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28 MAYIS PERŞEMBE 

9:00 
9:45 

KONGRE AÇILIŞI; 
 Dekan / Dekan Yrd Konuşması 
 ICP Koordinatörü Konuşması 
 Bilimsel Program Sorumlusu Konuşması 

KONFERANS SALONU 

9:45 
10:00 

KAHVE MOLASı 

PARALEL SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU – 1 

10:00 
11:15 

MS 
301 

PTZ İle Epilepsi Oluşturulmuş Sıçanlarda Obestatinin Antiepileptik Ve Antioksidan 
Etkileri İle Bellek Performansındaki Etkileri 

HAYVAN 
DENEYLERİ 
OTURUMU 

 
KONFERANS 

SALONU 

MS 
302 

Stres İle İndüklenen Deneysel Ülser Modelinde Hidroksi Metilglutaril Koenzim A 
(HMG-Koa) Redüktaz İnhibisyonun Anti-İnflamatuvar Etkisinin Araştırılması 

MS 
303 

Yırtıcı Kokusu Modeli Kullanılarak TSSB Gelişen Sıçanlarda Kalmodulin Ve Nitrik 
Oksit Sentaz Ekspresyonundaki Değişimler 

MS 
304 Oksitosinin L-Name İle İndüklenmiş Hipertansiyon Ve Kronik Stres Üzerine Etkisi 

MS 
305 

Kronik Aerobik Veya Rezistans Egzersizi Yapan Pasif İçici Genç Sıçanlarda Alfa 
Lipoik Asitin Kolitten Koruyucu Etkisi 

10:00 
11:15 

MS 
201 

Erken Çocukluk Dönemindeki Düzenleme Sorunları Ve Ebeveyn Tutumlarının 
Bunun Üzerine Etkisi 

AİLE VE ÇOCUK 
SAĞLIĞI 

OTURUMU 
 

AMFİ 3 

MS 
202 

Ebeveynlerin Febril Ve Afebril Nöbet Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarını Ölçmek 
 

MS 
203 

Prevalence Of C-Sectıon In Famagusta, July, 2013-July,2014 & Newborn Jaundıce 
After Ceserean Delıvery 

MS 
204 

Kadınlarda Depresyon Ve Sağlık Algısı İlişkisi 
 

MS 
205 

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Kadın Sağlığı Hizmetlerinin Kullanımının 
Değerlendirilmesi 

11:15 
11:30 KAHVE MOLASI 

PARALEL SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU – 2 

11:30 
12:45 

MS 
306 İdiyopatik Granülomatöz Mastit Tedavisinde Topikal Steroid Kullanımının Etkinliği 

KLİNİK DENEYLER 
OTURUMU 

 
KONFERANS 

SALONU 

MS 
307 

Crohn Hastalarında (CH) Hastalık Aktivitesi, Anksiyete Ve Duygu Durumu İle Vagal 
Aktivitenin Değerlendirilmesi 

MS 
308 Ankilozan Spondilit Hastalarında ERAP 1 Geninin Metilasyonu Ve Ekspresyonu 

MS 
309 

Romatoid Artrit Hastalığı İle IL-6R Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Türk 
Popülasyonunda İncelenmesi 

MS 
310 Helıcobacter Pylorı Prevelansı İle Obezite İlişkisi 

11:30 
12:45 

MS 
206 

13-18 Yaş Arası Lise Öğrencilerinin Birbirlerini Rahatsız Edici Davranışlarına İlişkin 
Psikososyal Değişkenlerin İncelenmesi 

BİREYSEL SAĞLIK 
OTURUMU 

 
AMFİ 3 

MS 
207 

Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Risk Faktörleri Ve Korunma Yöntemleri 
 

MS 
208 

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde 
Ergojenik Yardımcıların Kullanımı, Ergojenik Yardımcılarla İlgili Bilgi Seviyeleri Ve 

Karşılaştıkları Sağlık Problemleri 
MS 
209 

Ofis Çalışanlarının Kas İskelet Problemleri İle Fiziksel Aktivite Düzeyleri Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi 

12:45 
13:45 ÖĞLE MOLASI 12:45 

15:00 POSTER YÜRÜYÜŞÜ KÖPRÜ ALTI 
POSTER ALANI 

PARALEL SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU – 3 

13:45 
15:00 

MS 
311 

Yoğun Bakım Hastalarında Karaciğer Enzim Yüksekliğinin 
Değerlendirilmesi Ve Enzim Yüksekliğinin Mortaliteyle İlişkisi 

HASTALIKLARIMI
Z VE YAŞAM 
OTURUMU 

 
KONFERANS 

SALONU 

MS 
312 

Nasal Methıcıllın Resıstant Staphylococcus Aureus Carrıage Among Nurses In 
Northern Cyprus 

MS 
313 

Türkiye Genelindeki Hastanelerin Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde Hastalara 
Sunulan Onam Formlarının Birbirleri İçinde Karşılaştırılması Ve Değerlendirilmesi 
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MS 
314 

Koledokt Taşı Şüphesiyle Ercp Yapılmış Hastalarda Klinik Bulgular, Laboratuvar 
Verileri, USG, MRCP Ve CT Bulgularının Doğru Tanıya Katkılarının Karşılaştırılması 

MS 
315 

Kuzey Kıbrıs’ta Talasemi Majör Hastalarının Genel Durumu Ve 
Vatandaşların Hastalığa Karşı Genel Bakış Açısı 

13:45 
15:00 

MS 
210 

Başıbüyük Bölgesindeki Eczanelerden Non-Steroidal Antienflamatuar İlaç Alanların 
Bu İlaçları Kullanım Niteliği 

HASTALIKLARA 
YAKLAŞIM VE 

İLAÇ OTURUMU 
 

AMFİ 3 

MS 
211 

Hekimlerin Ölüme Ve Ölümcül Hastalığı Olan Kişilere Yaklaşımı: Niteliksel Bir 
Araştırma 

MS 
212 

İstanbul İli Maltepe İlçesi Zümrütevler Mahallesi'nde Birinci Basamak Sağlık 
Hizmetleri Kullanımı 

MS 
213 Evde Bulunan İlaçların Akılcı İlaç Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi 

MS 
214 

HIV/AIDS Releated Stigma And Bias Among Health Care Students İn Eastern 
Mediterranean University, North Cyprus 

 

*** 

29 MAYIS CUMA 
8:30 
9:45 KONGRE KAYIT VE POSTERLERİN ASILMASI KAYIT MASASI 

9:45 
10:30 

KONGRE AÇILIŞI; 
 Rektör / Rektör Yrd Konuşması 
 Dekan / Dekan Yrd Konuşması 
 Kongre Başkanı Konuşması 

KONFERANS 
SALONU 

10:30 
10:50 MÜZİK DİNLETİSİ KONFERANS 

SALONU 
10:50 
11:00 ARA 

11:00 
12:30 

KONGRE AÇILIŞ KONFERANSI; 
 Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur 

KONFERANS 
SALONU 

12.30 
13.30 ÖĞLE MOLASI 

13:30 
14:45 

POSTER YÜRÜYÜŞÜ 
P-001 / P-011 
DÖNEM 1 / 2 / 3 ÖDÜLLÜ POSTER SUNUMLARI 

KÖPRÜ ALTI POSTER 
ALANI 

PARALEL OTURUMLAR 

13:30 
14:45 

S 
001 Tıp Öğrencilerinde Lusid Rüya Görme KONFERANS 

SALONU 
 

AMFİ 3 
 

(Sunumların 
Salonları 29 Mayıs 

Sabahı Belli 
Olacaktır) 

S 
002 Oncolı: Sentetik Biyoloji Yaklaşımıyla Kolon Kanserinin Tedavisi 

S 
003 Alfa Amanitin Zehirlenmesinde Erdostein'in Etkinliği 

S 
004 

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Hastalar Üzerine Bir fMRI 
Çalışması 

DÖNEM 2 / 3 ÖDÜLLÜ SUNUMLARI 
14:45 
15:00 

KAHVE MOLASI 
 

PARALEL KONFERANSLAR 

15:00 
16:30 

LEYLADAN SONRA 
 Prof. Dr. Arın Namal  
 Stj Dr. Övgü Sİnem Buğan 
 Stj Dr. Seda Eğilmez 

KONFERANS 
SALONU 

TURK MSİC TIP EĞİTİMİ OTURUMU 
 Enes Akdan (Turk Msıc Tıp Eğitimi Direktörü 

AMFİ 
3 

 
19:30 
23:00 GALA YEMEĞİ ADİLE SULTAN KASRI 
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30 MAYIS CUMARTESİ 
8:30 
9:45 KONGRE KAYIT KAYIT MASASI 

KONFERANS 

10:30 
12:00 

ORGAN NAKLİ 
 Prof. Dr. Ömer Özkan 
 Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli 

KONFERANS 
SALONU 

12.00 
12.10 ARA 

12:10 
12:30 

MANSİYON SUNUMLARI 

KONFERANS 
SALONU 

MP 
140 Sigaraya Psikolojik Bakış Açısı Ve Reklam Politikaları 

MP 
108 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Öğrencilerinin Hayvan Deneylerinin 
Kozmetikte Kullanılmasına Yönelik Bakış Açısı 

12.30 
13.30 ÖĞLE MOLASI 

KONFERANS 

13:30 
14:30 

TIBBİ İLLUSTRASYON 
 Merve Evren 

KONFERANS 
SALONU 

14:30 
15.00 

KAHVE MOLASI 
Tıbbi İllUstrasyon Sergisi Gezisi / Canlı İllustrasyon Çizimi SERGİ ALANI 

15.00 
17:00 

 
ATÖLYELER / KAHVE KONUŞMALARI 
 

17:00 
18:00 

KONGRE KAPANIŞ 
 Ulusal Sonuçların Açıklanması 
 Organizasyon Program Sorumlusu Konuşması 
 Serbest Kürsü 

 

21:00 PARTİ KAFE Pİ MÜREKKEP 
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13:30 
14:45 

 

ULUSAL SUNUMLAR 
29 MAYIS CUMA 

 

 
KONFERANS SALONU 

AMFİ 3 

S 
001 

TIP ÖĞRENCİLERİNDE LUSİD RÜYA GÖRME 
 

S 
002 

ONCOLI: SENTETİK BİYOLOJİ YAKLAŞIMIYLA KOLON KANSERİNİN TEDAVİSİ 
 

S 
003 

ALFA AMANİTİN ZEHİRLENMESİNDE ERDOSTEİN'İN ETKİNLİĞİ 
 

S 
004 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN HASTALAR ÜZERİNE 
BİR fMRI ÇALIŞMASI 

 
 
 
S - 001 
TIP ÖĞRENCİLERİNDE LUSİD RÜYA GÖRME 
 
Ahmet U.*, Çağdaş Y.**, Mücahit A*, Nurgül T.*, Çağla U*, Yunus T.*, 
Gülser A.*, Gözde G.**, Murat E.** 
 
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
**İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Lusid rüya, rüyada olmanın farkında olunduğu ve rüyanın 
kontrol edebildiği rüyadır. Düzensiz uyuma/uyanma saatleri, stres, aşırı 
çalışma, uykusuzluk lusid rüya tetikleyicilerinden bazılarıdır. Tıp 
öğrencilerinde uyku düzensizlikleri sık olduğu için lusid rüya görme 
eğilimini (lusidite) bu populasyonda araştırmak istedik. Lusiditenin 
üstbiliş ve rüya anksiyetesi ile ilişkisini inceledik. Kadın ve erkek tıp 
öğrencileri arasındaki farka baktık. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 379 erkek ve 537 kadın toplam 916 tıp 
öğrencisi katıldı. Lusidite, üstbiliş ve rüya anksiyete özellikleri için birer 
test seçtik. Bu testler LuCiD (lucid dreams and conscioussness in dreams 
scale), MCQ-30 (meta-cognitions questionnaire-30), VDAS (Vann Dream 
Anxiety Scale) idi. testleri türkçe olarak tıp öğrencilerine uyguladık. 
Testler alt başlıklar içeriyordu. İstatistiksel analiz, SPSS 20 ile yapıldı 
 
Bulgular: Ortalama lusidite skoru 56,22 ± 15,46 olarak bulundu. Kadın ve 
erkek arasında kontrol, düşünce, realizm ve disosiyasyon alt 
bölümlerinde anlamlı fark bulundu. 
Ortalama metakognisyon puanı 112,22 ± 73,68 puandı ve kadınlarda 
anlamlı olarak daha fazlaydı. 
Rüya anksiyete skoru 57,00±23,61 bulundu ve kadınlarda daha fazlaydı. 
LuCiD toplam skoruyla MCQ-30 ve VDAS skoru arasında korelasyon 
mevcuttu. 
 
Sonuç: Tıp öğrencilerinde Lusid rüyaya yatkınlık fazladır. Lusidite ile 
üstbiliş korele bulundu ki bu beklediğimiz bir durumdu. Çünkü lusidite 
rüyadaki üst biliştir. Lusid rüya, rüya anksiyetesi ile artmaktadır. 
Kadınlarda rüya anksiyetesi daha fazladır ve lusid rüya içerisinde 
'düşünce, realizm, disosiyasyon' alt başlıkları erkeklere oranla daha 
fazladır. Bu bilgi, bize lusid rüyanın rüya anksiyetesi üzerine bir savunma 
mekanizması olabileceğini düşündürür. Lusid rüya kullanılarak yeni 
tedaviler üretilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: lusid rüya anksiyete metakognisyon 
 
Ahmet Ural 
Prof. Dr. Murat Emül 
 

 
 
 

S - 002 
ONCOLI: SENTETİK BİYOLOJİ YAKLAŞIMIYLA KOLON KANSERİNİN 
TEDAVİSİ 
 
Öğretici A., Baltacı N., Doğan M., Toygar A., Tapan S.,Ünal F., Karabacak 
F., Akçay T., Bilgiç Ö., Ayparçası A., Elitok M. 
 
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 
Giriş ve Amaç: Kolon kanseri dünya genelinde ciddi bir ölüm sebebidir. 
Günümüzde çeşitli kemo ve radyoterapiler denenmekle beraber sentetik 
biyoloji de tedavi seçeneği olarak görülebilir. 
Amaç: Proje 2 modülden oluşmaktadır. Modül 1’de amaç kanser 
hücrelerinin bulunması ve bakterinin kanserli dokunun etrafına ulaşması, 
Modül 2’de ise kanser hücrelerinin öldürülmesidir. 
 
Yöntem: Bağırsak florasında bulunan non-patojen bakteriler ilk olarak, 
kanser tespiti ve bakterileri o bölgeye çağırması için nanofactory 
üretirler. Nanofactory kompleksi LuxS/Pfs + Protein G + anti-EpCAM 
olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Burada anti-EpCAM, kanser hücrelerinde 
ekspresyonu 100 kat artmış bir yüzey antijenine karşılık gelen antikor 
parçasıdır. LuxS/Pfs, bakterileri kanserli dokuya çağıracak olan AI-2 
(Quorum Sensing maddesi) üreten enzim sistemidir. Protein G ise enzim 
sistemiyle antikor parçası arasında bağlayıcı proteindir. Modül 2’de ise 
kanser hücrelerini öldürecek TAT-Apoptin kompleksi bulunmaktadır. 
Apoptin, spesifik olarak kanser hücrelerini apoptoza götüren bir 
proteindir. Apoptini hücre içine sokacak bir sinyal peptide ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu; TAT proteini apoptinle birleştirerek çözülmüştür. TAT, 
yapışık olduğu proteinin hücre dışından hücre içine girmesini sağlayan bir 
tür sinyal peptittir. Modül 2’nin B planı olarak, Apoptin ile hemen hemen 
aynı özelliklere sahip E4orf4 proteini ile TAT ile aynı özelliklere sahip MPG 
proteinini kullanılmıştır. 
 
Bulgular: TAT- apoptin ile kültüre edilen HT29 hücrelerinde hücre indexi 
3,6’dan 2,4’e düştüğü saptanmışken, kontrol grubunda anlamlı bir düşüş 
saptanamamıştır. 
 
Sonuç: Bakteri hücresi nanofactory’i üretmiş,  nanofactory kanser 
hücrelerine bağlanmış,  TAT-Apoptin grubu kanser hücresinin içerisine 
girmiş ve kanser hücrelerini apoptoza götürmüştür. 
 
Anahtar Sözcükler: apoptin, nanofactory, TAT peptide, kanser hücresi, E. 
coli 
 
Doç. Dr. Esra Gündüz 
Nur Nihal BALTACI 
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S - 003 
ALFA AMANİTİN ZEHİRLENMESİNDE ERDOSTEİN'İN ETKİNLİĞİ 
 
Bolat F.*, Başyazıcı G.*, Kaya E.** 
 
*Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 
**Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Ölümcül mantar zehirlenmelerinin büyük bir kısmını 
amatoksin içeren mantar zehirlenmeleri oluşturur. Alfa amanitin (AA) bu 
toksisiteden sorumlu tutulan en önemli toksindir. Amanitin 
zehirlenmesine karşı çeşitli ajanlar kullanılmaktadır ancak halen spesifik 
ve etkili bir antidot bulunabilmiş değildir. Erdostein’in farklı dokularda ve 
özellikle karaciğerde protektif etkileri bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı 
farelerdeki AA zehirlenmesinde erdosteinin etkiniliğinin ortaya 
konmasıdır. 
 
Gereç ve Yöntem: Fareler rastgele dört gruba ayrıldı (Sham, AA, AA+ 
Silibinin ve AA+ Erdostein). AA (0,5 mg/kg, ip.) verilen hayvanlara, 
Silibinin (50 mg/kg/day, ip.) ve Erdostein (100 mg/kg/gün, oral) tedavisi 
üç saat sonra başlandı ve üç gün boyunca günde bir kez uygulandı. Son 
tedaviden 24 saat sonra karaciğerde histopatolojik inceleme yapıldı, 
serumda AST, ALT, BUN, üre ve kreatinin analizleri yapıldı. 
 
Bulgular: AA, aminotransferaz seviyelerinde sham grubuna göre belirgin 
bir artışa sebep olmuştur. Erdosteinin AA grubundaki farelerde anlamlı 
şekilde serum AST ve ALT seviyelerini sadece AA verilen ve Silibinin+AA 
verilen gruba göre düşürdüğü görüldü. AA, BUN düzeylerini 
etkilememiştir. Ancak AA ile artan üre seviyesi erdosteinle anlamlı 
biçimde normale gerilemişken kreatinindeki azalma ise anlamlı değildir. 
 
Sonuç: Hepatik parankim dejenerasyonu ve vakuolizasyonu, konjesyon ve 
hemoraji, portal mononükleer hücre infiltrasyonu, basofilik hücre artışı, 
granüler sitoplazma, eozinofilik döküntü ve Kuppfer hücre 
hiperaktivasyonu gibi parametrelerden oluşan histopatolojik 
değerlendirmede, AA ile oluşturulan toksisite, erdostein tarafından 
anlamlı şekilde azaltılmış olup, erdostein hepatoprotektif etki 
göstermiştir. Silibinin tedavisi ise hepatotoksisiteyi azaltmadığı gibi daha 
da artırmıştır. 
Erdostein, AA kaynaklı hepatotoksisite’de ve kısmen de renal toksisitede 
fonksiyonel ve histolojik parametreler üzerinde belirgin artış sağlamış ve 
koruyucu etki göstermiştir. Erdostein amanitin kaynaklı mantar 
zehirlenmelerinin tedavisinde aranan spesifik ve etkili ajan olabilir. 
 
Anahtar Sözcükler: Amanitin, Hepatotoksisite, Erdostein, Silibinin, 
Hepatoprotektivite 
 
Doç. Dr. Ertuğrul Kaya 
Furkan Bolat 
 

 
S - 004 
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN HASTALAR 
ÜZERİNE BİR fMRI ÇALIŞMASI 
 
Erdoğan M*, Köksal M.* , Bolat M.* , Akdeniz G.** 
 
*Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi,**Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı 
 
Giriş ve Amaç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) 
toplumun yüzde 3-5'ini etkileyen ve sıklıkla nörolojik tabanlı gelişim 
bozukluğu olarak kabul edilen bir rahatsızlıktır. Fonksiyonel manyetik 
rezonans görüntüleme (fMRI) beyin fonksiyonlarının görüntülenmesini 
sağlayan bir tekniktir. Girişimsel olmayan bu sistem, güçlü uzaysal 
çözünürlüğe sahip olmasından dolayı, sinirbilim, nöroloji, psikofizyoloji, 
bilişsel psikoloji ve benzeri dallarda beyin görüntüleme çalışmaları 
kapsamında sıklıkla kullanılmaktadır. Amacımız, DEHB hastalarındaki 
beyin fonksiyonel alanların aktivasyonlarını gösteren haritayı üretmektir. 
 

Gereç ve Yöntem: Çalışma için kullanılan fMRI dataları, Functional 
Connectomes Project (www.nitrc.org/projects/fcon_1000/) sitesinden 
Milham, M.P. ve Castellanos, F.X. ait NewYork_a_ADHD.tar başlıklı 
çalışma grubundan alınmıştır. DEHB olan 25 hastayı içeren grubun 
cinsiyet dağılımı [19E/6K] ve yaş aralığı 20-50 dir. fMRI verilerinin çekim 
parametreleri ise TR = 2; timepoints = 192 dir. FSL 
(www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/)  programında, indirilen 4D fMRI veri setinin 
FEAT fMRI pre-processing analizi gerçekleştirilmiştir. Analizde yaygın 
olarak tercih edilen MELODIC ICA tekniği kullanılmıştır.  Her katılımcının 
yapısal görüntüleri uzaysal normalizasyon için standart Montreal 
Neurological Institute uzayına ( to the MNI152 template) kaydedilmiştir. 
 
Bulgular: Bu fMRI analizinin sonucunda her birey için 17-37 aralığında 
kompanent üretilmiş olup, bu kompanentler 39 kesit içermektedir. Ancak 
üretilen bu kompanetlerden yaklaşık 3 ve 8 arası kompanent DEHB 
anlamlı fonksiyonel aktivasyon içermektedir. Katılımcıların aktive olan 
fonksiyonel alanları; özellikle superior frontal girus, cuneus ve pre-
cuneus, anterior cingulate bölgeleri seçilmiştir. Bu bölgeler ile Talairach 
beyin atlası aktivasyon alanları karşılaştırıldığında azalmış 
aktivasyon bulunmuştur. 
 
Sonuç: Bu bulgulara göre, zayıf aktivasyonun ADHD ile ilişkili 
semptomlarla bağlantılı olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, fMRI, beyin, 
beyin haritası 
 
Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Akdeniz 
Merve Erdoğan 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 15. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 

Kongre Bildiri Kitapçığı 

 

 
DÖNEM 3 SÖZEL OTURUMLARI 

28 Mayıs Perşembe 
 

 

10:00 
11:15 

MS 
301 

PTZ İle Epilepsi Oluşturulmuş Sıçanlarda Obestatinin Antiepileptik Ve 
Antioksidan Etkileri İle Bellek Performansındaki Etkileri 

 

HAYVAN DENEYLERİ 
OTURUMU 

 
KONFERANS SALONU 

MS 
302 

Stres İle İndüklenen Deneysel Ülser Modelinde Hidroksi Metilglutaril Koenzim 
A (HMG-Koa) Redüktaz İnhibisyonun Anti-İnflamatuvar Etkisinin Araştırılması 

 

MS 
303 

Yırtıcı Kokusu Modeli Kullanılarak TSSB Gelişen Sıçanlarda Kalmodulin Ve Nitrik 
Oksit Sentaz Ekspresyonundaki Değişimler 

 

MS 
304 

Oksitosinin L-Name İle İndüklenmiş Hipertansiyon Ve Kronik Stres Üzerine 
Etkisi 

 

MS 
305 

Kronik Aerobik Veya Rezistans Egzersizi Yapan Pasif İçici Genç Sıçanlarda Alfa 
Lipoik Asitin Kolitten Koruyucu Etkisi 

 
 

11:30 
12:45 

MS 
306 

İdiyopatik Granülomatöz Mastit Tedavisinde Topikal Steroid Kullanımının 
Etkinliği 

 

KLİNİK DENEYLER 
OTURUMU 

 
KONFERANS SALONU 

MS 
307 

Crohn Hastalarında (CH) Hastalık Aktivitesi, Anksiyete Ve Duygu Durumu İle 
Vagal Aktivitenin Değerlendirilmesi 

 
MS 
308 

Ankilozan Spondilit Hastalarında ERAP 1 Geninin Metilasyonu Ve Ekspresyonu 
 

MS 
309 

Romatoid Artrit Hastalığı İle IL-6R Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Türk 
Popülasyonunda İncelenmesi 

 
MS 
310 Helıcobacter Pylorı Prevelansı İle Obezite İlişkisi 

 

13:45 
15:00 

MS 
311 

Yoğun Bakım Hastalarında Karaciğer Enzim Yüksekliğinin 
Değerlendirilmesi Ve Enzim Yüksekliğinin Mortaliteyle İlişkisi 

 

HASTALIKLARIMIZ VE 
YAŞAM OTURUMU 

 
KONFERANS SALONU 

MS 
312 

Nasal Methıcıllın Resıstant Staphylococcus Aureus Carrıage Among Nurses In 
Northern Cyprus 

 

MS 
313 

Türkiye Genelindeki Hastanelerin Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde Hastalara 
Sunulan Onam Formlarının Birbirleri İçinde Karşılaştırılması Ve 

Değerlendirilmesi 
 

MS 
314 

Koledokt Taşı Şüphesiyle Ercp Yapılmış Hastalarda Klinik Bulgular, Laboratuvar 
Verileri, USG, MRCP Ve CT Bulgularının Doğru Tanıya Katkılarının 

Karşılaştırılması 
 

MS 
315 

Kuzey Kıbrıs’ta Talasemi Majör Hastalarının Genel Durumu Ve 
Vatandaşların Hastalığa Karşı Genel Bakış Açısı 

 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 15. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 

Kongre Bildiri Kitapçığı 

MS-301 

PTZ İLE EPİLEPSİ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA OBESTATİNİN 
ANTİEPİLEPTİK VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİ İLE BELLEK 
PERFORMANSINDAKİ ETKİLERİ 
 
Koyuncuoğlu T., Üren D., Yıldırım Ç., Atal SS., Vızdıklar C., Yılmaz H., 
Akakın D., Demir E.K., Yüksel M., Yeğen B.Ç. 
 
Giriş ve Amaç: Epilepsi % 1 görülme sıklığı olan, tüm yaş, ırk ve sosyal 
sınıftan insanları etkileyen ciddi nörolojik bir bozukluktur. Epilepsi 
patogenezinde yer alan olası mekanizmalardan biri de oksidan hasardır. 
Tekrarlayan nöbetlerle seyreden jeneralize epilepside beyinde artan 
reaktif oksijen metabolitlerinin (ROM) glutamatın birikmesine ve GABA 
düzeyinin azalmasına yol açarak nöbetleri tetiklediği gösterilmiştir. Başka 
inflamasyon modellerinde antioksidan etkileri gösterilmiş bir peptit olan 
obestatin ile tedavinin, epileptik nöbet şiddeti, bellek performansı ve 
oksidan beyin hasarındaki etkilerini araştırmak üzere bu çalışma 
planlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem:  Wistar erkek sıçanlara öncelikle pasif-sakınma 
düzeneğinde öğrenme testi uygulanmıştır. Sıçanlarda nöbet oluşturmak 
için intraperitoneal (ip) olarak verilen pentilentetrazol  (PTZ; 45 mg/kg;) 
’den 30 dakika önce serum fizyolojik (SF; n=24) veya obestatin (1 mg/kg, 
ip; n=24) verilmiş ve 24 saat aralıklarla enjeksiyonlar tekrarlanmıştır. 
Kontrol grubunda (n=12) ise PTZ verilmemiştir. Nöbetler video kaydına 
alınarak Racine’nin skorlama (0-5) yöntemiyle değerlendirilmiştir. 
Sıçanlar PTZ uygulanmasının 24. veya 72. saatinde dekapite edilmişlerdir. 
Üç gün takip edilen gruplarda son gün pasif-sakınma testi tekrarlanarak 
bellek performansları değerlendirilmiştir. Beyin dokusunda 
malondialdehid (MDA), glutatyon (GSH) düzeyleri, miyeloperoksidaz 
(MPO) aktivitesi ve ROM yapımını gösteren kemilüminesans ölçülmüş ve 
formaldehid perfüzyonu yapılan gruplarda ise histopatolojik analiz 
yapılmıştır. İstatistiksel analizde ANOVA ve Student’s t-testleri 
kullanılmıştır. 

Bulgular: SF-PTZ grubuna kıyasla, obestatin-PTZ grubunda hem jeneralize 
nöbetlerin gelişme oranı, hem de toplam nöbet skorları düşük olarak 
bulunmuştur (p<0.01). Kontrol grubuna kıyasla SF-PTZ grubunda düşük 
bulunan bellek performansı ile artmış bulunan beyin MDA, 
kemilüminesans düzeyleri, MPO aktivitesi (p<0.01-0.001) obestatin ile 
tersine dönmüştür (p<0.05). SF-PTZ ve obestatin-PTZ gruplarının beyin 
GSH düzeyleri kontrole göre yüksek bulunmuştur. SF-PTZ grubunda 
korteks ve hipokampusta gözlenen nöron hasarının, obestatin tedavili 
grupta hafiflediği mikroskobik olarak ortaya konmuştur. 

Sonuç: PTZ ile indüklenen nöbetin şiddetini hafifletip, bellek 
disfonksiyonunu ve nöronal hasarı azalttığı gözlenen obestatin, bu 
etkilerini ROM yapımını, nötrofil infiltrasyonunu ve sonuçta oksidan 
hasarı azaltarak gerçekleştirmektedir. 

Anahtar Sözcükler: epilepsi, oksidatif stres, obestatin, bellek 

Doğan Üren  / Prof. Dr. Berrak Yeğen, Fizyoloji ABD  

 

MS-302 

STRES İLE İNDÜKLENEN DENEYSEL ÜLSER MODELİNDE HİDROKSİ 
METİLGLUTARİL KOENZİM A (HMG-KoA) REDÜKTAZ İNHİBİSYONUN 
ANTİ-İNFLAMATUVAR ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI  

Avlaç A., Bulut M., Kabayuka B., Şenkal E. S  

Giriş ve Amaç: Çağımızın sorunu olan stresin neden olduğu hastalıklardan 
birisi de midede ülser gelişimidir. Çalışmamızda hiperkolesterolemi 
tedavisi için kullanılan HMG-KoA redüktaz inhibitörü olan simvastatinin 
(SİM) deneysel stres ülseri modelinde olası koruyucu etkisini, bu etkinin 
NOS ve COX sistemleriyle etkileşimini araştırmak amaçlanmıştır.  
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada erkek Sprague-Dawley sıçanlar (250-300 gr) 
kullanıldı. Stres ülseri oluşturmak için hayvanlar 24 saat açlığı takiben 3 
saat süreyle kısıtlama kafesleri içinde +40C’de tutuldu. SİM (10 mg/kg, 
oral yolla) stres öncesi 21 gün süreyle uygulandı (n=8). Diğer gruplara, 
SİM tedavisinin 21. gününde L-NAME (50 mg/kg, intraperitoneal) veya 
indometazin (İNDO; 5 mg/kg, subkutan) uygulandı (n=8/grup). Ayrıca L-
NAME ve İNDO’nun stres ülseri üzerine tek başına etkileri de farklı 
gruplarda değerlendirildi (n=5/grup). Stresi takiben dekapite edilen 
hayvanların mideleri makroskopik ve mikroskopik düzeyde 

değerlendirildi. Ayrıca örneklerde malondialdehid (MDA), glutatyon 
(GSH),  kemiluminisans düzeylerinin ve myeloperoksidaz (MPO) 
aktivitesinin ölçümleri yapıldı. Veriler ortalama ± standart hata olarak 
ifade edildi. Mikroskopik veriler Mann-Whitney U non-parametrik test, 
diğer parametreler Student’s t testi ile analiz edildi. p<0.05, istatistiksel 
anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi. Analizler için Instat programı 
kullanıldı. 
 
Bulgular: Stres uygulanan grupta mide makroskopik ve mikroskopik 
lezyon skorları (p<0.05), MPO aktivitesi (p<0.01) ve kemiluminisans 
değerleri (p<0.001) kontrole göre arttı ancak MDA ve GSH’da anlamlı bir 
değişiklik gözlenmedi. SİM tedavisi lezyonlarda azalma eğilimine ve 
kemiluminisansta anlamlı düzeyde azalmalara neden oldu (p<0.001). SİM 
ile birlikte L-NAME veya İNDO verilen gruplarda, SİM’in lezyonlarda 
yararlı etkisi devam etti ve SIM grubundaki yüksek MPO aktivitesi önemli 
ölçüde azaldı (p<0.001). Tek başına L-NAME ve İNDO’nun etkilerine 
bakıldığında, L-NAME’in strese bağlı MPO ve kemiluminisans artışlarını 
engellediği (sırası ile p<0.01 ve p<0.001) ve lezyonların şiddetini azalttığı, 
İNDO’nun ise özelllikle kemiluminisans değerlerini önemli ölçüde azalttığı 
(p<0.001) görüldü. 
 
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, SİM ile tedavinin sıçanda stres ile 
indüklenen mide ülserinde olasılıkla nötrofil dışı kaynaklı oksidan 
oluşumunu baskılayarak lezyon gelişimini azalttığını ve bu etkide ilacın 
NOS ve COX sistemlerinden bağımsız mekanizmaların rol oynadığını 
göstermektedir.  
 
Anahtar Sözcükler: mide ülseri, simvastatin, stres, sıçan, L-NAME, İNDO, 
anti-inflamatuvar 
 
Muhammet Bulut / Prof. Dr. İnci Alican, Fizyoloji ABD 
 
 
MS-303 

YIRTICI KOKUSU MODELİ KULLANILARAK TSSB GELİŞEN SIÇANLARDA 
KALMODULİN VE NİTRİK OKSİT SENTAZ EKSPRESYONUNDAKİ 
DEĞİŞİMLER 
 
Skinner AC., Özden A., Seçgin E., Seven İ., Gür K.,  
  
Giriş ve Amaç: Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) travmatik bir olayın 
deneyimlenmesi ardından gelişen psikiyatrik bir bozukluktur. Anhedoni, 
pozitif duyguları yaşamada zorlanma ve haz alınan etkinliklere ilgisizlik 
TSSB’nin temel özellikleridir. Travmatik olayı anımsatan deneyimlerden 
kaçınma, anksiyete, aşırı heyecanlanma, travmatik olayı tekrar anımsama 
ve eşlik eden kabuslar TSSB’nin psikiyatrik veya fiziksel semptomları 
olarak listelenebilir. Amigdala ve hipokampus gibi beynin savunma ile 
ilgili bölgelerinde nitrik oksit sentazın (NOS) nöronal formu olan nNOS 
bulunmaktadır. Bu bölgelerde anksiyojenik uyarımla nNOS eksprese eden 
nöron sayısı artış göstermektedir. Kalmodulin (CaM) NO sentezinde 
görevli bir proteindir. Bu çalışma TSSB’deki NOS ve CaM proteinlerindeki 
ekspresyon değişimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Dişi Sprague –Dawley sıçanlar ters 12 s 
aydınlık/karanlık siklusunda 10 dak. kirli kedi kumuna maruz bırakıldı ve 
protokol 1 hafta sonra travma çağrıştırıcı (temiz kum) ile tekrarlanarak 
stres grubu oluşturuldu. Hipokampus ve amigdalar bölge çıkartılarak -
80oC’de donduruldu. Dokular, lize edici tamponda homojenize edilip 
Lowry yöntemi ile protein miktar tayini yapıldı. Homojenatlar 50 μg 
protein içerecek şekilde hazırlanıp %10 poliakrilamid jel elektroforezinde 
yürütüldükten sonra nitroselüloz membranlara aktarıldı. Transferden 
sonra membran sırasıyla;  blok çözeltisi (1 gece), CaM ve NOS antikorları 
(1/1000),  alkalen fosfataz ikincil antikoru (1 saat) ile etkileştirildi ve 
BCIP/NBT ile görüntü sağlandı. Antikorlara özgün bantlara densitometrik 
analiz yapıldı ve sonuçlar beta aktine göre düzenlendi.  

Bulgular: “Saldırgan hayvan kokusu” ile muamele edilen sıçanların 
amigdalar komplekslerinde kontrol grubuna göre kalmodulin 
ekspresyonunda artış belirlendi. Hipokampusta ise kalmodulin 
ekspresyonu stres grubunda azalış gösterdi. Aynı grup sıçanlarda, 
amigdalar komplekste ve hipokampusta NOS protein ekspresyonu 
kontrol grubuna göre arttı. 

 Anahtar Sözcükler: obezite, MC4R geni, mutasyon, fiziksel aktivite, 
aktikal, basal metabolizma hızı 

Sonuç: TSSB’de kalmodulin ve nitrik oksit sentaz ekspresyonları değişime 
uğramaktadır.  
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Kutlay Gür / Prof. Dr. Zafer Gören, Farmakoloji ABD. 
 
 
 
MS-304 

OKSİTOSİNİN L-NAME İLE İNDÜKLENMİŞ HİPERTANSİYON VE KRONİK 
STRES ÜZERİNE ETKİSİ 
 
Aykan M., Dursun E., Vatan M., Yurtcan H. 
 
Giriş ve Amaç: Hipertansiyon birbiriyle etkileşen birçok faktör tarafından 
belirlenen bir kan basıncı regülasyonu bozukluğudur. Antistres etkisi 
olduğu bilinen oksitosinin (OT) uzun süreli kullanımda kan basıncını 
düşürdüğü araştırmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada OT’nin L-NAME’le 
indüklenmiş hipertansiyona ve kronik strese etkisini araştırmak 
amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem:  Wistar sıçanlar (n=63) 9 gruba ayrılmıştır. Bazı 
gruplarda L-NAME (50 mg/kg/gün IP) uygulanarak hipertansiyon 
oluşturulmuş, bazı gruplarda ise 14 gün boyunca sudan kaçınma 
yöntemiyle (1 saat/gün) kronik stres oluşturulmuştur. Hipertansiyon, 
stres ve iki faktörün birlikte bulunduğu gruplara OT (100mg/kg/gün IP) 
uygulanmıştır. Endojen OT’nin etkisini gözlemlemek amacıyla 
antioksitosin (0.1 mg/kg/gün IP) verilmiştir. Hayvanların 0.,7. ve 14. 
günlerde kan basınçları ölçülmüştür. Dokular alınarak miyeloperoksidaz 
(MPO), lipid peroksidasyonu (LP) ve glutatyon (GSH) incelenmiş ve serum 
kortizol düzeyleri ölçülmüştür. Dokuların immunohistokimyasal 
incelemeleri yapılmıştır. 
 
Bulgular: Wistar sıçanlarda kan basıncı (KB) L-NAME uygulamasıyla 
artmıştır (p<0,005). OT, L-NAME uygulanan grupta ve L-NAME+stres 
grubunda KB’yi düşürmüştür (p<0,005). Stresin KB üzerine bir etkisi 
olmamıştır. Endojen OT’nin bloke edilmesi kan basıncı artışına sebep 
olmamıştır. Hipertansif grubun aortunda tunica adventisya kalınlığı 
artmış, OT uygulamasıysa bu artışı baskılamıştır. Endojen OT ise tek 
başına T.adventisya üzerinde etkili olmamıştır. Stres grubunun aort 
dokusunda mononükleer hücre infiltrasyonu, kanama, ödem ve endotel 
hasar artmıştır. OT kanama dışındaki bütün bulguları belirgin şekilde 
düzeltmiş,  antioksitosin ise mononükleer hücre infiltrasyonunu 
önlememiştir. Kalp dokusunda nötrofil infiltrasyonunun göstergesi olan 
MPO, L-NAME ile artmıştır (p<0,005).  OT L-NAME grubunda MPO 
aktivitesini düşürürken (p<0,005) L-NAME+stres grubunda etkili 
olmamıştır. LP seviyesinde stres grubunda (p<0,005) ve L-NAME 
grubunda artış gözlenmiş ancak bu artış L-NAME grubunda anlamlı 
değildir. OT, L-NAME ve stres grubunda LP’yi kontrol seviyelerinde 
tutarken L-NAME+stres grubunda etkili olmamıştır. 
 
Sonuç: : Oksitosin uygulaması kan basıncını düşürürken endojen 
oksitosinin kan basıncı üzerinde bir etkisi gözlenmemiştir. Oksitosin; L-
NAME ve stres gruplarının herbirinde inflamasyon üzerinde azaltıcı etki 
gösterirken,  iki faktörün birlikte olduğu durumda aynı etki 
gözlemlenmemiştir. 
 
Anahtar Sözcükler: oksitosin, stres, kan basıncı, inflamasyon  
 
Merve Aykan / Yrd. Doç. Dr. Alper Yıldırım, Fizyoloji ABD  
 
 
MS-305 

KRONİK AEROBİK VEYA REZİSTANS EGZERSİZİ YAPAN PASİF İÇİCİ GENÇ 
SIÇANLARDA ALFA LİPOİK ASİTİN KOLİTTEN KORUYUCU ETKİSİ 
 
Başar Y., Berberoğlu A.C., Erkan O., Özen A., Şen T., Özbeyli D., Yüksel M., 
Akakın D., Kasımay Ö. 
 
Giriş ve Amaç: Ülseratif kolit kolon ve rektumu tutan inflamatuvar barsak 
hastalığıdır. Aerobik egzersizin ve alfa-lipoik asit (ALA) in oksidatif stresi 
azaltıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Oksidatif stresin arttığı pasif sigara 
içiciliğinin ülseratif kolitle olan ilişkisi net değildir. Amaç pasif içici genç 
sıçanlarda antioksidan ALA, kronik aerobik veya rezistans egzersiz 
uygulamalarının kolitteki olası etkilerini araştırmaktır. 
 
Gereç ve Yöntem:  Sprague-Dawley erkek sıçanlar (150-200g, n=54) beş 
hafta sigara dumanına maruz bırakılıp pasif içicilik (6 gün/hafta, 4 
sigara/gün) oluşturulurken, sıçanların bir kısmına rezistans (ağırlıkla 
merdiven çıkma; 3 gün/hafta) veya aerobik egzersiz (yüzme; 3 gün/hafta, 
60 dk) yaptırıldı, bir kısmıysa egzersiz yapmadı. Uygulamaların sonunda 
intrarektal asetik asit (%4’lük, 1 ml) verilmesiyle kolit oluşturuldu, kolit 
sonrası 3 gün subkutan ALA (50 mg/ kg/ gün) veya mısırözü yağı verildi. 

Dekapitasyon sonrası alınan kolon dokusunda miyeloperoksidaz aktivitesi 
(MPO), malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) düzeyleri, superoksit 
dismutaz, katalaz aktiviteleri, luminol ve lusigenin kemiluminesans 
ölçümleri, makroskopik skorlama ve histolojik değerlendirme yapıldı. 
İstatistik analiz GraphPad Prism programı kullanılarak, iki grup arasındaki 
karşılaştırmalar t-testi, çoklu değerlendirmeler tek yönlü ANOVA ve 
Tukey testi kullanılarak yapıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Kolit ve pasif içici kolit grubunda kontrole göre artmış olan 
makroskopik, mikroskobik skor, MPO, MDA, luminol ve lusigenin 
düzeyleri (p<0.05-0.001) ALA uygulamasıyla anlamlı olarak azalmıştır 
(p<0.05-0.001). Aerobik egzersiz uygulamasıyla kolit veya pasif içici kolit 
grubuna göre makroskopik ve mikroskobik skorlar, MDA, lusigenin 
düzeyleri azalmış (p<0.01-0.001), aerobik egzersiz ve ALA uygulamasıysa 
luminol düzeylerini azaltmıştır (p<0.05). Rezistans egzersiz ise kolit 
grubunda artan mikroskobik skor, MPO, MDA, luminol ve lusigenin 
düzeylerini düşürmüştür (p<0.05-0.001). GSH düzeyleri pasif içici kolit 
grubunda azalmışken (p<0.01), ALA uygulamasıyla kontrol düzeyine 
dönmüştür. 

Sonuç: Pasif içicilik ve kolit oluşturulması inflamatuvar parametreler ve 
oksidan hasarda artışa yol açmıştır. Çalışmamız ALA tedavisi, aerobik veya 
rezistans egzersiz uygulamalarının ülseratif kolitte gözlenen oksidan 
stresi azaltarak koruyucu olabileceğini düşündürmektedir. Çalışmamız 
rezistans egzersiz uygulamasının kolitteki etkisini inceleyen ilk çalışmadır. 

Anahtar Sözcükler: Ülseratif Kolit, Alfa Lipoik Asit (ALA), Egzersiz, Pasif 
Sigara İçiciliği  

Tunahan Şen / Doç. Dr. Özgür Kasımay, Fizyoloji ABD  
 
 
MS-306 

İDİYOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT TEDAVİSİNDE TOPİKAL STEROİD 
KULLANIMININ ETKİNLİĞİ 
 
Kurnaz S., Koçak A., Bilir B., Yılmaz F., Gök E. 
 
Giriş ve Amaç: İdiyopatik granülomatöz mastit (IGM) etiyolojisi 
bilinmeyen, klinik ve radyolojik olarak meme kanseri ile karıştırılabilen, 
kronik inflamatuar bir meme hastalığıdır. Hastalığın tedavisi hala 
tartışmalıdır. Topikal steroid kullanımının, IGM tedavisindeki etkinliğinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: MÜTF Genel Cerrahi Meme-Endokrin Ünitesine 
başvurmuş olup halihazırda IGM tanısı alan ve topikal steroidle tedavi 
edilen olguların 3 aylık klinik takipleri yapıldı. Çalışmaya dahil etme 
kriterleri: 18 yaşını doldurmuş olmak, klinik ve patolojik olarak IGM tanısı 
almış olmak, oral steroidlere yanıtsız olmaktı. Gebeler, malignite tanısı 
alanlar, onam vermeyenler araştırmaya dahil edilmedi. Olguların 
demografik özelliklerinin yanında, radyolojik yanıtları (apse varlığı, lezyon 
sayısı, lezyon lokalizasyonu), fizik muayene bulgularındaki değişiklikler 
(fistül, eritem varlığı), ağrı durumları [Visual Analogue Scale(VAS)(0-10 
puan)] değerlendirildi. Klinik ve radyolojik iyileşme/nüks varlığı 
kaydedildi. 

Bulgular: Çalışmaya IGM tanısı almış 18 kadın olgu dahil edildi. Hastaların 
yaş ortalaması 35.6±6.4 yıl ve ortalama hastalık süresi 11.2±9.0 ay idi. 
Hastalık başlangıcındaki ağrı VAS değeri 5.3±3.2 iken, birinci ay 1.9±1.7, 3. 
ay 0.6±0.3 idi [Başlangıç vs. 1.ay p=0.002) ve 1. ay vs. 3. ay (p=0.003), 
başlangıç VAS vs. 3. Ay VAS (p=0.004)]. Hastalık başlangıcında hastaların 
%88.9 (n=16)'sında eritem bulunmakta iken 3. ay muayenelerinde 
hastaların %46.6 (n=7)'sında eritem tespit edildi (p=0.005). Birinci ay 
muayenelerindeki hassasiyet oranı %44.4 (n=8) iken 3. ay hassasiyet 
oranı %46.7 (n=7) idi (p=0.067). Fistül varlığı %27.8 (n=5) iken 3. ay oran 
%20.0 (n=3) tespit edildi (p=0.02). 

Sonuç: IGM hastalarında topikal steroid kullanımının ağrıyı istatistiksel 
olarak anlamlı oranda azalttığı görülmüştür. Ayrıca, meme eriteminde ve 
fistül sayısında azalma tespit edilmiştir. Hassasiyet, şekil bozukluğu ve 
kitle bulgularında anlamlı bir değişiklik tespit edilmemiştir. 
 
Anahtar Sözcükler: idiyopatik granülomatöz mastit, granülomatöz mastit, 
mastit, topikal steroid, steroid 
 
Samet Kurnaz / Yrd. Doç. Dr. M. Ümit Uğurlu, Genel Cerrahi ABD 
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MS-307 

CROHN HASTALARINDA (CH) HASTALIK AKTİVİTESİ, ANKSİYETE VE 
DUYGU DURUMU İLE VAGAL AKTİVİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Avcı F., Aygan Y., Delican O., Er A., İğneci E., Ekici G., Özyurt O.,  İmeryüz 
N. 

 
Giriş ve Amaç: Vagus siniri, deneysel kolit modellerinin patogenezinde rol 
almaktadır, ancak CH patogenezindeki rolü bilinmemektedir. 
Çalışmamızın amacı otonom fonksiyon testi ve fMRG’yle ölçülen vagal 
aktiviteyle CH aktivitesi, hastanın duygu durum ilişkisinin araştırılmasıdır.    
 
Gereç ve Yöntem: MÜPEAH Gastroenteroloji Kliniğine kayıtlı 23 Crohn 
Hastası ve 23 sağlıklıya Hastane Ansiyete Depresyon (HAD) Ölçeği 
uygulandı. Crohn Hastalığı Aktivite İndeksi (CHAİ), CRP, ESR, WBC, 
trombosit, albumin, Hgb kaydedildi. EKG eşliğinde otonom fonksiyon 
testleri (derin nefes egzersizi, Valsalva manevrası ve ayağa kalkmaya kalp 
hızı yanıtı) ve fMRG 8 CH ve 7 sağlıklıda yapıldı.  f-MRG çekimlerinde 3 
Tesla  MR cihazı kullanıldı. T1-ağırlıklı referans görüntüleri MPRAGE 
sekansıyla alındıktan sonra f-MRG için BOLD-EPI sekansı yapıldı. f-MRG 
çekimleri 30 sn. aktif (görev), 30 sn. kontrol (istirahat) olmak üzere 60’ar 
saniyelik 3 blok halinde  uygulandı.  Katılımcılar görev sırasında 30 sn 
nefes tutup, istirahatte normal nefes aldılar. fMRG analizleri FSL 
yazılımıyla yapıldı. Her bir deneğin aktivasyon haritası çıkarıldı, MNI 
Template’ine kaydedilerek grup analizlerinde kullanıldı. Grup analizi tek 
örneklemli t-testi kullanılarak yapıldı. Cluster düzeltmesi yapıldı, p < 
0.05’ten küçük vokseller fonksiyonel aktif  kabul edildi. 

Bulgular: Hasta ve kontrol grupları yaş, cinsiyet, otonom fonksiyon 
testleri ve HAD skorları bakımından benzerdi. Trombosit sayısı ile ayağa 
kalkmaya kalp hızı yanıtı arasında pozitif korelasyon görüldü. (r=0.87, 
p=0.012). Total HAD ölçeği   trombosit sayısı ile ilişkiliydi (r= 0.55, 
p=0.026). HAD depresyon ölçeği ve albumin değerleri arasında negatif 
korelasyon görüldü. (r= -0.77 p =0.01) Total HAD ölçeği ile valselva 
manevrası arasında pozitif korelasyon (r=0.76, p=0.003), HAD anksiyete 
ölçeği ile 5 saniye derin nefes alma ve Valsalva manevrası arasında pozitif 
korelasyon  görüldü.    (r=0.5, p=0.004; r=0.67, p=0.011).  Hasta grubunda 
medial temporal, bilateral singulat, sol temporal, sol parietal, bilateral 
frontal loblar ile bilateral basal ganglionlarda control grubuna göre 
anlamlı derecede fazla aktivite artışı gözlendi. 

Sonuç: Vagal uyarının fMRG ile belirlenen merkezi sinir sistemindeki 
etkileri crohn hastalarında sağlıklı kimselere göre farklıdır.  Bulgularımız 
fMRG’nin inflamatuvar hastalıkların tanısı ve takibinde yararlı bir yöntem 
olacağını düşündürmektedir.   

Anahtar Sözcükler: fMRG, n. vagus, crohn hastalığı, inflamasyon, 
anksiyete, depresyon 

Furkan Avcı / Prof. Dr. Neşe İmeryüz, Gastroenteroloji BD 
 
 
MS-308 

ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA ERAP1 GENİNİN METİLASYONU 
VE EKSPRESYONU 

Altun A., Cangüt B., İriş M., Özçıkmak E. 

Giriş ve Amaç: DNA metillenmesi, kromatin yapı değişiklikleri ve 
kodlamayan RNA işlevlerini kapsayan epigenetik değişikliklerin, gen 
ifadesini değiştirmek suretiyle, fizyolojik süreçleri ve hastalık gelişimini 
etkilediği bilinmektedir. Ankilozan spondilit, Avrupa toplumunun %0,5'ini 
etkileyen yaygın bir kronik enflamatuar eklem hastalığıdır. Omurga ve 
pelviste uzun erimde şekil bozukluğuna yol açabilen eklem iltihabıyla 
tanımlanmaktadır. Endoplazmik retikulum aminopeptidaz 1 (ERAP1) 
geninde nükleotid dizi değişikliklerinin ankilozan spondilit gelişimiyle 
ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çalışmada anılan genin metillenme 
durumunun ve ifade düzeyinin klinik seyir şiddeti belirgin seviyede farklı 
olan olgularda saptanması hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Poliklinik koşullarında yirmi hastadan toplanan kan 
örneklerinden ayrıştırılan deoksiribonükleik asit (DNA) örnekleri, 
metillenme düzeyinin saptanması için restriksiyon enzimiyle kesimin 
ardından gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonuyla çoğaltılmıştır. 
Gen ifadesinin düzeylendirilmesi için aynı kan örneklerinden ayrıştırılan 
ribonükleik asit (RNA) örnekleri komplementer DNA’ya dönüştürülmüş ve 
gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonuyla çoğaltılmıştır. 

Bulgular: Hedef genin ortalama metillenme düzeyi klinik seyir şiddeti 
farklı olan hastalar arasında değişiklik göstermemektedir. Gen ifade 
düzeyinin (ekspresyonunun) her iki grupta normal dağılıma uygun olduğu 
ve gruplar arası anlamlı fark gösterdiği belirlenmiştir (student t-testi, 
p=0,004). 

Sonuç: Elde edilen bulgular ERAP1 gen metillenme ve ifade düzeyinin 
ankilozan spondilitin klinik şiddeti değişik olgularında farklılık 
gösterebileceğini düşündürmektedir. Ankilozan spondilitte tüm genoma 
ait epigenetik profilin saptanmasının hedeflendiği ve yürütülmekte olan 
çalışma kapsamında mevcut serinin genişletilmesi önem taşımaktadır. 

Anahtar Sözcükler: ERAP1, ankilozan spondilit, metilasyon, ekspresyon, 
epigenetik 

Ezgi Özçıkmak / Dr. Fatih Eren, Dr. Can Erzik 

 

MS-309 

ROMATOİD ARTRİT HASTALIĞI İLE IL-6R GEN POLİMORFİZMİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRK POPÜLASYONUNDA İNCELENMESİ 
 
Demir D., Gidener T., Kesen C. H., Yurtcanlı K., Arman A. 

 
Giriş ve Amaç: Romatoid artrit (RA), tipik olarak sinoviyal eklemleri tutan, 
simetrik, progresif, erozif poliartrit ile seyreden, sebebi bilinmeyen 
kronik, otoimmün bir hastalıktır. IL-1, IL-6, TNF-alfa gibi sitokinler 
parakrin ve otokrin etkileriyle sinoviyal sıvıda inflamasyonu arttırırlar. Bu 
sitokinlerden biri olan IL-6 çözünerek IL-6 reseptörüne bağlanır ve sinyal 
yolağını başlatır. Sağlıklı kişilerde yapılan çalışma, IL-6R 8192284 (A/C) 
polimorfizminin IL-R seviyesini etkilediğini göstermiştir ve C alleli 
içerenlerde daha çok IL6 reseptörü bulunmuştur. Bu projede, IL-6R rs 
8192284 bölgesi polimorfizmi ile romatoid artrit arasında anlamlı bir ilişki 
bulunup bulunmadığını ve çıkan sonucun Türk popülasyonunda bir risk 
faktörü olup olmadığını saptamak amaçlanmıştır.   
 
Gereç ve Yöntem: 236 RA tanısı almış hasta ve 203 RA-olmayan kontrol 
olmak üzere toplamda 439 kişi üzerinde çalışılmıştır. IL-6R genotipini 
belirlemek için "Polimerase Chain Reaction" (PCR) kullanıldı. Hasta ve 
kontrol gruplarının DNA'ları kullanılarak IL-6R genin promotor bölgesi 
çoğaltıldı. Elde edilen PCR ürünleri HindIII enzimiyle kesilerek  
elektroforez yöntemi kullanılarak genotipler belirlendi. Elde edilen veriler 
SPSS v 20.0 (SPSS Inc.,Chicago, IL, USA ) programında değerlendirildi ve 
Ki-kare testleri kullanıldı. 

Bulgular: Araştırmaya katılan kişiler içinde ağır seyirli RA sayısı erkek 
katılımcılarda %22,7 (n=5), kadın katılımcılarda %28,1(n=36), hafif seyirli 
kişi sayısı erkek katılımcılarda %77,3 (n=17), kadın katılımcılarda %71,9 
(n=92)’dur. RA IL-6R rs 8192284 gen polimorfizmi ile hastalık şiddeti 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.(p=0,173)  Katılımcıların 
polimorfik genotipe sahip olmaları ile hasta olmaları arasında anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır (p=0,754). Hastalığa yakalanma yaşı ile gen 
polimorfizmi arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p=0,464) Ve 
son olarak hastalığın başladığı yaş ile RA gen polimorfizmi arasında hem 
ağır seyreden hem de hafif seyreden gruplarda anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Hastalık durumu hafif olan hastalarda cinsiyet ile IL6R 
genotipi arasında anlamlı noktaya yakın bir sonuç elde 
edilmiştir.(p=0,099) 

Sonuç: Türk popülasyonunda IL-6R gen polimorfizmi ile RA arasında yaş, 
hastalığın başlangıç yaşı, hastalık seyri, cinsiyet ve hasta olma durumu 
kapsamında hiçbir anlamlı ilişki bulunamamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Romatoid Artrit, Interleukin-6 Reseptörü, 
Polimorfizm 

Tolga Gidener / Doç. Dr. Ahmet Arman, Tıbbi Genetik ABD 
 

MS-310 

HELICOBACTER PYLORI PREVELANSI İLE OBEZİTE İLİŞKİSİ 
 
Özdemir S.H., Özden E., Varlık S., Narman İ., Aksu Ç., Kasımay Ö., 
Karahasan A. 
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Giriş ve Amaç: Helicobacter Pylori (H.pylori), spiral veya kıvrık şekilli 
gram-negatif bir bakteridir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, H.pylori 
enfeksiyonunun insülin direnci ve obeziteyle ilişkisi olabileceğini 
düşündürmektedir. Bazı çalışmalarda obez bireylerde H.pylori 
enfeksiyonu prevelansının yüksek olduğu, bazılarında ise bakterinin 
eradikasyonunun obezite riskini arttırabileceği savunulmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Spor Fizyolojisi Polikliniğine gelen obez hastalarda H.pylori 
prevelansının belirlenmesi ve bu bakterinin obezite için bir risk faktörü 
olup olmadığının saptanmasıdır. 
 
Gereç ve Yöntem: Bu vaka-kontrol çalışmasında, vücut kitle indeksi(BMI) 
≥30 obez kişiler (n:50) çalışma grubunu ve <30 olan kişiler (n:42) kontrol 
grubunu oluşturmuştur. Katılımcılara dördü açık uçlu, dokuzu çoktan 
seçmeli olmak üzere 13 soruluk bir anket uygulanmış ve her birinden 
dışkı örneği istenmiştir. Alınan örnekler iki farklı antijen testi CER test 
(Biotec) ve SD test (Standart Diagnostics, Inc.) ile H.pylori pozitifliği 
açısından değerlendirilmiştir. İki antijen testi sonucu arasında 
uyumsuzluk olan örnekler derin dondurucuda saklanmış olup ELİSA testi 
ile doğrulama yapılacaktır. Anket ve test verileri için önce tanımlayıcı 
istatistikleri hesaplanmış, karşılaştırmalı analizlerde ise ki-kare 
kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Çalışmaya alınan kişilerin (n:92) 30’u 18 yaş altı 62’si 18 yaş 
üzeridir. Obezlerin %57,8’sinde (n:31) mide ve barsak şikâyetlerinden en 
az birisi mevcuttur, kontrollerde ise bu oran % 42,2 (n:16)’dir. Obezlerde 
en sık bildirilen şikayet %32 (n:16, p=0,026) ile midede yanma iken, 
kontrol grubunda %16,7 (n:7, p=0,521) ile hazımsızlıktır. Obezlerde 
antijen pozitifliği SD test ile %24 (n:12), CER test ile %46 (n:23) oranında 
(p=0,675); kontrollerde antijen pozitifliği ise SD test ile %33,3 (n:14), CER 
test ile %40,5 (n:17) oranında (p=0,359) saptanmıştır. 

Sonuç: Bu çalışmada mide barsak şikayetleriyle BMI arasında bir ilişki 
gösterilememiştir. H.pylori pozitifliği ile obezite arasında da bir ilişkili 
bulunmamıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, obezite, dışkı, antijen testi 

Ebru Özden / Prof. Dr. Ayşegül Karahasan, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD 
 
 

MS-311 

YOĞUN BAKIM HASTALARINDA KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİNİN 
YOĞUN BAKIM MORTALİTESİ İLE İLİŞKİSİ  
 
Çetin T., Gül Y., Polat H., Taşkıran G., Yiğit E. 
 
Giriş ve Amaç: Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) hastalarında başta ilaçlar, 
immunsupresyon, hepatik iskemi, sepsis olmak üzere birçok neden 
karaciğer enzim yüksekliğine sebep olmaktadır.  Ancak YBÜ’de karaciğer 
enzim yüksekliği sıklığı, paternleri ve mortalite üzerine etkisi ayrıntılı 
olarak araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, YBÜ hastalarında karaciğer 
enzim yüksekliği görülme sıklığını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek, 
enzim yüksekliği ile mortalite ilişkisini değerlendirmektir. 
 
Gereç ve Yöntem: Klinik gözlemsel ve prospektif tipteki araştırma, 10.01-
15.03.2015 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
YBÜ’lerinde yatmış 146 hastanın; sosyodemografik özellikleri, tıbbi 
özgeçmişleri ve karaciğer fonksiyon testlerine yönelik takip dataları 
önceden hazırlanmış formlara kaydedilerek gerçekleştirilmiştir. Analiz 
aşamasında SPSS-20 kullanılarak Ki-kare, McNemar, Independent-T ve 
ANOVA testleri uygulanmıştır. Anlamlılık değeri olarak p≤0,05 alınmıştır. 

Bulgular: Hastaların %43,2’si kadın, %56,8’i erkektir. Hastaların % 
60,3’ünde (n=88) yatış esnasında, %77,4’ünde (n=113) ise en az bir kez 
yoğun bakım kalış süresince karaciğer enzim yüksekliği saptanmıştır. 
Karaciğer enzim yüksekliği, hastaların %44,5’inde (n=65) 1-3 gün, % 
19,9’unda (n=29) 4-7 gün, %13,7’sinde (n=20) 7 günden fazla sürmüştür. 
Karaciğer enzim yüksekliği tipi %44,5 (n=65) mix, %21,9 (n=32) 
hepatosellüler ve %11 (n=16) kolestatiktir. Ortalama yatış süresi 
karaciğer enzim yüksekliği olmayanlarda 5,34 gün, olanlarda 9,27 gündür. 
Mortalite oranı; enzim yüksekliği yatış esnasında olanlarda %43,2 (n=38), 
YBÜ’de gelişenlerde %45,1 (n=51), yatış esnasında olup YBÜ’de devam 
edenlerde %97,4 (n=37), hiç yükseklik görülmeyenlerde %22,2’dir (n=4). 
Enzim yüksekliği 1-3 gün sürenlerde mortalite oranı %30,8 (n=20), 4-7 
gün sürenlerde %58,6 (n=17), 7 günden fazla sürenlerde %70 (n=14)’tür 
(p=0,00). YBÜ’ye yatış sebebi; Glasgow Koma Skoru; sepsis, hipotansiyon, 

şok ve en az bir kronik hastalık varlığı ile enzim yüksekliği arasında 
anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Sonuç: YBÜ’de yatan hastalarda karaciğer enzim yüksekliğinin varlığının 
mortalite ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Genel durum bozukluğu, sepsis, 
şok ve kronik bir hastalığın varlığı enzim yüksekliği ile ilişkili faktörlerdir. 
Karaciğer enzim yüksekliğinin YBÜ hastalarında mortaliteyi arttıran 
ilişkisinin tek başına bağımsız bir faktör olup olmadığı konusu ise belirgin 
değildir. 
 
Anahtar Sözcükler: Karaciğer enzim yüksekliği, Yoğun Bakım Ünitesi, 
Karaciğer 
 
Ezgi Yiğit / Prof. Dr. Osman Cavit Özdoğan, Gastroenteroloji BD 
 
 

MS-312 

NASAL METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS CARRIAGE 
AMONG NURSES IN NORTHERN CYPRUS 
 
Bakkaloğlu NY., Boracı Z., Hürtürk C., Muhsen A., Uluşan M., Akkoç T., 
Güran M. 

 
Background: The aim of this study is to investigate nasal MRSA 
(Methicillin  Resistant Staphylococcus  aureus) carriage among nurses in 
Northern Cyprus.   
 
Materıal And Method: In this cross-sectional study, 2 state and 2 private 
hospitals were visited for data collection and before taking the nasal 
samples and giving the questionnaire, each nurse was informed about 
the procedure and signed the informed consent form. Nasal samples 
were taken with usual swabbed liquid media (Brain Hearth Infusion 
Broth) and cultivated overnight at 37°C in Microbiology laboratory of Dr. 
Fazıl Küçük Faculty Of Medicine. Cefoxitin (4 μg/mL) added Mueller 
Hinton Agar (CMHA) media were used to differentiate MRSA from other 
possible pathogens. 
 
Results: Among 78 voluntarily participating nurses, 55 and 23 were from 
state and private hospitals respectively and total nasal MRSA carriage 
were 57.7% (for state hospitals: 63.6%, for private hospitals: 43.5%). 
Moreover, 67.9% of the nurses of which 54.7% were identified as MRSA 
carriers had no knowledge about MRSA. Nurses who stated that they 
have information about this bacterium were found to be MRSA carriers 
with a rate of 64%, (p=0.43). Lastly, 75% of the nurses who have been 
working for 15 or more years had nasal MRSA colonisation while the 
ones working for 16 or less years had 48% positivity (p=0.024).  
 
Conclusion: According to the results ; nurses who are working in state 
hospitals have higher nasal colonisation of MRSA than the ones who are 
working in private hospitals which can confirm the hypothesis of this 
research. Furthermore, results revealed that carriage rate was higher in 
nurses who had longer working years. 
 
Keywords: MRSA, carriage, nurse, Cyprus 
 
Cemil Hürtürk / Assoc. Prof. Dr. Mümtaz Güran, Department of Medical 
Microbiology  
 

MS-313 

TÜRKİYE GENELİNDEKİ HASTANELERİN RADYASYON ONKOLOJİSİ 
KLİNİĞİ'NDE HASTALARA SUNULAN ONAM FORMLARININ BİRBİRLERİ 
İÇİNDE KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Güzel N.*, Gagliyev Ö.* 

 
Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye genelindeki hastanelerin 
Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde hastalara sunulan onam formları hem 
mevzuata uygunluğunu hem de hastaların bakış açısına göre kendi 
aralarında karşılaştırmaktır. 
 
Gereç ve Yöntem: Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam Klavuzu 
kriterlerine göre Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye 
genelindeki 5 hastanenin Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde hastalara 
sunulan onam formları karşılaştırıldı ve Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde tedavisi biten ya da devam 
eden 20 hastaya onam formları okutularak 7 soruluk anket çalışması 
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yapıldı. Onam formlarındaki hastane isimleri kapatılarak objektif 
yorumlar alınmaya çalışıldı. 
 
Bulgular: Marmara Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği onam 
formlarının mevzuata uygunluğu %80 bulunurken diğer hastaneler 
sırasıyla %33, %67, %89 ve %33 olarak bulunmuştur. B ve D hastaneleri 
onam formlarında hastalığın tanısının yazmadığı, C hastanesinde ise 
tedavi süresinin belirtilmediği görüşmüştür. A ve E hastanelerinde farklı 
bölümler için aynı onam formu kullanıldığı, diğerlerinde ise her bölüm 
için ayrı formların hazırlandığı görülmüştür. Hastaların onam formlarının 
açıklayıcılığı hakkında verdikleri puanlar ise birbirlerine yakın çıkmış, en 
düşük puan 7,7 ile B hastanesi en yüksek puanı 9,2 ile Marmara 
Üniversitesi almıştır. Hastalara göre D hastanesinin onam formlarının yazı 
büyüklüğü hastalar için %100 uygunken B hastanesinin formlarını okuyan 
hastaların %67'si puntoların küçük olduğunu ve okumakta güçlük 
çektiklerini belirtmiştir. Onam formlarında yer alan açıklamaları eksik 
bulan hastaların %71,4'ü cevabını alamadığı soru olmadığını belirtmiştir. 
  
Sonuç: Onam formlarının mevzuata uygunluğu değişiklik gösterirken 
hastalar açısından açıklayıcılığı ve yeterliliği yakın bulunmuştur. 
Hastaların hastalıklarının semptomları ve tedavilerinin yan etkilerinin de 
formları değerlendirmelerinde etkili olmuştur. 

Anahtar Sözcükler: aydınlatılmış onam, radyasyon onkolojisi, onam 
formu 

Nurmine Güzel / Doç. Dr. Beste Melek Atasoy, Radyasyon Onkolojisi ABD 
 

MS-314 

KOLEDOKT TAŞI ŞÜPHESİYLE ERCP YAPILMIŞ HASTALARDA KLİNİK 
BULGULAR, LABORATUVAR VERİLERİ, USG, MRCP VE CT BULGULARININ 
DOĞRU TANIYA KATKILARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Akıntuğ B., Çağdaşer Ç. ,Hacılar A., Yağlı H. 

 
Giriş ve Amaç: Endoskopik retrograd kolanjiopancreatografi (ERCP),  
koledok taşlarının tanısının koyulmasında altın standard olarak kabul 
edilmektedir. Fakat  ERCP ‘nin pahalı ve invazif bir işlem olması ve az da 
olsa komplikasyon riski taşıması, ERCP endikasyonuna  karar verilmeden 
önce klinik bulgulara, kan testlerine, ultrasonografi  (USG) , Magnetik 
Resonans Kolanjiyopankreatografi  (MRCP) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT)’ 
ye başvurulmasına sebebiyet verir. Araştırmanın amacı, koledok taşı 
şüphesiyle ERCP yapılmış hastalarda klinik bulgular, labaratuvar verileri, 
USG, MRCP, BT bulgularının doğru tanı koymadaki katkıları karşılaştırmak 
ve bu tanı yöntemlerinin  sonuçları ve ERCP sonuçları arasındaki 
uyumluluğu ortaya çıkarmaktır. 
 
Gereç ve Yöntem: Metodolojik tipte yürütülen bu çalışmada, 2011 – 
2014 yıllarına ait toplamda 394 koledokolitiazis ve akut pankreatit 
endikasyonlu hastanın ERCP dosyaları etik onayı alınarak Gazimağusa 
Devlet Hastanesi’nden toplandı. Ekim 2014-Nisan 2015 tarihleri arasında 
dosyalardan retrospektif olarak veri toplandı, veriler SPSS programına 
girildi, Chi-square, McNemar testi ve frekans tabloları kullanılarak bilgiler 
analiz edildi. 

Bulgular: Ulaşılan dosyalardaki hastaların  %47,7si kadın, %52.3ü ise 
erkekti.  Ortalama yaş 60,012 olmakla birlikte standart sapma 19,7 olarak 
belirlendi. Bu araştırma USG, MRCP, BT bulguları ve ERCP bulguları 
arasında istatistiksel olarak belirgin uyumsuzluk olduğunu gösterdi ( 
McNemar testi, p < 0,05). Koledokolitiazis şüphesi ile ERCP yapılmış 
hastaların %50.3’ nde koledok taşı bulunamadı. USG yapılan hastaların 
sadece 51,4%nde sonuçlar ERCP bulguları ile uyumlu bulundu. Akut 
pankreatit olan orta yaşlı hastalarda, BT’nin ERCP bulguları ile 
uyumluluğu diğer yaş gruplarında bulunan uyumluluktan daha düşük 
görüldü. (ki kare p<0,05) 
 
Sonuç: ERCP bulguları ve USG, MRCP, BT bulguları arasında düşük 
uyumluluk bulundu. Hangi tanı yönteminin ERCP endikasyonu koymada 
daha iyi olabileceği sonucuna varılamadı. Yaş ve divertikül varlığının, 
ERCP bulgularıyla CT bulguları arasındaki uyumluluğu etkileyen faktörler 
olduğu gösterildi. 
 
Anahtar Sözcükler: koledokolithiazis, ERCP, USG, MRCP, BT  
 
Hüseyin Yağlı / Op. Dr. Mustafa Kalfaoğlu,  Dr. Berfu Öngün 
 

 

MS-315 

KUZEY KIBRIS’TA TALASEMİ MAJÖR HASTALARININ GENEL DURUMU VE 
VATANDAŞLARIN HASTALIĞA KARŞI GENEL BAKIŞ AÇISI 
 
Sarı B., Zaimoğlu C., Kiwan F., Khatatneh H., Atrushi M., Khulaifat O., 

 
Giriş ve Amaç: Talasemi hemoglobin bozukluğundan kaynaklanan ve 
Kıbrıs’ta çok yaygın olan, genetik bir hastalıktır. Bu çalışma, Kuzey 
Kıbrıs’taki tüm Talasemi Majör hastalarını içermekte ve vatandaşların da 
bir parçası olduğu ender çalışmalardan biridir. Bu çalışma ile Kuzey 
Kıbrıs’ta Talasemi Hastalığı farkındalığının ve Talasemi ile ilgili erişilebilir 
bilgi seviyesinin artırılması hedeflenmiştir. 
 
Gereç ve Yöntem: Vatandaş ve hasta anketleri; açık uçlu, likert ölçekli ve 
çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Anketler ilk önce denendikten 
sonra, 64 Talasemi Major hastası ve 286 vatandaş tarafından 
cevaplandırılmıştır. Bu araştırmanın analizi için tematik analiz ve SPSS 
analiz programı kullanılmış olunup, genellikle chi-square testi 
uygulanmıştır (p: 0,05). 

Bulgular: Hasta anketlerinin sonuçlarına göre, hastaların yarısına yakını 
kadın ve %84,3’ü en fazla lise eğitimi seviyesine ulaşmıştır. Hastaların 
%88,9’ı iki haftada bir kan desteği almaktadır ve hastaların %89,6’sı 
vatandaşlar tarafından dışlandıklarını düşünmemektedir. Bunlara ek 
olarak, hastaların yarısı Talasemi hastalığı ile bağlantılı komplikasyonlar 
yaşadığını belirtmişken, en sık görülen komplikasyonların ergenliğe girişte 
gecikme ve diyabet olduğu ortaya çıkmıştır. Vatandaş anketlerine 
baktığımızda, yine cinsiyette yaklaşık olarak bir eşitlik elde edilmiştir. 
Sonuçlara göre, kadınların %85’i hastalıktan haberdar olduğunu 
bildirmişken, erkekler için bu oran %69,3’tür (p:0,03). Bu duruma 
rağmen, erkeklerin %72,5’i kan bağışlarken, bu oran kadınlarda %54,7 ile 
sınırlı kalmıştır (p: 0,018). Otuz beş yaşından daha büyük olan 
vatandaşların, genç nesillere kıyasla Talasemi Majör hastalığını daha fazla 
bildiği ortaya çıkmıştır (p;0,00).  2001 yılından sonra; KKTC’de Talasemi 
Majör’lü bebek doğumlarının son bulmasınının, bu durumun sebebi 
olabileceği düşünülmektedir. Yukarıdaki bilgilere ek olarak, 
araştırmamızda Talasemi Majör’lü akrabaları olan vatandaşların daha 
fazla kan ve para bağışında bulunduğu sonucuna ulaştık (p: 0,03 ve 
p:0,01)  

Sonuç: Kuzey Kıbrıs’ta Talasemi Majör’ün en az genç erkekler tarafından 
bilindiği görülmektedir. Erkek vatandaşların daha fazla kan bağışına 
yatkın olması nedeniyle; genç ve erkek vatandaşların Talasemi Majör’lü 
hastalarla ilişkilerini artırmanın, Kuzey Kıbrıs’taki Talasemi Majör 
Hastalığı’nın gelişmesinde en önemli nokta olacağının düşüncesindeyiz. 

Anahtar Sözcükler: Talasemi, Kıbrıs, Akdeniz, Anemi, Hemoglobinopati 

Barış Sarı / Dr. Canan Zaimoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 
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MS-201 

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ DÜZENLEME SORUNLARI VE EBEVEYN 
TUTUMLARININ BUNUN ÜZERİNE ETKİSİ 
 
Tarhan GG., Acar E., Güner ÇZ., Arıkan DS., Çiçek K., Akça H 
 
Giriş ve Amaç: Erken çocukluk dönemi düzenleme sorunları, yaklaşık ilk 
üç yaşta bebeğin çevresine alışırken kendini yatıştırma, davranış ve 
uyarılara verdiği tepkileri düzenlemekte yaşadığı sorunlar olarak 
tanımlanır. Erken çocukluk döneminde oluşan düzenleme sorunlarının 
ilerleyen dönemde bireylerin yaşamını etkilediği saptanmıştır. Bu 
çalışmada 6 ay- 3yaş arası bebeklerin beslenme, uyku, ağlama ve disiplin 
sorunları olup olmadığını ve bu sorunlarla ebeveyn tutumları arasındaki 
ilişkinin saptanması amaçlandı. 
 
Gereç ve Yöntem: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Sağlığı İzlemi 
Polikliniği’nde takip edilen 6 ay 3 yaş arası çocukların ebeveynlerine 
ebeveyn tutum ölçeği ve düzenleme sorunlarını ölçen araştırmacılar 
tarafından oluşturulmuş anket yüz yüze uygulanmıştır. İstatistiksel 
analizde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra student t testi ve ki kare testi 
kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Toplam 139 bebeğin 72’si (%51,8) kız, 69’u (%48,2) erkek, yaş 
ortalaması ise 20,6±9,7 ay idi. Annelerin yanıtlarına göre çocukların 
38’inde (%27,3) beslenme sorunu, 19’unda (%13,7) kalıcı ağlama sorunu, 
41’inde (%29,5) uyku sorunu ve 29’unda (%20,9) disiplin sorunu saptandı. 
Kızlarda beslenme sorunu anlamlı olarak yüksek iken, diğer düzenleme 
sorunlarında cinsiyete göre fark saptanmadı. Kalıcı ağlama sorunu olan 
19 çocuğun 7’sinde (%36,8) beslenme sorunu, 7’sinde (%36,8) uyku 
sorunu ve 9’unda (%47,4) disiplin sorunu eşlik etmekteydi. Disiplin 
sorunu olan 29 çocuğun ise 10’unda (%34,5) beslenme sorunu, 13’ünde 
(%44,8) uyku sorunu eşlik etmekteydi. Ebeveyn tutumuna göre 
değerlendirildiğinde, beslenme sorunu olmadığı düşünülen çocukların 
ebeveynlerinin koruyucu tutum puanı (p=0.047), uyku sorunu olduğu 
düşünülenlerin ebeveyn izin verici tutum puanları (p=0.033), ağlama 
(p=0.001) ve disiplin (p=0.006) sorunu olduğu düşünülenlerin ise ebeveyn 
otoriter tutum puanları yüksek olarak saptandı.  
 
Sonuç: Literatürle benzer şekilde erken çocukluk çağı düzenleme 
sorunları %21 ile 30 arasında görülmektedir. Erken düzenleme sorunu 
olan çocukların en az üçte birinde diğer düzenleme sorunları eşlik 
etmektedir. Kalıcı ağlama sorunu olan çocukların diğer sorunlar açısından 
değerlendirilmesi gerekmektedir. İzin verici tutum gösteren ebeveynlerin 
çocuklarında uyku sorununun daha fazla, otoriter tutum sergileyen 
ebeveynlerin ise çocuklarında kalıcı ağlama ve disiplin sorunlarının daha 
fazla olduğu ileri sürülebilir.  
 
Anahtar Sözcükler: Erken çocukluk - düzenleme sorunları – ebeveyn 
tutum ölçeği – ağlama – uyku – beslenme – disiplin. 
 
Elif Acar / Doç. Dr. Perran Boran, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 
 

MS-202 

EBEVEYNLERİN FEBRİL VE AFEBRİL NÖBET HAKKINDAKİ BİLGİ VE 
TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ 

Aksoy ŞD., Yalın SC., Şahin Ş., Koruca K., Ünalan PC., Türkdoğan D. 

Giriş ve Amaç: Nöbet (konvülsiyon) 6 ay-5 yaş arası çocuklarda en sık 
görülen hastalıklardandır. Bu yaş grubundaki çocukların nöbetine şahitlik 
eden yakınların başında ebeveynleri gelmektedir. Nöbet esnasında 
yapılan ilk yardım hastanın ileriki yaşamı açısından hayati önem 
taşımaktadır. Bu sebeple ebeveynlerin temel ilk yardım bilgilerine sahip 
olması nöbet geçiren çocuğa zarar vermeyi engelleyecek ve doğru 
yaklaşım sağlayacaktır. Bu araştırmada ebeveynlerin febril ve afebril 
nöbetler hakkındaki bilgisinin ölçülmesi, tutum ve davranışlarının 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Üsküdar ilçesi, Sultantepe Mahallesinde basit 
randomizasyon metodu kullanılarak seçilen sokak ve apartmanlarda evli 
ve çocuğa sahip bireylere 30 soruluk anket uygulanmıştır. Anket 
bitiminde bir video eşliğinde soru yöneltilmiş ve cevabı ses kaydına 
alınmıştır. Veriler spss17 programı ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmamıza 153 kadın, 109 erkek birey katılmıştır. Bu 
bireylerin 74 (%28,2)’ü 1 çocuk, 116 (% 44,3) ‘sı 2 çocuk sahibidir. Kadın 
katılımcıların yaş ortalaması 39,66, erkeklerin 42,00 bulunmuştur. 

Katılımcılardan 47(%17,9) kişi ortaokul mezunu iken 113 kişi(%43,1) lisans 
ve lisans üstü mezunudur. Araştırmamıza katılan ebeveynlerin 
184(%70)’ü havale geçirenlerin zeka geriliğine sahip olacağını söylemiştir; 
53 (%68,3)’ü ise saranın psikolojik bir hastalık olduğunu savunmuştur. 
Nöbet hakkında bilgi ile sahip olunan çocuk sayısı arasında anlamlı bir 
ilişki görülmez iken; daha önce nöbete şahitlik eden ebeveynlerin nöbet 
hakkında bilgisi anlamlı oranda fazla bulunmuştur (p=0.03). Cinsiyet ve 
nöbet anında hastaya yapılacak ilk yardım bilgisi arasında anlamlı bir ilişki 
görülmezken; eğitim durumu arttıkça ilk yardım bilgisinin anlamlı oranda 
arttığı görülmüştür (p=0,00). Ve nöbet geçiren hastaya müdahale eden 
bireylere bakıldığında ilk yardım bilgisi anlamlı bir artış 
göstermemiştir(p>0.05). Ayrıca ‘nöbet geçirmekte olan hastaya soğan 
veya benzeri cisim koklatılmalıdır.’ Öncülüne 82(%31) kişi doğru demiştir. 

Sonuç: Çocuğu nöbet geçirmiş ebeveynlerin ilk yardım ve nöbet bilgisi; 
çocuğu nöbet geçirmemişlere oranla daha fazla değildir. Nöbet 
geçirmekte olan hastaya müdahale eden ebeveynlerin nöbet bilgisi 
yeterli görülürken, ilk yardım bilgisinin yetersiz olduğu saptanmıştır. 
Ayrıca hastalık ve tedavileri üzerine toplumda genel anlamda yanlış bir 
kanı olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Konvülsiyon, Pediatri, İlk yardım 

Sevde Cemile Yalın / Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan,  Doç. Dr. Pemra Ünalan 
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PREVALENCE OF C-SECTION IN FAMAGUSTA, JULY, 2013-JULY,2014 & 
NEWBORN JAUNDICE AFTER CESEREAN DELIVERY 
 
Abudhaileh R., Altunç U., Bay BN., Bayazeed SH., Çetin Ö., Sakarya, S. 
 
Introduction: In North Cyprus, the prevalence of cesarean delivery hasn't 
been demonstrated by a study yet. The study remains relevant due to 
the high frequency of c-sections. The central aim of the study revolves 
around demonstrating the prevalence of C-sections in Famagusta. The 
second objective is to observe if jaundice (a complication frequently seen 
in the first week of life) is correlated with C-section deliveries; due to the 
fact the contraction of jaundice is still unknown. 
 
Materials and Methods: The North Cyprus birth registry was used to 
acquire phone numbers and demographic values. Mothers who gave 
birth in Famagusta as well as their newborns were used as sample with a 
total 1124 participants. Participants were interviewed over phones in 
order to inquire about their pregnancy details and newborns (response 
rate: 52%). Data gathered was compiled into SPSS and evaluated with 
chi-square and frequency charts for results. 
 
Results: Between July 2013-July 2014 prevalence of c-sections in 
Famagusta was estimated at 74.4% from 594 of the participants. The 
mother's mean age at time of birth was 29.33 with a standard deviation 
of 5.5, minimum age of 17, and a maximum of 49. Newborn population 
was 52.5% male and 47.5% female. No correlation was found between 
newborn jaundice and c-section deliveries statistically (Chi-Square Test, 
p> 0,05).  
 
Cocnclusion: Famagusta has high rates of c-section deliveries, which may 
lead to other prevalence studies in North Cyprus a country that might 
have the highest prevalence of c-sections worldwide.  
 
Keywords: Newborn Jaundice, Famagusta, C-section, Prevalence. 
 
Büşra Nur Bay / Dr. Umut Altunç & Dr. Sibel Sakarya , 
 
 
MS-204 

KADINLARDA DEPRESYON VE SAĞLIK ALGISI İLİŞKİSİ 
 
Çayırlı YB. , Nurhan E. , Birtane N. , Çavuş E. , Göğüş B. 
 
Giriş ve Amaç: Depresyon dünyada ve ülkemizde en sık karşılaşılan 
hastalıklardan biridir. Klinik çalışmalarda kadınların daha sıklıkla 
depresyon ve depresif belirti hikayesi verdiği belirlenmiştir. Depresyon, 
kişinin düşüncelerini, hislerini, iyi olma duyusunu etkileme doğasından 
dolayı sağlık algısını etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Bu nedenle 
Zümrütevler'deki kadınların genel sağlık algısı ile Beck depresyon skorları 
arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. 
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Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel nitelikte olup, Mart 2015’de 
Maltepe Zümrütevler mahallesinde yürütülmüştür. 30x7 küme örneklem 
yöntemi kullanılarak 210 hanede yaşayan 15 yaş ve üstü kadınlara 
ulaşılması hedeflenmiştir. Zümrütevler mahallesi sınırları içindeki tüm 
sokaklardan 30 tanesi rastlantısal olarak kura ile seçilip her bir sokaktan 7 
hane çalışmaya alınmıştır. Kadınlara, sosyodemografik özellikleri ile 
birlikte genel sağlık algısı tespiti için 1 çok kötü ve 5 mükemmel arasında 
değişen 5’li likert skaladan oluşan bir anket uygulanmıştır. Depresyon 
taraması için Beck depresyon ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe göre 17 ve üstü 
puan alanlar depresyonda kabul edilmiş ve veriler SPSS 20.0 programı ile 
analiz edilmiştir. Sıklık dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı analizlerde 
ki-kare testi kullanılmıştır. 
 
Bulgular: 210 hanede yaş ortalaması 40±1,12 olan toplam 173 kadına 
ulaşılmıştır. Beck depresyon skor ortalaması 15±1,14 bulunmuştur 
(min:0, maks: 53). Katılımcıların %30,6 ’sının (n=53) ölçeğe göre 
depresyonda olduğu saptanmıştır. Genel sağlık algısı ile Beck depresyon 
skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Genel 
sağlık algısını “ mükemmel, çok iyi, iyi” şeklinde belirten katılımcıların 
Beck depresyon skor ortalaması 12±9,19 iken, “orta ve kötü” şeklinde 
belirten katılımcıların skor ortalaması 17±13,86 olarak tespit edilmiştir 
(p=0,018). Verilere göre katılımcıların çocuk sayısı arttıkça Beck 
depresyon skorlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0,01). Gelir 
durumu ile depresyon arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). 
 
Sonuç: Araştırmamızın sonucunda kadınların yaklaşık üçte birinin 
depresyonda olduğu ve depresyonun genel sağlık algısı ile ilişkisi olduğu 
tespit edilmiştir. Depresyondaki kadınlar kendi sağlıklarını daha kötü 
algılamaktadırlar. 
 
Anahtar Sözcükler: Kadın, depresyon, genel sağlık algısı, Beck depresyon 
ölçeği 
 
Yusuf Burak ÇAYIRLI / Doc. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya, Aile Hekimliği ABD 
 

MS-205 

MALTEPE ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ KADIN SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN 
KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Budancamanak ZE., Heidari A., Karakaya SB., Küçük OY., Tosun C. 
 
Giriş ve Amaç: Kadın sağlığı doğum öncesi dönemde başlayan ve yaşam 
boyu hayatı etkileyen önemli bir alandır. Son 30 yılda; beklenen yaşam 
süresi artmış, anne ve çocuk ölümlerinde azalma kaydedilmiştir. Ancak, 
bu olumlu gelişmelerden tüm insanlar eşit şekilde yararlanamamıştır. Bu 
araştırmada İstanbul’da Maltepe ilçesi Zümrütevler mahallesinde kadın 
sağlığına ilişkin birinci basamak sağlık hizmetlerinin nereden, nasıl eriştiği 
ve hangi sıklıkta hangi hizmetlere başvurduğunun incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Retrospektif tasarlanmış kesitsel bir araştırma olan 
soru formu, İstanbul Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi 24 – 30 Mart 
tarihleri arasında; 15-65 yaş arasındaki 157 kadına uygulanmıştır.  Anket 
48 sorudan oluşmakta olup kadın üreme sağlığı, aile planlaması, obstetrik 
öykü ve rutin taramaları kapsamaktadır. Verilerimiz 4 –  6 Mayıs 
tarihlerinde SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analizde ki-kare testi 
kullanılmıştır.  
 
Bulgular: Anket verileri ışığında ortalama ilk evlilik yaşı 20, ilk gebelik yaşı 
21 ve menopoza girme yaşı 43 bulunmuştur. Eğitim durumu ile 
planlanmayan gebelik olması karşılaştırıldığında; ilkokul mezunlarında 
daha fazla olmak üzere planlanmayan gebelik görülme oranı %37,7‘dir.  
Eğitim durumu okuryazar olmayan ve ilkokul mezunu olan kadınlarda, 21 
yaş altı ilk gebeliğin daha çok görüldüğü tespit edilmiştir (p=0.014). Rutin 
taramalar incelendiğinde, daha önce hiç mamografi çektirmeyen 
kadınların oranı %66,9 ve smear testi yaptırmayan kadınların oranı %54,8 
bulunmuştur.  Gebelik takibinin yapıldığı kurum olarak %39,6 oranıyla 
devlet hastanesi birinci sırada yer alırken, %16,8 oranıyla üniversite 
hastanesi ikinci sıradadır.  
 
Sonuç: Rutin tarama testi yaptırma yüzdesinin az olduğu görülmüştür. 
Eğitim durumu ile planlanmayan gebelik sayısı arasında doğrudan ilişkili 
bulunmamıştır. Gebelik takibinin en çok devlet ve üniversite hastanesi 
gibi kapsamlı kurumlarda yaptırıldığı bulunmuştur. Eğitim durumu ile ilk 
gebelik yaşı karşılaştırıldığında eğitim düzeyi arttıkça ilk gebelik yaşının 
artış gösterdiği görülmüştür. 
 

Anahtar Sözcükler: kadın üreme sağlığı, aile planlaması, menopoz, 
Zümrütevler mahallesi, mamografi  
 
Sevde Berce Karakaya / Doç. Dr. Arzu Uzuner, Aile Hekimliği ABD 
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13-18 YAŞ ARASI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİRBİRLERİNİ RAHATSIZ EDİCİ 
DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN PSİKOSOSYAL DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ 
 
Dizdareviç D., Gozalbeyli N., Bulun M., Aktaş N., Çelik A., Kıyan B. 
 
Giriş ve Amaç: Okul zorbalığı, bir öğrencinin/öğrencilerin başka bir grup 
öğrenciyi kasıtlı olarak inciten, tehdit eden veya korkutan saldırganca 
davranış veya davranışlardır. Zorbaca davranışlar altında; fiziksel 
saldırganlık (itme, tekmeleme vb.), lakap takma, tehdit edici konuşmalar,  
rahatsız edici notlar, birini kasıtlı olarak dışlama, durumları incelenir. 
Zorbalığı etkileyen faktörler arasında yaş, cinsiyet, yaşanılan tramvatik 
olaylar, dahil olduğu arkadaş grubu, ailenin ekonomik durumu, babayla 
ilişkisi, ebeveynlerin birbirleriyle iletişimi incelenmektedir. Okullarda 
yaşanan şiddetin, öğrencinin yaşam kalitesini ve başarı düzeyini etkilediği 
gerçeği gözardı edilemez. Bu gerekçelerden hareketle, bu araştırma lise 
öğrencilerinin şiddetle karşılaşma ve şiddeti algılama durumlarını, şiddet 
eğilim düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 
yapıldı. 

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada demografik bilgi formu, Ebeveyn 
Bağlılık Envanteri Baba Formu, gözden geçirilmiş Olweus Zorba/Mağdur 
Ölçeği ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği kullanıldı. Kurumsal resmi izin ve etik 
kurul izni alındıktan sonra, İstanbul ili Maltepe semtinde bulunan 5 
meslek ve anadolu lisesi rastgele belirlendi. Okullara gidilerek, 9-11. 
sınıflara rehberlik dersi esnasında öğrencilerin anket formunu 
doldurmaları sağlandı. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 15.86 
(ss=0.95) olup %62.3’ü (393) kız, %37.7’si (238) erkekti. Ortalama ve 
frekans hesaplama, ki-kare ve tek yönlü varyans analizleri SPSS.14 
kullanılarak yapıldı. 

Bulgular: Katılımcıların %40.5’i (n=256) ne zorbalık etmiş ne de mağdur 
olmuş, %13.3’ü (n=84) sadece zorbalık davranışı göstermiş, %20.3’ü 
(n=128) sadece mağdur olmuş, %25.9’u ise (n=164) hem zorbalık etmiş 
hem de mağdur olmuştur. Gruplar cinsiyet (p<.01), sınıf (p<.01) ve hayat 
boyu şiddet içeren başka bir duruma şahit olma değişkenlerine göre farklı 
dağılım göstermiştir (p=.000). Hem mağdur hem zorba olan grubun 
babaya bağlılık ölçeğinden aldığı puan, hiç mağdur olmamış ve zorbalık 
yapmamış olan grubunkinden düşüktür (p<.05).  Ahlaki olgunluk ölçeği 
puanları da gruplar arasında farklılık göstermektedir (p=.000). 

Sonuç: Zorbalık davranışı ile cinsiyet, sınıf, şiddet içeren bir olaya şahit 
olma arasında ilişki bulunmuştur. Babaya duyulan bağlılık ve ahlaki 
gelişim değişkenleri, ergenlerdeki zorbalık davranışının anlaşılmasında 
önemlidir. 

Anahtar Sözcükler: Zorbalık,  psikososyal değişkenler, zorbalığın babayla 
ilişkisi, lise öğrencileri. 

Nazlı Aktaş / Psk. Dr. Sinem Yıldız 
 

MS-207 

GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBINDA RİSK FAKTÖRLERİ VE KORUNMA 
YÖNTEMLERİ 
 
Avcı CK., Gültekin İ., Hoşcan AY., Uzuner A., Çukadaroğlu Ç., Kaya G. 
 
Giriş ve Amaç: Günümüzde giderek artan sanayileşme ve kentleşme 
sonucu gürültü önemli bir çevresel kirlilik haline gelmiştir. İşyerinde 
gürültünün maruziyeti ve yol açtığı sağlık sorunları önemli bir halk sağlığı 
sorunudur. Bu çalışma İstanbul’daki bir ulaşım firmasının beş ayrı otobüs 
garajında, işyeri gürültü düzeyleri belirlenerek, işitme kaybına yol 
açabilecek bireysel, sosyal ve çevresel faktörlerin ve kişisel koruyucu 
kullanımının mesleki işitme kaybına etkilerini saptamak amacıyla 
yapılmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Araştırmada iş yeri çalışanlarına çoktan seçmeli ve açık 
uçlu soruların bulunduğu 36 soruluk anket yüz yüze uygulanmıştır. Ortam 
ses düzeyi ölçümleri, işyeri çalışanlarına rutin olarak uygulanan 
odyometre testi sonuçları, kan ve idrar testleri değerlendirilmiştir. 
Verilerin tanımlanmasında ortalama ±standart sapma ve sıklık dağılımları, 
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gruplanmış verilerin istatistik analizinde ki-kare, sürekli değişkenler t-testi 
ve Mann-Whitney U testiyle analiz edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 
21,0 programı kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Araştırmaya katılan 222 kişinin %97,7’si (n=216) erkek, %2,3’ü 
(n=5) kadındır. Bu kişilerin yaş ortalaması 42,12±7,7’dir (min=18, 
max=64). Çalışanların %33,78’inin (n=75) odyometre sonuçlarına 
ulaşılabilmiştir. Odyometre sonuçlarına göre işitme kaybı olan ancak 
işitme kaybı olduğunun bilincinde olmayanların oranı %44 (n=22) iken; 
işitme kaybı olmayıp işitme kaybı olduğunu belirtenlerin oranı %12’dir 
(n=3, p=0,001). Sağlığına dikkat ettiğini belirtip, kişisel koruyucu 
kullanmayanların oranı %58,5’tir (n=113, p=0,286). Ortamın ses düzeyinin 
yüksek olduğunu belirtip kişisel koruyucu kullanmayanların oranı 
%56,5’tir (n=61, p=0,163). İşyerinin koruyucu sağladığı kişilerin %52,2’si 
(n=83) kişisel koruyucu kullanmaktadır (p=0,001). Koruyucu kullananlarla 
kullanmayanlar arasında odyometre sonuçları açısından anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p=0,605). Ortam ses düzeyinin yüksek olmasının işitme 
kaybına sebep olabileceğini bilmesine rağmen kişisel koruyucu 
kullanmayanların oranı %57,1’dir (n=88, p=0,059). Kişisel koruyucu 
kullanılmamasının en sık nedeni, kişilerin koruyucuyu sürekli takmaları 
gerektiğini düşünmemeleridir (%25, n=54). 
 
Sonuç: Araştırmada kişisel koruyucu kullanma oranı genel olarak düşük 
bulunmuştur. Kullanılmamasında en önemli neden risk altındaki işçilerin 
koruyucunun sürekli kullanılması gerektiği konusundaki bilgi 
yetersizliğidir. 
 
Anahtar Sözcükler: gürültü, işitme kaybı, odyometre, risk faktörleri, 
kişisel koruyucu 
 
Ayşe Uzuner / Prof. Dr. Dilşad Save, Halk Sağlığı ABD 
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNDE ERGOJENİK YARDIMCILARIN KULLANIMI, ERGOJENİK 
YARDIMCILARLA İLGİLİ BİLGİ SEVİYELERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SAĞLIK 
PROBLEMLERİ 
 
Keskin SN., Gülsever Cİ., Kurt C., Özpolat B., Hıdıroğlu S. 
 
Giriş ve Amaç: Son yıllarda sporcuların performansını arttırmak amacıyla 
madde kullanımlarının hızla arttığı, dünya çapında pek çok sporcunun 
diyetlerine bakıldığında bol miktarda beslenme destek ürünü aldıkları 
görülmektedir. Çalışmada Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu (M.Ü. BESYO) öğrencilerinin ergojenik yardımcıları 
kullanımını ve bunlarla ilgili bilgi düzeylerini ölçmek ve karşılaştıkları 
sağlık problemlerini belirlemek amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı bir araştırmadır. M.Ü. BESYO Antrenörlük 
ve Beden Eğitimi Öğretmenliği 1.- 4. sınıf öğrencilerinden, gözlem altında 
anket yöntemiyle Şubat-Mart 2015 tarihinde, 23 soruluk standart bir 
anket formuyla veri toplanmıştır. 600 öğrenci arasından 325 kişiye 
uygulanmıştır. Ki-kare, frekans testleri kullanılarak SPSS’de analiz 
edilmiştir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan izin 
alınmıştır. 
 
Bulgular: Katılımcıların %70’ i erkek, %30’ u kadındır ve yaş ortalaması 22 
(±3.94)’dir. Çalışmaya katılanların %56’ sı antrenörlük , %44’ ü beden 
eğitimi öğretmenliği bölümündedir. Beden eğitimi öğrencilerinin 
ergojenik yardımcı terimini daha iyi bildiği (p=0,035) ve; aminoasit 
(p=0,021), enerji içecekleri (p=0,006), kafein (p=0,001), sauna/masaj 
(p=0,026), mineral (p=0,027) gibi ergojenik yardımcıları antrenörlük 
öğrencilerine göre daha fazla kullandığı gözlenmiştir. Sınıflara göre 
incelendiğinde; yıl geçtikçe, ergojenik yardımcı teriminin daha iyi bilindiği 
(p=0.001) ve kafein (p=0,004), nikotin (p=0,013), sauna/masaj (p=0,006) 
gibi yardımcıların daha fazla kullanıldığı dikkat çekmiştir. Ergojenik 
yardımcılarla ilgili dersi alanların ergojenik yardımcı terimini daha iyi 
bildiği (p=0,000) ortaya çıkmıştır. Ailenin gelir seviyesi göz önüne 
alındığında; gelir seviyesi artıkça enerji içecekleri (p=0,031), alkol 
(p=0,019), sauna/masaj (p=0,026), vitamin (p=0,014), sigara (p=0,001), 
kokain (p=0,026), amfetamin (p=0,016), steroid (p=0,011) kullanımı 
artmıştır. Bilgi ölçücü sorulara gelindiğinde protein ve amino asitler için 
%39.25, vitaminler için %48.67, bikarbonatlar için %53.73, nikotin için 
%66.56, kafein için %44.46 yanlış cevap verildiği gözlenmiştir. 
 
Sonuç: Öğrencilerin sınıf geçtikçe daha fazla ergojenik yardımcıya 
başvurdukları ve çevrelerine daha çok öneride bulunduğu saptanmıştır. 
Dersi alanların ergojenik yardımcı terimini daha iyi bildikleri ve 

yardımcıları daha fazla kullandığı görülmüştür. Ayrıca aile gelir seviyesi ve 
kalınan yer gibi birçok demografik özelliğin yardımcı kullanımını anlamlı 
bir şekilde etkilediği ortaya konmuştur. 
 
Anahtar Sözcükler: beslenme, steroid, amino asit, kreatin, bikarbonat 
 
Sena Nur Keskin / Doç. Dr. Seyhan Hıdıroğlu, Halk Sağlığı ABD 
 
 

MS-209 

OFİS ÇALIŞANLARININ KAS İSKELET PROBLEMLERİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE 
DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Kilvan F., Akbağra B., Bulan B., Güleç S., Önder O., Şener İB.  

Giriş ve Amaç: Ofis çalışanlarında inaktiviteye bağlı kas iskelet 
rahatsızlıkları gelişmektedir. Düzenli fiziksel aktivitenin kas-iskelet sistemi 
üzerine olumlu etkileri bilinmektedir. Ofis çalışanlarının fiziksel aktivite 
düzeyleri ile kas iskelet rahatsızlıkları arasındaki ilişkinin incelemesi 
amaçlanmıştır.* 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Doğa Koleji Genel Merkezi’ndeki 143’ ü 
kadın, 107’ si erkek olmak üzere 250 ofis çalışanına yapılmıştır. 
Katılımcılara sosyo-demografik bilgilerini, fiziksel aktivitelerini ve kas-
iskelet rahatsızlıklarını sorgulayan 3 anket uygulanmıştır. Kas-iskelet 
rahatsızlıklarını sorgulamak için, Corneill’ s Musculoskeletal Discomfort 
anketinin Türkçe versiyonu uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 
programında Ki-Kare testi, bağımsız gruplarda T testi ve tek yönlü Anova 
testiyle analiz edilmiştir.* 

Bulgular: Katılımcıların %57,2’si (n=143) kadın, %42,8’i (n=107) erkektir. 
Cinsiyetle fiziksel aktivite düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
Katılımcıların BMI ortalaması 23,5±3,7 olarak bulunmuştur. Fiziksel 
aktivite düzeyi ile BMI arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmuştur (T testi, p=0.02).  Katılımcıların 118’ i düzenli fiziksel aktivite 
yaptığını belirtirken 132’ si ise yapmadığını söylemiştir. En fazla yapılan 
fiziksel aktivite %90,6 ile yürüyüştür. Fiziksel aktivite yapmayanların 
%95,4’ ü zaman yokluğundan dolayı yapamadıklarını belirtmişlerdir. Ofis 
çalışanlarının yapması gereken germe hareketlerini bilen 110, bilmeyen 
ise 140 kişi vardır. Germe hareketlerini yapan 46, yapmayan ise 204 
kişidir. Germe hareketlerini yapmakla bel ağrısı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmuştur (Ki-Kare testi, p=0.007). Çalışanların 
oturma saatleri ile bel ve diz ağrıları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (T 
testi, p<0.05). Katılımcılar sırasıyla boyun (%77,2), sırt (%72,8), bel 
(%69,5), omuz (%58,8),el bileği (%47,2), ayak (%40), diz (%34,8), ön kol 
(%30,4), kalça (%29,6), üst kol (%27,2), alt bacak (%24,4) ve üst bacak 
(%24,4) ağrısının olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların fiziksel aktivite 
düzeyleri ile kas-iskelet ağrıları arasında bütün vücut bölümleri için 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (Ki-Kare testi, p<0.05).* 

Sonuç: Ofis çalışanlarında başta boyun, sırt, bel ve el bileği olmak üzere 
yüksek oranda kas-iskelet rahatsızlıkları görülmektedir. Ofis çalışanları 
arasında germe hareketlerini bilen ve uygulayanların sayısı azdır. Düzenli 
fiziksel aktivite yapanlarda kas-iskelet rahatsızlıkları yapmayanlara göre 
daha az görülmektedir.* 

Anahtar Sözcükler: fiziksel aktivite, ofis çalışanları, kas-iskelet 
rahatsızlıkları* 

Fatma Kilvan / Prof. Dr. Işıl Maral, Halk Sağlığı ABD 

 

MS-210 

BAŞIBÜYÜK BÖLGESİNDEKİ ECZANELERDEN NON-STEROİDAL 
ANTİENFLAMATUAR İLAÇ ALANLARIN BU İLAÇLARI KULLANIM NİTELİĞİ  

Hamamcı F., Aydin A., Kenar E., İnan İ., Bakır K., Çifçili S. 

Giriş ve Amaç: Non-steroidal anti-enflamatuar ilaçların yaygın kullanımı, 
geniş etki alanı ve tezgah üstü kullanımının fazlaca olduğu bilinmektedir. 
Bu sebeple hastaların bu ilaçları nasıl kullandıkları ve nelere dikkat 
ettikleri de önemli bir durum haline gelmektedir. Araştırmamızda 
Başıbüyük bölgesindeki eczanelerden ilaç alan hastaların bu ilaçları seçim 
yöntemi ve kullanım sebeplerini incelemek amaçlandı. 
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Gereç ve Yöntem: Etik kuralı onayını takiben, Başıbüyük semtindeki 
eczanelerden NSAİİ alan erişkin bireylerle 6 hafta süre ile haftada 3 gün 
(Pazartesi-Çarşamba-Cuma) farklı bir eczanede 15.30-18.00 saatleri 
arasında görüşüldü. 151 kişi ile yaptığımız yüz yüze görüşme sonucunda 
katılımcılarımıza anketimizde yer alan NSAİİ kullanım niteliğiyle ilgili 
sorular yöneltildi. Sözlü iletişime engel teşkil eden mental problemi veya 
Türkçe konuşma sorunu olan bireyler araştırmamıza dahil edilmedi. 
Araştırmanın bütçesi araştırmacılar tarafından karşılandı. Gözleme dayalı 
yapılan tanımlayıcı çalışmamızın sonucunda elde ettiğimiz veriler SPSS 
programı ile analiz edildi ve p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Katılımcılarımızın %56.3’ü kadın %43.7’si erkektir. 
Katılımcılarımızın %92.7’ si bu ilaçları analjezik, %6.6’ sı antienflamatuar, 
%0.7’ si antipiretik olarak almıştır. İlacı alma amaçlarını bölgelere göre 
değerlendirdiğimizde ise katılımcılarınızın %42.4’ ü kas ve iskelet grubu, 
%34.4’ ü baş ağrısı, %9.9’ u boğaz ağrısı, %7.9’ u karın ağrısı, %5.3’ü ise 
diş ağrısı sebebiyle bu ilaçları kullanmıştır. Katılımcılarımızın %66.2’ si 
reçeteli, %33.8’ i reçetesiz olarak ilaçları almıştır. Reçetesiz ilaç alanların 
bu ilaçları alırken kimden tavsiye aldıklarını incelediğimizde %52’ si 
eczacılardan, %32’ si sağlık çalışanı olmayanlardan, %14’ ü hekimlerden 
tavsiye aldıkları görülmüştür.  

Sonuç: Bu bulgular sonucunda NSAİİ kullanımının daha çok analjezik 
yönünün kas ve iskelet grubu için kullanıldığı görülmektedir. Tezgah üstü 
kullanımı yani reçetesiz alımı yaygın olan bu ilaçların araştırmamıza göre 
yarısından fazlasının reçeteli olması önemli bir sonuç olarak göze 
çarpmaktadır. Katılımcıların tavsiye aldıkları grubun çoğunluğunu 
eczacıların oluşturması, eczacıların bu konudaki yetkinliğiyle ilgili yeni 
araştırmaların yapılması gerektiğini göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler:  Non-Steroidal Antienflamatuar İlaç, Reçetesiz İlaç, 
Yan Etki, Eczane 

Ayşegül Aydin / Doç.Dr. Serap Çifçili, Aile Hekimliği ABD 

 

MS-211 

HEKİMLERİN ÖLÜME VE ÖLÜMCÜL HASTALIĞI OLAN KİŞİLERE 
YAKLAŞIMI:NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA 

Akcasu E., Durğut AS., Hamamcı R., Şimşek Hİ. 

Giriş & Amaç: Hekimlerin ölüme ve ölümcül hastalığı olan kişilere yönelik 
tutumlarını belirlemeyi amaçlayan niteliksel bir araştırmadır.  

Gereç & Yöntem: Çalışmaya farklı cinsiyet, yaş, deneyim, branş ve 
hastaneden 26 hekim katılmıştır. Çalışmanın verisi, hekimlerin 
demografik özelliklerini, zor durumlarla ilgili düşünce ve tutumlarını 
ortaya koymak için hazırlanan yapılandırılmış soru formu; bu forma 
eklenmiş olan iki durum senaryosunun kullanıldığı derinlemesine 
görüşmelerle toplanmıştır. Hekimlerin çalışma yerlerinde ve kendilerinin 
uygun bulduğu bir mekânda ses kayıtlarının yapılması yoluyla ortalama12 
dk süren görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmeleri yapan araştırmacı 
tarafından tüm görüşmeler metne çevrilmiş, tüm metinler en az 2 farklı 
araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak kodlanmıştır. Kodların 
ortaya çıkmasından sonra tema analizi yapılmıştır.   

Bulgular: Analiz sonrasında, hekimlerin ifadeleri şu ana temalar altında 
toplanmıştır: 1- Kliniği akut veya kronik olan hastalara yaklaşım, 2-
Ölümcül hastalığın teşhisini koyarken hasta yakınlarına karşı tutum, 3- 
Hasta yakınlarına ölüm haberini verme süreci, 4-Hekimlerin kendini ve 
yaptığı müdahaleyi sorgulaması, 5-Hekimlerin hastayı kaybetmekten 
dolayı mesleği bırakma düşüncesi, 6- Bulaşıcı hastalığa sahip hastaya 
yaklaşım. Çalışmamızda hekimlerin akut ve kronik hastalara karşı farklı 
tutumlara sahip oldukları gözlenmiştir. Haber vermede kullandıkları 
yöntemlerin çok çeşitli olduğu; bu çeşitliliği bu konuda standart bir eğitim 
verilmemesi ve gözlemledikleri hekimleri taklit etmeleriyle açıkladıkları 
anlaşılmıştır. Hekimlerin hasta kaybettikten sonra kendi kendilerini 
sorguladıkları ama çoğunlukla kendilerini suçlamadıkları görülmüştür. 
Hekimlerin birçoğu hasta kaybetmek nedeniyle mesleğini veya branşını 
değiştirmeyi düşünmediğini söylemesine rağmen bazı hekimlerin hastayı 
kaybettikten sonra mesleğini bırakmayı geçici olarak düşündükleri, 
bazılarınınsa branş değiştirdikleri görülmüştür. Sonuç: Hekimlerin bulaşıcı 
hastalıklarla uğraşırken endişeli oldukları, genel olarak ölüm ve ölümcül 
hastalık haberini verirken zorlandıkları, tecrübe kazandıktan sonra daha 
kolay haber verdikleri, bu konularda standart bir eğitim almamış olmaları 
nedeniyle kendi çözümlerini bulmak zorunda hissettikleri açıktır. 

Hekimliğin sanat tarafı olan tutumlar halen ustadan öğrenme yöntemiyle 
edinilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hekim, Ölüm, Haber, Tavır, Tutum, “Niteliksel 
Araştırma” 

Halil İbrahim Şimşek /Doç. Dr. Pemra Ünalan, Aile Hekimliği ABD 

 

MS-212 

İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ'NDE BİRİNCİ 
BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ KULLANIMI 

Çulcu EA., Evrüke C., Jaberi D., Karataş S. 

Giriş ve Amaç: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunum biçimi ve 
etkinliği ulusal sağlık göstergelerini en iyi yansıtan değişkenlerden biri 
olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetleri 
2010 yılında sağlık ocaklarının Aile Hekimliği birimine dönüştürülmesiyle 
geçilen Aile Hekimliği Uygulaması ile yürütülmektedir. Birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin nasıl kullanıldığı, halkın bu hizmetlerden ne beklediği 
ve beklentinin ne kadar karşılanmış olduğunu gösteren bir araştırma 
planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Topluma dayalı kesitsel çalışmamızda 30x7 küme 
örneklem yöntemi kullanılarak 210 haneye ulaşılması hedeflendi. Evde 
bulunan 18 yaşından büyük bir kişiyle yüz yüze görüşülerek doldurulması 
planlanan bir anket hazırlandı. Araştırmacılara anketör eğitimi verildi. 
Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan tüm sokaklardan rastgele 30 sokak 
seçildi ve her sokaktan 7 haneye anket uygulandı. 3 hafta sürenin 
sonunda veriler toplandı. Karşılaştırmalı analizlerde ki-kare testi, sürekli 
değişkenlerde t- testi kullanıldı. 

Bulgular: Toplam 210 hanede, 826 kişinin bilgisine ulaşılmıştır. Hanelerin 
aylık geliri 2600±2500 TL idi. Katılımcıların %50,4’ü kadındır. Bir hanede 
yaşayan birey sayısı 4,2±1,8 iken, hanelerin %26’sında sigara içen en az 
bir birey bulunmaktadır. Bilgi veren 783 bireyden 83 tanesinin sağlık 
güvencesi yoktu. Kendi ihtiyaçlarına sağlıkta dönüşüm programının bir 
çözüm olabileceğini söyleyenlerin oranı %30,5’ti. Katılımcıların %44,6’sı 
lise ve üstü eğitimliydi. Hanelerin %51’i (n=98) bir sağlık sorununda ilk 
olarak Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM), %38,5’i devlet hastanelerine 
başvurmakta olduklarını belirtirken son 6 ay içinde bir rahatsızlığı 
olduğunda sadece %30’u ASM’ye başvurmuştu. Ortaya çıkan sağlık 
problemini  %49’u poliklinik muayenesi diye yanıtlarken %22’si de acil 
başvuru olduğunu belirtmişti. Katılımcıların %59,5’i aile hekimlerinin 
kendilerini anladığını, %27’si aile hekiminden memnun olmadığını, %37’si 
aile hekimini başarılı bulduğunu,  %42,1’i obezite sorununda, %33,3 
sigara bırakmak için, 53,6 erişkin aşıları için, %49,5 kanser taramaları için, 
42 aile planlaması hizmetleri için aile hekimine başvurmuş veya 
başvurmayı düşünüyordu.  

Sonuç: Birinci basamak sağlık hizmetlerine ulaşımın nispeten kolay olması 
ve gereksinimlerini daha büyük/uzak bir kuruma gitmeden 
karşılayabiliyor olmak katılımcıları aile hekimliği birimlerini kullanmaya 
yöneltmektedir. Aile hekiminden memnun olmayanların %27’lik oranı 
Sağlık Bakanlığı’nın memnuniyet sonuçlarıyla örtüşmemektedir. 

Elif Asena Çulcu / Doç. Dr. Pemra Ünalan, Aile Hekimliği ABD 

MS-213 

EVDE BULUNAN İLAÇLARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMI AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tezel A., Kahraman MM., Kuralay İ., Mercan A., Savaş F., Abdülaziz Z., 
Gürün H. 

Giriş ve Amaç: Ülkemizde yapılan çalışmalar toplumda ilaçların akılcı 
kullanımı ile ilgili önemli sorunlar olduğunu göstermektedir. AİK kullanımı 
ile ilgili durumu gösteren önemli veriler arasında evde bulunan ilaçlar yer 
almaktadır. Türkiye’de hane başına düşen ortalama ilaç sayısı 10,6 olarak 
bildirilmiştir. Bu araştırmanın amacı İstanbul’un bir semtinde yaşayan 
kişilerin evde bulundurdukları ilaçları sayı, endikasyon, son kullanma 
tarihi gibi özellikleri ve ilaç kullanım bilgisine göre değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: İstanbul’un Anadolu yakasındaki bir semt seçilmiş, bu 
semtteki sokaklardan birisi harita üzerinde belirlenmiş, bu sokaktan 
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başlayarak kabul eden hane halkı ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeye 2 
kişilik ekipler halinde gidilmiştir. Hanede yaşayan 18 yaş üzerindeki bir 
kişi ile görüşme yapılmış, hazırlanan anket formu yanıtlandıktan sonra, 
evde bulunan ilaçlar araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Toplam 
117 kişi ile görüşme yapılmıştır. Analizde Ki kare ve Mann Whitney U 
testleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Araştırmaya katılanların %57'si kadındır; ortanca yaş 50’dir (18-
93). Görüşme yapılan % 86'sı lise ve üstü okul mezunudur; % 67,5’inin en 
az bir kronik hastalığı vardır. Evde bulunan toplam ilaç sayısı 674 olup, 
bunların 43’ü hiç açılmamıştır; hane başına düşen ortalama ilaç sayısı 
7,2’dir (0-59 ilaç). İlaçlar ATC sistemine göre sınıflandırılmıştır. Kronik 
hastalığı olanların evdeki ortalama ilaç sayısı olmayanlara göre daha 
fazladır (p<0.05). Evdeki ilaçlarını balkonda veya banyoda saklama oranı, 
ilköğretim mezunu olanlarda daha fazladır (p<0.05). Katılımcıların %32'si 
ilacı şikâyetleri geçene kadar kullandığını belirtmiştir. Kişilerin %24,7’si 
(29 kişi) grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda hekim reçete 
etmeden antibiyotik kullandıklarını belirtmişlerdir. Erkeklerin %32'si 
hasta olmadığı halde ilaç yazdırmaktadır. Kadınlarda bu oran %16’dır (p < 
0.05). Kişilerin yarıdan fazlası (%57,3) SKT geçmiş ilaçlarını çöpe 
atmaktadırlar.  

Sonuç: Çalışmanın sonuçları eğitim düzeyi göreli olarak yüksek olan bu 
toplumda da AİK ile ilgili önemli sorunlar olduğunu göstermektedir. 
Kronik hastalığı olanlar ve düşük eğitim grubunda yer alanlar AİK ile ilgili 
eğitimler açısından öncelikli hedef gruplardır.   

Anahtar Sözcükler: Akılcı İlaç Kullanımı, Evde İlaç Kullanımı, Kronik 
Hastalık, SKT Geçmiş İlaç, Kişi Başına Düşen İlaç Sayısı 

İrem Kuralay / Prof. Dr. Sibel Sakarya, Halk Sağlığı ABD 
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HIV/AIDS RELEATED STİGMA AND BİAS AMONG HEALTH CARE 
STUDENTS İN EASTERN MEDİTERRANEAN UNİVERSİTY, NORTH CYPRUS 

Alhayajneh G., Akbaş M., Olulade O., Soroush E. 

Introduction: HIV/AIDS is one of the leading causes of death in the World 
(35.3 million infected people), with half of infected people not being able 
to receive treatment. This is possibly due to fear of being stigmatized by 
health care professionals, of which there a considerable level of stigma 
and bias against HIV/AIDS positive individuals amongst health care 
professionals has been observed by other researchers. This study aims to 
discover the level and reason behind stigmatization and bias of health 
care students of Eastern Mediterranean University, North Cyprus against 
HIV/AIDS positive individuals, which can help to predict their attitude 
towards HIV/AIDS patients. 

Materials and Methods: This is a cross-sectional study involving nursing 
and medical students. The simple random sampling method was used to 
select the participants and questionnaires in Turkish and English were 
used. Data collection was done in a period of 28 days from our 
population size of 250 students. The data has been analyzed by using the 
SPSS program. 

Results: The results showed that only 4% of the students were able to 
get the full mark of 9, with 32% getting 0 or less in the quiz section of the 
questionnaire which evaluates level of knowledge of participants on 
routes of transmission of HIV/AIDS from an infected person. The quiz 
section result was noticeably better among medical students. 73% of 
participants answered that they would wear gloves in all aspects of 
HIV/AIDS patient’s care including during history taking in the providing 
services section that evaluates level of stigma. 

Conclusion: Stigma and bias against HIV/AIDS positive persons should 
not occur let alone amongst healthcare students. Our study proved that 
a significant amount of stigma occurs in nursing and medical students of 
Eastern Mediterranean University. In conclusion we suggest that 
HIV/AIDS workshops, seminars and awareness programs be held in 
nursing and medicine faculties. 

Keywords: HIV/AIDS, stigma, bias, healthcare students. 

Merve Akbaş / Dr. Dila Şener 
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P - 001 
MEDYATİK TIP 
 
Ahat B.*, Yavuz F.Ş.*, Orhan H.** 
*Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 
**Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi 
Bilişim Ana Bilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Araştırma konusu ile ilgili literatürlerde TV kanallarında 
yapılan yayınların bilimsel değil reyting amaçlı olduğu görülmüştür. Bu 
araştırmanın amacı gün geçtikçe izlenmesi artan sağlık programlarının 
insanlardaki etkisini belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: TV’deki programlardaki tıp bilgilerinin, izleyicilerdeki 
etkisini anlamak için anket hazırlandı. Ankette; insanların programları ne 
sıklıkla izledikleri, ürünleri kullanıp kullanmadıkları, ürünlerle ilaç 
arasındaki tercihi, doktora gitme sıklıkları gibi konulara değinildi. Anket 
21 soruydu. 18 yaş üzerindeki bay/bayan 270 kişiye uygulandı. 
Isparta/Merkez’ de yürütüldü. Yaş ortalamalarının cinsiyete göre 
karşılaştırılmasında bağımsız grup t testi, incelenen çapraz tablolarda Ki-
Kare bağımlılık testi kullanıldı. Sonuçlar sürekli değişkenlerde ortalama ± 
standart hata, sınıflandırılmış verilerde adet ve % şeklinde sunuldu. Anket 
SPSS paket programıyla değerlendirildi. 

Bulgular: Ankete 205 (%75,9) kadın, 65 (%24,1) erkek katılmıştır. Yaş 
ortalaması kadınlarda 29,80±0,67; erkeklerde 37,05±1,46’ dir. 
Programları ayda 2-3 kez izleyenler %55,6 oranındadır (p=0,000). 
Alternatif tıp bilgisi olmadığı halde eş-dost tavsiyesiyle ürünü kullananlar 
%42,2’ dir. Programları izlemeden alternatif tıp bilgisi olanların oranı 
%54,4 idi. İzleyicilerin %41,1’ inin alternatif tıp bilgisinin yanlış olduğu 
fark edildi (p=0,219). Anlatılanları doğru bulanların az bir kısmı (%9,2) 
ürünleri kullanıp şikâyetçi oldu (p=0,105). Doğru bulup uygulayanlarınsa 
%57,6’sı yararını gördü, programlara güvenip ailelerine yansıttı. Ama 
yemek alışkanlıklarını değiştirmediler. Ürünlerden zarar görenlerin 
%76,9’ unun doktora gitme sıklıklarını değiştirmedi, yararlananlarsa 
(%86,3), bunları doktorun önermesi gerektiğini savundu.  Programı 
izlerken hastalığını fark edenler doktora gittiğinde, doktor hastalığın 
olmadığını söylemesiyle %74 oranında alternatif ürünü kullanmayıp 
doktora güvendiler (p=0,004). %83,7 programları doktorların sunması 
sonucu çıktı. 

Sonuç: İzleyenlerin çoğu doktorların bilgilerine ve tıp eğitimlerine daha 
çok güvendiklerinden alternatif tıp bilgisi olsa da uygulamadılar. Ankette 
%83,7 oranında programları doktorların sunması ve %64,1 oranında 
programlarda halkı ilgilendiren hastalıklardan bahsedilmesi sonucu 
görüldü. Programlar doktorların kontrolündeyse yararlı olabilir. 
Programlardaki alternatif tıp, bilimsel metotlarla kanıtlanamayan 
geleneksel veya güncel tıbbi uygulamalardır. Doktorlar tıp eğitimi 
aldıklarından verdikleri ilaçlar, uyguladıkları tedaviler bilimseldir. 
Programdaki ürünler ticari amaçlarla halka sunulmamalı, kullanılacaksa 
doktora danışılmalı. 

Anahtar Sözcükler: Alternatif tıp, sağlık programları 
 
Doç. Dr. Hikmet Orhan 
Betül Ahat 
 

 
P - 002 
KALP DAMAR HASTASI YAKINLARININ HAYAT TARZI DEĞİŞİKLİLİĞİNE 
DAİR FARKINDALIĞI 
 
Yılmaz Ş.*;Öztürk Y.*,Sağlam H.*,Kurt M.*,Emül M.**,Beşirli K.*** 
 
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  
**İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı  
*** İ.Ü.  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Kalp damar hastalıklarını oluşturan faktörler ikiye 
ayrılabilir: değiştirilebilir ve değiştirilemez faktörler. Değiştirilebilir 
faktörlere beslenme, sigara ve alkol kullanımı, fiziksel aktivite örnek 

verilebilir. Çalışmada bu faktörlerin hasta yakınlarında ne kadar 
değiştiğini ve hasta yakınlarının bu durumun ne kadar farkında olduğunu 
ölçmeyi amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Kasım 2014-Şubat 2015'te CTF Kalp Damar Cerrahi 
Servisi'nde yatan hastaların yakınları üzerinde toplam 75 anket uygulandı 
ve 75 kişiden %34'ü erkek, % 66'sı kadındır. Yaşları 16 ile 79 arasında 
değişen hasta yakınlarının ortalama yaşı 40 bulunmuştur. SPSS 
programında ki kare yönteminde cinsiyete göre karşılaştırılma yapılmıştır.  
 
Bulgular: Ankete katılan kadınların %57.1'i kalp damar hastalığı olduğuna 
dair korku taşıdığına katılıyor. %24.4'ü kararsız, %18.3'ü katılmadıkları 
bulunmuştur ve ankete katılan erkeklerin % 34.6'sı katılıyor, %19.2'si 
kararsız, %40.1'i katılmıyor. Kadın-erkek karşılaştırılmasına göre p=0.036 
olarak anlamlı bulundu. Ankete katılan kadınların %71.4'ü hayat tarzında 
yanlışlar olduğuna katılıyor,  %24.4'ü kararsız,%4.2'si ise buna katılmıyor. 
Buna karşılık erkeklerin %38.4'ü katılıyor,%34.6'sı kararsız,%26.9'u 
katılmıyor. Bu karşılaştırmada p=0.004 olarak anlamlı bulundu. Ankete 
katılan kadınların %28.5'i sigara içiyor ve içenlerin %66.6'sı bırakmak için 
yollar arıyor. Erkeklerin ise %46.1'i sigara içiyor, %71.4'ü bırakmak için 
yollar arıyor. Ankete katılanların %93.3'ü aşırı yağlı ve tuzlu 
beslenmenin,%92'si hareketsiz yaşamın,%97.3'ü sigaranın,%93.3'ü stresin 
kalp damar sağlığını olumsuz etkilediğini biliyor. 
 
Sonuç: Anket yapılan hasta yakınlarından kadınların erkeklere göre daha 
endişeli olduğu ve yaşam tarzlarının değişmesi gerektiğine dair 
farkındalıklarının daha fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca hasta 
yakınlarının değiştirilebilir faktörleri bildiğini fakat uygulama konusunda 
eksikler olduğu sonucuna varılmıştır. Bu konuda daha fazla bilgilendirme 
ve eğitime gereksinim vardır. 
 
Anahtar Sözcükler: hasta yakını, yaşam tarzı, farkındalık 
 
Prof. Dr. Kazım Beşirli 
Şeyma Yılmaz  
 

 
P-003 
STAJYER ÖĞRENCİ ANKSİYETESİ 
 
Salduz F.*, Yıldız A.* 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 
Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı kardiyoloji ve kadın-doğum stajı almakta 
olan dönem 4 öğrencilerinin anksiyete seviyelerini ölçmek ve 
karşılaştırmaktır. 
 
Gereç ve Yöntem: Toplam 64 dönem 4 öğrencisi çalışmaya dahil edildi. 
Öğrencilere Hamilton ve Beck anksiyete ölçeklerini nasıl dolduracakları 
öğretildi. 
 
Bulgular: Tüm grubun ortalama yaşı 23,0 ± 1,3 yıl idi ve katılanların 
%62,5’u (n=40) erkekti. Hamilton anksiyete ölçek skoru kadın-doğum 
stajındaki öğrencilerde daha fazlayken (19,6 ± 13,7 vs. 12,3 ± 9,2, 
p=0,020; sırasıyla), Beck ölçek skoru açısından kardiyoloji ve kadın-doğum 
stajı alan öğrenciler arasında fark yoktu (17,9 ± 13,5 vs. 13,7 ± 10,3, 
p=0,204; sırasıyla). 
 
Sonuç: Hamilton anksiyete ölçek skoru kadın-doğum stajındaki 
öğrencilerde cinsiyetten bağımsız olarak kardiyoloji stajındaki 
öğrencilerden daha fazlaydı. 
 
Anahtar Sözcükler: Anksiyete, Kardiyoloji stajı, Kadın-Doğum stajı, 
Hamilton ve Beck anksiyete ölçekleri 
 
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Yıldız 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
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HASTAHANEDE YATAN KRONİK HASTALARIN YAKINLARINDA 
ANKSİYETENİN VE DEPRESYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Aydeniz N.*, Demir M.* 
 
*Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
**Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Bu çalışma göğüs hastalıkları ve kardiyoloji kliniğinde 
yatan hastalara bakım veren aile üyelerinin anksiyete ve depresyon 
durumlarını değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışma göğüs hastalıkları ve kardiyoloji kliniğinde 
yatarak tedavi gören hastaların bulunduğu bölümlerde 70 bakım veren 
aile üyesi ile yapılmıştır. Veriler Beck Anksiyete Ölçeği ve Beck Depresyon 
Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayarda SPSS 
12,0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde; 
hasta yakınlarının sosyodemografik özelliklerini değerlendirmede 
tanımlayıcı istatistikler, kliniklerde yatan hastaların yakınlarına ait 
uygulanan anketlerin değerlendirmesinde ki-kare ve Mann Whitney U 
testleri kullanılmıştır. 
 
Bulgular: Çalışmada bakım verenlerin %48,6'sı kadın, %51,4' ü erkekti. 
Yaş ortalaması 34,6+/-12,17 idi. Hasta yakınlarının %60' ı evli,  %31,4' ü 
sigara içiyordu. Öğrenim durumlarına göre sıraladığımızda en fazla %34,3 
ile ilkokul mezunu idi. Kardiyoloji bölümündeki hastaların yakınlarından 1 
(%2,9) kişide, göğüs hastalıkları bölümünde yatan hastaların 
yakınlarından 4 (%11,4) kişide şiddetli derecede anksiyete saptandı 
(p=0,333). Kardiyoloji bölümündeki hastaların yakınlarından 3 (%8,6) 
kişide, göğüs hastalıkları bölümünde yatan hastaların yakınlarından 4 
(%14,3) kişide şiddetli derecede depresyon saptandı(p=0,530). Her iki 
bölümün hasta yakınları arasında anksiyete ve depresyon ölçeklerinin 
değerlendirilmesi bakımından anlamlı bir farklılık izlenmedi. (p>0,05) 
 
Sonuç: Göğüs hastalıkları ve kardiyoloji bölümlerinde yatan kronik 
hastaların bakım işlerini gören hasta yakınlarında anksiyete ve depresyon 
bulguları görülebilmektedir. Ancak iki bölümdeki hastalarla ilgilenen 
yakınların anksiyete ve depresyon ölçeği sonuçlarında belirgin bir farklılık 
bulunmamıştır 
 
Anahtar Sözcükler: Kronik hastalar, hasta yakınları, anksiyete, depresyon 
 
Yrd. Doç. Dr Melike Demir 
Nurefsan Aydeniz 
 

 
P - 005 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEME ALIŞKANLIKLARI VE OKUL BAŞARISI 
 
Tatar M. 
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 
Giriş ve amaç: Gençlik çağında bedende görülen hızlı büyüme ve değişim 
nedeniyle beslenme gereksinimleri artmaktadır. Bu nedenle gençlerde 
sağlıklı beslenme yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bu araştırmada, 
üniversite öğrencilerinin yeme alışkanlıklarının okul başarısına etkisi 
amaçlanmıştır.  
 
Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
öğrencilerinde yürütülmüş kesitsel bir araştırmadır. Araştırmacılar 
tarafından geliştirilen 25 sorulu soru formu öğrenciler tarafından 
doldurulmuştur. 
 
Bulgular: Araştırmada öğrencilerin; düzenli kahvaltı yapma, düzenli öğle 
yeme alışkanlığı, düzenli akşam yemeği yeme alışkanlığının olup olmadığı 
belirlenmiştir. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinde yemek öğünlerini 
atlamanın yaygın görülen bir beslenme alışkanlığı olduğu ve birçok gencin 
günlük üç öğün düzenli yemek yemediği görülmüştür. Diğer yandan 

üniversite öğrencilerinde düzenli beslenme alışkanlığı olan gençlerde okul 
başarasının diğer kişilere göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 
 
Sonuç: Bu araştırmanın bulguları gençlerde yeme alışkanlıklarını içeren 
sağlıklı bir yaşam biçimini desteklemeye ve aynı zamanda okul 
hayatındaki önemini vurgulamaya gereksinim bulunduğunu 
düşündürmektedir. 
 
Anahtar Szöcükler: Beslenme, Beslenme alışkanlıkları, öğrenci, başarı 
 
Melikhan Tatar 
 

 
P - 006 
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
EĞİTİM ÇEVRESİNE YÖNELİK ALGILARI   
 
Keskin S. N.* , Kiracı M. S.* , Bayır M. N.* , Demir B.* , Yazar R. Ö.* , Dağlı 
F.* , Artış A. S.** 
 
*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencisi,   
** İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Öğrencinin eğitim çevresi hakkındaki algısının öğrenim 
sürecine etkisi büyüktür. Dundee Ready Education Environment (DREEM) 
ölçeği, özellikle tıp fakültelerinde eğitimin değerlendirilmesi amacıyla 
dünyada saygın üniversiteler tarafından kullanılan bir ölçektir. Bu 
çalışmanın amacı, bir devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi’nin ilk öğrencilerinin eğitim çevresi algısını 
değerlendirmektir.  
 
Gereç ve Yöntem: Gönüllü grubunu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 16 erkek ve 25 kız Dönem I öğrencisi oluşturmaktadır. 
Demografik verilerden oluşan bir form ve DREEM ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçekte 50 adet soru bulunur. Soruların her biri 5 puanlık bir skalayla 
değerlendirilir. Sorular, öğrencilerin; öğrenimi, eğitimcileri, ortamı 
algılamaları, akademik öz-algı, sosyal öz-algı değerlendirmesini analiz 
edecek şekilde beş alt boyutta değerlendirilir. Hem genel DREEM puanları 
hem de beş alt boyut puanları, t-test ile demografik verilere göre 
karşılaştırılmıştır. 
 
Bulgular: Genel puanlamada öğrencilerin ortamın olumlu yönlerinin daha 
fazla olduğunu düşündüğü (127,6±15,5/200 puan; ortalama±standart 
sapma/maksimum skor) anlaşılmıştır. Öğrenciler “öğrenimi” 
(30,53±4,4/48 puan) ve eğitim “ortamını” (31,7±5,1/48 puan) olumlu 
yönleri fazla olarak değerlendirmişlerdir. Öğrencilerin “eğitimciler” in 
tutumlarını doğru buldukları (28,8±4,3/44 puan), “akademik öz-algı” 
olarak kendilerini artı tarafta gördükleri (19,9±3,2/32 puan) ve “sosyal öz-
algı” olarak kendilerini çok kötü bulmadıkları (16,4±2,5/28 puan) 
saptanmıştır. Öğrencilerin sınav notları ile kategorik DREEM 
değerlendirmeleri arasında ilişki gözlenmemiştir.(p>0.05). 
 
Sonuç: Yeni kurulan bir devlet üniversitesinin tıp fakültesinin ilk 
öğrencilerinin eğitim çevresine yönelik algıları, yetersiz fiziksel koşullar ve 
akademik kadronun sayı olarak kısıtlı olması gibi engellere rağmen genel 
anlamda olumlu yönde bulunmuştur. İlk sene için elde edilen tatminkar 
sayılabilecek bu sonucun öğrenci temelli eğitim sistemi uygulama 
çabalarının yansıması olduğunu düşünmekteyiz. İlerleyen yıllarda DREEM 
ölçeği ile analizlerin yapılmaya devam edilmesi mevcut değerlendirmeyi 
daha sağlıklı kılmaya ve daha verimli bir eğitim ortamı oluşturmaya 
yardımcı olacaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: DREEM, akademik öz-algı, sosyal öz-algı, eğitim 
ortamı, öğrencilerin algısı 
 
Doç.Dr. A. Seda Artış 
Sema Nur Keskin 
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UYKUM VAR, EYVAH NARKOPLEPSİ MİYİM? 
 
Aslı Ç*.Kurt H.* Erturk K.* Albayrak A.*  Baysal S.*    
 
*Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 
Giriş ve Amaç: Tıp öğrencisi olmak çok yoğun çaba gerektiren, belli bir 
bilgi birikimi sonunda yüzlerce hastalık ve semptomlara dair bilgi 
edindiğimiz bir süreçtir. Bu süreçte karşılaşılan ancak genelde çok 
farkında olunmayan sorunlardan biri de tıp öğrencisi hipokondrisi veya 
daha yaygın kullanımıyla Tıp Öğrencisi Sendromudur. Günümüzde tıp 
fakültesi öğrencileri arası sıklıkla gözlenen psikolojik bir durumdur. 
Özellikle öğrencilerin bir takım hastalıklara dair öğrenmiş oldukları bir ya 
da daha fazla bulguyu kendilerinde veya çevrelerinde fark edip bunun 
üzerinde doğru ya da yanlış teşhis koymalarına dayanır. Bu araştırmada 
yurtdışında yapılmış olan birkaç çalışmanın verilerinden yararlanılmıştır. 
Yapılan literatür taraması sonucunda Türkiye de bununla ilgili herhangi 
bir akademik bir çalışma olmadığını görülmüştür. Bu çalışma sonunda tıp 
öğrencisi sendromunun olağan sebepleri, sonuçları ve ilgili bilgi elde 
etmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi tıp fakültesi öğrencileri arasında 1. 
sınıflardan 53, 2. sınıflardan 55, 3. sınıflardan 51, 4. sınıflardan 48, 5. 
sınıflardan 48, 6. sınıflardan 36 totalde 291 kişiye anket çalışması 
uygulandı. Bu anketlerden elde edilen sonuçlarla veriler elde edildi. 

Bulgular: Anket çalışmasıyla elde edilen verilere göre anket uygulanan 
291 kişinin %57,4 kız %42,6sı erkektir. Tıp öğrencilerinin %78 i tıp 
okumanın stresli olduğunu düşünüyor. Öğrencilerin %70,1 inde en kötü 
durumu düşünme eğilimi olmadığını görülmüştür. Öğrenmiş olduklara 
dair kendilerinde veya çevrelerinde o hastalıklara dair bulgu arama 
eğilimi %88,7dir. Öğrencilerin &74,5i bu durumun hayatlarını kötü 
etkilemediğini  &64,6 sı bilgisinin artıkça bu duruma eğiliminin arttığını 
düşünüyor. %82.5 i bu durumu tıp okumasına bağlarken %68 i bu 
durumun stresle bağlantılı olduğunu düşünmüyor. Totalde öğrencilerin  
%57,4 ü tıp öğrencisi sendromunu anket çalışması öncesinde duymuştur.   

Sonuç: Elde edilen verilere göre öğrencilerin çoğunda tıp öğrencisi 
sendromuna ait belirtiler saptanmıştır. Öğrencilerin bu durumu yüksek 
olasılıkla tıp okumalarına bağladıklarını gözlemlenmiştir. Öğrencilerin 
yaklaşık yarısı bu sendromun bilincinde değildi. Yapmış olduğumuz bun 
çalışmayla Uludağ üniversitesi tıp fakültesi öğrencileri arasında bu 
sendromla ilgili farkındalık sağlanmıştır. 

Tıp öğrencisi sendromu, tıp, eğilim, stres, bulgu, hastalık 
 
Prof. Dr. Aslı Sarandöl 
KÜBRA ERTÜRK 
 

 
P – 008 
TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ÖTENAZİYE BAKIŞ AÇISI 
ANKETİ VE ÖTENAZİNİN TIBBİ ETİK AÇIDAN İNCELENMESİ 
 
Tosun B., Menekşedağ Y. 
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 
Giriş & Amaç: Yapılan bu çalışmanın amacı Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencilerinin ötenaziye bakış açıları hakkında bilgi almak, 
ötenazi bakış açısının çok boyutlu oluşup oluşmadığını incelemek 
sosyolojik, dini, ekonomik gibi unsurlardan etkilenip etkilenmediğini 
araştırmak ve bu konu hakkında bilgi düzeyini yetersiz bulan öğrencilere 
gerekli bilgi ve kaynakları göstermeyi amaçlamaktır. 
 
Gereç & Yöntem: Tıp fakültesi öğrencilerinden bilgi toplarken Google 
Online Anket yöntemini kullandık 4 zorunlu soru olmak toplam 10 
sorudan oluşan ankete 220 katılım aldık. Katımlarda dönem bazında en 
çok dönem 1 olmak üzere dönem 2 ve az sayıda dönem 3 öğrencisine 
ulaştık. 

Araştırmayı yaparken tümevarım yöntemini kullanılmıştır. Hekim yardımlı 
intihar ve ötenaziyi etik profilden değerlendirdik.  Bilgi düzeyini yeterli 
bulmayan öğrencilere gerekli bilgilendirme çalışması yapılmıştır. 
 
Bulgular: Anket çalışmasının sonuçları incelendiği zaman tıp fakültesi 
öğrencilerinin 132 tanesi ötenazi hakkında bilgi düzeyini yetersiz buldu. 
Yapılan çalışmadaki  öğrencilerin büyük bir kısmı (%80) ''bireyin kendi 
yaşamına son verme hakkı olmalıdır '' şeklindeki argümanı desteklerken 
başka bir sorudaki ''hekim olarak hastama ötenazi uygularım'' argümanını 
%75 oranında karsı çıktılar ve %15 oranında çekimser kaldılar. 
 
Sonuç: Yapılan çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinin ötenaziye bakış 
açılarına ulaşıldı. Ötenazi görüşünün oluşmasında dini unsurların etkili 
olduğu hakkında bilgiler elde edildi ve öğrencilerin büyük bir kısmının 
hekimlik hayatlarında hastalarına ötenazi yapma konusunda çekimser 
veya olumsuz bir tutum düşünce sergileyeceklerini söyledi fakat 
hastaların kendi yaşamları üzerinde söz sahibi olduklarını da söylediler. 
 
Anahtar Sözcükler: ötenazi, tıbbi etik 
 
Yağız Menekşedağ 
 

 
P – 009 
TIP HASTA EDER Mİ? 
 
Gül N.* Aydın A.S.* Orhan H.** 
 
*Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 
**SDÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin sosyal 
yaşamlarını, bedensel ve psikolojik durumlarını belirlemek ve etkilerini 
araştırmaktır. 
 
Gereç ve Yöntem: Öğrencilerin psikolojik durumu, yaşam kalitesi, yeme 
alışkanlıkları, uyku düzenleri, sosyal yaşamları ve bedensel şikâyetleri ile 
ilgili konular içeren 30 soruluk bir anket formu hazırlandı. Anket 
uygulanmadan önce etik kurul onayı alındı. Anket Süleyman Demirel 
Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1-5 öğrencilerinden gönüllü 314 kişiye 
uygulandı. Anket sonuçları değerlendirmesi SPSS programıyla yapıldı. Yaş 
ortalamalarının cinsiyete göre karşılaştırılmasında bağımsız grup t testi 
kullanıldı. İncelenen çapraz tablolarda Ki-Kare bağımlılık testi kullanıldı 
 
Bulgular: “Tıp eğitimine başladıktan sonraki yaşam kalitenizi değerlendirir 
misiniz?” sorusuna 28 kişi daha iyi, 68 kişi iyi, 84 kişi aynı, 101 kişi kötü, 
29 kişi ise daha kötü cevabını verdi. Yaşam kalitesini iyi olarak 
değerlendirenler ile bir hobi ile uğraşanlar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulundu (p=0,034). Öğrencilerin 17 (%5,4)’si psikolojik 
durumuna çok iyi, 54 (%17,2)’ü iyi, 94 (%29,9)’ü normal, 115 (%36,6)’i 
kötü, 34 (%10,8)’ü, çok kötü dedi ve öğrencilerde sınıfın ilerlemesine 
paralel olarak psikolojik iyilik halinde anlamlı bir azalma bulundu 
(p=0,019). Öğrencilerin %65’i tıp eğitimine başladıktan sonra kendisinde 
boyun ağrısı, bel ağrısı, mide sorunları, boyun düzleşmesi, hemoroit, göz 
sorunları ve uyku problemleri gibi rahatsızlıkların oluştuğunu belirtti. 
Dönem ilerledikçe bu tarz şikâyetlere sahip öğrencilerde anlamlı bir 
artma görüldü (p=0,012). Bu şikâyetler de artma yaşam kalitesi, psikolojik 
durum, stresle başa çıkabilme yeteneği, uyku süresi ve yeme alışkanlığı 
gibi etkenler açısından incelendiğinde yeme alışkanlığı hariç diğer 
etmenlerle istatistiksel olarak anlamlı bulundu. (p=0,008, 0.014, 0,003, 
0,015) 
 
Sonuç: Öğrencilerin sosyal olarak yetersizliği, stresleriyle başa 
çıkamamaları, psikolojik olarak kendilerini kötü hissetmeleri ve uyku 
düzenlerinde bozukluk gibi etmenler öğrencilerde birçok hastalığın 
davetiyecisi durumunda olabilir. Öncelikle öğrencilere yönelik koruyucu 
ruh sağlığı programları geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Öğrencilere 
kendilerini iyi hissedebilecekleri çeşitli hobiler edinmeleri teşvik 
edilmelidir. Öğrencilerin yaşam kalitesini daha iyi yapmak amacıyla daha 
ileri araştırmalar yapılmalıdır. 
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Kongre Bildiri Kitapçığı 

Anahtar sözcükler: tıp öğrencisi, yaşam kalitesi, hastalık 
 
Doç. Dr. Hikmet Orhan 
Nesibe Gül  
 

 
P - 010 
TAZE DOKU VE UZUN SÜRE FORMALİNDE BEKLETİLMİŞ DOKUDAN 
HAZIRLANAN SİLİKON PLASTİNATLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Sargon MF.*, Kettaş E.**, Akçay B.** 
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı* 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi** 
 
Giriş ve Amaç: Plastinasyon biyolojik örneklerin çok uzun süreli 
korunmasına yönelik olan bir methottur. Elde edilen plastinatlar kokusuz 
olmaları orijinal renklerini koruyabilmeleri ve formaldehitin zararlı 
etkilerini içermemeleri nedeniyle en iyi eğitim ögretim materyalleridir. 
Çalışmanın amacı taze dokudan hazırlanan silikon plastinatlar ile uzun 
süre formalinde bekletilmiş dokulardan hazırlanan silikon plastinatların 
karşılaştırılarak kalite ve tıp eğitimine uygunluğu yönünde incelenmesidir 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada silikon plastinasyon methodu ile plastine 
edilmiş olan 5 adet taze doku ve 5 adet formalinde uzun süre bekletilmiş 
doku renk, görünüm, koku ve dokunun sertliği parametreleri ele alınarak 
karşılaştırıldı. Tüm dokulara silikon plastinasyon methodunun klasik 
basamakları olan diseksiyon, fiksasyon, dehidrasyon, defatting, zorlu 
emdirme ve sertleştirme basamakları uygulandı. 
 
Bulgular: Taze dokulardan elde edilen plastinatlar değerlendirildiğinde 
renklerinin vücuttan ilk çıkarıldıklari renkte oldukları, görünümlerinin 
yapılan diseksiyonun başarısı doğrultusunda plastinasyon öncesi 
görünümle aynı olduğu, kokusuz oldukları ve sertliklerinin plastinasyon 
öncesi ile aynı olduğu tespit edildi. Bununla birlikte uzun süre formalinde 
bekletilen dokular daha koyu renkleri nedeniyle canlıdaki görünümünden 
farklı ve daha sert idiler. Doku uzun süre formalinde bekletilse dahi 
kokusuz idi. 
 
Sonuç: Sonuç olarak en iyi plastinatları elde edebilmek için taze dokular 
kullanılmalı, fiksatifte uzun süre bekletilmemeli ve silikon 
plastinasyonunun basamakları eksiksiz gerçekleştirilmelidir. Ancak bu 
şekilde gerçeğine en uygun plastinatların elde edilebileceği 
unutulmamalıdır. 
 
Anahtar Sözcükler: plastinasyon, silikon plastinasyon, taze doku, formalin 
fiksasyon, anatomi 
 
Bengisu Akçay 
Prof. Dr. Mustafa F. Sargon 
 

 
P – 011 
BEYİN, KARACİĞER, İNCE BAĞIRSAK VE L4-L5 GANGLİONLARINDA IN 
VİVO REJENERASYON VE POST-MİTOTİK TAKİP 

Öztürk G.*, Sefil Ş.**, Kurtulmuş S.**, Ekşi H.**, Sarıgül L.* 

*Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

**Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Giriş ve Amaç: Yapılan birçok bilimsel araştırmada karaciğer ve ince 
bağırsak organlarında rejenerasyon yeteneği, beynin hipokampüs 
bölgesinde ise nörogenez olduğuna dair bulgulara rastlanmaktadır. 
Yapılan bu çalışmada Timin analogu olan BrdU kullanılarak in vivo olarak 
rejenerasyon ve nörogenez takibi yapılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: 6 haftalık 5 adet Balb-C dişi farelerin siyatik sinirleri 
operasyonla kesildi. Üç günde bir olmak üzere 10 enjeksiyon BrdU yapıldı. 

Farelerin 3 tanesi kardiyak perfüzyonile, 2 tanesi sadece anestezi altında 
dokuları çıkartıldı. Kardiyak perfüzyonla ex edilen Balb-C farelerden ince 
bağırsak, beyin ve karaciğer çıkarıldı. Kardiyak perfüzyonsuzex edilen 
farelerden L4-L5 gangliyonları hem kesinin yapıldığı sağ taraftan hem de 
kontrol amaçlı kullanılması için sol taraftan çıkarıldı. Elde edilen dokular 
paraformaldehit ve sukroz ‘da bekletildi. Frozensection için uygun şekilde 
hazırlanan örnekler, Croystat cihazında kesitler 18 μm kalınlığında olacak 
şekilde kesildi ve slidelar üzerine alındı. Beyin, ince bağırsak ve karaciğer 
için  özel  imal edilmiş  + charged slidelar, L4-L5 için ise poly-L-lyzin  kaplı 
slidelar kullanıldı. Dokular kesildikten sonra immunohistokimya  
uygulamaları yapıldı ve Konfokal mikroskopta görüntülendi. 

Bulgular: İmmunohistokimya boyaması yapılan beyin, karaciğer, ince 
bağırsak dokuları ve L4-L5 dorsal root ganglionlarının görüntülenmesi 
sonucu; ince bağırsak görüntülenmesinde daha önce yapılan çalışmaları 
destekleyici nitelikte  ince bağırsak dokusunda  rejenerasyon yeteneği 
olduğu saptanmıştır. Karaciğer dokusunda BrdU saptanmamıştır. Beyin ve 
L4-L5 ganglionlarında daha önce yapılan çalışmaları destekleyici nitelikte 
glia(destek)hücrelerinin mitoz bölünme geçirdiği saptandı. 

Tartışma: Karaciğer dokusu hasarlandığı zaman rejenerasyon yeteneğini 
gösterir ve karaciğer dokuları sürekli bir döngü ile kendini temizler. Sonuç 
olarak sağlam karaciğer dokusu ile çalıştığımız için BrdU ile görüntü 
saptanmamıştır. Beyinde hipokampüste nörogenezin gözlemlenmesi için 
verilen BrdU süresi olan bir aylık sürecin yeterli olmadığı daha fazla süreli 
BrdU enjeksiyonuna gerek olduğu saptanmıştır. 

Anahtar sözcükler: in vivo rejenerasyon, post mitotik takip 

iletişim: Sevda Kurtulmuş, kurtulmussevda@gmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Gürkan Öztürk, Medipol Ünv. Fizyoloji ABD,   

 

 

 

MP-301 

POPÜLASYONDAKİ DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL FONKSİYON 
BOZUKLUĞU SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Eker S., Aydıncı F., Kavak Ö., Ocak O., Sarı M.                                                         
 
Giriş & Amaç: Anksiyete tehlike beklentisinin neden olduğu telaşın bir 
belirtisi olup içsel veya dışsal olabilirken, depresyon üzüntü, umutsuzluk 
ve düşük özsaygı gibi duygularla karakterize bir zihinsel durumdur. 
Depresyon popülasyondaki en yaygın psikiyatrik hastalıktır. Cinsel 
fonksiyon bozuklukları cinsel arzuyla ilgili bozukluklarla karakterizedir. 
Sağlıklı popülasyondaki anksiyete, depresyon ve cinsel fonksiyon 
bozukluklarının sıklığını belirleme amaçlanmıştır.  

Gereç & Yöntem: Bu çalışmayı ileriye dönük olarak ayakta KBB kliniğine 
gelen hastaların refakatçileri üzerine yapıldı ve hastaların birinci derece 
akrabaları ekarte edildi. Deneklere Hastane Anksiyete ve Depresyon 
Ölçeği (HADÖ) anketi verildi. HADÖ fiziksel hastalıkları olan deneklerde 
anksiyete ve depresyonun hem riskini hem şiddetini ölçen, denek 
tarafından doldurulabilen bir ankettir. 14 soruya sahip, geçerli ve 
güvenlidir. Sınır noktaları anksiyete için 10 depresyon için 7 olarak 
tanımlanmıştır. Sınırın üstündeki skorlar depresif ve/veya anksiyete 
bozuklukları için risk öngörmektedir.  Arizona cinsel yaşantılar ölçeği 
(ACYÖ) cinsel fonksiyon bozukluğunun ölçülmesi için kullanılan bir 
ölçektir. Bunların yanında deneklerin sosyodemografik bilgileri de 
toplanmıştır. ACYÖ denek tarafından doldurulabilen 5 soruluk bir 
ankettir. Cinsel fonksiyon bozukluğunun ana bileşenlerini değerlendirmek 
için tasarlanmıştır. ACYÖ cinsel fonksiyon bozukluğunun hızlı tespitine 
olanak sağlar ve yüksek skorlar şiddetli cinsel fonksiyon bozukluğunu 
yansıtır. Toplam ACYÖ skorunun  ≥19 olması, herhangi bir ACYÖ 
maddesindeki bireysel skorun ≥5 olması veya herhangi ACYÖ 
maddesindeki bireysel skorun  ≥4 olması cinsel fonksiyon bozukluğunu 
öngörür. Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır.  
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Kongre Bildiri Kitapçığı 

Bulgular: Çalışmada 206 denek toplanmıştır, bunların 83’ü (%40.3) kadın, 
123’ü (%59.7) erkektir. Ortalama yaş 36.91 + 11.07’tır. 192’si HAD 
ölçeğini doldurmuştur. Bu 192 denekten 46’sı (%24) anksiyete sınırının 
üzerindedir ve 81’i de (%42.2) depresyon skoru sınırının üzerindedir. 
ACYÖ anketi 206 denekten 155’i tarafından doldurulmuştur. Toplam 25 
(%16.1) denekte cinsel fonksiyon bozukluğu görülmüştür. 

Sonuç: Çalışmada 79 kadının 29’unda (%36.7) yüksek anksiyete riski, 
37’sinde (%46.8) yüksek depresyon riski görülmüştür. Fakat 113 erkekten 
17’si (%15) anksiyete için, 44’ü (%38.9) depresyon için sınırın üzerindedir. 
54 kadından 20’sinde ve 101 erkekten 5’inde cinsel fonksiyon bozukluğu 
saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Depresyon, anksiyete, cinsel fonksiyon bozukluğu 

Olcayto Ocak / Doç. Dr. Hakan AKIN, Dahiliye Anabilimdalı, 
Gastroenteroloji 

 

MP-302 

PEDİATRİK HASTALARDA AĞIZ TRAVMASI VE DİKKAT 
EKSİKLİĞİ/HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DİŞ 
HEKİMLERİNCE FARKINDALIĞI  

Uğur H., Bay N.F., Akçam G., Akköse İ., Gürlü M.E.  
 
Giriş & Amaç: Dikkat eksiliği hiperaktive bozukluğu (DEHB) çocukluk 
çağının sık karşılaşılan nörodavranışsal bozukluklardan biridir. Dikkat 
eksiliği hiperaktive bozukluğu (DEHB) ile çocuklarda gözlenen ağız ve diş 
travmaları arasındaki ilişki Türkiye’de birkaç araştırmaya konu olmuştur. 
Bizim amacımız diş hekimlerinin ağız ve diş travmaları ile DEHB arasındaki 
ilişkiden ne kadar haberdar olduğunu ve bu farkındalığı artırmak için 
neler yapılabileceğini bulmaktır. 
 
Gereç & Yöntem: Araştırmamız bir anket çalışmasıdır. Diş hekimlerine 
dağıtılan anketler tarafımızca toplanacak olup anketler dağıtılmadan 
önce diş hekimlerine konuyla ilgili aydınlatıcı nitelikte bilgiler verilecektir. 
Ankette çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular kullanılacaktır. Araştırmanın 
evrenini, diş hekimleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise İstanbul Anadolu 
yakasında bulunan devlet hastanesinde, özel hastane ya da poliklinikte 
veya özel muayenehanesinde çalışan diş hekimleri oluşturmaktadır. 
Anketlerin tümünün toplanmasıyla veriler SPSS veri değerlendirme 
programına aktarılıp veriler arasında bağlantı kurularak ve/veya 
kurulmaksızın analiz yapılacaktır. 
 
Bulgular: Toplam 115 (64 bayan, 51 erkek) diş hekimine ulaşılmıştır. Yaş 
ortalaması 38,50’dir (min 23, max 63). Araştırmaya katılan diş 
hekimlerinin %56,5’i travmatik ağız ve diş yaralanmalarını en çok 6-12 yaş 
arasında, %17,4’ü 3-5 yaş arasında görüldüğünü söylemektedir. Diş 
hekimlerinin %95,7’si bu tip yaralanmaların erkeklerde daha çok 
görüldüğünü söylemiştir. 0-4 sene tecrübesi olan diş hekimlerinin 
%71,43’ü, 5-9 sene tecrübesi olanların %72,73’ü, 10+ sene tecrübesi 
olanların %59,49’u çocuklarda ağız diş yaralanmasına neden olan en 
önemli patolojik etkenin DEHB olduğunu belirtmiştir. (p=0,047) Diş 
hekimlerinin %93’ü DEHB nedenli travmatik ağız diş yaralanmaları 
hakkında yeterli bilgiye ve farkındalığa sahip olduğunu 
düşünmemektedir. Diş hekimlerinin %91,3’ü bu konu hakkında 
farkındalığın arttırılması gerektiğini düşünmektedir. 
Sonuç: Her ne kadar diş hekimlerinin büyük çoğunluğu çocuklarda 
travmatik ağız diş yaralanmalarına sebep olan en önemli davranışsal 
patolojik etkenin DEHB olduğunu düşünmekte olsa bile, yine büyük bir 
çoğunluğu diş hekimlerinin DEHB kaynaklı travmatik ağız diş 
yaralanmaları hakkında yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olmadığını 
düşünmektedir. Bu konu hakkında farkındalığı artırmanın önemli 
olduğunu düşünmekle birlikte tamamına yakını konuyla ilgili ek 
bilgilendirmeye isteklidir. 
  
Anahtar Sözcükler: Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu, Diş 
Hekimliği, Ağız ve Diş Travması 
 
Halis Uğur / Doç. Dr. Osman Sabuncuoğlu, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
Anabilim Dalı 
 
 
 

 

MP-303 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PREKLİNİK VE KLİNİK 
ÖĞRENCİLERİNİN ELLERİNDEKİ VE CEP TELEFONLARINDAKİ BAKTERİ 
KOLONİZASYONUNUN KANTİTATİF KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Aslan E., Canbaz B., Pekmezci A., Saydam S., Sönmez H. 
  
Giriş ve Amaç: Cep telefonları, teknolojinin gelişmesiyle birlikte her 
geçen gün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Devamlı 
elimizde bulundurduğumuz cep telefonları, ellerimizdeki bakterilerle 
kontamine olabilmektedir. Bu araştırmada, klinik öğrencileri ile preklinik 
öğrencilerinin ellerinde ve cep telefonlarında taşıdıkları mikroorganizma 
yoğunluğunun ve profilinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Örnekler, 28 Nisan-4 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki 88 öğrenciden toplanmıştır. 
Araştırmada, öğrencilerin ellerinden ve cep telefonlarının kullanılan 
yüzeylerinden sürüntü alınıp öğrencilere 8 soruluk anket uygulanmıştır. 
Örnekler, transport besiyeriyle mikrobiyoloji laboratuvarına taşınmıştır. 
Her örnek 1 ml’lik steril serum fizyolojikte suspanse edilip, kalibre özeyle 
(10 μL) %5 koyun kanlı agara ve MacConkey agara kantitatif ve azaltma 
yöntemleriyle ekilmiştir. 37⁰C’de 24 saat inkübasyon sonrası koloniler 
tanımlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup veriler SPSS 
17.0 programı ile karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin (n:88) 42’si (%47,70) kadın, 
46’sı (%52,30) erkektir. 47 öğrenci (%53,40) preklinik, 41 öğrenci 
(%46,60) klinik öğrencisidir. Örnek alımından en az 21 dakika önce el 
yıkayanlar 69 (%78,40), 1-20 dakika önce el yıkayanlar 19 (%21,60) kişidir. 
Elde en sık koagulaz negatif stafilokoklar (KNS) (%88,60) saptanmış, bunu 
alfa hemolitik streptokoklar (%21,60) ve mikrokoklar (%20,50) izlemiştir. 
KNS’ler, 10 kişinin (%11,36) elinde ürememiş; 26 kişinin (%29,54) elinde 
102’den az sayıda, 52 kişinin (%59,09) elinde 102-104 koloni 
oluşturmuştur. Ellerinde KNS üreyen kişilerden 50’sinin telefonlarında da 
KNS üremiş ancak istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 
Toplam 13 kişinin elinde Gram negatif bakteri kolonizasyonu 
saptanmıştır. Elinde Gram negatif kolonizasyonu olan 13 kişinin 9’unda, 
KNS kolonizasyonu da bulunmaktadır. Bunlar arasındaki ilişki anlamlıdır 
(p=0.029). Gram negatif bakteri kolonizasyonu saptanan kişilerin 5’inde 
el ve telefon arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (p=0.011). Bakteri 
kolonizasyonu ile preklinik ve klinik öğrenciler arasında anlamlı fark 
bulunmamıştır (p>0.05). 

Sonuç: Preklinik ve klinik öğrencilerinin el ve telefonlarındaki bakteri 
sayıları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. El ve telefondaki bakteri 
kolonizasyonunun, yalnızca Gram negatif bakteriler için ilişkili olduğu 
bulunmuş, diğer bakteriler için ilişki saptanmamıştır. 

 Anahtar Sözcükler: cep telefonu, el, bakteri, kolonizasyon   

Simge Saydam / Doç. Dr. Zeynep Arzu İLKİ, Mikrobiyoloji ABD 
 

MP-304 

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA UYKU BOZUKLUKLARININ YAŞAM 
KALİTESİ VE İŞLEVSELLİK ÜZERİNE ETKİSİ 
 
Ayaz G., Çelik B., Dündar A.S., Eren A., Güven F.B. 
 
Giriş ve Amaç: Tip 2 diyabet hastalarında uyku bozukluklarının, aile 
hekimliğine başvuran kronik hastalığı olmayan hastalara göre daha sık 
görülüp görülmediğini ve Tip 2 diyabet hastalarında uyku bozuklukları ile 
yaşam kalitesi arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.  
 
Gereç ve Yöntem: Araştırma Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim 
Araştırma Hastanesinde Aile hekimliği ve Endokrinoloji polikliniğinde 
yapılmıştır. 15.03.2015 – 01.04.2015 tarihleri arasında 160 hasta 
çalışmaya davet edilmiş, bunların 135’i (70 diyabetli, 65 kontrol) 
çalışmayı kabul etmiştir. Hazırlanan anket soruları ile birlikte Epworth, 
Berlin, COOP/WONCA, Pitsburg ölçekleri uygulanmıştır. Verilerin 
analizinde kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi, 
sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında t-testi kullanılmıştır.  
 
Bulgular: Katılımcıların % 25,2’i (n=34) erkek , %74,8’i (n=101) kadındır. 
Katılımcıların yaş ortalaması 45,5±13,82’dir. Diyabetli hastaların uyku 
apnesi görülme riski %87,1 (n=61, Berlin ölçeği), gündüz uykulu olan 
diyabetli katılımcı oranı %51,4 (n=36, Epworth ölçeği) olarak 
belirlenmiştir. Diyabet hastalarında akut rahatsızlığı olan hastalara göre 
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30-49 yaş grubunda gündüz uykululuk düzeyinin (%10,3 vs %55,6 
p<0,001), 50 ve üzeri yaş grubunda ise obstrüktif uyku apnesi riskinin 
yüksek olduğu saptanmıştır (%60 vs %95,3 p=0,009). Diyabetli hastalar 
arasında  ‘‘gündüz uykulu olma derecesi’’ yüksek olanların duygu 
durumlarının daha kötü olduğu (%44,1 vs %16,7p=0,012); endişe 
düzeylerinin daha yüksek olduğu (%83,3 vs %55,9p=0,012) saptanmıştır. 
Günlük aktiviteleri gerçekleştirebilme durumu karşılaştırıldığında gündüz 
az uykulu olan hastaların güçlük çekmediği (%32,4 vs 
%11,1p=0,030),ancak uyku apnesi riski yüksek olan hastaların fiziksel 
aktivitede güçlük çektiği (%80,3 vs %44,4 p=0,033) belirlenmiştir.  
 
Sonuç: Diyabet hastalarında diğer hastalara göre uyku bozuklukları daha 
sık görülmektedir. Uyku bozukluğu olan diyabetlilerin yaşam kalitelerinin 
de olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Diyabetli hastaların rutin 
kontrollerinde uyku bozuklukları yönünden de araştırılmaları önerilir.   
 
Anahtar Sözcükler: uyku bozukluğu, diyabet, yaşam kalitesi 
  
Furkan Batuhan Güven / Dr. Mehmet Akman, Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
 
 
MP-305 

ROMATOİT ARTRİT TEDAVİSİNDE DENTAL FOLİKÜL KAYNAKLI 
MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN ETKİSİNİN İN VİTRO ORTAMDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Bağatur E., Yıldız N., Tursun N., Katmer R., Demirer Ş. 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Romatoid artrit (RA), sinoviyum inflamasyonu ve artiküler 
destrüksyon ile seyreden, sistemik, otoimmün hastalıktır. Mezenkimal 
kök hücreler (MKH), rejeneratif ve immünomodülatör özelliklere 
sahiptirler ve birçok postnatal organ ve dokudan elde edilebilmektedirler. 
Orafacial bölgede süt dişi, yetişkin diş pulpası ve folikülü, elde 
edilişlerinin kolaylığı ve immün sistemde düzenleyici rolleri sebebiyle 
potansiyel mezenkimal kök hücre kaynağıdır. Bu çalışmada dental folikül 
kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin, RA hastalarının periferal kan 
mononükleer hücrelerinde IFN-g eklenmiş ve eklenmemiş kültürlerinde 
immünolojik özelliklerinin araştırılması planlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Dental folikül kaynaklı MKH’lerin izolasyonları, 
karakterizasyonları ve farklılaştırılmaları yapıldı. Yeni tanı almış ve 
immünsüpresif tedaviye başlanmamış RA hastalarından alınan venöz 
kandan lenfosit proliferasyonu yapılmıştır. Çalışmamızda sağlıklı ve RA’li 
hastaların PBMC’leri ± MKH ve ± IFN-g ile kültürleri yapıldı. Bu lenfositler 
farklı kuyularda diş kaynaklı MKH’lar, MKH+IFN-y, IFN-y, MKH+cd mix ile 
3 gün ko-kültür yapılmıştır. Aynı işlem sağlıklı kontrol grubundan elde 
edilen venöz kan lenfositleri ile yapılmıştır. 3 gün sonunda akım 
sitometresi ile kuyulardaki lenfosit proliferasyonu CFSE işaratli hücrelerde 
bakılmıştır. 
 
Bulgular: Deney sonuçlarına göre, yeni tanı almış 4 RA hastasının lenfosit 
prolifersyonlarının (27,88) sağlıklı kontrol grubundaki bireylerin lenfosit 
proliferasyonlarına (2,87) göre oldukça fazla olduğu görülmüştür. Ko-
kültürler sonucunda MKH varlığında lenfosit proliferasyonu MKH 
olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı baskılanmıştır (p=0,012). 
CD mix uyarımında mezenkimal kök hücre, RA hastalarının lenfosit 
proliferasyonunu (29,67) MKH olmayan gruba göre (60,24) istatistiksel 
olarak anlamlı baskılamıştır (p=0,048). MKH olan kültür ortamlarına IFN-y 
sitokini eklendiği RA hastalarının PBMC proliferasyonları sağlıklı 
kontrollere ve MKH- gruba göre cd mix uyarımında istatistiksel olarak 
anlamlı baskılanmıştır (p= 0.031). 
 
Sonuç: RA hastalarının lenfosit proliferasyonları MKH varlığında kontrol 
grubuna ve MKH olmayan RA grubuna göre baskılanmaktadır. Bu 
immünsüpresif özellik ortama IFN-g sitokini eklendiğinde artmaktadır. Bu 
sonuçlar otoimmün hastalıklarda diş pulpası kaynaklı MKH’lerin immün 
baskılayıcı rolleri olduğunu göstermektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Romatoid artrit, dental pulpa kök hücresi, dental 
folikül kök hücresi, süt dişi kök hücresi 
 
Nesibe Yıldız / Prof. Dr. Tunç Akkoç, İmmunoloji Anabilim Dalı 
  
 

 

 

MP-306 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD 
POLİKLİNİĞİNDEN TAKİPLİ EPİLEPSİ HASTALARINDA 
DEPRESYON&ANKSİYETE VE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
ARAŞTIRILMASI  
  
Çökerdenoğlu Y., Demir M., Karaarslan S., Kurt H., Pıçak E. 
 
Giriş & Amaç: Yapılan araştırmalara göre epilepsili hastalarda depresyon 
prevelansı %6 ile %30 arasında değişmektedir. Epilepsi hastalarının 
yaşam ve uyku kalitesini birçok faktör etkilemektedir, sağlıklı kontrollere 
göre hastaların daha fazla oranda uyku bozuklukları bildirilmiştir. Ayrıca 
bu hastalarda uykuya dalma zorluğu, uyku esnasında sık uyanmaların 
olması ve gün içerisinde aşırı uykululuk sık karşılaşılan şikayetlerdendir. 
Bu araştırmadaki amacımız epilepsi hastalarında depresyon ve anksiyete 
bozukluğunun HAD (hastane depresyon anksiyete) ölçeğini kullanarak 
ilişkisini saptamak, ayrıca yine epilepsi ile ilişkili bir diğer durum olan uyku 
problemlerinin de Pittsburgh Uyku Kalite İndeksini (PUKİ) kullanarak 
saptamak ve birbirleri ile olan ilişkilerini belirlemeye çalışmaktır. 
 
Gereç & Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırma olup, 
epilepsi tanılı 18-65 yaş arası hastalarla yüz yüze görüşme yöntemi ile 
standart yapılandırılmış bir anket formu ile veri toplanmıştır. Veriler SPSS 
20.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Sürekli değişkenlerin 
dağılımı değerlendirilip parametrik/non-parametrik önemlilik testleri, 
kategorik değişkenler için ki-kare testi yapılacaktır. İstatistiksel anlamlılık 
düzeyi için p<0,05 kabul edilecektir. 
 
Bulgular: Araştırmamıza 43 (%57) kadın, 32 (%43) erkek olmak üzere 
toplam 75 epilepsili hasta katılmıştır. Hastaların 57'si parsiyel, 28'i 
jeneralize türü epilepsilidir. Katılımcıların %32'sinde depresyon, 
%36'sında anksiyete ve %56'sı kadın olmak üzere %52.7'sinde uyku 
problemi saptanmıştır. Hastaların %21.3'ünde aile öyküsünde de epilepsi 
mevcuttur. En fazla 5 yıldır epilepsi hastası olanlarda uyku problemi 
%73.3 iken,15 yıldan fazla olanlarda ise bu oran %44'tür. En az 1 yıldır 
nöbet geçirmemiş hastalarda anksiyete görülme sıklığı %21.4, depresyon 
görülme sıklığı %25 iken; nöbet sıklığı ayda birden fazla olanlarda ise 
anksiyete görülme sıklığı %63.2, depresyon görülme sıklığı %58'dir.  
 
Sonuç: Epilepsinin etiyopatogenezinde genetik yatkınlık ve çevresel 
faktörlerin rol aldığı görülmüştür. Ayrıca tanı konulması üzerinden geçen 
süre ile nöbet sıklığı, depresyon-anksiyete görülme sıklığı ve uyku 
problemi görülmesi arasında negatif korelasyon gözlemlenmiştir.  
 
Anahtar Sözcükler: epilepsi, depresyon, anksiyete, HAD, PUKİ, uyku 
problemi, antiepileptik 
 
Ebru Pıçak / Doç. Dr. Kadriye Ağan, Nöroloji Anabilim Dalı 
 
 
MP-307 

ABSANS EPİLEPSİ NÖBETLERİNDE KANNABİDİOLÜN ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ 
 
Kaya B., Aloğlu İ. 
 
Giriş ve Amaç: Absans epilepsi, gün içerisinde birçok kez tekrarlayan, kısa 
süreli geçici bilinç kaybıyla karakterize jeneralize nöbetlerin izlendiği 
konvülsif olmayan bir epilepsi tipidir. Kannabidiol,  Cannabis sativa 
bitkisinin ekstraktında bulunan ancak psikotrop etki göstermeyen,  
farmakolojik olarak anksiyolitik, antipsikotik, antiemetik ve 
antiinflamatuar etkileri bulunan bir fitokannabinoiddir.  Kannabidiolün 
konvülsif epilepsi nöbetleri üzerinde etkileri olduğu birçok preklinik 
hayvan çalışmasında ve bazı dirençli epilepsi vakalarında gösterilmişken, 
absans epilepsi üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu araştırmada 
kannabidiolün  absans epilepsi nöbetleri üzerine etkinliğinin araştırılması 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmada Wistar sıçanlardan üretilmiş absans epilepsinin 
genetik hayvan modeli olan Strasburg-Genetik Absans Epilepsi Sıçanlar  
(Genetic Absence Epilepsy Rats from Strasbourg (GAERS)) kullanıldı. EEG 
kaydı için GAERS’lere (n=6) stereotaksik cerrahi ile kortikal kayıt 
elektrotları yerleştirildi. Bir haftalık derlenme dönemini takiben 
hayvanlardan bazal EEG kaydı alındı ve %10’luk dimetilsülfoksit (DMSO) 
intraperitoneal (i.p.) yoldan verilip kontrol verilerini oluşturacak EEG’ler 
60 dakika boyunca kaydedildi. Bir haftalık wash-out dönemi sonrasında 
GAERS’lere i.p. kannabidiol (10 mg/kg, 10%’luk DMSO içerisinde) 
uygulandı. EEG kayıtları alındı. Absans epilepsinin EEG bulgusu olan 
diken-dalga deşarjların (DDD) 20 dakikalık periyotlar içerisindeki toplam 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 15. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 

Kongre Bildiri Kitapçığı 

sayısı ve süresi ölçüldü. Veriler GraphPad 5.00 programında 
değerlendirildi. 
Bulgular:  DMSO kontrol grubunda DDD sayısı ve süreinde anlamlı bir 
değişiklik izlenmemiştir. Kannabidiol uygulaması DDD süresini azaltmış 
ancak DDD sayısında anlamlı bir fark oluturmamıştır. MSO kontrol 
grubunda DDD sayısı ve süresinde anlamlı bir değişilik izlenmemiştir. 
Kannbidiol uygulaması DDD süresini azaltmış ancak DDD sayısında 
anlamlı bir fark oluşturmamıştır. 
Sonuç: Kannbidiol konvulsif olmayan absan nöbetlerinin sayısını 
değiştirmeden süresini azaltmıştır. Bu sonuç kannabidiolün nöbetlerin 
ortaya çıkış mekanizmalarını etkilemeden nöbet süresini kısalttığını 
düşündürmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Kannabidiol, Epilepsi, Absans nöbet, EEG, Diken Dalga 
Deşarj 
 
İbrahim Aloğlu / Rezzan Gülhan Aker, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 
 
 

MP-308 

MORFİN YOKSUNLUK SENDROMUNDA KANNABİDİOLÜN ETKİSİ 
 
Gültekin Ü.Ö. , Tarı I.B. 
 
Giriş ve Amaç: Morfin, bağımlılık oluşturan ve kötüye kullanılan 
maddelerin başında gelmektedir. Uzun süreli kullanımı fizyolojik ve 
psikolojik bağımlılık gibi sorunları beraberinde getirmekte, kullanımlarının 
aniden kesilmesi hastada yoksunluk sendromunun oluşmasına neden 
olmaktadır. Morfin’e bağlı olarak beyinde adenil siklaz aktivitesi ve cAMP 
oluşumu azaldığı ve morfin yoksunluk semptomlarının cAMP’nin 
aktivitesinde artış ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Opiyat yoksunluğuna 
bağlı olarak oluşan hiperaljezi ve yoksunluk semptomlarının ortaya 
çıkışında “Transient receptor potential vanilloid 1” (TRPV1) 
reseptörlerinin de ilişkisi olabileceği düşünülmektedir. Anksiyolitik, 
antipsikotik, antiemetik ve antiinflamatuar özellik gösteren kannabidiol 
TRPV1, TRPV2, CB1-2 (Kannabinoid reseptör) gibi çeşitli reseptörler 
üzerinde etki gösteren bir fitokanabinoiddir. Bu çalışmanın amacı akut 
morfin yoksunluğu üzerinde kannabidiolün etkinliğinin araştırılmasıdır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda morfin bağımlılığı modeli oluşturmak 
için erkek Wistar albino sıçanlarsa 1. ve 3. gün sırasıyla 75 ve 150 mg 
morfin pelletleri subkütan yerleştirilmiştir. Morfin bağımlılığı 
oluşturulmuş hayvanlar deneyin 5. gününde 10% dimetilsülfoksit 
uygulanan kontol  grubuna (n=8) ve  %10 dimetilsülfoksitte çözünmüş 
kannabidiol (10mg/kg) uygulanan tedavi grubuna (n=8) ayrılmıştır. 
Maddeler intraperitoneal yoldan verildikten 30 dakika sonra, morfin 
yoksunluğu oluşturulması amacı ile serum fizyolojikte çözünmüş 
nalokson (2 mg/kg) intraperitoneal olarak uygulanmıştır. Nalokson 
uygulamasıyla oluşan davranışlar 15 dakika boyunca izlenerek yoksunluk 
skalasıyla değerlendirilmiştir.  Hot plate ile hiperaljezi değerlendirilmesini 
takiben  hayvanlar eterle uyutularak dekapite edilmiş, beyinleri cAMP 
ölçümleri için çıkarılarak -20oC'de saklanmıştır. Sonuçlar ortalama 
±standart sapma olarak verilmiştir, istatistiksel analiz Graphpad 
programında yapılmıştır. 
 
Bulgular: Nalokson uygulamasıyla kontrol ve kannabidiol tedavi 
gruplarında sırasıyla şu yoksunluk belirtileri izlenmiştir: ağırlık kaybı 11,8 
gram ±3,6 ve 15,3 gram ±4,2; defekasyon sayısı 9,7 ±3,4 ve 10,3 ±6,3; diş 
gıcırdatma skoru 6,8 ±3,4 ve 4,0 ±3,4; ptozis skoru 2,2 ±0,8 ve 1,5 ±1,2; 
toplam sıçrama ile ıslak köpek titremesi sayısı (motor bulgular) 18.7 ±8.2 
ve 10.0 ±3.0. Kannabidiol tedavi grubunda motor bulgularda izlenen 
azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 
Sonuç: Kannabidiol tedavisi, morfin bağımlılığında naloksonla indüklenen 
yoksunluğun motor belirtilerini baskılamıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Opiyat bağımlılığı, opiyat yoksunluğu, kannabidiol, 
TRPV1 
 
Ilgın Bilge Tarı / Rezzan Gülhan Aker, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 
 
 
MP-309 

EMZİRMENİN ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GEÇİRİLEN 
ENFEKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Özmen Y.* ,Kurtulmuş S.* ,Fansa S.* , Kara Ö.*                                                               

 
Giriş & Amaç: Anne sütü; erken çocukluk döneminde hem bebeğin 
büyümesi hem de ruhsal bedensel açıdan gelişimi için gerekli tüm enerji 
ve besin öğelerini içeren sindirimi kolay ve bebek için en ideal besin 
kaynağıdır. Anne sütünün enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi bugüne 
kadar yapılan pek çok araştırmayla kanıtlanmış olmakla birlikte bu 
konuda ülkemizden bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu çalışmada; ilk altı ay 
sadece anne sütü ve toplam anne sütü alımının erken çocukluk 
döneminde geçirilen enfeksiyonlar üzerine etkisinin araştırılması 
amaçlandı.  
 
Gereç & Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma 
Hastanesi Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’nde takip edilen 6-36 aylık 508 
çocuğun dosyaları taranarak prospektif olarak planlanan çalışma verileri 
(geçirilen enfeksiyon sayısı, tipi, antibiyotik kullanımı) toplandı. 
Analizlerde Ki-kare ve Fisher testleri kullanıldı.  
 
Bulgular: Araştırmaya 6-36 aylık %51 (n=259)’i kız, %49 (n=249)’u erkek 
olmak üzere toplam 508 çocuk dahil edildi. Anne sütü almaya devam 
eden 68 çocuk toplam anne sütü alımı karşılaştırmalarına dahil edilmedi. 
En az on iki ay anne sütü alımı ile enfeksiyon geçirme arasında anlamlı 
ilişki saptandı (p<0,05). Yirmi dört aydan daha fazla anne sütü alımı ile 
enfeksiyon geçirme arasında ise anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). Aynı 
zamanda;  akut otit media ile on iki aydan fazla anne sütü alımı arasında 
anlamlı ilişki olduğu görüldü (p<0,05).  Sadece anne sütü alımı beş ayın 
üzerinde olan bebeklerde alt solunum yolu enfeksiyonu arasında anlamlı 
ilişki saptandı (p<0,05).  
 
Sonuç: olarak bu çalışmada toplam anne sütü alımı on iki ay ve üzeri olan 
bebeklerde anne sütünün enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi 
saptanmıştır.  Sadece anne sütü alımının akut alt solunum yolu 
enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi ise beş ayın üzerinde alan 
bebeklerde görülmüş, genel olarak enfeksiyon sayısı üzerine etkisi 
bulunmamıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: anne sütü, enfeksiyon, erken çocukluk, 
 
Yasemin Özmen / Doç. Dr. Perran Boran, Pediatri Anabilim Dalı 
 
 
MP-310 

2010-2015 YILLARI ARASINDA MİDE KANSERİ NEDENİ İLE OPERE OLAN 
HASTALARDA ETYOLOJİK FAKTÖRLERİN VE HELİKOBAKTER PYLORİ İLE 
MİDE KANSERİ İLİŞKİSİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Ardalı G.,  Aigbovbiosa Amen M., Erdoğan E., Kaya D. 
 
Giriş ve Amaç: Mide kanseri ülkemizde önemli bir sağlık problemidir. 
Mide kanserine yol açan faktörlerin uygun yöntemlerle belirlenmesi, 
takibinin yapılıp değerlendirilmesi, kanserlerin önlenmesi konusunda 
riskleri belirleyip toplumun mide kanseri açısından korunmasına yardımcı 
olmaktadır. Araştırmada mide kanseri risk faktörlerinin değerlendirilmesi 
ve helikobakter pilori(HP)’nin mide kanseri üzerinde etkisinin varlığının 
retrospektif sorgulanması amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Veriler, Ocak-2010 ve -2015 tarihleri arasında 
M.Ü.P.E.A.H. Genel Cerrahi Kliniğinde mide kanseri tanısıyla cerrahi 
rezeksiyon uygulanan 168 hastanın ve gastroskopi yapılan ve mide 
kanseri olmayan 180 hastanın klinik kayıtlarının retrospektif olarak 
incelenmesi ile elde edilmiştir. Araştırma kesitseldir. Veriler SPSS 17.0 
programında değerlendirilmiş, analizlerde ki kare ve Kruskal Walls testleri 
kullanılmıştır. p<0.05 istatistiki anlamlılık düzeyi olarak belirlenmiştir. 
 
Bulgular: Klinik kayıtları alınan 345 hastanın 183’ü(%53) erkek, 
162’si(%47) kadındır. Hastaların yaş ortalması 48(SD=11,9)’dir.  
Kadınlarda mide kanseri prevelansı %37 iken erkeklerde %57’dir. 
Lezyonlar %38,6 antrum yerleşimlidir. Makroskopi  %73,3 tip 3 
(ülsere)’tür ve mikroskopisi %95,8 adenokarsinomdur. %32,9’unda HP 
pozitif iken %82,1’inde kronik gastrit(KG) mevcuttur. Mide kanseri 
olmayan hastalarda %44,7 HP  pozitif iken %81,6’sında KG mevcuttur. 
Lezyon %89,7 antrumdadır. HP’nin mide kanseri Odds Ratio’su 
0,23’tür.HP(+) hastalarda kanser prevelansı %40 iken HP(-)  hastalarda 
%52’dir. KG’nin  mide kanseri açısında Odds Ratio’su 0,49’dur. Mide 
kanseri olanların %60,5 46-65 yaş grubundan, %33,1’i 66-85 yaş 
grubundandır.(p=0,001) Mide kanseri olanların%17,5’inde soygeçmiş 
pozitiftir.(p=0,966)  
 
Sonuç: Erkeklerde mide kanseri prevelansı daha fazladır. Mide kanseri 
hastalarının çoğunluğu 46-65 yaş aralığındadır. Genellikle antrum 
yerleşimli lezyonlar görülmekte ve çoğunluğu ülsere karekterde olup 
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adenokarsinom patolojik tanılıdır. HP, mide kanseri açısından % 23 
göreceli risk oluştururken kronik gastrit %49 göreceli risk 
oluşturmaktadır. 
 
Anahtar Sözcükler: Mide kanseri, Helikobakter pilori, antral gastrit 
 
Eren Erdoğan / Doc. Dr. Ender Dulundu, Genel Cerrahi Anabilim Dalı  
 
 

MP-311 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAŞIBÜYÜK KAMPÜSÜ'NDEKİ 
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNDEKİ FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMU VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ  

Berk O.S.*, Cinel A.E.*, Yaman H.*, Emanet Y.*, Yapakcı A. 

Giriş & Amaç: MÜTF Başıbüyük Kampüsü'ndeki öğretim görevlilerinin 
egzersiz harici aktivitelerinin çeşitli etkenlere göre karşılaştırılması ve BMI 
ile fiziksel aktivite düzeylerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesidir. 

Gereç & Yöntem: 20 Nisan- 4 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılan bu 
çalışma MÜTF Başıbüyük Yerleşkesi'ndeki 23 öğretim görevlisine 
yapılmıştır. Örneklem farklı Anabilim Dalları'ndan gönüllülük esasına 
göre, rastgele seçilmiştir. Her öğretim görevlisine birer adet anket ve 
akselerometre cihazı verilmiş; cihaz belirlenen süre boyunca (altı gün) 
takılması istenilmiş olup, süre sonunda anketlerle beraber toplanmıştır. 
Anket soruları içerisinde toplu taşıma kullanma, sigara içme, günlük 
oturma ve ayakta kalma süreleri, çevresinde aktiviteye eşlik edecek 
partner olup olmaması gibi sorular yer almaktadır. Öğretim görevlilerinin 
yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, sigara, fiziksel aktivitelerini 
engelleyebilecek sağlık sorunlarının bulunup bulunmadığı kaydedilmiştir. 
Fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi ile 
belirlenmiş ve olgular fiziksel olarak aktif olmayan, aktivite düzeyi düşük 
olan ve aktivite düzeyi yeterli olan şeklinde sınıflandırılmıştır. Bulgular 
SPSS programında değerlendirilmiştir. Bu araştırma kapsamında 21 adet 
akselerometre cihazı kullanılmıştır. Akselerometrelerin verilerinin 
aktarımında PAAS programı kullanılmıştır. Veriler SPSS 20.0 programında 
toplanarak frekans dağılımı yapılmış ve analiz edilmiştir. Parametrik 
olmayan testler kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırma katılımcılarının ortalama (mean)  yaşının 46; 
araştırmaya katılan 22 kişiden 14'ünün kadın (%63,6),  8'inin erkek 
(%36,4) olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların ortalama boy uzunluğu 169,4 
cm, ortalama ağırlıkları 67,6 kg ve ortalama vücut kitle endeksleri 23,5 
bulunmuştur. Kilo-boy ölçüleri kendi sözel verilerine göre 
değerlendirilmiştir. Çalışmamıza katılan 23 öğretim görevlisinden 2 adet 
akselerometre cihazının bozuk çıkması sebebiyle 21' inin verileri 
hesaplanabilmiştir. Günlük ortalama atılan adım sayısı 7453 
(25.percentile=5363 adım, 75.percentile=9105 adım), günlük ortalama 
harcanan aktivite kalori miktarı ise 200 kalori (25.percentile=156 kalori, 
75.percentile=272 kalori) olarak hesaplanmıştır.  

Sonuç:  Araştırmamızın dikkat çekici sonuçlarından biri; sosyal çevresinde 
kendisine eşlik eden birisi bulunmayan öğretim görevlilerinin,  
bulunanlara göre günde yaklaşık 1740 adım daha fazla atmış olduğu 
görülmüştür (p=0,065). Kronik hastalığı bulunan öğretim görevlilerinin 
adım sayısına göre bakıldığında daha fazla adım attıkları gözlemlenmiştir 
(Mann- Whitney U Test=0,682).  

Anahtar Sözcükler: fiziksel aktivite, akselerometre, sedanter yaşam 

Okan Sabri Berk / Prof. Dr. Pınar Ay, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
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EPİLEPSİ TANISI ALMIŞ İLKOKUL ÇOCUKLARINDA UYKU VE HUZURSUZ 
BACAK SENDROMU DEĞERLENDİRMESİ 
 
Çiçek ZN., Ecin S., Eker ES., Keskin N., Tola AA. 
 
Giriş ve Amaç: Epilepsi genel popülasyonun yaklaşık %1’ini etkileyen ve 
en sık rastlanılan nörolojik hastalıklardandır. Araştırmalarda epilepsi 
tanısı almış hastaların %84’ünde uyku bozukluğu olduğu saptanmıştır. 
HBS toplumda çocuk yaş grubunda %3 oranında görülür. Ayrıca huzursuz 
bacak sendromlu(HBS) hastalar uykuya dalma ve sürdürmede zorluktan 

yakınırlar. İlkokul çağındaki epilepsi tanısı almış çocukların uyku 
kalitelerinin ve huzursuz bacak sendromu varlığının araştırılması ve 
değerlendirilmesidir. 
 
Gereç ve Yöntem: Kesitsel olan araştırmanın evrenini Marmara 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk nörolojisi bölümüne 
başvurmuş ve epilepsi tanısı almış 7-12 yaş arası çocuklar ile aynı yaştan 
sağlıklı kontrol grubu çocuklar oluşturmaktadır. Uygulanan çoklu anket 
hastalık, uyku geçmişi, aile uyku geçmişi hakkındaki soruların yanında 
geçerlilik ve güvenirliliği yapılmış olan çocuk uyku alışkanlıkları anketini 
(ÇUAA) ve HBS sorgulama formunu içermektedir. İstatistiksel anlamlılık 
düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. 
 
Bulgular: Katılımcıların %44’ü erkek (n=22), %56’sı kadın (n=28) olup yaş 
ortalaması 9,48 (sd=1,85)’dir. Kullanılan ÇUAA ölçek skorlamasında 41 
puan üzeri klinik olarak önemli kabul edilmektedir. Araştırma sonucuna 
göre katılımcıların %60’ı klinik öneme sahiptir. Fakat hasta ve kontrol 
grupları arasında puan ortalaması açısından anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. [hasta ort:45,92 ( s=.8,09)], [kontrol ort:44 (sd=8,32)]. 
Çocuğunun uykusu ile ilgili şikayeti bulunan ebeveynlerin oranında hasta 
ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur(p= 0.00) Hasta 
grupta uyku şikayeti oranı %48 iken kontrol grubunda %4’tür (n=1). Hasta 
grupta HBS tanı kriterine uyma oranı %16 (n=4) iken kontrol grubunda  
%4 (n=1)’dir. Hasta ve kontrol grup arasında HBS açısından anlamlı bir 
sonuca ulaşılamamıştır(p=0.15.) 
 
Sonuç: Epilepsi hastalarının gerek HBS gerekse uyku ile ilgili sorunları 
daha fazla olmakla beraber sağlıklı çocuklarla anlamlı bir fark 
oluşturmamaktadır. Olgu gruplarının sayıca azlığı bu sonuçta etkili 
olabilir. Bu bulgular halen devam etmekte olan çalışmamızın ön 
bulgularıdır. 
 
Anahtar Sözcükler: çocuk, epilepsi, uyku kalitesi, huzursuz bacak 
sendromu 
 
Zehra Nadide Çiçek / Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN, Pediatri Anabilim Dalı
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ANAOKULU ÇOCUKLARINDA UYKU ALIŞKANLIKLARI VE UYKUDA 
SOLUNUM BOZUKLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bozkurt K*. , Yıldırım N.* , Öztürk EN.* , Alsan Ş.* 

Giriş & Amaç: Uyku organizmanın çevreyle iletişiminin geri döndürülebilir 
biçimde; geçici ve periyodik olarak kaybolmasıdır. Çocukların gelişimsel 
fonksiyonları için yeterli düzeyde uyumaları ve dinlenmeleri 
gerekmektedir. Uyku yetersizliği, çocukların gündüz uykululuğuna sebep 
olup dikkat eksikliğini tetiklemekte ve davranışsal problemlerini 
arttırmaktadır. Uykuda solunum bozuklukları uykuda solunum paterninde 
patolojik değişikliklere bağlı olarak gelişen ve kişilerde morbidite ve 
mortalitenin artmasına yol açan klinik tablolar bütünüdür ve kısmi veya 
tam üst hava yolu obstrüksiyonlarını kapsar. Uykuda solunum sorunları 
çocukluk çağında sık görülür ancak anaokul çağındaki çocuklarda yapılan 
çalışma sayısı azdır. Bu çalışmanın amacı anaokulundaki çocukların uyku 
alışkanlıklarını,  uykuda solunum bozuklukları sıklığını ve ilişkili faktörleri 
araştırmaktır. 

Gereç & Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırmada Dr. Siyami Ersek ve 
Numune Hastaneleri Anaokulu ile Ada Anaokulu’ndaki çocuklara 
öğretmenleri aracılığı ile anketler dağıtılarak çocukların ailelerinin 
doldurması istenmiştir. Çalışmada 8’i sosyodemografik 33’ü çocuk uyku 
alışkanlıklarını değerlendiren sorulardan oluşan 4 bölümlük uyku 
alışkanlıkları anketi (CSHQ) ile 22 soruluk pediatrik uyku ölçeği (PSQ) 
anketi kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 17.0 programı ile yapılmıştır. 

Bulgular: Dr. Siyami Ersek ve Numune Hastaneleri Anaokulu’ndaki 110 
veliden 39’u (%35,4) ve Ada Anaokulu’ndaki 60 veliden 24’ü (%40) 
çalışmaya katılmıştır. Araştırmamıza katılan 63 çocuğun %57,1’i erkek 
(n=36) olup anketlerin %85,7’si (n=54) anne tarafından doldurulmuştur. 
Anket uygulanan çocuklarda ortalama yatış saati 21:43 iken günlük 
ortalama uyku miktarı 10 saat 25 dakikadır. 63 çocuktan %69,8’nin (n=44) 
uyku alışkanlıklarında problem saptanmıştır. 63 çocuktan %12,7’sinde 
(n=8) uykuda solunum bozukluğu olup (PSQ) bu çocukların %100’ünde 
uyku alışkanlıklarında sorun vardır (CSHQ). Uykuda solunum bozukluğu 
olan çocukların hepsinin annesi bir işte çalışmaktadır ve bu çocukların 
annelerinin %87,5’i yüksekokul mezunudur (p<0,05). 
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Sonuç: Okul öncesi çocuklarda uykuda solunum bozukluğu ile uyku 
alışkanlıkları ilişkilidir. Çocukların uyku alışkanlıklarının düzenlenmesi ile 
solunum bozukluğu riski azaltılabilir. 

Anahtar Sözcükler: çocuk, uykuda solunum bozukluğu, uyku alışkanlıkları 

Esin Nagihan Öztürk / Prof. Dr. Bülent Karadağ, Pediatri Anabilim Dalı 

 

MP-314 

OBEZİTE TANISI ALAN ÇOCUKLARDA YEME DAVRANIŞI İLE 
HİPERAKTİVİTE, DİKKAT EKSİKLİĞİ VE DÜRTÜSELLİK İLİŞKİSİ                                                                            
 
Atay O., İsmagulova N., Kalmaz C., Taşlı P., Yıldırım F.B.       
 
Giriş & Amaç: Birçok ülkede gittikçe yaygınlaşmakta olan çocukluk çağı 
obezitesi kısa ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. 
Araştırmalara göre Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile 
dürtüsellik ve obezite arasında ilişki bulunmuştur. DEHB dikkat 
sürdürmede yetersizlik, dürtüsellik ve hiperaktivite ile karakterize erken 
başlangıçlı nörogelişimsel bozukluktur. Bu çalışmanın amacı, obezite riski 
olan ve obezite tanısı konan 12-17 yaş aralığındaki çocuklarda dürtüsellik, 
yeme alışkanlıkları, DEHB belirtilerinin karşılıklı ilişkilerini 
değerlendirmektir. 
 
Gereç & Yöntem: Çalışmada kantitatif-kesitsel tipte araştırma yöntemi 
seçilmiştir. TC Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma 
Hastanesi Spor Fizyolojisi Bölümü’ne başvuran 12-17 yaş aralığındaki 
çocuklarda boy, kilo, vücut kitle indeksi gibi obezite tanısı için gerekli 
temel ölçümler yapılıp odak grup oluşturmuştur. Yeme davranışlarını 
değerlendirmek için "Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği" anketi hastalar 
tarafından doldurulmuştur. Dikkat eksikliği aşırı hareketlilik belirtilerini 
değerlendirmek için  "DSM IV-R DEHB Belirti Tarama Listesi" ve "Conners 
DEHB Ölçeği" ailelere verilmiştir. Anketler 60 çocuk ile ailelerine 
uygulanmıştır. Veriler SPSS 20.0 programında analiz edilmiştir. 
 
Bulgular: Çalışmada; Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği’nin “şişmanlığın 
getirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler” alt ölçeğinden alınan puanlarla 
BMI (Body Mass Index) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
bulunmuştur. Obezite riski altında olanlar kişiler obez kişilere göre 
şişmanlığın getirdiği olumlu ve olumsuz düşüncelerle daha çok 
uğraşmaktadırlar (p<0,05). Conner’s ölçeği ve alt başlıkları olan 
dikkatsizlik, karşı olma-karşı gelme, hiperaktivite ve davranış bozukluğu 
ile BMI, cinsiyet, yüzde yağ, impedans gibi temel etkiler arasında anlamlı 
ilişki bulunamamıştır. Bunun yanında DEHB değerlendirme testi ve 
beslenme alışkanlıkları ölçeği korelasyonuna göre dikkatsizlik, hareketlilik 
ve dürtüsellik ile beslenme arasında anlamlılık bulunamamıştır. 
 
Sonuç: Bu araştırmada, obez olanlarda ve obezite riski altında olan 
kişilerde, obezite ile davranış farklılıkları ve yeme tutumları arasında 
anlamlı bir sonuç beklerken, sadece şişmanlığın getirdiği olumlu ve 
olumsuz düşüncelerle ilgili tutumları arasında bir farklılık saptanmıştır. 
“Şişman olmakta bir sakınca görmüyorum”, “Hareketsizlik şişmanlatır”, 
“Şişman insanlar alay konusu olabilir” ifadelerinin yer aldığı bu alt ölçek 
parametreleri ile DEHB belirtilerinin ilişkisi ileri araştırmalar için fikir 
verici olacaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: obezite, çocuk, hiperaktivite, dürtüsellik, beslenme  
 
Oya Atay / Prof. Dr. Ayşe Arman, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
 
 
MP-315 

SİBER ZORBALIKTA ERGENLERİN ÖFKE DURUM VE SOSYAL DESTEK 
ALGILARININ BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINA ETKİSİ 
 
Geyik Ş., Nas SHN., Metin A., Aydoğdu B., Kılıç B., Yenigül Y.  
 
Giriş ve Amaç: Son yıllarda hızla gelişen yeni teknolojilerin etkileri 
toplumun her kesiminde olduğu gibi, birçok risk altında bulunan ergenleri 
de etkilemiş, onları, zorbalığın yeni bir formuyla “siber zorba” 
davranışlarla karşı karşıya bırakmıştır. Bu çalışmada; ergenlerin günlük 
hayatta karşı karşıya gelebilecekleri olumsuz sanal ortam yaklaşımları 
karşısında tutumlarının gözlemlenmesi, öfke durumlarında tutum ve 
sosyal destek almanın siber zorbalıkla baş etmede etkilerinin ve olası 

sonuçlarının belirlenmesi ve önleme yöntemleri konusunda yeni 
önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne başvuran ve Aydın Fen Lisesinde öğrenim gören 11-18 yaş 
aralığındaki gönüllü ergen ve vasiler bilgilendirilmiş onamları alındıktan 
sonra, çalışmaya dahil edilmiştir. Gönüllülere demografik bulguları, siber 
zorbalığa maruz kalma ve/veya uygulama ile ilgili bilgiler içeren Anket 
formu, Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği, Çok Boyutlu 
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Durumluluk Sürekli Öfke Ölçeği 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler Excel tablosuna aktarılıp, SPSS 16 
programı ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Bu çalışmaya 11-18 yaş grubu arasında 151 kişi katılmıştır. 
Katılımcıların %47,7’si erkek (n=72) %52,3’ü (n=79)  kızdır. Sanal zorbalığa 
uğradığını söyleyenlerin oranı %24 (n=35), uğramadığını söyleyenlerin 
oranı ise %76’dır (n=111). Araştırmanın sonuçlarına göre, sanal zorbalık 
yapanların %21,9’u (n=7)  kız iken, %78,1 (n=25) ise erkektir. 
Katılımcıların %36,7’si (n=52) kendilerinin de bu tür sanal zorbalık 
davranışlarını başka bireylere uyguladıklarını ifade etmiştir. Sürekli öfke 
durumu, öfkeyi kontrol, öfkeyi dışa vurma ve içe vurma açısından 
incelendiğinde siber zorbalarla, diğer ergenler arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır.  Ancak siber zorbaların sorun odaklı başa çıkma(%90,4), 
duygusal odaklı başa çıkma(%96,2) ve işlevsel olmayan başa 
çıkma(%65,4) oranları oldukça yüksek bulunmuştur. 
 
Sonuç: Yapılan çalışmanın sonucuna göre, literatürle uyumlu olarak kızlar 
sanal zorbalığa daha çok maruz kalırken, erkekler sanal zorbalığı daha çok 
uygulamaktadır. Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği sonuncunda 
ailesinden yeterli sosyal destek gören bireyler başkalarına daha az sanal 
zorbalık yapmaktadır. Buna dayanarak, ailelerin yeterli oranda 
sağlayacakları sosyal desteğin sanal zorbalığın ortadan kaldırılmasında 
çok önemli bir rolünün olacağı düşünülmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Siber zorbalık, sanal ortam, öfke tutum, sosyal destek 
 
Şazimet Geyik / Doç. Dr Nursen Turan Yurtsever, Adli Tıp Anabilim Dalı 
 
 

MP-316 

EPİLEPSİ HASTALARINDA SOSYAL FOBİ VE DEPRESYON 
 
Yolcu K., Doğan H., Aydın T., Ekici EE., Güçlü A., Midi İ., Nurova B. 
 
Giriş & Amaç: Epilepside psikiyatrik bozuklukların görülme riski çeşitli 
klinik, psikososyal ve biyolojik faktörlere bağlıdır. Nöbetlerin önceden 
belirlenememesi ve herhangi bir yer ve zamanda ortaya çıkabilmesi, 
epilepsi hastalarında sosyal fobi, kaygı ve depresyon gelişimine neden 
olabilir. Bu faktörler hastaların psikososyal fonksiyonunu ve yaşam 
kalitesini azaltır. Bu çalışmada epilepsi hastalarında sosyal fobi ve 
depresyon düzeyi araştırılmıştır. 
Gereç & Yöntem: Araştırma kapsamında Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Etik Kurulunun onayı alınarak Marmara Üniversitesi Pendik 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler 
Enstitüsü Nöroloji polikliniklerine başvuran 50 hasta ve yaş ve cinsiyet 
uyumlu 50 kontrol araştırmaya dahil edilmiştir. Her iki gruba da Liebowitz 
Sosyal Fobi Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 
programı ile değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Hasta ve kontrol grubundaki kişilerin ortalama yaşı sırasıyla, 
31,92 ve 29,36’dır. Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği ve Beck Depresyon 
Ölçeği, hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı oranda farklı 
bulunmuştur. (p<0.05)  
 
Sonuç: Bu çalışma, sosyal fobi ve depresyonun epilepsi hastalarında 
önemli psikiyatrik komorbid faktörler olduğunu göstermektedir. 
Epilepside psikiyatrik bozukluklar sıklıkla atlanmakta ve iyi tedavi 
edilmemektedir. Bu nedenle, epilepside komorbid faktörleri tanımlamak 
ve tedavi etmek, hastaların yaşam kalitesininin iyileştirilmesi için oldukça 
önemlidir.  
 
Anahtar Sözcükler: epilepsi, sosyal fobi, depresyon 
 
Kerem Yolcu / Doç. Dr. İpek Midi,  Nöroloji Anabilim Dalı  
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MP-317 

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİSİNE İŞ KAZASI İLE BAŞVURAN 
HASTALARIN MALİ ANALİZİ 
 
Karakaya A., Ünlüer A.K., Dur A.C., Serdarov A., Rama S. 
 
Giriş & Amaç: İş kazaları önceden planlanmamış kişisel yaralanmalara, 
maddi zarara ve üretimin durmasına sebep olan olaylardır. Bu olaylar 
kişisel veya fiziksel sebepli olabilmekteyken sonucunda ölüm, sakatlık, 
engellilik, iş görememezlik ve psikososyal sorunlar görülebilmektedir. İş 
kazaları sosyoekonomik açıdan doğrudan veya dolaylı olarak mali 
sonuçlar doğurmaktadır. Bu araştırmada iş kazalarının mali yükünü 
hesaplamak ve iş kazası ile başvuran hastaların sosyo-demografik 
özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. 
 
Gereç & Yöntem: T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne iş kazası ile başvuran 
hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Kayıtlardan 
bireylerin cinsiyet, yaş ve maliyet bilgilerine ulaşılmıştır. Ulaşılan veriler 
SPSS 17.0 programında Ki-Kare, Mann-Whitney U testi ile analiz 
edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak 0.05 kabul edilmiştir. 
 
Bulgular: İş kazası ile başvuranların %8,2 ‘si kadın (n=24),  %91,8’ i 
erkektir (n=267). Yaş ortalaması kadınlarda 33 erkeklerde 32,7’dir. 
Araştırmada ocak ayı toplam maliyeti 30957,56 mart ayı 26978,19 
lirayken; kişi başı aylık ortalama maliyeti ocak ayında 189,9 mart ayında 
ise 220,3 liradır. Bununla birlikte tüm maliyetin kişi başına düşen 
ortalama değeri 203,3 lira olarak bulunmuştur. 
 
Sonuç: İş kazaları sonucunda ölüm, sakatlık, engellilik, iş görememezlik ve 
psikososyal sorunların yanı sıra iş günü ve iş gücü kayıpları 
yaşanmaktadır. Bu kayıplar ve verilen sağlık hizmetleri ülkemize mali yük 
oluşturmaktadır. SGK iş kazaları ile ilgili her sene yıllık istatistik 
yayınlamaktadır. Bulgularımız SGK verileriyle uyuşmaktadır. 
 
Anahtar Sözcükler: iş kazası, maliyet, acil tıp 
 
 
Alperen Kasımhan Ünlüer / Prof. Dr. Arzu Denizbaşı Altınok, Acil Tıp 
Anabilim Dalı 
 
 

MP-318 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURUP VARFARİN KULLANAN 
HASTALARIN VARFARİN BESİN ETKİLEŞİMİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYİNİN 
ÖLÇÜLMESİ 
 
Çelebi H., Ermiş A., Kan A., Özdamar A., Özaydın AN. 
  
Giriş ve Amaç: Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bulaşıcı 
olmayan hastalıkların mortalite ve morbidite oranları yükselmiştir. 
Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kalp ve damar hastalıkları mortalite ve 
morbiditeye neden olan önemli hastalıklardandır. Koroner kalp 
hastalıkların tedavisinde önemli bir yeri olan oral antikoagulan varfarin 
kullanan bireylerin ilacı yanlış kullanmasıyla hayati tehlike yaratabilecek 
yan etkiler oluşabilmektedir. Varfarin kullananlara özellikle K vitamini 
açısından zengin beslenmenin vücudun antikoagülan ilaca verdiği yanıtı 
değiştirebildiği hekim tarafından açıklanmalıdır. Hasta hekim 
iletişimindeki olası problemler düşünüldüğünde varfarin besin etkileşimi 
hastalar için göz ardı edilemez durumdur. Bu araştırmanın amacı varfarin 
kullanan hastaların “varfarin- besin etkileşimi” hakkındaki bilgi ve 
davranışlarını düzeyini ölçmektir, değerlendirmektir ve araştırmaya 
katılan bireylere varfarin besin etkileşimi bilgi verip farkındalık 
oluşturmaktır. 
 
Gereç Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı tipte bir araştırma olup, varfarin 
kullanan 172 hastayla yüz yüze görüşme yöntemiyle standart-
yapılandırılmış bir anket formuyla veri toplanmıştır. Veriler SPSS 11.0 
istatistik paket programıyla analiz edilmiştir. Sürekli değişkenlerin 
dağılımı değerlendirilip, buna göre parametrik non-parametrik önemlilik 
testleri, kategorik değişkenler için ki-kare testi yapılmıştır. İstatistiksel 
anlamlılık düzeyi için p<0,05 kabul edilmiştir. 
 
Bulgular: Yapılan araştırmalar sonucunda varfarin kullanan 90 (%52.3)  
kadın, 82 (%47.7) erkek hastaya varfarini neden kullandığını 
sorduğumuzda hastaların %79.1’i pıhtı oluşumunu engellemek için 

derken %14’ü neden kullandığını bilmemektedir. Varfarin kullanımıyla 
ilgili eğitim aldığını belirtenlerin %90.9’u varfarini niçin kullandığını bildiği 
görülmüştür. Hastaların %53.5’i ilacı ne kadar süreyle kullanacağını 
bilmemektedir. 10 yıldan uzun süredir varfarin kullananların %80’i ilacı 
almayı unuttuğunda o günlük dozu atlayıp diğer gün normal dozda ilacını 
aldığı saptanmıştır. Hastaların %44’ü ıspanağın, %40.7’si brokolinin,%40’ı 
karnabaharın varfarinle etkileşimde bulunduğunu söylemiştir. Hastaların 
bu besinleri tüketmeye devam ettikleri saptanmıştır. 
 
Sonuç: Varfarin kullanan hastaların ilacın kullanımıyla alakalı yeterince 
bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Doktorun hastayı 
bilgilendirmesinin büyük farkındalık yarattığı fark edilip besin ilaç 
etkileşimi hakkında hastaların bilgilerinin yetersiz olduğu araştırmamızın 
önemli bulguları arasında yer almaktadır. 
 
Anahtar Sözcükler: Varfarin, K Vitamini , Besin Etkileşimi 
 
Aynur Özdamar / Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nilüfer Özaydın, Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı 
 
 
MP-319 

  
PERİFERİK VASKÜLER CERRAHİ YAPILAN HASTALARDA NÖROKOGNİTİF 
FONKSİYONLARIN ARAŞTIRILMASI 
 
Meriç S.*, Şahbaz İ., Berberoğlu DM., Göger E., Öztürk M., Ak K. 
 
Giriş ve Amaç: Nörokognitif bozukluklar postoperatif dönemde hasta 
iyileşmesini etkileyen önemli bir unsurdur. Postoperatif nörokognitif 
bozuklukların sebebi tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada amaç, 
periferik vasküler hastalık nedeniyle opere olan hastalarda anestezi 
uygulamasının (lokal ya da genel)  postoperatif  nörokognitif  fonksiyonlar 
üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde Aralık 2014- Nisan 2015 tarihleri arasında 
periferik damar cerrahisi yapılan yetişkin yaş grubu hastalar prospektif 
olarak dahil edilmiştir (n=18). Bir hasta ex olması sebebiyle araştırmadan 
çıkarılmıştır. Hastalar iki gruba ayrılmıştır; grup 1 (n=8) lokal anestezi 
kullanılarak ve grup 2 (n=9) genel  anestezi kullanılarak opere edilmiştir. 
Operasyon öncesinde ve sonrasında nörokognitif fonksiyon testi 
araştırmacılar tarafından yüz yüze uygulanmıştır. Kullanılan nörokognitif 
fonksiyon testi; Sözel Bellek Süreçleri, WMS Mental 
Kontrol/Konsantrasyon, WMS Sayı Menzili ve Sözel Akıcılık testlerinden 
oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 16.00 programında ki kare,  bağımlı 
ve bağımsız t testleri uygulanarak değerlendirilmiştir. Operasyon 
sonrasında nörokognitif değerlendirme lokal anestezi vakalarında 
operasyon sonrası 1.-3.saatlerde, genel anestezi vakalarında 3.-5.günler 
arasında yapılmıştır. 
 
Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrasında nörokognitif test uygulanan 17 
hastanın tamamı erkek ve yaş ortalaması 58,00 (Ss= 13,982) ’dır. Tüm 
hastalara ait risk faktörleri incelendiğinde; hastaların %29,4’ünde 
Diabetus Mellitus, %58.8’inde hipertansiyon, %35,3’ünde hiperlipidemi 
görülmekte ve %35,3’ü sigara kullanmaktadır. Demografik veriler 
açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 
edilmemiştir. Hastaların  9(%53,00)’u iliofemoral periferik arter, 
4(%23,5)’ü periferik ven, 3(%17,6)’ü endovasküler aort ve 1(% 5,9)’i 
karotis endarterektomi operasyonları geçirmiştir. Anestezi türüne göre; 
genel anestezi uygulanan hastalarda lokallere göre anlık bellekte 
postoperatif dönemde anlamlı bir düşüş saptanmıştır (p=0.002). 
 
Sonuç: Periferik damar cerrahisi yapılan hastalarda nörokognitif 
fonksiyonlar incelendiğinde; anlık belleğin genel anestezi uygulanan 
hastalarda zayıfladığı, lokal anestezi uygulanan hastalarda anlamlı bir 
değişiklik göstermediği belirlenmiştir.  Periferik damar cerrahisi yapılan 
hastalarda anestezi türünün postoperatif nörokognitif fonksiyonları 
etkileyen önemli bir unsur olmadığı sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Nörokognitif fonksiyon, periferik damar cerrahisi, 
anestezi 
 
Serpil Meriç / Doç. Dr. Koray Ak, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
 
 
MP-320 

SUBKLİNİK HİPOTİROİDİZMİN DİSLİPİDEMİ VE BOZULMUŞ GLUKOZ 
REGÜLASYONUYLA İLİŞKİSİ 
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Kongre Bildiri Kitapçığı 

 
Atalay C., Saka T., Tekin O., Çalışkan AS., Çankaya İ. 
 
Giriş ve Amaç: Subklinik Hipotiroidizm (SH) prevalansı Amerika Birleşik 
Devletleri’ nde %4-8,5 arasındadır. SH, kardiyovasküler risk faktörleri ve 
Tip 2 Diabetes Mellitus (DM) üzerine etkileri açısından hala belirsizlikleri 
olan bir konudur. SH hastalarının dislipidemi ve bozulmuş glukoz 
regülasyonu yönünden, SH hastası olmayan kişilerle karşılaştırılması, 
kardiyovasküler risk tahmini ve erken hormon tedavisinin olası faydalarını 
değerlendirmek açısından önemli olabilir.  
 
Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Polikliniğine Aralık 
2014 – Mart 2015 arasında başvuran ve öyküsünde DM, tiroid tedavisi, 
lipid tedavisi ve kardiyovasküler hastalık bulunmayan 50 sağlıklı (serum 
TSH, T3, T4 düzeyleri normal) ve 50 SH hastasının (serum TSH: 5-20 IU/L, 
T3, T4: normal) serum açlık glukozu, total, yüksek yoğunluklu, düşük 
yoğunluklu kolesterol ve trigliserit değerleri retrospektif olarak toplanıp 
SPSS veri analiz programıyla “one way T test kullanılarak 
karşılaştırılmıştır. 
 
Bulgular: Araştırma verileri tamamı henüz toplanma aşamasında olup 
analiz henüz tamamlanmamıştır. 
 
Sonuç:  Araştırma verileri tamamı henüz toplanma aşamasında olup 
analiz henüz tamamlanmamıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Subklinik hipotiroidizm, Tip 2 Diyabet, Glukoz 
intöleransı, Dislipidemi 
 
Ahmet Selim Çalışkan / Prof. Dr. Ali Serdar Fak, İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı 
 
 

MP-321 

KONJENİTAL HİPOTİROİDİ TARAMASINDA GERİ ÇAĞRILAN HASTALARDA 
TEDAVİ BAŞLAMA SIKLIĞI VE HİPOTİROİDİ ETİYOLOJİSİ 

Aşkın M., Çalışgan K., Kırlangıç B., Sinmez E. 

Giriş ve Amaç: Konjenital hipotiroidi (KH), tiroid bezi gelişimsel 
bozukluklarından veya doğumsal tiroid hormon biyosentezinin 
yapılamamasından kaynaklanan, tiroid hormon yetersizliğiyle karakterize, 
yenidoğan döneminde en sık görülen endokrinolojik sorundur. Tanı ve 
tedavide gecikme geri dönüşümsüz mental retardasyonla 
sonuçlanmaktadır. İdeal tedavinin 2. haftada başlamış olmasından dolayı 
yenidoğan taraması kapsamında yaşamın 3.-5. gününde topuk kan 
örneğinden TSH ölçümü yapılmaktadır. Taramada sınırın üzerinde TSH 
değeri olan bebekler geri çağrılarak çocuk endokrin bölümlerine 
yönlendirilmektedir. Bu çalışmada, taramadan geri çağırılan bebeklerin 
geri çağrılma zamanları, KH tanısı konarak tedavi başlama oranı ve tedavi 
başlanan hastaların özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: 2013-2014 yıllarında, taramadan TSH değeri yüksek 
saptanarak Çocuk Endokrinoloji uzmanına yönlendirilmiş ve MÜPEAH’ne 
başvurmuş hastalar çalışma grubunu oluşturmaktadır. Hastaların doğum 
tarihleri, neonatal TSH değerleri, venöz sT4, TSH değerleri ve örnek 
alınma tarihleri retrospektif olarak kaydedilmiş, elde edilen veriler SPSS 
20.0 programında frekans ve t-testi skorları karşılaştırılmıştır.  

Bulgular: 2013-2014 yıllarında 981 yenidoğanın [491 (%50.1) Erkek/490 
(%49.9) Kız] hastanemize başvurduğu; 1. ve 2. topuk kanı TSH 
medianlarının 20.20 μIU/mL (%25:8.20; %75:24.95; N:725) ve 7.80 
μIU/mL (%25:6.00; %75:13,45; N:261) olduğu görülmüştür. Taramadan 
median 21 (%25:14; %75:33) günde geri çağrıldıkları ve sırasıyla 1., 2., 3. 
ve 4. venöz kan örneklerinde ortalama TSH’larının 8.36±32.15 
[Median:3.48(%25:2.40; %75:5.30; N:968)], 4.39±3.06 (N:378), 4.51±2.5 
(N:134), 4.67±1.65 (N:45) μIU/mL olduğu saptanmıştır. Tedavi 
başlanmayıp, TSH normalize olana kadar alınan venöz kan örneği sayısı 
ortalama 1.58±0.91 (Min:1,Max:9 )’dir. Başvuranların %7.14’ünde (N:70) 
KH tanısı konularak tedavi başlanmış ve tedavi başlangıcının median 29 
(%25:16.50; %75:59) gün olduğu görülmüştür. Tedavi öncesi TSH 15.72 
μIU/mL (%25:9.18; %75:35.84) ve sT4 1.03 ng/mL (%25:0.80; %75:1.25) 
bulunmuştur. KH tanısı almış yenidoğanların ilk venöz TSH değerleri 
anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (4.74±13.69 vs. 57.08±100.02 
μIU/mL, p<0.000) 

Sonuç: Bu araştırmada, 2013-2014 yıllarında SBYTP kapsamında topuk 
kanı TSH değeri yüksek bulunarak taramadan geri çağrılan 

yenidoğanların, %7,1’inin KH tanısı aldığı belirlenmiştir. Ancak geri 
çağrılma günlerinin geç olduğu ve bu nedenle KH’li bebeklerinde tanı ve 
tedavilerinde gecikmeler olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Konjenital hipotiroidi, TSH, yenidoğan taraması, 
topuk kanı 

Mizgin Aşkın / Doç. Dr. Serap Turan 

 

MP-322 

DERİN BEYİN STİMULASYONU (DBS) UYGULAMASININ PARKİNSON 
HASTALARININ VE HASTA YAKINLARININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 
  
Kan N. ,Koçak M. ,Kul S., Üstündağ S., Yıldırım B. 
 
Giriş & Amaç: Parkinson hastalığı (PH); ekstrapiramidal sinir sisteminde 
dopaminerjik nöron kaybıyla gelişen ve istirahat tremoru, rijidite, 
bradikinezi ve postural instabilite gibi çok sayıda motor ve motor 
olmayan özelliklerle kişinin fonksiyonel kapasitesine zarar veren ilerleyici 
kronik bir hastalıktır. Derin beyin stimülasyonu  (DBS) ise ilaçlardan 
istenen cevap alınamayan hastalara önerilen, beynin spesifik bölümlerini 
(PH’da subtalamik nukleus) elektriksel uyaran bir beyin pacemaker 
(uyarıcı) implantasyonunu içeren cerrahi bir yöntemdir. Yaşam kalitesi ise 
sağlık hizmetinde hastaların sağlıklarına dair kendi bakış açısını da içeren 
önemli bir ölçümdür. Parkinson hastalığı hastayla birlikte hastaların 
bakımını üstlenen kişilerin yaşam kalitesini de etkilemektedir. Bu çalışma, 
DBS operasyonunun Parkinson hastalarının ve hasta yakınlarının yaşam 
kalitesine olan etkisinin araştırılması amacıyla planlanmıştır. 
 
Gereç & Yöntem: Araştırmanın tipi deneysel randomize kontrollü 
çalışmadır. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Nöroloji Polikliniği’nde DBS uygulanan 6 Parkinson hastası ve hasta 
yakınları ile yürütülmüştür. BPHDÖ (Birleşik Parkinson Hastalığı 
Derecelendirme Ölçeği), ZARİT Külfet Ölçeği, WHOQOL-BREF (World 
Health Organization Quality of Life Assessment-Bref) Türkçe versiyonu ve 
Non-Motor Symptom Assessment Scale for PD anketleri operasyon 
öncesinde ve minimum 9 hafta sonrasında yüzyüze ugulanmıştır. Veriler 
SPSS 20.0 programında analiz edilmiştir. 
 
Bulgular: WHOQOL-BREF anketine göre, hastalarda operasyon öncesinde 
yaşam kalitesini ‘çok kötü’ olarak ifade eden %66.7’lik kesim operasyon 
sonrasında %0’a düşmüştür. ‘Yaşamınızı ne ölçüde anlamlı 
buluyorsunuz?’ sorusuna ‘hiç’ ve ‘çok az’ yanıtını veren %66,7’lik kesim 
de operasyon sonrasında %0 olup ‘çokça’ ve ‘aşırı derecede’ yanıtları 
yerini almıştır (%66,7). Hasta yakınlarında yaşam kalitesini ‘oldukça iyi’ 
olarak tanımlayan %16,7’lik kesim operasyon sonrasında %50’ye 
yükselmiştir. Hasta yakınlarına yapılan Zarit Külfet Ölçeği’nin sonuçları ise 
hastanın ameliyat olmasının hasta yakınında külfet düzeyini düşürdüğünü 
fakat hasta yakınlarının yaşam kalitesini beklenen düzeyde etkilemediğini 
göstermiştir.  
Sonuç: Araştırmamızın sonuçları hasta yakınlarının yaşam kalitesi 
araştırılmasının daha geniş bir kitleyle ve ameliyat sonrası sürenin daha 
uzun olduğu şekliyle yapılması gerektiğini düşündürmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Parkinson Hastalğı, DBS, Yaşam kalitesi  
 
Seda Kul / Prof. Dr. Dilek İnce Günal, Nöroloji Anabilim Dalı  
 
 
MP-324 

ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİNDEKİ ANNELERİN ÇOCUK SAĞLIĞI BİLGİSİ 

Uluman Y.B., Smadi S., Doğan E. 

Giriş ve Amaç: Anne ve çocuk sağlığı toplum için vazgeçilmez unsurlardır. 
Ülkemiz, nüfusu hızlaartan ülkeler arasındadır. Genç nüfus yapısına sahip 
olan ülkemizde nüfusun % 60’ını anne ve çocuk grubu oluşturmaktadır. 
En fazla sağlık sorunu da bu grupta yaşanmaktadır. Çalışmanın amacı 
Zümrütevler mahallesindeki annelerin, çocuk sağlığı hakkındaki 
bilgilerinin tespiti ve değerlendirilmesidir.  

Gereç ve Yöntem: Topluma dayalı, kesitsel çalışmamızda, 28x7 küme 
örneklem yöntemi kullanılarak 196 haneye ulaşılması hedeflendi. 
Zümrütevler mahallesi sınırları içindeki tüm sokaklardan 28 tanesi 
rastlantısal olarak seçilip her bir sokaktan 7 hane çalışmaya alındı. 
Sokağın hangi tarafından başlanılacağına veya konut eğer apartmansa 
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Kongre Bildiri Kitapçığı 

hangi kapı nolarının alınacağına yazı-tura ile karar verildi. Evin reisi 
ve/veya eşi ile yüz yüze görüşülerek doldurulacak bir anket hazırlandı 
(konut koşulları, hane halkı demografik verileri, sosyoekonomik durum, 
sağlık kaynaklarına ulaşım, yetişkin, ana ve çocuk sağlığı). Araştırmacılara 
yarım günlük anketör eğitimi verildi ve ardışık 3 hafta sonunda veriler 
toplandı. Etik kurul izni alındı..Araştırma 17.04.2015-06.05.2015 tarihleri 
arasında yapıldı.Tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. 
 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %54,7’si ortaokul ve altı 
mezunudur,%95.1’i en uzun süre şehirlerde yaşamıştır, %9.5inin hiçbir 
sağlık güvencesi yoktur. Ulaşılan ailelerin %57.5’i 2000 tl ve altı gelire 
sahiptir,%93.7’si apartmanlarda ikamet etmektedir. Annelerin %28.2’si 
çocuklarının sağlıksız beslendiği düşünmektedir. Çocukların %89.6’sının 
aşılarının tam olduğu tespit edilmiş,% 80.6’sı sağlam çocuk takibine 
götürülmüş,%34.7’si bir yıl ve altı anne sütü almıştır,%75.1’inde 6.ay ve 
öncesinde ek gıdaya başlanmıştır,%81.3’ünde hipertansiyon, astım gibi 
hiçbir kronik hastalık gözlenmemiştir,%51.8’inin sağlam çocuk takibi 

asmde yapılırken %41.8’i diğer devlete bağlı sağlık kurumlarınca %6.4’ü 
ise özel hekim ve kurumlarınca takip edilmiştir. Çocukların rahatsızlıkları 
için son iki hafta içerisinde cepten harcama yapanların oranı %33.3’tür. 

Sonuç: Araştırma sonucunda erken yaşta ek gıdaya başlandığı, toplam 
anne sütü alma süresinin çocukların yaklaşık üçte birinde bir yıldan az 
olduğu, annelerin bu konularda yeterli bilgilendirilmediği görüldü. 
Katılımcıların onda birinin hiçbir sağlık güvencesine sahip olmaması da 
önemli bir problem olarak görülmektedir. Çocukların %20’sinin sağlam 
çocuk bakımlarının tam yapılmaması ve %10’unun aşılarının tam 
olmaması dikkat çekici sonuçlardandır. 

Anahtar Kelimeler:  kadın ve çocuk sağlığı, asm  

Ebülhüda Doğan / Doç. Dr. Seyhan Hıdıroğlu 

 

 

 

 

 

MP-201 

M.Ü PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PEDİATRİ 
POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN EBEVEYNLERİNİN ATEŞ 
HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Kurt M.*, Arı N.*, Duran C.*, Kayhan Ö.*  

Giriş ve Amaç: Ateş vücudun savunma araçlarından biri olup, kendi 
başına bir hastalık değil, hastalık belirtilerinden biridir. Enfeksiyon, ödem, 
doku hasarı, aşı gibi nedenlerle vücut ısısını düzenleyen termoregülatör 
merkezdeki dengenin bozulması ile oluşan bir semptomdur. Ateş özellikle 
çocuklarda daha sık görülen, hasta olan bireyin kendisi ve ailesinde 
endişeye sebep olan bir sağlık sorunudur.  

Ateşle ilgili pek çok davranışın temelinde yararlı veya zararlı eski bilgiler, 
tutum ve davranışlar yatmaktadır. Gerek ülkemizde, gerekse dünyanın 
değişik bölgelerinde ateş ve ateşli hastalıklara karşı toplumsal tutum ve 
davranışları araştıran değişik çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırma, ateş 
hakkında toplumda var olan davranış biçimlerinin ve inanışların ortaya 
çıkarılması ve toplumun ateş hakkındaki bilgi düzeyinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu anket çalışması Marmara Üniversitesi Pediatri 
Polikliniğine başvuran ve anketi doldurmayı kabul eden ebeveynlerle yüz 
yüze görüşülerek Şubat-Nisan 2015 tarih aralığında uygulanmıştır. Anket 
18 sorudan oluşmaktadır ve 100 kişiye ulaşılmıştır. Katılımcılar tarafından 
doldurulan ve araştırıcılar tarafından uygulanan bu bilgi formları 
Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda analiz edilmek üzere 
toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 programında ki kare testi ile 
değerlendirilmiştir. P<0.05 kabul edilmiştir.  

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 34,18±7,57’dir. Ankete katılanların 
%72’si çocuğun annesi, %22’si babası, %6’sı diğer bir yakınıdır. 
Araştırmaya katılan çocukların %39’u kronik hastalığa sahiptir. En sık 
görülen kronik hastalıklar alerjik hastalıklardır(%12). Evinde ateş ölçer 
bulunduran katılımcıların, ateş ölçümünde en sık kullandığı bölgeler 
arasında koltukaltı ilk sırada yer alırken ikinci sırayı %13 ile kulak takip 
etmiştir. Katılımcıların %74’ünün ateş düşürme uygulamalarını 
doktorlardan öğrendiği tespit edilmiştir Lise ve üstü öğrenim gören 
ebeveynlerin evlerinde ateş ölçer bulundurma oranı ortaokul ve altında 
öğrenim gören kişilere göre daha yüksek bulunmuştur (p=0,021). Ateşi 
yükselen çocuğa yapılan uygulamalar açısından anne ve babalar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Öğrenim 
durumuna göre ateşle ilgili uygulamalar açısından istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Sonuç: Ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça ateş ölçer bulundurma sıklığı 
artmaktadır. Ailelerin ateşle ilgili uygulamalarında hekim ve sağlık 
çalışanlarının yaklaşımları etkili rol oynamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Ateş, hastalık, bilgi, tutum 

Mehmet Kurt / Prof. Dr. Işıl Maral, Halk sağlığı ABD 
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MP-202 

ERKEKLERİN AİLE İÇİ ŞİDDET İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARI 
  
Günaydın D., Şahin D., Gören B., Taşkın A. 
 
Giriş ve Amaç: Şiddet bir bireyin yaralanmasına veya ölümüne neden 
olan, gelişmesini engelleyen kasıtlı davranışlardır. Aile içi şiddet, aileden 
bir bireyin diğerini cezalandırmak, güç göstermek, aşağılamak, zorlamak, 
öfke ve gerginlik boşaltmak amacıyla yöneltmiş olduğu şiddettir. 
Genellikle erkek tarafından kadına yöneltilir. Erkeklerin, aile içi şiddete 
yaklaşımları hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır. 
 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı bir araştırmadır. Diyarbakır’da ve 
İstanbul’da birer hastanede çalışan erkek memur/hemşirler ile 
İstanbul’da bir Yüksekokul’da okuyan erkek öğrencilerden, gözlem altında 
anket yöntemiyle, 54 soruluk standart bir anket formuyla veri 
toplanmıştır. SPSS 11.0 ile analiz edilmiş, Spearman-korelasyon ve Ki- 
kare analizleri yapılmış, anlamlılık düzeyi olarak 0.05 kabul edilmiştir.  
 
Bulgular: Araştırmada, gönüllü 414 erkekle [32,3± 9,4 yıl (median = 30,0, 
min= 17, max= 63)] görüşülmüştür.  Katılımcıların 263'ü Diyarbakır’daki, 
88’i İstanbul’daki hastaneden, 63'ü yüksekokuldandı. Katılanların %42'si 
hiç evlenmemiş, %54'ü ise hala evliydi. Katılımcıların %57'si 
üniversite/üzeri eğitimli, %8'i ortaokul/altı eğitimliydi. Evli erkeklerin 
%40'ı aile bireyleri arasında “asla sözel şiddet kullanılmaması” gerektiğini, 
%60'ı ise farklı nedenlere bağlı olarak sözel şiddetin uygulanabileceğini 
beyan etmiştir. Yüzde %80'i fiziksel şiddeti onaylamadığını belirtirken, 
%20'si farklı nedenlere bağlı olarak fiziksel şiddetin uygulanabilir 
olduğunu söylemiştir. Fiziksel şiddetin asla uygulanmaması gerektiğini 
düşünen katılımcıların %50'si sözel şiddetin uygulanabilir olduğunu 
düşündüğünü belirtmiştir. Katılımcıların %83’ü çocukluklarında 
ebeveynlerinden en az bir kez fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiş, 
bunlardan %11’i eşine sözel şiddet uyguladığını belirtmiştir. 
Çocukluklarında hiçbir zaman fiziksel şiddete maruz kalmadığını söyleyen 
katılımcıların %1,5’i eşine sözel şiddet uyguladığını belirtmiştir. (px² = 
0.005). 
Sonuç: Katılımcıların büyük çoğunluğunun sözel şiddete eğilimli olduğu 
ve sözel şiddeti şiddet olarak algılamadığı görülmüştür Bunun yanı sıra 
fiziksel şiddete maruz kalanların diğerlerine göre anlamlı olarak daha 
fazla sözel şiddete eğilimli oldukları görülmüştür. Toplumda bu durumu 
düzeltmek amacıyla şiddete farkındalık etkinlikleri ile çocuklukta, şiddetin 
önlenmesi için ilgili kavram eğitimlerinin verilmesi yararlı olacaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: Aile içi, şiddet, erkek  
 
Demet Günaydın / Doç. Dr. A. Nilüfer Özaydın 
 
 
MP-203   

HASTANE MİMARİSİNİN HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Topal E.*, Özen B.*, Gök A.*, Kol D.*, Özaydın AN.** 

Giriş ve Amaç: Hastane ve hasta arasındaki ilişkiye yönelik bilimsel 
çalışmalarda hastane mimarisinin ve düzeninin hasta memnuniyeti, 
psikolojisi ve iyileşme sürecine olan etkileri üzerine bulgular ortaya 
konmuştur. Amaç, hastanede yatan hastaların memnuniyetleri ile 
hastane mimarisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ndeki “uygun” hastalardan yüz yüze-anket yöntemiyle, 55 
soruluk bir standart formla [14 açık-uçlu, 17 çoktan-seçmeli, 24 likert-tipi 
(1.çok zayıf/hiç memnun değil, 4.çok iyi/çok memnun)] veri toplanmıştır. 
“Uygun” 160 kişiden, 142’si görüşmeyi kabul etmiştir. Tanımlayıcı tipteki 
bu araştırmada, SPSS 11.0 ile analiz yapılmış, istatistiksel anlamlılık düzeyi 
olarak 0.05 kabul edilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların (%54,9) kadındır. Hastanenin alt katlarında genel 
cerrahi (%34,5) ve fizik tedavi-ortopedi (%8,5) hastaları; üst katlarında 
dahiliye (%30,3), plastik cerrahi-dermatoloji (%12,7), göğüs 
cerrahisi(%8,5), kadın doğum (%5,5) servislerinde yatan hastalar 
araştırmaya katılmıştır. Odada tek kalanların %76,7’si, iki kişi kalanların 
%52,7’si odanın büyüklüğünden çok memnun olduklarını söylemiştir (ki-
kare testi, p=0,033). Yatağı kapıya yakın olanların %24,5’i yatağın 
yerinden memnun değilken, pencere kenarında olanlarda %16,1’dir (ki-
kare testi, p=0,016). 12 yaşına kadar köyde yaşamış hastaların %25,9’u; il-
merkezinde yaşamışların %9,4’ü hastane binasının büyüklüğünün 
kendilerinde korku uyandırdığını belirtmiştir (ki-kare testi, p=0,681). 

Erkeklerin %33,3’ünün; kadınların %56,0’sının oda tasarımından çok 
memnun olduğu saptanmıştır (ki-kare testi, p=0,032). Katılımcıların 
%78,9’u kaldığı katı sakin bulmuş ve %76,8’i katı sakin bulduğu için 
güvende hissettiğini belirtmiştir. Hastaların %40’ı hastane ve hasta 
odasından öncelikle işlevsellik beklemekteydi. Ardından kadınlar 
güvenliği (%29,5) erkekler rahatlığı (%17,7) beklemekteydi (ki-kare testi, 
p=0,158). 

Sonuç: Hastane binasının büyüklüğü ve kat sessizliğinin hasta psikolojisi 
üzerinde önemli etkisi vardır. Hastaların işlevselliği ön sıraya koyması 
hasta odasının mimarisinin ve eşyaların kullanışlı olmasının hasta için en 
önemli faktör olduğunu göstermektedir. Bu durum hastaneye 
başvuranların sosyokültürel özellikleri ile ilgili olabilir. Kadınların güvenliği 
ikinci sıraya koyması kadın ve erkekler arasındaki toplumsal rol farkından 
kaynaklanıyor olabilir. 

Anahtar Sözcükler: sağlık, mimari, hastane, hasta memnuniyeti 

Esra Topal 

Nilüfer Özaydın 

 

MP-204 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜ ATATÜRK EĞİTİM 
FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN 
NARGİLE VE ELEKTRONİK SİGARA HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE 
DAVRANIŞLARI 

Çınaroğlu A, Kavalcı B, Bilgen B, Durusu İ, Oraovcanin D  

Giriş ve Amaç: Tütün kullanımı, erken ölümlerin ve hastalıkların 
önlenebilir sebeplerindendir. Nargilenin ve e-sigaranın tütün ürünü 
olmalarına rağmen toplumda sağlığa zararlı olmadığı görüşü hâkimdir. Bu 
ürünlerin oluşturduğu risklerin ne kadarının gençler tarafından bilindiği 
de açık değildir. Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğrencilerin nargile 
ve e-sigara içme nedenleri, içmeye başlama yaşı, nargile ve e-sigara içimi 
konusundaki bilgi, tutum ve davranışların belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Bölümünde 
okumakta olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada 500 öğrenci 
gelişigüzel yolla örneklem olarak seçilmiştir, ancak 403 anket uygulanarak 
hedeflenenin %80,6’lık kısmına ulaşılabilmiştir. Öğrencilere 20 soruluk bir 
anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler oran, ortalama ±sd ile 
değerlendirilmiş, karşılaştırmalarda ki-kare testi uygulanmıştır. p<0,05 
anlamlılık düzeyi olarak belirlenmiştir.  

Bulgular: Katılımcıların %60,3’ünü kadınların %39,7’sini erkeklerin 
oluşturduğu araştırmada yaş dağılımı 18-30 olup, ortalaması 
22,0±1,99’dur. Katılımcıların %54,6’sı en az bir defa nargile içmiştir, 
nargileyi ilk deneme yaş ortalaması 17±2,26 (9-21 yaşlarında) olup 
%35,2’si nargile içtiklerini belirtmiştir. Kadınların %8,6’sı nargileyi halen 
kullanmaya devam ederken erkeklerde bu oran %34,4’tür (p<0,001). 
Sigarayı deneyenlerin %75,1’i nargile içmeyi de denemiş olup sigara 
denemeyenlerde %24,1’dir (p<0,001).  Geniş ailelerde nargile kullanım 
oranı %44,4 olurken çekirdek ailelerde %32,2’dir (p=0,027). Nargile 
içmeye başlamakta merak %9,7; arkadaş ortamı %26,3 ve zevk-koku-
duman %13 rol oynamıştır. Kadınların %61,7’si nargile içmenin bağımlılık 
yaptığını düşünürken erkeklerde bu oran %43,1’dir (p=0,001). 
Katılımcılara göre zarar ve bağımlılık etkisi en yüksek sigarayken en düşük 
olanı e-sigaradır. E-sigaranın katılımcılarda deneme oranı %4,2’dır. Sigara 
içenlerin %9,0’ı e-sigara denemiş olup, bu oran sigara içmeyenlerde 
%1,5’tir. (p<0,001) Katılımcıların %15,7’si e-sigaranın kapalı alanlarda 
içilebileceğini düşünürken %48,9’u yasak olduğunu bilmektedir. 
Katılımcılardan e-sigarayı deneyenlerin %29,4’ü sigarayı bırakmayı 
düşünmektedir. 

Sonuç: Nargile erken yaşta denenmekte, yaygın olarak kullanılmakta ve 
oluşturduğu riskler yeterince bilinmemektedir. E- sigara ise yaygın 
kullanılmamakla birlikte oluşturabileceği riskler yeterli düzeyde 
algılanmamaktadır. Öğretmenlik öğrencilerinde her iki konuyla ilgili 
bilgilendirilmelerine ve olumlu tutum oluşturmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Sözcükler: nargile, sigara, e-sigara, tütün. 
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Abdullah Çınaroğlu / Prof. Dr. Pınar Ay 

 

 

 

MP-205 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİ HASTALARINA BAKIŞ 
AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Lüleci N.E.**, Bayram T.**, Özkaynak B.N.*, Al T.*, Patlar B.*, Komutan 
U.*, Yağdıgül G.* 

Giriş & Amaç: Şizofreni dünya genelinde ömür boyu görülme sıklığı %0,5-
1 olan ciddi bir psikiyatrik hastalıktır ve toplumun hastalara karşı 
tutumunun bilinmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi 
öğrencilerinin eğitimleri süresince şizofreni hastalarına karşı tutum ve 
düşüncelerinin olası değişimini gözlemlemektir. 

Gereç & Yöntem : Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup, Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 1., 4., 5. ve 6. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. 
Katılımcıların bu şekilde seçilmesinin sebebi 1. sınıf öğrencilerinin 
psikiyatri stajı ya da dersi almamış, 4., 5., ve 6. sınıf öğrencilerinin ikisini 
de almış olmasıdır. Araştırmaya 250 kişi katılmıştır. Katılımcılara 26 
soruluk çoktan seçmeli anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 
istatistik programı ile Chi-Square testinden yararlanılarak 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 21,7±2,48 olup, %50,8'i (n=127) 
kadın, %37,2'si (n=93) erkektir; %12'si (n=30) cinsiyet belirtmemiştir. 
Araştırmaya katılanların %50,8'i (n=127) psikiyatri stajı almıştır. 
Katılımcıların %13,2'sinin (n=33) ailesinde veya çevresinde şizofreni 
hastası tanıdığı vardır. “Sizce, şizofreniye olan bakışımızı hangisi daha çok 
etkiler?” sorusuna cevaben; katılımcıların %45,2'si (n=113) toplum, 
%42,4'ü (n=106) dizi ve filmler demiştir. Psikiyatri stajı alanların %92,9'u 
(n=118) şizofrenide genetik yatkınlığın etkili olduğunu düşünürken, stajı 
almayanlarda bu oran %63,9 (n=78) olarak saptanmıştır (p<0,05). 
Psikiyatr stajı alanların yalnızca %19,1'i (n=24) dini yöntemlerin (muska, 
okunmuş su vb.) şizofreni tedavisinde rolü olabileceğini düşünürken, bu 
oran stajı almayanlarda %40,6'ya (n=50) çıkmıştır (p<0,05).Stajı alanların 
%34,1'i (n=43) şizofreni hastası biriyle beraber çalışmakta hiçbir sakınca 
görmezken, stajı almayanların yalnızca %18,9'u (n=23) bu yönde fikir 
belirtmiştir (p<0,05). Psikiyatri stajı alanların %49,6'sı (n=63) şizofreni 
tedavisinde psikoterapinin, %37'si (n=47) ilaçla tedavinin, % 10,2'si 
(n=13) kombine tedavinin daha etkili olduğunu düşünürken, %3,1'i (n=4) 
şizofreninin tedavi edilemez bir hastalık olduğunu düşünmektedir 
(p<0,05). 

Sonuç: Şizofreni, psikiyatrik hastalıklar içerisinde stigmatizasyonun en çok 
görüldüğü hastalıktır. Bu çalışmada, tıp eğitimi süresince öğrencilerin 
şizofreni hastalarına karşı tutumlarının değişip değişmediği saptanmak 
istenmiştir. Elde edilen verilere göre, psikiyatri stajı alınmasının, 
öğrencilerin şizofreni hastalarına karşı tutumlarını çoğunlukla olumlu 
yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Staj, Psikiyatri, Bakış Açıları 

Batuhan Patlar / Doç. Dr. Nimet Emel Lüleci, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

MP-206 

M.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT B İLE 
İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARI 

Bağrıaçık F. , Onur N.D.  , Kurkut İ. , Abrabov C. , Fırat D.B. 

Giriş & Amaç: Hepatit, karaciğer hücrelerinde inflamasyon olarak 
tanımlanan; hepatit virüsleri denen bir grup virüsün neden olduğu bir 
hastalıktır. B tipi hepatit ise Dünya’da en yaygın karaciğer enfeksiyonudur 
(Türkiye: %4-7; Kuzey Avrupa: %0,5; Asya:%10). Bizim çalışmamızdaki 
genel  amaç ise M.Ü.Y.D.Y.O’da hazırlık okuyan öğrencilerin bu konudaki 
bilgi ve tutumlarını ölçmektir. 

Gereç & Yöntem: Araştırmada kullanılan anket;  demografik bilgiler, 
hepatit b’ye aşinalık, hepatit b ile ilgili bilgi ve tutum değerlendirme 
bölümlerine sahiptir. Anketimizde aşinalık değerlendirmeye yönelik 4 
adet çoktan seçmeli soru; bilgi ölçmeye yönelik 3 adet çoktan seçmeli 
soru, 2 adet doğru yanlış tablosu; tutum değerlendirmeye yönelik 1 adet 
çoktan seçmeli soru, 1 adet evet hayır tablosu vardır.  Dağıtılan 285 
anketten 280 tanesi geri dönmüştür. Elde edilen veriler SPSS 16.0 
programında değerlendirilmiştir. İlişki kurmak için Pearson Chi-Square 
Test’i baz alınmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların 144’ü (%51.4) kadın, 136’sı (%48.6) erkektir. 
Katılımcıların cinsiyeti ve hepatit b aşılarının tam olması arasında anlamlı 
bir ilişki kurulamamıştır (p>0.05).  Ancak kişinin yaşı arttıkça hepatit b ile 
ilgili bilgi artmaktadır (ilgili organ: karaciğer[p:0.049]). Katılımcıların 159 
tanesi (%56.8) yakın çevresinde birisi hepatit b’ye yakalanırsa 
davranışlarında bir değişiklik olmayacağını belirtirken;  29 tanesi (%10.4) 
iletişimini tamamen keseceğini belirtti. Buna karşın katılan kişilerin 
%81.8’i (n=229) hepatit bli bir insanla ilişkiye 
girmeyeceğini/evlenmeyeceğini tespit edilmiştir.   

Sonuç: Katılımcıların cinsiyetinin hepatit b ile ilgili bilgi sahibi olmayı ve 
hepatit bli insanlara karşı tutumu etkilemediği gözlemlenmiştir. Annenin 
ve babanın eğitim durumları, yakın çevrede hepatit b geçirmiş birey olup 
olmaması da temel olgularımıza etki etmezken yaşın bu konudaki en 
etkili değişken olmuştur.  

Anahtar kelimeler: Hepatit b, karaciğer inflamasyonu, hepatit hastalarına 
karşı tutum 

Fatma BAĞRIAÇIK / Prof. Dr. Yaşar KESKİN, Halk Sağlığı A.B 
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SÜREYYAPAŞA HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ SAHİP OLDUKLARI BİLGİ DÜZEYİ VE İŞ KAZALARINA 
KARŞI ALDIKLARI ÖNLEMLER 

Aksan E., Altınel M., Anduv G., Hassan M., Kangal A. Ç. 

Giriş &Amaç: Sağlık işletmeleri iş kazaları ve meslek hastalıkları 
doğrultusunda en riskli gruba dâhildir. Sağlık sektöründe pek çok farklı iş 
dalı olması sebebiyle, bu iş dallarının birbirinden farklı tehlikeleri 
barındırdığı söylenebilir. Örneğin radyoloji bölümünde çalışan biri 
radyasyona maruz kalabilirken; bir hemşire aşı yaparken kullandığı 
ekipmanın vücuduna temas etmesi sonucunda bulaşıcı bir hastalığa 
yakalanabilir. Gelişmiş ülkelerde sağlık sektöründeki iş kazası kayıt 
sistemleri ile sağlık personeline ait iş kazası verileri bulunmaktadır. 
Ülkemizde ise iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları son birkaç yılda gelişme 
göstermiş, konuya gereken ilgi ve özen yeterince verilmemiştir. 
Çalışmamızda, sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine verdikleri 
önemin ve işi kazalarına karşı alınan önlemlere uyumlarının belirlenmesi 
ile iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereç & Yöntem: 5 demografik, 1 derecelendirme, 20 çoktan seçmeli 
sorunun bulunduğu anket Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
sağlık çalışanlarına elden dağıtılarak uygulanmıştır. Anket 114 kişiye 
dağıtılmış, 102 (%89,47)  kişiden geri bildirim alınmıştır. Veriler SPSS 16 
programında sayı ve yüzde değerleri hesaplandı, istatistiksel analizlerde 
Ki-kare testi uygulandı.  



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 15. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 
 
 

Kongre Bildiri Kitapçığı 

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre iş kazalarının önüne geçilmesi için 
doktorlar (%62,2) kişisel kusurların giderilmesi gerektiğini düşünürken, 
hemşirelere göre (%66,7) en büyük etken güvensiz koşullardır (p=0,001). 
Sağlık çalışanlarının %83,3’ü şiddet kavramının iş güvenliği kapsamına 
alınması gerektiğini düşünmektedir. Ankete katılanların %37,3’ü sağlık 
kontrollerinin düzenli olarak yapılmadığını belirtti. Hastanelerde iş 
güvenliği düzeyinin artması için doktorlar (%40,5) ve sağlık memurları 
(%46,7) denetimlerin artırılması gerektiğini, teknisyenler personel 
eğitimlerinin artırılmasının gerektiğini (%57,1), hemşireler ise bu iki 
yöntemin eşit derecede katkı sağlayacağını belirtmiştir (%66,6). 

Sonuç: Katılımcıların iş güvenliğini artırmaya yönelik istekli oldukları 
gözlenmiş, buna rağmen bu konu hakkında kendileri adım atmak yerine 
karşı tarafı (hastane, çalışma arkadaşı) sorumlu tutar bir tavır 
göstermişlerdir. 

Muhidin Hassan İbrahim / Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı 

 

MP-208 

ÇEVRİMİÇİ(ONLINE) OYUN BAĞIMLILIĞININ LİSE ÇAĞINDAKİ 
ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK VE SOSYAL ETKİLERİNİN 
SAPTANMASI 

Arı B.*, Khoja H., Sağlam YE., Çelik M., Kantarcı M. 

Giriş & Amaç: Hızla gelişen teknoloji ile birlikte artan online oyunların 
liseli öğrenciler arasında ne sıklıkla oynandığını belirlemek ve online 
oyunların öğrenciler üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerini vurgulamak 
amacıyla yapılan bir çalışmadır. 

Gereç & Yöntem: Yapılan çalışma tanımlayıcıdır. Medipol Üniversitesi 
Etik Kurul onayı alınmıştır. Maltepe Anadolu Lisesi 9,10, ve 11. Sınıf 
öğrencilerine dağıtılan 224 anketten 211 tanesi geri alındı. Anket iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm araştırmacılar tarafından 
hazırlanan 24 çoktan seçmeli, 1 tane de açık uçlu sorudan oluşmaktadır. 
İkinci bölümü ise lise öğrencilerinin online oyun bağımlılık seviyelerini 
belirlemek için Tuncay Ayas ve arkadaşları tarafından hazırlanan ‘AYAZ-
ÇAKIR-HORZUM’ ölçeği oluşturmaktadır(26 soru). Bu ölçeğin geçerlilik ve 
güvenirliliği vardır. Elde edilen sonuçlar SPSS programında hazırlanan veri 
tabanına girildi. Girilen veriler,  Ki-Kare testi kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %48,3(n=102) ü kız, %51,7(n=109) si 
erkektir. Bunların %58,8(n=124) i online oyun oynamaktadır. Online oyun 
oynayanların %88,1 i erkektir. Babanın vefat etmiş olmasıyla online oyun 
bağımlılığı ilişkilidir(p=0.045). Online oyun oynayanların %87,4 ünün 
evinde internet bağlantısı vardır. Kızlar en fazla macera-aksiyon (%35,7), 
erkekler ise strateji oyunu oynamaktadır(%58,3 ).Toplamda ise en fazla 
strateji oyunları oynanmaktadır.(%51,6). Ayrıca oyun oynayanların 
çoğu(%54 ) oyun oynamaya kendi kendine başlamıştır fakat oynayanların 
%74,8 i arkadaşlarıyla oynamayı daha çok sevdiklerini belirtmişlerdir. 
Online oyun bağımlılığı ve aile ile geçirilen zaman arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır (p=0,002). Yine bağımlılık ve aile ile sorunları paylaşma 
ilişkilidir(p=0,000).Online oyun bağımlılığı ile oyuna para yatırma sıklığı 
(p=0,002) ve arkadaşlarla başka sosyal faaliyetlerde bulunma sıklığı 
(p=0,001) arasında anlamlı ilişki vardır. Ayrıca bağımlılık ile aile bireyi 
seslendiğinde verilen tepki (p=0,000) ve öğrencilerin online oyunların 
gençlerin tutum ve davranışlarını etkilemesi konusundaki düşünceleri 
(p=0,027) arasında da anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Sonuç: Erkeklerin ve babası vefat etmiş olanların daha fazla online oyun 
oynadığına; daha fazla oyun oynayan çocukların aileleri ile daha az zaman 
geçirip sorunlarını daha az paylaştıklarına, oyuna daha fazla para 
yatırdıklarına ve arkadaşlarıyla daha az sosyal faaliyetlerde 
bulunduklarına ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Online(çevrimiçi) oyun, bağımlılık, bilgisayar oyunu 

Büşra Arı / Doç. Dr. Mustafa Taşdemir/Doç. Dr. Seyhan Hıdıroğlu 

 

MP-209 

AİLE HEKİMLERİNE VERİLEN UZAKTAN-YARI ZAMANLI UZMANLIK 
SEÇENEĞİNİN ASİSTANLAR VE AİLE HEKİMLERİ TARAFINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arslan G., Taşcı Ç.B., Özyurt A., Karaoğlu M. 

Giriş & Amaç: Ülkemizde 1. basamak sağlık hizmetlerindeki uzman hekim 
sayısı artırılmak istenmektedir. Bu amaçla 2011 tarihinde çıkarılan 663 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ASM’lerde çalışmakta olan 
sözleşmeli aile hekimlerine yarı zamanlı uzmanlık eğitimi yolu açılmıştır. 
Çalışmamızda hekimlerin ve asistanların uygulama hakkındaki fikirlerini 
almayı amaçladık. 

Gereç & Yöntem: Kasım 2014-Mart 2015 tarihleri arasında Üsküdar 
bölgesindeki 49 ASM'de 90 pratisyen hekime; Göztepe, Kartal ve 
Marmara EAH'lerinde 58 asistana ilgili anketler uygulandı. Yaş ortalaması 
29'dur. Pratisyenlerin %56.7'si erkek, %43.3'ü kadın; asistanların %29.3'ü 
erkek, %70.7'si kadındır. Veriler Ki-Kare yöntemine göre karşılaştırıldı. 

Bulgular: Ankete katılan pratisyen hekimlerin %91.1'i(n=82),uzaktan 
eğitimin aile ve birinci basamak hekimliğinin geleceği açısından yararlı 
olacağını düşünmüyor. Ankete katılan pratisyen hekimlerin 
%92.2'si(n=83)hastane rotasyonları sırasında yerlerine bakacak hekimin 
bulunmamasının eğitimi olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Bu 
hekimlerin ise %71'4ü eğitimin hasta sayılarının azalmasına yol 
açacağından endişe duyuyor. Bu karşılaştırmada p değeri 0.017 olarak 
anlamlı bulundu. Yaş medyanı olan 41 yaşın altındaki hekimlerin%56.7'si 
eğitimi almayı,%43.3'ü almamayı;41 yaşın üstündekilerin %26.3'ü 
almayı,%73.7'si almamayı düşünüyor. Bu karşılaştırmada p değeri 0.005 
olarak anlamlı bulundu. Ankete katılan asistanların %84.5'i eğitimin, 
uzmanlık alanının disiplini ve geleceği açısından zararlı olacağını 
düşünüyor;%98.3'ü mecburi hizmetteki uygulama farklılığından rahatsız. 
Ankete katılan asistanların %94.8'i eğitimin kendilerinde adaletsizlik 
duygusu yarattığını düşünüyor. Ankete katılan asistanların %91.4'ü 
uygulamanın, asıl eğitimin yerini alamayacağını düşünüyor,%82.8'i 2 
eğitim çeşidinde yeterlilik farkı olacağını düşünüyor. 

Sonuç: Ankete katılan pratisyenlerin ve asistanların; yarı zamanlı 
uzmanlık eğitiminin, aile hekimliğine ve birinci basamak işlevselliğine 
yararlı olmayacağını ve onun yerine geçemeyeceğini düşündüklerini 
gözlemledik. Hekimlerde, mevcut şartların ASM hizmeti ve uzun bir 
eğitimin ortalama yaşın üstündeki pratisyen hekim için aynı anda 
yürüyemeyeceği düşüncesinin olduğunu saptadık. Uygulamadaki 
farklılıklarının asistanlarda adaletsizlik duygusu yarattığını gözlemledik. 
.Uygulamanın başarılı olabilmesi için bazı adil ve pratik düzenlemeler 
gerektiği sonucuna vardık. Çözüm olarak Sağlık Bakanlığı uygulama ile 
ilgili belirli değişikliklere başvurabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yarı zamanlı uzmanlık eğitimi, aile hekimliği, ASM, 
sözleşmeli pratisyen hekim 

Çağatay Batuhan Taşcı / Doç. Dr. Mehmet Akman, Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı 
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30-65 YAŞ ARASINDAKİ YETİŞKİNLERİN HEKİMLERDEN BEKLENTİLERİ VE 
HEKİME YÖNELİK ŞİDDETLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Koçak E., Karaaslan S., Sancar M., Bayındır E. 
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Kongre Bildiri Kitapçığı 

Giriş & Amaç: Sağlık çalışanlarının şiddete uğrama riskinin diğer hizmet 
sektörü gruplarına göre 16 kat daha fazla olduğu bilinmektedir. 
Toplumumuzda hasta ve hasta yakınları tarafından hekime yönelik şiddet 
olaylarının artmasında, hekimden beklentilerin önemli bir etkisinin 
olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada: hekimin sahip olması gereken 
kişilik özellikleri hekimlik uygulaması esnasında göstermesi beklenen 
tavırlar, hasta ilişkisinde olması beklenen unsurlar, basında, devletin 
sağlık politikasıyla ilgili haberlere ilişkin düşünceler ve örnek hekim-hasta 
çatışması içeren senaryolara ilişkin düşünceler ortaya konacaktır. 

Gereç & Yöntem: Araştırmaya, yaş ortalaması 43.97 olan gönüllü 30 kişi 
(%50 kadın) katılmıştır. Deneklerin %63,3'ü (n:19) lise ve altı eğitim 
düzeyine sahiptir. Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Katılımcıların onamı alınmış ve izniyle ses kaydı alınmıştır. 
Niceliksel veriler SPSS 22.0 kullanılarak değerlendirilmiştir 

Bulgular: Katılımcıların %83,3'ünün (n:25) birinci dereceden doktor yakını 
bulunmamaktadır. %36,7'si (n:11) daha önce sağlık çalışanına yönelik 
fiziksel ya da sözel şiddete tanık olduğunu belirtmiş; %20'si (n:6) sözel, 
%7,1'i (n:2) ise fiziksel şiddet uyguladığını söylemiştir. Siyasilerin 
hekimlere yönelik olumsuz sözleri hakkında deneklerin %63,3'ü (n=19) 
'Yanlış buluyorum siyasiler bu işe karışmamalı' ifadesini kullanmış; 
%23,3'ü (n=7) ise bu sözlerin kendisini olumsuz etkilediğini söylemiştir. 
Katılımcılar hekimin sahip olmasını bekledikleri özellikleri 'Halkın istediği 
güler yüz yakınlık, sıcaklık.' gibi ifadelerle; sahip olmaması gereken 
özellikleri de 'Sinirli ve psikopat insanlar doktor olmamalı.' gibi cümlelerle 
ifade etmişlerdir. Doktora yönelik şiddetin sebebinin insanların bir an 
önce işlerini halletmek istemeleri ve doktorun hastaya kötü davranması 
olduğunu belirtmişlerdir fakat hekime şiddetin hiçbir zaman haklı bir 
sebebinin olamayacağını söylemişlerdir. 

Sonuç: Bu çalışmada insanların hekimleri nasıl gördükleri, hekime dair 
beklentileri ve toplumdaki hekim algısının oluşmasında etkili faktörlerin 
neler olduğu belirlenmeye çalışılmış ve bu etmenlerin hekime şiddet 
üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hekim algısı, hekime şiddet, niteliksel 

Murat Sancar / Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız İnanıcı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

 

MP-211 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PENDİK EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ ASİSTANLARINDA ÇALIŞMA HAYATI VE 
TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Sarıkaya Ö.** ,Çavuş A.* ,Can N.* , Eryılmaz B*. , But S.* , Bahkali E.* 

Giriş & Amaç: Sağlık çalışanlarında sıkça görülen tükenmişlik 
sendromunun tıp eğitimi ya da yoğun asistan hekimlik eğitimi sırasında 
ortaya çıktığı düşünülmektedir. Tükenmişlik; tutum, mizaç ve davranışlar 
üzerinde olumsuz etkilere yol açmakta ve hekimin verimi ile sunduğu 
sağlık hizmetini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada 
Araştırmada M.Ü Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (MÜPEAH) 
tıpta uzmanlık eğitimi almakta olan asistan hekimler; tükenmişlik 
sendromu açısından incelenmiş, bu sendromun oluşumunda rol alan 
etmenler değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Gereç & Yöntem: MÜPEAH’de çalışmakta olan farklı branşlardan 200 
asistan hekime 33 soru ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden oluşan soru 
formu dağıtılmış olup 106 asistandan geri dönüt alınmıştır (yanıtlama 
oranı %53). Veriler istatistik paket programında ANOVA, independent t 
testİ,Ki-kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hekimlerin 56’sı kadın, 50’si erkektir. 
Araştırmaya katılan asistan hekimlerin tükenmişlik ölçeği alt boyutlarına 
göre; ortalama duygusal tükenme düzeyi (DT) 19,14±7,53; duyarsızlaşma 
düzeyi (DY) 8,92±4,26 ve kişisel başarı düzeyi (KB) 19,36±4,17 olarak 
bulunmuştur. Araştırma sonucunda kadın hekimlerde DT ortalaması 

(20,51) erkek hekimlerden (17,62) anlamlı olarak daha yüksek 
saptanmıştır (p=0,05). Medeni durum ile tükenmişlik değerleri arasında 
ve çocuklu hekimlerin DT değeri (23,07±6,51) ortalaması ile çocuk sahibi 
olmayanlar (18,73±7,44) arasındaki farklar anlamlı bulunmamıştır. Boş 
zaman aktivitelerine daha çok vakit ayıran hekimlerin DT ve DY 
değerlerinde anlamlı azalma (DT için p=0,001; DY için p=0,007)  
gözlemlenirken KB değerinde anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir. Asistan 
hekim olduktan sonra mesleki gelecek hakkında düşünceleri olumsuz 
yönde değişenlerin tükenmişlik düzeylerinin anlamlı derecede yüksek 
olduğu gözlemlenmiştir (p=0,001). 

Sonuç:  Araştırma sonucunda asistan hekimlerin tükenmişlik düzeylerinin 
normal düzeyde olduğu gözlemlenmiş, ancak kadın hekimlerin erkeklere 
oranla tükenmişlik düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Sosyal aktivitelerine 
yeterli vakit ayıramayanlarda ve uzmanlık eğitimiyle ilgili düşünceleri 
olumsuz yönde değişenlerde tükenmişlik düzeyleri daha yüksek olarak 
saptanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: maslach ölçeği, asistan sağlığı, burnout, çalışan sağlığı 
, duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma, kişisel başarı 

Selman But / Doç. Dr. Özlem Sarıkaya, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

 

MP-212 

MÜTF FAZ-1 VE FAZ-2 ÖĞRENCİLERİNDE TIP EĞİTİMİNİN HAYATA 
ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  

Keleş H.*, Buyruk E.*, Çakır SB.*, Dağdelen S.*, Almassri S.*, Uzuner A.** 

Giriş & Amaç: Tıp fakültesine giriş ile başlayan ve ömür boyu süren tıp 
eğitiminin temeli, mezuniyet öncesi tıp eğitiminde yerleşmektedir. 
Türkiye'de mezuniyet öncesi tıp eğitimin temel amacı Edinburg 
Bildirgesi'nde belirtildiği gibi; bir yandan bireyin sağlığını devam ettirmek, 
ömrünü uzatmak, iş verimini arttırmak ve diğer yandan da bu süreci 
gerçekleştirecek nitelikli hekimler yetiştirmektir. Konusunun insan olması 
nedeniyle sağlık çalışanlarının iş hayatları diğer meslek gruplarına göre 
artmış bir biçimde kişinin sağlığına doğrudan ve dolaylı etkilerde 
bulunabilir. Araştırmanın temel amacı, MÜTF (Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi) Faz-1 ve Faz-2 öğrencilerinin tıp eğitimi hakkındaki 
düşüncelerini saptamak ve tıp eğitiminin onlara etkisini daha ayrıntılı 
incelemektir.  

Gereç & Yöntem: Okulumuzun Faz-1 ve Faz-2 öğrencileri ile ilk olarak 
odak grup görüşmesi yapılmıştır. Görüşme sırasında 3 soru kullanılmıştır. 
Öğrencilerin karşılaşabilecekleri zor durumlarla ilgili düşünce ve tutumları 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Odak grup görüşmelerinden çıkan 
sonuçlar ile hazırlanan 31 soruluk bir anket,187 kişiye uygulanmıştır. 
Anket sonuçları SPSS programıyla, ki-kare testine göre değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin % 74.9'u Faz-1, % 25.1'i Faz-2 
öğrencisidir. Bu öğrenciler, 18-25 yaş aralığındadır. Katılımcıların %51.'i 
kadın, %48.9'u erkektir. "Tıp eğitimi ile ilgili görüşünüzü en iyi hangisi 
özetler?" sorusuna katılımcıların %48.1'i "Zorlukları var ama buna 
değeceğini düşünüyorum." yanıtını ; %21.4'ü ise "Dünyaya bir daha 
gelsem yine tıp seçerim." yanıtını vermiştir. "Faz-1 ve Faz-2'yi nasıl 
karşılaştırırsınız?" sorusuna katılımcıların %33'ü "İkisinin de kendine göre 
zorlukları var." yanıtını; %25.2'si ise "Asıl zorluk Faz-2'de." yanıtını 
vermiştir. 

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Faz-
1 ve Faz-2 öğrencilerinin "tıp fakültesinin hayata etkisi" konusundaki 
düşünceleri arasında bir bağlantı bulunamamıştır. Ankete katılanların 
büyük çoğunluğu, tıp eğitiminin günlük yaşamlarını kısıtladığını 
belirtmiştir. Bu çalışmada p değeri 0.05'ten büyük bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tıp Eğitimi 
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Hülya Keleş / Doç. Dr. Arzu Uzuner, Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

 

MP-213 

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLI BİREYLERİN SAĞLIK ALGILARI VE 
EKONOMİK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Özler E., Tuna C., Yaşar A.H., Nazar M.H. 

Giriş ve Amaç: Sağlık algısı kişinin kendi sağlık durumuna yönelik 
düşüncesidir. Bazı insanlar bir ya da birden fazla kronik hastalığı olmasına 
rağmen kendilerini sağlıklı olarak tanımlayabilir. Yapılan çalışmalarda 
kötü sağlık algısının mortalitenin belirleyicilerinden biri olduğu 
bilinmektedir. Çalışmanın amacı huzurevinde kalan, sosyoekonomik 
düzeyleri farklı yaşlı bireylerin sağlık algılarının ölçülmesi, 
değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Maltepe Darüşşafaka ve Kayışdağı Darülaceze 
huzurevlerinde kalan 65 yaş ve üzeri bireylere Mart-Nisan 2015 
tarihlerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Verilerin 
toplanmasında 16 sorudan oluşan anket formu ve 32 sorudan oluşan 
Ware, Davies ve Avery tarafından geliştirilen sağlık algısı ölçeği 
kullanılmış, veriler SPSS 20.0 programında analiz edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan 80 kişiden % 34’ü kadın % 66’sı erkek olup 
yaş ortalaması 80 ve sağlık algısı ölçeğinden alınan puan ortalaması 
99.75±11,1’dir (üst puan:160, alt puan: 32). Katılımcıların % 48 ’i 
ekonomik durumlarını iyi, % 5’i kötü, % 47’si ise orta olarak 
değerlendirmiştir. Ekonomik durumunu iyi olarak değerlendirenlerin 
sağlık algısı ölçeği puan ortalaması 98.45 (±10.24) iken orta olarak 
değerlendirenlerin puan ortalaması 100,71(±13.41) ve kötü olarak 
değerlendirenlerin puan ortalaması 105,5 (±15.59) olarak bulunmuştur. 
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların oranı % 20 iken yeşil kartı 
olanların oranı % 65, SGK’ya bağlı olanların oranı % 8,8’ dir. Katılımcıların 
%48’ i sigara kullanmakta olup sağlık algısı ölçeği puanları ortalaması 
102,68 (±13,3) olduğu saptanmıştır. Sigarayı daha önce kullanıp bırakmış 
olanların oranı ise % 50 olup sağlık algısı puan ortalamaları 96.55 (±10.11) 
olarak belirlenmiştir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda ekonomik durumunu iyi olarak 
değerlendiren katılımcıların sağlık algısı ölçeğinden aldıkları ortalama 
puan, ekonomik durumunu kötü olarak değerlendiren katılımcıların puan 
ortalamasından daha düşük bulunmuştur. Bu durum ekonomik durumu 
kötü olan yaşlı bireylerin sağlıkları hakkında daha iyimser olduklarını ve 
beklentilerinin daha düşük olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar Sözcükler: sağlık algısı, huzurevi, ekonomik durum 

Elif Nur Özler / Prof. Dr. Ali Serdar Fak 

 

MP-214 

HASTANE ÇALIŞANLARININ ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ, 
TUTUMLARI VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Tomiç Y.S., Aydemir D.G, Şengül R.Y., Selvi B., Zor H., Bayram T. 

Giriş ve Amaç: Organ bağışının yetersizliği tıp alanındaki önemli 
sorunlardan birisidir. Hastane çalışanları, organ bağışı konusunda kendi 
tutumları açısından önemli olmakla birlikte, hasta ve hasta yakınlarının 
konu ile ilgili kararlarını etkileyebilme potansiyelleri açısından da anahtar 
kişilerdir. Araştırma hekim olmayan sağlık çalışanlarının organ bağışına 
yönelik bilgi-tutumları ve ilişkili faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. 

 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Veriler, 20 soruluk bir 
anket formu aracılığı ile toplanmış, anket gözlem altında yanıtlanmıştır. 
Elde edilen veriler için sıklık dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı 
analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular: alışmaya, T.C. S.B. Marmara Üniversitesi Pendik E. A. 
Hastanesinde, 31 farklı klinikte ve 5 farklı görevde çalışan 182 kişi 
katılmıştır. Katılımcıların %79,7’si kadındır, yaş ortalaması 30,45 
(ss=8,7)’dir; %44,5’i üniversite; %17,6’sı ilkokul mezunudur, meslekte 
çalıştıkları süre 1 ay- 30 yıldır. Araştırmaya katılanların %8.8’i organlarını 
bağışlamıştır; %30.8’i bağışlamayı düşünmektedir, %42.9’u kararsızdır; 
%17.6’si bağışlamayı düşünmemektedir. Konuyla ilgili bilgi ölçen dört 
soruyu bilenlerin oranı %75,8, %61,0, %18,7, %0,01 olarak değişmektedir. 
En az bilinen konu canlı kişilerden hangi organların bağışının yapıldığıdır. 
Organlarını bağışlamış veya bağışlamak isteyenlerin başlıca sebebi 
(%83,3) hayat kurtarma veya bir insanı iyileştirme isteğidir. Organlarını 
bağışlamak istemeyenler en çok (%46,9) “dini inançlarıma uygun olmadığı 
için” yanıtını vermiştir; 7 kişi organlarının ölmeden alınacağı endişesini 
dile getirmiştir. Kadınlarda, hemşirelerde ve üniversite mezunu olanlarda 
organ bağışlamaya bakış daha olumludur (p <0.05). Yaş, organ nakli 
yapılmış/yapılmayı bekleyen tanıdığı olma, çalışılan klinik ve organ bağışı 
ile ilgili eğitim almış olmanın tutuma etkisi bulunmamıştır. Eğitim alanlar 
sadece canlı donörden karaciğer nakli yapılabileceğini daha büyük oranda 
bilmişlerdir (p< 0.05). 

Sonuç: Organ bağışı konusunda eğitim almış olmanın bilgi ve tutuma bir 
etkisinin olmaması araştırılması gereken konulardan birisidir. Yanlış 
bilgilerin düzeltilmesi konusunda çaba gösterilmelidir. Çalışmada 
kararsızların oranı oldukça yüksektir; bu kişiler bilgi ve farkındalık artırma 
çalışmaları için uygun bir grup olabilirler. 

Anahtar Sözcükler: organ bağışı, tutum, hastane personeli, organ, 
hemşire 

Yelissa Sue Tomiç / Prof. Dr. Sibel Sakarya, Prof. Dr. Cumhur Yeğen 

 

MP-215 

MARMARA ÜNİVERSİTESİOKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE 
OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OTİZME KARŞI BİLGİ, TUTUM VE 
DAVRANIŞLARI 

Dereli D. * , Dinç S. * , Er M. * ,Öztürk İ. * , Yumuşak A. * 

Giriş ve Amaç: Araştırmalara göre otizmin prevalansı her 1,000 kişi için1 
veya 2 vaka olarak düşünülüyor. Otizmli bireyleri topluma kazandırmak 
için veliler ve öğretmenler yeterli otizm bilgisine sahip olmalıdırlar. 
Araştırmada, gittikçe daha sık rastlanan otizm hakkında, okul öncesi 
öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin farkındalık, bilgi ve 
tutumlarını ölçmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma tipi tanımlayıcıdır. Gereç olarak 
araştırmacıların gözetiminde dağıtılıp toplanan anket kullanılmıştır. Evren 
218 kişiden oluşmaktadır. Çalışma, evrenin tamamına uygulanmıştır. 
Örneklem seçimi gelişigüzeldir. Evrenin %83’ünden (n=181) geri bildirim 
alınmıştır. 10 çalışma ve literatür taramasından sonra oluşturulan anket 8 
demografik,14 çoktan seçmeli soru,19 tablo sorusundan oluşmaktadır. 
Veriler SPSS 20.00‘la analiz edilmiştir. Sıklık dağılımları hesaplanmış, Ki-
kare ve Mann-Whitney U testleri uygulanmıştır. Etik kurul izni alınmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların %86,2'si (n=156) kadın, %13,8'i (n=25) erkektir. 
Öğrencilerin %55,2'si (n=100) birinci sınıf, %44,8'i (n=81) dördüncü 
sınıftır, yaşları 18-44 arasındadır. Yaşlarının ortalaması 20,92; medyan 
değer 21,0; standart sapmaysa 2,98 bulunmuştur. Katılımcıların otizm 
farkındalık ölçeğinden aldıkları puanın ortalaması 10,0; medyan değeri 
10,0;  standart sapması 3,08’dir. Katılımcılardan 4. sınıf öğrencilerinin 
tamamı kaynaştırma eğitimi almışken, 1. sınıf öğrencileri kaynaştırma 
eğitimi almamıştır. Herhangi bir otizm  konferansına katılan 24 
kişinin tamamı, katılmayan 157 kişinin %73,8’i (n=116)  Dünya Otizm 
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Farkındalık Günü‘nü doğru bilmiştir (p=0,110). Otizm konferansına 
katılanların %21,7’sinin çevresinde otizmli birey bulunurken %78,3’ünün 
bulunmamaktadır. İki bulgu arasında anlamlı bir sonuç bulunamamıştır 
(p=0,072).  Otizm farkındalık testi puanları karşılaştırılarak, dördüncü 
sınıfların bilgi düzeyinin birinci sınıflardan daha yüksek olduğu görülmüş, 
anlamlı bir sonuç elde edilmiştir (p<0,0001). Missing verisi bulunan 2 
kadın katılımcı analize dahil edilmemekle birlikte (n=179, kadın=154, 
erkek=25) otizm farkındalık puanı ve cinsiyet arasında anlamlı bir sonuç 
bulunamamıştır (p=0,307). Öğrencilerin otizm konferansı katılımlarıyla 
(n=24) farkındalık puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 
(p=0,780). Katılımcıların çevresinde otizmli birey bulunması (n=19 %10,6) 
ile farkındalık puanları arasındaki ilişkiyse p=0,330 bulunmuştur. 

Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre ders programında 
yer alan kaynaştırma eğitiminin ve otizm konferanslarının öğrencilerin 
bilgi düzeyine katkı sağladığı görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Otizm, Otizm Farkındalığı, Okul Öncesi Öğretmenliği 

Selin Dinç / Doç. Dr. Seyhan Hıdıroğlu 

 

MP-216 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TIP 
HUKUKUNUN VE HASTA HAKLARININ GÜNCEL SORUNLARI 
KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ  

Aras T.N., Bulut Y.C., Aydoğduoğlu M., Gündüz H.T. 

Giriş ve Amaç: Sağlık sisteminin işlemesinden kaynaklanan sorunlar, 
hastalar ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmektedir. Ortaya çıkan 
gerilim ve iletişim sorunları pek çok hukuki sorunu gündeme getiriyor. Tıp 
fakültesi öğrencilerinin hasta hakları, hekim sorumluluğu, hekim-hasta 
ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar hakkındaki algı ve bilgi düzeyinin 
ölçülmesi amaçlanmış; hekim adaylarının hasta haklarına, hekimin 
sorumluluğuna ve kendilerini ilgilendiren yasa hükümlerine bakış açıları 
değerlendirilmek istenmiştir.  

Gereç ve Yöntem: Tıp eğitimi alan öğrenciler arasında her sınıftan 
birbirine yakın sayıda toplam 166 kişi ile görüşülmüştür. Görüşme yapılan 
kişilere 23 maddelik bir anket uygulanmış ve sonuçlar ki-kare testine göre 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların tümü dikkate alınmıştır (N=166). Araştırmaya 
katılan 1. sınıf öğrencilerinin %68i hastaların sağlık çalışanlarına dava 
açma eğiliminde olduğunu söylerken bu oran 6. sınıf öğrencilerinde %100 
olmuştur. Katılımcıların %71.08’i hasta haklarını koruyan hukuki 
düzenlemeler sağlık çalışanlarının haklarını koruyan düzenlemelerden 
daha yaygın kullanıldığını desteklerken %79.5i yasaların sağlık 
çalışanlarını yeterince korumadığını düşünmektedir. Katılımcıların 71.08’i 
gittikçe artan malpraktis davalarının defansif tıbba geçişe neden olacağını 
düşünürken 1. ve 2. sınıflarda kararsız oranının yüksekliği (N=55, %45) 
dikkat çekici olup bu durumun bilgi eksikliğinden kaynaklandığı 
söylenebilmektedir. Katılımcıların %84. 3’ü Malpraktis Yasasının 
gerekliliğini desteklemiştir. Görüşlerin en çok dağıldığı ve farklılaştığı 
hekimin hastayı reddebilme hakkının olup olmadığı konusunda 
katılımcıların %33.13’ü bu görüşü desteklerken, %48.19’u bu görüşe 
katılmamış, %18.67’si kararsız olduğunu bildirmiştir. Katılımcıların %78. 
9’u aydınlatılmış onam alma işlemini hekimin yapması gerektiğini 
desteklemektedir. Katılımcıların %80’i sağlık çalışanlarının, ayakta 
tedavide hastalara yeterli süre ayrılmadığını düşünürken, yatarak tedavi 
gören hastalarda bu oran %51.8’e düşmüştür. 

Sonuç: Çalışma; hekim adaylarının hukuki sorumlulukları konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koymuştur. Hekim ile hasta 
arasındaki ilişkinin niteliği ve gelişimi konusunda sorunlar bulunmaktadır. 
Bu sorunlar henüz mesleğe başlamamış olan tıp öğrencileri arasında 
endişe yaratmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Cervical Cancer, HPV, Awareness, Attitude, 
Behaviour, Feminist, Women, Europe, Jordan, Turkey, Iran. 

Tutku Nil Aras / Dr. Özgür Gürkan Sert 

 

MP-217 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ 2. SINIF 
ÖĞRENCİLERİNİN HEKİMLİK MESLEĞİNE VE TOPLUMUN HEKİMLERE 
BAKIŞINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ  

Keivani H., Gündüz N., Şanlan E., Can A., Sarısüleyman Ö. 

Giriş ve Amaç: Araştırmanın amacı, gelecekte hekimlik mesleğini 
sürdürecek olan diş hekimliği ve tıp fakülteleri öğrencilerinin kendilerini 
bu bölümlere yönlendiren motivasyon faktörlerini, bölümleriyle ilgili 
üniversiteden önceki ve üniversiteye başladıktan sonraki düşüncelerini 
öğrenmekle birlikte öğrencilerin gelecekteki mesleklerine bakış açılarını 
ve toplumun yapacakları mesleklere dair tutum ve davranışlarına ilişkin 
düşüncelerini belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini Marmara 
Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri 2. sınıf öğrencileri 
oluşturmaktadır. Örneklem seçilmemiş ve tüm öğrencilere ulaşılması 
hedeflenmiştir. 236 anket doldurtularak hedeflenenin ancak %76’lık 
kısmına ulaşılabilmiştir. Öğrencilere 24 soruluk bir anket uygulanmıştır. 
Elde edilen veriler SPSS 22.0 programında değerlendirilmiş ve ki kare testi 
uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %44’ünün (n=104) erkek ve %56’sının 
(n=132) kadın olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %84’ü (n=198) 
okudukları bölümlere ilk tercihleri olarak yerleştiklerini ifade etmekle 
birlikte yine benzer oranda %79’u (n=187) okudukları bölümlerden 
memnun olduklarını belirtmektedir. Diş hekimliği öğrencileri için fakülte 
tercihinde etkili olan motivasyon faktörlerinden, mesleğin ekonomik 
güvencesinin olması %69,8’lik kısımda (n=60) etkisini yoğun bir şekilde 
gösterirken, aile etkisi %72’lik bir kısım (n=62)  için bir anlam ifade 
etmemektedir. Bölümünü hiç tanımadan gelen öğrenciler arasında 
memnuniyet oranı %13,3 (n=2) iken tanıma oranı arttıkça memnuniyet 
oranının da artarak %57,1’e (n=4) ulaştığı saptanmıştır. Anket sonuçlarına 
göre diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin %72’si (n=62), tıp fakültesi 
öğrencilerinin ise %36’sının (n=54) genellikle derslere katıldığı 
belirlenmiştir. Gelecek planlamasını genelde uzmanlık yönünde 
düşünmelerinin yanı sıra diş hekimliği öğrencilerinin %79,1’i (n=68) özel 
sektörde çalışmayı düşünürken tıp fakültesi öğrencilerinin %52,7’lik bir 
kısmının (n=79) kamu kuruluşlarında çalışmayı planladığı saptanmıştır. 

Sonuç: Bölümünü tanıyarak ve ilk tercihlerine yerleşen katılımcıların 
memnuniyetleri yüksek orandadır. Ekonomik faktörün motivasyon 
faktörü olarak daha etkili olduğu diş hekimliği öğrencilerinde gelecek 
planlamasında genelde özel kuruluşlarda çalışma düşüncesi mevcuttur. 
Toplumda hekim seçiminde cinsiyetin etkili bir faktör olduğunu düşünen 
katılımcılar, hekime karşı bir şiddet eğiliminin olduğunu ve hekimlik 
mesleğinin her geçen gün zorlaştığı kanaatindedirler. 

Anahtar sözcükler: Tıp ve diş hekimliği, motivasyon faktörleri, özel sektör 
ve kamu kuruluşları, hekim seçimi, hekime karşı şiddet. 

Numan GÜNDÜZ / Doç.Dr. Tolga GÜVEN 
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MP-218 

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
PEDİATRİ POLİKLİNİĞİNE GELEN HASTALARIN EBEVEYNLERİNİN 
TEDAVİYE UYUMLARININ İNCELENMESİ 

Bal M.*, Cansız C.*, Sevinçler G.*, Yakşı E.*, Tughra D.* 

Giriş ve Amaç: Günlük hayatta sıklıkla başvurulan ve hastalıkların 
tedavisinde hayati önem taşıyan ilaçların doğru ve uygun kullanılması son 
derece önem arz etmektedir.  Bu çalışmada ebeveynlerin çocukları 
üzerindeki tedaviye uyumlarının ;ebeveynlerin yaşları ,çocuk sayıları 
,eğitim düzeyleri ve sosyo-ekonomik durumlarıyla ilişkisinin incelenmesi 
ve farkındalıklarının ölçülmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Mart-Nisan 2015 tarihleri arasında Marmara 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Polikliniklerine gelen 
hasta ebeveynlerinden 220 kişiye anket uygulanmış, bunların  %84,5’i 
anne,  %15,5’i babadır. Yaşları 18-54 arasında değişen ebeveynlerin 
ortalama yaşı 33.1’dir. Veriler sıklık dağılımları ve ki-kare yöntemiyle ( 
p<0,05 ) değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya katılan ebeveynlerin %67,7’si  ilacı tam saatinde 
verdiğini söylemektedir. Tedavide birden fazla ilaç varsa ebeveynlerin 
%70,5’i ilaçları 10 dakika aralıklarla vermektedir.  Doz atlama durumunda 
bir sonraki dozu zamanında veririm diyenlerin oranı %65,5’dir. Ankete 
katılanların %29,5’i çocuğuna ilaç içirirken doz atlamadığını , %15’i 
atladığını ve doz atlamayanların %75,4’ü, atlayanların %63,6’sı ilaç 
bittiğinde çocuğunu kontrole götürdüğünü söylüyor (p=0,019).  
Ebeveynlerin %30,9’u çocuğuna ilaç içirirken zorluk yaşadığını söylüyor,  
%75,9’u çocuğu ağlarken ilaç vermiyor.  Fakat  zorluk yaşayanların 
%44,4’ü çocuğu ağlarken ilaç vermektedir (p=0,014).  Ebeveynlerin, 
çocuklarına ilaç içirirken zorluk yaşadıklarında “ikna olmasını sağlarım” 
diyenlerin yüzdeleri yaşla birlikte artarken,  oyuncakla dikkatini dağıtırım 
diyenlerin oranı azalmaktadır (p=0,01). 

Sonuç: Ebeveynlerin bilinçlilik düzeyleri ile yaşları arasında anlamlı bir 
ilişki saptanırken, eğitim düzeyleriyle bilinçlilik düzeyleri arasında  anlamlı 
bir ilişki tespit edilememiştir. Bu çalışma sonucunda  ebeveynlerden 
büyük bir kısmının çocukları üzerindeki ilaç kullanımına dikkat ettikleri, 
tedavi sürecine uyum sağladıkları gözlenmişse de bazı bilgi eksikliklerinin 
ve yanlış uygulamalarının olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: pediatri, ilaç, tedaviye uyum 

Mehmet Bal / Doç. Dr. Özlem Sarıkaya, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

MP-219 

KADIKÖY İLÇESİNDE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNA 
BAŞVURANLARDA AKILCI İLAÇ KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 

Bayram M., Salehin N. , Yıldız M., Can B.   

Giriş ve Amaç: Akılcı ilaç kullanımı, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel 
özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette 
ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmıştır. Hasta ve toplum sağlığı 
açısından çok önemli olan akılcı ilaç kullanımı, tüm dünya da olduğu gibi 
Türkiye'de de tartışılan bir konudur. Çalışmada, seçili ilçede Aile Sağlığı 
Merkezlerine (ASM) başvuran kişilerin ilaçları edinme, kullanma ve 
saklama alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Kadıköy ilçesinde kura ile belirlenen 4 Aile Sağlığı 
Merkezine başvurmuş 18 yaşından büyük kişilere 22 soruluk çoktan 
seçmeli anket uygulanmıştır. Elde edilen 142 adet anket SPSS 20.0 
programı ile analiz edilmiştir. 

 

Bulgular: Yapılan analizler ile, 101’i (%71,1) kadın; 41’i (%28,9) erkek olan 
142 katılımcıdan 125’inin (%88) sosyal güvencesi olduğu belirlenmiştir. 
Gerekli olabileceği düşüncesiyle hasta olmadan ilaç yazdırıp 
yazdırmadıkları sorulduğunda %86,6 (n=123) yazdırmadığını ifade 
etmiştir. Yapılan analiz sonucu evinde sağlık personeli yaşayan 
katılımcıların aynı soruya verdiği “Yazdırırım” yanıtı (%29,6); evinde sağlık 
personeli yaşamayanların verdiğine (%9,8) kıyasla yüksek bulunmuştur 
(Fisher’s Exact Test, p=0,013). Katılımcılara sorulan “Verilen süreden önce 
ilaç kullanımını bırakır mısınız?” sorusuna %49,3 (n=70) hayır; %50,7 
(n=72) evet yanıtı verilmiştir. Sebebi sorulduğunda evet yanıtı verenlerin 
%63,9’u (n= 46) “İyileştiğim için”; %15,3’ü (n=11) “Yan etkileri sebebiyle” 
ve %15,3’ü (n=11) “Unuttuğum/ Sıkıldığım” için seçeneğini işaretlemiştir. 
Reçetesiz aldıkları ilaçları işaretlemeleri istendiğinde ağrı kesicilerin %69 
(n=98); vitaminlerin %40,1 (n=57); soğuk algınlığı ilaçlarının %45,8 (n=57); 
merhemlerin %28,9 (n=41) oranlarında seçildiği ölçülmüştür. 

Sonuç: Elde edilen bulgulara göre Kadıköy ilçesinde Aile Sağlığı Merkezine 
başvuran kişilerin reçete edilenin dışında ilaç kullanmaya temkinli 
yaklaştığı sonucuna varılabilir. Ancak ilaç kullanımının çoğu sağlık 
sorununda tek çözüm olduğu inancı tamamen yıkılmış değildir ve 
etkilerini sürdürmektedir. Bununla beraber toplumda gelişmekte olan bir 
bilincin varlığı, artan ilaçları tekrar kullanmak üzere saklama ve reçete 
edilmesi halinde evde olanı almama gibi davranışlar ile gözlenebilir. 

Anahtar Sözcükler: akılcı ilaç kullanımı, reçetesiz ilaç 

Mehmet Yıldız / Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar 

 

MP-220 

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET KULLANIM DÜZEYLERİNİN VE 
BİREYLERİN BAŞARI SEVİSİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Kayhan O*, Çolak O*, Akalın O*, Kostakoğlu C* 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, Beylikdüzü ilçesinde özel bir üniversite hazırlık 
dershanesinde okuyan öğrencilerin problemli internet kullanımı ve bunun 
bireylerin başarı düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi amacı ile 
yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Beylikdüzü’nde özel bir dershanede okuyan öğrenciler 
araştırmanın evrenini oluşturmuştur. 400 öğrenci araştırmaya dahil 
edilmiştir. Öğrenciler bölüm sınıf ve cinsiyetlerine göre seçilmiş, ankete 
katılmayı kabul edenlere,  sosyodemografik özellikler ile problemli 
internet kullanım ölçeğini içeren anket formu uygulanmıştır. Problemli 
internet kullanım ölçeği internetin sağlıklı ve sağlıksız kullanım 
düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bir testtir. Ölçekten alınabilecek yüksek 
puanlar, bireylerin internet kullanımının sağlıksızlaştığının, internetin 
yaşamlarını olumsuz bir şekilde etkilediğinin ve bağımlılık gibi bir 
patolojiye eğilim oluşturabileceğinin işareti olarak değerlendirilmektedir. 
Bu ölçek Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Ceyhan E. ve arkadaşları 
tarafından yapılmış 33 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. 
Ölçeğin iç tutarlık katsayısı 0.95 olarak bulunmuştur. Ölçekten 
alınabilecek minimum ve maksimum puan 33 ve 165’dir. 

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 17.78 (±0.958)’dir. %50.3’ü erkek, 
%49.7’si kadındır. Öğrencilerin % 75.3’ü haftada en az 6 gün internete 
bağlanmaktadır. Ortalama olarak günde 3.65 (±1.827) saat internete 
bağlanmaktadırlar. İnternetin en fazla kullanım amaçları; sosyal medya ve 
dizi izlemek (%49.7), gazete dergi okumak (%48.6), online eğitim 
(%38.3)’dir. Uzun süreli internet kullanımına bağlı olarak en fazla görülen 
problemler ise gözlerde yanma (%41.7), uykusuzluk (%42.3), boyun 
kaslarında ağrı (%32.6) ve uyku saatlerinde azalma (%39.4)’dır. 

Öğrencilerin %50.9’u internete ulaşım kanalı olarak sadece telefonu, % 
9.7 ‘si sadece bilgisayarı , %1.1’i sadece tableti, %21.1’i bilgisayar ve 
telefonu , % 2.9’u telefon ve tableti, %6’sı tablet ve bilgisayarı 
kullanırken, %13.7’si internete girerken bütün kanalları kullanmaktadır. 
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Kongre Bildiri Kitapçığı 

Sonuç: Öğrencilerin %12.6’sında problemli internet kullanımına, %69.7 
sinde ise az problemli internet kullanımına rastlanmıştır. Problemli 
internet kullanımı açısından cinsiyet, baba ve anne eğitim düzeyi, 
kendilerine ait bilgisayarı olma durumu, gece internete bağlanmayı tercih 
etme açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 
(p>0.05). 

Anahtar kelimeler: problemli internet kullanımı, dershane, lise 
öğrencileri 

Ozan Kayhan / Prof. Dr. Dilşad Save, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

MP-221 

ANNELERİN ABÖS İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ellek N., Meriç A., Paksoy A., Tiryaki N. 

Giriş ve Amaç: Ani Bebek Ölümü Sendromu (ABÖS) hiçbir sağlık sorunu 
olmayan bir yaşın altındaki bebeklerin beklenmedik bir biçimde, nedeni 
otopsi ile açıklanamayan ölümüdür. ABÖS’e  yol açan çeşitli risk faktörleri 
bulunmaktadır Çalışmanın amacı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne (MÜPEAH) başvuran annelerin ABÖS konusundaki 
bilgi ve tutumlarının bazı sosyodemografik özelliklerine göre 
değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. MÜPEAH çocuk 
polikliniğine başvuran 200 anne ile yapılmıştır. Çalışmamıza katılan 
annelere 31 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Marmara Üniversitesi 
Etik Kurul onayı alınmış ve hasta bilgilendirmesi yapılıp onamları 
alınmıştır. Veriler SPSS 20.00 programında değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Ankete katılan annelerin yaş ortalaması 31.77’dir. Eğitim 
durumu lise ve üzeri mezunu olanlar %36 (n=72) iken ortaokul ve altı 
mezunu olanlar %64’tür(n=128). Annelerin ilk doğumlarını yaptıkları yaş 
ortalaması 22.99’dur. Annelerin %33.5’si (n=67)  bir çocuk sahibiyken 
%66.5’i (n=133) birden fazla çocuk sahibidir. Ankete katılan annelerin 
bebeklerinin takibi %43.5’si (n=87) MÜPEAH’ta,  %56.5’i (n=113) ise farklı 
merkezlerde yapılmıştır. MÜPEAH’ ta izlemi yapılan annelerin %51’ine 
bebek bakımı konusunda eğitim verildiği tespit edilmiştir. Bebeğinin 
takibini MÜPEAH’ta yaptıran annelerden ABÖS ile ilgili en çok üzerinde 
durulan üç risk faktörünün (bebeğin yatırılma pozisyonu, yatağın sertliği, 
yastık kullanımı) üçünü de doğru bilenlerin oranı %26.8 (n=26) iken 
bebeğinin takibini diğer merkezlerde yaptıran annelerin bu üç risk 
faktörünü bilme oranı %8.8’dir (p<0.05). Yine bu üç soruya en yüksek 
yüzde ile (%52.2) doğru yanıtı veren yaş grubu 26-35 yaş arası grubu 
olmuştur. Eğitim durumu lise ve üzeri mezunu olanların %72.2’si, 
ortaokul ve altı mezunu olanların ise %48.4’ü ABÖS tanımını duymuştur 
(p<0.05). 

Sonuç: Bebek bakımı konusunda eğitim alan annelerin ABÖS ve bebek 
bakımı konusunda daha bilgili oldukları sonucuna ulaşıldı.  Tüm bu veriler 
bebek izleminde verilecek eğitimin annelerin bebek bakımı hakkındaki 
bilgi ve tutumlarını önemli ölçüde, olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. 
Sonuç olarak bu veriler annelere verilecek eğitimin süreklilik arz 
etmesinin önemine işaret etmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Ani bebek ölümü sendromu, ABÖS, bebek bakımı 

Nurfitnat Ellek / Prof. Dr. Hülya Selva Bilgen, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
GÖZ POLİKLİNİĞİ’NE GELEN GÖZ KUSURU OLAN HASTA, GÖZ KUSURU 
OLAN HASTA YAKINLARI VE GÖZ KUSURU OLMAYAN BİREYLERİN GÖZ 
SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Kılıç S.*, Yılmaz BF.*, Boran AM.*, Kuruş ER.*, Şahin Ö.** 

Giriş ve Amaç: Yapılan araştırmada Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği’ne gelen 3 farklı grup insanın göz 
sağlığı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının saptanması ve yapılan 
anket sonunda ankete katılan bireylerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini Marmara 
Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği’ne gelen 
göz kusuru olan hasta (Grup 1, n=91), göz kusuru olan hasta yakınları 
(Grup 2, n=74) ve göz kusuru olmayan bireyler (Grup 3, n=32) 
oluşturmaktadır. CDC’de (Centers for Disease Control and Prevention) 
yayınlanan bilgilere göre 29 soruluk 3 bölümden oluşan bir anket 
hazırlanmıştır: A bölümü sosyo demografik (cinsiyet, yaş vs., n=6) 
özellikler; B bölümü ise açık uçlu sorulardan oluşmakla birlikte halkın 
genel göz sağlığı hakkındaki uygulamalarını (n=13); C bölümü ise çoktan 
seçmeli olup göz sağlığıyla ilgili ayrıntılı soruları (spor, beslenme, sigara, 
n=8); anketin uygulandığı kişiyi tanımlayıcı sorular (n=2) içermektedir. 
Ankete katılmayı kabul eden 197 kişiye anket sonunda göz sağlığıyla ilgili 
bilgilendirme yapılmıştır. (Bilgilendirme ve anket soruları CDC’nin 
yayınladığı bilgilere göre yapılmıştır.) Araştırma verileri SPSS 16.0 
İstatistik Paket Programı’nda yüzde dağılımı ile değerlendirilmiş ve Ki-
kare Testi ve Pearson Korelasyon Testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların %46,2’si Grup 1’i, %37,6’sı Grup 2’yi, %16,2’si ise 
Grup 3’ü oluşmaktadır. Katılımcılara göz sağlığıyla ilgili TV programları 
veya dergi takip edip etmedikleri sorulduğunda Grup 1’in %35,6’sı, Grup 
2’nin %37,8’i, Grup 3 ‘ün %12,4’ü bu soruya olumlu cevap vermiştir. Fazla 
kiloların veya obezitenin göz sağlığıyla olan ilişkisi sorulduğunda ise Grup 
1’in %60,4’ü, Grup 2’nin %54,8’i, Grup 3’ün ise %75,0’ı göz sağlığını 
etkilediğini söylemiştir. Her iki soruya verilen cevaplar Ki-kare testine 
göre anlamlı bulunmuştur. (t-testi, p<0,05). 

Sonuç: Araştırmaya göre halkın göz kusurları hakkında bilgilerinin yetersiz 
olduğu fakat çeşitli yayın organları kullanarak bilinç düzeylerini artırmaya 
çalıştıkları saptanmıştır. Göz sağlığını dolaylı yoldan etkileyen faktörlerin 
ise halk tarafından yeterince bilinmediği tespit edilmiştir. Halkta göz 
sağlığı hakkında ilgili bilgilendirme ve olumlu tutum oluşturmaya ihtiyaç 
vardır. 

Anahtar Sözcükler: göz, kusur 

Sümeyra Kılıç / Prof. Dr. Özlem Şahin, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  

 

MP-223 

GEBE KADINLARDA DEPRESYON VE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Uykun C., Sarar G. İ., Kaner  B., Şeker İ., İnanıcı M.A., Yoldemir T. 

Giriş ve Amaç: Prepartum depresyon, hem annenin hem de çocuğun 
sağlığını etkileyen ve sık görülen bir ruhsal bozukluktur. Travma ise canlı 
üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri 
bırakan durumdur. Özellikle çocukluk çağındaki travmalar bütün bir 
yaşamı etkileyecek psikolojik sonuçlar doğurabilir. Bu araştırmada 
gebelerde prepartum depresyon varlığını saptamak ve depresyon 
belirlenen gebelerde çocukluk çağı travmaları üzerine veri elde etmek 
amaçlandı. 
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Gereç ve Yöntem: Araştırma Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve 
Araştırma hastanesinin Kadın Doğum Polikliniğine başvuran, yaş 
ortalaması 29.37 (ss=4,72) olan 14-40 haftalık 144 gebe ile yapıldı. 
Çalışmaya katılan gebelerle birebir görüşülerek anket uygulandı. 
Uygulanan ankette, demografik bilgiler, Çocukluk Çağı Travma Ölçeği ve 
Beck Depresyon Envanteri kullanıldı. Elde edilen veriler SPSS 
programında ortalama, frekans dağılımı ve t-testi kullanılarak analiz 
edildi. 

Bulgular: Katılımcıların %43,8’inde (n:63) depresyon saptandı. 
Depresyonda olanların duygusal istismar puan ortalaması (10,2, ss:4,07), 
depresyonda olmayanlardan (6,4, ss:1,82) yüksektir (p:0,00). 
Depresyonda olanların fiziksel istismar puan ortalaması (7,4, ss:3,0), 
depresyonda olmayanlardan (5,7, ss:1,92) yüksektir (p:0,00). 
Depresyonda olanların fiziksel ihmal puan ortalaması (9,61, ss:3,68), 
depresyonda olmayanlardan (7,09, ss:2,49) yüksektir (p:0,00). 
Depresyonda olanların duygusal ihmal puan ortalaması (12,14, ss:4,91), 
depresyonda olmayanlardan (8,81, ss:4,09) yüksektir (t-testi, p:0,00). 
Depresyonda olanların cinsel istismar puan ortalaması (7,79, ss:4,49), 
depresyonda olmayanlardan (6,23, ss:2,11) yüksektir (p<0,05). 

Sonuç: Yapılan araştırmada prepartum depresyon görülen gebelerin, 
çocukluk çağında duygusal istismara, fiziksel istismara, fiziksel ihmale, 
duygusal ihmale veya cinsel istismara uğrama oranının, depresyon 
görülmeyen gebelere göre daha yüksek olduğu bulundu. 

Anahtar Sözcükler: gebelik, prepartum, depresyon, çocukluk çağı, 
istismar, ihmal, travma 

Cihan Uykun / Prof. Dr. Mehmet Akif İNANICI 

 

MP-224 

DERMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE PSORİASİS TANISIYLA İZLENEN 
HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP KULLANIMI 

Şahin ZS*, Simitçioğlu ÖF*, Atalay İ*, Soylu BE*, El Samad A*, Seçkin D** 

Giriş ve Amaç: Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT), “Standart tıbbi 
tedavilerin dışında kalan çeşitli sağlık bakım sistemleri, uygulamaları ve 
ürünleri” olarak tanımlanmaktadır. TAT’lara olan ilginin son yıllarda 
artmış olduğu birçok tıp dalında gözlenmektedir. Psoriasis, sık görülen, 
inflamatuar bir deri hastalığıdır. Hastalığın kronik doğası nedeniyle 
yaşanan sorunlar, psoriasis hastalarını çeşitli alternatifler çözümler 
aramaya yöneltmektedir. Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Psoriasis Polikliniği’nde psoriasis 
hastalarında TAT kullanım sıklığını, kullanım nedenlerini ve tercih edilen 
yöntemleri belirlemek amaçlanmıştır., 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 18 yaş üstü 100 hasta katılmıştır. Çalışma 
kesitsel özelliktedir ve gereç olarak anket kullanılmıştır. Anket, hastaların 
TAT yöntemlerine eğilimlerini ve bakış açılarını sorgulayan çeşitli 
kategorilerde 13 soru ve Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi (DYKİ) soru 
formundan oluşmaktadır. Veriler SPSS 16 ile analiz edilmiştir. 
Karşılaştırmalı analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışma için yerel 
etik kurul onayı alınmış ve çalışma İnsan Hakları Helsinki Bildirgesi’ne 
uygun olarak yürütülmüştür. 

Bulgular: Ankete katılan hastaların %52’si kadındır. Hastaların ortalama 
hastalık süresi (± standart sapma) 14,61±1,2 yıldır (aralık: 1 ay-64). Anket 
yapıldığı sırada hastaların %9’u topikal tedavi, %91’i sistemik ilaç tedavisi 
altında olup, DYKİ skorlarının ortalaması 7,25±5,3 (0-27) tür. TAT kullanan 
hastaların oranı %51’dir. Hastaların kullandıkları tedavilerden haberdar 
olma yolları, %66,6 oranında yakın çevre, %21,5 oranında medya, %15,6 
oranında başka bir hasta tavsiyesi şeklindedir. TAT kullananların %55’i 
kullandığı ürünün içeriğini bilmemektedir. TAT kullananların %23,5’i 
kullandıkları tedavinin yararlı olduğunu, %56,9’u herhangi bir etkisi 
olmadığını, %11,8’i hastalıklarını kötüleştirdiğini belirtmiştir. Hastalık 
süresi ile TAT yöntemlerine başvurma sıklığı arasında herhangi bir ilişki 

bulunmamıştır (p=0,093). Hastaların %80,3’ü kullandıkları yöntemleri 
başkalarına önermemektedir. 

Sonuç: Bu çalışmada psoriasis hastalarının yaklaşık yarısının TAT 
yöntemlerini kullanmış oldukları saptanmıştır. Hastaların çoğunluğu bu 
tedavi yöntemlerinden herhangi bir yarar görmediklerini ve başka 
hastalara tavsiye etmeyeceklerini ifade etmiştir.  Çalışma, 3. basamak 
sağlık merkezinde gerçekleştirilmiş olup, sonuçları şiddetli psoriasis 
hastalarının verilerini yansıtmaktadır. Psoriasis hastalarında gerçek TAT 
kullanım sıklığını belirlemek için çok sayıda hasta içeren çalışmalara 
gereksinim bulunmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: psoriasis, tamamlayıcı ve alternatif tedavi 

Zeynep Selin Şahin / Doç. Dr. Dilek Seçkin, Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Anabilim Dalı 

 

MP-225 

DOĞUMSAL BRAKİYAL PLEKSUS PALSİLİ ÇOCUKLARIN FONKSİYONEL 
DURUMLARI İLE ANNELERİN SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA 
TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yılmaz M., Gevrek M., Güzel M. 

Giriş ve Amaç: Doğumsal brakiyal pleksus palsi (DBPP) 1000 canlı 
doğumda 0,4-5,1 sıklıkta görülen önemli morbidite nedenlerinden biridir. 
Gerek üst ekstremite kaslarındaki atrofi gerekse omuz hareketlerinde 
oluşan kısıtlılık giyinip soyunma, yazı yazma, el ve vücut temizliği gibi 
bimanüel yapılan günlük yaşam aktivitelerinde zorluk yaratmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, DBPP’li çocukların ve ailelerinin yaşam kalitelerini 
ölçmek, brakial pleksus tutulum tipi ile ailelerin yaşam kalitesi skorlarını 
karşılaştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Pediatri Polikliniği’ne başvuran 2-
18 yaş arasındaki OBPP tanılı 20 hasta alındı. Araştırmada 
sosyodemografik verileri sorgulayanr anket formunun yanısıra hastaların 
annelerine bedensel işlevsellik değerlendirme aracı (BİDA) ve başa çıkma 
tutumlarını değerlendirme ölçeği (COPE) doldurtuldu. Aktif hareket 
skalası (AHS) ve Mallet skorlaması ile motor fonksiyonlar değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalamaları 7,8±2,5; 
%50’si kız ve %55’i sağ tutulumlu idi. Ebeveynlerin ise eğitim durumu %95 
ilköğretim ve altı; %70’ı idi. Fizik muayenede kullanılan Mallet 
değerlendirmesi ile omuz internal rotasyon, supinasyon ve el bilek 
ekstansiyon güçleri arasında anlamlı ilişki tespit edildi. COPE’a göre 
ebeveynlerin sorunlarla başa çıkma mekanizmalarının başında “şakaya 
vurma” (14,5±3), “aktif baş etme” (13,5±3,1) ve “madde kullanımı” 
(13,4±2,5) gelirken en az başvurulan yöntem “zihinsel olarak boş verme” 
(4,6±2,7) idi. Annenin çalışıyor olması da fonksiyonel olmayan başa 
çıkmayı kolaylaştırmaktaydı. BİDA’da üst ekstremite fonksiyonunda 
engellik arttıkça duygusal başa çıkmanın zor olduğu görüldü.  

Sonuç: DBPP’li hastaların ebeveynlerinin sorunlarla başa çıkma 
mekanizmalarını bilmek, konuyla ilgili hekimlerin bireylere destek 
verebilecekleri alanları gösterme açısından önemlidir.  

Anahtar Sözcükler: doğumsal brakial pleksus palsi, BİDA, COPE 

Mehmethan Gevrek / Evrim Karadağ Saygı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Departmanı 

 

 

 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 15. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 
 
 

Kongre Bildiri Kitapçığı 

MP-226 

AWARENESS & ATTİTUDE OF FEMİNİST WOMEN CONCERNİNG 
CERVİCAL CANCER 

Özkan ÖC., Al-Jeboori O., Salari H., Salman M. 

Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Background: Cervical Cancer is the 2nd most common type of cancer 
among women, killing over 270000 women annually. 70% of the Cervical 
Cancer cases are caused by HPV. We aim towards measuring awareness, 
attitudes, and health seeking behaviour about Cervical Cancer, and HPV 
vaccination among feminist women across different countries/regions. 
We expect to find a general trend with the positive results favouring 
Europeans, but with a few unusual results that can show new trends, 
which by addressing can help combat Cervical Cancer. 

Material and Method: The study was descriptive with 212 samples 
collected in total (50 minimum from each of Turkey, Jordan, Iran, 
Europe), through an online platform (SurveyMonkey), using convenience 
sampling. Frequency analysis in SPSS was done using cross tabulation, 
and exclusion to set up conditions for comparing data. Chi-square used 
to prove associations. 

Smoking rate (P=.000): Iranians (14%), Europeans (17.6%), Jordanians 
(20%), Turks (41.2%) 

Results: Smoking and cervical cancer link awareness (P=.000): Iranians 
(71.4%), Europeans (33.3%), Jordanians (41.7%), Turks (28.6%). Cervical 
cancer awareness (P=.147): Iranians (72%), Europeans (92.2%), 
Jordanians (73.3%), Turks (78.4%). Cervical cancer symptoms awareness 
(P=.384): Iranians (40.7%), Europeans (56.2%), Jordanians (51.1%), Turks 
(50.4%). Cervical Cancer symptoms awareness among those confident in 
their awareness: Iranians (58%), Europeans (%70.2), Jordanians (58%), 
Turks (53.8%). Existence of HPV’s link to Cervical Cancer, and HPV 
vaccine’s awareness (P=.000):  Iranians (38%)(38%), Europeans 
(86.3%)(98%), Jordanians (50%)(48.3%), Turks (72.5%)(45.1%). HPV 
vaccination rate (P=0.001): Iranians (10%), Europeans (39.2%), Jordanians 
(11.7%), Turks (15.7%). Seek Periodic health visits (P=.000), and pap-
smear test rates (P=0.001): Iranians (38%)(20%), Europeans 
(72.5%)(31.4%), Jordanians (31.7%)(18.3%), Turks (23.5%)(11.8%). 

Conclusions: The most generally positive trend about this topic exists 
among Europeans. Iranians have the healthiest attitude towards 
smoking. Turkish participants have a highly unfounded confidence in 
their knowledge about Cervical Cancer symptoms. Iranians’ low HPV 
awareness and attitude is not linked to any poor health seeking 
behaviour. 

Keywords: Cervical Cancer, HPV, Awareness, Attitude, Behaviour, 
Feminist, Women, Europe, Jordan, Turkey, Iran. 

Haniyeh Salari / Mehmet Akman 
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TEACHER'S KNOWLEDGE AND ATTİTUDE TOWARDS HYPERACTİVİTY İN 
PRİMARY SCHOOLS AND KİNDERGARTENS İN FAMAGUSTA 

Andulaeh O., Modirrousta M., Modirrousta M., Shalak A. 

Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Background: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a chronic 
condition including attention difficulty, hyperactivity, and impulsiveness; 
furthermore it is continuously on the rise. Teachers are often the first to 
notice and identify children with ADHD, and can help these children by 

knowing its signs and symptoms. Thus, the aim of this research is to 
explore the knowledge and attitude of primary schools and kindergarten 
teachers in Famagusta regarding ADHD. 

Material and Method: The type of this study was observational, cross-
sectional study. The study population and sample size included 20 
primary schools and kindergarten teachers in Famagusta in north Cyprus. 
The teachers were surveyed by using a questionnaire and a total of 140 
questionnaires were distributed, with a response rate of 85.7%. The type 
of questions used in the questionnaire was dichotomous, and included 
questions focusing mainly on teachers’ experience, attitude, and overall 
knowledge about ADHD and its symptoms. Data was collected over a 
period of 3 weeks, and was analyzed using SPSS. 

Results: There was a total of 120 participants, 83 of the being females 
and the remaining 37 being males. 43.4% of the overall were found to be 
knowledgeable about ADHD, 31.1% did not know anything about the 
disorder, and the remaining 23.8% were uncertain about the condition. It 
was recognized that almost all of the teachers who had knowledge about 
ADHD have children, and the majority of the teachers who did not know 
about ADHD did not have any children of their own. However, it was also 
illustrated through this research that although some of the teachers 
knew what ADHD is, 80% of them did not know if it is treatable or 
manageable. 

Conclusions: It is clearly seen that there is a lack of knowledge about 
ADHD when it comes to primary schools and kindergarten teachers. 
Furthermore, teachers should be educated about ADHD as it is a serious 
disorder which if went unrecognized can lead to serious problems as the 
child grows, and due to the fact that children spend most of their time in 
school, teachers are usually the most capable of recognizing the 
symptoms of ADHD if present. 

Keywords: Hyperactivity, teacher's knowledge,  attitude, having child or 
childlessness, teacher's gender  

Mehrgan Modirrousta / Sibel Sakarya, Mehmet Akman 
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ASSESSMENT OF THE KNOWLEDGE OF HEALTHCARE PROFESSİONALS İN 
FAMAGUSTA ON EBOLA 

Eladas M., Azinta A., Akpamgbo C. 

Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Background: Ebola of the Filoviridae family is an old, relatively 
mysterious virus that has plagued West Africa mainly as well as several 
other countries worldwide in the years 2014-2015. With its flu-like onset 
and case fatality rate up to 70%, the virus was qualified as an 
international emergency by the WHO. Since the city of Famagusta in 
North Cyprus hosts many international students, our study was done to 
assess the knowledge of doctors in the city regarding the virus to see 
whether it is adequate in case of an outbreak.  

Material and Method: As a cross-sectional, quantitative study, 
questionnaires were distributed to doctors of Famagusta in different 
hospitals across the city. Different specializations were included as well 
as family practitioners. The response rate was 50% with the mean age of 
doctors being 39. A variety of questions were included that tested the 
clinical, microbiological, and pathological aspects of the disease. Data 
analysis was done through SPSS software. 

Results: Out of the 50 doctors assessed, 60% of them had correct 
answers that were less than half of the total number of questions in the 
questionnaire which was 19. The average number of correct answers was 
9. The questionnaire included questions on the epidemiology, etiology 
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and most importantly prevention and treatment of a case. It was 
discovered that doctors had more correct answers in the questions about 
prevention (65%) but had less correct answers in the questions 
concerning treatment (40%), etiology (40%) and epidemiology (32%). It 
was also discovered that females had more total correct answers than 
males.  

Conclusions: It was discovered that a majority of the doctors in our 
research had little knowledge on the Ebola virus and we suggest that 
more seminars and workshops should be conducted to educate doctors 
on the Ebola virus.  

Keywords: Ebola Virus, Medical doctors 

Emeka Keslin Akpamgbo / Prof. Dr Sibel Sakarya 

 

MP-229 

ARE ATTİTUDES TOWARD AND COMPREHENSİONS OF  8 TYPES OF 
DATİNG VİOLENCE SİGNİFİCANTLY DİVERSE BETWEEN DİFFERENT RACES 
AND THE TWO GENDERS? 

Soroush S., Yahya M., Nofal A., Karapınar S. 

Eastern Mediterranean University, Faculty of Medicine  

Background: Violence can lead to physical and psychological health 
problems. The fact that violence can affect anyone regardless of gender, 
social status and level of education makes it an important risk factor for 
everyone. To stop violence one must first understand which types of 
violence are seen where. So this study aims to find out which kind of 
violences are seen most often in the two genders and also in four 
different ethnical groups. 

Material and Method: By convenience sampling, 200 questionnaires 
(100 men and 100 women) were distributed to students of different 
ethnicities in North Cyprus who have been in a relationship which lasted 
for more than one month. The questionnaires included close-ended as 
well as indirect questions related to different types of violence.  The 
cross-sectional study was done over the course of 5 weeks. 

Results: Our results showed that among the two genders, the types of 
violence seen most often are different. While women experience 
detachment the most, men experienced coercion the most. The common 
part ist hat both genders experienced instrumental violence the least. 
When it comes to compare the different ethnical groups, surprisingly 
Turks, Iranians, Africans and Arabs experience all coercion the most.  
Some differences are seen in the types of violence each ethnical groups 
sees the least. In Turkish population physical violence is seen the least. 
Among Iranians sexual violence is seen at least. African and Arabic 
populations share instrumental violence as the type of violence seen 
least. 

Conclusions: Our results show that not only the gender but also the 
different ethnical groups present with different types of violence. That 
implies that it is not possible to use the same procedure to stop violence 
in every population and for the two genders. 

Keywords: Attitudes toward and comprehensions of  8 types of dating 
violence  

Sajjad Soroush / Dr. Canan Zaimoglu 

 

MP-230 

HEALTH SEEKING BEHAVIOURS OF EMU STUDENTS 

Alquesı T.*, Ekpette N.*, Uğurlu K.*, El-Adas B.*,  

Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Background: Health seeking knowledge is an important part of health 
literacy. Inadequate knowledge of students on when to seek medical 
help has become increasingly common among students in the university; 
therefore we analyzed the health seeking knowledge/behavior amongst 
Eastern Mediterranean University (EMU) students. Finding whether an 
association exists between nationality and gender of students in 
Famagusta and their health seeking behavior and knowledge and to 
compare the differences between different genders and nationalities. 

Material and Method: A comparative cross-sectional study using 
questionnaires was carried out. Questionnaires were delivered to 
students from different faculties in EMU. Sample size was n=189 which 
comprised of four different populations (KKTC=8.99%, Turks=27.51%, 
Asian population=26.46% African population=37.04%).Data analyses was 
done using the SPSS software with chi square, t test, and descriptive 
statistics. Answers were categorized into overuse, moderate and 
underuse of medical facilities. Guidelines were produced using an 
already prepared questionnaire (Edwards and Bagozzi 2000) that was 
carried out from a previous research (Ackermann Rau Sabine. Sibel 
Sakarya. Thomas Abel (Int J public health, 2013. Questions had only one 
correct answer. 

Results: The mean score of correct answers was (5.2) and SD was (1.78). 
T- Test showed no significant differences between the means of scores 
between the genders or nationalities. However, chi square testing 
proved association between behavior and nationality, Turkish having a 
higher tendency for underuse. 

Conclusions: Most students tended to underuse medical facilities which 
showed that they do not know when to seek medical help. It is important 
for everyone to be health literate to limit preventable damage. Therefore 
if we can educate people on when to seek help in major health issues, 
they would be better equipped to lead healthy lives.  

Keywords: Health seeking behavior/Knowledge, University students. 

Kerim Uğurlu / Ayşe Ülgen 
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MP-101 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
HEKİM-HASTA İLİŞKİSİNE BAKIŞI 

Özdemir A.Ç*, Baş R.K.*, Cebe N.*, Yılmaz F.** 

Giriş ve Amaç: Hekim-hasta ilişkisi ya da iletişimi doğrudan insan odaklı 
bir sosyal ilişkidir. Bu iletişim, hastanın psikolojisini, hastalığına olan 
bakışını ve hatta hastalık sürecini etkilemektedir. Hasta hekim 
iletişiminde yaşanan sorunlar hastalığın tanı ve tedavi sürecini 
etkileyebilir. Bu araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(MÜTF) 1. Sınıf öğrencilerinin “hekim-hasta ilişki” sine bakış açısını 
incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma, MÜTF 1. sınıf öğrencilerine yöneltilen 21 
adet çoktan seçmeli sorudan oluşmuş, anket aracılığıyla yürütülmüş ve 
191 kişinin verileri SPSS programında frekans dağılımları ve karşılaştırmalı 
analizler kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların 92’si (%48,2) kadındır. Ankete katılanların 57‘si 
(%30,9) araştırma tarihine kadar iletişim becerisi dersi almıştır. 
Katılımcıların 88’i (%46,1) tıp fakültesini seçme nedenini “çocukluk 
hayali” olarak belirtmiştir. Araştırmaya katılanların 117’sinin (%61,3) 
ailesinde herhangi bir sağlık çalışanı yoktur. Katılımcılardan 166 kişi 
(%86,9) hekimini seçerken “unvan”a; kadınların %56,5’i, erkeklerin 42,4’ü 
hekimi seçerken cinsiyete önem vermektedir. Araştırmaya katılanlardan 
49 (%25,7) kişi hekiminden ilgi ve saygı ve 48 kişi (%25,1) hijyenik ve 
çağdaş hastane ortamı istemektedir. Hekim-hasta ilişkilerinde problemin 
temelinde hekimin hastaya olan ilgisizliği (%36,1) önemli görülmektedir. 
Katılımcıların büyük bir kısmı (%90,5) hekim-hasta ilişkilerinde empatinin 
önemli olduğunu düşünmekte ve iletişim becerileri kursunu alanlarda 
almayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanmıştır 
(p≤0.05). 

Sonuç: Araştırma bulgularına göre, kadınlarda ve erkeklerde hekimini 
seçerken cinsiyete önem verme dikkate değer bir farklılık 
göstermemektedir. Hekim adayları, hastaların hekimlerinden en çok ilgi 
ve saygı beklediğini düşünmekte ve hastayla empati kurmaya önem 
vermektedir. Araştırmamıza göre iletişim kursu almak, hekimin hastayı 
anlaması ve düşüncelerine önem vermesine yönelik duyarlılığını 
geliştirmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Hekim-hasta ilişkisi, empati, iletişim becerileri, bakış 
açısı 

Ahmet Çağrı Özdemir /Doç. Dr. Özlem Sarıkaya  

___________________________________________________________ 

MP-102 

DÜZENLİ SPOR VE DİĞER SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARININ BAŞARIYA 
ETKİLERİ 

Altaş B. , Doğan Z.T. , Gültekin H.D. , Tepecik A. , Ulu T. 

Giriş ve Amaç: İnsan yaşamında düzenli spor ve diğer sağlıklı yaşam 
davranışları kişilerin başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 
düşünülmektedir ancak insanlar çeşitli nedenlerden dolayı sağlıklı yaşam 
davranışlarına düzenli olarak yer vermemektedir. Bu çalışma Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin düzenli spor ve diğer 
sağlıklı yaşam davranışlarının başarıya olan etkisi hakkındaki 
düşüncelerini, bu davranışlara olan yönelimlerini ve engel olan etmenleri 
değerlendirmek üzere yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya toplam 160 öğrenci katılmıştır. 
Anketimizde katılımcıların spor yapma durumlarını, beslenme 
alışkanlıklarını ve uyku düzenlerini ve bunların başarıya etkisini öğrenmek 
amacıyla çoktan seçmeli 19 adet soru sorulmuştur. Veriler SPSS 
programıyla analiz edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 19,72 (18-21) olup, 83’ü 
kadın (% 51,9), 77’si erkektir (% 48,1). Araştırmamıza katılanların % 63,4 
‘ü düzenli spor yapmanın başarı üzerinde olumlu etkisi olduğunu 
düşünmesine rağmen katılımcıların sadece %28 ‘i düzenli spor 
yapmaktadır. Düzenli spor yapmayanların %41,73 ‘ü derslerin 
yoğunluğunu spor yapmaya engel olan etken olarak görürken, %34,78 ‘i 
üşengeçliği neden olarak göstermiştir. Katılımcılar kendini rahatlatmak 
için spor yapmak dışında kitap-müzik (%16,8) ve gezinti-kitap (%13,7) gibi 
aktiviteler yaptıklarını belirtmiştir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarına 
yönelik soruya ise katılımcılar 10 üzerinden kendilerine 7,6 puan 
vermişlerdir. Katılımcıların %90,1’i sağlıklı beslenmenin başarı üzerinde 
olumlu bir etkisi olduğunu düşünmüştür. Araştırmaya katılanların %48,4 
‘ü düzenli uyurken, %50,9 ‘u düzenli uykuya sahip değildir. Katılımcıların 
%78,9’u düzenli uyumanın başarı üzerinde etkili olduğunu düşünürken 
%9,9’u herhangi bir fikre sahip olmadıklarını belirtmiştir. 

Sonuç: Yapılan incelemeler neticesinde, Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 1.Sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam davranışlarının başarıya 
olumlu etkisi olduğunu düşünürken bu sağlıklı yaşam davranışlarını 
uygulamadıkları gözlemlenmiştir. Araştırmadan elde edilen diğer 
bulgulara göre, düzenli spor yapan katılımcıların tamamına yakını düzenli 
spor yapmayanların aksine diğer sağlıklı yaşam davranışlarına sahiptir. 

Anahtar sözcükler: Spor, beslenme, uyku, başarı 

Zekeriya Tugay Doğan / Doç. Dr. Özlem Sarıkaya 

________________________________________________________ 

MP-103 

STRESİN YAŞAMA ETKİLERİ VE STRESLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ 

Çalak Ş. , Küçük M. , Helvacı M.S. , Geçit M.H. , Topkaya A.E. 

Giriş ve Amaç: Günümüzde stres, sürekli insanlarla beraber olan, 
yokluğunda veya aşırılığında kişiyi bedensel ve ruhsal sıkıntılara sokan, 
baş edilebildiğinde ise başarıyı beraberinde getiren bir olgudur. Bu olgu, 
kişiye ve/veya duruma göre çok çeşitli farklılıklar göstermektedir. Bu 
çalışma, Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin strese yaklaşımının ve stresle 
baş etme yöntemlerinin araştırılmasını amaçlamıştır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2015 yılı 1. 
Sınıf öğrencilerine 23 soruluk anket uygulandı. Anket formu 210 kişiye 
dağıtıldı ve 139 dönüş alındı. Veriler SPSS programında değerlendirildi. 

Bulgular: Ankete katılanların %83,5’i çekirdek aile yapısına sahip ve 
%48,2’si Marmara Bölgesinde büyümüştür. Araştırmaya katılan 139 
kişinin 62(%44,6) kız, 77(%55,4) erkektir. Verilere göre öğrencilerin %59,7 
si önemli konularda(sınav, ailevi olaylar, ölüm vb.) streslidir. %59,7’lik 
kesimin %27,3’ünü erkekler oluştururken %32,4’ünü kadınlar oluşturur 
ve geriye kalan %40,3’lük kendini stresli bulmayan kesimin %28,1’ini 
erkekler oluştururken %12,2’lik kısmını kadınlar oluşturmuştur ve aradaki 
fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,03). Katılımcıların %68,3’ü stresten 
olumsuz etkilenebileceğini düşünülürken %31,7’si olumlu 
etkilenebileceğini düşünüyordu. Araştırmamıza göre katılımcılar stresli bir 
durumdayken en çok insanlarla iletişim kurup sosyalleşmeyi tercih 
ederken(%41,0) en az yemek yemeyi(%17,3) seçmiştir. Verilere göre 
katılımcıların %85,6’sı stresli bir durumdayken buna karşı koyabileceğine 
inanmaktadır ve stres sonucu oluşan fiziksel ya da ruhsal durumları fark 
edip yönlendirmeyi %68,3’ü denememiştir. Araştırmaya katılanlar 
arasında %66,4’ünü strese karşı koyabileceğine inanan fakat mücadele 
etmeyi denemeyenler, %26,1 (31 kişi)’ini strese karşı koyabileceğine 
inanan ve stresini yönlendirmeyi deneyip başarılı olanlar, %7,6’sını (9 kişi) 
strese karşı koyabileceğine inanan ve stresini yönlendirmeyi deneyip 
başarısız olanlar oluşturmaktadır ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır 
(p=0,013). 

Sonuç: Elde ettiğimiz verilere göre öğrencilerin genel olarak stresli 
olduğu, kız öğrencilerin erkeklere oranla daha fazla stresli hissettiği 
belirlenmiştir. Öğrencilerin stresle baş edebileceklerine inandıkları, ancak 
çoğunun yeterli bilgi ve çabaya sahip olmadıkları saptandı. 

Anahtar Sözcükler: Stres, stres yönlendirme, stresle baş etme 
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Abdulkadir Enes Topkaya/ Doç. Dr. Özlem Sarıkaya 

___________________________________________________________ 

MP-104 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUĞUN PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ 
HAKKINDA GÖRÜŞLERİ 

Akgün B. , Dede Y. , Sancak Ç. , Kızmaz H. , Kısa A. 

Giriş ve Amaç: Günümüzde kitle iletişim araçlarından biri olan 
televizyonun yaygınlaşmasıyla, özellikle 0-6 yaş grubundaki kişisel gelişim 
sürecinde olan çocukların günlük çizgi film izleme süresi artmıştır. 
Dolayısıyla çizgi filmler çocuğun modelleme sürecinde en önemli etkenler 
arasına girmiş, davranış değişikliklerinde önemli bir paya sahip olmuştur. 
Bu çalışmada MÜTF(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi) 1. sınıf 
öğrencilerinin çizgi filmlerin çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimine 
etkisi konusundaki fikirlerini tespit etmektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma 14 sorudan oluşan bir anket aracılığıyla MÜTF 
1. sınıfındaki 172 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler SPSS programında 
frekans dağılımları ve karşılaştırmalı sorularda ki-kare testi kullanılarak 
değerlendirildi. 

Bulgular: Araştırma katılanların %54,1’i kadın, %45,9’u erkektir. 
Katılımcıların %40,7’si 3 saatten fazla çizgi film izlemektedir. Katılımcıların 
%55,2’si çizgi filmlerin çocukların şiddete bakışını masumlaştırdığını 
düşünmektedir. Katılımcıların %52,3’ü yerel çizgi filmlerin çocukların 
kültürlerini öğrenmelerine katkısı bulunduğuna katılmaktadır. Çizgi 
filmlerin çocuklarda güzellik kavramının oluşmasındaki etkisi 
bulunduğuna kadınların %31,2’si kesinlikle katılıyorum cevabını verirken 
erkeklerin %13,9 u aynı cevabı vermiştir (p=0.015). Katılımcıların %69,8lik 
dilimi çizgi filmlerin çocukların kas gelişimini olumsuz etkilediği yönünde 
görüşe katılmıştır. Katılımcıların %47,7’si çizgi filmlerin çocukları 
karakterlerin ürünlerini almaya yönlendirdiğine katılmıştır. 

Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre katılımcıların 
yarısına yakını günde üç saatten fazla çizgi film izlediğini belirtmiş ve 
gelecekte de çocuklarının çizgi film izlemesine izin vereceği sonucuna 
ulaşılmıştır. Katılımcıların büyük bir kısmının çizgi filmlerin şiddeti 
masumlaştırdığı yönündeki olumsuz düşünceye katıldığı saptanmıştır. Öte 
yandan katılımcıların büyük bir kısmının çizgi filmlerin kültürü tanıtmada 
rolü olduğu yönündeki olumlu düşünceye de katıldığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Kadın katılımcıların çizgi filmlerin güzellik algısına etkisine 
erkek katılımcılardan daha fazla inanmakta olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Şiddet, çizgi film, kültür, kas gelişimi 

Doç. Dr. Özlem Sarıkaya/ Çağla Sancak 

___________________________________________________________ 

MP-105 

TOPLUMUN PSİKİYATRİK HASTALARA BAKIŞ AÇISI 

Küp A.Ş. , Çıkmazkara A. , Gül M. , Yurtman Ö.A. , Şen D. 

Giriş ve Amaç: Psikiyatrik hastalığı olan insanların toplumun diğer 
kesimleri tarafından farklı algılanabileceği ve bu hastalara karşı çeşitli 
bakış açılarının oluşabileceği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı da Tıp 
Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin psikiyatrik hastalara karşı bakış açılarını 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf 
öğrencilerinden 173 kişiye dağıtılan 18 soruluk anketten 156 adedi geri 
alındı. Elde edilen sonuçlar SPSS programında hazırlanan veri tabanına 
girildi. Girilen verilerin frekansları alındı ve değişkenler arasındaki bazı 
ilişkiler çapraz tablolarda ki-kare testi ile analiz edildi. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin 42,3%’ü (n=66) kadın, 57,7%si 
(n=90) erkektir. Katılımcıların 64,7%si (n=101) psikiyatrik hastaların sosyal 
hayatta kendilerini dışlanmış, mutsuz hissettiğini; 30,1%i (n=47) normal 
hissettiğini belirtmiştir. Katılımcıların 53,8%i (n=84) medyanın psikiyatrik 
hastalara bakış açısını etkilemediğini, ancak 25%i (n=39) medyanın 
hastalardan korkulmasına neden olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin 
38,5%i (n=60) psikiyatrik hasta ile karşılaştığında onunla iletişim kurup 
hastaya yardım etmek isteyeceğini 29,5%i (n=46) hastaya acıyacağını 
belirtmiştir. Katılımcıların 36,5%i (n=57) psikiyatri uzmanlık eğitimi almak 
konusunda kararsız olduğunu, 34,6%sı (n=54) uzmanlık eğitimi almayı 
düşünmediğini, 24,4%ü (n=38) uzmanlık eğitimi almayı düşündüğünü 
belirtmiştir. 

Sonuç: Araştırma sonuçları Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin psikolojik hastalığı bulunanların kendilerini toplumdan 
dışlanmış ve mutsuz hissettiklerini düşündüğünü gösterdi. Öğrencilerin 
bir hasta ile karşılaştıklarında iletişim kurmak istedikleri sonucuna varıldı. 
Bu sonuca rağmen katılımcıların psikiyatri uzmanlık eğitimi alma 
konusunda kararsız olduğu görüldü. Katılımcıların psikiyatrik hastalara 
bakış açıları üzerinde medyanın çok fazla bir etkisi olmadığı saptandı. 

Anahtar Sözcükler: Psikiyatrik hastalar, bakış açısı, tutum ve davranışlar 

Doç. Dr. Özlem Sarıkaya/ Ali Şükrü Küp 

___________________________________________________________ 

MP-106 

KADINLARIN BİLİMDEKİ YERİ VE TOPLUMUN KADIN BİLİMCİLERE BAKIŞ 
AÇISI 

Özer S. , Yetkin E. , Onikioğlu İ. , Erdoğan E. , Demirel A.C. 

Giriş ve Amaç: Kadınlar, tarih boyunca birçok alanda toplumun 
gelişiminde etkin olmuştur, fakat sosyokültürel yapı onların özellikle bilim 
alanında hak ettikleri değeri görmemesine, hatta ismen bilinmesine bile 
engel olmuştur. Bu çalışmanın amacı MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin 
dünyadaki bilim kadınlarının ne kadar farkında olduğunu tespit etmektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. 
Sınıf öğrencilerine 16-20 Mart tarihleri arasında 175 kişiye dağıtıldı ve 
150 (%85,7) tanesi toplandı. Kadınların bilimdeki yeri ve toplumun kadın 
bilimcilere bakış açılarını inceleyen araştırmada çoktan seçmeli, ucu açık, 
evet-hayır işaretlemeli toplam 11 soru yöneltilmiştir. Anket sonucunda 
elde edilen veriler, SPSS programına girilerek sayı ve yüzde dağılımları 
hesaplanmış, verilerin istatistiksel analizleri yapılmıştır. 

Bulgular: Ankete katılan öğrencilerin %56,7’si (85) kadın, %43,3’ü (65) 
erkektir. ‘’Tarih boyunca toplumda kadın erkek eşitsizliği olduğuna 
inanıyor musunuz?‘’ sorusuna kadınların %69,4’ü (59) , erkeklerin ise 
%50,8’i (31) evet yanıtını vermiştir. Kadınların bilimdeki yerini yetersiz 
bulan katılımcıların verilen nedenleri sıralamasını istendiğinde toplum 
kültürü (%60,0) birinci, uygulanan devlet politikaları (%53,3) ikinci, 
kadınların toplum tarafından benimsenmemesi (%52,2) üçüncü ve 
kadınlara olan inançsızlık (%46,8) dördüncü neden olarak görülmüştür. 
Ayrıca bilim kadınlarının tanınmışlığını ölçmek için sunulan 15 bilim 
kadınından Madam Curie’nin %96,0 ve Rosalind Franklin’in %84,7 gibi bir 
oranda iyi-kötü bilindiği görülürken kalan 13 bilim kadının ortalama 
%76,8 gibi bir oranda ismen bile bilinmediği saptanmıştır. 

Sonuç: Araştırma bulguları sonucunda katılımcılar, kadınların bilimdeki 
yerinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Ayrıca büyük bir çoğunluğu 
kadınların bilimdeki yerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını 
desteklemektedir. Bilim dünyasına büyük katkılar sağlamış bilim 
kadınlarının yalnızca birkaçı tanınmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: bilim kadınları, farkındalık 

Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar /  Emre Erdoğan 

___________________________________________________________ 
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MP-107 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) BİRİNCİ SINIF 
ÖĞRENCİLERİNİN UYKU DÜZENİ VE UYKUNUN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ 

Daştan B. , Karakan K. , Çetin O. , Gümüştaş Y. , Furtun Y. 

Giriş ve Amaç: Uyku zihinsel ve fiziksel olarak önemli olan ve yaşamımızın 
üçte birini kapsayan aktif bir dönemdir. Uyku düzeni ve uyuma süresi 
hayatımızdaki birçok şeyi doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle çalışma 
MÜTF öğrencilerinin uyku düzeninin araştırılması ve bunun başarı 
durumuna etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Hazırlanan 16 soruluk anket, MÜTF birinci sınıf 
öğrencilerine dağıtıldı ve 140 kişiden (%64,0) cevap alındı. Elde edilen 
veriler SPSS programına girildi. Sıklık dağılımları hesaplandı. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların 71'i ( %50,7) kız, 69'u (%49,3) erkektir. 
Öğrencilerin %40,0'ı yurtta, %32,1'i aile yanında, %23,6'sı öğrenci evinde 
kalmaktadır. Her gün sık sık çay/ kahve tüketen öğrencilerin %52,0'si 
derslerde uykusuzluk yüzünden zorluk çekmektedir. Araştırmaya 
katılanların %52,1'inin yatış saatinin 00.00- 01.00 aralığında olduğu 
görülmüştür. Yurtta kalan öğrencilerin %68,0'ı sabah ve gece daha verimli 
çalışırken evde kalan öğrencilerin %33,0'ü akşam saatlerinde daha verimli 
ders çalışmaktadır. Ayrıca düzenli uyuyan öğrencilerin %84,0'ünün 
komite notunun ortalamanın üstünde olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç: Araştırma sonuçları MÜTF birinci sınıf öğrencilerinin büyük 
çoğunluğu 6-7 saat uyumaktadır. Genellikle düzenli uyuyanların öğrenme 
konusunda daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Uyku düzeni, odaklanma, öğrenme 

Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar / Büşra Daştan 

___________________________________________________________ 

MP-108 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. ÖĞRENCİLERİNİN HAYVAN 
DENEYLERİNİN KOZMETİKTE KULLANILMASINA YÖNELİK BAKIŞ AÇISI 

Demircan RB.*, Acar Y.*, Can N.*, Salim E.*, Doğaner M.Z.*, Geyik A.** 

Giriş ve Amaç: Kozmetik bir kimseyi daha çekici hale getirmek ya da 
görünüm sorunlarını gidermek için kullanılan ürünleri, uygulanan bakım 
ve tedavileri kapsayan bir alandır. Kozmetik ürünlerin uygulanabilirliğini 
test etmek için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan birisi de hayvan 
deneylerine başvurmaktır. Bu araştırmadaki amaç Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin kozmetikte hayvan deneylerinin 
kullanımına bakış açısını değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: On üç çoktan seçmeli ve 1 derecelendirmeli 14 
sorudan oluşan anket Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf 
öğrencilerine 9-13 Mart tarihleri arasında uygulanmıştır. Ankete sınıfın 
%70’i (160 kişi) katılmıştır. Veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir, 
sıklık dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı değerlendirmelerde ki-kare 
testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Yapılan araştırmaya katılanların %54,4’ü kadın, %45,6’sı 
erkektir. Katılımcıların %50’si kozmetikte denek hayvanları yerine 
alternatif yöntemlerin kullanılması gerektiğini, %28,1’i ise kozmetik 
ürünlerin denek hayvanları üzerinde test edilmesi gerektiğini 
düşünmekte, %21,9’u ise kararsız olduğunu belirtmiştir. Denek hayvanları 
üzerinde test edilmiş kozmetik ürünler, katılımcıların %38,8’ine ürünü 
tercih ederken güven kazandırmakta; %32,5’ine ise güven 
kazandırmamaktadır. Buna rağmen ürünlerin üzerinde “Hayvanlar 
Üzerinde Test Edilmiştir” etiketi bulunması katılımcıların %45,6’sını ürünü 
almamaya ,%34,2’sini almaya yönlendirmiştir. Katılımcılardan kozmetik 
ürün alırken dikkat ettikleri kriterleri derecelendirmeleri istendiğinde 
%35.9 oranıyla “Ürünlerin kullanıcıya uygunluğu” birinci sırada yer 

alırken, %2.3 oranıyla hayvan deneyleri, en az dikkat edilen kriter 
olmuştur. 

Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin 
kozmetikte hayvan deneyleri kullanılması konusunda kararsız oldukları 
saptanmıştır. Bununla birlikte katılımcıların kozmetik ürün seçerken 
denek hayvanı kullanımını göz önünde bulundurmadıkları ancak denek 
hayvanları üzerinde test edilmiş ürünlerin güven kazandırdığı 
belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: kozmetik, hayvan deneyleri, denek hayvanlar 

Mehmet Ali Gülpınar/ Rabia Bahar Demircan 

___________________________________________________________ 

MP-109 

RÜYALARIN ÖZELLİKLERİ VE GÜNDELİK HAYATA ETKİLERİ 

Bakar R. , Gül U. , Akkuş G. , Uzunoğlu İ. , Sunman N.Ş. , Aydoslu Ç.K. 

Giriş ve Amaç: Rüyalar, uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden 
olup, insan biyolojisi ve psikolojisiyle yakından alakalıdır. Bu araştırmanın 
amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin gördükleri 
rüyaların özelliklerini ve bu rüyaların hayatlarına etkisini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma, MÜTF Dönem 1 öğrencilerine 18 sorudan 
oluşan anket ile yapılmıştır. Dağıtılan 163 anketten 130 tanesi (%79.75) 
geri dönmüştür. Veriler SPSS 20.0 programına kaydedilerek 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların 59'u (%45,4) erkek, 71'i (%54,6) 
kadındır. Elli bir kişi (%39,2) ailesiyle, 37 kişi (%28,5) öğrenci evinde 35 
kişi (%26,9) yurtta ikamet etmektedir. Altmış sekiz kişi (%52,3) tek kişilik 
odada, 62 kişi (%47,7) 2 veya daha fazla kişilik odalarda kalmaktadır. 
Katılımcıların rahat uyuyabildikleri oda tercihleri sıcak %69,2 (n=90) 
karanlık %66,9 (n=87) ve sessiz %93,1 (n=121) olarak şekillenmiştir. 
Katılımcıların %68,5’inin (n=89) gördükleri rüyaların sadece bazılarını 
hatırlayabildiği tespit edilmiştir. Rüyalarda en sık karşılaşılan olaylar 
düşmek %41,5 (n=54), takip edilmek %17,7 (n=23) ve uçmak %15,4 
(n=20) olarak; en sık hissedilen duygular ise korku %48,5 (n=63), stres 
%46,2 (n=60) ve mutluluk %41,5 (n=54) olarak bulunmuştur. Rüyalarınız 
gündelik hayatı etkiler mi sorusuna katılımcıların %46,2’si (n=60) hayır, 
%36,9’u (n=48) bazen; geleceğinizle ilgili kararları etkiler mi sorusuna 
%63,8’i (n=83) hayır, %27,7’si (n=36) bazen yanıtlarını vermişlerdir. 

Sonuç: Bu araştırma ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf 
öğrencilerinin rüyalarında korku, stres ve mutluluğun öne çıktığı, 
rüyaların gündelik hayata ve gelecek planlarına etkisinin olmadığı 
belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Rüya, rüya etkileri, gündelik hayat 

Mehmet Ali Gülpınar/ Nigar Şeyma Sunman 

___________________________________________________________ 

MP-110 

SOSYAL MEDYA ARAÇLARI KULLANIMI VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİ 

Yüceel İ.A. , Demir Y. , Şekercioğlu M. , Sağlam A.S. , Akpunar Ş.N 

Giriş ve Amaç: Sosyal medya tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve 
eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. 
Sosyal medya kullanım yüzdesi günümüzde giderek artmaktadır. 
Araştırmamızda sosyal medya araçları kullanımının akademik başarıya 
olan etkisi incelenmiştir 
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Kongre Bildiri Kitapçığı 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören 
230 tane dönem 1 öğrencisinden 135 tanesine ulaşıldı. Öğrencilerle yüz 
yüze görüşülerek 17 soruluk anket uygulandı. Verilerin 
değerlendirilmesinde SPSS 20.0 kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde 
ki-kare ve one-way ANOVA testleri kullanıldı. 

Bulgular: Çalışmaya anketimizi dolduran 135 kişi dahil edildi. 
Araştırmamıza katılan kişilerin %50,4'ü (68) kadın %49,6'sı (67) erkektir. 
Katılımcıların %99,3'ü en az 1 adet sosyal medya aracı kullanmaktadır. En 
çok kullanılan sosyal medya aracı %92,6'lık oranla Whatsapp ardından 
%86,7'lik oranla Facebook'tur. Sosyal medyanın en sık kullanım amaçları 
%88,1'lik oranla gündem takibi ve arkadaşlarla iletişimin sağlanması 
olarak görülmüştür. Katılımcıların %95,6'sı internete bağlandıklarında 
sosyal medya hesaplarını kontrol etmektedirler. Katılımcıların %5,9'u 
sınav dönemlerinde sosyal medya hesaplarını dondurmaktadırlar. 
Katılımcıların %20'si sosyal medyanın ders çalışmalarını olumsuz yönde 
etkilediklerini düşünmektedirler. Sosyal medyanın bağımlılık yaptığını 
düşünenlerin ders başarısında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. 

Sonuç: Sonuçlar katılımcıların sosyal medya araçları kullanım oranları, 
kullanma süreleri ve amaçlarıyla akademik başarıları arasında herhangi 
bir anlamlı ilişki olmadığını göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal medya, akademik başarı 

Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR/ İsmail Ata YÜCEEL 

___________________________________________________________ 

MP-111 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
MODERN TIP İLE TAMAMLAYICI TIBBIN İLİŞKİSİNE BAKIŞI 

Şirikçi Y.E. , Ata Ö.F. , Kalafat Y.A. , Ünlü M. , Demir B. 

Giriş ve Amaç: Tamamlayıcı tıp yöntemleri insan sağlığı ve hastalıkları 
üzerinde geleneksel ve folklorik tedavi uygulamalarını içerir. Son yıllarda 
literatürde sağlığı koruma ve sağlık sorunlarının çözümü konusunda 
tamamlayıcı tıp uygulamalarının gittikçe artan oranlarda kullanıldığından 
bahsedilmektedir. Ülkemizde halk arasında çok çeşitli yöntemler 
kullanılmakla beraber bu yöntemlerin ne olduğu, ne sıklıkla kullanıldığı ve 
tıp fakültesi öğrencilerinin bu konudaki yaklaşımının nasıl olduğuna dair 
yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışma; tıp fakültesi öğrencilerinin 
tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının 
değerlendirilmesi amacıyla uygulanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada kullanılan anket 3 adet demografik 
soruların yanı sıra öğrencilerin tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkındaki 
bilgi ve görüşlerini sorgulayan 15 soru daha içermektedir. Anket, 13-17 
Nisan tarihleri MÜTF birinci sınıf öğrencilerinden 200 kişiye dağıtıldı ve 
169 (%84,5) geri dönüş alındı. Veriler SPSS programı ile analiz edilerek 
sıklık dağılımları hesaplanmış ve karşılaştırmalı veriler için ki-kare testi 
uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %51,4’ı (87) kız, %48,6’ı (82) 
erkektir. Öğrencilerin tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkındaki görüş ve 
düşünceleri incelendiğinde; tamamlayıcı tıp yöntemlerinin ortaya çıkış 
nedenlerine katılımcıların %71,0‘i alternatif çözüm arayışları derken, 
%11,0’i fikri olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %48,0’i tamamlayıcı tıp 
yöntemleri kullanan doktoru seçer misiniz sorusuna nadiren cevabını 
verirken, %7,0’si kesinlikle seçerim cevabını vermiştir. Katılımcıların 
%40,0’ı kullandığı tamamlayıcı tıp yöntemini doktoruyla paylaşırken, 
%10,0’u paylaşmadığını ifade etmiştir. Katılımcıların %47,0’si tamamlayıcı 
tıp yöntemlerinin tıp fakültesi programlarına dâhil edilmesini isterken, 
%28,0’i istememektedir. Ayrıca katılımcıların tamamı tamamlayıcı tıp 
yöntemi kullanmış ve en çok kullanılan yöntem (%81,0) bitki çayları iken, 
hipnoz akupunktur gibi yöntemler de kullanılmaktadır. 

Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda görüyoruz ki öğrencilerin çoğu 
tamamlayıcı tıbbı alternatif çözüm olarak görmektedir. Öğrenciler 
tamamlayıcı tıp yöntemleri hakkında olumsuz düşünmemekte ve yaklaşık 
yarısı tamamlayıcı tıbbın, tıp eğitim programına dâhil edilmesini 
istemektedir. 

Anahtar Sözcükler: tamamlayıcı tıp, modern tıp 

Doç. Dr. Mehmet Akman/  Yunus Emre Şirikçi 

___________________________________________________________ 

MP-112 

MÜTF 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİBER GAZI KULLANIMINA BAKIŞ AÇISI 

Koyı Ş. , Ariç M. , Aslan S. , İnce S. , Aksoy S. 

Giriş ve Amaç: Son dönemde toplumsal olayların artışı ile birlikte kolluk 
kuvvetlerinin başvurduğu biber gazı kullanımında da artış görülmektedir. 
Biber gazının insanlar üzerinde sıkça kullanılması uzmanlarca büyük bir 
tartışma konusu oluşturmuştur. Bu araştırmada amaç Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1. sınıf öğrencilerinin biber gazı 
kullanımına olan bakış açısını değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma MÜTF dönem 1 öğrencilerine yapılmıştır. 
03-06.04.2015 tarihleri arasında uygulanmıştır. Kişilerin biber gazı 
hakkındaki bilgilerinin, biber gazının sağlık açısından etkilerinin ve 
toplumsal kullanımı hakkındaki görüşlerinin inceleneceği 18 sorudan 
oluşan bir anket uygulanmıştır. Ankete 165 kişi katılmıştır. Veriler SPSS 
programı ile analiz edilmiştir. Sıklık dağılımları hesaplanmış ve 
karşılaştırmalı veriler için ki-kare testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Ankete katılan dönem 1 öğrencilerinin %50,9(n=84)’u erkek, 
%49,1(n=81)’i kadındır. Katılımcıların %14,5'i kolluk kuvvetlerinin biber 
gazı hakkında yeterli eğitim aldığını düşünürken %71,5 i almadığını 
düşünüyor ve %13,9'u da bu konuda fikir sahibi değildir. Yine ankete 
katılanların %55'i biber gazına en az bir kez maruz kalmıştır. Bu kesimin 
%34'i maruz kalmalarına rağmen biber gazı kullanımını onaylamaktadır. 
Aynı zamanda yine biber gazına maruz kalanların %57,6'sı miting ve 
gösteri düzenleme haklarının elinden alındığını düşünmektedir. 
Katılımcıların %16,4'ü biber gazının toplumsal olayları engellediğini 
düşünürken %77'si biber gazının engelleyici olmadığını düşünmektedir ve 
%6,7'si de fikir sahibi değildir. Katılımcıları bilgi açısından 
değerlendirdiğimizde ise %48,5’i biber gazının bilimsel adını, %55'i biber 
gazının ham maddesini ve %21,8'i biber gazının hangi mesafeden 
kullanılması gerektiğini bilmektedir. 

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin yarısından 
fazlası biber gazı hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Genel kanı biber 
gazı kullanımının doğru olmadığı yönündedir. Bununla birlikte biber 
gazının toplumsal olayları engelleyemediği düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Biber gazı, kolluk kuvvetleri, toplumsal olayları 

Doç. Dr. Mehmet Akman/ Şevval Koyı 

___________________________________________________________ 

MP-113 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME VE BARINMA ÖZELLİKLERİ 

Yıldırım Ö.*, Ava M.*, Çelik B.* , Kaya İ.S.*, Tufan Ö.F.** 

Giriş ve Amaç: Özellikle şehir dışında bir üniversiteyi kazanan öğrenciler 
olmak üzere tüm öğrenciler için çözülmesi gereken en önemli 
problemlerden biri barınma, bir diğeri ise beslenmedir. Birinci sınıf tıp 
öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının ve barınma ihtiyaçlarını 
belirlemek ve bunların katılımcılar üzerindeki etkilerini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Anket,2-6 Mart 2015 tarihleri arası Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine Başıbüyük yerleşkesinde 
uygulanmıştır. Yüz elli kişiye uygulanan anketimiz katılımcıların beslenme 
şekilleri, barınma yerleri, sosyal yaşam, uyku düzeni ve sağlık alanında 
sorular içermektedir. Veriler SPSS programıyla işlenmiştir. Karşılaştırılmalı 
analizler yapılıp ki kare testi uygulanmıştır. 
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Kongre Bildiri Kitapçığı 

Bulgular: Marmara üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencilerinden 
oluşan 150 kişiye uygulanan anketin % 50,7’ si erkek , %49,3‘ ünü 
kadınlar oluşturmaktadır. Aile yanında kalanların oranı %34, akraba 
yanında kalanların ki %4, öğrenci evinde kalanların ki %30, yurtta 
kalanların ki %32’dir. Ankete katılanların %73,3‘ ü ev yemeği yemeyi 
tercih ediyor, %26,7 ‘si ise hazır gıda tüketmeyi tercih ediyor. 
Katılımcılardan fakülteye başladıktan sonra zayıflayanların oranı %19,3, 
kilo alanların oranı %34’tür. 

Sonuç: Anketimizin sonucuna göre katılımcılar genellikle ev yemeğini 
tercih ediyorlar ama yapımındaki kolaylık ve lezzet gibi faktörler 
sebebiyle hazır gıda da tercih edebiliyorlar. Araştırmalarımıza göre Tıp 
Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinden kilosu değişen öğrencilerin büyük bir 
çoğunluğunun kilosu artma eğilimi göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: beslenme, barınma 

Doç. Dr. Mehmet Akman/ Ömer Faruk Tufan 

___________________________________________________________ 

MP-114 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
ÇEVRENİN KORUNMASI BİLİNCİ VE GERİ DÖNÜŞÜM HAKKINDAKİ 
TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Oğur K. , Kurt M. , Hediye A. , Küçük M. , Uğur E. 

Giriş ve Amaç: Günümüzde artan tüketim ve sanayileşme oranına karşın 
geri dönüşümün aynı oranda artmaması ekolojik dengesizliğe neden 
olmaktadır. Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf 
öğrencilerinin çevrenin korunması bilinci ve geri dönüşüm hakkındaki 
tutum ve davranışlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. 
Sınıf öğrencilerine 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında uygulanmıştır. 
Çevre bilinci ve geri dönüşüm hakkındaki araştırma toplamda 20 sorudan 
oluşmaktadır ve 125 (%57,6) kişiye uygulanmıştır. Veriler SPSS 20 
programıyla analiz edilerek sıklık dağılımları hesaplanmış ve 
karşılaştırmalı veriler için Ki-Kare testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Bu araştırmaya katılan öğrencilerin %51,2’si (n=64)kadın; 
%48,8’i (n=61) erkektir. Katılımcıların tamamının (n=125) geri dönüşüm 
yapılabilecek maddeleri tanımasına rağmen %7,2’si (n=9) geri dönüşüm 
maddelerini ayırmaktadır. Katılımcıların %74,4’ü (n=93) çevre kirliliğinin 
nedenlerini bilmesine rağmen sadece %6,4 (n=8) su, elektrik vb. 
kaynakları gereksiz yere kullanmamakta ve %7,2’si (n=9) çevre dostu 
ürünleri tercih etmektedir. Katılımcıların %4,8’i (n=6) çevreyle ilgili sivil 
toplum kuruluşuna üyeyken %92’si (n=115) herhangi bir kuruluşa üye 
değildir. 

Sonuç: Çalışmamızın bulgularına göre Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
1.sınıf öğrencilerinin tamamının geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri 
tanımakla birlikte büyük bir kısmının geri dönüşüm maddelerini 
ayırmadıkları saptanmıştır. Ayrıca çevre kirliliğinin nedenlerini 
bilmelerine rağmen büyük bir kısmının bu konuya duyarlılık göstermediği 
gözlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: geri dönüşüm, çevre bilinci, tıp öğrencileri 

Doç. Dr. Mehmet Akman/ Kemal Oğur 

___________________________________________________________ 

MP-115 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALI BESİNLER VE DOĞAL 
BESLENME HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ 

Ergin Z.*, Karataş D.İ.**, Mala B.*, Turan N.E.* 

Giriş ve Amaç: Beslenmek sadece yemekten ibaret değildir. Bilinçli 
beslenmek, sağlıklı beslenmenin ilk koşuludur. GDO, katkı maddeleri, 
fast-food ve benzeri terimlerin hayatımıza girmesiyle daha çok tartışma 
konusu olmuştur. Bu çalışmada MÜTF 1.sınıf öğrencilerinin GDO'lu 
besinler ve doğal beslenme hakkındaki düşünceleri saptamak amacıyla 
yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız MÜTF 1.sınıf öğrencilerine 
uygulanmıştır.13 sorudan anketimizi 132 kişi cevaplandırmıştır. Veriler 
SPSS 17.00 programı ile analiz edilmiştir. 

Bulgular: Bu araştırmaya katılan dönem 1 öğrencilerinin % 42,4'ü (n=56) 
erkek %57,6'sı (n=76) kadındır. Araştırmalara katılan öğrencilerin % 
36,2'si aile yanında , % 28,3'ü öğrenci evinde , %35,4'ü yurtta ikamet 
etmektedir. İkamet yeri fark etmeksizin öğrencilerin beslenmelerinde ev 
yemekleri birinci sıradadır. Katılımcıların % 67,4'ü düzenli beslendiğini , 
%32,6'sı ise düzensiz beslendiğini düşünmektedir. ‘Satın aldığınız 
gıdaların içeriğine bakar mısınız? ' sorusuna öğrencilerin % 36,4'ü 
genellikle, % 35,6'sı bazen, %13,6'sı nadiren, % 7,6'sı hiç, % 6,8'i her 
zaman cevabını vermiştir. Katılımcıların % 97,7'si ürünlerin içeriğinde 
GDO varsa üzerinde bunun belirtilmesi gerektiğini savunmuştur. 
'Üzerinde GDO olduğu belirtilen ürünleri alır mısınız ?' sorusuna 
katılımcıların % 73,5'i hayır cevabını vermiştir. Katılımcıların %72'si 
GDO'nun belirli oranlarda izin verilmesi gerektiğini, %26,5'i kesinlikle 
yasaklanmasını, % 1,5'u ise yasaklanmaması gerektiği fikrini 
savunmuştur. 

Sonuç: Çalışmamızın bulgularına göre MÜTF dönem 1 öğrencilerinin 
düzenli beslendiğini düşündüğünü ve bunun çoğunluğunun ev yemeği 
ağırlıklı beslendiğini saptadık. Öğrenciler GDO olduğu belirtilen ürünleri 
satın almaktan çekinmekte ve ürünlerin GDO'lu olup olmadığının 
belirtilmesi gerektiği fikrini savunmaktadır. GDO'lunun sağlık sorunları 
yarattığı ve kullanımının kısıtlanması öğrencilerin yaygın görüşüdür. 

Anahtar Sözcükler: GDO, sağlık, beslenme 

Doç. Dr. Mehmet Akman/ Burak Mala 

___________________________________________________________ 

MP-116 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
MÜTF’DEN BEKLENTİLERİ 

Bulut Y.E. , Daşçı Ö. , Güven H. , Okumuş K. , Seyrek B. 

Giriş ve Amaç: Üniversite, öğrencilerin hayatını sosyal, kültürel vb. birçok 
açıdan etkilemektedir. Bu nedenle öğrencilerin üniversiteden 
beklentilerini anlamak önemlidir. Bu çalışmada, MÜTF 1.sınıf 
öğrencilerinin sosyal etkinlik, öğrenim becerisi kazanımı, okulun 
fırsatlarından yararlanabilme, okulun ders çalışmaya uygun olma gibi 
çeşitli yönlerden tıp fakültesinden beklentileri araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma %53,5’i (n=76) erkek, %46,5’i (n=66) kadın 
toplamda 142 MÜTF 1. sınıf öğrencisine yapılmıştır. Dağıtılan 160 
anketten 142’si geri dönmüştür (%88.75) ve anket 20 adet çoktan seçmeli 
soru içermektedir. Veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Sıklık 
dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı analizlerde ki-kare testi 
uygulanmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların %63,4’ü (n=90) hazırlık okumuş %36,6’sı (n=52) 
ise hazırlık okumamıştır. Öğrenci işleri BYS’ye notlarımı ve gerekli bilgileri 
zamanında girer’’ sorusuna %85,2 (n=121) oranında hiç cevabı verildi. ‘’ 
Başıbüyük kampüsüne ulaşımda sıkıntı çekiyorum’’ sorusuna %68.3 
(n=97) oranında her zaman/ genellikle cevabı verildi. Anketteki ‘’Amfi 
derslerinden sonra Türkçe özet geçilmesi konu hakkındaki kafamdaki 
soru işaretlerini giderir’’ sorununa %85,2 (n=121) oranında her 
zaman/genellikle cevabı verildi. Hazırlık okuyan öğrencilerin ‘’Amfi 
derslerinden sonra Türkçe özet geçilmesi konu hakkındaki kafamdaki 
soru işaretlerini giderir’’ istekleri %64,5 (n=78)’tir, hazırlık okumayanların 
Türkçe özet istekleri ise %35.5 (n=43)’tir  
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(p=1.83). Anketteki ‘’Kütüphanedeki masaların sayısının artmasını 
bekliyorum’’ sorusuna %75,4 (n=107) her zaman/ genellikle cevabı 
verildi; ‘’Kütüphanedeki masaların sayısının artmasını bekliyorum’’ 
diyenlerin aynı zamanda %79,4 (n=85)’ü ‘’Kütüphane masalarının tekli 
çalışma sistemine göre düzenlenmesini istiyorum’’ cevabını vermişlerdir, 
masa sayısının artmasını beklemeyenlerin de %63,2 (n=12)’si 
kütüphanede tekli çalışma sistemini istemişlerdir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre MÜTF 1. sınıf 
öğrencilerinin yaklaşık yarısı modül derslerinin daha az kişi ile yapılmasını 
beklemektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu Öğrenci İşleri Biriminin 
komite notlarını BYS’ye zamanında girmediğini düşünmektedir. Ayrıca 
katılımcılar amfi derslerinden sonra Türkçe özet geçilmesini istemektedir. 
MÜTF 1.sınıf öğrencilerinin fakülte kütüphanesinin fiziki olarak 
iyileştirilmesini talep ettikleri saptandı. 

Anahtar Sözcükler: beklenti, tıp fakültesi, yabancı dilde eğitim, fiziksel 
imkanlar 

Yrd. Doç. Dr. Sinem YILDIZ/ Ömür Daşcı 

___________________________________________________________ 

MP-117 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. SINIF 
ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMDAKİ ŞİDDET OLAYLARINA BAKIŞ AÇISI 

Keskin A. , Türk B. , Karatay S. , Öndem Y. , Kayır A. D. 

Giriş ve Amaç: Toplumsal bir sağlık sorunu olan şiddet, hak ve özgürlük 
ihlali olarak da ele alınabilir. Ayrıca şiddet, zamana ve topluma göre 
değişen bir kavramdır. Çalışmamızın amacı MÜTF Dönem 1 öğrencilerinin 
toplumdaki şiddet olaylarına bakış açılarını tespit etmektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmacılar tarafından oluşturulan 18 soruluk 
anket, 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında MÜTF birinci sınıf 
öğrencilerinin 126’sına uygulanmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 19,42 
(ss=0,96) ve %49,2’si (n=62) kadındır. Veriler SPSS 20.00 ile analiz edilmiş, 
ortalama, frekans dağılımı ki-kare analizleri uygulanmıştır. 

Bulgular: Anketimize katılan kadınların %40,3’ü ve erkeklerin %46,9’u 
şiddete maruz kalmıştır (p=0.458) Şiddete maruz kalanların da %12,3’ ü 
(n=7) yalnız fiziksel, %31,6’sı (n=18) yalnız psikolojik ve %56,1’i (n=32) 
hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Şiddet denilince akla 
gelen ilk şiddet türü olarak katılımcılarımızın %45,2’i (n=57) kadına 
yönelik şiddeti düşünmektedir. Katılımcılarımızın %43,7’ si (n=55) aile içi 
şiddetin en önemli kaynağını ahlaki problemler, %27,8’i (n=35) 
iletişimsizlik olarak görmüştür. Anketimize katılan kadınlar, şiddete en 
çok maruz kalan meslek grubu olarak doktorları (%43,5, n=27) 
düşünürken; erkekler, güvenlik elemanlarını (%43,8, n=24) düşünmüştür. 
Devlet içi tehlikelerde şiddet kullanılmasını, n=72 (%57,2) kişi 
desteklerken 31 kişi (%24,6) kararsız kalmış ve 23 kişi (%18,2) karşı 
çıkmıştır. Kadına yönelik şiddet, haklı gerekçesi olduğunda kabul edilebilir 
bir davranıştır yargısına erkeklerin %71,9’u (n=46) katılmazken; kadınların 
%98,4’ü (n=61) katılmamaktadır. (p=0,0001) 

Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre katılımcılarımızın 
hemen hemen yarısı en az bir tür şiddete maruz kalmıştır. Şiddetin en 
önemli kaynağı olarak ahlaki problemler ve iletişimsizlik görülürken 
toplumsal şiddet olaylarının yönetilmesinde en etkili yöntem olarak 
toplumun bilinçlendirilmesi görülmüştür. Genel olarak katılımcılarımız 
şiddetin önlenmesinde yasal düzenlemelerin yeterli olmadığı 
görüşündedir. 

Anahtar Sözcükler: Toplum, şiddet, bakış açısı, iletişimsizlik 

Yrd. Doç. Dr. Sinem YILDIZ/ Abdulhak KESKİN 

___________________________________________________________ 

 

MP-118 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1.SINIF 
ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM VE YURT DIŞI EĞİTİM 
OLANAKLARINA BAKIŞ AÇILARI 

Gürel B.A. , Akgöbek Z. , Gökkaya G. , Uzunçakmak Z.B. , Saydam C.D. , 
Şanver G. 

Giriş ve Amaç: Klinik öncesi ve klinik eğitim döneminden oluşan 6 yıllık 
tıp eğitiminin sonunda mezunlar için çeşitli eğitim ve çalışma olanakları 
bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin 
mezuniyet sonrası kariyerle ilgili amaç ve düşüncelerini ortaya koymak, 
yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli eğitim olanaklarına bakış açılarını 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında %52,7’si kadın (n=69), %47,3’ü 
(n=62) erkek 131 MÜTF 1. sınıf öğrencisine toplamda 20 sorudan oluşan 
bir anket uygulanmıştır. Anket, mezuniyet sonrasında öğrencilerin uzman 
hekimlik, pratisyen hekimlik ve akademik alana yönelimlerini ölçmeyle 
ilgili sorulardan oluşmaktadır. SPSS 20.00 programı kullanılarak verilerin 
ortalamaları, sıklık dağılımları hesaplandı, ayrıca ki-kare testi kullanıldı. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 19,25’tir (ss=0,94). Katılımcıların 
%44,3’ü (n=58) hazırlık eğitimi almıştır. Mezuniyet sonrası uzmanlık 
eğitimini katılımcıların %93,9’u (n=123) almak isterken %3,1’i (n=4) 
almakta kararsız olduğunu, %3,1 ‘i (n=4) almak istemediğini belirtmiştir. 
Yurt dışında uzmanlık eğitimini katılımcıların %35,1’i (n=46) isterken 
%23,7’si (n=31) istemediğini, %41,2’si (n=54) almakta kararsız olduğunu 
belirtmiştir. Yurt dışı eğitimi için en çok tercih edilen ülke %33,6 (n=44) ile 
Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Yurt dışına gitme nedeni olarak 
katılımcıların %23,7’si (n=31) Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın zorluğunu 
gösterirken %26’sı (n=34) mecburi hizmeti göstermiştir. Katılımcıların 
%55,7’si (n=73) pratisyen hekimlikte daha düzenli bir yaşamın olduğunu 
düşünürken %17,6’sı (n=23) buna katılmamıştır. 

Sonuç: Elde edilen verilerle katılımcıların büyük çoğunluğunun uzman 
hekim olmak istediği sonucuna ulaşıldı. Uzmanlık eğitimini yurt dışında 
almak isteyenlerin ise mecburi hizmet, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın zorluğu, 
mesleki tatmin, bireysel haklar, araştırma olanakları nedenlerinden dolayı 
istediği görüldü. 

Anahtar Sözcükler: Yurt dışı, hekimlik, mezuniyet sonrası eğitim 

Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız/ Burak Ahmet Gürel 

___________________________________________________________ 

MP-119 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
TAŞIYICI ANNELİK VE SPERM BANKASINA BAKIŞ AÇISI 

Aydın İ.A. , Aydın U. , Demir A. , Kocatürk A.C. , Özkan G.S. , Savaş R. 

Giriş ve Amaç: Son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerinde yaygınlaşan ve 
doğal yollardan çocuk sahibi olamayan kişilerin başvurduğu 
yöntemlerden ikisi de taşıyıcı annelik ve sperm bankasıdır. Bu 
araştırmamızda MÜTF Dönem 1 öğrencilerinin birçok tartışmaya konu 
olmuş bu yöntemlere bakış açıları araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: MÜTF Dönem 1 öğrencilerine taşıyıcı annelik ve sperm 
bankasına bakış açılarını sorgulayan bir anket uygulanmıştır. 23 sorudan 
oluşan bu anketin 21’i çoktan seçmeli, diğer ikisi de derecelendirmeli ve 
klasik sorulardır. Dağıtılan 170 anketten 139 tanesi (%81,76) geri 
dönmüştür. Veriler SPSS 20,0 programıyla değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Yaş ortalaması 19,395 (ss=0,945) olan katılımcıların 73’ü 
(%52,5) kadın, 66’sı (%47,5) erkektir. Katılımcılar taşıyıcı anneliğin ahlaki 
uygunluğu durumuna %40,9’u (n=56) uygun değil, %32,8’i (n=45) orta, 
%26,3’ü (n=36) uygun cevabını; dini uygunluğu durumuna %56’sı (n=75) 
uygun değil, %19,4’ü (n=26) orta, %24,6’sı uygun (n=33) cevabını 
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vermiştir. Anne-baba eğitim durumunun ve cinsiyetin taşıyıcı anneliğin 
ahlaki ve dini boyutta değerlendirilmesine etkisi olmadığı da saptanmıştır 
(p>0,05). Katılımcıların %46,1’i (n=64) ülkemizde taşıyıcı anneliğin yasak 
olmasına karşı, %33,8’inin fikri yok (n=47), %20,1’i bu yasağı (n=28) 
destekliyor. Gelecekte herhangi bir sebepten dolayı çocuk sahibi 
olamamaları durumunda taşıyıcı annelik yöntemini tercih etmeye 
%12,2’si (n=17) evet, %42,4’ü (n=59) hayır, %45,3’ü (n=63) belki yanıtını 
vermiştir. Katılımcıların taşıyıcı anneliğin dini-ahlaki uygunluğuyla yasak 
olma durumuna bakış açıları ve yine dini-ahlaki uygunluğuyla bu yöntemi 
tercih etmeleri arasında bir ilişki gözlenmiştir (p<0,05). Kadın 
katılımcıların %1,4’ü (n=1) "taşıyıcı annelik yapar mıydınız" sorusuna evet, 
%76,7’si (n=56) hayır, %21,9’u (n=16) belki yanıtını vermiştir. Erkek 
katılımcılar "sperm bağışında bulunur muydunuz" sorusuna %22,7’si 
(n=15) evet, %54,5’i (n=36) hayır, %22,7’si (n=15) belki cevabını vermiştir. 
Yine erkek katılımcılar "kısır olmaları durumunda eşlerinin sperm 
bankasıyla hamile kalmalarına izin vermeleri" sorusuna %4,5’i (n=3) evet, 
%78,8’i (n=52) hayır, %16,7’si (n=19) belki yanıtını vermişlerdir. 

Sonuç: Öğrenciler bu yöntemlere pek sıcak bakmamaktadır, bu durumun 
da bu yöntemlerin dini ve ahlaki uygunluğuyla ilişkisi vardır. Fakat 
başkalarının bu yöntemleri kullanmasına daha sıcak bakmaktadırlar. 

Anahtar Sözcükler: Taşıyıcı annelik, Sperm Bankası, Yardımcı Üreme 
Teknikleri 

Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız İnancı/ Uğur Aydın 

___________________________________________________________ 

MP-120 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. SINIF 
ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI CİNSEL KİMLİK VE YÖNELİMLERE SAHİP 
BİREYLERE BAKIŞ AÇISI 

Güney B. , Semerci NS. , Söğütlügil SA. , Şen B. , Tekdemir DA., Zıvalı D. 

Giriş ve Amaç: Gerek dini görüşler, gerek yetiştirilme biçimiyle ilgili olarak 
toplumumuzda çoğu bireyin farklı cinsel kimliğe sahip bireylere 
önyargıyla yaklaştığı veya bu bireylerle iletişim kurmaktan kaçındığı tespit 
edilmiştir. Bu araştırmanın amacı MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin sosyal 
açıdan kendilerini nasıl değerlendirdikleri, cinsel kimliklere ve toplumun 
genelinden farklı bir eğilime sahip olan bireylerin yaşam tarzlarına bakış 
açılarını öğrenmektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak 
oluşturulan anket 18 sorudan oluşmaktadır. Veriler SPSS programı 
kullanılarak ortalama, frekans dağılımı ve ki-kare analizleri ile 
değerlendirilmiştir. Katılımcılar MÜTF 1. sınıfta okumakta olan 148 kişidir. 

Bulgular: Katılımcıların %47,3’ü Kız (n=70), genel yaş ortalaması 19 
(ss=0.902) dur. Katılımcıların %78,4’ü (n=116) kendini açık görüşlü olarak 
tanımlamakta, bu kişilerin 98’i (%84,4) bireylerin özel hayatlarını 
istedikleri şekilde yaşamalarını desteklemektedirler, %16,9 (n=25) 
kararsızken, %4,8’i (n=7 ) açık görüşlü olmadığını belirtmekte ve bu 
kişilerin 2’si özel hayatların yaşanmasını desteklemektedirler. 148 
katılımcının 54’ü (%36.48 ) eşcinsel evliliğine ve eşcinsel çiftlerin çocuk 
evlat edinmesine karşıyken, 31’i (%20,9 ) evliliği desteklemekte ancak 
çocuk evlat edinmeye karşı çıkmaktadır. Katılımcıların %66'sının (n=96) 
cevaplandırdığı eşcinselliğin nedenleri sorusunda nedenlerin %40,2 
(n=39) eğilim ve %43,9 (n=43) tercih olduğu belirtilmiş, %60,4 (n=58) 
hastalık olmadığı ifade edilmiştir. 

Sonuç: MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin çoğu kendini dışa dönük ve açık 
görüşlü olarak tanımlamakta, özel hayatların istendiği şekilde 
yaşanmasını desteklemektedir. Eşcinsel evliliği ve bu bireylerin evlat 
edinmesi ağırlıklı olarak desteklenmemektedir. Katılımcıların çoğunluğu 
toplumumuzun konuyla ilgili çok bilinçli olmadığını düşünmekle beraber, 
hekim olduklarında farklı cinsel kimlik ve eğilime sahip bireyleri muayene 
ve tedavi etme süreçlerinde herhangi bir rahatsızlık duymayacaklarını 
belirtmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Cinsel kimlik, cinsel eğilim, toplum 

Yrd. Doç. Sinem Yıldız İnanıcı/ Deniz Athena Tekdemir 

___________________________________________________________ 

MP-121 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
İNGİLİZCE TIP EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇISI 

Ağdar A. E.*, Çetinoğlu I.*, Yüce Z.*, Öztürk E. N.*, Turan M.*, Sarıkaya 
Ö.** 

Giriş ve Amaç: İngilizce olarak verilen tıp eğitiminin avantaj ve 
dezavantajları hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Eğitimcilerin yanı 
sıra öğrencilerin de bu konudaki fikirleri farklılık göstermektedir. Bu 
çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim dilinin İngilizce olmasına 
bakış açıları, İngilizce eğitimi seçme nedenleri, beklentileri ve bu süreç 
hakkındakileri düşüncelerini belirlemek amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma için 15 soruluk bir anket hazırlanmıştır. 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1. sınıfta eğitim gören 200 kişilik 
bir gruba anketler dağıtılmış, 135 tane geri dönüt alınmıştır. ( Katılım 
oranı : %67,5 ) Anket sonuçları IBM SPSS Statistic 20 programında 
değerlendirilmiştir. Bu süreçte istatiksel test olarak Exact test, 
karşılaştırmalı sorularda ise ki kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %48,9’u Anadolu Lisesi, 
%35,6’sı Fen Lisesi, %15,6’sı Özel Lise mezunudur. %71,1’i İngilizce ve 
Almanca ağırlıklı eğitim görmüştür. %60,7’si ise üniversitede ya da lisede 
hazırlık okumuştur. Üniversitede hazırlık okuyanların %26,5’i eğitimi 
yeterli görmektedir. Öğrencilerin %57’si kendi İngilizcelerini yetersiz 
bulurken bu öğrencilerin %88,3’ü İngilizce bilgi üretmekte zorlandıklarını 
belirtmiştir. Öğretim görevlilerinin İngilizce ders anlatma ve sunma 
becerisini yetersiz bulan öğrenciler %60’lık dilimi oluşturmaktadır. Bilim 
dilinin İngilizce olduğunu düşünenlerin oranı %51,1 iken İngilizceyi 
Türkçenin bilim dili olmasında engel olarak görenlerin oranı %7,4’ tür. 
Öğrencilerin mesleki İngilizcelerine katkı sağlayacağı düşünülerek ders 
programına konan medikal İngilizce dersini alan öğrencilerin %33,3’ü bu 
dersi gereksiz olarak değerlendirmiştir. İngilizcesini yetersiz bulduğu 
halde medikal İngilizce dersini almayanlar %81,8’dir. Öğrencilerin %60’ı 
İngilizce eğitim veren bir tıp fakültesini seçtikleri için pişman olmadığını, 
%18,5’i pişman olduğunu, %21,5’i bir fikrinin olmadığını belirtmiştir. 
İngilizce eğitimin Tıpta Uzmanlık Sınavı ( TUS )’nda dezavantaj 
oluşturacağını düşünenler topluluğun %49,6’sını oluştururken %50,4’ü bu 
fikre katılmamıştır. 

Sonuç: Tıp eğitimindeki dil hakkında öğrencilerin fikirlerine değer verip 
bu doğrultuda düzenlemelere gidilmelidir. 

Anahtar Sözcükler: İngilizce tıp eğitimi, tıp öğrencileri 

Doç. Dr. Özlem Sarıkaya/ Emine Nural Öztürk 

___________________________________________________________ 

MP-122 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN 
KADININ TOPLUMDAKİ YERİNE BAKIŞI 

Üstündaş E. Deligöz ME. Dündar OH. Erol S. Cantürk C. 

Giriş ve Amaç: Günümüzde kadına şiddet olayları başta olmak üzere 
kadının toplumdaki yerine yönelik pek çok faktör kadının sağlığını 
etkilemektedir. Bu çalışmada Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin kadının 
toplumdaki yerine yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Yapılan araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencileri oluşturmaktadır. Bu araştırma 9-12 
Mart 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada kullanılan soru 
formu 21 tane çoktan seçmeli, 4 tane likert tipi olmak üzere 25 sorudan 
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Kongre Bildiri Kitapçığı 

oluşmaktadır. Soru formu 160 kişiye dağıtılmış, 146 tanesi geri 
toplanmıştır (%91,2). Sorulara verilen cevaplar istatistik programında 
analiz edilmiş, sıklık dağılımı hesaplanmış ve karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %55,7’si (n=78) kadın, %44,3’ü 
(n=62) erkektir. Katılımcıların %95,2’si (n=139) kadının giydiği kıyafetin, 
takındığı tavrın vb. tecavüzü meşru kılmayacağını düşündüğü 
saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %83,4’ü (n=121) kadına 
şiddet olaylarına günlük konuşmalarında yer verdiklerini bildirmiştir. Bu 
soruya verilen yanıtlarda kadın öğrencilerin daha yüksek oranda olduğu 
(K: %92,2, E: 72,6) ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
saptanmıştır (p≤0.05). Katılımcılar ileride çocuk sahibi olduklarında kız 
çocuklarının ayrı evde yaşamasını %48,6 (n=71), erkek çocukları için ise 
%60,3 (n=88) oranlarda kabul edeceklerini belirtmiştir. Araştırmaya 
katılan erkeklerin %66,1’i (n=41), kadınlarınsa %88,3’ü (n=68) toplumsal 
haklardan yararlanma konusunda kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının 
mümkün olduğunu düşünmektedir (p≤0.05). “Erkek eve yeterli gelir 
getiriyorsa kadın işi bırakmalı mıdır?” sorusuna erkek katılımcıların 
%75,4’ü (n=46) , kadınlarınsa %94,9’u (n=74) hayır cevabını vermiştir 
(p≤0.05). 

Sonuçlar: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinde 
cinsiyete bağlı olarak kadının toplumdaki yerine bakışında belirgin bir 
farklılık olmadığını görülmüştür. Bu sonucun ortaya çıkmasında araştırma 
evreninin yüksek eğitim düzeyinden ve aynı meslek tercihi yapmış 
öğrencilerden oluşması etkili olmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Kadın-erkek Eşitliği, kadın hakları, kadının toplumdaki 
yeri 

Doç.Dr. Özlem SARIKAYA / Oya Helin Dündar 

___________________________________________________________ 

MP-123 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAĞ 
VE SOL EL KULLANIM ALIŞKANLIKLARI 

Çelikoğlu D. , Özay H.E. , Gül G. , Alada M.O. , Bozkurt P. 

Giriş ve Amaç: Geçmişten günümüze sağ ve sol el kullanımı toplumdaki 
bireyler arasında bazı farklılıklar meydana getirmiştir. Bu çalışmada MÜTF 
1. sınıf öğrencilerinin sağ-sol el kullanım alışkanlıkları ve bunun kişiler 
üzerindeki etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma için ekim-aralık ayları arasında literatür 
taraması yapıldı ve anketler hazırlandı; 10-13 Mart tarihleri arasında 167 
kişiye dağıtılan 18 çoktan seçmeli sorudan oluşan anketten 150 geri 
dönüş alındı. Veriler SPSS 20,0 programında değerlendirildi. Karşılıklı 
analizlerde ki-kare testi ve Fisher Exact düzeltmesi uygulandı. 

Bulgular: Araştırmaya katılan MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin %48,3 ü (n=72) 
kadın, %51,7 si (n=77) erkektir. Kadınların %90,3 ünün (n=65), erkeklerin 
ise %87 sinin (n=67) sağlak olduğu belirlendi. Şu anda sağlak olanların 
%15 i daha önce solak olup baskın el tercihini sağ el yönünde 
değiştirdiğini bildirdi. Yoğun duygular yaşadığında bu duyguların 
etkisinden kurtulmakta zorlananların %93,5 inin sağlaklar olduğu görüldü 
(p<0,05) . Sağlaklarda en etkin öğrenme şekli deney, uygulama ve pratik 
yaparak öğrenmek iken (%36,1) solaklarda sezgisel yollar ve görsel 
imgelerle öğrenmenin (%35,3) daha etkili olduğu saptandı. 

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre anketin uygulandığı örneklemdeki 
baskın el dağılım oranı dünyadaki dağılımla paralellik gösterdi. Aynı 
zamanda cinsiyete bağlı olarak da erkeklerde solaklık oranının kadınlara 
göre nispeten fazla olduğu gözlendi. Bulgulara göre baskın elini 
değiştirmek zorunda kalanların yüksek oranda solaklardan oluşuyor 
olması sağ el kullanımının teşvik edildiğinin göstergesidir. Bu kişiler 
önceden solak olmalarına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı baskın el 
tercihlerini sağ el yönünde kullanmak zorunda kalmışlardır. Ayrıca daha 
önce yapılmış araştırmaların aksine yoğun duygular yaşadığında bu 
duyguların etkisinden kurtulmakta zorlananların çoğunluğunun 
sağlaklardan oluştuğu saptandı. 

Anahtar Sözcükler: sağ-sol el, baskın el, el kullanım alışkanlıkları 

Doç. Dr. Özlem Sarıkaya/ Dilara Çelikoğlu 

___________________________________________________________ 

MP-124 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN Y 
KUŞAĞI ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI 

Topçu İ.H. , Çiftçi S. , Oğuz S. , Doğdaş A. , Şaşmaz A.M. 

Giriş ve Amaç: Genç kuşaklar X, Y, Z kuşakları olarak adlandırılır. 1960-
1979 X kuşağı, 1980- 1999 Y kuşağı, 2000 yılından Z kuşağı olarak 
tanımlanmıştır. Bu sınıflandırma değişen dünya, gelişen teknoloji, 
sosyokültürel ve politik yapıya bağlı olarak kuşakların farklı beklenti ve 
karaktere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu araştırmada Y 
Kuşağında yer alan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1. sınıf 
öğrencilerini tanımlayan özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 200 kişiye 21 soruluk anket dağıtıldı, 
151’inden (%75,5) dönüş alındı. Veriler SPSS programında frekans 
dağılımları, nonparametrik test sonuçlarına göre değerlendirildi. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %57’si (n=86) kadın, %43’ü (n=65) 
erkek ve yaş ortalamaları 20,04 +-0.97’dır. Katılımcıların %68,2’si spor 
yapmakta, %26’sı yüzmeyle ilgilenmektedir. Kişilerin %73,5’i proje ve 
araştırma gibi etkinliklerde bazen tek çalışmayı bazen takım çalışmasını 
tercih etmektedir. Tek yabancı dil %59,6, güncel olayları takip edenler ise 
%51,7’dir. Katılımcıların %92,7’si teknolojiden aktif bir şekilde 
yararlanmakta, %45’i sosyal ağları çoğu zaman kullanmaktadır. Sadakat 
probleminde katılımcıların %55’i çalıştığı şirkette kalmayı tercih etmiştir. 
Katılımcıların %51,7’sinin tıbbı seçmelerindeki en önemli etken topluma 
fayda sağlama isteğidir. Haksızlığa uğradıklarında duruma tepkisiz 
kalmayacaklarını belirtenler %83,5’dir. Yüzde 48,3’ünde rol model alınan 
kişilerin desteğinin motivasyonlarını daha çok arttırdığı, kadın 
katılımcılarda bu oranın daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). 
Katılımcıların %78,1’i genellikle sabırsız olduklarını, %47,7’si rekabetin 
çalışmaları için olumlu etki yarattığını belirtmiştir. Katılımcıların %61,6’sı 
üstleri ile ilişkilerinin iyi ve motive edici olmasını istemektedir. 

Sonuç: Verilere göre katılımcılar güncel olayları takip etmekte, 
çalışmalarında ve projelerde bazen tek, bazen takım halinde çalışmayı 
tercih etmektedir. Sosyal paylaşım araçları yüksek oranda 
kullanılmaktadır. Tıbbı seçmedeki en büyük etken topluma fayda sağlama 
isteğidir ve haksızlıklara karşı kayıtsız kalınmadığı ve müdahale edildiği 
anlaşılmıştır. Çalışma performansında ve motivasyon artışında kadınlar 
erkeklere rol model alınan kişilerin desteği ve yol göstermesinden daha 
çok etkilemektedirler. 

Anahtar Sözcükler: Y kuşağı, sadakat, güncel olaylara bakış, rekabet, 
sabırsızlık, motivasyon, sosyal ağlar 

Doç. Dr. Özlem Sarıkaya/ Seren Oğuz 

 
 
MP-125 

DUYGUSAL ZEKÂNIN HAYATIMIZA ETKİLERİ 
 
Avşaroğulları İ. , Kırmacı C. , Yamuç B. , Karataş H. , Kösten M. 

Giriş ve Amaç: Duygusal zekâ, kendisinin ve başkalarının duygularını 
anlayabilme, farklı duyguları ayırt edip adlandırabilme ve bu bilgileri 
davranış ve düşüncelerine yansıtabilme yetisidir. Bu araştırmanın amacı, 
Marmara Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin duygusal zekâ konusunda 
farkındalığı ve etkin kullanma becerisini saptamaktır.  



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 15. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 
 
 

Kongre Bildiri Kitapçığı 

Gereç ve Yöntem: Bu amaç doğrultusunda 4’ü demografik, 9’u kapalı uçlu 
ve 5’i derecelendirme olmak üzere 18 soru içeren anket 167 öğrenciye 
dağıtıldı ve toplanan veriler SPSS programında değerlendirildi. 

Bulgular: Ankete katılanların %53,9’u kadın, %46,1’i erkektir. 
Katılımcıların %40,4’ü Anadolu Lisesi, %36,1’i Fen Lisesi mezunudur. 
Araştırmaya katılanların %13,2’si daha önce EQ testi yaptırmıştır; 
bunların %59,1’i kadın, %40,9’u erkektir. Duygusal zekânın en çok 
etkilendiği düşünülen faktörler arasında; yaş (%85), cinsiyet (%80,2) ve 
aile değerleri (%77,2) belirtilmiştir. Duygusal zekânın cinsiyetten 
etkilendiğini düşünenlerin %57,5’i kadın, %42,5’i erkektir. Katılımcıların 
özeleştiri yapma sıklığı %60,8 oranında “sık sık” olarak belirtilmiştir. 
Araştırmaya katılanların %83,8’i duygusal zekânın günlük hayattaki seçim 
ve kararlarla ilişkisi olduğunu düşünmektedir. Bunun yanı sıra duygusal 
zekânın zamanla geliştirilebileceğine inananlar %62,9 idir.  

Sonuç: MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu duygusal zekânın, 
hayatlarındaki seçim ve kararlarına etkisi olduğunu ve zamanla 
geliştirilebilir olduğunu düşünmektedir. Elde edilen bulgulara göre 
duygusal zekânın en çok etkilendiği faktörler ise yaş, cinsiyet ve aile 
değerleri olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Duygusal zekâ, EQ, duygusal zekânın hayatımıza 
etkileri 

Özlem SARIKAYA/ Ümmü Berra Yamuç 
___________________________________________________________ 

MP-126 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE BAKIŞ 
 
Uzun A. , Topal S. ,  Akbaş S. , Batum G. , Zengin S. 

Giriş ve Amaç: Son dönemde yaşanan ölümlü kazalar sonrası iş sağlığı ve 
güvenliği konusu sıkça gündeme gelmeye başlamıştır. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre Türkiye,  100.000 çalışan başına 
ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sıraya 
yerleşmiştir. Çalışmanın amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 
1 öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki görüşlerinin 
değerlendirilmesidir. İşyeri hekimliği konusu da çalışma kapsamındadır. 

Gereç ve Yöntem: Anket, 9-13 Mart 2015 tarihleri arasında Dönem 1 
öğrencilerinden 150 kişiye dağıtılmış olup 135 (%62,5) kişiden geri dönüş 
alınmıştır. Çoktan seçmeli ve açık uçlu 17 sorudan oluşmaktadır. Veriler 
SPSS 20.00 programına girilerek sayı ve yüzde hesaplamaları yapılmış, 
karşılaştırmalar için Ki-Kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan 135 kişinin %49,6’sı (67) kadın, %50,4’ü (68) 
erkektir. Ankete katılanların %16,3’ü (22)  6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu hakkında kısmen de olsa bilgiye sahip olduğunu 
düşünürken, %83,7’si (113)olumsuz cevap vermiştir. Öğrencilerden 
%43,8’i (56) iş kazalarından sorumlu kesimi işveren, %27,3’ü (35) 
denetleyici kurum, %21,9’u (28) da hükümet olarak görmektedir. 
Katılanların %57,3 ‘ü (74) kazalara önlem olarak cezai yaptırımların 
artırılması gerektiğini düşünürken, %25,2’si (33) işçi ve işverenlerin 
bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Meydana gelen kazaların 
kader olarak nitelendirilmesini doğru bulan kesim %13,5 (18) iken; 
%86,5’i (115) doğru bulmamaktadır. Öğrencilerin sadece %35,8’i (48) 
işyeri hekimliği hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. İleriki meslek 
hayatında işyeri hekimi olarak çalışmayı düşünmeyenler %50,4’lük (68) 
kesimi oluşturmaktadır. 

Sonuç: Elde edilen verilere göre büyük bir kesim kazaların meydana 
gelmesinde işvereni sorumlu tutarken, buna çözüm olarak cezai 
yaptırımların artırılması gerektiğini düşünmektedir. İşyeri hekimliği 
hakkında yeterli bilgiye sahip kesimin genele göre az ve buna paralel 
olarak da işyeri hekimi olarak çalışmayı planlayanların sayısının düşük 
olduğu saptanmıştır.     

Anahtar Sözcükler: İş sağlığı ve güvenliği, iş kazası, işyeri hekimliği 

Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar/Sena Zengin 
 
 

MP-127 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MİSTİK 
GÜÇLERE BAKIŞ AÇISI 
 
Ağar G.B. , Çetin S. , Gönenç İ. , Keskin A. , Temiz S.E. , Zeynalov İ. 
 
Giriş ve Amaç: Metafizik ögeler ve mistik güçler günlük yaşantımızda 
çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada mistik ögelerin 
günlük yaşantımızdaki yeri araştırılmıştır 
 
Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine 2’ si 
açık uçlu 15’ i çoktan seçmeli olmak üzere 17 sorudan oluşan bir anket 
uygulanmıştır. Dağıtılan 194 anketten 162 geri dönüş alınmıştır (%83,5). 
Elde edilen veriler exact ve chi-square testleri uygulanması için SPSS 22 
programıyla değerlendirilmiştir. 
 
Bulgular: Ankete katılan öğrenciler 88 kadın (%54,3) ve 74 erkek (%45,7) 
olmak üzere toplam 162 kişidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %82,1’ i 
bir dine inanmaktadır. Araştırmada rüya tabirlerine inanmayanların oranı 
%25,9 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin %6,8’ i fala inanırken hayatında 
en az bir kere falcıya gitmiş olanların oranı %23,4 olmuştur. 
Katılımcılardan uğurlu eşyaya sahip olanların oranı %28,3 iken batıl inancı 
olanların oranı %18,5’ te kalmıştır. Katılımcıların hakkında en az bilgi 
sahibi olduğu mistik ögenin ‘lucid dreaming’ olduğu görülmüştür. En az 
inanılan metafizik olgu reenkarnasyon olmuştur. Dünya dışı varlıklara 
inananlar ise 103 kişiyle araştırmaya katılanların %63,6’ sını 
oluşturmuştur. 
 
Sonuç: Öğrencilerin bir dine inanma oranlarının yüksek, diğer metafizik 
olgulara inanma oranlarının ise düşük olduğu tespit edilmiştir. Rüya 
tabirlerine inanma oranı bu konuda istisna oluşturarak yüksek çıkmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: mistik güçler, metafizik, batıl inanç, rüya tabirleri 
 
Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar/ İlksen Gönenç 
 
 
MP-128 

KOKUNUN FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ 
 
Saral S.C. , Yıldırım Y.İ. , Akın S. , Mahiroğlu C.F. , Mert B. , Kökkaya Y.E. 

Giriş ve Amaç: Tarih boyunca kokuların insan üzerindeki etkileri 
incelenmiş ve koku çeşitli hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılmıştır. 
Koku dediğimiz kavram bir yönüyle algılama ve yorumlamadır. Kokunun 
diğer duyulardan bazı farklı yönleri olmakla beraber, hem evrimsel olarak 
çok eski olması hem de davranışlarımız üzerinde doğrudan bir etkiye 
sahip olması bakımından önemlidir. Çalışmamız kokunun insanların 
sosyal yaşamlarındaki davranışları üzerindeki etkilerini ve hafıza ile 
ilişkisini fizyolojik ve psikolojik açıdan ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Yapılan çalışmalar sonucu 18’i çoktan seçmeli ve bir 
ucu açık olmak üzere bir anket hazırlandı. Marmara Tıp Fakültesi 1.Sınıf 
öğrencilerine uygulandı. 120 (%60,0) kişiden geri dönüş alındı. SPSS 20,0 
programıyla veri girişi yapıldı. Ki-kare testiyle analiz edildi. 

Bulgular: Araştırmamızda uyguladığımız ankette 69’u kadın (%57,5), 51’i 
erkek (%42,5) olmak üzere 120 katılımcı bulunmaktadır. Ankete 
katılanların %95,8’i kokunun iştah üzerinde etkili olduğunu 
düşünmektedir. Katılımcıların %64,2’si en rahat ettikleri yerin kendisine 
has bir kokusu olduğunu düşünürken %74,8’i bir bebeğin annesini 
tanımasında kokunun çok etkili olduğunu belirtmektedir. Bir kişinin 
yaşamının bir bölümünde kullandığı bir kokunun, hayatının o bölümünü 
hatırlamasında katılımcıların %40,0’ı çok etkili olduğunu, %53,3’ü etkili 
olduğunu söylerken %6,7’si bu fikre katılmamaktadır. Ayrıca katılımcıların 
%95,0’i direkt olarak kokunun hafıza üzerinde etkili olduğunu kabul 
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etmektedir. Öğrencilerin yaklaşık yarısı (%56,7) ruhsal durumuna göre 
kullandığı kokuyu değiştirmezken %30,8’i bazı durumlarda değiştiririm, 
%12,5‘i ise evet değiştiririm diye ifade etmiştir. Katılımcıların %43,3’ü 
hoşuna giden kokuları daha net hatırlarken, %28,3’ü sevmediği kokuları 
daha net hatırladığını ifade etmiştir. %28,3’ü ise arada fark olmadığını 
belirtmiştir. Son bulguyla cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. 

Sonuç: Koku diğer 5 duyu arasında ilk sırada gösterilmemesine rağmen 
yapılan araştırma sonucunda kokunun insan davranışı ve hafıza üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Koku, hafıza 

Mehmet Ali Gülpınar/ Sami Can Saral 
 
 
MP-129 

ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLIK DÖNEMİNİN SINAV SONRASINA ETKİSİ 
 
Aktaş A. , Aydın B.B. , Çelik Ş. , Çetin M. , Mokan L. , Tayyar N. 

Giriş ve Amaç: Üniversiteye giriş sınavı (YGS-LYS), akademik eğitim almayı 
amaçlayan öğrencilerin tabi tutulduğu bir değerlendirme biçimidir. 
Çalışmamızın amacı, sınava hazırlanırken geçirilen zorlu sürecin sınav 
sonrasındaki etkisini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıfta okuyan 
134 öğrenciye sınava hazırlık döneminde ve sonrasında yaşadıkları 
fiziksel, ruhsal, sosyal ve davranışsal değişiklikler konusunda 28 soruluk 
anket uygulanmıştır. Anket 27 çoktan seçmeli ve 1 açık uçlu soru 
içermektedir. Verilerin sayı ve yüzde (%) değerleri tespit edilmiş, 
değerlendirilmesinde SPSS 20,0 kullanılmıştır. Bulgularda anlamlılık için 
Chi-square testi uygulanmış, p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul 
edilmiştir. 

Bulgular: Anket sonuçlarına göre sınav sonrasında öğrencilerin %39,8’inin 
arkadaş ilişkileri, %32,6’sının aile ilişkileri iyileşmiştir. Sınav döneminde 
sosyalleşmeye ayrılan süre %8,3 “hiç”, %40,6 “az”, %33,1 “orta”, %13,5 
“oldukça” iken sonrasında %4,5 “hiç”, %19,7 “az”, %34,1 “orta” ve %31,1 
“oldukça” şeklindedir. Öğrencilerin %9,8’i sınava hazırlanırken ilaç 
kullanmış ve bunların %35,3’ü sınav sonrasında devamlılık göstermiştir.  
Sınav sonrasında hobilere geri dönülmüş(%43,2) veya sınav öncesine 
göre daha fazla zaman ayrılmıştır (%43,2) ancak verimli ders 
çalışılamadığı (%35,6) veya bazen verimli çalışılabildiği (%45,5) ortaya 
çıkmıştır. Sınav sonrasında, öncesine göre uyku süresinin arttığı (%48,5) 
ya da düzensizleştiği (%16,2) belirtilmiştir. Cevaplayanların %43,7’si 
sınava hazırlanırken aldıkları kiloyu geri vermiş, %40,8’i ise kilosunda 
değişiklik yaşamamıştır. %47,4 oranla kişiler sınav döneminde stresin 
bedensel etkisini görmemişlerdir. Sınav sonrasında rahatsızlık 
hissetmediğini söyleyenlerin oranı %69,7’ye yükselmiştir. Halen devam 
eden rahatsızlıkların başında dikkat /konsantrasyonda (%13,6) ve 
özgüvende (%4,5) azalma gelmektedir. Son olarak sınav döneminde 
öğrencilerin %50,4’ü “Kader/Kısmet”, %22,6’sı “Yeter/Bıktım”, %3,5’i 
“Zengin eş bulurum” anlamlarında ve %13,0 oranındaysa argo sözleri 
sıkça kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Sonuç: Üniversiteye hazırlık döneminden sonra sosyal ve gündelik 
hayatta iyileşme görülürken dikkat ve konsantrasyonda bozukluklar 
devam etmektedir. Bedensel ve ruhsal iyileşme henüz 
tamamlanmamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Sınav, hazırlık, stres, etki  

Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar/ Lale Mokan 
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RENKLERİN CANLILAR ÜZERİNE ETKİSİ 

Şengül G. , Yaşar H.C. , Tekin M. , Soyiç K. , Erdem Y. , Aygün Y. 

Giriş ve Amaç: Renkler insanın ruh halini yansıtır ve etkiler. Sadece ruh 
halini değil, sağlığını ve enerjisini de etkiler. Renklerin insan üzerindeki 
etkileri nedeniyle gerek giysi seçiminde gerekse yaşadığımız mekânları 
boyarken renk seçimine dikkat etmek gerekir. Renklerin insan üzerindeki 
etkileri sağlık, psikoloji, alışveriş, üretim, zihinsel ve fiziksel performans 
gibi konularda kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı, renklerin Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencileri üzerindeki etkisini 
incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada kullanılan, 2’si demografik, 1’i çoktan 
seçmeli, 18’i tanımlı ifadeler olmak üzere toplam 21 sorudan oluşan 
anket 175 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisine 
dağıtılmış ve 150 tanesi (%85,7) cevaplandırıldıktan sonra toplanmıştır. 
Elde edilen veriler SPSS 20,0 programına sayı ve yüzde dağılımları 
hesaplandı. 

Bulgular: Ankete katılan 150 kişinin %52,0’si ( n=78) kadın , %48,0’i 
(n=72) erkektir. Katılımcıların çoğu %59,3 (n=89) ile hayatlarının büyük 
bölümünü Marmara Bölgesi’nde geçirmiştir. En sevilen renk %34,0(n=51) 
ile mavidir. Katılımcılara yöneltilen sorulardaki soyut kavramlarda; aşkın 
rengi %71,6(n=106) ile kırmızı, korkunun rengi %52,7(n=78) ile siyah, 
nefretin rengi %35,1(n=52) ile siyah, iştahın rengi %22,3(n=33) ile sarı, 
heyecanın rengi %22,3(n=33) ile kırmızı, mutluluğun rengi %33,1(n=49) 
ile mavi, huzurun rengi %43,2(n=64) ile mavi, endişenin rengi 
%25,7(n=38) ile gri, yanlışın rengi %49,3(n=73) ile kırmızı, liderliğin rengi 
%17,6(n=26) ile kırmızı ve mavi, ölümün rengi %58,8(n=87) ile siyah 
olarak tespit edilmiştir. Ayrıca MÜTF bazlı sorularda komiteler 
%22,3(n=33) ile siyah, amfiler %31,1(n=46) ile beyaz, laboratuvarlar 
%47,3(n=70) ile beyaz şeklinde tercih edilmiştir. 

Sonuç: Anket sonuçları göstermektedir ki bazı soyut kavramların 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine çağrıştırdığı 
renkler genel olarak benzerdir. Pozitif duyguların çoğunlukla açık renkleri; 
negatif duyguların koyu renkleri çağrıştırdığı görülmektedir. Sonuç olarak 
renkler insanların psikolojisini etkilemekte ve aynı zamanda yaşam 
alanlarını belirlemekte yönlendirici olmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Renk, ruh hali, MÜTF 

Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar/ Kardelen Soyiç 
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MÜTF 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLAÇ KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ve 
FOLKLORİK TIP 

Akcan B. , Arabacı Ş. , Kablan H.E. , Kalıntaş E. , Sahar A. A. 

Giriş ve Amaç: İlaç ulaşılabilirliğinin kolaylaştığı günümüzde, akılcı ilaç 
kullanımı önemli bir kavram haline gelmiştir. Ancak,  geleneklerle 
günümüze kadar gelen folklorik tıp halk arasında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı, MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin ilaç 
kullanım alışkanlıklarını ve folklorik tıp uygulamaları hakkındaki 
görüşlerini belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma öğrencilerin ilaç kullanım alışkanlıklarını 
ve folklorik tıp uygulamaları hakkındaki görüşlerini sorgulayan 14 adet 
kapalı uçlu soru, 1 adet açık uçlu soru, 1 adet likert skaladan oluşan anket 
ile dönem bir amfisinde 200 öğrenciye dağıtılmış ve 173 adet geri dönüş 
(%86,5) alınmıştır. Veriler IBM SPSS 20 programına işlenmiş; yüzde, 
frekans tabloları ve karşılaştırmalı verilerde chi-square testi kullanılarak 
analiz yapılmıştır.  
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Bulgular: Ankete katılan öğrencilerin %47,4'ü kadın, %52,6'sı erkektir. 
Katılımcıların %79,2'sinin reçetesiz ilaç kullandığı sonucu ortaya çıkmıştır. 
Katılımcıların %39,3'ünün kendilerini rahatsız hissettiklerinde hekime 
başvurduğu, geri kalanın ise reçetesiz ilaç veya bitkileri kullandığı 
belirlenmiştir. Katılımcılar en fazla grip ve soğuk algınlığı (n=96) ve ağrı 
(n=52) nedeniyle reçetesiz ilaç kullandıklarını belirtmiştir. Katılımcıların 
%39,3'ü ilacı kullanmadan önce prospektüsü okumadığını belirtmiştir. 
Ayrıca 23 öğrenci kronik bir hastalığı nedeniyle düzenli olarak ilaç 
kullandığını belirtmiş, bunların da 21'i ilaçlarını aksattığını bildirmiştir. 
Folklorik tıp uygulamalarından bitkisel tedavinin en çok duyulan (%95,4) 
ve uygulanan (%59,5) yöntem olduğu, kurşun döktürme ve hocaya 
gitmenin ise en çok duyulan ama uygulanmayan folklorik tıp yöntemi 
olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %60,7'sinin daha önce tedavi 
amaçlı şifalı otları kullandığı ve en fazla ıhlamur (n=56) ve naneyi (n=22) 
tercih ettikleri görülmüştür. Şifalı ot kullanımının kadınlarda erkeklere 
göre daha sık olduğu saptanmıştır (K:%74,4; E:%48,4; p<0,05). 

Sonuç: Araştırmamızın bulgularına göre, öğrenciler arasında akılcı ilaç 
kullanımının düşük olduğu, folklorik tıp uygulamalarının ise yüksek 
olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Folklorik tıp, akılcı ilaç kullanımı, bitkisel tedavi 

Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya/ Şule Arabacı 
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN 
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA VERDİKLERİ ÖNEM 

Çağatay N. , Öztürk Y. , Aydın B. , Mahmutoğlu S. , Kutlu F. 

Giriş ve Amaç: Ülkemizde ve dünyada, ağız ve diş hastalıkları en önemli 
sağlık sorunları arasındadır. Ağız ve diş bakımında asıl görev kişinin 
kendisine düşmektedir. Yeterli zaman ayırarak, sistemli bir şekilde yapılan 
bakım ile birçok sorunun oluşması engellenebilir. Buna rağmen yaşamı 
tehdit etmediği için ağız ve diş sağlığına gereken önem verilmemektedir. 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin ağız ve diş 
sağlığı konusundaki tutum ve alışkanlarını araştırmaya yönelik olarak 
düzenlenmiş bir çalışmadır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıfa devam 
eden 145 öğrenciye ağız ve diş sağlığı ile ilgili tutum ve alışkanları tespite 
yönelik 15 adet çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. 
Veriler, SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya 78’i kadın (%53,8), 67’si erkek (%46,2) olmak üzere 
yaş ortalaması 19,23 olan toplam 145 öğrenci (tüm sınıfın %67) katıldı. 
Katılımcıların %63,4’ü dişlerini günde iki defa fırçalarken, %17,2’si günde 
iki defadan fazla, %14,5’i bir defa ve %4,9’u günde 1 defadan daha az 
fırçalamaktadır. Öğrencilerin %75,2’sinin ortalama diş fırçalama süresi 1-
3 dakika iken, %13,8’inin 1 dakikadan az, %11’inin ise 4 dakikanın 
üzerindedir. Katılımcıların %22,8’i diş ipi kullandığını, %27,6’sı ağız 
çalkalama suyu kullandığını belirtti. Ağız çalkalama suyu kullanmayanların 
büyük çoğunluğunun diş ipi de kullanmadığı ortaya çıktı (p<0,005). 
Katılımcıların ortalama dörtte üçü sadece gerektiğinde diş hekimine 
gittiğini belirtti. Ankete katılanların %69,7’si ağız ve diş sağlığına gereken 
önemi verdiğini düşünmektedir. 

Sonuç: Araştırmamızdan elde edilen sonuçlara göre katılımcıların büyük 
çoğunluğunun dişlerini yeterince fırçaladığı ancak, diş ipi, ağız çalkalama 
suyu kullanmadığı ve düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gitmedikleri 
saptanmıştır. Bu durum, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf 
öğrencilerinin diş sağlığı konusundaki tutumlarının değişmesi için 
müdahalelere ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Diş, diş hekimliği, ağız ve diş, ağız, ağız ve diş sağlığı 

Doç. Dr. Çiğdem Apaydın/ Nur Sena Çağatay 
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 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. 
SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Sarı E., Pehlivan G., Karaoğlu T., Özkan B. 

Giriş ve Amaç: Bilişim teknolojileri (bilgisayar, telefon, tablet…) gündelik 
hayatımızda giderek artan bir öneme sahiptir. Bu etkinin izleri üniversite 
öğrencilerinin ders dinleme, çalışma ve öğrenme yöntemlerine de 
yansımaktadır. Bu çalışma, bilişim teknolojilerinin Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi öğrencilerinin üniversite eğitim hayatlarını nasıl ve ne 
derece etkilediğini tespit etmek için yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bilişim teknolojilerinin dersler üzerine etkisini 
sorgulayan bu ankette, 1 tanesi açık uçlu olmak üzere katılımcılara 18 
tane soru yöneltilmiştir. MÜTF 1. Sınıf öğrencilerine 120 tane anket 
dağıtılmış ve anketlerin 105 tanesi (%87,5) geri dönmüştür. Veriler SPSS 
20 programı ile analiz edilip, frekanslarına göre düzenlenmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların %63,8’i kadın (n=67) %36,2’si erkektir (n=38). 
DeğerIendirilen anketlere göre 1. Sınıf öğrencilerinin %34,3’ünün 
gündemi takip etmek ,%19’unun film izlemek, %17,1’ini mesajlaşmak, 
%10,5’inin ders çalışmak,%7,6’sının araştırma yapmak, %1,9’unun ise 
diğer amaçlarla interneti sıklıkla kullandığı görülmüştür. Katılımcılara 
“Araştırma yaparken internet üzerinde hangi kaynaklara güvenirsiniz?” 
diye sorduğumuzda ise %37,1’inin Wikipedia’ya, %30,5’inin Google 
Academics’e, %26,7’sinin resmi tıbbi sitelere, %5,7’sinin ise forumlara 
güvendiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin %49,5’i sık sık,%32,4’ü sadece bir 
iki kez ders esnasında telefona baktığını belirtmiştir. Bunun yanında 
%10,5’i telefona hiç bakmadığını,%7,6’sı ise telefonu elinden 
düşürmediğini ifade etmiştir. 

Sonuç: Araştırma bulgularına göre, MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin büyük 
çoğunluğunun ders çalışırken teknolojik araçlardan faydalandığı gözlendi. 
Ancak öğrencilerin bir kısmı ise internet kullanımını dikkat dağıtıcı bir 
unsur olarak görmektedir. Öğrencilerin yarısından fazlasının da ders 
çalışırken hazır ders sunumlarından yararlandığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Bilişim teknolojileri, ders çalışma, internet kullanımı 

Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya/ Bige Özkan 
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MÜTF 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN LİSE EĞİTİM SÜREÇLERİNE BAKIŞ AÇISI 

Demiröz M., Doğu S., Kayıkçı G., Kaynar E. 

Giriş ve Amaç: Türkiye’de mevcut olan eğitim sisteminden dolayı farklı 
tarzda eğitim programı uygulayan liseden gelen öğrencilerin Marmara 
Üniversitesi bünyesinde toplandığı bilinmektedir. Bu araştırma; hayatı, 
kişiliği ve yönelimleri 4- 5 yıl boyunca okuduğu ve mezun olduğu lise 
tarafından etkilenen bireyin, lise tarafından kendine tanınan eğitim 
fırsatlarını nasıl değerlendirdiğini, bu fırsatlara bakış açılarını saptamak 
için yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Hazırlanan 21 soruluk ankette açık uçlu, çoktan 
seçmeli, derecelendirmeli sorulara yer verilmiştir. 17-20 Mart 2015 
tarihlerinde MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinden 160 kişiye dağıtılan 
anketlerden 123 tanesine katılım sağlanmıştır (katılım oranı %76,9). 
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Anketlerden toplanan veriler ‘SPSS 20’ programı kullanılarak analiz 
edilmiş; verilerin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları, sıklık 
dağılımları hesaplanmıştır.  

Bulgular: Araştırmamıza katılan ve yaş ortalaması 19,41 olan (standart 
sapma=1,02) sınıf öğrencisinden % 53,7’si kadın (n=66) , %46,3’ü erkektir 
(n=57). Araştırmaya katılan öğrencilerin %33’ ü fen lisesi (n=41),  %40’ ı 
anadolu lisesi (n=50),  %8’i anadolu öğretmen lisesi (n=10) , %14’ ü özel 
lise (n=18) mezunudur. Öğrencilere laboratuvarlarına donanım 
bakımından puan vermeleri istendiğinde 5 üzerinden ortalama 2,65 
verilmiştir. Laboratuvara verilen en yüksek puan özel lise, en düşük puan 
anadolu lisesi mezunu öğrenciler tarafından verilmiştir. Lisenin kişisel 
yetenekleri geliştirmesinde rol oynadığını düşünenler fen lisesinde %19,5, 
anadolu lisesinde %24, anadolu öğretmen lisesinde %20, özel lisede 
%44,4 oranındadır. Eğitim sisteminin davranışları nasıl etkilediğinin 
sorulduğu çoktan seçmeli soruda en çok olumsuz anlam içeren şıklar 
işaretlenmiştir. 

Sonuç: Araştırma sonucu değerlendirildiğinde okulun laboratuvar 
donanımı, öğrencilerin kendilerini ifade edebileceği platform varlığı ve 
öğrenciye kültürel anlamda sağladığı fırsatlar bakımından farklı lise türleri 
değerlendirildiğinde memnuniyet açısından özel liselerin olumlu yönde 
değerlendirildiği öngörüldüğü gibi gözlemlendi. 

Anahtar Sözcükler: Lise, eğitim sistemi, yetenek, kişisel gelişim 

Doç. Dr. Özlem Sarıkaya/ Ebru Kaynar 
 
 

MP-135  

THE EFFICIENCY OF THE MARMARA UNİVERSITY MEDICAL FACULTY 
YEAR ONE COURSE ONE PROGRAM 

Low A.*,  Marzoog M. M. A. G.*,  Abdolselam F* 

Background: The aim of this study was to determine analytically and 
theoretically how efficient the Marmara Medical Year One course one 
program is. It aims to see if the (Y1C1) program itself as a source of 
medical education is sufficient enough for students to pass the exams 
and achieve an above average score respectively. 

Material & Method: For this study 151 students filled out a questionnaire 
containing 21 questions related to their study habits, success rate in 
exams, level of English and personal opinion of the (Y1C1) program. For 
the analysis, frequency tables and Independent T tests were carried out 
in SPSS 22. 

Results: The research comprised of 71 females (47%) and 80 male (53%) 
students with a mean age of 19. 133 students (88%) passed the first 
committee exam. The frequency of attending the lectures, effort put in 
studying the slides and study hours per week had the highest statistical 
significant relationship to the passing of the exam. The average score of 
the (MUMF Y1C1) exam is 63.08 (ss= 16.26). The only significant 
relationship of students scoring above average was their effort put in 
studying the past exam paper (p=0.43). As the highest number, 60 
students (48,3%) say the (Y1C1) exam had a medium difficulty level. 
39.7% of students believe that problem/s do exist in the system and 
most either have no idea or believe that the program is not on the same 
level as other medical universities in Turkey. 

Conclusion: The results show that the students who both passed the 
exams and scored above average relied mostly on the materials of the 
(MUSM Y1C1) program proving it quite efficient for its own system. The 
students views of the programs efficiency however, deferred. The 
efficiency of the (MUSM Y1C1) program is concluded to be respective to 
the meaning of “Efficiency”. 

Keywords: University, medical education, efficiency 

Prof. Dr. Sinem Yildiz/ Angeline Low 
 
 
MP-136 
 
TAKING CARE OF HEALTH AMONG 1ST YEAR MEDICAL STUDENTS  
 
Aldawood A. , Almubarak M. , Alhılal J. 
 
Background: Taking care of health is so important for everyone. Most of 
the people think medical students are an ideal people of taking care of 
health. This objective is to find the variability on taking care of health 
among 1st year medical students. We are trying to find some aspects 
that are related to taking care of health and to compare it between male 
and female. 
 
Material and method: This survey consists of 20 questions is distributed 
among 157(age between 17 and 22)  1st year medical students. It 
includes 91 female and 66 male (58% female and 42% male). The mean 
of the age is 19.43 with a standard deviation of 1.039. To analyze the 
results of the research, we used the spss program. 
 
Results: When we asked about reading books about health care we 
found that only 20,4% (N=32) of the students are fond of that. And there 
was a 30,6% (N=48) of the students who said it is easy to take care of 
health while 15,9% (N=25) said it is difficult. Also, we found that in 
general there is a 36,9% (N=58) of the students drink alcohol. The mean 
of the hours that students spend on their electrical devises is 4,7. When 
we compared between the mean of male and female sleeping hours, 
there was not that difference ( male: 7.12 female: 7.34 ). 74.5% (N=117) 
of the students said that it is important to use a suitable bed. Both male 
and female said that they are taking care of their health in general ( for 
male: 63,6% and for female: 64,8% ). In addition, the research shows that 
17,6%(N=16) of female and 13,6%(N=9)  of male are smokers. 
 
Conclusion: According to our results the first year medical student take 
care of their health in general and there is not that much difference 
between males and females. 
 
Keywords: care of health, lifestyle. 
 
Yrd. Doc. Sinem Yıldız / Abdullah Al dawood  
 
 

MP-137 

 STUDY HABITS OF FIRST-YEAR STUDENTS AT MARMARA UNIVERSITY, 
FACULTY OF MEDICINE 

Rezai E. , Fayazi R. , Saeedi W. , Rahimi Z. , Alajmi M. 
 
Background: The desire to achieve success is present in all human beings’ 
internal emotion. The key to success could be many, however the master 
key is an effective studying. Students’ expectation from their studying is 
to get a better result. In this research, we mostly tried to find out about 
the policy of how first-year-medical students study, their place of 
studying and the amount of time they spend on studying. 
 
Material and Method: A questionnaire consists of 22 questions was 
prepared and given to 150 first-year-medical students but were taken 
back 141 (48,9% female and 51,1% male). There were mostly multiple-
choice questions about their method of studying as well as open-ended 
questions about the time they study and take break. SPSS 20 was used 
for analysis. 
 
Results: The majority of the students (37,6%) preferred staying with their 
family as accommodation. We found that most of the students (51,1%) 
study only before the exam and only (39,7%) have regular studying. In 
terms of lecture language, 56% preferred the lectures to be in their own 
language but only 21,3% preferred a foreign language. In terms of the 
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degree of understanding the lectures, most of the students (42,6%) said 
that they understand mostly and (40,4%) not sufficiently but only 2,8% 
completely.  
 
Conclusion: Studying is to learn not just to pass the exam. However, 
according to the research, most of the students study only to pass the 
exam. Finally, the research shows that at least half of the students face 
difficulty finding an effective study habit. 
 
Keywords: Study habits, medical students 
 
SİNEM YILDIZ / Rohullah Fayazi 
 
 
 
MP-138 
 
STUDYING HABITS AND TECHNIQUES. 
 
Hosny M.H. , Salman A. , Mbude E. , Alshathri Y. , Jameel S.  
 
Background: In our daily academic lives, we observed how studying 
habits and techniques vary among students. These variations could be as 
a result of changed educational systems, different studying environments 
and different educational backgrounds. We conducted this research to 
understand how the participants study and also to analyze the 
effectiveness of their studying techniques in accordance with their 
academic success. 
 
Material and Method: Our questionnaire of 24 multiple choice questions 
was distributed amongst students. We distributed 150 questionnaires 
and we got 136 answered questionnaires in return. The SPSS v19 was 
used to record, analyze and make comparisons of the data we collected. 
 
Results: Out of our 136 participants, 51,5% (n=70) were females and 
48,5% (n=66) were males. Our research was conducted amongst 
students between the age group of 17-22 years. Mean exam score was 
66.96%. Although 53,7% (n=73) of our participants attended the 
language preparation class, 66,2% (n=90) said ''yes'' to english reducing 
their understanding of the lectures. Attendance of lectures was observed 
to have the main effect on our participant's exam scores (p=0.008) 
having been followed by understanding of the lectures (p=0.054). 
 
Conclusion: In conclusion, our research findings showed evidence that 
frequency of studying and longer hours spent studying are not the key to 
academic success. Attending lectures and understanding the material 
should be the main goal in order to attain academic success. 
 
Keywords: Studying techniques, lectures, scores. 
 
Sinem Yıldız / Elham Mbude 
 
 
 

MP-139  

TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ VE 
PLANLAMASININ YAŞAMLARININ DÜZENLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Bayrak N. , Çelik Z. İ. , Ertaş M. , Kaya S. , Saka K. , Yeşil H. G. 

Giriş ve Amaç: Zaman yönetimi; amaçların, sorumlulukların, zevklerin ve 
sosyal yaşamın içerdiği bütün etkinliklerin bir arada yürütebilecek bir 
biçimde planlanmasıdır. Bu planlama sayesinde akademik ve kişisel 
yaşam arasındaki denge kurularak stressiz ve mutlu bir yaşam 
sürdürülebilir. Bu çalışmanın amacı, 2014-2015 öğretim yılında, Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1.sınıf öğrencilerinin ‘zaman yönetimi’ 
becerilerini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: MÜTF 1.sınıf öğrencilerinden 160 kişiye dağıtılan 8 açık 
uçlu, 14 çoktan seçmeli olmak üzere 22 sorudan oluşan anketten 150 
tanesi geri alındı. Veriler ‘IBM SPSS Statistics 20’ programı ile analiz 
edilmiştir. Sıklık dağılımı hesaplamaları yapılmış, ki-kare ve bağımsız 
örneklemler ile T testi uygulanmıştır.  

Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 19,40 (ss=1.01) olup, 83 
kadın (%55,3) ve 67 erkek(%44,7) ankete katılmıştır. Katılımcıların %42’si 
(n=63) zamanını ‘sık sık’ planladığını belirtirken, %4’ü (n=6) zamanını 
‘hiçbir zaman’ planlamadığını belirtmiştir. Zaman yönetimi ile ilgili 
kendini geliştirmeye ihtiyaç duyulup duyulmadığı sorulduğunda, 
katılımcıların %24,7 (n=37)’si ihtiyaç duymadığını, %75,3 (n=113)’ü ihtiyaç 
duyduğunu belirtmiştir. Bununla beraber zaman yönetimi becerisini 
geliştirmek için faaliyette bulunmuş olan katılımcı oranı %28 (n=42) iken, 
%72’si (n=108) daha önce herhangi bir faaliyette bulunmamıştır. 
Katılımcılara, başka insanlar ve durumların zaman yönetimlerini olumsuz 
etkilememesi için ne gibi yöntemler uyguladıkları sorulduğunda, %78’i 
(n=117) ‘yapılacakların önceliğini belirlemek’, %58’i (n=88)’i ‘insanlara 
hayır diyebilmek’, %25,3’ü (n=38) ‘başkasının işini yapmamak’, %55,3’ü 
(n=83) ‘verimli olunan zamanları değerlendirmek’, %12,7’si (n=19) 
‘ajanda kullanmak’ şeklinde cevap vermiştir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, katılımcıların 
zaman yönetimlerinin başka insanlar ve durumlar tarafından 
etkilenmemesi için çoğunlukla ‘yapılacakların önceliğini belirlemek’ 
yolunu seçtiklerini ve zaman yönetimi hakkında eğitim almış olan 
katılımcıların, yapılacakların önceliğini belirleme konusunda, zaman 
yönetimi hakkında eğitim almamış olanlara nispeten daha bilinçli 
oldukları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Zaman yönetimi, farkındalık yaratma, planlama 

Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız İnanıcı / Kübra Saka 
 
 

MP-140 

SİGARAYA PSİKOLOJİK BAKIŞ AÇISI VE REKLAM POLİTİKALARI 

Dereli B. , Durak D. , Kınacıgil M. , Köroğlu Y.E. , Sapmaz AF. , Şahin SB. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Giriş ve Amaç: Günümüzde birçok sağlık probleminin sigaradan 
kaynaklandığı bilinmekte ve sigara tüketimini azaltmak amacıyla yüzlerce 
kampanya ve reklam oluşturulmaktadır. Bu çabalara rağmen sigara 
tüketiminde istenilen düzeyde azalma olmayışından yola çıkılarak 
insanların sigaranın zararlarının tam olarak farkında olmadığı ve/veya 
mevcut reklamların yeterince etkili olmadığı hipotezleri oluşturulmuştur. 
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sigara karşıtı reklamların etkilerine 
yönelik düşüncelerinin ve reklamların nasıl daha etkili hale 
getirilebileceğine yönelik görüşlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Yapılan araştırmanın evrenini ve örneklemini Doğu 
Akdeniz Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde eğitimlerini sürdüren ve 
sigara kullanma alışkanlığı olan 1.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu 
araştırma 1-7 Mart 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. 24 sorudan oluşan 
anketler 130 öğrenciye yüz yüze uygulanmış, 107 tanesi geçerli 
sayılmıştır(%82,3). Veriler SPSS programında frekans dağılımları ve bazı 
değişkenler arasındaki ilişkiler açısından incelenmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan 107 öğrencinin %61,68’i erkek, %38,32’si 
kadındır. Anketin ilk kısımda “İnsanların sigara zararlarının bilinçaltı 
düzeyinde farkında olmadığı” hipotezini test etmek amaçlanmış olup 
bütçesinin artmasını isteyen katılımcıların %68’inin minimum bu miktarı 
aylık olarak sigaraya harcadığı; kötü kokmaktan korkan katılımcıların 
yalnızca %13,3’ünün sigaranın sebep olduğu koku hakkında daima önlem 
aldığı; bir çocuğun zarar görmesine müsaade etmeyeceğini belirten 
katılımcıların %81’inin daha önce bir çocuğun yanında sigara içtiği veya 
içildiğine tanık olduğu görülmüştür. Seçenekler arasından en korkutucu 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 15. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 
 
 

Kongre Bildiri Kitapçığı 

seçenek olarak “boğulmak” olduğu belirtilmiştir. Anketin ikinci kısmında 
katılımcıların sigara tüketimiyle ilgili genel bilgi alınmıştır. Katılımcıların 
%71’i sigarayı bırakmayı daha önce denemiş, %88,79’u özel bir durumda 
bırakabileceğini belirtmiştir. Mevcut reklamların etkinliğini sorgulandığı 
üçüncü kısımda, katılımcıların sadece %10,3’ü mevcut reklamları etkili 
bulduğunu, %86’sı sosyal deneyle karşılaşmamış veya fikir sahibi 
olmadığını belirtmiştir. En etkili reklam aracının televizyon olduğu, verilen 
reklam örneklerinden katılımcıları en fazla sürrealist reklamların etkilediği 
saptanmıştır. 

Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda insanların sigaranın zararları 
konusunda tam olarak farkında olmadığı ve mevcut reklamların etkili 
olmadığı saptanmıştır. Mevcut reklamları daha etkili hale getirebilmek 
için televizyon reklamlarına ağırlık verilmesi ve bu reklamlardaki 
içeriklerin sürrealist bir şekilde yansıtılması; sosyal deneylerin daha sık 
uygulanması gerektiği görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Sigara psikolojisi, etkili reklam 

Doç. Dr. Özlem Sarıkaya / Süleyman Berkay Şahin 
 
 

MP-141  

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME 
DAVRANIŞI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Ataoğlu B. , Baybar Y.L. , Efe H. , Meltem E. , Aksoylar H. , Akyel S. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 

Giriş ve Amaç: Sigaranın beslenme alışkanlıkları üzerinde hem davranışsal 
hem de fizyolojik etkisi olduğu bilinmektedir. Nikotin sigara kullananların 
tat alma duyusunu azaltır. Sigara içenlerin birçoğu buna bağlı iştah 
kapanması nedeniyle öğün atlama, yemek ihtiyaçlarını sigara ile giderme 
gibi durumlarla karşılaşırken; bu durum her sigara içen için geçerli 
değildir. Sigara içenlerin aç değilken yeme ihtiyacı hissetmeleri, obeziteye 
yol açabilir. Çalışmamızda sigara içme davranışının beslenmeye verilen 
öneme, öğün atlamaya, farklı besinlerin tüketim sıklığına olan etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel nitelikteki bu araştırmada örneklem, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Tıp, Mühendislik, Eğitim ve Turizm fakülteleri birinci 
sınıf öğrencileri arasından rastgele seçilmiştir. Çalışmaya katılan 205 
kişinin yaş ortalaması 20.18  ± 2.23’tür. Araştırmacılar tarafından 
hazırlanan anket iki bölümden  oluşmaktadır. İlk bölüm tüm katılımcılara 
ikinci bölüm ise sadece sigara içenlere uygulanmıştır. Anket toplam 33 
sorudan oluşmaktadır. Ayrıca, sigara kullananlara “Fagestrom Nikotin 
Bağımlılık Testi” uygulanmıştır. İstatistik analizler SPSS kullanılarak 
yapılmıştır. Sunumdaki bağımlı değişken beslenme alışkanlığıyken, 
bağımsız değişkenler sigara, yaş, fakülteler, cinsiyet, sınıf vb. Uygulama 
öncesinde Etik kurulu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlük onayı 
alınmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların %44’ü (n=91) sigara kullanmaktadır. Sonuçlara 
göre tüm katılımcıların %78’i öğün atlamaktadır. Bunlardan %47’sı sigara 
içmektedir (p>.05). En sık rastlanan öğün atlama nedeni öğrencilerin 
yeterli zamanının olmamasıdır. Araştırmamıza göre sıklıkla hazır yemek 
ve kızarmış yiyecek tüketenlerin çoğu sigara kullanırken, sebze tüketimi 
sigara içmeyenlerde daha fazladır(p<0.05). 

Sonuç: Yaptığımız araştırmaya göre sigaranın beslenme alışkanlığı 
üzerinde etkisi vardır.  Sigara kullanımı sebze ve hazır yemeklerin tüketim 
sıklığını etkiler. Fakat, kısıtlı katılımcı sayısından dolayı sigarayla öğün 
atlama ve beslenmeye dikkat etme arasında bir ilişki bulunamamıştır. 
Bundan sonraki konuyla ilgili araştırmaların daha verimli olması için 
katılımcı sayısı artırılıp, uzun süreçli bir araştırma uygulanabilir. 

Anahtar Sözcükler: Üniversite öğrencisi, sigara, beslenme alışkanlığı 

Associate Prof. Sinem Yıldız / Buse Ataoğlu 
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EFFECTS OF AKKUYU POWER PLANTS ON CYPRUS 

Sulaiman T.*, Abdallah L.*, Gnieber K.*, Hrebesh M.*, Olanpeleke D.* 
 
*Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 
  
Background:  A nuclear power plant (NPP) is a type of power station that 
generates electricity using heat from nuclear reactions. It is relatively 
reliable but it can also release harmful radioactive particles into the 
environment. The akkuyu NPP in a planned nuclear plant at Akkuyu, 
Buyukeceli, Mersin province in Turkey. It would be the country’s first 
nuclear power plant which is only 90Km away from Cyprus. 
 
Material and Method: A cross-sectional survey using questionnaires that 
evaluated first year students in Eastern Mediterranean university from 
more than 13 faculties. 100 students participated, 40 Turkish Cypriots, 30 
Turkish and 30 foreigners. Al the questionnaires were delivered and 
collected by hand. The awareness, effects and impact of Akkuyu NPP on 
Cyprus. 
 
Results: 38% of the participants agreed that public acceptance is 
important in the contention of nuclear power plant, 21% said it was not 
very that important, 6% said it was not important at all and 9% were 
indifferent. 55% of the participants think that nuclear energy is not safe 
while less than 10% think it is safe. More than 25% of Turkish Cypriots 
think that Akkuyu NPP will have a negative impact on Cyprus, while less 
than 5% of Turkish foreigners also think that. More Turkish Cypriots said 
they will stay if Akkuyu nuclear power plant were to negatively affect 
Cyprus while more Turkish foreigners said they will leave. 
 
Conclusion: More people agreed that the effect of NPP last a long time 
and also believed that mutations caused by NPP is untreatable. Also with 
turkey being prove to earth quick, it is dangerous to build a NPP due to 
possibilities of emission of radiation and bringing about casualties. 
 
Keywords: Akkuyu NPP, nuclear disasters, radioactive particles, 
mutations 
 
Prof. Dr. Mumtaz Guran / Tasnim Musa 
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FIRST YEAR EMU STUDENTS’ ATTITUDE TOWARD HOMOSEXUALITY 
 
Momenabadi M.M. , Araghi MR, Rajaei S. , Rashidi N. , Karimi N. , Niknam 
M.M. 
 
Eastern Mediterraean University, Faculty of Medicine 
 
Background: This study investigates whether people’s beliefs and 
nationalities affect their attitudes towards homosexuality. It is 
hypothesized that individuals’ attitudes do not change toward 
homosexuality according to their beliefs. 
 
Material and Method: Our study is a cross-sectional survey. Three 
hundred and fifty students (n=350, mean age= 20,5 with sd= 0,92) were 
chosen to answer a questionnaire from medical, engineering, art, 
psychology and molecular biology departments of first year Eastern 
Mediterranean University (EMU), including seven nationalities; Russian, 
Turkish, Cypriot, Kazakh, Iranian, Arab/Kurd and Nigerian/Cameronian 
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(50 questionnaires per nationality); four beliefs comprising Muslims, 
Christians, Spirituals and Atheists. Three hundred complete 
questionnaires were selected by a simple random sampling method. 
Then participants’ answers were compared according to their beliefs and 
nationalities. Cross tabulation using the SSPS software was used for the 
analyses. 
 
Results: 70% Cypriots rejected, 60% Turkish strongly agreed whereas 
almost 4% of Iranians strongly agreed homosexuality as a mental 
disorder (p-value= 0.00). Half of the Atheists and 40% of Muslims 
strongly agreed whereas 30% of Spirituals and 25% of Atheists have 
strongly disagreed homosexuality as a mental disorder (P-value= 0.016). 
All nationalities except Iranians strongly found it as immorality (P-value= 
0.00). 40 % of each beliefs except Spirituals strongly agreed that 
homosexuality is immoral (P-value=0.00). 
All the students with different nationalities and beliefs strongly disagreed 
the marriage between homosexuals (P-value=0.00 and 0.13, 
respectively). 
In terms of acceptance of their child as homosexual, all nationalities and 
beliefs strongly disagreed (P-value=0.00). As for separation of 
homosexuals from society, 50% of Christians and spirituals strongly 
disagreed. Additionally majority of the nationalities strongly disagreed 
except Iranians (P-value=0.00). 
 
Conclusion: By way of investigating students’ attitudes with different 
nationalities and beliefs about homosexuality; we have enough evidence 
to prove the hypothesis that individuals’ attitude towards homosexuality 
do not change according to beliefs. 
 
Keywords: Homosexuality, Attitude, Mental disorder, Marriage 
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STEREOTYPES & PROFILING 
 
Kamal A. , Fadı A. , Wasef S. , Sameh A. , Alı A. , Amer H. 
 
Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 
 
Background: This study aimed to examine the relationship and difference 
between the activity on social media outlets & stereotype-centric 
approach to socializing with people 
 
Material and Method: Undergraduate, first year students (n=450) at 
EMU were tested on both their level of online activity and their approach 
to social interactions with other people. We hypothesized that the more 
a person was active on social media outlets, he or she would be less 
receptive to stereotype-center approach to social interactions and would 
exhibit a more open minded attitude towards others, in comparison to 
those who are less active on social media. We used a cross-sectional 
method of study by means of a questionnaire.  
 
Results: Contrary to our hypothesis, we found that those who identified 
as being active online exhibited a reinforced stereotype-centered 
behavior where those who identified as being exhibited a mixed 
approach to interacting with others, for example we provided our 
participants with an open ended question regarding the first thing that 
comes to their mind when a set of nationalities get mentioned in front of 
them, we found that 89% out of the 85% who were active online gave 
negative answers. These findings can be explained by relating them to 
two studies held in Pennsylvania University and The Dresden University 
of Technology where researchers concluded that 92% and 94% of social 
media users respectively exhibit behaviors that fell directly into the 
user’s respective stereotype. Suggesting that social media isn’t just a 
means of communication but a reflection of the users psyche and 
personality. 
 

Conclusion: Stereotypes are devices for saving a biased person the 
trouble of learning 
 
Keywords: stereotype-centric, Undergraduate, first year students, active 
online, social media outlets, 
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MP-145 
 
 KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BELIEFS TOWARDS THE DİSABLED IN 
NORTH CYPRUS 
 
Acı Z. , Altrkawi A. , Gad H. , Garabli N. , Sezer A. , Uluçay A. , Yılmaz E. 
 
Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Background: Disability is a condition which may affect a person's 
mobility, mental or sensory function. According to WHO, over 15% of the 
world population is disabled.  Very little is known about disabled in North 
Cyprus. The aim of this study is to raise awareness about the disabled, 
assess knowledge, attitudes and beliefs towards the disabled, and 
determine the availability of resources for disabled. 

Material and Method: A cross sectional study was conducted. Study 
subjects were 1st year university students from different nationalities 
and different disciplines (n=180). A 33 question survey was administered. 
SPSS statistical package was used to analyze the data. 
 
Results: The response rate is 86%. Only 64% could correctly identify 
different types of disability. 63% of 1st year medical students knew that 
over 15% of world population is disabled, compared to 58% from other 
fields of study (p=1,43). 64% of students who identified themselves as 
empathic said they would help a disabled person compared to 33%. 78% 
of respondents didn’t think that their residence is disability friendly. Less 
than 50% of respondents said they would marry, adopt a child or have a 
roommate who is disabled. Respondents who thought the city of Magusa 
offered a better life for disabled people (n=140), didn’t observe disability 
friendly resources (78%). Women were more likely to be in touch with 
the disabled (49% vs 43%, p=1,31).  Nigerian students were more to think 
that disabled people should have same salary as those without disability 
(82% vs 52%, p=0,042). 
 
Conclusion: The research shows that knowledge about and resources for 
the disabled is limited.  Medical students were more knowledgable about 
the disabled than students from other departments. There is an 
opportunity to increase knowledge about, and improve negative 
attitudes and beliefs towards the disabled through and educational 
interventions. Future studies has the potential to increase resources for 
the disabled. 
 
Keywords: disabled, awareness, residence suitability 
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LANGUAGE BARRIER AND CULTURAL DIFFERENCES 
 
Katranci L. , Torlakoğlu E. , Jemia F. , Eltaira K. , AlRwite A. , AlJallad A. 
 
Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 
 
Background: Language enables the person to express emotions, share 
feelings, tell stories, and convey complex messages and knowledge. The 
purpose of this research was to define the problems faced by Eastern 
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Mediterranean University (EMU) students caused by interaction between 
different cultures and different languages. 
 
Material & Method: The study can be considered as a cross-sectional 
study. Simple random sampling was used for choosing the participants. 
The survey was given to 300 first year students and SPSS program & chi-
square analysis were used to evaluate the collected data. Questionnaires 
used were of three versions (English, Turkish and Arabic) and were 
distributed within two weeks in restaurants and faculties. 
 
Results: Research showed that approximately 46% of the participants 
think that language is the main communication barrier and that speaking 
the same language is the key to overcome these barriers. Moreover, the 
study also showed that 40% of the participants find studying in their first 
language as the easiest. In addition, students think that people who 
come to Cyprus has most problem communicating in restaurants and 
public places. Finally, we found that taking a course is an individual’s first 
language and having problems communicating are independent of each 
other. 
 
Conclusion: As a result, our findings support our hypothesis. The research 
showed that the cultural and language differences affect Eastern 
Mediterranean University (EMU) students in their academic, social and 
daily life. 
 
Keywords: Language barrier, cultural differences 
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