. sınıf öğrenci velilerine toplam 700 anket 
ulaĢtırılmıĢ, 292 tanesi geri dönmüĢtür (%41.7). AraĢtırma öncesi pilot çalıĢma yapılmıĢ ve gerekli izinler 
alınmıĢtır. Sonuçlar SPSS 16.0 programında değerlendirilmiĢtir. 

Bukgular: AraĢtırmada değerlendirilen çocukların %9.2.si haftada 1-3 kez horlamakta,%2.1‟si haftada 3 seferden 
fazla horlamaktadır. Çocukların %17.9.unun geniz eti, %11.3‟ünün bademcikleri alınmıĢtır. Velilerin %82.9‟u 
horlamanın doktora gitmeyi gerektirdiğini düĢünmektedir. Velilerin %30.9‟u horlama ile çocuklarda davranıĢ 
bozukluğu iliĢkisini bilmektedir. Okul baĢarısındaki düĢüĢ ile horlamanın iliĢkisini bilenler %33.0, kalp rahatsızlığıyla 
horlama iliĢkisini bilenler %56.9, hipertansiyon ile horlama iliĢkisini bilenler %28.5‟tir. Horlama çocuk büyüdükçe 
geçmez diyenler %65.2‟dir. Horlama ve iliĢkili olduğu problemler hakkında veliler arasında üniversite mezunu 
olanlar üniversite mezunu olmayanlara göre daha bilinçli bulunmuĢtur. Üniversite mezunu kadın velilerin %43.1‟i, 

üniversite mezunu olmayanların %13.8‟i okul baĢarısında düĢüĢ ile horlamanın iliĢkili olduğunu belirtmiĢlerdir 
(p<0,001). Oturduğu evin sahibi olan velilerin %61.6‟sı kalp rahatsızlıklarıyla horlamanın iliĢkili olduğunu 
belirtirken, kiracı olan velilerde bu oran %48.1‟dir (p=0,011).  
Sonuç: Yüksek eğitim ve ekonomik seviyeye sahip velilerin uykuda solunum bozukluğu hakkında daha bilinçli 
oldukları ortaya çıkmıĢtır. Yine de bu bilinç düzeyi çocuklarda yaygın görülen ve ciddi morbidite ve mortaliteye 

sebep olan uyku apnesinin tanınması ve önlenmesi açısından yetersizdir, bilinçlendirme çalıĢmaları yapılmalıdır. 
DanıĢman: Refika Ersu 
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Poster No:5; 14-15 May 2011, OP&D 

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN KĠġĠSEL HĠJYEN ALIġKANLIKLARIYLA ĠLGĠLĠ BĠLGĠ, TUTUM 

VE DAVRANIġLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Bekçi C, Barlas M, Öncü U, Gündoğdu S. 

 

GiriĢ: KiĢisel hijyen, bireyin sağlıklı olma halini sürdürebilmek için uyguladığı “öz bakım” uygulamalarını içerir. Bu 
uygulamaları kültürel, sosyal ve ailevi unsurlar ile birlikte, bireyin hijyen konusunda bilgi davranıĢları da etkiler. 
KiĢisel hijyen uygulamalarına önem verilmesi, bireylerin doğru bilgilendirilmesi hastalıkların geliĢmesi, yayılması, 

komplikasyonların engellenmesi açısından oldukça önemli ve gereklidir. 
Amaç: Toplumun en temel katmanı olan çocuklarda kiĢisel hijyenle ilgili bilgi, tutum ve davranıĢların saptanması. 
Aile eğitimi, ekonomik faktörler ile hijyen anlayıĢının, kiĢisel bakım uygulamalarının ilgili olup olmadığının 
değerlendirilmesi. 
Yöntem: AraĢtırmamız, Ġstanbul‟da 2 ilköğretim okulunda 4. ve 6. sınıf 95 öğrenci üzerinde yapıldı. Veri toplama 
aracı olarak, 5‟i açık, 41‟i kapalı uçlu olmak üzere 46 sorudan oluĢan bir anket formu kullanıldı. UlaĢılabilen öğrenci 

sayısının azlığı ve konunun kiĢiselliği araĢtırmamızın kısıtlamaları arasındadır.  

Bulgular: AraĢtırmada, anne eğitim durumu ile çocuğun hijyenle ilgili konularda bilgisi ve uygulaması arasında 
korelasyon görülmüĢtür. Örneğin, lise mezunu annelerin çocuklarının okur-yazar olmayan annelerin çocuklarına 
göre daha sık banyo yapmakta, diĢlerini uygun Ģekilde fırçalamakta olduğu; kulak, tırnak bakımı ve kiĢisel 
eĢyalarla ilgili konularda daha fazla bilgi sahibi olduğu görülmüĢtür. Bununla birlikte baba eğitim durumuyla bu 
Ģekilde bir iliĢki saptanmamıĢtır. Aynı zamanda annenin çalıĢma durumu ile de çocuğun uygulamaları arasında bir 
korelasyon bulunmuĢtur; çalıĢmayan annelerin çocukları uygulamalar konusunda çalıĢan annelerin çocuklarına göre 

daha öndedir. AraĢtırmada aynı zamanda, çocukların kiĢisel hijyen konusunda bilgi eksiklikleri, uygulama 
yanlıĢlıkları olduğu saptanmıĢtır. Örneğin, çocuklar arasında diĢ ağrısı olmadan hekim kontrolüne gitme gibi gerekli 
uygulamalar yeterince yaygın değildir; çocuklar için hijyenin tanımı „ellerin yıkanması‟ ya da „her yerin temiz 
olması‟dır. 
Sonuç: Çocukların kiĢisel hijyen konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı; bu konuda uygulamaların çocuklar 
tarafından yeterince önemsenip düzenli Ģekilde yapılmadığı saptanmıĢtır. Bu konuda yeterli düzeyde 
bilgilendirilmeleri, birey ve toplum sağlığı açısından yararlı olacaktır. 

 

DanıĢman: Ġnci Alican 

 

Poster No:6; 14-15 May 2011, OP&D 

0-3 AYLIK BEBEK SAHĠBĠ OLAN ANNELERDE DOĞUM SONRASI DEPRESYONUN RĠSK 

FAKTÖRLERĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

Özel F, Kiraz HD, Erdem F, Doğrusadık G, Karakurt S. 

GiriĢ: Gebelik süreci bedensel, ruhsal ve sosyal birçok değiĢikliğin yaĢandığı ve bu değiĢikliklere uyum sağlamayı 
gerektirici bir dönemdir. Gebelikte veya sonrasında meydana gelen bu değiĢikliklere kadınların bir kısmı ayak 

uydururken bir kısmının ise ruhsal sağlıkları olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Doğum sonrası depresyon kadının 
benlik durumunu, yeteneklerini, çocuğunun yaĢamını, bakımını ve geliĢimini, aile içi rolünü zora sokabilir.  

Amaç: 0-3 aylık bebek sahibi olan annelere postpartum depresyon tanısı koymak ve doğum sonrası depresyonun 
çeĢitli risk faktörleriyle olan bağlantısını incelemek. 
Yöntem: AraĢtırmamız tanımlayıcı niteliktedir. Anketimiz, sosyodemografik verileri ve postpartum depresyona 
neden olabilecek bazı faktörleri değerlendirmeye yönelik hazırlanmıĢ soru formundan ve Edinburgh Doğum Sonrası 
Depresyon Ölçeği (EDDÖ)‟nden oluĢmaktadır. Anketler katılımcılarla yüz yüze görüĢülerek uygulanmıĢtır. AraĢtırma 

verileri SPSS 11.5 paket programı ile analiz edilmiĢtir. 
Bulgular: Katılımcıların yaĢ ortalaması 28.18, %54,5‟i ilköğretim mezunudur. EDDÖ‟ye göre annelerin %48,4‟ünde 
postpartum depresyon olasılığı saptanmıĢtır. Bebeğinde rahatsızlık olan annelerin %44,4‟ü depresyondadır. 
Depresyon tanısı alanların %68,8‟i erken doğum yapmıĢken, bu oran depresyonda olmayanlarda %41,2‟de 
kalmıĢtır. Katılımcıların %24,2‟si geniĢ aile tarzında yaĢamakta, bunların %75‟i depresyondadır. Annelerin %72,7‟si 
doğum sonrası depresyon kavramını duyduklarını belirtmiĢ bunların da%58,3‟ü depresyon tanısı almıĢtır.  

Sonuç: Henüz planlanan sayıya ulaĢılmadığı için bulguların analizi ve yorumlanması tamamlanmamıĢtır. ÇalıĢma 
halen devam ediyor. 

 DanıĢman: Kaan Kora 
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10. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANESĠNE AYAKTAN SAĞLIK HĠZMETĠ 

ALMAK ĠÇĠN BAġVURANLARIN HĠZMET MEMNUNĠYETĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

11. ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKĠ MOTOR VE MENTAL GELĠġĠMĠ 

DEĞERLENDĠRME KONUSUNDAKĠ TUTUMLARI 

12. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HAYDARPAġA KAMPÜSÜ TIP VE HUKUK 1.-2. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN 

SAĞLIKLI YAġAM DAVRANIġLARI VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLER  

13. ĠLAHĠYAT VE HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇEVRE SORUNLARINA DUYARLILIKLARININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

14. ĠSTANBUL VALĠ MUAMMER GÜLER YURDUNDA KALAN ÖĞRENCĠLERĠN BESLENME iLE ĠLGĠLĠ 

DAVRANIġLARI 

15. KLĠNĠK ĠLAÇ ARAġTIRMALARINA BAKIġ 

16. YAġLILARIN HUZUREVĠNDE YAġAMA NEDENLERĠ 

17. GEBZE M TĠPĠ CEZAEVĠNDE SĠGARA KULLANIMI VE MARUZĠYETĠ 

18. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN SĠGARA ĠÇME 

ALIġKANLIKLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

19. TIP FAKÜLTESĠ SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠ VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

20. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HAYDARPAġA KAMPÜSÜ ÇALIġANLARININ KEMĠK YOĞUNLUĞUNUN 

ÖLÇÜLMESĠ VE RĠSK FAKTÖLERĠNĠN ARAġTIRILMASI 

21. KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARININ KADINLARIN SAĞLIK BĠLĠNCĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

22. ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERĠNDE AĠLE YÜKÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

23. DÜġÜK DOĞUM AĞIRLIĞI VE ERKEN DOĞUM OLGULARINDA GEBELĠK DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN 

TUTUMUN ĠNCELENMESĠ 

24. T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ 3. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN 

SĠGARA YASAĞINA BAKIġI 

25. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI POLĠKLĠNĠĞĠNE 

BAġVURAN HASTALARIN BĠR ÖNCEKĠ SAĞLIK HĠZMETĠ BASAMAKLARINDAN YARARLANMA 

DURUMU VE BUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

26. ERGENLĠK ÖNCESĠ VE SONRASI BĠREYLERDE BESLENME ALIġKANLIKLARI VE ETKĠLEYEN 

FAKTÖRLER 

27. ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE GSM TELEFON KULLANIM ALIġKANLIĞININ DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠ 

ve OKUL BAġARISI ÜZERĠNE ETKĠSĠ 
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Poster No:10; 24-25 May 2011, H S 

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HASTANESĠNE AYAKTAN SAĞLIK HĠZMETĠ 

ALMAK ĠÇĠN BAġVURANLARIN HĠZMET MEMNUNĠYETĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Bülbül S, Sarı A, Semiz M.  

GiriĢ: Hasta memnuniyeti, hastaların aldıkları hizmetten ne kadar yararlandığına, hizmetten beklediği 
performansa, hizmetin sunuluĢunun sosyokültürel değerlerine bağlıdır. Marmara Üniversitesi Hastanesi, Ekim 
2010'da KoĢuyolu'ndaki yerinden Pendik-Kaynarca'ya taĢınmıĢ, T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlanmıĢ, hizmetine 
orada devam etmektedir. 
Amaç: AraĢtırmada yeni yerine taĢınan T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesine ayaktan sağlık 
hizmeti almak için baĢvuranların hizmet memnuniyetinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.  

AraĢtırma Yöntemi: Tanımlayıcı tipteki bu araĢtırmada, hastanenin cerrahi ve dahiliye polikliniğine baĢvuran 124 
eriĢkin hastayla (%33,6 sı cerrahi, %66,4'ü dahiliye hastası) yüz yüze görüĢülmüĢtür.    

Bulgular: Hastaların % 66,1'i kadındır. Hastaların  % 87,9'u hastanedeki genel ilgiden çok memnun kalmıĢtır. 
Hastaların hastaneyi tercih etmesinde öncelikli sebepler; eve yakın olması (%43,5), baĢkalarınca tavsiye edilmesi 
(%38,7), eğitim araĢtırma hastanesi olması (%34,7) olarak tespit edilmiĢtir. Hastaların %92,7'si hekimlerin 

kendilerine ve hasta yakınlarına karĢı hoĢgörülü, saygılı, ilgili olduğunu düĢünmektedir. Katılımcıların %78,2'si 
hastaneyi baĢkalarına da tavsiye edeceğini belirtmiĢtir. AraĢtırmaya katılan hastaların % 23,2'si önceki hastaneden 

takipli olup, kendilerini izleyen doktor için gelmektedir. Hastanenin temizliğinden memnuniyet oranı % 89,2 iken 
yeterli sayıda temiz tuvalet bulunması konusundaki memnuniyet oranı % 50,4'tür. Hastanedeki ilk baĢvuru noktası 
% 82,4 lük bir oranla kolaylıkla bulunmaktadır. Katılımcıların % 84,0'ı sağlık ve bürokratik iĢlemlerle ilgili 
danıĢacak insan bulabilme konusunda memnundur. Hastaneye ulaĢımın zor olması, randevu sisteminin henüz 
oturmamıĢ olması, internete ulaĢımın herkes için mümkün olamaması, engelli vatandaĢlar için yeterli düzenlemenin 
yapılmaması tespit edilen eksiklikler arasındadır.  

Sonuçlar: AraĢtırma sonuçları, hasta memnuniyetinin olumlu yönde olduğunu göstermektedir. Merkezi yerlerden 
hastaneye ulaĢımı sağlayan toplu taĢıma araçlarının artırılmasının, internet dıĢında randevu almak için alternatif bir 
yolun olmasının, tuvalet temizliğine daha fazla özen gösterilmesinin hasta memnuniyetini arttıracağı 
düĢünülmektedir. 

DanıĢman: Sibel Kalaça 

Poster No:11; 24-25 May 2011, H S 

ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKĠ MOTOR VE MENTAL 

GELĠġĠMĠ DEĞERLENDĠRME KONUSUNDAKĠ TUTUMLARI 

ġimĢek M, Seferoğlu EM, Çomak Y. 

GiriĢ: Çocukların fiziksel ve zihinsel iĢlevlerinin biyolojik ve sosyal faktörlere bağlı olarak artmasına ve değiĢmesine 
motor ve mental geliĢim  denir. Bazı çocuklarda zihinsel kapasite bir problem olmamasına rağmen, yapay bir motor 
ve mental geliĢim geriliği görülebilmektedir. Bu noktada geliĢimsel problemlerin farkedilmesi ve geliĢimin 
desteklenmesi sağlığın devamlılığı için temel bileĢenlerden birisidir. GeliĢimsel değerlendirmenin ilk basamağı 

gözlem ve gerektiğinde yakın izlemdir. Anne, baba ve çocuğun yakınlarının gözlemlerinin paylaĢılması, 
öğretmenlerinin izlenimlerinin değerlendirilmesi önemlidir. 
Amaç: Bu araĢtırmada çocukların yaĢamlarında hayati noktada bulunan öğretmenlerin motor ve mental geliĢim 
hakkında bilgi ve asıl olarak da tutumlarının ölçülmesi amaçlanmıĢtır.  
Yöntem: Literatür taraması sonrası araĢtırmamızın amacına uygun olarak hazırladığımız anket Kadıköy'de bulunan 

1 özel okul ile Maltepe ilçesinde 4 devlet okulu olmak üzere toplam 5 adet ilköğretim okulunda uygulandı. Veriler 

bilgisayarda SPSS 17.0 yazılım programında veri tabanı oluĢturularak değerlendirildi. Sıklık dağılımları ve 
gruplanmıĢ veriler arasında karĢılaĢtırma yapıldı.  
Bulgular: AraĢtırmamıza 23 erkek 68 kadın olmak üzere toplam 91 kiĢi katılmıĢtır ve yaĢ ortalaması 
42,5±9,94‟tür. Katılımcıların %36,7 „si 6-15 yıllık öğretmen iken %34,4„ü 26-35 yıllık deneyime sahipti, %68,2„si 
daha önce motor ve mental geliĢim hakkında herhangi bir eğitim almadığını belirtmiĢ, %28„i  eğitim hayatı boyunca 
2 adet motor ve/veya mental geliĢim problemleri nedeniyle öğrenme güçlüğü çeken öğrenci saptadığını belirtirken 
sadece %7„si ise 0 cevabını vermiĢtir. Katılımcıların %44,7„si öğrencisinde ruhsal bir problemle karĢılaĢtığında 

yapacağı ilk Ģeyin öğrencisiyle detaylı olarak görüĢmek olduğunu belirtmiĢ, aynı durumda %47,6„sı kendisinde 
oluĢacak ilk hissin üzüntü, %29,8„i endiĢe olduğunu, %19‟u ise hislerinin değiĢmediğini belirtmiĢtir. Çocuklarda 
motor ve mental geliĢimle ilgili daha önce eğitim alanların %44„ü almayanların %48,2‟si ile kadınların %52,4‟ü ve 
erkeklerin %33,3‟ü öğrencilerinde ruhsal bir problemle karĢılaĢınca ilk olarak üzüntü hissettiklerini belirtmiĢlerdir.  
Sonuç: Öğretmenlerin %68,2 „sinin daha önce motor ve mental geliĢim hakkında hiç eğitim almamıĢ olması da 
eğitim sistemimizi düzenleyenlerin düĢünmesi gereken bir durumdur. ÇalıĢmayı yaparken bazı öğretmenlerin 
„motor ve mental geliĢim nedir?‟ Ģeklindeki sorularıyla karĢılaĢmak bizlere eğitim fakültelerinde verilen pedagojik 

formasyon eğitiminin niteliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini düĢündürmüĢtür.  
 

DanıĢman: Pemra C.Ünalan 
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Poster No:12; 24-25 May 2011, H S 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HAYDARPAġA KAMPÜSÜ TIP VE HUKUK 1.-2. SINIF 
ÖĞRENCĠLERĠNĠN SAĞLIKLI YAġAM DAVRANIġLARI VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLER  

Lima N, Tiryakioğlu A, Özder G, Ġpek A, Erdem G. 

GiriĢ: Günümüz sağlık anlayıĢı, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliĢtiren, bireyi merkeze 

alan sağlık bakım yaklaĢımını öngörmektedir. Bu anlayıĢın, bireyin iyilik halini koruyacak, sürdürecek ve 

geliĢtirecek davranıĢlar kazanma, bedenine sahip çıkma ve kendi sağlığına iliĢkin doğru kararlar almayı sağlamaya 
temellendirdiği bilinmektedir.  
Amaç: Marmara Üniversitesi HaydarpaĢa Kampüsü Tıp ve Hukuk Fakültesi 1.-2. sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaĢam 

davranıĢlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek. 
Gereç-Yöntem: Tanımlaycı tipte bir araĢtırma olup, evrenini Tıp ve Hukuk Fakültesi 1.-2. sınıf öğrencileri 

oluĢturdu. Örneklem seçilmeyip anket formları o anda sınıfta olan herkese gözlem altında uygulandı. Anket formu 

Sağlıklı YaĢam DavranıĢları Ölçeği, sosyo-demografik özellikler ve alıĢkanlıkları sorgulayan çoktan seçmeli 
sorulardan oluĢmaktaydı. Ölçek, Walker ve ark. (1987) tarafından geliĢtirilmiĢ, Ölçeğin Türkiye‟deki geçerlilik ve 
güvenirlik çalıĢması Esin (1997) tarafından yapılmıĢtır. Ölçek bireyin sağlıklı yaĢam biçimi ile iliĢkili olarak sağlığı 
geliĢtiren davranıĢları ölçmektedir. Sağlıklı YaĢam DavranıĢları Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalıĢması 
yapılmıĢtır. Veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Ġstatistik analizde bağımsız gruplarda t testi 
ve anova testi kullanıldı.  
Bulgular: AraĢtırmaya katılanların %65,3'ü kadın, %34,7'si erkektir; %16,7'si Tıp Fakültesi öğrencisi, %83,3'ü 

Hukuk Fakültesi öğrencisidir;%53,1'i 12 yaĢına kadar Ģehirde yaĢamıĢtır; %25,9'u kahvaltı yapmazken, %32,7'si 
hiçbir öğünü atlamadığını belirtmiĢtir; %84,2'si sigara içmezken, %7,3'ü ara sıra içtiğini belirtmiĢtir. YaĢ ortalaması 
19, 6±1,23'tür. AraĢtırmaya katılanların Sybo'dan aldıkları ortalama puanlar sosyo-demografik özellikleriyle 
karĢılaĢtırıldığında; Tıp ve Hukuk Fakültesi'nde eğitim almaları, cinsiyet, kaldıkları yerler bakımından anlamlı bir 

fark bulunmamıĢtır ancak annelerinin eğitim düzeyi üniversite olanların ve öğünlerini her gün aynı saatte yiyenlerin 
SYBO puanları diğerlerine göre yüksektir. 
Sonuç: Marmara Üniversitesi HaydarpaĢa Kampüsü Tıp ve Hukuk 1.-2. sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaĢam 

davranıĢları üzerinde anne eğitimi önemli bir rol oynamaktadır. Sağlıklı yaĢam davranıĢlarının edinilmesi ve 

geliĢtirilmesi için anne eğitimine daha fazla önem verilmelidir. 
 

DanıĢman: Emel Lüleci 
 

Poster No:13; 24-25 May 2011, H S 

ĠLAHĠYAT VE HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇEVRE SORUNLARINA 

DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Çalayır E, Ballı M, Batıkan O.  

GiriĢ:  Çağımızda doğanın fiziksel unsurlarının ve doğal kaynaklarının kullanmakta ve bunları istismar etmektedir 
yani kısacası insanlık geniĢleyip geliĢtikçe doğaya verdiği zarar artmaktadır. YaĢadığımız çevre bu nedenlerden 
dolayı denetimimiz altına girmektense daha çok elimizden kaybolup giden bir dünyaya dönüĢmektedir. 

Amaç: Bu araĢtırmanın amacı Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesindeki son sınıf 

öğrencilerin çevre sorunlarına ve çevresel risklere karĢı ne kadar duyarlı olduklarını değerlendirmektir. 
Yöntem: Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesinden 71 öğrenciye (1.grup)  ve Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden 80 öğrenciye  (2. Grup ) bir takım sosyo-demografik sorulardan 54 maddelik “çevresel risk algılama 
ölçeği” ve 14 maddelik çevresel sorunlar hakkındaki bilgi kaynakları ve bunlara güvenme durumunu öğrenmeyi 
amaçlayan sorularından oluĢan bir anket uygulanmıĢtır. AraĢtırmamız kesitsel araĢtırma tarzında hazırlanmıĢtır. 

Anketler 18 Nisan‟da öğrencilere dağıtılmıĢ olup 22 Nisan‟da öğrencilerden toplanmıĢtır. Toplanan anketler SPSS 
programına girilerek elde edilen sonuçlar incelenmiĢtir. 
Bulgular: Birinci grupta katılım oranı %98, 2. grupta ise %96‟dır. Ankete katılanların %72‟si kadın, %28‟i 
erkeklerden oluĢmaktadır. Çok yüksek düzeyde alkol kullananların oranı %35,8 olup, aynı kiĢilerin %45‟i ise 
sigarayı hiç denememiĢ kiĢilerden oluĢmaktadır. Birinci Gruptakilerin 83%„ü 2. Gruptakilerin 77%‟si düzenli spor 
yapmamaktadır. Civa içeren piller akülerin ve cep telefonu baz istasyonlarının sırasıyla çok ileri düzeyde zararlı 
olduğunu düĢünenlerin %55‟i ve %57‟sini ilahiyat fakültesi öğrencileri oluĢturmaktadır. AraĢtırmamızda genetik 

olarak değiĢtirilmiĢ besinlerin çok ileri düzeyde risk taĢıdığını düĢünen kiĢilerin 87%si kadın 13%‟ü erkektir. 
Sonuç: AraĢtırma bulguları kız öğrencilerin çevreye karĢı duyarlılıklarının erkek öğrencilere göre daha fazla, alkol 
kullanımının oldukça yüksek, farklı bölümlerdeki kiĢilerin risk algısının farklı ve hatta kiĢilerin çevresindeki olaylara 
karĢı oldukça farklı algılarının olduğunu gözlemledik. 
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Poster No:14; 24-25 May 2011, H S 

ĠSTANBUL VALĠ MUAMMER GÜLER YURDUNDA KALAN ÖĞRENCĠLERĠN BESLENME iLE ĠLGĠLĠ 

DAVRANIġLARI 

Lay N.Y, Dalan M, Tengerek D. 

 

GiriĢ: Büyüme, geliĢme, onarım, sağlıklı yaĢam ve beden faaliyetlerini devam ettirmek için, tüm besinlerden 

sistemli bir Ģekilde ihtiyaç kadar vücuda alınmasına ve kullanılmasına beslenme denir. Büyüme, geliĢme, sağlıklı ve 
verimli olarak uzun süre yaĢamak için gerekli olan enerjiyi ve besin öğelerinin her birini yeterli miktarlarda 
sağlayacak olan besinlerin, besleyici değerlerini yitirmeden, sağlık bozucu duruma getirmeden en ekonomik Ģekilde 

almak ve vücutta kullanmaktır. Üniversite öğrencilerinin bulundukları yaĢ gereğince de sağlıklı beslenmeleri çok 
önemlidir.  Son yıllarda yapılan araĢtırmalarda gençlerin sağlıksız beslenme davranıĢlarına yöneldiği görülmektedir. 
Bu çalıĢma yurtta kalan öğrencilerin beslenme ile ilgili davranıĢlarını saptamaya yönelik bir çalıĢmadır. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir araĢtırmadır. AtaĢehir‟ deki bir kız-erkek yükseköğrenim öğrenci yurdunda 

yaptığımız anketle o yurtta öğrencilerin beslenme davranıĢları olduğunu saptamaya çalıĢtık. Anketleri dağıttık ve 
gün içinde tekrar geri topladık. Nisan 2011‟de Ġstanbul Vali Muammer Güler Yurdu‟nda 13 soruluk anket 

uygulanmıĢtır.  Yurttaki 250 öğrenciden anketimizi 123 kiĢiye uyguladık. Anket sonuçları SPSS 17.0 programına 
girilmiĢ ve bu programla analiz edilmiĢtir. 

Bulgular: Anketimize katılanların %48‟i kadın %52‟si erkektir. Anketimizde öğrencilerin %10.6‟sı günde 

500ml‟den daha az su tüketiyor, %26.0‟sı 500ml-1000ml arasında, %29.3‟ü 1001-1500ml arasında, %28.5‟si 
1501-2000ml arasında günlük su tüketmektedir. Öğrencilerin beslenmelerinde lifli gıdalara dikkat etme durumları 
anketimize %10,6‟lık oranda hemen hiç Ģeklinde, %17,1‟lik oranda az Ģeklinde, %37,4‟lük oranda orta, 27,6‟lık 

oranda yeterince, 6,5‟lik oranda fazlaca dikkat ediyorum Ģeklinde tespit edilmiĢtir. Öğrenciler kahvaltılarını 
%33,3‟lük oran ile daha çok yurt yemekhanesinde, %39,0‟lık oranla öğle yemeklerini daha çok üniversite 
yemekhanesinde, akĢam yemeklerini ise %28,5‟lik oran ile yurt yemekhanesinde yiyorlar. Öğrencilerin %67‟si 
hemen her gün kahvaltı yaparken, %69,1‟i öğle yemeğini hemen her gün yiyor.  
Sonuç: AraĢtırmamızda öğrencilerin çoğunun su tüketimleri olması gereken oranın çok altında fakat ana 

öğünlerini genel olarak düzenli tüketiyor. Lifli gıdalara dikkat edenlerle etmeyenler arasında belirgin bir fark yok. 

 

DanıĢman: Mehmet Ali Gülpınar 

 

Poster No:15;  24-25 May 2011, H&S 

KLĠNĠK ĠLAÇ ARAġTIRMALARINA BAKIġ 

Çağlar A, Kurt FS, Biltekin A, Mercancı Z. 

GiriĢ: Klinik öncesi araĢtırmalardan (KĠA) geçen ilaç olmaya aday bir molekülün insan üzerindeki etkilerini 

anlamak için gönüllülük esasına dayanılarak yapılan araĢtırmalara klinik ilaç araĢtırmaları (KĠA) denir.  

Amaç: KĠA hakkında poliklinik hastalarının bilgi ve bilinç düzeyinin ve KĠA‟ya katılım konusunda görüĢlerinin 

ortaya konması ve bunların hasta popülasyonuna göre gösterdiği değiĢimin saptanmasıdır. 

Yöntem: Kesitsel tipte olan bu araĢtırma, ġubat-Mart 2011 tarihleri arasında, Marmara Üniversitesi, Kocaeli 

Üniversitesi, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Hastaneleri ile HaydarpaĢa Numune ve Dr. Lütfi Kırdar 
Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanelerindeki endokrinoloji-diyabet, nöroloji, psikiyatri, romatoloji, onkoloji ve 

kardiyoloji polikliniklerinde 995 katılımcıya, çoktan seçmeli 25 sorudan oluĢan anket olarak uygulanmıĢtır. Elde 
edilen veriler SPSS 17.0 programında değerlendirilmiĢtir. 

Veri: Anketimize katılan 995 kiĢinin %36.5'i erkek %63.5'i kadındır. Ankete katılanların %75.4'ü KĠA hakkında 

bilgisi olmadığını, %24.6'sı ise KĠA hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiĢtir. Bilgi sahibi olanların %17.4'ü bu 

bilgiye gazete, dergi, TV'den sahip olduğunu söylemiĢtir. 18 kiĢiye daha önce KĠA'ya katılması yönünde teklif 
gelmiĢ, bunların 9'u teklifi kabul etmiĢtir. Bu 9 kiĢinin 6‟sı yeni bir KĠA‟ya daha katılabileceğini belirtmiĢtir. Ankete 
katılanların %57.9‟u KĠA ya katılım yönünde teklif gelse kabul etmeyeceğini, %32.3 kabul edeceğini ve %9.8 ise 
kararsız olduğunu belirtmiĢtir. Katılımcıların %46.9‟u KĠA‟ya katılanların kobay olarak kullanıldığını düĢünmektedir. 
Polikliniklere göre KĠA‟ya katılma teklifine (sırasıyla hayır-evet) endokrinoloji-diyabet %62-%30; nöroloji-psikiyatri 
%58-%33;  romatoloji %66-%18.8; onkoloji %50.2-%39.4; kardiyoloji %53.7-%39.3 olarak yanıtlamıĢlardır. 

Sonuç: Katılımcıların büyük çoğunluğunun KĠA hakkında bilgi sahibi olmadığı, KĠA‟ya katılıma eğiliminin 

polikliniklere göre değiĢiklik gösterdiği ve en fazla onaylayanların onkoloji polikliniğine baĢvuran hastaların olduğu 
gözlenmiĢtir. Ayrıca katılımcıların neredeyse yarısı KĠA‟ya katılanların kobay olarak kullanıldığını düĢünmektedir. 
 

DanıĢman: Atila Karaalp 
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Poster No:16; 24-25 May 2011, H S 

YAġLILARIN HUZUREVĠNDE YAġAMA NEDENLERĠ 

Uysal M, ġimĢek KO, Noristani RNM, Ayan D. 

 

GiriĢ: Türkiye‟de 65 yaĢ üzeri grupta huzurevinde yaĢayanların yüzdesi geliĢmiĢ ülkelere göre daha düĢüktür. 

Huzurevinde yaĢamaya karar vermedeki nedenlerin de incelenmesi konunun tartıĢılmasına katkıda bulunacaktır. Bu 
araĢtırmada yaĢlıların huzurevinde yaĢama nedenlerini saptamak amaçlanmıĢtır. 

Yöntem: Kesitsel tipte bir araĢtırmadır. Veriler ġubat-Mart 2011‟de toplanmıĢtır.Anketimizi uygulamadan önce 

her yaĢlıya demans durumunu belirlemek üzere standardize mini mental  test (SMMT) uyguladık. Anketimizde 4‟ü 
açık uçlu 20‟si çoktan seçmeli toplam 24 soru bulunmaktadır. Bu araĢtırma Üsküdar‟da özel bir huzurevinde ve 
KayıĢdağı‟nda Darülaceze‟ye ait huzurevine gidilerek toplam 2 huzurevinde yapılmıĢtır.Toplamda 77 kiĢiye 
uygulanmıĢ olup analizler SPSS 16.0 programı ile  değerlendirilmiĢtir. 

Bulgular: YaĢlıların %13‟ü okuma yazma bilmiyor,%28.6‟lık oranla ilkokul mezunu , %22‟si ortaokul 

mezunu,%16.9‟u lise mezunu ,%19.5‟i de üniversite mezunu olarak saptanmıĢtır. YaĢlıların huzurevinde yaĢamaya 
karar verirken,  %61‟i kendi seçimiyle huzurevini tercih etmiĢ,%24.7‟sinin ise ailesi huzurevinde kalmasına karar 
vermiĢ, %7.8‟si ise ailesi ile birlikte bu kararı vermiĢtir. Geriye kalan %6.5‟u ise diğer seçeneğini iĢaretlemiĢtir. 

Diğer seçeneğini iĢaretleyenlerin çoğunluğu mecburiyetten burada kaldığını belirtenlerden oluĢmaktadır. 
Anketimizde yaĢlılara sosyal güvencelerinin olup olmadığını sorduk: %64.9‟unun sosyal güvencesinin olduğu 
bilgisine ulaĢılmıĢtır,%35.1‟i ise hiçbir sosyal güvencesinin olmadığını belirtmiĢtir. Anketimizde %32.5‟i sağlık ve 
bakım sebebiyle huzurevini tercih etmiĢ, %26‟sı huzurevindeki sosyal hayat sebebiyle tercih etmiĢ, %19.5‟i 

ekonomik sorunları tercih sebebi olarak göstermiĢ, %13‟lük bir oranda ailevi sebeplerinden dolayı huzur evine 
gelmiĢ, diğer Ģıkkını seçenlerin oranı ise %9.1‟dir. 

Sonuç: Yaptığımız araĢtırma sonucunda huzurevinde kalan yaĢlıların huzurevini seçmede kararın kendilerine ait 

olduğunu saptadık. Huzurevinin tercih edilmesindeki en büyük etken sağlık ve bakımdır.  

 

DanıĢman: IĢıl Maral 
 

Poster No:17; 24-25 May 2011, H S 

GEBZE M TĠPĠ CEZAEVĠNDE SĠGARA KULLANIMI VE MARUZĠYETĠ 

Osoydan M, Niyoyandika L, Karakayalı E. 

 
GiriĢ: Günümüzde sigaranın birçok hastalık için risk faktörü olduğu bilinmektedir. Sigaranın sadece içen kiĢiye 

değil, pasif içicilik yoluyla etraftaki insanlara da zararı dokunmaktadır. Biz de bu çalıĢmamızda Gebze M Tipi Kapalı 
Cezaevinde bulunan mahkumların sigara kullanma ve sigara dumanına maruz kalma durumlarını araĢtırdık. 
Yöntem: Açık uçlu, kapalı uçlu ve çoktan seçmeli toplam 19 sorudan oluĢan anketimizi 15-30 Nisan 2011 tarihleri 
arasında Gebze M Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 216 mahkuma dağıttık ancak 54'ünden yanıt aldık. Verileri SPSS 
16.0 programı ile değerlendirdik. 
Bulgular: Anketimizi cevaplayan 54 mahkumun %37‟si kadın,%63‟ü erkekti. Katılımcıların %79.6‟sı sigara 
kullanırken,%9.3‟ü sigara kullanmadığını, %11.1‟i de sigarayı bıraktığını belirtmiĢtir. Kadınlarda sigara kullanma 

oranı %75.0, erkeklerde %82.4 olarak saptanmıĢtır. Sigara içenlerin %48.8‟i sigarayı bırakmayı düĢündüğünü 
belirtmiĢtir. Sigara kullanmayan katılımcıların %90.9‟u etraflarında sigara kullanılmasından rahatsız olduklarını 
belirtirken bu kiĢilerin %60‟ı rahatsızlıklarını gidermek için bir Ģey yapmadıklarını ifade etmiĢtir. Sigara kullanan 
mahkumların %46.5‟i sigaranın ekonomik durumunu çok kötü etkilediğini ve bırakmayı düĢündüğünü, %44.2‟si 
ekonomik olarak kötü etkilediğini ama bırakmayı düĢünmediğini belirtirken, %9.3‟ü sigaranın mali durumunu 
etkilemediğini ifade etmiĢtir. Katılımcıların tamamı sigaranın zararlarını bildiğini düĢünmektedir. Cezaevinde 

sigaranın yasak olduğu bir yer var mı? Sorusuna %64.8'i evet, 20.4'ü hayır, %14.8'i bilmiyorum cevabını vermiĢtir. 

Cezaevinde sigara yasağı olmaması gerektiğini düĢünenlerin oranı %22.2'dir. 
Sonuç: AraĢtırmamız sonucunda cezaevinde sigara kullanım oranının çok yüksek olduğunu saptadık. Erkeklerde 
sigara kullanımı kadınlara oranla daha yüksektir. Sigara içenlerin oranının yüksek olmasına rağmen cezaevinde 
sigara yasağını istemeyenlerin oranı düĢüktür. 

 

DanıĢman: Sibel Kalaça 
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MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN SĠGARA ĠÇME 

ALIġKANLIKLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Solmaz M, Bozdemir BÇ, Böyük M, Ġçen F, Kaya F. 

 

GiriĢ: Dünyada her yıl milyonlarca insan sigara kullanımının zararlı sonuçlarına bağlı olarak ölmektedir. Sigara 
içenler kendilerinden baĢka çevrelerindeki insanlara da farkında olarak veya olmayarak zarar vermektedirler. 
Bununla birlikte hiç sigara içmeyenlerin ve daha önce sigara içip de sonradan bırakanların sigaraya bakıĢ açılarında 
çeĢitli farklılıklar bulunmaktadır. 

Amaç: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sigara içme oranları, sigaraya karĢı tutumları, sigara ile 
iliĢkili hastalıklara ve kapalı alanlarda sigara içme yasağına karĢı bakıĢ açılarının değerlendirilmesi. 
Yöntem: Grubumuz tarafından hazırlanan 2 bölümden oluĢan 18 soruluk anket Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 2 öğrencilerine uygulandı. Anketten elde edilen veriler SPSS 17.0 programı 
kullanılarak değerlendirildi. 
Bulgular: AraĢtırmaya katılan 297 kiĢinin %60,9'u kadın, %39,1'i erkeklerden oluĢmaktadır. Anketimizdeki 

öğrencilerin %24,1'i sigara içerken %75,8'inin hiç sigara içmediği belirlendi. Sigara içenlerin %15,5'ini erkekler, 
%8,7'sini ise kadınlar oluĢturmaktadır. Katılımcıların %26,9'u sigara üzerindeki uyarı ve fotoğrafların sigarayı 
bırakmada etkili olduğunu savunurken; %73,1'i uyarı ve fotoğrafların sigarayı bırakmada bir etkisinin olmadığını 
belirtmiĢtir. Sigarayı içmeye baĢlama nedenleri arasında en sık neden %32,3 ile arkadaĢ olarak belirtilmiĢtir. 
Sigara içenlerin %33,3'ü günde ortalama 0-5 adet sigara içerken; %60,3'ü üniversiteye baĢladıktan sonra sigara 
içme sıklıklarının arttığını belirtmiĢtir. Sigara içen öğrencilerin %55,6'sı sigarayı bırakmayı düĢünmektedir. Sigara 
içmeyi bırakma sebepleri arasında %58,5'lik oranla „‟sağlığımı korumak‟‟ seçeneği ilk sırayı almaktadır. Sigara 

içenlerin %83,9 gibi büyük bir kısmı sigarayı bırakmak için herhangi bir sağlık kuruluĢuna baĢvurmayı 
düĢünmemektedir. 
Sonuç: AraĢtırmamızda katılımcıların yaklaĢık olarak dörtte birinin sigara içmesi günümüzde sigaraya karĢı alınan 
önlemlerin iĢe yararlılığı konusunda bir ölçü sayılabilir. Sigara içenlerin de yine yaklaĢık olarak yarısının sigarayı 
bırakmayı düĢünmesinin temel nedeninin sağlıklı bir yaĢam isteği olması insanlarımızın sigaranın verdiği zararın 
farkında olduğunu gösterir. Yapılan çalıĢmaların arttırılması ve aynı zamanda insanlarımızın bilinçlendirilmesi 
sağlıklı bir toplum oluĢturabilmek açısından son derece önemlidir. 

 
DanıĢman: Dr. Ahmet Topuzoğlu 

 

Poster No:19; 24-25 May 2011, H S 

TIP FAKÜLTESĠ SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠ VE ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Cengiz T, Kasar N, DanıĢ H, Bulut E. 

 
GiriĢ: Anksiyete nesnel olmayan bir tehlikeye karĢı duyulan endiĢe, korku ve merak duygusudur. Yaygınlığı ve bazı 
ruhsal hastalıklara yatkınlığı nedeniyle önemli ruh sağlığı sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Tıp 
öğrencilerinde en sık karĢılaĢılan psikiyatrik rahatsızlıklar anksiyete ve depresyondur. Bu araĢtırmada Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin anksiyete durumlarını ve bununla iliĢkili faktörleri değerlendirmek 
amaçlanmıĢtır. 

Yöntem: AraĢtırma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde, M.Ü.T.F. son sınıf öğrencilerine yüz yüze 
görüĢülerek yapılmıĢtır. Mart- Nisan aylarında 115 son sınıf öğrencisinden ulaĢılabilen 83'ü (%72.1)  demografik 

özellikler ve mesleki kaygıların sorulduğu anketle Beck Anksiyete Ölçeği‟ni yanıtlamıĢtır. Sonuçlar SPSS 17.0 
programında değerlendirilmiĢ, veriler medyan, ortalama ± standart hata ve yüzdelikler olarak verilmiĢtir. Verilerin 
değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi kullanılmıĢtır.  
Bulgular: ÇalıĢmaya katılanların %39.8'i kız %60.2'si erkektir. Katılımcıların Beck anksiyete skoru 7.0 'dır. Bu 

skor kızlarda 10.0 iken erkeklerde 5.0 ile istatiksel olarak anlamlı ölçüde kızlarınkinden düĢüktür (p=0.006). % 
77.1'i tıp fakültesine kendi isteğiyle gelmiĢken %10,8'i isteği dıĢında gelmiĢtir. Tıp fakültesinde olduğum için 
mutluyum yargısına %28,9'u 'tamamen katılıyorum', %25,3'ü 'katılıyorum' %26.5'i 'orta düzeyde katılıyorum' 
%7.2'si 'az katılıyorum' derken %12.0'si 'hiç katılmıyorum' cevabını vermiĢtir, “az katılıyorum” diyenlerin anksiyete 
skoru 19.0 ± 6.0 iken, “tamamen katılıyorum” diyenlerin 8.3 ± 1.5'tir. “Hekimlik bilgimin yeterli olduğunu 
düĢünüyorum” yargısına tamamen katılanlar %6, katılanlar %33.7, orta düzeyde katılanlar %43.4, az katılanlar ve 
hiç katılmayanların her ikisi de %8.4'lük yüzdeyi oluĢturmaktadır.  

Sonuç:  GeçmiĢte yapılmıĢ benzer çalıĢmalarda intörn doktorların anksiyete skorları daha yüksekken bizim 
intörnlerimizde düĢük çıkmıĢtır. Yine diğer çalıĢmalardan farklı olarak kızlarda anksiyete skorunun erkeklere oranla 
daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir. Tıp fakültesinde olmaktan kaynaklanan mutluluğun anksiyete skorunu düĢürdüğü 
de gözlemlenmiĢtir. 

 
DanıĢman: IĢıl Maral 
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MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ HAYDARPAġA KAMPÜSÜ ÇALIġANLARININ KEMĠK 

YOĞUNLUĞUNUN ÖLÇÜLMESĠ VE RĠSK FAKTÖLERĠNĠN ARAġTIRILMASI 

Büyükaladağ HH, Fırat MG, Gün S, Tamer SA. 

 
GiriĢ: Osteoporoz düĢük kemik kütlesi ve kemik mikro yapısının bozulması sonucu kemik kırılganlığının ve kırık 

olasılığının artması ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır. Cinsiyet, genetik faktörler, beslenme 
alıĢkanlıkları (alınan kalsiyum miktarı, kafeinli ve asitli içecek tüketimi), kullanılan ilaçlar, primer hastalık varlığı, 
hormonal durum, egzersiz miktarı, D vitamini alımı ve güneĢlenme süresi gibi birçok faktör kemik yoğunluğu 
üzerinde etkilidir. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda insidansı yüksektir. En sık görülen kemik hastalığı olan 
osteoporoz sessiz ilerler, ancak ileriki safhalarında kırıkla fark edilebilir. Önlenebilmesi için erken teĢhis Ģarttır. 
Erken teĢhis de kemik yoğunluğunun ölçümü ile mümkündür. 
Yöntem: AraĢtırma tipi kesitseldir. AraĢtırma populasyonu Marmara Üniversitesi HaydarpaĢa Kampüsü çalıĢanları 

arasında gönüllülük esasına göre seçilmiĢtir.  AraĢtırma için, kemik yoğunluğu densitometre yardımıyla dominant 
olmayan elden ölçülmüĢtür. Ayrıca kulaç ve boy uzunluğu ölçümü de yapılmıĢtır. Uygulanan anket; 9 sorusu 
sadece kadınlara, 1 sorusu sadece erkeklere yönelik olmak üzere toplam 34 adet çoktan seçmeli sorudan 

oluĢmaktadır ve risk faktörlerini sorgulamaktadır. Elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiĢtir. 
Bulgular: AraĢtırmada ulaĢılan 102 kiĢinin %75,5i kadın, %24,5i erkektir. AraĢtırmaya katılanların yaĢ ortalaması 
38,93‟tür. Populasyonun kemik yoğunluğu ortalaması -0.121‟dir. Kemik yoğunluğu -2,5‟in altında olan, yani 

osteoporotik olarak nitelendirilen grubun oranı %5,9dur, -2,5 ile -1 arasında olan, yani osteopenik denen kitlenin 
oranı ise %19,6 geriye kalanlar ise normal kemik yoğunluğu değerlerine sahiptir. Bu genel itibariyle sağlıklı bir 
populasyonda ölçüm yapıldığını göstermektedir. Düzenli egzersiz yapanlar %67,3‟lük bir dilim oluĢturmaktadır. 25 
yaĢtan önceki dönemde hiç süt içmeyenlerin oranı %2,9 bazı günler içenlerin oranı %74,5, günde bir bardak 
içenlerin oranı %18,6, günde iki bardak içenlerin oranı ise %3,9. 25-50 yaĢ arası dönemde hiç içmeyenler %11,8, 
bazı günler içenler %58,8, günde bir bardak içenler %11,8 günde iki bardak içenler %3,9luk bir dilim 
oluĢturmaktadır. 50 yaĢ üstünde ise hiç içmeyenler %2,9, bazı günler içenler %13,7, günde bir bardak içenler %2, 

günde iki bardak %1 oranlarına sahiptir.  
Sonuç: Osteoporoz hastalarında ve osteoporoz riski altında bulunanlarda, hastalığın risk faktörleri ile iliĢkili olduğu 
görülmüĢtür. Ayrıca düzenli beslenen ve spor yapan sağlıklı populasyonda, osteoporoz riskinin azaldığı 
gözlenmiĢtir. 
 

DanıĢman: YaĢar Keskin 

 

Poster No:21; 24-25 May 2011, H S 

KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARININ KADINLARIN SAĞLIK BĠLĠNCĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ 

Özen A, ġanver FF, Topçu K. 

GiriĢ: GeliĢen teknolojiyle birlikte sağlıkla ilgili bilgilere ulaĢmak için kullanılan kaynaklar hızla artmaktadır. Bu 

bağlamda kitle iletiĢim araçlarının rolü yadsınamayacak büyüklüktedir.  

Amaç: Bu araĢtırmayla kadınların sağlık bilgisi edinme konusunda kitle iletiĢim araçlarını kullanma davranıĢlarının 

tespit edilmesi amaçlanmıĢtır.  

Yöntem: AraĢtırma Marmara Üniversitesi Hastanesi‟ne 22-29 Mart 2011 tarihlerinde baĢvuran 15 yaĢ üstü kadın 

hasta ve hasta yakınlarına biri açık uçlu 19 soruluk bire bir anket uygulaması yoluyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Veriler 
SPSS istatistik paket programında değerlendirilerek değiĢkenler arasındaki iliĢkiler ki-kare ve t-testi ile 
incelenmiĢtir. 

Bulgular: AraĢtırmaya 200 kadın katılmıĢtır. Katılımcıların %53,0‟ı 26-40 yaĢ aralığında olup %55,0'ının 

ilköğretim okulu mezunuydu. Eğitim durumlarına göre sağlık bilgisi aldıkları kaynaklar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunamamıĢtır (p>0.05). Ġlkokul ve altı eğitim seviyesinde olan katılımcıların %28,6 sı kitle iletiĢim 
araçlarını sağlık bilgisi kaynağı olarak kullanırken, bu oranın lise ve üzeri eğitimlilerde %34,6 olduğu gözlenmiĢtir. 
Eğitim durumlarına göre televizyondaki sağlık programlarını yeterli bulma oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunmuĢtur (p<0,05).   Televizyondaki sağlık programlarını yeterli bulmayanların %76,5 i ilkokul ve altı 
eğitim almıĢken, bunların  %23,5 i lise ve üzeri eğitim almıĢtır. Sağlık bilgisi almak için internet kullanma sıklığı ile 
çalıĢan, çalıĢmayan ve öğrenci grupları arasında anlamlı fark bulunmuĢtur (p<0.05). ÇalıĢmayanların %88,3 ünün 

sağlık bilgisine ulaĢmak için internet kullanma sıklığının üç günde birden daha az olduğu tespit edilmiĢtir. YaĢlarına 
göre kitle iletiĢim araçlarından edindiği sağlık bilgilerine güvenme durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulunamamıĢtır (p>0.05). 26-40 yaĢ grubundakilerin %46,7 si bu bilgilere güvenirken, 15-25 yaĢ grubunda 
oran %50,0 olmaktadır. 

Sonuç: AraĢtırma sonucunda eğitim durumunun sağlık bilinci üzerine önemli etkisinin olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca 

eğitim seviyesi arttıkça kitle iletiĢim araçlarının sağlık bilgisi edinilmesi konusunda kullanım oranı artmaktadır. 

Televizyondaki sağlık programlarını yeterli bulma oranları eğitim seviyesiyle orantılı olarak artmaktadır. 

 

DanıĢman: Özlem Sarıkaya 
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ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERĠNDE AĠLE YÜKÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Atsız A, Demirel LO, Süzen AG, Güney S.  

 
GiriĢ: Zihinsel engelli çocuğa sahip ebeveynler, çocuğun entelektüel iĢlevinin belirgin Ģekilde ortalamanın altında 
olması nedeniyle büyük yük altına girmektedirler. Bu yüklenme, bakım verenin engelli çocuğa yönelik bakımları 
yerine getirirken yaĢadığı öznel algıları ya da bireysel tepkileridir. Yüklenmeyi kullanacağımız ölçekte olduğu gibi 
duygusal, sosyal, ekonomik ve fiziksel olarak dörde ayırabiliriz.  

Amaç: Zihinsel engelli çocuğa sahip ebeveynlerin evlatlarından dolayı oluĢan yüklenmenin aile yükü ölçeği ile 
değerlendirilmesidir.  
Yöntem: GeliĢtirilmiĢ aile yükü değerlendirme ölçeği uygulanmıĢtır. Bu ölçek 43 sorudan ve altı ana baĢlıktan 
oluĢmaktadır. Bu ölçek, Ankara‟da bir özel eğitim merkezinde 40 ebeveyn üzerinde, Ġstanbul‟da iki özel eğitim 
merkezinde 40 ebeveyn üzerinde uygulanmıĢtır. Ölçek, katılımcılara özel eğitim kuruluĢları aracılığıyla verilerek 
doldurulması sağlanmıĢtır. Elde ettiğimiz veriler SPSS 16,0 programında Cronbach  güvenirlik testine göre analiz 

edilmiĢtir.   
Bulgular: Katılımcıların engelli çocuklarının engellilik derecesi ortalaması %47.3 olduğu tespit edilmiĢtir. Cronbach 
güvenirlik katsayısı ekonomik yük alt boyutu için 0,89 dur. Ankara‟daki ebeveynler için bu değer 0,87 çıkarken, 
Ġstanbul‟daki ebeveynler için bu katsayı 0,94.tür. Toplamda ise 0,91 bulunmuĢtur. Cronbach güvenirlik katsayısı 
yetersizlik algısı alt boyutu için 0,84‟dür. Bizim uyguladığımız ölçekte bu katsayı 0,93 olduğu görülmüĢtür. 
Cronbach güvenirlik katsayısına göre zaman gereksinimi alt boyutu için katsayı 0,72‟dir. Ebeveynlerimizin 
cevaplarına göre bu katsayı 0,85‟tir.  

Sonuç: Ebeveynlerin bulunduğu bölgelere göre yüklenme katsayıları farklı çıkmıĢtır. Ekonomik yüklenme alt 
boyutu için bu durum çok belirgindir. Ankara‟da ebeveynler ekonomik olarak yük olmamasına rağmen Ġstanbul.da 
bu durum tam tersidir. Aileler çocuğun bakımından dolayı diğer günlük iĢlerine yeterince zaman ayıramadığı 
görülmektedir. Zihinsel engelli çocuklar fiziksel iĢlevlerini yerine getiremediğinden dolayı çocukların ebeveynler 
üzerinde fiziksel yüklenmenin çok yüksek olduğu görülmüĢtür. 
 
DanıĢman: Mehmet Ali Gülpınar  
 

Poster No:23; 24-25 May 2011, H S 

DÜġÜK DOĞUM AĞIRLIĞI VE ERKEN DOĞUM OLGULARINDA GEBELĠK DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN 

TUTUMUN ĠNCELENMESĠ 

Çakmak S, Akmercan T, Boz Ġ, Avcı Y. 

GiriĢ: 2500 gram ve altında olan bebekler düĢük doğum ağırlıklıdır. Erken doğum bebeğin 37. haftadan önce 
dünyaya gelmesidir. Dünya‟da genel olarak erken doğum oranı azalsa da ülkemizde henüz bir azalma 
görülmemektedir.  Ülkemizdeki doğumların %10‟u düĢük doğum ağırlıklıdır.  

Amaç: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde 6 ay içerisinde doğum yapmıĢ kadınların gebelik 
dönemleri hakkında bilgi edinmek.  
Yöntem: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi‟nde yeni doğum yapmıĢ kadınlara yüz yüze 37 
soruluk Likert tipi açık ve kapalı uçlu sorular içeren anketimiz uygulanmıĢtır. Ayrıca son 6 ay içinde doğum yapmıĢ 
kadınlara telefonla ulaĢılıp anketimizi yanıtlamaları sağlanmıĢtır. AraĢtırmamızın bağımlı değiĢkenleri bebeğin 
doğum haftası ve doğum ağırlığı olup bağımsız değiĢkenleri ise annenin yaĢı, cinsiyeti, kaçıncı gebeliği olduğu, 
sigara içme alıĢkanlığı, beslenme alıĢkanlıkları, ilaç kullanımı, alkol tüketimi, fiziksel durumu, iĢ hayatı, hastalık 

geçirip geçirmediği, annenin hamilelik dönemindeki psikolojik durumu, aile içi sorunlar ve sosyokültürel 
durumudur.  
Bulgular: 20 kontrol ve 20 vakaya (düĢük doğum ağırlığı ve erken doğum) ulaĢıldı. ÇalıĢmamız 0 – 3 ay içerisinde 
doğum yapmıĢ annelere uygulandı ve toplam yaĢ ortalaması 28,83 olarak bulundu. Vaka grubu annelerin yaĢ 
ortalaması 30,30 iken kontrol gurubundaki annelerin yaĢ ortalaması 27,35'tir. Erken ve düĢük doğum ağırlıklı 
doğum yapan annelerin %40'ı hamilelik döneminde 7 kilodan az alırken, normal süresinde ve ağırlığında doğum 
yapan annelerin sadece %10'u 7 kilodan az alırken %80'i 10-17 kilo almıĢtır. Vaka grubunun %50‟si hamilelik 

döneminde akut enfeksiyon geçirirken, kontrol grubunun %35‟i akut enfeksiyon geçirmiĢtir. Vaka grubunun %45‟i 
hamilelik döneminde sigara içerken, bu oran normal süresinde ve ağırlığında doğum yapan annelerde %15 olarak 
bulunmuĢtur. Bunların yanı sıra psikolojik durum, kronik hastalıklar ve mesleki yaĢantı gibi ölçütlerde farklılık 
saptanmamıĢtır.  
Sonuç: ĠlerlemiĢ anne yaĢı, sigara tüketimi ve hamilelik döneminde alınan kilo bebeğin doğum haftasını ve doğum 
ağırlığının etkilediği saptanmıĢtır. Bunun yanında annenin hamilelik döneminde akut yaĢadığı hastalıklar, beslenme 

düzeni de bebeğin doğum ağırlığı ve haftası üzerinde etkili olduğu görülmüĢtür. 
 

DanıĢman: Can Erzik 
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T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ 3. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN 

SĠGARA YASAĞINA BAKIġI 

KarakuĢ M, Neng B, Yılmaz AE. 

GiriĢ: Sağlığa olumsuz etkileri nedeniyle sigara içilmesi pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye‟de de kısıtlanmıĢtır. 
Kapalı alanlarda uygulanmakta olan yasak pek çok tartıĢmaya yol açmıĢtır.  
Amaç: AraĢtırmada T. C. Marmara Üniversitesi HaydarpaĢa YerleĢkesinde bulunan Eczacılık Fakültesi 3. sınıf 
öğrencilerinin kapalı alanlarda uygulanan sigara yasağına bakıĢının ve etkileyen bazı faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıĢtır. 

Yöntem: AraĢtırma tanımlayıcı tiptedir; 113 kiĢiden oluĢan evrenin tümünün incelenmesi hedeflenmiĢ ve 101 
(%89,3) kiĢiye ulaĢılmıĢtır. Veriler yüz yüze uygulanan bir anket aracılığı ile toplanmıĢtır.  
Bulgular: AraĢtırmaya katılanların % 42,6'sı kadındır. Sigara içenlerin oranı % 19,8‟dir. Sigara içenlerin %73,7‟si 
sigara yasağına uyduğunu belirtmiĢtir. Cinsiyete göre sigara içme durumuna bakıldığında erkeklerin %37,2‟sinin, 
kadınların % 6,9‟unun sigara içtiği ve erkekler ile kadınların sigara içme oranları arasındaki farkın istatistiksel 
olarak önemli olduğu (p<0,001) görülmüĢtür. AraĢtırmaya katılanların %11,9‟u HaydarpaĢa YerleĢkesi‟nde sigara 

yasağına kesinlikle uyulduğunu; %25,7‟si uyulduğunu; %16,8‟i fikri olmadığını; %40,6‟sı uyulmadığını ve %5,0‟ı 
hiç uyulmadığını belirtmiĢtir. Yakın çevresinde sigara yasağına uyulmadığını gördüğünde her zaman uyardığını 
belirtenler %20,8; uyarırım diyenler %34,7; nadiren uyardığını belirtenler  % 25,7 ve hiç uyarmam diyenler 
%18,8‟dir.  AraĢtırmaya katılanların % 81,3‟ ü sigara yasağına uymayanları Ģikayet edebilecekleri bir kuruluĢun 
varlığından haberdar değildir. Haberdar olanların da % 94,1‟i Ģikayet edebilecekleri kuruluĢun neresi olduğunu 
bilmemektedir. Kapalı alanlardaki sigara yasağı, sigara içenlerin %38,2‟sinin sigara kullanımını azaltmıĢken, % 
52,9‟unun sigara kullanımını değiĢtirmemiĢ ve % 8,8 oranındaki bir kesim de yasaktan sonra sigaraya baĢladığını 

belirtmiĢtir. Sigara yasağının baĢlamasının ardından kahve vb. kapalı yerlere gitme sıklığının azaldığını belirten 
kiĢilerin oranı %8,8‟dir. AraĢtırmaya katılanların %79.8‟i sigara yasağı kapsamında yapılan denetimleri yeterli 
bulmadığını belirtmiĢtir. 
Sonuç: Katılımcılar arasında sigara içme oranı yüksek değildir. Sigara içenler genel olarak yasağa uymaktadır. 
Yasak kapsamındaki denetimleri yeterli bulmayanların oranının yüksek olmasına karĢın yasağın uygulanması 
konusunda çaba gösterme oranı düĢüktür. Sigara yasağının baĢlamasının ardından katılımcıların büyük 
çoğunluğunun ticari kapalı yerlere gitme sıklığı değiĢmemiĢtir. 

DanıĢman: ġanda ÇALI 
 
Poster No:25; 24-25 May 2011, H S 

MARMARA ÜNIVERSITESI HASTANESI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI POLIKLINIĞINE 

BAġVURAN HASTALARIN BIR ÖNCEKI SAĞLIK HIZMETI BASAMAKLARINDAN YARARLANMA 

DURUMU VE BUNU ETKILEYEN FAKTÖRLER 

Atacan M, Doğan A, Aydın A, Küçükali B. 

GiriĢ: Türk sağlık sisteminde üç basamaktan oluĢan sağlık tesislerinde tanı ve tedavi yapılmaktadır. Ancak bu 
sistemin iĢleyiĢ sırasına ülkemizde tamamiyle doğru uygulanamamaktadır. 

Amaç: Marmara Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine baĢvuran hastaların bir önceki 
sağlık hizmeti basamaklarından yararlanma durumu ve bunu etkileyen faktörler araĢtırılmıĢtır. 
Yöntem: Kapalı uçlu sorulardan oluĢan anketimiz gözlem altında yapılmıĢtır. Marmara Üniversitesi Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine baĢvuran hasta yakınlarına yüz yüze görüĢülerek anketimiz 
uygulanmıĢtır. 
Bulgular: Anketimize 102 hastanın ebeveyni dahil edilmiĢtir. Katılımcıların %66.7 'si kadın %33.3‟ü erkektir. En 

sık baĢvuru nedeninin Solunum yolu hastalıkları (%25.4) ve alerjik sorunlar (%13.7) olduğu görülmüĢtür. 

Hastaların % 24 ü direkt olarak MUTF ne baĢvurmuĢtur. Direkt olarak üniversite hastanesine baĢvuru sebebi olarak 
hastaların %50‟si tanıdık hekim veya sağlık çalıĢanı varlığını gösterir iken %21.4 hasta sağlık sistemindeki diğer 
basamakları zaman kaybı olarak gördüğünü ifade etmiĢtir.%76 hasta MUTF‟ ne baĢvuru öncesinde baĢka bir sağlık 
kuruluĢunda görülmüĢtür. Bu baĢvuruların da %53.8 i devlet hastanesi , %25.6 „sı ise aile hekimliğine yapılmıĢtır. 
Hastane seçiminde en büyük rol oynayan etken ise hastanenin eve olan yakınlığı olarak bildirilmiĢtir. Hasta 
yakınlarının % 5.9 u ise  yeni bir hastane olması nedeni ile MUTF „i seçtiklerini belirtmiĢlerdir. Ebeveynlerin %88.2‟ 

sinin çocuklarını rutin sağlık kontrolünden geçirdiği, %72.5 'inin ise  sağlık kuruluĢuna gitmeden 
önce  çocuklarına  hiç bir ilaç vermedikleri öğrenilmiĢtir. Ebeveynlerin %47.1‟i maddi sıkıntıları (%20.8) ve ya 
zaman bulamadıkları (%33.3) için çocuklarını hastaneye götürmekte geç kaldıklarını ifade etmiĢlerdir. 
Sonuç: Bu veriler bağlamında hastaların yaklaĢık %25‟i birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini kullanmadan 
direkt üniversite hastanesine baĢvurmakta bu da sistemdeki iĢ yükünü artırmaktadır. Hastaların yaklaĢık yarısı 
çeĢitli nedenler ile sağlık sistemine ulaĢmakta gecikmiĢtir.1. 2. ve 3. sağlık sistemlerinin iyi planlanmıĢ ve etkin 
kullanımı hastaların daha etkin ve kısa sürede sağlık sistemine ulaĢmasına yardımcı olacaktır.   

 

DanıĢman: Dr. Fazilet Karakoç 
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ERGENLĠK ÖNCESĠ VE SONRASI BĠREYLERDE BESLENME ALIġKANLIKLARI VE ETKĠLEYEN 

FAKTÖRLER 

Dönmez MC, Göçmen ÖĠ, Yıldız S. 

 

GiriĢ: Beslenmenin sağlığın en önemli etkenlerden biri olmasına karĢın; ergenlerin beslenme problemleri bu 

konunun çok fazla ölümle sonuçlanmaması sebebiyle halk sağlığında ihmal edilmiĢtir. Yetersiz veya düzensiz 
beslenen bireylerin günümüzde hastalıklara yakalanma oranlarının artmasıyla bu konu günümüzün en önemli 
sağlık konularından biri olmuĢtur. AraĢtırmamızın amacı ülkemizdeki ergenlerin beslenme alıĢkanlıklarının ergenlik 
süresince ne kadar değiĢtiğini ve değiĢimleri etkileyen faktörleri saptamaktır. Böylece konuyla ilgili literatüre ve 

sorunun çözümüne katkıda bulunmak temel hedefimizdir. 

Yöntem: AraĢtırmamız, tanımlayıcı bir araĢtırmadır. Ġstanbul ve Giresun‟daki 10-18 yaĢ arası öğrencilere anketler 

dağıtılarak veriler toplanmıĢtır. Anket öğrencilerin beslenme, fiziksel, sosyokültürel, psikolojik ve akademik 
özellikleriyle ilgili 31 çoktan seçmeli; 4 açık uçlu soru içermektedir. Anketler ders sürelerinde öğrencilere dağıtılmıĢ 

ve çözülmüĢtür. Çoktan seçmeli sorular SPSS programıyla analiz edilmiĢtir.  

Bulgular: Anketimizde 10-14 yaĢ arası grupta 101‟i erkek 106‟sı kız olarak iĢaretlenmiĢ 210 öğrenciye 

ulaĢılmıĢtır. Bu öğrencilerin %46,2‟lik bir kısmı kahvaltı sıklığını “Sık sık” veya “Sürekli” olarak iĢaretlemiĢken; 
%19,1„lik bir kısmı “Çok az” veya “Nadiren” olarak iĢaretlemiĢ; geçtiğimiz ay fast-food yediği gün sayısını %16,7‟lik 
bir kısmı “0 – 1” gün; %33,2„lik bir kısmı “6 veya daha fazla” olarak belirtmiĢtir. 15-18 yaĢ arası grupta ise 52‟si 
erkek 65‟i kız olarak iĢaretlenmiĢ 120 öğrenciye ulaĢılmıĢtır. Bunların %49,2‟lik bir kısmı kahvaltı sıklığını “Sık sık” 
veya “Sürekli” olarak iĢaretlemiĢken; %25„lik bir kısmı “Çok az” veya “Nadiren” olarak iĢaretlemiĢ; geçtiğimiz ay 
fast-food yediği gün sayısını %6,6‟lık bir kısmı “0–1” gün; %67,5„lik bir kısmı “6 veya daha fazla” olarak 

belirtmiĢtir. 

Sonuç: Ergenlik dönemindeki bireylerde kahvaltı yapma sıklığı yaĢ ile çok ciddi bir değiĢime uğramazken; 15-18 

yaĢlarındaki fast-food yeme oranı 10-14 yaĢ grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir. 

 

DanıĢman: DilĢad Save  
 

Poster No:27; 24-25 May 2011, H S 

ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNDE GSM TELEFON KULLANIM ALIġKANLIĞININ DĠKKAT 

EKSĠKLĠĞĠ ve OKUL BAġARISI ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

Karaca D, AvĢar FZ, Öncü UB. 

GiriĢ: Ülkemizde ve dünyada GSM telefonu kullanım yaĢı ilköğretim çağına kadar düĢmüĢtür.  Kullanma sıklığının 
giderek arttığı da göz önüne alındığında çocukların büyük bir risk altında olduğu görülmektedir. Yapılan 
araĢtırmalarda GSM telefonu kullanımının yorgunluk, uyku düzensizliği, huzursuzluk, baĢ dönmesi, depresyon ve 
hafıza kaybı gibi semptomlara sebep olduğu görülmüĢtür. Bir baĢka çalıĢmanın sonuçlarına göre GSM telefonu 

kullanım süresi ve sayısının öğrencilerde konsantrasyon zorluğu, uyku düzensizliği, huzursuzluğa neden olduğu 
görülmüĢtür. Özellikle son yıllarda çocuk ve ergenlerin anne babalar ya da öğretmenler tarafından dikkat eksikliği, 
hiperaktivite bozukluğu yakınmaları ile uzmanlara yönlendirilmesinde giderek bir artıĢın olmasında elektromanyetik 
kirliliğin ve GSM telefonu kullanımının etkisi vurgulanmaktadır.  
Amaç:  Ġlköğretim öğrencilerinin GSM telefonu kullanım sıklığının dikkat eksikliği ve okul baĢarısı üzerine olan 

etkisini ortaya koymaktır.  

Yöntem: AraĢtırmamızı yaparken 13 sorudan oluĢan bir anket ve Burdon Dikkat Testini kullandık. Anketimizi 
Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinden rastgele seçtiğimiz eĢit baĢarı düzeyi ve gelir dağılımına sahip iki okula uyguladık. 
Okullarda yine Ģubeler arasından rastgele seçtiğimiz 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine anketimizi ve dikkat 
testini uyguladık. Toplamda 302 kiĢiye ulaĢtık.  
Bulgular: Anketimize katılan öğrencilerin %39,1‟i GSM telefonu olmasa bile 2 yıldan fazla zamandır GSM telefonu 
kullandığını; %15,9‟u ise hiç GSM telefonu kullanmadığını belirtmiĢtir. Öğrencilerin %44,0‟ü bir günde 0-5 dk cep 
telefonu ile konuĢtuğunu; %15,2‟si ise bir günde bir saatten fazla cep telefonu ile görüĢme yaptığını belirtmiĢtir. 

Dikkat testinde öğrencileri dikkat seviyelerine göre gruplandırdığımızda sonuçları %51,7‟sinin iyi, % 42,4‟ünün 
orta, %6,0‟sının kötü olduğu görülmüĢtür. GSM telefonu sahibi olanlarla olmayanların okul baĢarı puanları 
benzerdi. Günlük kullanım süresi uzadıkça dikkatin anlamlı olarak azaldığı saptandı (30 dakika ve daha az 
kullananlarda orta ve düĢük dikkat seviyesi %44-48 iken daha fazla kullananlarda bu oran %56‟ya kadar çıkmakta 
idi; p=0.016). Öğrencilerin baĢarı düzeyi puanı ortalama puanı 1,3 (0,0-3,0) iken sosyal etkinlik düzey puanı ise 
ortalama 3,2 (0,3-6,0) idi.  
Sonuç: Yaptığımız analizler ilköğretim öğrencilerinde GSM telefonu kullanımının arttığını, çocukların GSM telefonu 

ile fazla zaman geçirdiğini göstermiĢtir. 
 
DanıĢman: Bahadır Güllüoğlu 
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Poster No:28; 24-25 May 2011, EYU 

TIP FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN GELECEK BEKLENTĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Albayrak V, IĢık H, Çakıroğlu A, Gürsoy Ġ. 

GiriĢ: Ġnsan sağlığının değeri ve önemi göz önünde bulundurulduğunda tıp biliminin geliĢiminin devamlılığı, tıp 
fakültesi öğrencilerinin gelecek beklentilerinin ne derece karĢılanacağıyla iliĢkilidir. Amaç: Bu araĢtırmada Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin gelecek beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Yöntem: 2010-
2011 dönemindeki 176 birinci sınıf öğrencisine 1-5 Nisan 2011 tarihleri arasında 176 anket dağıtıldı. Bunların 169‟u 
geri toplandı. Öğrencilerin gelecek beklentileri hakkında edinilen bilgiler “SPSS 17.0” programına girilerek verilerin 

analizi yapıldı. Bulgular: Anketimize katılan birinci sınıf öğrencilerinin %45,6‟sı erkek ve %54,4‟ü kadındır. 
Katılımcıların %50,9'u üniversiteye baĢlamadan önce Marmara Bölgesinde ikamet etmektedir. Katılımcıların 
%74,6'sı tıp fakültesi kontenjanlarının artmasından kaygı duymakta, %77,5'i evlenip aile kurmalarının diğer 
meslek gruplarına göre daha zor olacağını, %83,4'ü ise mesleklerinden dolayı sosyal ve özel hayatlarında 
problemlerle karĢılaĢacaklarını düĢünmektedir. Evlilikle ilgili sorumuza cevap veren öğrencilerin %63,3‟ü 25-30 yaĢ 
aralığında evlenmek istemektedir. Katılımcıların %69,2‟si üniversitede öğretim üyesi olmayı düĢünmemektedir. 
Öğrencilerin %92,9'u tıpta uzmanlaĢmayı düĢünürken, %98,2 si intern ve stajyerlik dönemlerinde ücret 

istemektedir. Öğrencilerin %14,2'si tıpta uzmanlık alanı olarak kalp ve damar cerrahisi, %9,5'i kadın hastalıkları ve 

doğum, %8,9'u çocuk hastalıkları, %8,3'ü göz hastalıkları alanında uzmanlaĢmayı istemektedir. Sonuç: ÇalıĢma 
sonucunda görülmüĢtür ki öğrencilerin büyük çoğunluğu diğer mesleklerle kıyaslandığında doktorluk mesleğinin 
genel gidiĢatının ve zorluğunun bilincinde olarak tıp fakültesini tercih etmiĢtir. Aynı Ģekilde intern ve stajyer 
dönemlerinde çalıĢmalarının ücretlendirilmesini isteyen ve mezun olduktan sonra tıpta uzmanlaĢmayı düĢünen 
öğrencilerin anlamlı bir çoğunlukta olduğu gözlenmiĢtir. 

 

Poster No:29; 24-25 May 2011, EYU 

MÜTF 1. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN TV ĠZLEME ALIġKANLIKLARI 

Özgür F, Kocagöz A, Kılıç S, Bedir F 

GiriĢ: Televizyon ses ve görüntü iletebilen en etkili iletiĢim aracıdır. Sosyal yaĢantımızda çevremizdeki insanların 
hemen hepsinin hayatında televizyon izlemek günlük alıĢkanlıkların önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. 
ÇalıĢmamızın amacı MÜTF 1.Sınıf öğrencilerinin Tv izleme alıĢkanlıkları hakkındaki görüĢleri ve kendi TV izleme 

alıĢkanlıkları hakkında fikir edinmektir. Yöntem: Anketimiz 1.Sınıf öğrencisi 123 arkadaĢımıza 2-17 Mart 2011 
tarihleri arasında uygulandı ve 101 geri dönüĢ alındı.Anketimiz farklı tipte 22 sorudan oluĢturuldu ve veriler SPSS 
programında değerlendirildi. Bulgular: Anketimizin cevaplanma oranı %82.1'dir. Cevaplayanların 42'si erkek 59'u 

kadındır. Katılımcıların %65.3'ü tıp fakültesinde okumanın TV izleme süresi üzerinde etkisi olduğunu düĢünürken 
%34.7'si etkisi olduğuna inanmamaktadır. Buna paralel olarak katılımcıların sadece %7.9'u boĢ zamanlarında TV 
izlemekten hoĢlanmaktadır. Gündelik TV izleme alıĢkanlığında katılımcıların %82.8'i hiç TV izlememekte ya da 2 
saat ve aĢağısında izlemektedir. TV izleyen katılımcıların %79.2'si televizyonu akĢam saatlerinde izlemektedir. En 
çok izlenen programlarda üst sıraları sırasıyla %31.7 ile haber, %30.7 ile dizi programları almıĢtır. Anketimizde 
düzenli dizi takip edenler katılımcıların %60.4'lük ksımını oluĢtururken, Ģu ana kadar izlenilen diziler arasında en 
çok beğenilen yerli diziler AĢk-ı Memnu(%11.9) ve Kurtlar Vadisi(%9.9) olmuĢtur. Sonuç: AraĢtırmamızda MÜTF 

1.Sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun tıp fakültesinde okumanın TV izleme alıĢkanlığı üzerinde etkisi olduğunu 
düĢündüklerinden dolayı fazla TV izlemedikleri tespit edilmiĢ, katılımcıların TV ileme alıĢkanlıklarının kiĢiden kiĢiye 
farklılıklar gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

 

Poster No:30; 24-25 May 2011, EYU 

M.Ü.T.F. 1. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN YAġAM KOġULLARININ BAġARILARINA ETKĠSĠ 

BaĢak A, Dizi A, Çelik Ġ, IĢık K. 

GiriĢ: Ġnsanlarının yaĢam tarzları, onların günlük hayatlarını, aile hayatlarını, çalıĢma koĢullarını, çevresindeki 

insanlarla iliĢkilerini önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle öğrencilik hayatındaki yaĢam koĢullarının kiĢinin baĢarısı 
üzerinde etkili olduğu görülmüĢtür. Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakülteisi Dönem 1 öğrencilerinin yaĢam 
koĢullarıyla baĢarıları arasındaki iliĢkiyi tespit etmektir. Yöntem: Bu araĢtırma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dönem 1 öğrencilerine 28-31 Mart 2011 tarihleri arasında uygulanmıĢtır. 176 kiĢiye 15 çoktan seçmeli sorudan 
oluĢan anket dağıtılmıĢ olup 126 kiĢi tarafından doldurulmuĢtur. Elde edilen veriler SPSS 17.0 programında, sıklık 
dağılım ve ki-kare testiyle çapraz karĢılaĢtırmalı değerlendirilmiĢtir. Bulgular: Anketmize katılan 126 kiĢiden 76'sı 
(%60.3) kadın, 50'si (%39.7) erkek öğrenciden oluĢmaktadır. Katılımcılardan akraba yanında kalanların %87.5'inin 

baĢarılı, yurtta kalanların ise %76.7'sinin baĢarılı olduğu gözlendi. Kendisine ait çalıĢma odası olanların %86.4'ünün 
baĢarılı olduğu gözlendi. Bununla birlikte çalıĢma odası olmayanların %28.2'si bu durumun baĢarısını etkilediğini 

düĢünüyor. YaĢadığı yerin okula uzaklığı yarım saatten fazla olan katılımcıların %84.9'u bu mesafenin baĢarısını 
etkilediğini düĢünmüyor. Sonuç: Elde edilen verilere göre aile veya akraba yanında kalanların yurtta kalanlara göre 
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daha baĢarılı olduğu görülmekle birlikte arada çok büyük bir farkın olmadığı gözlenmiĢtir. Okula olan mesafenin ise 
kiĢinin baĢarısı üzerinde çok fazla etkili olmadığı gözlenmiĢtir. 

 

Poster No:31; 24-25 May 2011, EYU 

ROL MODEL SEÇĠMĠNĠ ETKĠLĠYEN FAKTÖRLER 

Çelik SC, Mısır ME, Çelik M, Çiçek M. 

GiriĢ: Rol model; insanların çevresinden veya toplumdan kendisine örnek olarak aldığı kiĢilere verilen isimdir. 
Günümüzde hemen her insanın edindiği bir rol model bulunmaktadır. Amaç: Bu araĢtırmayı yaparken amacımız 
kiĢilerin rol model seçimindeki faktörlerin incelenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı bir sonuç elde etmek amacıyla 176 
Marmara Tıp Dönem 1 öğrencisine dağıtılan anketleri SPSS data inceleme programı ile inceledik. Bulgular: 

Anketimize Marmara Tıp Dönem 1 öğrencilerinden %63‟ü katılmıĢtır. Ankete katılanların yaĢ ortalaması 
19.24(SS:0.965) ankete katılan erkeklerin yaĢ ortalaması 19.38(ss:1.06) ankete katılan kadınların yaĢ ortalaması 
ise 19.12(SS:0.86)‟dır. Anket sonuçlarımıza göre cinsiyete bağlı aile içi rol model seçimi Ģu Ģekildedir; erkekler 
için; babasını rol model seçme oranı %43.4 annesini rol model seçme oranı %20.8, kadınlar için; babasını rol 
model seçme oranı %15.5 annesini rol model seçme oranı %53.4‟tür. Anket sonuçlarımıza göre günümüzde rol 

model seçimini etkileyen faktörler arasında en yüksek yüzdeli olan %40.5 ile sosyal çevredir. Aile geleneği ise %18 
ile en az seçilen faktör olmuĢtur. Bir diğer sorumuzda siyasi parti önderlerinin rol model seçimine uygunluğunu 

yönelttik. Aldığımız cevaplarda bu soruya olumlu cevap verenlerin oranı %33.3, olumsuz yanıtlayanlar ise 
%37.8‟dir. Sonuç: Yaptığımız ankette öğrencilerin hemen hepsinin bir rol model edindiğini ve bu rol modeli farklı 
özelliklerinden dolayı seçtiğini görüyoruz. Özellikle aile içinden seçilen rol modellerde kız öğrencilerin annelerini 
seçme oranın yüksekliği dikkat çekmektedir. 

 

Poster No:32; 24-25  May 2011, EYU 

EVLĠLĠK ÜZERĠNE DÜġÜNCE VE GÖRÜġLER 

Abul A, Kurt V, Özmen D, Özyılmaz S 

GiriĢ: Evlilik, kültürel ve aile yaĢantısı olarak birbirinden farklı iki insanın, aynı evi, aynı zaman ve mekanı 
paylaĢmaya baĢladıkları yeni hayat dönemindeki partner iliĢkileridir. Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dönem 1 öğrencilerinin evlilik üzerine düĢünce ve görüĢlerini değerlendirmektir. Yöntem: Yirmi altı sorudan oluĢan 
anketimiz seçenekli olarak hazırlanmıĢtır. Anketimiz 140 kiĢiye dağıtılmıĢtır olup 73 kadın, 45 erkek toplam 
118(%84,2) kiĢiden geri alınmıĢtır. Sonuçlar SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Bulgular: 
Katılımcıların 69(%58.5)u Marmara Bölgesindendir. Katlılmcıların 53(%49.9)ü TUS‟u kazandıktan sonra evlenmeyi 
düĢünmektedir. Kadın katılımcıların 34(%46.6)‟ü eĢinin doktor olmasını isterken, erkek katılımcıların 13(%28.9)‟ü 
eĢinin doktor olmasını istemiĢtir. Ayrıca erkek katılımcıların hiçbiri eĢinin mühendis olmasını istememektedir. 
Katılımcıların 47(%39.8)‟si 2 çocuk sahibi olmayı düĢünmektedir. Katılımcıların 105(%89)‟i izdivaç programlarına 

katılmayı asla düĢünmemektedir. Katılımcıların 84(%71.2)‟ü aĢk evliliği yapmayı düĢünmektedir. Yine ankete 
katılanların 63(%53.4)‟ü evliliğin aĢkı öldürmediğini düĢünmektedir. Sonuç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dönem 1 öğrencilerinin çoğu eĢinin mesleğinin önemli olduğunu ve eĢinin aynı meslek grubundan olmasını 
istemektedir. Ayrıca ankete katılanların çoğu görücü usulü evliliğe karĢı çıkmaktadır. 

 

Poster No:33; 24-25 May 2011, EYU 

TIP HAYATI VE SOSYAL HAYATIN BĠRBĠRĠYLE ĠLĠġKĠSĠ 

Kara N, Yıldız Y, Özün Y, Sancar S. 

GiriĢ: Tıp eğitimi, öğrencilerden mesleki bilgi ve klinik beceri kadar, hekimlik mesleki rolüne uygun değer ve 

tutumların da kazanılmasının beklendiği uzun ve formel bir eğitimdir. Ancak bu eğitim sürecinde baĢarılı olabilmek 
için tıp öğrencilerinin hem insanlarla sosyal iletiĢimini geliĢtirmesi hem de spor, müzik vb. sosyal aktivitelere 

katılması gerekir. Amaç: Bu araĢtırma insanlarla iletiĢimin ve sosyal aktivitelerin baĢarıyı arttırdığı 

varsayımından yola çıkarak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin, sosyal yaĢamın eğitim 

sürecine nasıl yansıdığını değerlendirmek amacıyla yapılmıĢtır. Yöntem: Yaptığımız çalıĢma Marmara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine uygulanmıĢtır. Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ve sosyal hayatları 
hakkındaki görüĢleri ile ilgili verilerin toplanması için 32 soruluk anket hazırlanmıĢtır. Anketimiz 20-27 Mart 2011 
tarihleri arasında 150 kiĢiye dağıtılmıĢ ve 133 kiĢiden geri alınmıĢtır (katılım oranı=%88.6). AraĢtırmada elde 
edilen verilerin girilmesi ve istatistiksel analizinin yapılmasında SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket 
programı kullanılmıĢtır. Bulgular: AraĢtırmaya katılan 133 öğrencinin %47.4'ü (n=63) kadın ve %52.6'sı (n=70) 
erkektir. AraĢtırma sonuçlarına baktığımızda,ankette yönelttiğimiz “Kendine yeterli zaman ayırabiliyor musun?” 

sorusunu katılımcıların %76.7'si “EVET” olarak cevaplamıĢtır. Öğrencilerin %79.7'si sosyal aktivitelerin 

motivasyonu arttırdığını düĢünürken %6.1'i buna katılmamakta ve %14.3'ü de kararsız kalmaktadır. Katılımcıların 
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%36.8'i sınav stresinin sosyal yaĢamlarını etkilemediğini buna karĢın %42.1'i de sınav stresinden etkilendiklerini 
söylemektedir. Ayrıca, öğrencilerin yaklaĢık 3/4'ü (%73.7) tıp eğitimi almanın insanlarla iletiĢimi azaltan bir etken 

olmadığını düĢünmektedir. SONUÇ: AraĢtırmamızın sonuçlarına göre, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci 
sınıf öğrencileri sosyal aktivitelerin motivasyonu arttırdığını ve baĢarılı olmak için sosyal hayattan ödün verilmesinin 
gerekmediğini düĢünmektedir. Aynı zamanda, katılımcılar tıp eğitimi almanın insanlarla olan iletiĢimi azalttığını 

düĢünmemektedir. 

Poster No:34; 24-25 May 2011, EYU 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM 1 ÖĞRENCĠLERĠNĠN BESLENME 
ALIġKANLIKLARININ ĠNCELENMESĠ 

Özbakır H, Demir S, Erdoğan BÖ, Çiftçi Ġ. 

GiriĢ: Beslenme; büyümek, geliĢmek ve sağlıklı olarak yaĢamak için gerekli olan besinleri almaktır. Beslenmenin 

kiĢisel ve toplumsal sağlığın korunmasında çok önemli bir yeri vardır. YaĢamın her evresinde bedensel ve zihinsel 

yönden sağlıklı olmak yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür. Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dönem 1 öğrencilerinin beslenme alıĢkanlıklarını ve bunları etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. Yöntem: 
Tanımlayıcı türdeki bu araĢtırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencileri oluĢturmuĢtur. 
Öğrencilere dağıtılan 152 anket formundan 140 tanesi geri toplanmıĢtır (katılım oranı %92). Anket çalıĢmasında 

elde edilen bilgiler ''SPSS Ġstatistik Paket Programı''na girilerek verilerin analizi yapılmıĢtır. Bulgular: Anketimize 

katılan öğrencilerin %42.9'u erkek ve %57.1'i kadındır. Öğrencilerin %48.6'sı ailesiyle birlikte, %27.9'u 
arkadaĢlarıyla, %21.4'ü yurtta ve %2.1'i tek baĢına kalmaktadır. AraĢtırma grubunun beslenme alıĢkanlıkları 

incelendiğinde; %74.3‟ünün öğün atladığı, en fazla atlanan öğünün % 48.6 ile kahvaltı olduğu ve öğün atlayanların 
%59.6‟sının zaman bulamama nedeniyle öğün atladığı belirlenmiĢtir. Katılımcıların %70.7'si günde 2 litreden az su 
tüketmektedir. Ayrıca öğrencilerin %66.4'ü sağlıklı beslendiğine inanmamaktadır. Sonuç: AraĢtırma sonucunda; 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin yeterli ve dengeli beslenmedikleri görülmüĢtür. Elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda;öğrencilerin beslenme alıĢkanlıklarını iyileĢtirmek ve ileri dönemdeki sağlıklarını 
koruyabilmek için, okulda etkili bir beslenme eğitim programının geliĢtirilmesi önerilmektedir. 

Poster No:35; 24-25 May 2011, EYU 

SINAV ÖNCESĠ VE SONRASI ÖĞRENCĠ PSĠKOLOJĠSĠ 

 
Özer M, Gücüyener N, Türkkan A, Yılmaz MA. 

 
GiriĢ: Psikoloji, insan davranıĢlarını inceleyip çevresine uyumuna yardımcı olan bir bilim dalı olarak eğitimle 
yakından iliĢkilidir. Psikolojinin eğitim üzerinde izlerinin en çok görüldüğü alan sınav kavramıdır. Özellikle 21. 
yüzyılın çok sık bahsedilen bu kavramının öğrenci psikolojisinde olumlu veya olumsuz birçok etki bıraktığı 

gözlenmiĢtir. Amaç: Dönem 1 öğrencilerinin sınavları ve psikolojileri arasındaki etkileĢimi incelemek, bu doğrultuda 
okulun, çevrenin ve kiĢisel özelliklerin sınav öncesi ve sonrası öğrenci üzerindeki değiĢimlerini değerlendirmek ve 
yorumlamaktır. Psikolojinin sınav baĢarısı üzerindeki etkisinin yanı sıra, tersinir etki olarak sınavın da öğrenci 
psikolojisini nasıl değiĢtirdiği incelemek ve anlamlandırmak bu çalıĢmanın asıl amacını oluĢturmaktadır. Yöntem: 
Evreni ve örneklemini Dönem 1 tıp öğrencilerinin oluĢturduğu, gözleme dayalı yapılmıĢ bir çalıĢmadır. 22 sorudan 
oluĢan beĢli Likert tipi anket 28-30 Mart tarihleri arasında 125 kiĢiye ulaĢtırılmıĢ ancak anketlerin %80'i cevap 
olarak dönmüĢtür. Cevaplanan anketler SPSS paket programı ile incelenip yüzdeleri ve frekans dağılımı 

çıkartılmıĢtır. Bulgular: Ankete katılanların %53.5'i kadın, %46.5'i erkektir. ÇalıĢmanın ilk değerlendirilmesinde 
ankete katılanların %77'si rahat ve sakin bir Ģekilde sınava girmenin, %70'i iyi geçeceğine inanmanın ve kendine 

güvenmenin sınavda olumlu etkisi olduğunu düĢünmektedir. Ayrıca %81'i vakitten çok nitelikli çalıĢmanın etkili 
olduğu düĢüncesine, %74'ü de dersin anlatım tarzının ve üstünde durulan konuların sınavda yardımcı olduğu fikrine 
katılmaktadırlar. Bunun yanı sıra ailenin sınav psikolojisi üzerindeki etkisine bakıldığında %26 “katılmıyorum” %24 
“kararsızım” ve %26 “katılıyorum” gibi eĢit dağlım oranları belirlenmiĢtir. Katılımcıların %49'u sınav günü yaĢanan 
aksaklıkların, % 39'u da fizyolojik değiĢimlerin sınavda olumsuz etkisinin olduğu yanıtını vermiĢ olup düĢük katılım 

görülmüĢtür. Sınav sonrası psikoloji incelendiğinde %60'ı önceki sınavdan beklenilen sonucun alınmamasının 
sonraki sınava dair endiĢe oluĢturduğunu göstermiĢtir. Sonuç: Bulguların değerlendirilmesi sonucunda sınavlar ve 
öğrenci psikolojisi arasında anlamlı bir yakın iliĢki saptanmıĢtır. Bununla birlikte psikolojide kiĢisel özelliklerin 
öncelikli etkisi görülürken, çevre ve okulun dikkate değer bir bulgusu gözlenmemiĢtir.  
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Poster No:36; 24-25 May 2011, EYU 

BĠRĠNCĠ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN HOBĠ FAALĠYETLERĠ 

Köksal ġ, Ay S, Tilki Y, Baylan HM.  

GiriĢ: Öğrenciler üniversite hayatı dıĢında kalan vakitlerini çeĢitli aktivitelerle değerlendirirler. Bu aktivitelerin neler 
olduğu, bunlara ne kadar zaman ayrıldığı önemlidir. Amaç: Marmara Üniversitesi birinci sınıf Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin hobi seçimlerinin belirlenmesi ve bunlarla ne ölçüde ilgilendiklerinin öğrenilmesidir. Yöntem: 
AraĢtırmada amaca ulaĢabilmek için 2010-2011 dönemindeki 150 birinci sınıf öğrencisine 150 anket dağıtıldı. 80'i 
geri toplandı. Öğrencilerin hobileri hakkında edinilen bilgiler "SPSS 17.0" programına girilerek verilerin analizi 

yapıldı. Bulgular: Anketimize katılan birinci sınıf öğrencilerinin %63,8'i kız ve %36,2'si erkektir. Katılımcıların 
%43,8'i hobilerine haftalık 0-6 saat arasında zaman ayırmakta, %6,3'ü ise haftalık 48 saat ve üzeri hobi 
faaliyetleriyle uğraĢmaktadır. Katılımcılara hobileriniz nelerdir diye sorulduğunda %13,8'i müzik,%11,3'ü sinema ve 
%8,8'i ise voleybol cevabını vermiĢtir. Ayrıca %62,6'sı Tıp Fakültesi‟nde hobi faaliyetlerine yeterli fırsat 
sunulmadığını düĢünmektedir. Sonuç: ÇalıĢmalar sonucunda görülmüĢtür ki Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin 
öncelikli hobi tercihi müzik alanındadır. Bunu sinema ve spor izlemektedir ve büyük bir çoğunluğu hobilerine 
haftalık 6 saatten az zaman ayırmaktadır. Bunun nedenini önemli ölçüde okul tarafından sunulan fırsatların 

yetersizliğine bağlamaktadır. 

 

Poster No:37; 24-25 May 2011, EYU 

TIP ÖĞRENCĠLERĠNĠN KENDĠLERĠNĠ ĠFADE ETME BĠÇĠMLERĠ 

Demirkaya HU, Aydın MÜ, Abanoz ÖM, Hemetoğlu R. 

GiriĢ: Doktor olmak insanlarla iyi iletiĢim kurmayı gerektirir. ĠletiĢim becerileri doktorun hem sosyal çevresinde 
hem de iĢ ortamında kendini iyi ifade edebilmesini sağlar. Bu iletiĢim becerilerinin kazanılması, geliĢtirilmesi ve 
etkin bir Ģekilde kullanılması üniversite eğitimi sırasında sahip olunması gereken yetilerdendir. Kalıplara 
sığdırılamayan bu formların değiĢkenliği, insanların kendini ifade etme Ģekillerini farklılaĢtırır. Farklı ifade 
Ģekillerinin iletiĢim kanalı üzerindeki olumlu ve olumsuz yönlerinin algılanabilmesi oldukça önemlidir. Amaç: Bu 

araĢtırma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin kendini ifade etme biçimlerini tespit etmek 
amacıyla yapılmıĢtır. Yöntem: AraĢtırmamız Mart 2011 tarihinde Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine 
uygulanmıĢtır. 150 kiĢiye verilen anketlerin 110 tanesinden (%73,33) geri dönüĢüm alınmıĢtır. Anketimiz çoktan 

seçmeli, Likert tipi, seçenekli ve açık uçlu toplam 25 sorudan oluĢmaktadır. Anketlere verilen cevaplar SPSS 
programında analiz edilmiĢtir. Bulgular: AraĢtırmamıza katılan 110 öğrencinin % 57,3‟ü kadın % 42,7‟si erkektir. 
Katılımcıların % 83,6‟sı eğitim durumunun kendini ifade etmede büyük bir etkiye sahip olduğunu düĢünmektedir. 

Sosyal olarak çekingen olmayanların oranı %52,7 olarak saptanmıĢtır. Aynı zamanda öğrencilerin % 53,6 sı 
duygularını konuĢarak ifade ederken, %31,8 beden dilini kullandıklarını belirtmiĢtir. Yüzde 14,5‟i ise duygularını 
ifade etmede sessiz kalmanın önemli bir yerinin olduğunu düĢünmektedir. Ġnsanlarla sohbet kurmakta 
zorlanmayanların %55.7‟si konuĢmanın yanı sıra dinlemenin de iyi bir iletiĢim için gerekli olduğunu düĢünmektedir. 
SONUÇ: Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin sosyal yönden çekingen olmadıkları tespit edilip, kendilerini ifade 
etmede zorluk çekmedikleri saptanmıĢtır. Kendilerini ifade ederken de sözlü iletiĢimi ve beden dilini etkin bir 
Ģekilde kullandıkları tespit edilmiĢtir 

 

Poster No:38; 24-25 May 2011, EYU 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM 1 ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYAL PAYLAġIM 

SĠTELERĠNDEKĠ ETKĠNLĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

Beyazoğlu Ö, Karaaslan K, Keskin S, YeĢilyurt T 

GiriĢ: Son yıllarda sosyal paylaĢım sitelerine giderek artan bir katılım bulunmaktadır. Sosyal paylaĢım siteleri 
bugün, milyonlarca üye ile üniversite öğrencileri arasında geniĢ bir yayılma alanı bulmuĢtur. Bu sitelerde, üyeler 
profillerine resimlerini, iletiĢim adreslerini ekleyebilir ve arkadaĢ listesi hazırlayabilmektedirler. Amaç: Temel 
amacımız Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin yoğun çalıĢma ortamı içinde sosyal paylaĢım 
sitelerine ne kadar zaman ayırdıklarını görmek ve sosyal yaĢantılarındaki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Yöntem: 
Yaptığımız anket çalıĢması kesitsel bir çalıĢmadır. Evreni ve örneklemini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 
1 öğrencilerinin oluĢturmaktadır. Anketimiz 26 tane çoktan seçmeli sorudan oluĢmaktadır. Anketimizi 125 kiĢiye 

dağıttık. Ancak dağıtılan anketlerin %81,6'sı bize cevap olarak dönmüĢtür. Cevaplanan anketler SPSS istatistiksel 
paket programı ile yüzdeleri ve frekans dağılımları çıkartılarak değerlendirilmiĢtir. Bulgular: Anketimize katılan 
102 öğrencinin %51'i kadın %49'u erkektir. Katılımcıların %98'i herhangi bir sosyal paylaĢım sitesine üye olduğunu 
belirtmiĢtir. Facebook‟un, %82,4 oranıyla katılımcılar arasında en çok kullanılan sosyal paylaĢım sitesi olduğu 
görülmüĢtür. Facebook kullanıcılarının %71,4'ü bilgi edinmek amacıyla kullanırken % 82,8'inin eğlenmek için 
kullandığı görülmüĢtür. SONUÇ: AraĢtırma sonucunda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin 

sosyal paylaĢım sitelerinde bolca vakit harcadıkları ve bu durumun sosyal yaĢantılarını olumsuz yönde etkilediği 
tespit edilmiĢtir. 
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Poster No:39; 24-25 May 2011, EYU 

REKLAMLARIN MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2010-2011 DÖNEMĠ 1. SINIF 

ÖĞRENCĠLERĠNĠN HAYATLARINDAKĠ YERĠ 

Köse A, Alhan Ö, Arslan E, Kulus D. 

GiriĢ: Reklamlar günlük hayatımızda çokça karĢılaĢtığımız ve bizi ürünü satın almaya yönlendiren pazarlama 
unsurlarından biridir. Birçok sektör reklamları kullanarak tüketici psikolojisini etkiler ve tüketici üzerinde olumlu bir 
izlenim bırakmayı amaçlar. AraĢtırma konusu olarak reklamları seçmemizin sebebi reklamların güncel, eğlenceli ve 
toplumsal hayatta etkin olmasıdır. Amaç: Bu araĢtırmada Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin reklamlardan nasıl 
etkilendiği ve reklamlar hakkındaki düĢüncelerini araĢtırmak amaçlanmıĢtır. Yöntem: Anket sorularımızın 9'u 
çoktan seçmeli olup toplam 17 sorudan oluĢmaktadır. Anketimizi herkese ulaĢtırmak için modül çalıĢması 
öncesinde dağıttık ve bunun sonucunda tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin %81'ine ulaĢtık. Dönem 1 öğrencilerinin 

145'ine anket dağıtılmıĢ ve tamamı geri toplanmıĢtır. Bulgular: Anketimize katılan birinci sınıf öğrencilerinin 
%44,1‟i erkek ve %55,9‟u kadındır. Katılımcıların %58,6'sı üniversiteye baĢlamadan önce Marmara Bölgesinde 
yaĢamıĢtır. Yaptığımız anket sonucunda katılımcıların %77,9'u en etkili reklam aracının TV olduğunu 
düĢünmektedir. Bununla birlikte katılımcıların %94,5'i reklamın ürün satın alma üzerinde olumlu etkisi olduğunu ve 
%82,1'i reklam sloganının tüketiciyi harekete geçirdiğini belirtmiĢtir. Sonuç: ÇalıĢmalar sonucunda Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun ürün satın almada reklamlardan olumlu 
etkilendiği görülmüĢtür. TV‟de yayımlanan reklamlar, internet ve billboard reklamlarına göre daha etkili bir reklam 

aracı olarak göze çarpmaktadır. Gıda, otomotiv ve iletiĢim ile ilgili reklamlar katılımcıların en çok ilgisini çeken 
reklam sektörleridir. Anketin diğer fakültelere de uygulanması anketin güvenilirliğini arttırır. 

Poster No:40; 24-25 May 2011, EYU 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ BĠRĠNCĠ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ġĠĠR VE 

ġAĠRLERĠMĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ 

Karakoyun H, Bilen E, Ata G, Erdoğan F. 

GiriĢ: ġiir, edebiyat sanatının hemen bütün milletlerin tarihindeki en temel, en eski, en yaygın, en estetik ve en 
asli türüdür. Amaç: Bu araĢtırmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin Ģiir ve Ģairlere 
olan ilgilerini belirleyip, bu konudaki düĢüncelerini öğrenmek amaçlanmıĢtır. Yöntem: Bu amaca ulaĢabilmek için 

dokuzu çoktan seçmeli, ikisi açık uçlu, onu Likert tipi olmak üzere toplam yirmi bir sorudan oluĢan anket 

uygulanmıĢtır. Bu anketlerden yüz yirmi tane dağıtıldı ve yüz dokuz tanesi geri toplandı (cevaplanma oranı %90). 
Anketlerdeki veriler SPSS istatistik programına girilerek sonuçlar değerlendirildi. Bulgular: AraĢtırmaya katılanların 
%55'inin kız, %45'inin de erkek olduğu; üniversiteye baĢlamadan önce en çok yaĢanılan bölgenin %54.1'le 
Marmara Bölgesi olduğu tespit edildi. Sizi Ģiire yönelten en önemli duygu sorusuna %41.3'le en fazla aĢk cevabının 
verildiği ve onu %33.9'la üzüntünün takip ettiği görüldü. Öğrencilerin %67.9 gibi büyük bir bölümü ülkemizde Ģiir 
ile ilgili etkinliklerin yeterli olduğunu düĢünmemektedir. Aynı zamanda %64.2'si Ģiir kitaplarının reklam ve 

tanıtımlarını yetersiz bulmaktadır. Sınıfımızda en çok sevilen Ģairlerin sırasıyla Mehmet Akif Ersoy (%13.8), Necip 
Fazıl Kısakürek (%12.8) ve Nazım Hikmet Ran (%12.8) olduğu görüldü. En çok sevilen Türk Ģiirinin ise %12.8'le 
“YaĢ Otuz BeĢ” Ģiiri olduğu, en çok sevilen Ģiirlerin Ģairlerinden ilk üçünün sırasıyla Cahit Sıtkı Tarancı, Mehmet Akif 
Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek olduğu görüldü. Sonuç: AraĢtırma sonuçlarına göre Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin büyük bir kısmı ülkemizde Ģiir ve Ģaire yeterince değer verilmediğini düĢünmek 
buna rağmen önemli bir çoğunluğu kariyeri dıĢında ilerde Ģiirle ilgilenmek istemektedir. 

 

Poster No:41; 24-25 May 2011, EYU 

DĠZĠLERĠN TOPLUM ÜZERĠNE ETKĠSĠ  

Aydın MB, Atasever T, Gündoğan A, Özkan SN, Slocum AK. 

GiriĢ: Ġnsanları etkilemede ve kamuoyu oluĢturmada dünyada en büyük güçlerden biri televizyondur. Bunun bir 
sebebi, televizyonun bütün insanlara rahatlıkla ulaĢabilmesidir. Bir diğer sebebiyse; enformasyon, eğitim ve 
eğlence gibi birçok Ģeyi yerine getiren, günümüz insanının vaktini en çok geçirdiği Ģeylerin baĢında gelen 
televizyonun görsel, iĢitsel ve zihinsel uyaranlarıdır. Televizyonda en çok izlenen ve ilgi çeken yayınların baĢında 
gelen dizilerin toplumu etkileme ve yönlendirme üzerindeki etkisi pek çok farklı çalıĢmayla tespit edilmiĢtir. Amaç: 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin dizi izleme alıĢkanlıkları ve dizilerin topluma olan etkileri 
hakkındaki görüĢlerini değerlendirmek. Yöntem: Yaptığımız çalıĢmanın evreni ve örneklemi 177 kiĢiden oluĢan 1. 

Sınıf öğrencileridir. Onlar için hazırladığımız 36 soruluk anketimizden 120 adedi dağıtıldı. 100 anket toplandı 
(%83,3). Anketlere verilen cevaplar SPSS istatistik paket programında analiz edildi. Elde edilen verilerin yüzde ve 
frekansları çıkartılarak değerlendirildi. Ki-kare testi ve sıklık dağılımı kullanılarak tablo ve grafikleri elde edildi. 

Bulgular: Anketimize katılanların % 66,0‟sının kadın, % 34,0‟ünün erkek olduğu tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin 
%91,0‟i insanların dizi karakterinden etkilendiğini düĢünmektedir ve %83,0‟ü dizilerdeki olaylardan 
etkilenmektedir. Dizilerdeki Ģiddet sahnelerinin toplumu olumsuz etkilediğini düĢünenlerin oranı %83,0‟dür. 
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Yabancı dizileri izlemeyi tercih edenlerin (genelde %81,0) %40,5‟u yabancı dizilerin uyarlanıp Türkiye‟de 
çekilmesinin, kültürel yozlaĢmaya neden olduğunu düĢünmektedir. Dizilerin insan davranıĢlarını etkilemediğini 

düĢünenlerin (genelde %17,0) %47,0‟si dizilerde kullanılan esprileri günlük hayatında kullanmaktadır. Öğrencilerin 
sadece % 8,0‟ inin rol modeli bir dizi karakteridir. Kitaplardan uyarlanan yapımları sadece izlemekle yetinenlerin 
oranı %12,0 olarak saptanmıĢtır. Sonuç: Öğrencilerin dizilerin toplum hayatını, insan iliĢkilerini ve davranıĢlarını 

etkilediğini düĢünmesine rağmen izledikleri dizilerin kendi kimliklerinin bağımsız ve özgün bir biçimde oluĢmasında 
etkili olmadığını düĢündüğünü gözlemledik. 

Poster No:42; 24-25 May 2011, EYU 

MARKA KAVRAMINA BAKIġ 

Karimi Nikou M, Türk MOK, Nazlı Ġ, Kaya ED, GülĢen B. 

GiriĢ: Marka, bir iĢletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir baĢka iĢletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi 
sağlaması koĢuluyla, çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen 
ve çoğaltılabilen her türlü iĢarettir; Ģirketin ürününün üzerine attığı imzadır ve Ģirketini en iyi Ģekilde temsil 
etmekle yükümlüdür. Ġyi bir marka imajı oluĢturmak için zaman, emek ve para yatırımı yapmıĢ üreticiler veya 
hizmet sağlayıcıları için markalar, diğer giriĢimcilerin bu itibardan haksız olarak yararlanmalarını önlemenin bir 

yoludur. Böylece piyasada giriĢimciler arasında sağlıklı bir rekabet oluĢur ve üreticiler ürünlerinin ya da 
hizmetlerinin kalitesine ve Ģöhretine yatırım yapmaya özendirilirler. Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
birinci sınıf öğrencilerinin marka kavramı konusundaki fikirlerini, çeĢitli alanlardaki marka tercihlerini ve taklit 
ürünlere bakıĢını açığa çıkarmaktır. Yöntem: 2010-2011 dönemindeki 177 birinci sınıf öğrencisine 140 anket 
dağıtılmıĢtır. 91'i geri alındı. Katılımcılar arasında marka tercihlerini etkileyen faktörlerle ilgili veri toplandı. 
Toplanan veriler “SPSS 17.0” programına girilerek sayı ve yüzdeyle sıklık hesabı yapıldı. Bulgular: Anketimize 

katılan birinci sınıf öğrencilerinin %41.8'i kadın ve %58.3'ü erkektir. Katılımcıların %76.9'u marka tercihini 
etkileyen en önemli faktör olarak kaliteyi tercih ederken, %13.2'si reklamları, %7.7'si uygun fiyatlı olmasını ve 
%2.2'si de çevresinin tercihlerini seçmiĢtir. Katılımcılara marka kavramının onlara neyi ifade ettiği sorulduğunda 
%80.2'si kalite, %14.3'ü gösteriĢ ve %5.5'u israf olarak tanımlamıĢtır. Ayrıca katılımcıların %39.6'sı satın alınan 
bir ürünün fiyatı arttıkça kalitesinin de artacağını belirtirken %60.4'ü tersi yönde görüĢ bildirmiĢtir. Katılımcı 
kadınların %62.2'si marka ürün kullanmanın özgüven üzerinde etkisi olmadığını belirtirken, bu oran erkeklerde 
%52.64'tür. Bunlara ek olarak katılımcıların %60.4'ü taklit ürün kullanmazken, %39.6'sı kullanmaktadır. Sonuç: 

ÇalıĢma sonucunda görülmüĢtür ki tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu markayla kalitenin orantılı 
olduğunu düĢünmektedir. Fakat katılımcıların çoğu marka ürün kullanmanın özgüveni etkilemediğini belirtmiĢtir. 

Katılımcıların çoğu taklit ürün tercih etmemektedir.  

 
Poster No:43; 24-25 May 2011, EYU 

MÜTF DÖNEM 1 ÖĞRENCĠLERĠNĠN ULAġIM ALIġKANLIKLARI  

Yasun Ö, Bağran G, Yağdıgül G, Alsmadi S, ġimĢek L. 

GiriĢ: UlaĢım; özellikle büyükĢehirlerde kiĢilerin zaman yönetimini belirleyen önemli bir unsur olmuĢtur Ayrıca 
trafikten dolayı bireylerin psikolojik problemleri ve maddi sorunları gün geçtikçe artmaktadır. Ġnsanlar, ulaĢımda 
tercihlerini belirlerken ekonomi, zaman, konfor ve güvenlik gibi faktörleri göz önünde bulundururlar. Amaç: Biz de 
bu anket çalıĢması ile dönem 1 öğrencilerinin sosyal hayatında ulaĢımın aldığı yeri tüm yönleriyle değerlendirmeyi 
hedefledik. Yöntem: 2010-2011 dönem 1 öğrencileri, anket çalıĢmamızın evrenini oluĢturmuĢ ve dağıtılan 150 
anket formundan 104'ü geri toplanmıĢtır. Anket çalıĢmasıyla elde edilen bilgiler SPSS 17.0 programına girilerek 
verilerin analizi yapılmıĢtır. Bulgular: Anketimize katılan 104 öğrencinin %53,8'i kadın, %46,2'si erkektir. 

Katılımcıların %76,9'u Asya, %23,1'i Avrupa yakasında ikamet etmektedir. Ayrıca katılımcıların %72,1'i Ġstanbul'da 

ulaĢım sorunu yaĢadığını belirtmiĢtir ve ek olarak ”Hastaneye öğrenciler için sefer olmalı mı?” sorusuna %64,4 
oranında evet denilmiĢtir. UlaĢımda zaman kaybını sorun sayanların oranı 30 dakika altında seyahat edenlerde 
%52,1 iken bu oran 120 dakika ve üzeri seyahat edenlerde %85,7 oranında görülmektedir. Ġstanbul'da ulaĢım 
sorunu yaĢadığını belirtenlerin %77,3 ü Ġstanbul'da ulaĢım ağının yeterince geliĢmemiĢ olduğunu düĢünmektedir. 
Katılımcıların hususi araçları olması durumunda toplu taĢıma araçlarını tercih etmeme oranı %56,7‟dir. Sonuç: 
Sonuçlar gösteriyor ki, dönem 1 öğrencilerinin çoğunluğu ulaĢımı sorun ve zaman kaybı olarak görmekte ve 

imkanları olduğu takdirde Ģahsi araçlarını toplu taĢıma araçlarına tercih etmektedirler. Buna ek olarak kiĢilerin 
ulaĢım alıĢkanlıkları genel olarak, sosyo-ekonomik durumlarına göre Ģekillenmektedir. 
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Poster No:44; 24-25 May 2011, EYU 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 1. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN SĠNEMA KÜLTÜRÜ 

Türkmenoğlu N, Yılmaz P, BölükbaĢı BF, Demir M, Karaman K. 

GiriĢ: Kare kare fotoğrafların Ģerit halinde dizilip makaraya sarılmasının ardından makara döner ve beyaz perdeye 

fotoğraflar yansımaya baĢlar. Bu yansımaların herbir insanda farklı bir izdüĢümü vardır. Sessiz, siyah beyaz 
dönemden üç boyutlu döneme kadar insanlığa büyük Ģeyler veren sinema izleyenden izleyene ve izlemeyene göre 
farklı Ģeyler ifade etmektedir. Günümüzde ise sinema bu geliĢimle beraber hızla artan ilgi karĢısında geniĢ 
salonlarda büyük kitlelere hitap eden bir eğlence aracı haline gelmiĢtir. Amaç: Bu çalıĢmada sinemanın Marmara 
Üniversitesi 1. sınıf Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından ne ifade ettiği öğrenilmeye çalıĢıldı. AraĢtırma Süreci: 
Yaptığımız çalıĢma, evreni ve örneklemi Dönem 1 öğrencileri olan kesitsel bir çalıĢmadır. Anketimiz 25 tane çoktan 

seçmeli sorudan oluĢmaktadır. Anketimizi 22-28 Mart tarihleri arasında 150 kiĢiye dağıttık. Ancak dağıtılan 
anketlerin %80.6 sı bize cevap olarak dönmüĢtür. Cevaplanan anketler SPSS 17 programı ile yüzdeleri ve frekans 
dağılımları çıkartılarak değerlendirilmiĢtir. Bulgular: Anketimize katılanların %58.7 si kadın, %41.3 ü erkektir. 
Cevapların kısa bir değerlendirmesi yapıldığında katılımcıların %44.6 sı sinemaya sık sık giderken %8.3 ünün hiç 
gitmediği saptanmıĢtır. Katılımcılara en çok hangi kategoriye ait filmleri tercih ettikleri sorulduğunda komedi %24.0 
ile ilk sırayı alırken %2.5 ile animasyon en az tercih edilen tür olmuĢtur. Ayrıca anketimize göre katılımcılar 

gidecekleri filmleri %54.5 oranla filmin konusuna,%20.7 oranla oyunculara, %13.2 oranla filmin tanıtımına, %5.8 

oranla filmin yönetmenine ve %4.1 oranla arkadaĢ yorumlarına göre tercih etmektedirler. Sonuç: Elde ettiğimiz 
verilere göre öğrenciler zorlu eğitimlerine rağmen sosyal hayatlarından ödün vermeyip belirli aralıklarla sinemaya 
gitmeye devam etmektedirler.  

 

Poster No:45; 24-25 May 2011, EYU 

BĠRĠNCĠ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN BATIL ĠNANÇLARA BAKIġ AÇISI  

Yangın A, Akbulak E, Özer H, ġentürk H, Aslan B.  

GiriĢ: Ġnsanlığın baĢlangıcından beri batıl inançlar günlük hayatımızın bir parçasıdır. Batıl inançlar, insanların 

yaĢadıkları coğrafyaya, sosyoekonomik ve kültürel durumlarına, tarihsel geliĢim süreçlerine göre değiĢkenlik 
göstermiĢtir. Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin, batıl inançlardan etkilenme 

dereceleri ve batıl inançların hayatlarını Ģekillendirmede etkisi olup olmadığını belirlemek amaçlanmıĢtır. Yöntem: 
AraĢtırmamız, birinci sınıf öğrencilerinin batıl inançları hakkında sorulan 15 sorudan oluĢmaktadır. Anketimizi 120 
kiĢiye uygulayarak elde edilen verileri SPSS programına girdik. Bu programla araĢtırmamızdaki değiĢkenler 
arasındaki iliĢkileri değerlendirdik; verileri sayı ve yüzde olarak ifade ettik. Bulgular: Anketimizi 58'i erkek, 62'si 

kadın olmak üzere 120 kiĢiye uyguladık. Anketimize katılanların %38,3 'ünün uğurlu sayısı olduğu tespit edilmiĢtir. 
%14,2 ile 7 sayısı en çok tercih edilen uğurlu sayı olmuĢtur. Batıl inançların ne olduğunu sorduğumuzda %39,2 ile 
en çok karĢılaĢılan cevap batıl inançların alıĢkanlıklar bütünü olduğu yönündedir. 120 katılımcı içerisinden 
erkeklerin 27'si ve kadınların 41'i fal baktırmaktadır. Katılımcıların %55,0'i batıl inançlardaki gerçeklik payına 5 
üzerinden 1 vermiĢtir. Sonuç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunda 
batıl inançlara karĢı eğilim gözlenmemektedir.  

 

Poster No:46; 24-25 May 2011, EYU 

AIDS’LĠ KĠġĠLERE KARġI ÖNYARGI 

ÖztaĢkın S, Dağ B,Jeral NS, Uzal E, Turan E. 

GiriĢ: Ġlk defa 1981 yılında ABD‟de tanımlanan AIDS (AcquiredImmuneDeficiencySyndrome) hastalığı bugüne 
kadar yirmi milyondan fazla kiĢinin ölümüne sebep olmuĢtur. Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf 
öğrencilerinin AIDS‟li insanlara karĢı önyargıları olup olmadığını belirlemek ve bu önyargının ileriki meslek 
hayatlarını nasıl etkileyeceğini tespit etmektir. Yöntem: Yapılan araĢtırma, birinci sınıf öğrencilerinin AIDS‟e karĢı 

önyargılarını sorgulayan 17 soruluk bir ankettir.150 kiĢiye sunduğumuz anketten 119‟u(%79,3) bize ulaĢmıĢtır. 
Elde edilen bilgiler SPSS Statistics programında analiz edilmiĢtir. AraĢtırmadaki değiĢkenler arasındaki iliĢkiler 
incelenmiĢtir. Bulgular: AraĢtırmaya katılanların;114‟ü (%95,8) AIDS‟in kan yolu veya cinsel iliĢkiyle, 92‟si 
(%77,3) anneden bebeğe, 24‟ü (%20,2) öpüĢmeyle, 20‟si (%16,8) tuvalet-banyoyla bulaĢtığını düĢünmektedir. 
Katılımcıların 78‟i (%65,5) HIV virüsü taĢıdığını öğrenirse bunu insanlardan saklayacağını, 81‟i (%68,6) AIDS‟in 
toplumda önyargı oluĢturmasının doğal olduğunu, 85‟i (%71,4) AIDS‟li bir hastayı muayene etmekten 
çekinmeyeceğini, 71‟i (%54,7) AIDS‟li kiĢi çocuk olursa daha hoĢgörülü davranacağını düĢünmektedir. Sonuç: 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin AIDS‟e karĢı önyargıları olmakla beraber ileriki meslek 
hayatlarında bu önyargının üstesinden geleceklerdir. 
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Poster No:47; 24-25 May 2011, EYU 

GÜNLÜK PLANLAMA  

Kekilli A, BaĢ ġS, Uslu Ö, Efendi M, Avarisli A. 

GiriĢ ve Amaç: Gerek Türkiye‟de gerekse dünya genelinde insanların yaĢam stillerinin, eğitim-öğretim 

seviyelerinin günlük planlarına yaptığı etki üzerine yapılan araĢtırmalar bulunmaktadır. Bu araĢtırmalardan yola 
çıkılarak Marmara Üniversitesi 1.sınıf öğrencilerinin günlerini bir plan dahilinde geçirip geçirilmediği ve günlük 
geçirilen zamanın nelere harcandığı araĢtırıldı. Yöntem: Gün içinde insanların yapabileceği aktiviteleri düĢünerek 
sorular kategorize edildi. Öğrencilerin okul sonrası aktivitelere, hobilerine, internete, yemeğe, uyumaya, cep 
telefonuna, sohbet etmeye ve ders çalıĢmaya ne kadar zaman ayırdığı sorgulanmaya çalıĢıldı ve bunların günlük 
planlamayı ne derece etkilediği araĢtırıldı. Bulgular: 172 anket dağıtıldı, mümkün olduğunca Tıp Fakültesi 1.sınıf 

öğrencilerine ulaĢılmak hedeflendi ancak bu anketlerin yaklaĢık %72‟sinden yani 124 tanesinden geri bildirim 
alındı. Geri alınamayan anketlerin sebebi olarak fazla kalabalık grubun yeterince takip edilememesi ve kiĢilerin 
çoğununun anket çözmek konusunda istekli olmaması varsayılmaktadır. AraĢtırmaya katılanlar 77(%62,1) kadın; 
47(%37,9) erkekten oluĢmaktadır. Bu grubun %74'ü genel olarak plan yapmamakta, %26‟sı gününü bir program 
dahilinde geçirmektedir. %80 „i bilgisayar baĢında günlük 4 saate kadar zaman geçirmekte, %20,0‟ı bu süreyi 
aĢmaktadır. %73,4 trafikte günlük 2 saatin altında zaman harcamaktadır, %36,6‟sının trafikte geçirdiği zamanın 2 

saatten daha fazla olduğu görülmüĢtür. Katılımcıların çoğunluğu %37,9 ile günlük 1-2 saat ders çalıĢmakta, 

%12,1‟i 2-3 saat ders çalıĢmakta, %26,6‟sı 0-1 saat ders çalıĢmaktadır. Kitap okumaya ayrılan haftalık saatin 
%37,9 ile 0-2 saat , %22,6 ile 2-4 saat, %20,2 ile 4-6 saat olduğu belirlenmiĢtir. Günlük uykuya ayrılan zaman 
%69,8 ile 6 saatin üzerinde olmaktadır. Sonuç: Katılımcıların günlerini çoğunlukla bir plan dahilinde geçirmediği 
gözlenmiĢtir. 

 

Poster No:48; 24-25 May 2011, EYU 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 1.SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KĠTAP OKUMA 

HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ, ALIġKANLIKLARI VE SEÇĠMLERĠ 

DemirtaĢ F, Salcı KN, Bayram D, Yalçıner KN, Yılmaz MA. 

GiriĢ: Okuma; sembolleĢtirilmiĢ bilgileri algıladığımız karmaĢık bir süreç ve faaliyettir. Belli bir eğitim sonucunda 

gerçekleĢtirilen, öğrenilebilen bir etkinliktir. Bu çalıĢmada amacımız MÜTF 1. Sınıf Öğrencilerinin kitap okuma 
hakkındaki görüĢlerini, kitap seçimi ve okuma tarzları ile ilgili verileri elde etmektir.Yöntem: Anketimizi 1-15 Nisan 

2011 tarihleri arasında 120 kiĢiye uyguladık, 105 geri dönüĢ aldık. Anketimiz genel bilgiler ve kitap okuma ile ilgili 
çoktan seçmeli ve açık uçlu 33 sorudan oluĢuyordu. Verileri değerlendirmede SPSS 17.0 programını kullanarak sayı 
ve yüzde ile sıklık hesaplaması yaptık. Bulgular: Anketimizin cevaplanma oranı %87.5‟dir. Anketimizi cevaplayan 
105 arkadaĢımızın %56.2‟si kız,%43.8‟i erkektir. ArkadaĢlarımızın %55.3‟ü kendini geliĢtirmek için,%23.3‟ü vakit 
geçirmek için,%18.4‟ü diğer sebeplerden,%2.9‟u zorunlu olduğundan kitap okumaktadır. %48.6‟sı kitap okuma 
alıĢkanlığını ilkokulda, %22.9‟u lisede, %14.3‟ü ortaokulda, %1.0‟ı de üniversitede kazandığını belirtmiĢtir. Bu 

alıĢkanlığın kazanılmasında %39.4 öğretmen ve okul, %23.4 aile, %21.3 diğer etkenler ve %16.0 arkadaĢ etkili 
olmuĢtur. %13.3‟ü ise kitap okuma alıĢkanlığını kazanamadığını düĢünmektedir. Kitap okumaya engel olan 
etkenler; %51.5 boĢ vakit bulamama, %21.2 TV-internet, %20.2 isteksizlik, %4.0 diğer sebepler, %3.0 gereksiz 
görme olarak belirtilmiĢtir. ArkadaĢlarımızın %43.4‟ü kitap seçerken konusuna-türüne, %24.2‟si çevreden gelen 
tavsiyelere, %14.1‟i yazarın baĢarısına, %5.1‟i yazarın siyasi görüĢüne, yine %5.1‟i görselliğine, %4.0‟ı sayfa 
sayısına, %3.0‟ı diğer etkenlere, %1.0‟ı da fiyatına dikkat etmektedir. Kitap okuyanların %66.3‟ü roman-hikaye, 
%14.4‟ü düĢünce yazıları, %11.5‟i diğer türleri, %3.8‟i anı biyografi ve yine %3.8‟i Ģiir türünde yazıları tercih 

etmektedir. Roman okuyanların ise %29.7‟si macera-polisiye, %21.8‟i tarihi, %18.8‟i duygusal, %12.9‟u fantastik, 

%9.9‟u bilim kurgu, %6.9‟u da siyasi romanları takip etmektedir. Aylık ortalama okunan kitap sayısı %45.7 iki 
veya üç adet, %38.1 bir adet, %1.9 dört veya beĢ adet, %1.0 beĢ ve üzeri Ģeklinde belirtilmiĢtir. %13.3 ise hiç 
kitap okumadığını söylemektedir. Katılımcıların %74.7‟si kitaplarını satın alarak, %17.2‟si ödünç alarak, %7.1‟i 
kütüphaneden, %1.0‟ı da internetten indirerek temin etmektedir. Sonuç: Katılımcılarımızın büyük bir çoğunluğu 
kitap okuma alıĢkanlığı kazandığını düĢünmektedir. Kitap okuma alıĢkanlığı kazanamayanların büyük bir çoğunluğu 
ise boĢ vakit bulamamayı neden olarak göstermektedir. Kitap okuyan arkadaĢlarımızın kitap seçiminde konu ve tür 

en önemli etken olarak öne çıkmaktadır. 

 

Poster No:49; 24-25 May 2011, EYU 

TEKNOLOJĠK ALETLERĠN HAYATIMIZDAKĠ YERĠ 

Ünal S, Gültekin E, Altınok A, Çekin B, Tarcan ZÇ. 

GiriĢ: Günümüzde teknolojik aletler hayatımızda büyük ölçüde yer tutmaktadır. Ġnsanlar için vazgeçilmez hale 

gelen teknoloji üniversite hayatında ve gelecek yaĢantımızda belirleyici bir etkendir. Amaç: Marmara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin hangi teknolojik aletlerden yararlandığını, hangilerine ilgi duyduğunu ve bunları 
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kullanım amaçlarını belirlemek, sonuçlarının nedensel temellerini açığa çıkarmak amacıyla yapıldı. Yöntem: 2010-
2011 1. sınıf öğrencilerine 150 anket dağıtıldı, 107 adedi geri toplandı. Anketimiz kapalı uçlu ve çoktan seçmeli 

olmak üzere 22 sorudan oluĢmaktadır. Anketlerden edinilen bilgiler SPSS 17.0 programında girilerek verilerin 

analizi yapıldı. Bulgular: Anketimize katılan öğrencilerin % 93.5'inin kiĢisel bilgisayara sahip olduğu görüldü. Aynı 

zamanda %91.6'sı yaĢadığı yerde internete kolaylıkla eriĢebilmektedir. %47.7'si radyasyon yayan cihazlar 

konusunda tedbirli davranmazken %61.7'si uyurken cep telefonunu baĢucunda tutmakta olduğunu belirtmiĢtir. 

Katılımcıların%35.5'i elektronik cihaz alımında en önemli etken olarak marka üstünlüğünü gördüğünü bildirmiĢtir. 

Sonuç: ÇalıĢmalar sonucunda görülmüĢtür ki, katılımcıların çoğu teknolojiyi etkin bir biçimde kullanmaktadır. 

Öğrencilerin yaĢadıkları yerde internet eriĢiminin ve kiĢisel bilgisayarlarının olması teknolojiye eriĢimlerinin kolay 

olduğunun bir göstergesidir. Teknolojik aletlerin insan sağlığı üzerindeki etkisinin katılımcıların çoğu tarafından göz 

ardı edildiği gözlemlendi. 

 

Poster No:50; 24-25 May 2011, EYU 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ BĠRĠNCĠ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETĠM 

ÜYELERĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

ArtıĢ AB, Yazıcı S, TopbaĢ U, Ġrgali GE, Kazancı MH. 

GiriĢ: Akademisyenler, tıp eğitimi boyunca öğrencilerin bilgiye ulaĢmada önemli kaynağıdır. Her akademisyenin 
öğrencilerle diyaloğu ve kiĢilik özelliği farklılık göstermekte, öğrencilerin eğitimini etkilemektedir. Amaç: 
Akademisyenlerin öğrenci üzerindeki etkisinden yola çıkarak, öğrencilerin derse katılımını, ders dıĢı diyaloğunu ve 
nasıl bir akademisyen profili istediklerini araĢtırmak amaçlanmıĢtır. Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

birinci sınıf öğrencilerine 120 soru formu dağıtıldı, 105 dönüt alındı. Katılanların 37‟si erkek, 68‟i kadındır. Soru 
formumuz çoktan seçmeli ve açık uçlu toplam 35 sorudan oluĢmaktadır. Toplanan veriler SPSS 17.0 istatistik 
programına analiz edilmiĢtir. Bulgular: Anketimizin cevaplanma oranı %87,5, erkek katılımcıların oranı %35,2, 
kadın katılımcıların oranı %64,8‟dir. Anketimize göre öğrencilerin %41‟i bölüm dıĢı derslere hiç katılmamakta %1‟i 
ise düzenli katılmaktadır. Öğrencilerin %34,3 ü dersten çıkma nedeni olarak, anlatım tarzının ilgimi çekmemesi, 
%18,1‟i canımın sıkılması, %23,8‟i dersi anlamıyor olmam, %11,4‟ü iĢimin çıkması, %8,6‟sı da diğer Ģıkkını 
iĢaretlemiĢtir. Öğrencilerin %28,6‟sı okul dıĢında Can ERZĠK ile, %21‟i Tangül ġAN ile, %13,3‟ü Özgür KASIMAY ile 

vakit geçirmek istemektedir. Öğrencilerin %22,9‟u danıĢmanını tanımakta, %1,9‟u danıĢmanının görevlerini 
bilmektedir. Öğrencilerin %37,1‟inin ders dıĢında akademisyenlerle hiçbir iliĢkisi yoktur. Sonuç: Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri derste akademisyenleri yeterli bulmaktadır. Ancak ders dıĢı öğrenci 

akademisyen diyaloğu ve öğrenci danıĢman diyaloğu tahmin edilen değerin altında çıkmıĢtır.  

 

Poster No:51; 24-25 May 2011, EYU 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 1. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN SĠGARA KULLANIMI 

HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ 

Aksoy S, Ede G, Meral B, Narter S, Kızılkan YE. 

GiriĢ: Sigara kullanım ortalama yaĢı son dönemlerde oldukça düĢmüĢtür. Tıp fakültesi öğrencilerinin de sigara 
hakkında çeĢitli görüĢ ve davranıĢları vardır. Amaç: Bu araĢtırmada tıp fakültesi öğrencilerinin sigaraya 
yaklaĢımlarını ve ailelerinin ve kendilerinin sigara bağımlısı olup olmadıklarını ortaya çıkarmak amaçlanmıĢtır. 
Yöntem: 180 kiĢilik sınıf içerisinden randomizasyon yapılarak seçilen 100 öğrenciye sorular yöneltilmiĢtir. Cinsiyet, 
bölge ve ailenin sigara kullanımı değiĢkenlerine göre sigara hakkında görüĢler değiĢiklik göstermiĢtir. Bulgular: 
Katılım oranı %86 olmuĢtur. Katılanların %39,5‟i erkek, %60,5‟i kadındır. Katılanların %4,7‟si Akdeniz Bölgesi, 

%2,3‟ü Doğu Anadolu Bölgesi, %5,8‟i Ege Bölgesi, %4,7‟si Yabancı Ülke, %10,5‟i Ġç Anadolu Bölgesi, %8,1‟i 

Karadeniz Bölgesi ve %57‟si Marmara Bölgesi‟ndendir. Katılımcıların %11,6‟sı sürekli sigara içmekte, %50‟si hiç 
sigara kullanmamıĢ, %11,6‟sı ara sıra içiyor, %22,1‟i bir kez denemiĢ, %4,7‟si içmiĢ ve bırakmıĢtır. Sonuç: 
AraĢtırmamıza göre tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin yarısı sigarayla tanıĢmıĢ durumdadır. Genç neslin sigara 
konusunda özendirmelere dirençli olabilmesi için sigaranın zararları çok etkileyici bir Ģekilde gençlere sunulmalı ve 
bilgilendirme çalıĢmaları yapılmalıdır.  

 

Poster No:52; 24-25 May 2011, EYU 

M.Ü TIP FAKÜLTESĠ 1.SINIF ÖĞRENCĠLERĠNDE KORKU VE FOBĠLER 

Günay P, Temel K, Ortaç M, Karabiber C, Yanlık Ö. 

GiriĢ: Korku ve fobi karakter ve yaĢantımızla Ģekillenen ve onlara yön veren duygusal,davranıĢsal, psikolojik 
tepkilere yol açan özetle yaĢantımızdaki yeri azımsanamayacak olan hislerdir. Konu seçimi aĢamasında yaptığımız 

araĢtırmalarda korku ve fobinin gündelik yaĢamdaki etkisini, genetiğe bağlı olabileceğini, cinsiyete bağlı değiĢim 

gösterebileceğini ve aklımıza gelemeyecek çeĢitte fobi olduğunu görünce bu konuyu araĢtırmaktan büyük zevk 
alacağımızı düĢündük. Amaç: M.Ü Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin korku ve fobilerini, bunları ifade ediĢ 
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yöntemlerini ve diğer duyguların korku-fobiyle olan ilĢkisini anlamak. Yöntem:Yaptığımız kapsamlı araĢtırmalar 
sonucu hazırladığımız 37 soruluk soru formunu 150 kiĢiye uyguladık.110 geri bildirimle geri gelme oranı %73.3 

oldu. SPSS programında veriler analiz edildi. Analiz için hazırlanan tablo ve grafikler ki-kare testi ve sıklık dağılımı 
kullanılarak elde edildi. Bulgular: Anketi uyguladığımız 110 kiĢinin %60'ı kız %40'ı erkekti. Katılımcılarımızın 
ortalama olarak kiĢi baĢına düĢen 2.6 fobisi vardır. Katılımcıların %90'ı korkuya fiziksel tepki verirken, %80'i 

davranıĢsal, %77.2'si zihinsel tepki vermektedir. Katılımcıların %67.2'si korkularıyla birkaç dakika içinde baĢ 
edebilirken,%10'unun baĢ etmesi birkaç saatten uzun sürmektedir. %38.1'i sahip olduğu korkuların ailesinde de 
gözlemlendiğini söylerken yine %38.1'i korkuları yüzünden yaĢantısının olumsuz etkilendiğini açıklamıĢtır. %39'u 
korkularından dolayı çevresinden olmsuz tepki alırken %10'unun korkularını yenmek için profosyonel yardım aldığı 
sonucu ortaya çıkmıĢtır. Katılımcılarımız arasında korkuyla en çok bağdaĢtırılan renk siyahtır. En çok karanlıktan 
korkulduğu ortaya çıkmıĢ ve en çok verilen tepkinin kalp çarpıntısı olduğu belirlenmiĢtir. Sonuç: Gültekin ve 

Dereboy'un Türk Psikiyatri Dergisi'nde yayımladığı makaleye göre kadınlar erkeklere göre 1.7 kat daha fobiktir. 
Bizim yaptığımız anketin verilerine göre de kadınlar erkeklere göre 10.6 kat daha fobiktir. Yine Fritscher tarafından 
yapılan araĢtırmalara göre bir fobi hastasının 1.derece akrabalarında yaklaĢık 3 kat daha fazla fobi geliĢtirme 
olasılığı olduğu söylenmiĢtir. Yaptığımız araĢtırmadan aldığımız verilere göre fobik kiĢilerin %41'inin ailesinde aynı 
fobiye rastlanmaktadır. Sonuç olarak, M.Ü Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin yaĢamlarında korku ve fobinin 
etkileyici rol oynadığı belirlenmiĢ, korkunun cinsiyete ve genetiğe bağlı değiĢim gösterebileceği sonucuna varılmıĢ 
ve korkuya verilen ortak tepkiler olduğu gözlenmiĢtir. 

 

Poster No:53; 24-25 May 2011, EYU 

TIP FAKÜLTESĠ 1. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN AĞIRLIKLI ÖĞRENĠM YÖNTEMLERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Kızılay ME, Karababaoğlu F, ġimĢek A, Yalçın M, Sepin B. 

GiriĢ: Bilgileri öğrenmemizi sağlayan çeĢitli öğrenme yöntemleri vardır. Bunlar görsel, iĢitsel ve dokunsal öğrenme 
yöntemleridir. Her insanın ağırlıklı öğrenme yöntemi farklıdır. Amaç: Bu araĢtırmada Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin ağırlıklı öğrenme yönteminin bulunması amaçlanmıĢtır. Yöntem: Mevcudu 177 kiĢi 
olan 1. sınıf öğrencilerine hazırlanan 31 soruluk anket uygulanmıĢtır. Sonuçları SPSS(Statistical Package for the 
Social Sciences ) istatistik programıyla değerlendirilmiĢtir. Bulgular: Uygulanan bu anketin katılım oranı 
%49.7'dir. Ankete katılan 88 kiĢiden 61‟i kadın 27‟si ise erkektir. Sınıfın iĢitsel öğrenme ortalaması 19.80, görsel 

öğrenme ortalaması 15.90, dokunsal öğrenme ortalaması 18.35‟tür. Ankette kadınların dokunsal öğrenme 
ortalaması 17.85‟tir. Erkeklerin dokunsal öğrenme ortalaması 19.48‟tir. Erkeklerle kadınların arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamsızdır. Anketteki kadınların iĢitsel öğrenme ortalaması 29.30‟dur. Erkeklerin öğrenme 

ortalaması 20.93‟tür. Kadınlarla erkekler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır. Bir diğer öğrenme tekniği 
olan dokunsal öğrenme yönteminde kadınların ortalaması 17.85, erkeklerin ortalaması ise 19.48‟dir. Aradaki farkın 
istatistiksel olarak anlamsızdır. Sonuç: Anfi 1‟de yapılan anket sonuçlarına göre kadın öğrenciler ile erkek 
öğrencilerin öğrenme yöntemleri arasındaki fark bulunmamaktadır. Sınıftaki öğrencilerin iĢitsel öğrenme ortalaması 
en fazla, görsel öğrenme ortalaması ise en azdır. 

 

Poster No:54; 24-25 May 2011, EYU 

ALIġVERĠġ ALIġKANLIKLARI 

Bayraktar S, ġafak ĠN, Morgül Ç, Koloğlu BD, Kılıç Ġ. 

GiriĢ: AlıĢveriĢ, insanlık tarihinin her döneminde var olan, insanların maddi manevi gereksinimlerini karĢılamak için 

yaptıkları alım-satım iĢlemidir. AlıĢveriĢ alıĢkanlığı; bireyin bir ürün satın alırken nelere dikkat ettiği, neyi nasıl 
aldığı gibi tercihler bütünüdür. Amaç: ÇalıĢmamızın amacı MÜTF birinci sınıf öğrencilerinin alıĢveriĢ alıĢkanlıkları 

hakkındaki eğilimlerini tespit etmektir. Yöntem: Anketimiz MÜTF birinci sınıf öğrencisi 150 kiĢiye 28-31 Mart 2011 
tarihleri arasında uygulandı ve 132 dönüĢ alındı. Anketimiz çoktan seçmeli, evet-hayır ve likert türünde toplam 
otuz üç sorudan oluĢmaktadır. Toplanılan verilerin değerlendirilmesinde ise SPSS istatistik programını 
kullanılmıĢtır. Bulgular: Anketimizin cevaplanma oranı %88 ve anketimizi cevaplayan kiĢilerin %56,1‟i kadın 
%43,9‟u ise erkektir. AraĢtırmaya katılanlara göre alıĢveriĢin amacı %76,5 ihtiyaçları gidermek, %19,7 can 
sıkıntısından kurtulmak, %3 oranında da fiyatlar hakkında bilgi edinmektir. AlıĢveriĢ yaparken en çok dikkat edilen 
unsur %85,5 oranla ürün fiyatı, en az dikkat edilen unsur ise %17,6 oranla taksit ve ödeme koĢullarıdır. En çok 

para harcanan ürün %47 ile giyim olurken en az para harcanan ürün %0,8 ile ofis-kırtasiye olmuĢtur. 
Cevaplayanlar arasında internet üzerinden alıĢveriĢ yapma alıĢkanlığı olmayan %55,3 lük bir kesim varken %27,3 
ü yılda bir iki defa internet üzerinden alıĢveriĢ yapmaktadır. Katılanların %55,7‟si kusurlu bir ürün aldığında 
genellikle tüketici haklarına baĢvurmaktadır. Sonuç: AraĢtırmaya göre alıĢveriĢ alıĢkanlıkları kiĢilere bağlı olarak 
değiĢiklik göstermekle beraber en fazla fiyat dikkate alınarak ihtiyaç amacıyla yapılırken yine yarıdan fazla kiĢinin 
de tüketici haklarını kullandığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  
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Poster No:55; 24-25 May 2011, EYU 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 1. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ve 

UZMANLIK HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 
 
Gündoğdu V, YeĢilnur F, Sarcan YE, Çağlar M 
 
GiriĢ: Sağlıkta dönüĢüm programı çerçevesinde yeni bir bakıĢ açısıyla aile hekimliği uygulaması hayata geçiriliyor. 

Amaç: Aile hekimliği konusunda pek çok farklı görüĢ bulunduğundan biz de fakültemizin 1. sınıf öğrencilerinin bu 
konuda ne kadar bilgili olduğunu ve neler düĢündüğünü öğrenmek istedik. Yöntem: Belirlediğimiz konu 
çerçevesinde hazırladığımız 20 sorudan oluĢan anket, sınıfımızdaki 120 kiĢiye dağıtıldı. 110 anket cevaplandı, geri 
dönüĢ alındı. Bulgular: Anketimizin cevaplama oranı %91 olarak hesaplandı. Veriler SPSS istatistik paket 
programıyla değerlendirildi. AraĢtırmaya katılanlardan %40.9'u yeni geçilen aile hekimliği uygulamasını baĢarılı 
bulurken; %34.5'i fark yaratmadığını; %24.5'i baĢarısız olduğunu düĢünmektedir. Aile hekimi olabilmek için verilen 
temel tıp eğitimini % 25.5'i yetersiz ; %60'ı kısmen yeterli; % 14.5'i yeterli görmektedir. Aile hekimliği uygulaması 

ile ilgili hasta olanakları hakkında; % 46.4'ü hiçbir bilgisi olmadığını, %46.4„ü kısmen bildiğini söylerken; %7.3 ü 
yeterli bilgisi olduğunu belirtmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların %77.2‟si aile hekimliği ve birinci basamağa nitelikli 
hekim kazandırmak için pratisyen hekimlere sürekli eğitim programları düzenlenmesi gerektiğini, %45,5 i aile 

hekimliği üzerine uzmanlık eğitimi verilmesi gerektiğini düĢünmektedir. Sonuç: AraĢtırmamız sonucunda 
araĢtırmaya katılanların çoğunluğu temel tıp eğitimini kısmen yeterli bulmuĢ, nitelikli hekim kazandırmak için 
yapılması gereken çalıĢmalar olduğunu düĢünmüĢtür. Ayrıca araĢtırmaya katılanların yeni uygulama hakkında daha 
fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu saptanmıĢtır.  
 

Poster No:56; 1424-25 May 2011, EYU 

TIP FAKÜLTESĠ SEÇĠMĠMĠZĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Kaçmaz ġG, Gür S, Aydıncı F, Çetinkaya MZ.  

GiriĢ: Günümüzde üniversiteye hazırlanan gençlerin hayatını etkileyecek en önemli dönem tercih dönemidir. 
Günümüzde en popüler tercihlerden biri de tıptır. Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin 
tıp fakültesini tercih etmelerini etkileyen faktörleri değerlendirmektir. Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

1. Sınıf öğrencileri ile anket çalıĢması yapılmıĢtır. Bulgular: Dağıtılan 177 anketten 114 tanesi geri dönmüĢtür. 
Katılım oranı %64,4 tür. Katılanların %51,8'i kadın, %48,2'si erkektir. Katılanların %46,5'i ''tek hedefim tıptı'', 
%28,9'u '' hedeflerim arasında tıp da vardı ama ilki değildi'', %24,6'sı '' tıbbı hiç düĢünmüyordum'' seçeneğini 

iĢaretlemiĢlerdir. Katılımcıların %49,1'i ''sınav puanımla gidebileceğim en iyi yerdi'' seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir. 
Sonuç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun tıp fakültesi seçimlerinde 
kiĢisel tercihlerinin etkili olduğu sonucuna ulaĢtık. 

 

Poster No:57; 1424-25 May 2011, EYU 

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM 1 ÖĞRENCĠLERĠNĠN DERSLERE 

DEVAM/DEVAMSIZLIK DURUMU 

Çebi MA, Çakır MN, Özer SB, AlıĢ A. 

GiriĢ: Sınıfımızda bazı derslere katılım oranı yüksek iken bazı derslere katılan öğrenci sayısı oldukça düĢüktür. 
Amaç: Dönem 1 öğrencilerinin derslere katılım durumlarını etkileyen faktörleri ve hangi derslerde daha çok 
devamsızlık yaptıklarını araĢtırmak amaçlanmıĢtır. Yöntem: Amacımıza ulaĢabilmek için katılımcılara 30 soruluk 

birer anket yönelttik. Anketi sınıf tekrarı yapan öğrenciler dıĢında tüm öğrencilere dağıttık. Bulgular: Dağıttığımız 

155 anketten 140 (%90,3)'ını geri topladık. SPSS Ġstatistik Programı'nda yaptığımız analize göre öğrencilerin 
%22,9'u hemen hemen tüm derslere gelmekte, %60.7'si ara sıra devamsızlık yapmaktadır. %5'i ise yoklama 
alınan derslere bile bazen gelmemektedir. Öğrencilerin en önemsiz gördüğü 3 ders sırasıyla Biyoistatistik, Tıbbi 
Ġngilizce ve ICP (Klinik Uygulamaya GiriĢ)‟dir. Öğrencilerin katılmayı en az tercih ettiği 3 ders ise sırasıyla 
Biyoistatistik, Tıbbi Ġngilizce ve Kimya‟dır. Derse katılım isteğini en çok arttıran faktör öğretim üyesinin anlatımının 
iyi olmasıdır. Bu faktör öğrencilerin %65,0'inin derse ilgisini kesinlikle arttırmaktadır. Derse katılım isteğini arttıran 

diğer faktörlerse sırasıyla dersin yoklamasının olması (%62,1 kesinlikle arttırıyor), konunun öğrenci tarafından 
önemli görülmesi (%52,1 kesinlikle arttırıyor) ve konunun öğrencinin ilgisini çekmesidir (%35,7 kesinlikle 
arttırıyor). Konunun öğrenci tarafından sıkıcı bulunması öğrencilerin %55,0'ının derse katılma isteğini kesinlikle 
düĢürmektedir. Okulun fiziki koĢulları öğrencilerin %70,7'sinin katılım isteğini etkilememektedir. Derslerin Ġngilizce 
olması öğrencilerin %45,7‟sinin katılım isteğini olumsuz etkilerken %50,7‟si için etkisizdir. Sonuçlar: AraĢtırma 
sonuçlarına göre kadınların erkeklerden daha az devamsızlık yaptıkları görülmüĢtür. Öğrenciler önemsiz gördükleri 

derslere daha az katılmaktadır. Kliniğe yönelik olmayan dersler genel olarak daha önemsiz görülmektedir.  
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TÜRKĠYE-AVRUPA BĠRLĠĞĠ MÜZAKERE SÜRECĠ VE BU DÖNEMDE TÜRKĠYE’NĠN SAĞLIK 

POLĠTĠKASI 

TaĢ SÇR, Aral C, Sağıroğlu S, Telci H, Ütük B.  

GiriĢ: Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliği müzakereleri ve adaylık süreci 1963 yılında baĢlamıĢtır. Hâlâ devam 
eden bu sürecin ne zaman ve nasıl bir neticeyle biteceği de merak konusudur. Amaç: Bu araĢtırmayla amacımız tıp 
fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin Avrupa Birliğine giriĢ süreci hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunu, ne kadar 

ilgili olduğunu, Türkiye‟nin Avrupa Birliğine katılacağına olan inancının ne durumda olduğunu değerlendirmektir. 
Aynı zamanda müzakere sürecinin Türkiye‟nin yaĢam standartlarına ve özellikle sağlık standartlarına katkılarının ne 
derecede olduğuna dair tıp fakültesi öğrencilerinin görüĢlerini değerlendirmektir. Yöntem: Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri arasından rastgele 147 öğrenciye uygulanan, yirmi dört sorudan oluĢan 
araĢtırma ve bilgilendirme formuyla hedeflenen donelere ulaĢmak amaçlanmıĢtır. Bulgular: Dağıttığımız soru 
formunun cevaplanma oranı %75,5‟dir. Anketimizi cevaplayan 111 katılımcının %55,9‟u kız, %44,1‟i erkektir. 
Katılımcıların yaĢ ortalaması 19.2‟dir (17-25). Katılımcıların %49,1‟i Avrupa Birliği‟nin kurulduğu tarih aralığını 

doğru bilmekteydi. Katılımcılarımızdan %60,4‟ü on yıl içinde Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne gireceğini %19,8‟i ise 
gireceğini düĢünmektedir, kalan %19,8‟nin bu konuda bir fikri yoktur. Katılımcılarımızın %52,2‟si Avrupa birliğine 

üye olmamız halinde sağlık ve eğitim alanında geliĢmemizi hızlandıracağını düĢünürken, %25,2 si bu görüĢe 
katılmamaktadır. Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne üyelik sürecinde katılımcıların %75,5‟i Avrupa Birliği ülkelerinin 
Türkiye‟ye karĢı önyargılı olduğunu düĢünmektedir. %47,3‟ü ise Avrupa Birliği için ülkemizin yeterli düzeyde 
geliĢmiĢ olmadığını düĢünmektedir. Sonuç: Katılımcıların büyük çoğunluğu 10 yıl içinde Türkiye‟nin Avrupa 
Birliği‟ne girebileceğini düĢünmemektedir. Bunun sebebi olarak da Türkiye‟nin yeterli Ģartlara sahip olmasından 

çok, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye‟ye karĢı önyargılı davrandığını göürüĢü öne çıkmaktadır.  
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EĞĠTĠM PROGRAMI VE SINAVLARIN DEĞERLENDĠRMESĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLER 

 

Yıldırım S, Yıldız R, Karakurt ZÖ, Aslan S, BaĢar F. 

 

GiriĢ: Eğitimin en temel öğesi olan öğrencilerin görüĢlerinin dikkate alınması eğitimin verimliliği açısından çok 

önemlidir. MÜTF tarafından Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu‟na (UTEAK) sunulan özdeğerlendirme raporunda 

ve Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Görev Tanımı„nda da belirtildiği gibi öğrenci merkezli eğitimin, çağdaĢ tıp eğitimi 

kriterlerinde önemli yer tuttuğu açıkça görülmektedir. Amaç: MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin eğitim programı 

hakkındaki görüĢleri ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Yöntem: 2010-2011 dönemindeki 1. sınıf öğrencilerinin 

tümüne ders programının genel iĢleyiĢi, komite sistemi ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili 26 sorudan 
oluĢan anketimiz 07.04.2011 tarihinde uygulanmıĢ, anketlerin %74'ü geri toplanmıĢtır. Veriler SPSS 17.0 

programında analiz edilmiĢtir. Bulgular: Öğrencilerin %82,9 u ders programı hazırlığında öğrenci-öğretmen 

iĢbirliği olması gerektiğini düĢünmektedir. Katılımcıların %64,1‟i ders programının fazla ağır olduğunu, %84,7„si 
ders programı düzeninin baĢarısını etkileyeceğini düĢünmektedir. Öğrencilerin %75,7„si sınav sonuçlarının 
değerlendirilmesiyle ilgili yeteri kadar bilgi sahibi değildir ve katılımcıların %81,1„i sınavların bilgi düzeyini 

değerlendirdiğine inanmamaktadır. Sonuç: Sonuçlar göstermiĢtir ki öğrenciler ders programının yalnızca saatlerin 

öğretim üyelerine uygunluğuyla değil; profesyonel yaklaĢımla hazırlanması gerektiğini ve bu tercihin baĢarıyı 
etkileyeceğini düĢünmektedir. Değerlendirme ile ilgili sonuçlar ise; öğrencilerin sınav sonuçlarının 

değerlendirilmesinde yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını gösterirken, sınavların bilgi düzeyini ölçtüğüne 
güvenmemektedirler. Sonuçlardan yola çıkarak belirtecek olursak; öğrencilere değerlendirme aĢaması ile ilgili bilgi 
vermek amacıyla toplantıların yapılması ve eğitim programı hazırlanırken öğrencilerin bu sürece daha fazla dahil 

edilmesi gerekmektedir.  
 

Poster No:60; 1424-25 May 2011, EYU 

YURT DIġINDA TIP EĞĠTĠMĠ 

Çakan Y, Çırakoğlu M, Çulpan Y, Arslan Ġ, Arslan S. 

GiriĢ: Günümüzde ülkeler arası etkileĢimin artmasıyla, yurt dıĢında eğitim, öğrenciler için vazgeçilmez olmuĢtur. 
Bu araĢtırma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin yurt dıĢında tıp eğitimi hakkındaki 
görüĢlerinin öğrenilmesi için yapılmıĢtır. Yöntem: AraĢtırmada anket yöntemi kullanılmıĢtır. Anket %6,4'ü yurt 
dıĢından gelmiĢ ve %93,6'sı Türkiye'de eğitim görmüĢ öğrenciler olmak üzere iki farklı gruba uygulanmıĢtır. 1. sınıf 
öğrencilerinin tümüne dağıtılan anketlerden 124'ü geri dönmüĢtür (%82,6). Katılımcıların %53,2'si kadın, %46,8'i 
erkektir. Sosyo-demografik özellikler, yurt dıĢında tıp eğitiminden beklentiler, hangi ülkelerde eğitim görmek 

istenildiği gibi konular içeren 20 soruluk anket 04-07 Nisan tarihleri arasında uygulanmıĢtır. Veriler SPSS V17.0 
programıyla değerlendirilmiĢtir. Bulgular: Yapılan araĢtırmada, yurt dıĢında eğitim almak isteyen öğrencilerin 

oranı %56 iken, öğrencilerin %44'ü bu fikre olumsuz yaklaĢmıĢtır. Katılımcıların %51,7'si uzmanlık eğitimi için yurt 
dıĢına gitmek isterken, %24,7'si yaz programlarını tercih ettiğini belirtmiĢtir. Yabancı öğrencilerin ise %100'ü 
baĢka bir ülkeye daha gitmek isterken, hepsi bunu uzmanlık dönemi için tercih etmiĢtir. Katılımcıların %49,1'i yurt 
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dıĢında tıp eğitimi için ABD'yi tercih etmiĢtir. Öğrencilerin, ülke tercihinde ön planda olan kriterler arasında; staj 
olanaklarına %78,4, eğitim kalitesine %85,4 oranında önem verdiği saptanmıĢtır. Ayrıca öğrencilerin %50'si yurt 

dıĢında alınacak tıp eğitiminde ülkeler arası iĢbirliğinin önemli olduğunu vurgulamıĢtır. Sonuç: Yapılan araĢtırma 
sonucunda, katılımcıların çoğunluğu yurt dıĢında özellikle ABD'de tıp eğitimini cazip bulmuĢtur. Yabancı öğrencilerin 
de eğitim için Türkiye'yi tercih etmesine rağmen uzmanlık eğitimini baĢka bir ülkede almak istediğini saptadık. Yurt 

dıĢında eğitim ne kadar zor gözükse de, öğrenciler eğitim kalitesi ve staj olanaklarının daha iyi olduğunu 
düĢünmüĢlerdir. Bu konuda ülkeler arası iĢ birliği arttırılarak, öğrencilere kolaylık sağlanmalıdır. 
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MÜTF BĠRĠNCĠ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠSTANBUL'DAKĠ KÜLTÜR VE EĞLENCE ANLAYIġI  

ġaĢı E, Çelik S, Carus KĠ, GeriĢ Y, Avcı RN. 

GiriĢ: Üniversite öğrencileri derslerin dıĢında kalan vakitlerini, okudukları Ģehirlerdeki olanaklar ölçüsünde 

değerlendirirler. Eğer okuduğumuz Ģehir Ġstanbul ise, bu olanaklar diğer Ģehirlere oranla daha geniĢtir. Öğrencilerin 
bundan eğlence ve kültür alanında yararlanma Ģekli ve tercihleri önemlidir. 

Amaç: MÜTF öğrencilerinin Ġstanbul'daki kültür ve eğlence eğilimlerinin ne yönde olduğunu belirlemek, bunlardan 

ne ölçüde yararlanabildiklerini açığa çıkarmaktır. Yöntem: 2010-2011 dönemindeki 177 birinci sınıf öğrencisine 
150 anket dağıtıldı. 122 tanesi toplandı. Çoktan seçmeli, evet-hayır iĢaretlemeli, bazıları kendi içinde ayrılan 22 
soru birinci sınıf öğrencilerine yöneltildi. Birinci sınıf öğrencilerinin Ġstanbul'da tercih ettiği semtler, mekanlar, 
sinema, tiyatro, konser gibi alanlardaki tercihleri ve bunlara ayırdıkları zaman hakkında elde edilen bilgiler "SPSS 

Statistcs" programına girilerek verilerin analizi yapıldı. Bulgular: Anketimize katılan birinci sınıf öğrencilerinin 
%56,6'sı kadın, %43,4'ü erkektir. Katılımcıların %48,4ü hazırlık okumuĢ, %51,6'sı okumamıĢtır; %55,7'si 2 yıldan 
az süredir Ġstanbul'da bulunmaktadır. Katılımcılara eğlence öncelikli etkinliklerinde daha çok tercih ettikleri yer 
sorulduğunda %31,1'i Taksim, %15,6'sı Kadıköy, %13,9'u Boğaz, %13,5'i BeĢiktaĢ-Ortaköy denmiĢtir. Kültürel 
etkinliklerde tercih ettikleri alanlar sorulduğunda %71,3'ü sinema, %40,2'si konser, % 38,5'i tiyatro cevabı 
verilmiĢtir. Katılımcıların %82,8'i Ġstanbul'daki eğlence alanlarının yeterli sayıda olduğunu; %73,8'i kültürel 
etkinliklerin yeterli nitelikte olduğunu düĢünmektedir. Sonuçlar: ÇalıĢmaların sonucunda görülmüĢtür ki, 

katılımcıların büyük çoğunluğu baĢta sinema olmak üzere pek çok kültürel aktiviteye zaman ayırmaktadır ve 
eğlence öncelikli aktivitelerinde en çok Taksim'i tercih etmektedir. Yine büyük çoğunluk, Ġstanbul'da eğlence 
alanlarının ve kültürel etkinliklerin yeterli olduğunu düĢünmektedir. Katılımcılar Ġstanbul'da, genelde eğlence 
öncelikli aktiviteleri tercih etmekte; buna daha çok gündüz zaman ayırmaktadır. Ġstanbul'da daha uzun süredir 

bulunanlar, kısa zamandır bulunanlara göre eğlence ve kültür alanlarındaki aktivitelere daha fazla zaman 
ayırmaktadır.  
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INTIMATE RELATIONSHIP AMONG YOUTH 

Havyarimana D, Abdulhamid N, Aigbovbiosa M, Ahmed Hussein S. 

Introduction: Sexuality among youth is an extraordinary diverse topic. As per our research we limited ourselves 

to intimate relationship among youth. Since every society‟s pride and future depend on its youth, it is of 
paramount important to take into consideration the social aspect of youth‟s life. Intimate relationship is 
unquestionably an interesting and contemplative field that requires a devoted cogitation. Aim: The aim of this 
research was to know the following: Experience, attitude and perception of the students about intimate 
relationship, its effect on their academic performance and also determine their perception concerning sex 

education. Method: Study was conducted on first year students of Marmara University School of Medicine. On 

March 30th 2011, questionnaires were given to 130 students present in class at that time and we received 90 of 
them. Open and close ended questions were used in the questionnaire and we used SPSS program to analyze the 
data. Results: Mean age of participants (Male: 35.6%, Female: 64.4%) is 19 (17-22). 28.9% are in an intimate 
relationship whereas 71.1% are not . 40% are against pre-marital sexual intercourse . Although 62.2% think it is 
good to provide sex education to children, only 21% received sex education during their childhood. Conclusion: 
According to our research, culture and religion prevent many students to get involved in an intimate relationship. 
On the other hand, love as source of happiness and avoidance of loneliness is the main reasons for their 

involvement in an intimate relationship. Most of the students agree that their being in an intimate relationship 
does not have any adverse effect on their academic performance or social life. Although most of the students 
believe that sex education should be provided to children, few of them did receive sex education in their childhood. 
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DREAMS AND THEIR CONNECTION TO REAL LIFE 

 
Dervishi I, Mammadov E, Jalal MJ, Shahpazov O, Hasso J. 

 
Introduction: Our research concerns dreaming, one of the most interesting and mysterious topics of neuroscience 

today. Aim: The purpose of this project is to determine if there is a connection between our daily conscious life 
and dreaming. Method: We distributed a questionnaire consisting of 17 questions to 100 first-year students. The 
calculated efficiency is 80%, since 80 people returned the completed survey. The acquired data was processed by 
SPSS using Chi-square test and frequency comparison. Results: Analysis of the survey has shown that first-year 
students dream 2-4 times a week on the average. Most of them remember 25-50% of their dreams. Male 
participants say that the two most common feelings they experience during dreams are excitement and stress, 
whereas females feel excitement and fear. Of the students, 88% recognize the people they see in their dreams. On 

average most of the students claimed that they rarely see answers to their problems while dreaming. 89% of 
students see colorful dreams, whereas 11% see black-and-white ones. Most of the students agree on being 
sometimes involved in aggressive behavior in the dreams. 82% of the students answered that the external 
environment (noises, temperature, special senses) affect their dreaming experiences. Conclusion: Based on both 

survey results and scientific studies, we have come to a conclusion that there is a connection between dreams and 
waking cognition. Numerous factors such as gender, nutrition, emotional and psychological state of a person 
affects the content, frequency, and quality of his or her dreamsPoster No:60; 14-15 May 2011, EYU 
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WS No: 1 

YAZMAK VE YORUMLAMAK ( Metin Yazarlığı ve Söylem Analizi) 

Yard. Doç. Dr. Nejdet Neydim 

1955 yılında ÖdemiĢ'te doğdu. Ġlk ve Ortaöğrenimini ÖdemiĢ'te tamamladıktan sonra Ġstanbul Üniversitesi 
Yabancı Diller Yüksek Okulu Almanca Bölümünü bitirdi. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (1979–1981), M. E. 

B. Ġstanbul Yabancı Diller Yüksek Okulu (1980–81), Ġ. Ü. Basın Yayın Yüksek Okulunda (1983–88) ve Devlet 
Konservatuarında (1990–1995) öğretim görevlisi, Ġ.Ü. Yabancı Diller Bölümünde (1985–2003) okutman olarak 
çalıĢtı. Yüksek lisansını Edebiyat Fakültesinde Çeviri Kuram ve Uygulamaları Anabilim Dalında tamamladı (1992–
96). 

Nejdet Neydim‟in Almanca'dan yaptığı Ģiir çevirileri (Bertholt Brecht, Peter Haertling, Günter Grass, Erich 
Kaestner, Erich Fried) Ġnsancıl, Cumhuriyet Kitap dergilerinde; Çocuk Edebiyatı öykü, Ģiir ve çevirileri Kırmızı 
Fare, Milliyet KardeĢ, Ebe Sobe dergilerinde; Çocuk Edebiyatı üzerine eleĢtiri yazıları Cumhuriyet Kitap, Dünya 

Kitap, Çoluk Çocuk dergilerinde yayımlandı. Alman Çocuk Edebiyatı yazarları Peter Haertling ve Janosch‟tan, 
Avusturya Çocuk Edebiyatı yazarı Christine Nöstlinger'den çeviriler yaptı. Ġstanbul‟da yayın yapan Açık Radyo‟da 
Lambanın Cini Çocuk Kültürü ve Edebiyatı Programını (Ekim 2002-Nisan 2003) hazırladı ve sundu.  

Münih Uluslararası Gençlik Kütüphanesinde üç ay araĢtırmalarda bulunan Nejdet Neydim'in Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatına dönük Ģiir, öykü, roman ve araĢtırma kitapları bulunmakta.  

Alman Dili Eğitimi Çeviri Kuram ve Uygulamaları Bilim Dalında 80 Sonrası Paradigma Değişimi Açısından Çeviri 

Çocuk Edebiyatı baĢlıklı çalıĢmasıyla 2000 yılında doktorasını tamamlayan Necdet Neydim, 2003 yılında 
Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak 
atandı. Almanca, Ġngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dallarında Metin Ġnceleme, 
KarĢılaĢtırmalı Edebiyat, ÇADE (Çeviri Amaçlı Dil Edinci), KarĢılaĢtırmalı Dilbilgisi, Biçem Söylem Çözümlemesi, 
Dil Ġçi Çeviri, Terim Bilgisi dersleri vermektedir. 

ÇIKEDAD'ın (Çocuk ve İlkgençlik Kültürü ve Edebiyatı Araştırmacıları Derneği) kurucu baĢkanı Çocuk Hakları 
Koalisyonu, Çocuk Ġhmal ve Ġstismarını Önleme Platformu kurucu üyelerindendir. ÇAM (Çocuk AraĢtırmaları 

Merkezi) kurucusudur. Çok sayıda eserinden bazı örnekler: Ġsmail ve Babamın 68 KuĢağı , Çizmeli Kedi 
Yayınları, İstanbul 2009, Sen Islık Çalmayı Bilir misin? , Günışığı Kitaplığı, İstanbul 2005, Mein Freund Das 
Gaenseblümchen (Papatya Dostum Benim), Verlag Anadolu GmbH, Hücckelhoven, 2004…  

Metin yazarlığı hem kendini ifade etmede hem de kendini tanıma ve tanımlamada önemlidir. Bunu 
gerçekleĢtirebilmek yaĢamla iliĢkiyi daha sağlıklı hale getirir 

 WS NO: 2 

ĠNTÖRN GÖZÜYLE 6. SINIF 

Yalman Eyinç-Buğu Usanma Koban. 

Yalman Eyinç 

2005-günümüz MÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi 

2007-2008 TurkMSIC BaĢkanlığı 

1997-2005 Kadıköy Anadolu Lisesi 

2002-2004 ADK BaĢkan Yardımcılığı 

2001-2003 Basın Kolu BaĢkanlığı 

“1. 2. 3. Sınıf Ögrencileriyle intörnlük maceralarının paylaĢimı  

 

WS No:3 

ġARAP TADIMI 

Bülent Karadağ. 1968 yılında Kilis‟te doğdu. 1997 yılında Marmara Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıklarında 

çalıĢmaya baĢladı. ġarap tadımı ve kültürüne ilgisi de o yıllarda baĢladı. Aldığı temel tadım kurslarından sonra 
kendimi yetiĢtirmeye çalıĢtı. 2007 yılında Göğüs Cerrahisi Dergisinde “ġarap Tadımı” konusunda makalesi 

yayınlandı. Halen bahçesinde Sangiovese asmalarından Ģarap yapmaya çalıĢırken, Gelibolu‟nda dostlarının 
bağındaki üzümler için gönüllü danıĢmanlık yapmakta. 

 

Katılımcıların Ģarap tadımı ile ilgili temel bilgileri edinmelerinin sağlanması, Ģarap tadımında beĢ duyunun 
yardımıyla yorum yapabilmeleri. 
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WS No: 4 

SİMETRİ-ASİMETRİ 

Cevdet Nacar. Öğr. Gör. M.Ü. Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı. 

Sağ el, sol el kullanımı, kalp, karaciğer gibi iç organların yerleĢimi, makromolekülleri oluĢturan aminoasitler ve 
Ģekerlerde bulunan moleküler asimetrilerin kökeni ve birbirleriyle iliĢkisi hakkında etkileĢimli bir çalıĢma. 
 

WS No:5 

EBRU: SUYUN GÖRDÜĞÜ RÜYA 

Hülya Çullu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü 1996, Marmara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim Ana Dalında “Ġlköğretim Çağında DavranıĢ Bozukluğu Görülen Çocuklarda 
Resim-ĠĢ Eğitimi Yolu Ġle Yaratıcılığın Uyarılması ve DeğiĢim Süreçlerinin Ġzlenmesi”konusunda Yüksek 
Lisans yaptı. 
 
2007 yılından beri de Uludağ Üniversitesi ve Aura Psikoterapi Merkezi ortaklığında gerçekleĢtirilen Sanatla Terapi 

ve Yaratıcılık Eğitimine Yard. Doç. Nevin Eracar süpervizyonun da devam etmektedir.  

Bugüne kadar BağlarbaĢı Ġlköğretim Okulu ve Ġstanbul Lisesi'nde öğretmenlik yapmıĢtır. 2002den beri Ġcadiye 
Ġlköğretim Okulunda eğitim vermeye devam etmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadır. 
12/2007-02/2008 tarihleri arasında, fiziksel engellilerle gerçekleĢtirilen MSD Kendini Engelleme Projesi‟nde Nevin 
Eracar Gözetiminde atölye çalıĢmaları geliĢtirmiĢ ve yönetmiĢtir. Halen Otistikler Derneği ve Aura Psikoterapi 
Merkezi Ortak Projesinde gönüllü eğitmen olarak da çalıĢmaktadır. 1996 Genç Sanatçılar Bienali, 1996 Çatalca 
Belediyesi Karma Resim Sergisi, 1997 Edirne Trakya Ünv.”Edirne Konulu” peyzaj Sergisi, 1997 Bostancı Kültür 
Merkezi Karma Resim Sergisi, 1998 Adile Sultan Kasrı Karma Resim Sergisi, 2002 Adile Sultan Kasrı Öğretmenler 

Karma Resim Sergisi, 2008 Necati Bey huzur evi Karma Fotoğraf Sergisi‟ne katılmıĢtır. 
 

Geleneksel Türk Ebru Sanatını yakından tanımak isteyenler için düzenlemiĢ olduğumuz tek günlük çalıĢmada, 
ebrunun ne olduğu, tarihi, malzemeleri hakkında bilgiler aktarmak, katılımcıların kağıt üzerine ebru uygulamaları 
yapmaları sağlamak.   

WS No: 6 

AMELĠYATHANEDE BĠR GÜN 

Cumhur Yeğen. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‟ni 1983 yılında bitirdi. Uzmanlık eğitimini 1990 yılında 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı‟nda tamamladı. Halen MÜTF Genel 

Cerrahi Anabilim Dalı BaĢkanlığı ve Cerrahi Bilimler Bölüm BaĢkanlığı görevlerini yürütmektedir. 

Kendileri hastanemizde katılımcıları bekliyor olacak. Katılımcılar bir cerrahi uygulamayı gözlemleme 

Ģansı bulacaklar. Belki de bir ameliyat yakından izlenebilecek. 

WS No: 7 

ACĠL ZĠYARETĠ 

Arzu Debizbaşı. MÜTF Acil Anabilim Dalı BaĢkanı, HaydarpaĢa Numune Hastanesi Acil Klinik ġefi 

Acilin karmaĢık ve heyecanlı dünyasında ustasının rehberliğinde bir kaç saat sürcek bir tanıklığa ne 

dersiniz? 

WS No: 8 

DUYU OYUNLARI 

Başak Oğuztaş Saçlıoğlu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümünden 

1988‟de mezun oldu, 1990‟da aynı kurumda araĢtırma görevliliğine baĢladı. 1992‟de yüksek lisans, 2002‟de 
sanatta yeterliliğini bitirdi. ÇeĢitli sanat etkinliklerine katıldı, bazı tasarım yarıĢmalarında ödüller aldı, tasarımları 
endüstride uygulandı. Halen M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıĢıyor. 

Amaç: Renkler kullanarak görme ve iĢitme duyuları arasında bir çeĢit çeviri oyunu gerçekleĢtirmek. ÇalıĢmanın 
amacına ulaĢabilmesi için, konsantre olabileceğine ve duygularını gizlemeden çalıĢabileceğine inananların katılması 
önemlidir. 
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WS No: 9 

CĠLT SAĞLIĞI/BAKIMI VE GÜZELLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YANLIġ BĠLDĠKLERĠMĠZ, 

BĠLMEDĠKLERĠMĠZ VE DAHA FAZLASI  

Beyhan Arıkan. 1985 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden ve 1992 yılında Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp 

Fakültesi'nden mezun oldu.1998 yılında Ankara Hastanesi'nde Aile Hekimliği Ġhtisası‟nı tamamladı. 2004 yılında 
Sağlık Bakanlığı'nın Medikal Estetik Uygulamalı Eğitim Programı‟nı tamamladı. Lazer Epilasyon, Botoks, Mezoterapi, 
Dolgu Maddesi Enjeksiyonu konularında özel eğitim sertifika programlarını tamamlayarak, medikal estetik 
uygulamalarına baĢladı.  

Cilt sağlığının korunması ve cilt bakımı için sık sorulan sorulara yanıt aranacağı, basit uygulama önerilerinin ve 

ipuçlarının tartıĢılacağı, eğlenceli bir tartıĢma 

WS No: 10 

TEMEL FOTOĞRAF SEMĠNERĠ 

Ercüment Yıldırım. 1975‟de Ġstanbul da doğdu. KabataĢ Erkek Lisesinde baĢladığı eğitimini; 

AccademiaĠtaliana / Photograpyand New Media / 1999 (Floransa, Ġtalya) ve University of Amsterdam / 

MBA / 2003 (Amsterdam, Hollanda) da tamamladı. 1997 – 2008 yılları arasında moda ve gezi dergileri 

için pek çok ülkede fotoğraf çekti. 2002 – 2011 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi fotoğraf 

bölümü, Bilgi Üniversitesi fotoğraf ve video bölümü, Amsterdamcinemainstitute 

Amsterdamuniverstynewmediaandguerilla marketing okullarında Fotoğraf, Sinema ve Görsel strateji 

dersleri verdi.  

YayınlanmıĢ 2 kitabı, çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Dört kiĢisel Sergisinin yanısıra, 12 Karma 

sergiye katıldı. Sanatçının farklı disiplinlerde de eserleri bulunmaktadır. 

Fotograf Sergileri 

1996 AccademiaĠtaliana – Karma sergi 

1998 NiĢantaĢı Sanat Galerisi – Afiyet Olsun – KiĢisel Sergi 

1998 AccademiaĠtalania -  KiĢisel Sergi 

1999 Fransız Kültür merkezi – Karma sergi 

2006 Ġstanbul Uluslararası Fotograf  Bienali 4 sergi (Sony Etkinliği) 

 

Filmotografi : 

1996 Dağın DerviĢi  /  Dv Cam  /  Kısafilm 

1996 On theRock / Belgesel /  NationalGeographic /8 Bölüm 

1997 Meteora / Belgesel  / NationalGeographic / 2 Bölüm 

1998 Türk KuĢu / Belgesel / TRT / Dv Cam 

1999 MusicaĠnternational / Belgesel / 4 Bölüm  - MCM France  / Dv cam 

2000 Kardelen / Kısa Film / Mini Dv,  Amorphia / Kısa Film / Mini Dv 

2001 Eflatun / Kısa Film / Mini Dv,   Kara Gece / Kısa Film Stop Motion / Dia + Mini Dv 

2003 HĠÇ  - 35 mm /  Türk yunan ortak yapımı  /  yunanistan da vizyona girdi 

2004 Bolivya Güncesi    /   NationalGeographic  / Hd Cam 2 Bölüm 

2005 Yüksek ĠĢler  / Belgesel / CnnTurk /  8 bölüm HD Cam 

 

Fotograf sanatın diğer dalları gibi bir anlatım dilidir. Sadece "doğadaki objeleri ıĢık aracılığı ile 

kaydetmek" olarak kabul edilemez. Fotografın içinde teknik, estetik, anlatım gibi öğeler de yer alır. 

Bu çalıĢmada temel hedef katılımcıların teknik birikimlerini yeterli seviyeye ulaĢtırmak, estetik ve içerik 

birikimlerine katkıda bulunmaktır. Ġçerikte; fotoğrafı oluĢturan temel unsurlar, fotoğraf makineleri, ıĢık, 

ve fotoğrafla ilgili pek çok ipucu yer alacaktır.  

WS No: 11 

ZUMBA Fitness® 

Hande Ermiş. Hande ErmiĢ, 1999‟da Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra kariyerini dans 

öğretmenliği alanında devam ettirdi. Boğaziçi Üniversitesi Dans Kulübü BÜDANS‟ta Latin danslarıyla tanıĢan Hande 
ErmiĢ, Türkiye Dans Federasyonu‟nun düzenlediği International Latin yarıĢmalarında birincilikler aldı.  

2003‟ten bu yana aktif sporculuğu bırakarak eğitmenliğe ağırlık veren ErmiĢ, 5 sene International Latin dalında 

hakemlik yaptı. ErmiĢ, Dans Federasyonu Antrenörlük Sertifikasına sahip. 12 senedir çeĢitli dans okulları, kurumlar 

ve üniversiteler, ilk ve orta öğretim okullarında Latin dansları eğitmenliğini sürdürmekte. Zumba Fitness® eğitimini 
Hollanda‟da alan ErmiĢ, Zumba® derslerini keyifle sürdürüyor, kolay ve eğlenceli bir spor olarak herkesin de büyük 
zevk alacağına inanıyor.  
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Zumba®, kıpır kıpır latin ve enternasyonel ritimleri, takip edilmesi kolay dans hareketleriyle birleĢtirerek 
egzersizi partiye dönüĢtüren bir fitness programıdır.  

Dünyada 10 milyonun üstünde fanatiği oluĢan Zumba®, yavaĢ ve hızlı ritimlerin kombinasyonlarıyla, bütün 
vücudunuzu çalıĢtırmayı hedefleyerek, kalorilerinizi yakarken aynı zamanda vücudunuzu Ģekillendirir.  

Zumba® ile spor yaptığınızı anlamazsınız!  

WS No: 12 

SAĞLIK ĠÇĠN TEMEL EGZERSĠZ ÖNERĠLERĠ 

Nuri Topsakal 

 Doktora, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Anabilim Dalı, Spor ve Sporcu Sağlığı 

Bölümü, 2002-2007 “Kürek Sporunda Ekip Performansına Bireysel Katkının AraĢtırılması” 

 Yüksek Lisans, M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Anabilim Dalı, Spor ve Sporcu 

Sağlığı Bölümü, 1993-1996 “Su Üzerinde ve Kürek Ergometresinde Egzersiz Öncesi ve Sonrası 

Performans ve Kan Parametrelerinin KarĢılaĢtırılması. 

 Lisans, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 1988-

1992 
 

Murat Maosai (Personal Trainer) 

 Lisans, Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

 Personal Trainer 

 Eğitim Sorumlusu 

 Fitness Yöneticiliği 

 Fitness Eğitmenliği  
 
Sağlık için egzersiz yaparken yaralanmaları önleme, efektif çalıĢma ve geliĢmeyi takip ederek sporu yaĢam biçimi 
haline getirmek için temel önerilerin anlatımı 

 
WS No: 13 

OSMANLI TARĠHĠ 

Goncagül Haklar.  Prof.Dr. M.Ü. Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı. 

 
Osmanlı tarihine bambaĢka bir açıdan bakıyor, öncelikle karanlıkta kalmıĢ ilginç olayları hatırlıyoruz. Çelebi 

Mehmet‟in büyük sırrı ne? “Beni seven arkamdan gelsin” sözü hangi Ģehzadeye ait? Ġstanbul‟un fethinde 
ÇemberlitaĢ nasıl bir rol oynadı? Bizans‟ı dize getiren ġahi toplarının akibeti ne oldu? ġehzade terbiye etmenin yolu 
kızılcık sopasından mı geçer? Pastırma Türk mutfağına nasıl dahil oldu? Kürekçi Pedro nasıl Osmanlı‟nın en aranan 
hekimi oldu? Hangi padiĢah‟ın 130 çocuğu vardı? Fransızları korkutmak için Almanlar Osmanlı Ġmparatorluğundan 
nasıl bir destek aldı? Namık Kemal Osmanlı Ġmparatorluğuna kaç yıl ömür biçti? PadiĢahların ölüm nedenleri 
nelerdir? Üç kıtaya yayılmıĢ 600 yıllık Osmanlı imparatorluğunun tarihindeki önemli dönüm noktaları... Neden-

sonuç iliĢkileri...ve yepyeni konular…. 
 

WS No: 14 

ĠÇĠNĠZDEKĠ KIVILCIMI KARĠYER ĠÇĠN ATEġLEYĠN… 

Özlem Sarıoğlu. Profesyonel hayattaki kiĢilere, kariyerlerini idealleri ve özdeğerleri doğrultusunda 

geliĢtirmeleri için koçluk yapmaktadır. Gerek kiĢisel gerek kurumsal geliĢimde dengeyi gözetir. Koçluk 

yaptığı bireylerin içindeki farklı seslerin ve farklı ihtiyaçların duyulmasına alan verir. Bireylerin 

kariyerlerinin hayatlarının bir parçası olduğunu; bireylerin ise sistemlerin parçalarını oluĢturduğunu 

dikkate alarak koçluk sürecini kurgular. Kurumsal koçlukta, sistemin bütününü örgütsel geliĢim 

çerçevesinde değerlendirmek gerektiğine inanmaktadır.  

2006‟dan beri Uluslararası Koçluk Federasyonu‟nun (International Coaching Federation –ICF) bir 

üyesidir ve ICF'in Türkiye'de akredite ettiği ilk 30 koçtan biri olarak Associate Certified Coach (ACC) 

ünvanını taĢımaktadır. Koçluk yaparken, yaratıcılığı harekete geçirme odaklıdır ve içten dıĢa değiĢim 

odaklı olarak kiĢilerin doğal tarzlarına önem vermektedir.  

Vivi Soryano Kariyerine Boğaziçi Üniversitesi ĠĢletme Bölümünde lisans ve yüksek lisans derecelerini 

tamamladıktan sonra bir giriĢimci olarak baĢladı. Ġkinci kariyerine ise Lesley Üniversitesi Psikoloji 

Bölümünde yüksek lisans yaparak baĢladı. DıĢavurumcu sanat terapisi ve Gestalt terapi yöntemlerini 

kullanarak atölye grup çalıĢmaları uygulayan Vivi, oyun ve yaratıcılık aracılığı ile içsel farkındalık 
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kazanılmasına ve içsel kaynakların daha etkin kullanılmasına olanak vermektedir. Vivi, meslek belirleme 

konusunda lise ve üniversite öğrencilerine ve orta yaĢ döneminde yeniden kariyer tanımlanmasında 

yardımcı olurken geliĢtirmiĢ olduğu kariyer danıĢmanlık modelini uygulamaktadır.  

Ayrıca vizyonu doğrultusunda sosyal etkisi olan projeler yaratmakta ve uygulamaktadır. Bunlardan biri; 

lise öğrencilerinin mesleki seçimlerini kendi istek ve hedefleri doğrultusunda, aile ve okul desteğini 

alarak, yaratıcı bir süreç içinde yapabilmelerine yardımcı olan aracı Liselere kazandırma projesi olan 

VOLEY dir. Dünya Bankasının açmıĢ olduğu Yaratıcı Fikirler yarıĢmasında 800 proje arasından ilk 20 

proje arasına giren VOLEY (Vizyon OluĢturma Entegratif Yöntemi) projesini gerçekleĢtirmiĢtir. Ġkincisi 

ise; Marmara Üniversitesi‟nde uygulamıĢ olduğu bir araĢtırma projesi kapsamında meme kanseri 

sürecinden geçen kadınlara psikolojik destek olacak bir çalıĢma rehberi aracılığı ile geliĢme aĢamasında 

olan bir projedir. ġu anda bu projenin ilk ürünü “Meme Kanseriyle BaĢ Etme Rehberi: Tedavide Mediko-

Psikolojik Açılımlar” adlı üç yazarlı kitabı olmuĢtur.   

Kariyer sürecinin ilk adımı, kiĢisel anlam taĢıyan ve içsel potansiyeli gerçekleĢtirecek gelecek vizyonu 

tasarlamaktır. Daha sonra bu vizyonu gerçekleĢtirecek kiĢisel kaynaklar araĢtırılır ve bu tasarımı 

gerçekleĢtirmek için plan yapılır. “KiĢisel vizyonun tanımlanması”  kariyer yolculuğun en önemli 

adımıdır. Kariyer merdivenini nereye dayayacağına karar verirsin ve yolda karĢılaĢılan zorluklarla baĢa 

çıkmak için motivasyon kaynağı olur. Ġçsel potansiyeli, içsel kıvılcımı ateĢler... 

               

WS No: 15 

DOĞADAN DESEN ÇALIġMALARI 

Naciye Cebeci. 1966 Erzincan doğumlu. Ġlk ve orta öğrenimini Ġstanbul‟da tamamladı. 1996‟da Marmara 

Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-ĠĢ Bölümü Resim Ana Sanat dalından bölüm birincisi olarak mezun 
oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde Yüksek Lisansa baĢladı. “Türk Sanatı‟nda Ġstanbul 
Tutkunu Bir Resim ErmiĢi: Hoca Ali Rıza” isimli teziyle 2000‟de eğitimini tamamladı. Halen Üsküdar BağlarbaĢı 
Ġlköğretim Okulu‟nda Görsel Sanatlar Öğretmenliğini sürdürmekte olup Türk Sanatı üzerine makale çalıĢmalarına 

devam etmektedir.  

Amaç1-Doğadaki ritim duygusunu yakalamak. Amaç 2-Doğada renk ve biçimlerle oluĢan uyumu görmek. Amaç 3-

Doğadan desen çalıĢma becerisini kazanmak. Amaç 4-Çevredeki nesnelere daha dikkatli bakma becerisini 
kazanmak.  

Kendini sürekli olarak yenileyen ve değiĢtiren, canlı ve cansız maddelerden oluĢan varlıkların hepsime “doğa” denir. 
Desen ise; resim sanatının temelidir ve formu görme yöntemidir. Çizici araçlarla çeĢitli yüzeylerin üstüne yapılan iki 
boyutlu biçimlerdir. Ġyi bir kompozisyon kurabilmek için desenin iyi çizilmesi gerekmektedir.    

  
WS No: 16 

KÜRTÇE ÖYKÜ ALMA ÜZERĠNE 

Veysi Ülgen. Ġstanbul Tabip Odası Ġnsan Hakları komisyonu üyesi olan Dr. Veysi Ülgen 112 Acil‟de 

çalıĢmaktadır. Aynı zamanda Toplum ve Hukuk AraĢtırmaları Vakfında gönüllüsü ve Ayrıca Çığ DüĢtü, 

Vicdan, Kırık Halka gibi kitapların da yazarıdır. 

Hasta-hekim iliĢkisinde; kiĢinin kendi dilinde öykü alınmasının önemi ve nasıl öykü alınacağına dair 

bilgilendirme, tıp öğrencilerinde farklı kültürlere karĢı duyarlılık geliĢtirmek amaçlanmaktadır.  

 

WS No: 17 

SĠNEMA SÖYLEġĠLERĠ 

Abdul Lama. PaĢabahçe devlet Hastanesinde Onkoloji uzmanı Abdul Lama, yurt içi ve yurt dıĢında 

birçok film festivaline katılmıĢ ve çalıĢmıĢtır. Sinemaya ilgisi ve sinemaya bakıĢı ile farklılık yaratan Dr. 

Abdul Lama gönüllü olarak Tabip odası Kadıköy ġubesinde sinemaseverler ile sinema izleyip sinema 

sohbetleri yapmaktadır. 

Popüler sinema dıĢındaki sinemayı ve insanı anlatan yönetmenleri keĢfederek sinemaya ayın karanlık 

yüzünden bakabilmek…  

 


