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İÇİNDEKİLER 

Hoşgeldiniz 4 

Kongre Programı 5-7 

11 Mayıs Cuma 

TOPLUM VE SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ 

TEMALI POSTER SUNUM ÖZETLERİ  
TP 101-131 9-26 

GÖZLEMSEL SÖZLÜ SUNUM ÖZETLERİ 1-2 GS 101-110 27-32 

DENEYSEL SÖZLÜ SUNUM ÖZETLERİ 1-2 DS 101-108 33-37 

12 Mayıs Cumartesi 

HASTA VE HASTALIKLAR: AÇIKLAMALAR VE 

NEDENSELLİK TEMALI  POSTER SUNUM 

ÖZETLERİ  

HP 201-223 38-50 

GÖZLEMSEL SÖZLÜ SUNUM ÖZETLERİ  3-4 GS 201-210 51-56 

DENEYSEL SÖZLÜ SUNUM ÖZETLERİ 3-4 DS 201-208 57-61 

13 Mayıs Pazar 
EVRENİMİZİ TANIMA (DÖNEM 1) 

 POSTER SUNUM ÖZETLERİ  
MP 301-338 62-82 

Davetli Konuşmacılar 83-86 

Atölyeler 87-90 
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HOŞGELDİNİZ... 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, kurulduğu günden beri bilimsel çalışmalara öncülük etme 
konusundaki azim ve kararlılığını devam ettirmektedir. Bu istikrarlı tutumun en somut göstergesi 
muhakkak ki 18 yıllık bir geçmişe sahip olan MaSCo’dur…  

MaSCo, bir tıp öğrenci kongresi olmanın ötesinde bir bilim geleneğinin diğer adıdır. Birbirinden eşsiz 
çalışmaların sözlü ve de poster sunumlar aracılığıyla bilim dünyasına duyurulduğu bu organizasyon, 
aynı zamanda bir tıp öğrencileri şölenidir. 

Yıl boyunca verilen emekler ve yapılan fedakarlıklarla bir duvar gibi örülen ve sonunda bilim 
meraklılarıyla buluşan MaSCo, her yıl daha kapsamlı ve daha ilgi çekici olmaya devam etmektedir. 
Eşsiz bilimsel programına renk katan sosyal programlarıyla her yıl daha fazla katılımcıya ev sahipliği 
yapmaya devam eden MaSCo, bu yıl da yepyeni bir çehreyle tıp dünyasına “Merhaba” demektedir. 

Bütün gayreti çok daha iyi bir MaSCo meydana getirmek olan kongre organizasyon ekibimizin sene 
boyu süren emektar çalışmaları, meyvelerini MaSCo’yla birlikte verecektir. Bu seneki bilim şöleniyle 
birlikte 18 yaşına girecek olan MaSCo’da siz kıymetli katılımcılarımızı en iyi şekilde ağırlamak bizleri 
çok mutlu edecektir. 

Kongre ekibi olarak biz, MaSCo’yu en güzel haliyle sizlere sunuyoruz…. 

Yıllar boyu etkisini üzerinizden atamayacağınız bir kongre deneyimi yaşamaya hazır mısınız? 

Biz hazırız!!! 

Furkan Cemal YILDIZ 

Kongre Başkanı 

 
Bilimin kalbinin attığı kongreden herkese merhaba! 
  
Yılların birikimi ile her yıl daha da güzelleşen MaSCo’nun bu yıl 18. Yaşını kutluyoruz. Kocaman bir 
ailenin  bir yılık emeklerinin sonucu  olan MaSCo  bu yıl daha bilimsel daha dinamik. Her yıl yüzden 
fazla araştırmaya ev sahipliği yapan kongremiz öğrencilerin bilimsel araştırma yapmasına ve 
sunmasına imkan vermekte,  yurt içi ve yurt dışından gelen birbirinden değerli konuşmacıların ufuk 
açıcı konferanslarıyla da zenginleşmektedir. Renkli atölyelerimiz de katılımcılarımıza farklı alanlarda 
eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktadır. 
  
Biz ekip olarak bu yıl çok heyecanlıyız. Katılımcılarımızla bir bilimsel şölene dönüşecek olan MaSCo 
için  geri sayıma başladık. Uykusuz gecelerin, bitmeyen beyin fırtınalarının sonucu olan göz bebeğimiz 
MaSCo’nun  sizlerle buluşması için sabırsızlanıyoruz. 
  
Bu süreçte bizi destekleyen tüm hocalarımıza ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 
  
MaSCo’da görüşmek üzere… 
  
Bilimselle kalın! 

Hatice Vildan VURMAZ & Sevde ARIKAN 

Bilimsel Program Sorumluları  
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11 MAYIS CUMA 
08.00 
09.00 

KAYIT 

09.00 
10.45 

TOPLUM VE SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ 
POSTER SUNUMLARI 

(TP101 - 131) 
POSTER ALANI 

10.45 
11.30 

KONGRE AÇILIŞI 
 Dekan/Dekan Yardımcısı Konuşması 

 Kongre Başkanı Konuşması 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
KONFERANS SALONU 

11.30 
12.45 

 
AÇILIŞ KONFERANSI: Dr. Afksendiyos KALANGOS 

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kardiyoloji Ve Kalp 
Cerrahisi  Alanındaki Eksiklikler: Yardım Politikamızın 

Stratejik Etapları Ve Sorunun Çözümüne Olan 
Katkıları  

 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
KONFERANS SALONU 

12.45 
13.30 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13.30 
14.15 

KONFERANS: Dr. Ferhat GÖÇER 
Tıp Ve Sanat: Tutku Ve Emek 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
KONFERANS SALONU 

14.15 
14.30 

KAHVE MOLASI 

 

 PARALEL OTURUMLAR 

14.30 
15.50 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU – 1 

GS101: BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN 
HEKİMLERİN KARŞILAŞTIĞI CİNSİYETÇİ TUTUMLAR 

GÖZLEMSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ 

KONFERANS SALONU 

GS102: İSTANBUL’DA BİR ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE 
OKUL ÇANTASI AĞIRLIKLARI VE FİZİKSEL İNAKTİVİTENİN, KAS 
İSKELET YAKINMALARI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

GS103: BİREYSEL TEDAVİ: RESEPTÖR POZİTİF 
PREMENAPOZAL VE POST MENAPOZAL MEME KANSERLİ 
HASTALARDA CYP2D6 GEN POLİMORFİZMİNİN TAMOKSİFEN 
YANITINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

GS104: WATERPIPE TOBACCO SMOKING: A CROSS-
SECTIONAL STUDY AMONG UNIVERSITY STUDENTS ON 
PREVALENCE, AWARENESS AND CONTRIBUTING FACTORS IN 
TRNC, 2018 

GS105:TIP FAKÜLTESİ 5. VE 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
HASTANE ORTAMINDAKİ ŞİDDETE İLİŞKİN YAŞANTILARININ, 
BAŞA ÇIKMA TARZLARIYLA VE HASTA BEKLENTİSİNİ 
KARŞILAMA BECERİSİYLE İLİŞKİSİ 

15.50 
16.10 

KAHVE MOLASI 
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16.10 
17.30 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU – 2 

GS106:ADOLESAN ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI, DİYABET 
VE KALP HASTALIĞI GELİŞTİRME İLE İLİŞKİLİ RİSK ALGILARI  

GÖZLEMSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ 

KONFERANS SALONU 

GS107:----DÖNEM 1 MANSİYON SUNUMU---- 

GS108:İNME HASTALARINDA MOTOR VE DÜŞÜNCESEL 
(MOTOR İMGE) KORTEKSLERİN SAĞLIKLI KONTROLLERLE 
KIYASLANMASINDA FONKSİYONEL MR YÖNTEMİ 

GS109:DOWN SENDROMLU BİREYLERİN AİLELERİNİN TANI 
ANINDAN İTİBAREN EBEVEYNLİK DENEYİMLERİ: KAYIPLARI VE 
KAZANIMLARI 

GS110:KADIKÖYDEKİ İLKOKULLARDA ÇALIŞAN 
ÖĞRETMENLERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 PARALEL OTURUMLAR 

14.30 
15.50 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU – 1 

DS101:SIÇANDA TİYOASETAMID İLE OLUŞTURULAN 
KARACİĞER HASARI VE ENSEFALOPATİDE VİTAMİN D3’ÜN 
ETKİSİ 

DENEYSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ  
3. SINIF AMFİSİ 

DS102:3-METİLADENİN MADDESİNİN AGRESİF MEME 
KANSERİ HÜCRELERİNDE KOLONİ OLUŞU VE HÜCRE GÖÇÜ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

DS103:İNSAN G12 PROTEİNİ ALFA ALT BİRİMİNİN ÜÇ 
BOYUTLU MODELİNİN OLUŞTURULMASI 

DS104:SIÇANLARDA ASETAMİNOFENE BAĞLI OLUŞAN 
TOKSİSİTE MODELİNDE ÖSTROJENİN VE ÖSTROJEN 
RESEPTÖR AGONİSTLERİNİN OLASI KORUYUCU ETKİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

15.50 
16.10 

KAHVE MOLASI 

16.10 
17.30 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 2 
DS105:SÜT SERUMU PROTEİNLERİNİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 
ÜZERİNE ETKİLERİ VE STRES İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

DENEYSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ  
3. SINIF AMFİSİ 

DS106:ZEBRA BALIKLARI ÜZERİNDE YÜKSEK DOZ (FLASH) 
RADYOTERAPİNİN KLASİK RADYOTERAPİ İLE 
KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK ETKİLERİ 

DS107:EGZERSİZİN ANTİ-ÜLSER ETKİSİNDE ENDOJEN 
OKSİTOSİNİN ROLÜ 

DS108:KLİNİKTEKİ KRONİK VALPROAT KULLANIMIYLA 
ORTAYA ÇIKAN PARKİNSONİZMİN WİSTAR SIÇANLARDA 
MODELLENMESİ 

 GALA YEMEĞİ 
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12 MAYIS CUMARTESİ 

09.00 
10.45 

HASTA VE HASTALIKLAR: AÇIKLAMALAR VE NEDENSELLİK 
POSTER SUNUMLARI 

(HP 201-223) 
POSTER ALANI 

10.45 
12.00 

KONFERANS: Dr. Pelin CENGİZ 
Marmara Üniversitesi’nden Wisconsin Üniversitesi 

Cengiz Laboratuarına Uzanan Hikayesi 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
KONFERANS SALONU 

12.00 
12.45 

ÖĞLE YEMEĞİ 

 PARALEL OTURUMLAR 

12.45 
14.05 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 3 

GS201:TUZLA CEMİL MERİÇ ORTAOKULUNDA DERSLERDE 
İŞLENEN SAĞLIKLI BESLENME VE OBEZİTE KONULARININ 
AKILDA KALICILIĞININ BİLGİ YARIŞMASI İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

GÖZLEMSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ 

KONFERANS SALONU 

GS202:SAĞLIKTA ŞİDDET TIP ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE VE 
HASTALIĞA BAKIŞINI NASIL ETKİLİYOR? BİR FAKÜLTE ÖRNEĞİ 

GS203:PULMONER EMBOLİNİN YERİNİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

GS204:SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNDE SİGARA BIRAKMA 
BAŞARISI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

GS205:İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA 30-65 YAŞ ARASI 
KADINLARIN RAHİM AĞZI KANSERİ VE ERKEN TANI 
YÖNTEMLERİNE YÖNELİK TUTUM VE FARKINDALIKLARININ 
SAPTANMASI 

14.05 
14.25 

KAHVE MOLASI 

14.25 
15.45 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU – 4 

GS206:GÖÇMENLERE HİZMET SUNAN SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ DENEYİMLERİ VE HİZMET KALİTESİNİ 
İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÖNERİLERİ  

GÖZLEMSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ 

KONFERANS SALONU 
 

GS207:HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA TAKTİL 
FONKSİYONLARIN VE OLASI TAKTİL DEFİSİTİN MOTOR 
FONKSİYONA ETKİSİNİN NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN 
ÇOCUK GRUBUYLA KARŞILAŞTIRILMASI 

GS208: İŞİTME ENGELLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL 
AKTİVİTE DÜZEYİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN 
DEPRESYON İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

GS209:MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE STRES 
VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

GS210:MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EAH ALPORT 
SENDROMLU HASTALARIN GENOTİP VE FENOTİP 
İLİŞKİLENDİRİLMESİ 

 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 18. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi   

 8 

 

 

 PARALEL OTURUMLAR 

12.45 
14.05 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 3 

DS201:BORTEZOMİB VE CARFİLZOMİB’İN NÖRAL KÖK HÜCRE 
VE K562 LÖSEMİ HÜCRELERİNDEKİ ETKİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

DENEYSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ  
3. SINIF AMFİSİ 

DS202:SIÇANDA ORAL KONDROİTİN SÜLFATIN YAĞDAN 
ZENGİN DİYETLE İNDÜKLENEN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ VE 
METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

DS203:MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EAH 
MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINA GELEN İDRAR 
ÖRNEKLERİNE UYGULANAN DİPSTİCK TESTİNİN, AKIM 
SİTOMETRE VE KÜLTÜR SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

DS204:PROPOLİS A549 AKCİĞER KANSERİ HÜCRELERİNE 
ANTİ-APOPTOTİK miRNA SEVİYESİNİ AZALTARAK APOPTOZA 
GÖTÜRÜR 

14.05 
14.25 

KAHVE MOLASI 

14.25 
15.45 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 4 

DS205:AKUT VE KRONİK MONOSODYUM GLUTAMAT 
UYGULAMASININ SIÇANLARDA ANKSİYETE GELİŞİMİ VE 
LOKOMOTOR AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ 

DENEYSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ  
3. SINIF AMFİSİ 

DS206:NÖROBLASTOMA KANSERİ Ca++ KANAL BLOKELERİ VE 
METFORMİN YARDIMIYLA KISITLANABİLİR Mİ? 

DS207: YÜKSEK YOĞUNLUKLU ARALIKLI EGZERSİZİN POST 
TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞUNDA KOGNİTİF 
FONKSİYONLARI KORUYUCU ETKİSİ 

DS208:MULTİPLE SKLEROZ HASTALIĞI İLE D VİTAMİNİ 
SENTEZİNDE ROL ALAN CYP2R1 GEN POLİMORFİZMİ 
(rs10766197) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE 
İNCELENMESİ 

15.45 
16.00 

KAHVE MOLASI 

16.00 
18.00 

ATÖLYELER 

 

13 MAYIS PAZAR 

09.30 
10.45 

EVRENİMİZİ TANIMA TEMALI (DÖNEM 1) POSTER 
SUNUMLARI  
(MP 301-338) 

POSTER ALANI 

10.45 
11.00 

KAHVE MOLASI 

11.00 
12.30 

KAPANIŞ KONFERANSI: Dr. Erbuğ KESKİN 
Hekim Olmak  

DİŞ HEKİMLİĞİ 
KONFERANS SALONU 

12.30 
13.00 

ÖDÜL TÖRENİ 

 SOSYAL PROGRAM 
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11 MAYIS 2018 CUMA 
TOPLUM VE SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ 

POSTER SUNUMLARI 

TP101 EBEVEYNLERİN ÇOCUK İSTİSMARINA DAİR BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

TP102 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ (1., 2. VE 3. SINIF) 
ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ, GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI 

TP103 ERZURUM VE VAN’A BÖLGE İLLERDEN GELEN HASTA SAYILARI VE GELME SEBEPLERİ  

TP104 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FOBİ DURUMLARI 

TP105 RUHSAL SORUNLU BİREYLERE YÖNELİK TOPLUM TUTUMU 

TP106 MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EAH DOKTORLARININ HOMOFOBİ DÜZEYİNİN 
BELİRLENMESİ VE LGBT BİREYLERE KARŞI YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

TP107 SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

TP108 BİR HASTALIK OLARAK YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA KANSER: ETİK, İŞLENİŞ BİÇİMİ, 
İÇERİK VE METİN AÇISINDAN BİR İNCELEME 

TP109 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
KARDİYOVASKÜER RİSK FAKTÖRLERİ VE BU FAKTÖRLER HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE 
DAVRANIŞLARI 

TP110 HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDEN OLDUĞU SAĞLIK SORUNLARINA VE HAVA KİRLİLİĞİNE 
KARŞI BİREYLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI  

TP111 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GIDA OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

TP112 MARMARA ÜNİVERSİTESİ AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ (MÜAHP) VE TUZLA EĞİTİM 
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE (TEASM) BAŞVURAN HASTALARDA AKILCI TETKİK İSTEMİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

TP113 MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EAH’DE ÇALIŞAN HEKİMLERİN DEFANSİF TIP İLE 
İLGİLİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

TP114 MARMARA  ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ 1 ÖĞRENCİLERİ ARASINDA FİZİKSEL 
AKTİVİTE VE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

TP115 ATTITUDES TOWARDS ANIMAL EXPERIMENTATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS 
AT EMU-TRNC 

TP116 MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EAH SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMPATİ DÜZEYLERİ 

TP117 BİR ANADOLU LİSESİNİN 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL  CİNSİYET ROLLERİNE 
İLİŞKİN TUTUMLARI  

TP118 MANKEN VE MODELLERDE YEME TUTUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

TP119 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 1. SINIF 
ÖĞRENCİLERİNDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI BİLGİ DÜZEYLERİ 

TP120 MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDEKİ ASİSTAN HEKİMLERİN 
PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ 

TP121 MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN ASİSTAN 
DOKTORLARIN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

TP122 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EAH ACİL SERVİS YEŞİL ALANINA BAŞVURAN 
HASTALARIN BAŞVURMA NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

TP123 MALTEPE İLÇESİNDEKİ BAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞURAN VE SİGARA İÇEN 
HASTALARDA SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

TP124 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV STRESİ VE STRESLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ 
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TP125 İSTANBUL’UN BİR İLÇESİNDE BULUNAN BİR LİSESİNDEKİ ÖĞRENCİLERDE; UYKU VE 
KAYGI İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 TP126 GENERAL KNOWLEDGE OF RARE DISEASES AMONG MEDICAL STUDENTS IN TURKEY 

TP127 İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNDE GÜNLÜK TÜKETİLEN SU MİKTARININ BAŞ AĞRISI 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

TP128 İSTANBUL İLİNDE BİR LİSEDEKİ 9., 10., 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA 
TUTUMLARI İLE DEPRESYAN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

TP129 MALTEPE VE KADIKÖYDEKİ SPOR MERKEZLERİNE DEVAM EDEN BİREYLERİN SPORCU 
BESİN DESTEKLERİNE (SPORTS SUPPLEMENTS) YÖNELİK TUTUMLARI  

TP130 ANADOLU YAKASINDA BELİRLENEN AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE GELEN ERİŞKİN 
BİREYLERİN RUHSAL SAĞLIĞA VE BU TÜR RAHATSIZLIĞA SAHİP İNSANLARA YÖNELİK 
TUTUM, İNANÇ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

TP131 İSTANBUL’UN BİR İLÇESİNDEKİ LİSELERDEKİ ÖĞRENCİLERDE VÜCUT ALGISI VE SOSYAL 
GÖRÜNÜŞ KAYGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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TP101: EBEVEYNLERİN ÇOCUK İSTİSMARINA DAİR BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Arvas A.*,  Duman M.*,  Aydın A.*,  Kasapoğlu Ö.*,  Güllü EC.*, Lüleci N.E.** 
*Marmara Üniversitesi Dönem 2 Öğrencisi   **Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı ABD 
 
Giriş ve Amaç: Çocuk istismarı ve ihmali, ana-baba ve/veya çocuğun bakımından, sağlığı ve korunmasından sorumlu kişilerin 
giriştiği veya girişmeyi ihmal ettiği eylemler sonucunda, çocuğun her türlü fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel açıdan zarar 
görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesidir. Artan çocuk istismarı vakaları, çocukların psikolojik, sosyal, fiziksel 
haklarının ne derece korunduğunu ve ebeveynlerin bu konuyla ilgili ne ölçüde bilinç sahibi olduklarını düşündürmektedir. 
Anne-baba ile süregelen ilişkinin çocuk için koruyucu, destekleyici ve besleyici olması beklenir, bu sebeple çocuk istismarı ve 
ihmali çocuğun psikolojisi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nin çocuk polikliniğine başvuran ebeveynlerin çocuk istismarı hakkındaki bilinç düzeylerini ölçmeyi 
amaçlamaktadır. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma; katılımcılarla bir anket eşliğinde yüzyüze görüşülecek, kalitatif tipte bir araştırmadır. MÜTF 
Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı’ndan (08.12.2017,09.2017.711), İlgili hastaneden ve her bir katılımcıdan izin 
alınmıştır. Çocuk polikinliğine başvuran ebeveynlerden en az 165 kişiye ulaşılması hedeflenmiştir. Bu araştırmada ’Nil Adalı 
tarafından geliştirilen (2007) istismar ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçekte düşük puan alınması bilgi düzeyinin yüksek olduğu 
anlamına gelmektedir. 
Bulgular: Araştırmada 168 ebeveyne ulaşılmıştır. Ebeveynlerin %65.5'i(110) kadındı. Yaş ortalaması 35.76 (min:20, max:58, 
medyan:35). Ebeveynlerin %24.4'ü (41) okuma yazması yok veya ilkokul mezunuyken, %45.8'I (77) ortaokul ve lise mezunu, 
%29.8'I (50) üniversite, yüksek lisans veya doktora mezunudur. Ebeveynlerin %92.3'ü (155) evlidir. Ebeveynlerin %67.9'u 
(114) istismar ile ilgili haberlere medyada sık sık rastladığını belirtmiştir.  Ölçek toplam puanlarının ortalaması 23.13 (min:18, 
max:41 median:22) Ölçek toplam puanlarına bakıldığında erkeklerin kadınlardan daha düşük puan aldığı görülmüş ama fark 
anlamlı bulunamamıştır (p>0.05). Ölçek toplamı ve eğitim durumları karşılaştırıldığında eğitim durumuna göre anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır (p>0.05). 
Sonuç: Sonuçlara bakıldığında ebeveynlerin çocuk istismarı hakkında bilgi düzeylerinin yüksek olduğu bunun cinsiyet, eğitim, 
medeni durum, eğitim gibi faktörlerde faklılık göstermediği ve neredeyse her ebeveynin bu önemli konuda bilgi sahibi 
olduğunu göstermiştir. 
Anahtar Kelimeler: istismar, çocuk istismarı, ebeveyn, bilgi düzeyleri 
 
 
 
TP102: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ (1, 2 VE 3. SINIF ) ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI İLAÇ 
KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ, GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI 
 
Elmas A.*, Artvin D.*, Timuroğlu B.*, Gündoğdu A.*, Duru M.*, S.Al Yahya AH.*, Uzuner A.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi   ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş ve Amaç: Akılcı olmayan ilaç kullanımı; tedavi başarısızlığı, ilaç etkileşimleri ve direnç gelişimi gibi birçok sağlık 
sorununa neden olmaktadır. Geleceğin hekimleri; akılcı ilaç kullanımında (AİK) temel söz sahibi olacak tıp öğrencilerinde bu 
konudaki erken eğitimlerin etkililiği vurgulanmışsa da klinik öncesi öğrencilerde AİK’ye ilişkin çalışmalar yetersizdir. Bu 
çalışmanın amacı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) klinik öncesi öğrencilerinde; AİK’yle ilgili bilgi, davranış ve 
görüşlerin araştırılmasıdır. 
Gereç  ve Yöntem: Gözlemsel ve tanımlayıcı tipteki bu araştırmada; literatür taranarak oluşturulan demografik, çoktan 
seçmeli toplam 41 soruluk anket; örneklem seçilmeden, MÜTF 1, 2 ve 3.sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Evreni oluşturan 
600 kişinin 412’sinden dönüş alınmıştır. Veriler SPSS v20.0 programında analiz edilmiş, sıklık dağılımları ve ortalamalara 
bakılmış, karşılaştırmalı analizlerde ki-kare ve bağımsız t-testi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 olarak 
kabul edilmiştir. MÜTF etik kurulu onayı alınmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların %51,9’u (n=214) kadın, %48,1’i (n=198) erkektir. Katılımcıların %32’si (n=132) 1.sınıf, %34’ü (n=140) 
2.sınıf, %34’ü (n=140) ise 3.sınıftır. Araştırmaya katılanların %13,6’sı (n=56) AİK’nin dört temel ilkesini doğru bilmiştir. 
AİK’nin ne olduğunu bildiğini söyleyenlerin %12,7’si (n=32) ilkeleri gerçekten bilmektedir. Öğrencinin sınıfı ile AİK bilgisi 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (ki-kare testi, p=0,45). AİK ilkelerini bilme ile reçetesiz ilaç kullanımı arasında 
anlamlı ilişki saptanmamıştır (ki-kare testi, p=0,14). Katılımcıların %92,9’u (n=381) evde yarım veya kullanılmamış ilaç 
bulundurmaktadır; evde bulundurulan ilaç sayısında AİK’yi bilmek etkili değildir (t-testi, p=0,06). 1.ve 3. sınıfların hasta 
olmadan evde antibiyotik bulundurma davranışı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (ki-kare, p=0,28). %64,7 (n=264) tıp 
fakültesinde AİK’den yeterince bahsedilmediğini belirtmiştir. %65,5 (n=269) AİK eğitiminin klinik öncesinde 1.sınıftan 
itibaren verilmeye başlanması gerektiğini düşünmektedir.  
Sonuç: Katılımcıların fakültede erken dönemde aldıkları derslerin AİK’ye yönelik yeterli farkındalığı oluşturmadığı ve AİK 
hakkında bilgi sahibi olmanın davranışlar üzerinde olumlu değişiklik yaratmadığı anlaşılmıştır. Tıp eğitimi boyunca, beş altı 
yıla yayılmış erken ve sürekli bir AİK eğitimi, kalıcı tutum ve davranışların gelişmesini sağlayabilir. 
Anahtar Kelimeler: akılcı ilaç kullanımı, tıp eğitimi, klinik öncesi öğrencileri 
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TP103: ERZURUM VE VAN’A BÖLGE İLLERDEN GELEN HASTA SAYILARI VE GELME SEBEPLERİ 
 
Karabulut İ.*, Demir C.**, Albayrak F.*** 
*Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencisi **Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başhekimliği  *** Atatürk Üniversitesi 
Başhekimliği 
 
Giriş ve Amaç: Doğu Anadolu Bölge illerindeki hastaların birçoğunun bazı nedenlerden dolayı Erzurum ve Van’a sevk 
edilmesi ya da gitmek zorunda kaldıkları gözlenmiştir. Hastalar saatler süren yolculuklara en doğal hakları olan sağlık 
haklarını kullanmak için katlanıyorlar. Bu çalışmanın amacı, azımsanmayacak derecede hasta sayısına sahip olan bazı illerden 
gelen hastaların ne tür zorluklarla karşılaştığı ve bu zorlukları gözler önüne sererek bu konuda yetkili kişilerin varsa 
bêhaberliğini sonlandırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya öncelikle Doğu Anadolu Bölgesi’nin sağlık imkanları açısından iyi olması sebebiyle belirlenmiş 
olan iki hastanesinin başhekimliğinden izin alarak hastane otomasyonlarında hangi ilden hangi polikliniğe kaç hasta geldiği 
öğrenildi. Çarpıcı hasta sayısı olan polikliniklere ve servislere gidip direkt hastalardan gelme sebepleri öğrenildi. Hastalarla 
olan münasebetim öncesinde de servis doktorlarından gerekli izinler de alındı. Yapılan çalışmanın istatiksel anlamda nicel, 
hastalarla yapılan röportajlar bakımından da niteliksel verilere sahipti. 
Bulgular: Erzurum’a bölge illerden daha çok Ağrı, Kars ve Iğdır’dan; Van’ a ise Hakkâri,Muş, Şırnak ve Ağrı’dan gelen hasta 
sayısı ezici çoğunluktadır. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil tıp bölümüne 2018’in ilk üç ayında Ağrı’dan 762, 
Kars’tan 695, Iğdır’dan da 507 hasta; aynı şekilde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil tıp bölümüne Hakkâri’ 
den 1093, Ağrı’dan 535, Muş’tan 300, Şırnak’tan 159 hastanın başvurduğu gözlenmiştir. Kalp ve Damar Cerrahisi, Kadın 
Hastalıkları ve Doğum, Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları gibi polikliniklerde de durumun farklı olmadığı gözlendi. 
İletişim kurulan hastalar da gelme sebepleri olarak hastane imkânları ve doktor yetersizliği ayrıca doktor sevki olduklarını 
belirttiler. 
Sonuç: Hakkâri, Ağrı, Muş ve Şırnak’ın sağlık alanında ciddi anlamda yetersiz olduğu bunun da hastaların var olan hastalık 
yüküne bir başka yük yüklediğine şahit olundu ve resmi rakamlarla da bu belirtildi. Hastaların bu yetersizliklere de şikâyetleri 
gitgide artmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: hasta sayısı, hasta hakları, sağlık hizmeti yetersizliği 
 
 
 
 
TP104: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL FOBİ DURUMLARI 
 
Gürel S.*,  Erdaş FA.*,  Batman M.*,  Dölek B.*,  Almubarak MH.*,  Lüleci NE.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 
 
Giriş ve Amaç: Sosyal fobi bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği endişesi taşıdığı, toplumsal ortamlarda mahcup ya 
da rezil olacağı konusunda sürekli belirgin korkusunun olduğu bir durumdur. Üniversite döneminde bireyler özerkliklerini 
kabul ettirme çabasında, kendileriyle ilgili büyük beklentiler içinde olmakta, dolayısıyla sosyal fobi birey için sorun teşkil 
etmektedir. Bu sebepten araştırmamızın amacı Marmara Üniversitesi Tıp ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin sosyal fobi 
durumlarını incelemektir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma anketimiz katılımcıların cinsiyeti, aile koşulları, hobileri, madde bağımlılığı gibi durumlarını 
tespit etmeye yönelik hazırladığımız 27 soru ve sosyal fobi düzeylerini ölçmek için katılımcılara uyguladığımız Liebowitz 
Sosyal Kaygı Ölçeği(LSAS)’nden oluşmaktadır. LSAS, 13 performans ve 11 sosyal etkileşim durumunu içeren 24 maddelik bir 
testtir. Test sonucunda korku puanı, kaçınma puanı ve toplam fobi puanı olmak üzere 3 farklı puan elde edilmektedir. 
Araştırma verileri SPSS 20.0 programında Chi-Square ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak elde edilmiş olup araştırmada 
p anlamlılık değeri 0,05 baz alınmıştır. Etik kurul onayı alınmıştır. 
Bulgular: Alınan 364 dönütten; 172 (%47,3) kişi Tıp, 192 (%52,7) kişi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde okumaktadır. Katılımcıların 
%56,6’sı (n=206) kadın, 43,4’ü (n=158) erkek, yaş ortalaması 20,73’tür (std= 1,77). Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği sonuçlarına 
göre katılımcıların korku, kaçınma ve toplam fobi puanları ortalamaları sırasıyla; 43,91 (std=10,19), 41,64 (std=10,39) ve 
85,49 (std=19,57) olup fakülteler ve sosyal fobi şiddetleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p=0,24). Kadınların 
erkeklere oranla daha yüksek sosyal fobiye sahip olduğu gözlenmiştir(Chi-Square, p=0,04). Sosyal fobi ile alkol tüketimi 
arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiş (Chi-Square, p=0,01) fakat sigara, antidepresan ve diğer madde kullanımlarıyla anlamlılık 
yakalanmamıştır. Katılımcıların %73,6 (n=267)’lık kısmı akran zorbalığına maruz kalmadığını söylerken cinsiyet-akran 
zorbalığı (Chi-Square, p=0,66) ve akran zorbalığı-sosyal fobi (Chi-Square, p=0,70) arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.  
Sonuç: Erkeklerde alkol kullanımının fazla, sosyal fobinin az olduğu görülmektedir. Başka çalışmalar da sosyal fobinin 
kadınlarda görülme oranının fazla ve alkol tüketiminin bir çeşit sosyal fobiyle başa çıkma şekli olduğunu göstermektedir. 
Araştırma sonuçları zorbalığın sosyal anksiyetiye sebep olacağı beklentisini karşılamamaktadır. 
Anahtar Sözcükler: Sosyal Fobi, Cinsiyet, Alkol, Liebowitz 
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TP105: RUHSAL SORUNLU BİREYLERE YÖNELİK TOPLUM TUTUMU 

 
Demirel AB*, Uslu AM*, Kuş I*, Zorlu N*, Kırlar U*, Topuzoğlu A** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  **Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı ABD 
 
Giriş ve Amaç: Psikiyatrik hastalıklara ve psikiyatri hastalarına karşı geliştirilen negatif düşüncelerin ruhsal hastalıklara karşı 
tutumların psikolojik rahatsızlıkların önlenmesine, erken tanılamaya ve ruhsal hastalıkların toplum içinde tedavi edilmesine 
olumsuz anlamda doğrudan etkisi vardır. Maltepe 2 No’lu Aile Sağlık Merkezine gelen kişilerin ruhsal sorunlu bireylere 
yönelik tutum ve yargılarını değerlendirmek istenilmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma 2 No`lu Maltepe Aile Sağlık Merkezine gelen kişilere uygulanacak tanımlayıcı tipte bir 
araştırmadır. Taylor ve Dear (1979) tarafından 1979 yılında geliştirilen Ruhsal Sorunları Olan Bireyleri Yönelik Toplum 
Tutumları Ölçeği (RSTTÖ) (The Community Attitudes Towards The Mentally III), ruhsal sorunlu bireylere yönelik toplum 
tutumlarını ölçmek için oluşturulmuş bir ölçekle gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilen katılımcılara uygulandı. İstanbul İl 
Sağlık Müdürlüğünden gerekli izin alındı. 
Bulgular: Araştırmamıza %65.5 (n=97) kadın ve %34.5 (n=51) erkek toplamda da 148 kişi katılım göstermiştir. Araştırma 
sonuçlarına göre katılımcılara ruhsal sorunlu bireyler toplumdan soyutlanmalıdır denildiğinde bu düşünceye katılmayanların 
ve kesinlikle katılmayanların oranı %70.3 (n=104) çıkmıştır. Bir semtte ruh sağlığı hizmeti veren hastanenin açılmasının o 
semtin değerini düşüreceği fikrine katılmama oranı %68.9 (n=102) olarak bulunmuştur. Katılımcılarımız %86.5 (n=128) 
oranında ruhsal sorunlu bireylere toplumda sorumluluk verilmeli yargısını desteklediklerini fakat akıl ve ruh sağlığı hastanesi 
geçmişi bulunan bireylere bebek bakıcılığı konusunda güvenilmesi konusunda sadece %12.8 (n=19)’i güvenebilirim dedi. Akıl 
ve ruh sağlığı hastanesi geçmişi bulunan bireylere bebek bakıcılığı konusunda güvenilmemesinde cinsiyet farkı da tespit ettik 
(p<0,05)  kadınlar bu bireylere karşı daha temkinliler. 
Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre büyük çoğunluğun ruhsal sorunlu bireyleri dışlamamak gerektiğini 
söylese de bebek bakıcısı yaptırmayacak kadar da güvenemedikleri sonucuna vardık. 
Anahtar Kelimeler: Ruhsal sorun, Toplum, Psikiyatri, Tutum 
 
 
 
TP106: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK E.A.H. DOKTORLARININ HOMOFOBİ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE LGBT 
BİREYLERE KARŞI YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Tarım Ç.*,  Yılmaz E. Y. *,  Yağdıgül G.*,  Oktar S.*,  Keskin Y.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD  
 
Giriş ve Amaç: Eşcinsel (lezbiyen/gey), biseksüel ve transseksüel bireylere yönelik olarak toplumumuzda farklı tepkiler ve 
yaklaşımlar sergilenmektedir. Bazı toplum ve/veya topluluklarda, heteroseksüellik dışı cinsel yönelimler belirli bir 
hoşgörüyle karşılanabilmekteyken, yeryüzündeki toplumların çoğunda LGBT ( lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender) 
bireylerin, diğerlerine oranla sağlıksız olarak algılandıkları görülmektedir. Bu araştırmanın amacı LGBT bireylerinin sağlık 
alanında yaşadıkları zorlukları göz önüne alarak doktorların LGBT bireylerine karşı tutumlarını incelemek, bu konudaki 
bilgilerini ölçmek, homofobi düzeyini belirlemek ve bunları etkileyen faktörleri bulmaktır. 
Gereç ve Yöntem:  Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırma olup, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ndeki doktorlara yapılmıştır. Toplam 300 adet anket dağıtılmış 201 adet geri alınmıştır (%67).  Uygulanılan 
ankette katılımcılara 8 adet sosyodemografik, 24 adet likert ölçekli soru sorulmuş; sonrasında Türk Tabipler Birliği’nin 
yayınladığı “Hekimler İçin LGBT’li Sağlığı” adlı yayındaki “Cinsel Yönelimlerle İlgili Yanlış İnanışlar” bölümünden derlenen 5 
adet 2 seçenekli sonunda da bir açık uçlu soru sorulmuştur. Sonuçlar SPSS 21.0 programı kullanılarak ki kare ve bağımsız 
gruplarda t testi ile analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Çalışmanın etik kurul onayı alınmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların %60’ı kadın (n=120), %40’ı erkektir (n=81). Katılımcıların yaş ortalaması 32 ±8’dir. LGBT bireyler ile 
tanışıklığı olan katılımcılar %63, olmayanlar ise %37’dir. Cinsiyete bağlı olarak homofobi düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı 
bir ilişki bulunamamıştır. LGBT’li bireyler ile daha fazla tanışıklığı olan katılımcıların düşük homofobi düzeyine sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Cinsel yönelimlerle ilgili yanlış inanışlara yaklaşımlar ile homofobi düzeyinin arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır (p=0.00). 
Sonuç: Hasta ile etkileşimin daha fazla olduğu alanlarda homofobi düzeyinin hasta ile etkileşimin daha az olduğu alana göre 
daha az olduğu saptanmıştır. Cinsel yönelimlerle ilgili yanlış inanışlara yaklaşımlar ile homofobi düzeyinin arasında anlamlı 
bir ilişki saptanmıştır. Bu durum yanlış bilgi sahibi olmanın homofobi düzeyini etkilediği ve LGBT bireylerin sağlığa erişimini 
etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu konuda doktorlara daha iyi bir eğitim verilebilir. 
Anahtar kelimeler: eşcinsellik, biseksüellik, transseksüellik, homofobi, tanışıklık 

http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGV6Yml5ZW4
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR2V5
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQmlzZWtzJUMzJUJDZWxsaWs
http://www.wiki-zero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVHJhbnNnZW5kZXI
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TP107: SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
 
Kaya M.İ.*, Yetiş U.*, Çoban H.D.*, Avcı F.*, Alroquayee S.M.*, Lüleci N.E.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 
 
Giriş ve Amaç: Günümüzdeki birçok meslek gibi sağlık alanında çalışan kişiler de hem fiziksel hem mental faktörler 
çerçevesinde yıpranmakta ve tükenmektedirler.  Özellikle insanlarla yakın ilişkinin ve stresin baskın olduğu bu meslek 
gruplarında tükenmişlik sendromu yüksek oranda görülmektedir. Araştırmada katılımcıların tükenmişlik seviyelerinin belirli 
sosyodemografik parametreler kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan doktor, hemşire ve hasta bakıcılara 
uygulanan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği(MTÖ)“ve katılımcıların tanımlayıcı ve demografik özelliklerine ilişkin sorulardan 
oluşan bir anket uygulanarak yürütülmüştür. Araştırma kesitseldir. Öngörülen 240 kişinin 198’inden (%82,5) geri dönüt 
alınmış ve veriler IBM SPSS Statistics 20 programında sıklık analizleri ve ki-kare testleriyle değerlendirilmiştir. 
Bulgular: 192 katılımcının %33,3’ünü (n=64) erkek, %66,6’sını (n=128) kadın sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Katılımcıların 
%31,8’ini (n=61) doktor, %50’sini (n=96) hemşire, %18,2’sini (n=35) hasta bakıcılar oluşturmaktadır. Maslach Tükenmişlik 
Ölçeği'ne göre çalışanların tükenmişlik dereceleri 3 kategoride incelenmiştir. Çalışanların %57,3’ünün orta ve yüksek 
derecede duyarsızlaştığı, %57,3’ünün kişisel başarı puanının orta ve düşük derecede olduğu, %87,5’inin de orta ve yüksek 
derecede duygusal tükenmişlik içinde olduğu tespit edilmiştir. Duygusal tükenmişlik derecesi düşük olanların %54,2’sinin 
(n=13) aylık nöbetinin olmadığı, yüksek olanlarınsa %45,5’inin (n=25) aylık 6 günden fazla nöbet tuttuğu gözlemlenmiştir 
(p=0.004). Duyarsızlaşma derecesi düşük olanların %39’u (n=32) mesleği manevi tatmin amacıyla seçtiğini 
belirtmiştir(p=0,028). Kişisel başarı derecesi yüksek olanların %62,2’si (n=51) maaşından memnun değildir(p=0,014). 
Örneklemin %77,6’sı (n=149) hastanede hiyerarşi olduğunu düşünüyor; hiyerarşinin etkisinin olumlu olduğunu düşünenlerin 
%50,8’i (n=33) doktorken, olumsuz olduğunu düşünenlerin %69’u (n=58) hemşirelerden oluşmaktadır (p=0,000). 
Sonuç: Araştırmamız sonucundaSüreyyapaşa Hastanesi sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun duygusal açıdan tükendiği 
ortaya çıkmıştır. Çalışanların tükenmişlik seviyelerine; hasta profili, mesleği seçme sebebi ve maaş memnuniyeti gibi 
parametrelerin etki ettiği tespit edilmiştir. Nöbet sayısı arttıkça duygusal tükenmişliğin de arttığı gözlemlenmiştir. Kendini 
başarılı hisseden çalışanların büyük çoğunluğu maaşından memnun değildir. 
Anahtar Kelimeler: tükenmişlik, Sağlık Çalışanı, Maslach Tükenmişlik Ölçeği 

 
 
 
TP108: BİR HASTALIK OLARAK YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA KANSER: ETİK,  İŞLENİŞ BİÇİMİ,İÇERİK VE METİN AÇISINDAN 
BİR İNCELEME 
 
Yakut E.*, Sarıaydın MB.*, Küçük FY.*,Demir G.*,Atasoy BM.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Kanser, dünyada ve ülkemizde kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm nedeni olan, toplum 
üzerindeki psikososyal ve ekonomik etkilerinin tamamı olumsuz kronik bir hastalıktır. Bu çalışmada sağlık okuryazarlığı 
kapsamında bir kitle iletişim ve haber aracı olan medyada kanserin sayı ve içerik açısından yer alışının kesitsel bir analizi 
amaçlanmıştır.     
Gereç ve Yöntem: 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında internet üzerinden yayımlanan, içinde kanser kelimesi geçen 
44755 haberin 500 ve üzerinde tıklanan 10564’ ü inceleme için seçildi. Kanseri hastalık olarak ele almayanlar elendi ve 8498 
haber analize alındı. Haberler A (alternatif tedavi), H (hastalık), M (magazin), S (sosyo-kültürel), P (risk) kategorize edildi. H 
kategorisi ayrıca HP (politika), HB (bilinçlendirme), HT (tanı ve tedavi) ve HS (semptom) olarak gruplandırıldı. Niteliksel 
inceleme için A kategorisinden 5, H’ den 10, M’ den 6, P’ den 5 ve S’den 2 haber randomize olarak seçildi; başlık-içerik 
uyumu, üslûp,kaynak bildirimi yönlerinden değerlendirildi. Ana veri Habermetre Haber A.Ş. desteğiyle sağlandı. 
Bulgular: En sık hastalık (H %34,3; n=2931) haberlerinin olduğu görüldü (M %20,7;  n=1760, P %19,3; n=1645, A %18,5; 
n=1576; S %7; n=586). Alt kategorilerin dağılımı, HT %8,5 (n=722), HB %8 (n=680), HP %6,3 (n=539) ve HS %2,8 (n=244) idi. 
Haberlerde en çok meme kanseri %7 (n=610), akciğer kanseri %3 (n=274), sigara %5 (n=467), obezite %2 (n=217) ve fiziksel 
aktivite %1(n=133) konu edilmişti. Ülke genelinde kanser taramalarının ve sağlık merkezlerinin arttığını, erken teşhis ve 
tedaviyi konu eden haberler çarpıcı olarak sıktı. Tüm haberlerin başlık-içerik uyumu (%92), abartısız dil kullanımı (%89), 
kaynak belirtilme sıklığı (%82) uygun düzeydeydi. Alternatif tedaviyi konu alanları ilgi çekici bir başlıkla hazırlanmıştı. 
Magazin kategorisindeki bazı haberlerin kişi hak ve mahremiyetini etik ve hukuki açıdan zedeleyecek düzeyde olabildiği 
izlendi. 
Sonuç: Çalışmamız, kanserin toplum tarafından bir hastalık olarak tüm yönleriyle takibe değer bulunduğunu göstermektedir. 
Ayrıca medyada kanserin yer alışı konusunda yapılan ilk inceleme olup analizleri devam edecek bir pilot çalışma 
niteliğindedir.     
Anahtar Kelimeler: kanser, medya, haber 
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TP109: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ VE 
BU FAKTÖRLER HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI 
 
Uzundal M.C.*,  Temel M.*,  Akyüz A.*,  Karakoç H.F*,  Kendal D.*,  Akman M.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi   **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler risk faktörlerinin(KVRF) genç yaşlarda saptanması kişilerin yaşam tarzı değişikliğine yönelik 
motivasyonlarını artırabilir. Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin KVRF’lerini 
değerlendirmek ve bu riskin azaltılması konusunda bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemektir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmamız kesitsel tipte olup,  şubat -nisan aylarında 2017-2018 öğretim yılında Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 1. ve 2. Sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Anketimiz 1. Sınıftan 103 (katılım oranı %47) 2. Sınıftan 117 (katılım 
oranı %53) bireyle gerçekleştirilmiştir. Ankette   KARRIF-BD ölçeği, KIDMED indeksi kullanılmış, kan basıncı ve antropometrik 
ölçümler yapılmıştır. Verilerin analizinde ki kare ve t testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Anketimize katılan bireylerin %54,8’i erkek, % 44,8’i kadın olmakla beraber toplam 220 kişi ankete katılım 
sağlamıştır. Ankete katılan bireylerin %22.6’sı (n= 50)  sigara, %34,1 (n=86) alkol kullanmaktadır. Aile öyküsündeki risk 
faktörlerine bakıldığında en yüksek oranla  %28.6’sında (n=63) hipertansiyon  saptanmış ve bunu hiperlipidemi (%15.5) ve 
diabet (%18.1) vs. takip etmiştir. Sistolik kan basıncı (KB) 140 mmHg üstü olanların yüzdesi 9,2 ; diyastolik KB 90’ın üzerinde 
olanlar ise %7,3’dür. Katılımcıların %6,6’ında obezite ve abdominal obezite, %18,2’sinde aşırı kilo, %9,2’sinde sistolik ve 
%7,2’sinde diyastolik KB yüksekliği tespit edilmiştir. Düzenli spor faaliyetlerine bakıldığında ve sınıflar kendi içlerinde 
değerlendirildiğinde  1.sınıflar %45,7 (n=49) ; 2.sınıflar %53 (n=60) ile düzenli spor yapmadıkları saptanmıştır. KARRIF-BD (0-
28) ölçeğinin okul içerisinde ortalaması alındığında 20,6 bulunup sınıflara göre değerlendirdiğimizde 1. sınıfın ortalaması 
20,7; 2. sınıfın ortalaması 20,6 olarak bulunmuştur. KIDMED indeksini baz aldığımızda genel ortalama 7,31 olarak 
bulunmuştur. Sınıflara göre baktığımızda 1. sınıfların 7,5; 2. sınıfların 7,0 olarak saptanmıştır. İki sınıf arasında 
andropometrik ve KB ölçümleri ile diğer KVRF açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 
Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinin KVRF bilgi düzeylerinin iyi olduğu saptanmıştır. KIDMED indeksine göre beslenme 
durumlarının orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Risk faktörleri açısında bakıldığında birden çok risk faktörleri saptanmıştır. 
Anahtar Sözcükler: kardiyovasküler hastalıklar, tıp fakültesi, risk faktörleri 
 
 
 
 
TP110: HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDEN OLDUĞU SAĞLIK SORUNLARINA VE HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI BİREYLERİN TUTUM VE 
DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI 
 

Menek G.*, Erdem Z.*, Kocagil B.N.*, Akay H.B.*, Bağatur İ.H.*, Gürpınar M.A.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 

Giriş ve Amaç: Modern yaşamın getirdiği şehirleşmenin sonucu olan hava kirliliği, yerel ve bölgesel olduğu kadar küresel 
ölçekte de etki alanına sahiptir. Hava kirliliğinin insan sağlığına önemli etkileri olması sebebiyle, hava kalitesi konusuna tüm 
dünyada büyük önem verilmektedir.nTürkiye’de hava kirliliği, özellikle 1950’li yıllardan sonraki hızlı nüfus artışı, hızlı 
kentleşme ve endüstrileşme sonucu artan enerji talebinin daha çok petrol ve kömür gibi fosil yakıtlarla karşılanmaya 
çalışılması başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentler olmak üzere şiddetli hava kirliliği epizodlarına yol açmıştır. 
Geçmiş araştırmaların ışığında amacımız; bireylerin hava kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunlarına ve hava kirliliğine karşı 
tutum ve davranışlarının araştırılmasıdır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma hava kirlilik değerleri normalin üstünde olan İstanbul’un Kadıköy ve normalin altında olan Silivri 
ilçelerinde yapılmış olup anketimiz 1 tanesi kesitsel likert ve 16 tanesi kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır. Sonuçlar IBM 
SPSS 20.0 programı kullanılarak sıklık dağılımı ve Ki-Kare testleri kullanılarak analiz edilmiştir. 
Bulgular: Örneklem grubu olarak Kadıköy ve Silivri ilçelerinde 200’er katılımcıya ulaşılmıştır. Kadıköy’de ikamet eden 
katılımcıların %82 (n=164)’si yaşadığı bölgenin havasının temiz olmadığını düşünürken, Silivri’de ikamet eden katılımcılara 
baktığımızda bu oran %51’dir (n=102). Tütün kullanmayanlardan kirli hava şartlarından muzdarip olanların, bulunduğu 
mekanı değiştirme sıklığına bakıldığında tütün kullananlara göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Kadıköy katılımcılarının 
hava kirliliği nedeniyle vakit geçirdiği alanları değiştirmesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). 
Sonuç: Kadıköy ve Silivri ilçelerinin katılımcılarının hava kirliliğine karşı tutum ve davranışlarında farklılık gözlenmiştir. 
Kadıköy katılımcıları yaşam tarzlarını hava kirliliğine göre şekillendirirken Silivri katılımcıları Kadıköy’e göre daha rahat bir 
tutum göstermiştir.  Silivri katılımcılarında hava kirliliği endişesinin daha düşük olması beklenirken Kadıköy katılımcıları ile 
yakın bir endişe durumu göstermişlerdir. Bu da bir metropol olan İstanbul’da düşük hava kirliliği seviyesi ölçülen ilçelerdeki 
halkın bile kirlilik şikayeti olduğu sonucuna ulaştırmıştır. 
Anahtar Kelimeler: hava Kirliliği, İstanbul, Kadıköy, Silivri, Farkındalık 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 18. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi   

 16 

TP111: SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GIDA OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Göker H.*, Demir D.D.*, Çalışkan A.*, Oka Ö.F.*, Eyüboğlu Y.*, Hıdıroğlu S.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi   **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD  
 
Giriş ve Amaç: Geçmişten günümüze teknolojinin gelişmesi ve hayat şartlarının değişmesiyle birlikte insanların beslenme 
alışkanlıklarında büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Sağlıklı hayat sürdürebilmek için besinlerin içeriğinin ve kalitesinin 
bilinmesi büyük önem kazanmıştır. Gıda okuryazarlığı; gıda hakkında bilinmesi gereken bilgilere erişebilme, doğru gıdayı 
seçebilme ve tüketme, gıdanın içeriğini değerlendirebilme, sağlıklı beslenme tarzını sürdürebilme için gerekli olan bilgi, 
yetenek ve davranışların tümüdür. Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının gıda okuryazarlığını değerlendirmektir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları örnekleminde 
yapılmıştır. Uygulanılan anket; 9 adet sosyodemografik, 51 adet likert ölçekli sorudan oluşmaktadır. Sonuçlar SPSS 21.0 
programı kullanılarak ki kare, sıklık dağılımları, Man Whitney testleri ile analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak 
kabul edilmiştir. Çalışmanın etik kurul onayı alınmıştır.  
Bulgular:  Toplam 350 adet anket dağıtılmış 309 adet geri dönüt alınmıştır (%88). Katılımcıların %50’si kadın (n=155), %50’si 
erkektir (n=154). Ürünün son kullanma tarihine en çok dikkat eden grubun hemşireler olduğu saptanmıştır (p<0,01). Ürünün 
organik olup olmamasına kadınların erkeklere oranla daha çok dikkat ettiği belirlenmiştir (p<0,042). Çocukları için bir ürün 
alırken gıda etiketlerini en çok okuyan grubun uzman doktorlar olduğu saptanmıştır (p<0,020). Ailenin bir ferdinde gıda 
bağlantılı sorun olması dolayısıyla besinlere daha çok dikkat etme ile gelirin giderden yüksek olması arasında anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır (p<0,002). Kadınların vücut formunu korumak için ürün bilgilerine daha çok dikkat ettikleri saptanmıştır 
(p<0,043). Besinin enerji (cal) değerine 24-26 yaş grubunun daha çok dikkat ettiği saptanmıştır.  
Sonuç: Kadınların genel anlamda erkeklere oranla besin içeriklerine daha çok dikkat ettikleri görülmektedir. Gelir gider 
durumunun, anne ve baba eğitim durumlarının, yaşın ve unvanın gıda okuryazarlığında önemli etkenler olduğu 
belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: gıda okuryazarlığı, etiket bilgileri, sağlıklı beslenme 
 
 
 
 
TP112: MARMARA ÜNİVERSİTESİ AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ (MÜAHP) VE TUZLA EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE 
(TEASM) BAŞVURAN HASTALARDA AKILCI TETKİK İSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Ataoğlu SN.*, Baykal Z.*, Turan Sİ.*,  Erdal S.*, Ötegen A.*, Akman M.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi    **Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş ve Amaç: Sağlık hizmetleri her geçen gün daha maliyetli olmakta ve tanı amaçlı istenilen tetkiklerin rasyonel olmaması 
durumunda sağlık maliyetleri daha da artmaktadır. Aile hekimlerinin istediği tetkiklerin ve koydukları teşhislerin sıklığını 
içeren çalışmaların azlığı araştırmacıları konuyla ilgilenmeye itmiştir.  Bu çalışmanın amacı TEASM ve MÜAHP’ye başvuran 
hastaların en sık başvurma nedenlerini öğrenmek, hastalardan en sık istenen tanı testlerini tespit etmek ve aldıkları tanılarla 
istenen testlerin rasyonelliğini karşılaştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Şubat ayının son iki haftası ve mart ayının ilk iki haftası pazartesi ve salı günleri 9-12 saatleri arası MÜAHP 
ve TEASM’ye gidilerek hastalara önceden hazırlanmış anket gözetim altında uygulanmıştır. Randomizasyonu sağlamak için 
muayeneye gelen her 3 hastadan ilki seçilmiş ve onam verenler çalışmaya alınmıştır.  Sonrasında ankete katılan hastaların 
isimleri ile elektronik kayıtlardan istenen tetkikler ve primer tanıları karşılaştırılmıştır. SPSS 24.00 programı kullanılarak 
verilerin sıklık dağılımları hesaplanıp karşılaştırmalarda ki-kare testi kullanılmıştır.  
Bulgular: Araştırmamıza katılan bireylerin %37,5’i (n=72) erkek, %62,5’i (n=120) kadındır. Kadın hasta başvurusu MÜAHP’de 
daha fazladır (%77,2’si MÜAHP ve %49,0’u TEASM; p=0,000). Yaş ortalamaları MUAHP’de ortalama 40,7±15,4 , TEASM’de 
27,5±21,3tür. Doktor-hasta görüşme süresi, MÜAHP’deki hastaların %41.3'ünde 10 dakikanın üzerindeyken bu oran 
TEASM'de %19,2’dir (p=0,002). MÜAHP’de en sık konan 5 tanı; genel muayene, demir eksikliği anemisi, hiperplazi, primer 
HT ve tiroid’dir. TEASM’de ise; ÜSYE, genel tıbbi muayene, GİS rahatsızlıkları, miyalji ve astımdır. MÜAHP’de en sık istenen 
beş test sırasıyla; hemogram, kreatin, trigliserit ve HDL, ALT ve GGT, vitamin B12’dir. TEASM’de en sık istenen 5 test ise; 
demir bağlama, hemogram, AST ve ALT, ferritin, kolesterol ve HDL’dir. Rasyonel tetkik istemine yönelik analiz devam 
etmekte olup MASCO’da karşılaştırmalı sonuçlar sunulacaktır.  
Sonuç: Araştırmada TEASM ve MÜAHP’ye gelen hastalardan istenen tetkikler ve tanılar incelenmiştir. En sık istenen testlerin 
sıralaması ve tanılarda farklılıklar gözlenmiştir. Sonuçlarımızın birinci basamak klinik pratiğini geliştirmeye ve iyileştirmeye 
yönelik plan ve çalışmalar açısından yol gösterici olacaktır.   
Anahtar Kelimeler: aile hekimliği,  akılcı test   



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 18. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi   

 17 

TP113: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN 
DEFANSİF TIP İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Başcı A.B.*, Böyükyılmaz Ş.*, Demirörs D.*, Sağır T.S.*, Erzik C.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: Çekinik (defansif) tıp, sağlık çalışanlarının tıbbi uygulama kusurları (malpraktis) nedeniyle yaptırımlardan 
(idari, cezai ve etik) korunmak için başvurdukları uygulamalardır. Defansif tıpta amaç sağlık hizmetinin yararı değil, sağlık 
çalışanlarının çıkarlarını düşünerek davranmalarıdır. Bu çalışmamızın amacı hastanemizde çalışan hekimlerimizin defansif tıp 
hakkındaki görüşlerini ve uygulamalarını incelemektir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmada veriler 15 Mart-25 Nisan 2018 tarihleri arasında MÜPEAH’ta çalışan hekimlere anonim anket 
uygulama yöntemi ile toplanmıştır. 28 soru içeren ankette 4 açık uçlu, 4 evet-hayır, 20 likert tipi soru bulunmaktadır. 
Toplanan verilerin sayısal ve yüzdesel değerleri hesaplanmış, değerlendirilmesinde SPSS programı kullanılmıştır. Bulguların 
analizi için Chi-Square testi ve frekans uygulanmış, p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Araştırmaya katılanların 69’u (%48,6) erkek, 73’ü (%51,4) kadındır. Bunların 101’i (%71,1) dahili bilimlerde, 41’i 
(%28,9) cerrahi bilimlerde hekimlik yapmaktadır. Sonuçlara göre hekimlerin 89’u (%62,7) daha önce defansif tıp kavramını 
duymuş ve bunların 42’si (%47,2) içeriğini yeterince bilmektedir. Katılımcılarımızdan 18’ine (%12,7) daha önce malpraktis 
soruşturması açılmıştır ve bu kişiler önümüzdeki 10 yıl içerisinde tekrar malpraktis davasıyla karşı karşıya geleceklerini 
düşünüyorlardır (p=0,004). Hekimlik süresine bağlı olmaksızın hastanemizdeki hekimlerin hasta ve hasta yakınlarını 
aydınlatmaya özen gösterdikleri (p=0,004) ve komplikasyon olasılığı yüksek hastalardan kaçınmadıkları (p=0,015) tespit 
edilmiştir. Puanlama ölçeğine baktığımızda, yüksek puan grubunda 14 kadın bulunurken sadece 1 erkek bulunmaktadır. 
Bununla beraber en az puan grubunda kadın bulunmamakta ve 6 erkek bulunmaktadır. 
Sonuç: Hekimlerimizin çoğunun defansif tıp hakkında bilgi sahibi olup, defansif tıp uygulamalarına malpraktis davalarında 
hukuki güvence altında bulunmak adına başvurdukları saptanmıştır. Hekimlerin, defansif tıbbı, hasta ve hasta yakınlarının 
sözlü ve fiziksel şiddet saldırılarından korunmak için uygulamadığı tespit edilmiştir. Bu durum hem dahili hem cerrahi 
bilimler için geçerlidir. Defansif tıbba başvurma sıklığında bölümler arası yüzdesel farklılık saptanmamıştır. Defansif tıp 
uygulanma oranının hekimlik süresine göre değişmediği fakat kadınların erkeklere göre daha sık defansif tıp uyguladığı fark 
edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: defansif tıp, malpraktis, hasta, hekim 
 
 
 
TP114: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ 1 ÖĞRENCİLERİ ARASINDA 
FİZİKSEL AKTİVİTE VE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
 
Gümüş E.G.*, Sarı İ.B.*, Şahinoğlu H.*, Muti A.*, Uçum M.F*, Save D.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi    **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 
 
Giriş ve Amaç: Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) aile hekimine başvuruların en sık nedenlerinden biridir. Bu konuda 
ılımlı, düşük şiddetli, düzenli egzersizin bağışıklık sistemini geliştirici etki gösterdiği buna karşın şiddetli fiziksel egzersizin 
bağışıklık sistemini zayıflattığı gösterilmiştir. Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Faz-1 öğrencileri arasında fiziksel 
aktivite düzeyi ve ÜSYE ilişkisini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma, MÜTF Faz-1 öğrencileri arasında yapılan kesitsel tipinde bir araştırmadır. Örneklemden 527 
kişiye ulaşılmış, 419 geri dönüt alınmıştır. Dağıtılan anket formlarının birinci aşamasında katılımcıların fiziksel aktivite düzeyi 
16 soruluk FADA (fiziksel aktivite değerlendirme anketi) ile değerlendirilmiş, ikinci aşamada ise literatür taranarak 
araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket uygulanmıştır. İkinci anketler kendilerinde ÜSYE semptomlarını 
gözlemlemeleri için zaman vermek amacıyla 15 gün aradan sonra dağıtılmıştır. İki anketi de cevaplandıran kişi sayısı 204’tür. 
Kategorik verilerin değerlendirilmesinde ki-kare ve Fisher; ortalamaların karşılaştırılmasında non-parametrik Mann-Whitney 
U Testi ile analizler yapılmıştır. MÜTF etik kurulundan ve MÜTF Dekanlığından izin alınmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların %49,5’i (n=101) kadın, %50,5’i (n=103) erkektir. Katılımcılar fiziksel aktivite düzeylerine göre  
sınıflandırıldığında %1,0’inin (n=2) düşük, %69,6’sının (n=142) orta ve %29,4’ünün (n=60) yüksek düzeyde fiziksel aktivite 
yaptığı tespit edilmiştir. 15 günlük gözlem periyodunda öğrencilerin %37,3’ü (n=76) ÜSYE geçirmiştir. Fiziksel aktivite 
düzeyleri ve ÜSYE geçirme arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p=0,819). Aynı şekilde fiziksel aktivite düzeyi ile ÜSYE’li 
gün sayısı arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p=0,956). Katılımcıların bir haftada spor yaparak geçirdikleri süre 
incelendiğinde, gözlem süresince ÜSYE geçiren bireylerin ortalama 40,92 dakika (std.sapma 52,49), ÜSYE geçirmeyen 
bireylerin 39,33 dakika (std.sapma 47,99) spor yaptıkları görülmüş ve haftada spor yaparak geçirilen süre ile ÜSYE geçirme 
arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir (p=0,839). 
Sonuç: Fiziksel aktivite düzeyinin ÜSYE geçirme ile ÜSYE’li geçirilen gün sayısı üzerinde bir etkisi olmadığı değerlendirilmiştir. 
Çalışmamızda fiziksel aktivite ile ÜSYE’nin ilişkili olduğu bulunamamışsa da egzersizin olumlu etkileri bilinmektedir ve tıp 
öğrencilerini fiziksel aktiviteye teşvik edici yaklaşımlarda bulunulabilir. 
Anahtar Kelimeler: fiziksel aktivite, ÜSYE, üst solunum yolu enfeksiyonu, egzersiz, spor 
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TP115: ATTITUDES TOWARDS ANIMAL EXPERIMENTATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS AT EMU-TRNC 

Canatan A.N*, Pastırmacıoğlu E*, Çakır G*, Yorgancı S*, Daneshgar F*, Ongun B.Ç.** 
*Student of EMU Medicine   **EMU Medicine, Anatomy Department 
 
Introduction: As time passes, attitudes towards animal experimentation changes. This research assesses different attitudes 
of Eastern Mediterranean University students based on different parameters such as life style (vegetarianism, pet 
ownership, hunting hobbies, following animal rights association on social media), gender, field of study. 
Materials and Methods: Present study is cross-sectional and stratified random sampling was used. Participants were 
chosen (n=215) from the faculties of medicine, pharmacy, law and department of psychology in EMU-TRNC. Data was 
gathered by using self-administered questionnaire including 25 questions. The data was analyzed using SPSS and Mann-
Whitney U test was used. Comparisons were made between the mean scores given to each question; based on gender, 
being a pet-owner or not, following any animal right association on social media, having different types of animals and 
studying in different faculties (mean scores close to 1=strongly disagree, 5=strongly agree). 
Results: 88 of the participants (41,3%) were male. 7,5% were majoring in medicine, 15,6% in pharmacy, 39,6% in law, and 
37,3% were psychology majors. The mean age was 21,72±2,256. 75,6% of the participants were pet owners, 42,1% were 
following animal rights associations on social media. Mann-Whitney tests revealed significant differences for 4th (p=0.012) 
10th (p=0,02) and 14th (p=0,016) statements based on gender. Being a pet owner also significantly affected the mean 
scores of 7th (p=0,046) and 10th (p=0,00) statements. 40% of the respondents who were following animal rights 
associations on social media disagreed the ‘Most laboratory animals are better housed, fed, cared for and protected from 
pain and suffering than many humans.’ statement where as only 20% agreed; the rest was neural.   
Conclusion: People prefer to replace animal experimentation with alternatives but with today’s technology, animal testing 
seems like the best option. However, we can apply 3R principles to reach better animal welfare and scientific activity in case 
of having no alternatives. 
Keywords: animal experimentation, attitudes, animal ethics, 3Rs, Gallup and Beckstead. 
 
 
 
  
TP116: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMPATİ DÜZEYLERİ 
 
Taş F.K.*,  Çakan A.*,  Özyıldırım N.*,  Karaca Z.*,  Keskin O.*,  Hıdıroğlu S.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri   **Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı ABD 
 
Giriş ve Amaç: Empati, tanım olarak kişinin kendisini bir başkasının yerinde görebilmesidir. Bu çalışma; toplumsal yaşamın 
temel gereksinimlerinden olan empatinin, hayati bir görev icra eden sağlık çalışanlarında çeşitli demografik değişkenlerin de 
etkileriyle nasıl değiştiğini irdelemektedir.  
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmamız etik kurul onayı alınarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştrıma 
Hastanesinin çeşitli alanlarında çalışan 151 kişiye uygulanmıştır. Anket, demografik özellikler, 60 soruluk bir empati ölçeği ve 
20 soruluk Jefferson ölçeğinden oluşmaktadır. Yüzyüze görüşmeler sonucu elde edilen veriler, SPSS 25.0 programı ile analiz 
edilmiştir. Sonuçlar SPSS 25.0 ile analiz edilerek sıklık dağılımları ve Ki-kare tabloları incelenmiş, istatiksel anlamlılık düzeyi 
0,05 alınmıştır. 
Bulgular: Toplam 151 katılımcının %78,1’i (n=118) kadın iken, %28,9’u (n=33) erkektir. Yaş ortalaması 30,7 iken 
katılımcılarımızın %43,7’si (n=66) evlidir. Empati ölçeğinin sonuçlarını totalde 1’den 5’e kadar değerlendirecek olursak (1: 
Çok az, 2: Az, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek)  %47’si 3.seviye çıkarken bu yüzdeyi %32,5’la 4.kademe takip etmiştir. Öte 
yandan Jefferson anketiyle 2’den 5’e artacak şekilde bir sıralama gerçekleştirdiğimizde ise katılımcılarımızın %51,7’si 
4.seviye ve %36,4’ü 3.seviyede çıkmıştır. Katılımcılarımızın %37,1’i sözlü şiddete, %32,5’u hem sözlü hem psikolojik şiddete 
maruz kaldığını belirtmiştir.  
Sonuçlar: Elde edilen bu verilere göre farklı yaş ve meslek gruplarından gelen katılımcılarımızın çoğunluğunun ortalama 
düzeyde empati kabiliyetine sahip olduğu görülmüş ayrıca şiddet ve stres gibi etkenler yönünden benzerlikleri de dikkat 
çekmiştir. Ancak verilerden anlamlı bir sonuç çıkmamıştır. 
Anahtar Sözcükler: Empati, Sağlık Çalışanı, Şiddet 
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TP117: BİR ANADOLU LİSESİNİN 12.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI 
 
Aytan S.*, Topaloğlu E.*, Alemdaroğlu T.*, Çeliktaş CB.*, Berber SG.*, Özaydın AN.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi    **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 
Giriş ve Amaç: Biyolojik cinsiyet (sex) kavramı doğuştan gelen yapısal ve fiziksel özelliklerdir. Biyolojik olarak erkeği/kadını 
ayırmak için kullanılan demografik kategoridir. Toplumsal cinsiyet (TC, gender); kadın ve erkek olmaya yönelik toplumun 
veya kültürün yüklediği anlam ve beklentileri kapsar. TC, kadın ve erkek grupları arasındaki norm, rol ve ilişkiler gibi sosyal 
yapı üzerine kurulmuş, toplumdan topluma değişen özellikleri ifade eder. Araştırmada, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 
2017-2018 eğitim-öğretim döneminde, 12. sınıf öğrencilerinin TC tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Kesitsel bir araştırmadır. MÜTF Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı’ndan (08.12.2017, 09.2017.711), 
ilgili okul müdürlüğünden ve katılımcı öğrencilerden izin alınmıştır. 12. sınıf öğrencilerinin tamamına ulaşılması 
hedeflenmiştir (N2017-2018:240). Anonim olarak, “Simge-Zeyneloğlu (2008) tarafından geliştirilen TC ölçeği” ve 
sosyodemografik özelliklerden oluşan 50 soruluk anketle, gözlem-altında-anket-yöntemiyle veri toplanmıştır. Ölçekler ; 
“Eşitlikçi-cinsiyet-rolü”, “Kadın-cinsiyet-rolü”, “Evlilikte-cinsiyet-rolü”, “Geleneksel-cinsiyet-rolü”, “Erkek-cinsiyet-rolü”nden 
oluşan beş alt boyutta değerlendirilmekte, toplam puan ≥95 ise; “TC rollerine ilişkin eşitlikçi tutuma sahip”, <95 ise “TC 
rollerine ilişkin geleneksel tutuma sahip” olarak tanımlanmaktadır. SPSS 11.0 ile analizlenmiş, Kolmogorov-Smirnov, Mann-
Whitney-U, Kruskal-Wallis-H testleri yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirtilmiştir.  
Bulgular: Araştırmada %52.1’i erkek 219 (%91.25) öğrenciye ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 17.8±0.5 (min:17, 
max:19, medyan:18.0), kız ve erkek öğrencilerin yaşları benzer (pMWU:0.069) bulunmuştur. Öğrencilerin %78.5’i ekonomik 
durumlarını orta olarak belirtmiştir. Ortanca hane  sayısı 4.0 (min:2, max:7), erkek kardeş sayısı 0.5±0.6 (min:0, max:3, 
medyan:0), kız kardeş sayısı 0.5±0.7 (min:0, max:3, medyan:0) çıkmıştır. Öğrencilerin %98.6’sı TC rollerine ilişkin eşitlikçi 
tutuma sahip bulunmuştur. “Eşitlikçi-cinsiyet-rolü”, “Kadın-cinsiyet-rolü”, “Evlilikte-cinsiyet-rolü”, “Geleneksel-cinsiyet-rolü” 
ve “Erkek-cinsiyet-rolü” gruplarında kızların puanları anlamlı olarak erkeklerinkinden yüksek bulunmuştur (p<0.05, p<0.05, 
p<0.05, p<0.05, p<0.05). Ekonomik duruma, anne-baba-eğitimine göre toplam puanlar benzer bulunmuştur (pMWU:0.257, 
pKW:o.240, pKW:0.203). 
Sonuç: Öğrencilerin %98.6’sı TC rollerine ilişkin eşitlikçi tutuma sahiptiler. Kız öğrencilerin tüm-puanları anlamlı olarak 
erkeklerinkinden yüksek bulunmuştur. Kadına yönelik ayrımcılığın yüksek olduğu ülkemizde, gençlerin eşitlikçi tutuma sahip 
olmaları umut vaat etmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Erkeklik rolü, kadınlık rolü, cinsiyet rolleri, adolesan, eşitlikçi, gelenekçi 
 
 
 
 
TP118: MANKEN/MODELLERDE YEME TUTUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Kekeç R.*,  Mergen MA.*,  Ayvaz Y.*,  Yıldız M.*,  Acar İH.*,  Cöbek Ünalan GP.** 
*M.Ü Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencisi        **M.Ü Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş ve Amaç: Sağlıklı yaşamak için önemli bir kriter olan yeme tutumu ile ilgili bozukluklarda son 50 yılda artış olduğu 
bilinmektedir. Önemli fiziksel komplikasyonlarla ilişkili olan yeme bozukluğu için manken/modellerin risk altında olduğu 
düşünülmektedir. Bu araştırmada manken/modellerde yeme tutumu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın örneklemini 18-30 yaş grubundaki manken/modeller 
oluşturmuştur. Örnekleme; modellik ajanslarıyla, fuarlara katılımla ve internette oluşturulan anket formuyla ulaşılmıştır. 
Veri toplama aracı olarak yaş, cinsiyet gibi bilgileri tarayan 12 demografik sorudan, 6’lı likert tipinde 40 soruluk Yeme 
Tutumu Testi’nden ve 5’li likert tipinde 14 soruluk Mental İyi Oluş Ölçeğinden oluşan anket formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 
20.0 programı ile ki-kare, sıklık dağılımları, korelasyon testleriyle analiz edilmiştir. 
Bulgular: Araştırmamıza %87,1’i kadın, %12,9’u erkek olmak üzere 124 kişi katılmıştır ve 124 kişinin %68,5’i TC vatandaşı 
iken %31,5’i TC dışı bir uyruktandır. Katılımcılar 18-30 yaş aralığındadır ve katılımcıların yaş ortalaması 24,4±4’dir. 
Katılımcıların %16,1’inin Yeme Tutumu Testi (YTT)’ne göre yeme bozukluğuna yatkın olduğu saptanmıştır. “Kilonuzu nasıl 
koruyorsunuz?” sorusunun cevapları arasında en çok işaretlenmiş olan şık (%50,8) "Metabolizmam hızlı.” seçeneği iken risk 
grubundakilerin %55’i (n=11) “Kendi bildiklerim doğrultusunda bir diyet uyguluyorum.” şeklinde cevaplamıştır. Veri toplama 
sırasında katılımcılardan biri uyguladığı diyetin aslında yememek olduğunu bildirmiştir. Katılımcıların mental iyi oluş ölçeği 
puanları ile boy/kilo oranlarını değerlendirmeleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0). YTT’de 
"Şişmanlıktan ödüm kopar.” ifadesine sıklıkla ve her zaman katılanların boy/kilo oranlarını değerlendirmelerinin anlamlı 
olarak daha olumsuz olduğu bulunmuştur (p=0,039). YTT’e göre riskli grupta olan katılımcıların %60’ı "şişmanlıktan ödüm 
kopar" ifadesine tamamen katıldıklarını belirtmiştir. 
Sonuç: Katılımcıların yarısından azının yeme bozukluğuna yatkın olduğu, kişilerin kendi boy/kilo oranlarını değerlendirmeleri 
ile YTT’de bulunan bazı ifadeler ve Mental İyi Oluş puanları arasında ilişkiler olduğu görülmüştür. Manken/modeller gibi 
yeme tutumu açısından risk taşıyan gruplara biyopsikososyal yaklaşımda bulunulmasına gereksinim vardır. 
Anahtar Kelimeler: anoreksiya nevroza, yeme bozuklukları, mental iyi oluş 
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TP119: MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNDE CİNSEL SAĞLIK VE 
ÜREME SAĞLIĞI BİLGİ DÜZEYLERİ 
 
Kaynar R*,Tatar Z*,Sarıoğlu E*,Can HE*,Özaydın AN** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi   **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD   
 
Giriş ve Amaç: DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) 15-24 yaş arasını gençlik dönemi olarak tanımlamaktadır. Türkiye’de genç nüfus 
toplam nüfusun yaklaşık % 20’sini oluşturmaktadır. DSÖ’ nün tahminlerine göre her yıl dünyada 20 gençten biri CYBH (Cinsel 
yolla bulaşan hastalık)’lara yakalanmaktadır. Bu araştırma gelecekte sağlık alanında aktif rol oynayacak kişilerin CS/ÜS bilgi 
düzeylerini ve bilgi eksikliklerini saptamak amacıyla Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik 1.sınıf 
öğrencilerinde uygulanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen kesitsel bir çalışmadır. 
Araştırma öncesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Etik Kurul onayı ve diğer gerekli izinler alınmıştır. Hemşirelik 
Bölümü 1.sınıf öğrencilerine gönüllük esas alınarak anket dağıtılmış ve toplanmıştır. Toplamda 69 soru içeren anket 
sosyodemografik sorulardan, bilgi sorularından, davranış sorularından ve tutum sorularından oluşmaktadır. Elde edilen 
veriler IBM SPSS 11.0 programıyla analiz edilmiştir.Kolmogorov-Smirnov, Mann WhitneyU, Student’s T,Spearmen 
Correlation testleri yapılmıştır. İstatiksel anlamlılık olarak t –testi ρ<0,05 olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Araştırmaya katılan 183 öğrencinin %73,8’i (n=135) kadın, %26,2 (n=48) erkektir. CS/ÜS tutum puanları 150 
üzerinden; kadınların 93,9 (ss ± 9,06), erkeklerin 99,1’dir (ss ± 10,7). Erkeklerin ortalama puanının kadınlarından fazla olduğu 
gözlemlenmiştir. Cinsel ilişki deneyimim var sorusu ve cinsiyet arasında anlamlı bir sonuç elde edilmiştir (t –testi,ρ<0,05). 
Evet diyenlerin %87,5’ni erkekler oluştururken, %12,5’ini kadınlar oluşturmaktadır. Bilgi sorularında en çok doğru yanıt 
verilen soru -%90,2 yanlış cevabı ile -‘Üretra ile vajina eş anlamlıdır sorusu olmuştur’; ‘hepatit B tükürük ile bulaşır’ 
sorusunda öğrenciler ‘doğru’, ‘yanlış’, ‘fikrim yok’, seçenekleri arasında neredeyse eşit olarak dağılmışlardır. 
Sonuç: Hemşirelik birinci sınıf öğrencileri üzerinde yaptığımız araştırma bulgularımız doğrultusunda CS/ÜS bilgi düzeylerinde 
yeterlilik tespit edilememiştir. Özellikle sağlık alanında görev yapacak bu kesimin, CS/ÜS hakkındaki yetersiz bilgi düzeyi, 
toplumumuzun da CS/ÜS bilgi düzeyini olumsuz etkileyecektir. 
Anahtar Kelimeler: Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı 
 
 
 
 
TP120: MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDEKİ ASİSTAN HEKİMLERİN PSİKOLOJİK 
SAĞLAMLIK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 
Alışık F.*, Bozkurt S.*, İnceoğlu İ. Y.*, İzbudak T. N.*, Yavuz D.*,Gülpınar M. A.** 
*Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  **Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Psikolojik sağlamlık, kişinin olumsuz koşulların başarıyla üstesinden gelebilme ve uyum sağlayabilme 
yetisidir. Stresle başa çıkma ise; kişinin üzerindeki baskılara verdiği tepkinin oluşturduğu gerilimi azaltmaya yönelik davranış 
ve duygusal cevaplar bütünüdür. Bu çalışmanın amacı, MÜ Pendik EAH’ndeçalışan asistan hekimlerin psikolojik sağlamlık ve 
stresle başa çıkma yolları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
Gereç ve Yöntem: MÜ Pendik EAH’ndeki cerrahi ve dâhili bilimler asistanlarına 5 sosyo-demografik soru ile 33 ve 19 
sorudan oluşan likert tipli 2 ayrı ölçek uygulanmıştır. Hastayla birebir teması sınırlı olan temel bilimle, tanısal işlerde hizmet 
veren asistanlar çalışmanın dışında tutulmuş ve geriye kalan 432 kişinin 178’inden (%41.2) veritoplanmıştır. Veriler SPSS 
23.0 programı ile analiz edilmiştir. Analizde verilerin normal dağılmadığı görülüp Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H 
testleri uygulanmış ve anlamlılık değeri p<0,05 olarak tanımlanmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 28,4’tür (min=24, max=37). Katılımcıların %57,6 (n=102)’ü kadın, %42,4’ü (n=75) 
erkek; %70,9 (n=122)’u dâhili bilimler, %29,1 (n=50)’i cerrahi bilimler asistanıdır. Stresle başa çıkma yolları ölçeğinin “iyimser 
kalma’’ alt boyutunda,4. Yıl ve üzerindeki asistanlarda daha yüksek (medyan= 2,12) olmak üzere, asistanlar arasında kıdem 
yılına göre anlamlı bir fark bulunmuş (p=0,010); diğer alt boyutlar ve bağımsız değişkenler (cinsiyet, medeni durum ve 
bölüm) arasındaki farklar anlamlı çıkmamıştır. Psikolojik sağlamlık ölçeğinde ise “sosyal kaynaklar” alt boyutu için cinsiyetine 
(kadın için medyan=4,28; erkek için medyan=3,85; p=0,001); “gelecek algısı” alt boyutu için medeni durumuna (evliler için 
medyan=3,75; p=0,048); “yapısal stil” alt boyutu için kıdem yılına (2. yılındaki asistanlarda medyan 3,75; p=0,032) göre 
asistanlar arasında anlamlı farklar bulunmuştur.  
Sonuç: Stresle başa çıkma yollarından iyimser kalma yöntemini en fazla kullananların 4. ve üzeri yıllık asistanlar, en az 
kullananların ise 2. yılındaki asistanlar olduğu görülmüştür. Psikolojik sağlamlığın alt boyutlarından sosyal kaynaklar alt 
boyutu puanının kadınlarda; gelecek algısının evlilerde; yapısal stilin ise 2. yılındaki asistanlarda daha yüksek bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Asistan hekim, stresle başa çıkma yolları, psikolojik sağlamlık 
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TP121: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN ASİSTAN DOKTORLARIN 
DEPRESYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Gökçe Ş.*,  Akın C.*,  Gökdemir C.*,  Kılınç M.*,  Olgaç E.*,  Save D.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 
 
Giriş ve Amaç: Asistanlık uzman hekim olmanın en önemli dönemeçlerinden biridir.Bu yoğun çalışma dönemi boyunca 
asistan doktorlar birçok stres faktörleri ile karşılaşmakta ve depresyon tehdidi ile yüzleşmektedir. Bu çalışmada Marmara 
Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma hastanesinde çalışan asistan doktorların çalışma koşulları ile depresyon düzeyleri 
farklı parametreler üzerinden incelenmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan asistan doktorlara 14 sorudan 
oluşan bir anket ve Beck Depresyon Ölçeği dağıtılmıştır. Dağıtılan 200 anketin 115’ine (%57,5) dönüş sağlanmıştır. Araştırma 
sorularının değerlendirilmesi SPSS 23.0 programı ile yapılmış ve veri analizinde ki-kare testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda 
p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Araştırmada asistan doktorların Beck depresyon ölçeği puanları ortalaması 16,36 olarak bulunmuştur. Ayrıca 
katılımcıların %43,5’inin depresyonda olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 28,06’dır (Standart 
Sapma: 2,67). Asistan doktorların %63,5’i (n=73) evli iken %36,5’i (n=42) bekârdır. Araştırmaya katılan hekimlerin %59,1’i 
(n=68) hastanenin çalışma koşullarından memnun değildir. Hastanenin koşullarından memnun olanlar %26,1 (n=30) iken 
konu hakkında kararsız olduğunu belirtenler %14,8dir (n=17). Hastaneden memnun olma durumunun depresyon ile 
ilişkisine bakıldığında depresyonu olanların hastaneden memnun olmadığı yönünde anlamlı bir sonuç (p<0.05)  
bulunmuştur. Asistanların mobinge maruz kalıp kalmama ve depresyon durumları değerlendirildiğinde depresyonu olanların 
mobinge maruz kaldığı yönünde anlamlı sonuç (p=0.008) çıkmıştır. Araştırmaya katılan asistanların medeni durumları ile 
depresyon durumları karşılaştırıldığında, depresyon ile bekârlık arasında anlamlı bir korelasyon olduğu sonucuna (p<0.05) 
ulaşılmıştır. Hekimlerin nöbet sayısı ile depresyonda olma durumu arasında paralel bir ilişki (p<0.05) gözlenmiştir. 
Sonuç: Hastane çalışma koşullarının asistanların memnuniyetlerinde negatif etki oluşturması, kişiyi depresyona götüren en 
önemli stres faktörlerinden birisidir. Çalışanların üstleri tarafından gördüğü mobingin çalışanların üzerinde önemli bir 
depresyon sebebidir. Evlilik ile insan hayatına giren düzenli yaşam şeklinin iş hayatının getirdiği depresyona sebep olan 
etkenleri azalttığı görülmüştür. Asistan doktorların bir ay içinde tuttukları nöbet sayısı arttıkça bu kişilerin depresyonda olma 
durumlarında da artış olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Beck depresyon envanteri, asistan doktor, üniversite hastanesi, depresyon 
 
 
 
TP122: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİS YEŞİL ALANINA 
BAŞVURAN HASTALARIN BAŞVURMA NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Tosun S. *, Çakmak B.*, Yılmaz E.P.*, Yağız BA.*, Sarıkaya Ö.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi   **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Acil servisler sahip oldukları birçok özellik nedeniyle hastanelerin en çok tercih edilen ve yoğunluğun en fazla 
olduğu birimleridir. Bu yoğunluğun yarattığı olumsuz etkilerin önüne geçmek amacıyla ülkemizde triyaj sitemi 
uygulanmaktadır. Bu çalışma acilde triyaj sonucunda yeşil alana ayrılan hastaların başvurma nedenlerini incelemek, 
hastaların profillerini değerlendirmek ve acil serviste görevli hekimlerin yeşil alan başvuruları hakkında görüşlerini 
değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma, 2-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi 
(MÜPEAH) yetişkin acil servis yeşil alanında gerçekleştirilen kesitsel & tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırma 
kapsamında hastalardan ve hekimlerden veri toplamak amacıyla sırasıyla 21 soruluk ve 8 soruluk, daha önceki çalışmalardan 
yararlanılarak oluşturulan iki ayrı anket formu oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında örneklem seçilmemiş olup 
araştırmacılar tarafından sözlü onayı alınan her hasta ve hekim araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında 
araştırmanın gerçekleştirildiği tarihler arasında yetişkin acil servis yeşil alanına başvuran hastaların 150 tanesinden, acil 
serviste görevli hekimlerin ise 21 tanesinden veri toplanmıştır.Elde edilen veriler IBM SPSS 20.0 programında sıklık, standart 
sapma ve ki-kare    analizleri yardımıyla değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların %30,7’si (n=46) ile muayene sonrasında, %69,3’ü (n=104) ile muayene öncesinde 
görüşülmüştür. Katılımcı hastaların %43,3’ü (n=65) erkek, %56,7’si (n=85) kadındır. Yeşil alana başvuran hastaların en çok 
yakındıkları şikayet %19,3 (n=29) ile karın ağrısı olmuştur. Hastaların %65,3’ü (n=98) MÜPEAH’i acil servisini yakın olduğu 
için tercih etmiştir. Araştırmaya katılan hekimlerin %100’ü (n=21) ülkemizde acil servislerin görev tanımlarına uygun  bir 
şekilde kullanılmadıklarını belirtmiştir. Hekimlerin %66,7’si (n=14) bu durumun birincil sebebi olarak polikliniklerin kalabalık 
olması ve randevu sisteminin yetersizliği gibi sağlık sisteminde yaşanan aksaklıkları görmektedir. 
Sonuç: Araştırma acil servise başvuran hastaların birçoğunun durumunun acil servise başvuracak kadar ciddi olmadığını ve 
bu hastaların aslında hastanelerin polikliniklerine başvurmalarının gerektiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, araştırmayla triyaj 
sisteminin hayati önem arz ettiği ve durumu gerçekten acil olan hastaların hayatta kalma şansını bir nebze de olsa arttırdığı 
kanıtlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Hastane, Acil servis, Başvuru 
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TP123: MALTEPE İLÇESİNDEKİ BAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN VE SİGARA İÇEN HASTALARDA SİGARA 
BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 
Özer F.*, Tatar Y.*, Can B.N.*, KılınçkıranA.*, Save D.**, Karaketir E.Ş.**, Bayram T.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Sigara bırakma poliklinikleri (SBP), sigara bağımlılığının tedavisinde en etkili yollardan birisidir. Araştırmanın 
amacı, Maltepe ilçesinde bazı aile sağlığı merkezleri’ne (ASM) başvuran ve sigara içen kişilerin sigara bırakma poliklinikleri 
hakkında bilgi düzeylerini ve başvurmak istedikleri taktirde erişimlerini sağlayacak ya da engelleyecek faktörleri 
belirlemektir. Ayrıca SBP’ne erişilebilirliğin, polikliniğin fiziksel olarak uzaklığına, ulaşım ve tedavi ücretine, kişilerin 
sosyodemografik özelliklerine, sigarayı bırakma isteklerine ve bağımlılık derecelerine bağlı olup olmadığınıaraştırmak 
amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir.Maltepe ilçesinde bulunan 5 ASM’ye başvuran bireyler arasından sigara 
kullananlar örneklem olarak belirlenmiştir.Haftanın 3 değişik günü gidilerek 304 katılımcıya 41 soruluk anket uyganılmıştır. 
Kategorik verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare veFisher’in kesin testi kullanılmıştır. Sürekli verilerin dağılımına bakılarak 
Student-t testi veya Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p< 0,05 kabul edilmiştir. 
Bulgular: Araştırmamızın %35,2’si kadın (n=107), %64,8 erkektir (n=197). Katılımcıların %75’i (n=228) SBP’yi duymuş ve 
duyanların %62,6’sı (n=160) basın ve sağlık çalışanlarından duyduğunu belirtmiştir. SBP’ni duyanların %58,8’i (n=177) hangi 
hizmetlerin verildiğini bilmemekte, %40,3’ü (n=91) nasıl başvuracağını bilmemekte, %38,7’i (n=87) en yakın SBP’nin nerede 
olduğunu bilmemektedir. Araştırmada %69,1’lik oranda daha önce sigarayı bırakmayı denemesi bildirilmiştir ve bu oranın 
yarısını kendi kendine deneme oluşturmaktadır. 24 kişi (%7,9) ise sigarayı bırakmak için bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur. 
En yakın SBP’ni bilenlerin %28,2’si (n=42) ulaşımın orta ve zor olduğunu düşünmekte ve %13.4’ü (n=18) ulaşımı pahalı 
bulmaktadır. Katılımcıların %19’u (n=58) SBP’e başvurmuştur. SBP’e başvuranların %39’u (n=16) memnun kalmamış, %41.5’i 
(n=17) reçetelenmiş ilaçları kullanmamış, %63.4ü (n=26) kontrole gitmemiş ve %34.1’i (n=14) belli bir süre sigarayı 
bırakabilmiştir. Kadın sigara içicilerin annelerinde sigara içme oranı ve kadınlarda sigaraya stres nedeniyle başlamak, 
erkeklere göre daha fazladır ve bu istatiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 
Sonuç: Katılımcıların çoğu SBP varlığından haberdardır fakat yeri ve ne gibi hizmetler verildiği konusunda yeterli bilgiye 
sahip değildir. SBP’e başvuranlarda verilen tedaviye uyum ve takip devamlılığı düşüktür. 
Anahtar Kelimeler: Sigara bırakma polikliniği, Sigara bağımlılığı, Aile sağlığı merkezi  
 
 
 
TP124: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SINAV STRESİ VE STRESLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ 
 
Polat Y.İ.*Direnç E.*, Lazkan E.*, Janakieski G.*, Aydemir T.*, İnanıcı S.Y** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencileri 
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek amacıyla uygulanan sınav sistemine çocuklar farklı şekilde tepki 
verirler. Bazı öğrenciler için sınava hazırlık ve sınav süreci kaygı vericidir. Başarısız olma korkusu olarak adlandırabileceğimiz 
sınav kaygısını yaşayan öğrenciler üniversite sınavına hazırlanırken ve sınavanında farklı belirti gösterebilir. Bu çalışmada 
amaç, Maltepe’de okuyan lise öğrencilerinin sınav stresi seviyelerini ölçmek ve streslerine neden olan etkenleri 
araştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2018 yılında Maltepe ilçesinde rastgele seçilen üç tane Anadolu Lisesi’nin 10, 11 ve 12.sınıf 
öğrencilerine hazırladığımız anket formu uygulanmıştır. Çalışma Marmara Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır. Çalışmaya katılanlara bilgi verilerek onayları alınmıştır. 
Anket formu 310 kişiye dağıtılmıştır.298 kişiden geri dönüş alınmıştır (%99,3). Anket, öğrencilerin kendisi tarafından 
doldurulmuştur. Veriler SPSS 14.0 programıyla analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Ankete katılanların %55,7’si kadın, %44,3’ü erkektir. Yaş ortalaması 17’dir. Katılımcıların %19,1’i 10.sınıf, %44,3’ü 
11.sınıf, %36,6’sı 12. sınıftır. Üniversite sınavı sisteminin değişmesinden olumsuz etkilenen öğrenci sayısının 229 (%76,8), 
olumlu etkilenen öğrenci sayısının 9 (%3), etkilenmeyen öğrenci sayısının ise 60 (%20,1) olduğu tespit edilmiştir. Bu durum 
sınıflara göre incelendiğinde ise sınav sisteminin değişmesinden olumsuz etkilenen öğrencilerin 52’si okul haricinde takviye 
alan öğrenci sayısı 149 (%50)’dur. Bu öğrencilerden 26’sı (%17,4) sınav stresinden dolayı girecekleri sınavda başarısız 
olacakları hissine kapılırken, 123’ü (%82,6) girdikleri sınavlarda başarısız olma korkusuna kapılmadıklarını ifade etmiştir 
(p=0,002). 
Sonuç: Üniversite sınavı sisteminin değişmesi lise öğrencilerini genel olarak olumsuz etkilemektedir. Bundan en çok 
etkilenen öğrenciler ise 11.sınıf öğrencileridir. Sınav stresiyle baş etmek için profesyonel yardım alan öğrenci sayısı oldukça 
azdır. Fakat üniversite sınavı için okul haricinde ek takviye alan öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yarısını 
oluşturmaktadır. Ayrıca takviye alan öğrencilerden sınavlarda başarısız olacaklarını hisseden öğrencilerin sayısı 
hissetmeyenlere göre büyük ölçüde az olarak saptanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: sınav stresi, lise öğrencileri, profesyonel destek, ek takviye 
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TP125: İSTANBUL’UN BİR İLÇESİNDE BULUNAN BİR LİSEDEKİ ÖĞRENCİLERDE; UYKU VE KAYGI İLİŞKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Demir Y.*, Işık E.*, Taşcan D.*, Yaprak H.*, Yılmazer A. H.*, Hıdıroğlu S.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  **Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD 
  
Giriş ve Amaç: Kaygı, kişinin iç dünyasından veya dış dünyasından gelen bir uyaranla karşılaştığında yaşadığı zihinsel, 
bedensel ve duygusal tepkilerdir. Bazı durumlarda bu tepkiler daha yüksek seviyelerde olabilir. En iyi örneklerinden birisi de 
öğrencilerin sınava hazırlanma sürecidir. Bu araştırma lise öğrencilerinin kaygı seviyesinin uyku kalitesi ile ilişkisini 
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma İstanbul’un bir ilçesinde bulunan bir lisedeki 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencilerine Liebowitz sosyal 
kaygı ölçeği, Pittsburgh ölçeği ve katılımcıların tanımlayıcı ve demografik özelliklerine ilişkin sorulardan oluşan bir anket 
kullanılarak yürütülmüştür. Hedeflenen 530 anketin 438’ine (%82,6) ulaşılmıştır. IBM SPSS Statistics 20 programı 
kullanılmıştır. Veriler ki-kare ve sıklık testi ile değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Katılımcıların %48,4’ü (n= 212) kadın, %51,6’sı (n= 226) ise erkektir. Katılım gösteren lise öğrencilerinin yaş 
ortalaması 16,21’dir.(14-19 yaş arası) Liebowitz sosyal kaygı ölçeğine göre erkeklerin %79,5’inin (n= 163), kadınların 
%77,3’ünün (n= 170) düşük kaygı seviyesine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Orta derecede kaygı düzeyine sahip olan 
katılımcı oranı ise, kadınlarda %12,3 (n= 27), erkeklerde %9,8’dir (n= 20). Pittsburgh ölçeğine göre uyku kalitesi düzeyi ve 
cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (ki-kare, p= 0.003) Verilere göre erkeklerin %5,5’inin (n= 11), kadınların ise 
%11,9’unun (n= 26)  düşük kalitede uyku uyuduğu bulunmuştur. Katılımcıların öğrenim gördüğü seviye yükseldikçe uyku 
kalitesinde bir düşüş gözlemlenmiştir (p = 0,019). Cinsiyet ve kaygı düzeyi arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. (p= 
0.000) Kadınların %43,5’i (n= 97) ve erkeklerin %22,5’i (n= 46) kendisinin gereğinden fazla kaygılı olduğunu düşünmektedir. 
Sonuç: Araştırma sonucunda,lise öğrencilerinin uyku kalitesi ve sosyal kaygı düzeyleri hakkında veri toplanmıştır. Elde edilen 
bu veriler doğrultusunda yaş, cinsiyet, öğrenim görülen seviye, gelir düzeyi vb. birçok faktör ve uyku kalitesi arasındaki ilişki 
gözlemlenmiştir. Uyku kalitesine bağlı olarak da katılımcıların kaygı düzeylerinde farklılıklar oluştuğu sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: uyku, kaygı, Liebowitz ölçeği, Pittsburgh ölçeği, lise öğrencileri 
 
 
 
 
TP126: GENERAL KNOWLEDGE OF RARE DISEASES AMONG MEDICAL STUDENTS IN TURKEY 
 
Keser B.N.*, Kırman Ü.N.*, Hodzic A.**, Oğuz E.**, Terzioğlu Bebitoğlu B.** 
*Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine 
**Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine Department of Medical Pharmacology 
 
Introduction: Rare diseases (RDs) are usually chronic, progressive, degenerative and life threatening. Level of knowledge of 
RDs among medical doctors and future medical doctors plays a crucial role in timely and accurate diagnosis and appropriate 
treatment. We aimed to assess and compare the level of general knowledge of RDs among preclinical medical students 
from Istanbul Medeniyet University and Marmara University. 
Material and Method: A questionnaire was conducted among 1st, 2nd and 3rd year medical students from both 
universities. Descriptive statistics and Chi square test were performed to analyze the data. 
Results: There were 155 medical students from Istanbul Medeniyet (females: n=106, 68%) and 90 from Marmara University 
(females: n=64; 71%). The participants from Istanbul Medeniyet and Marmara Universities correctly estimated the 
prevalence of RDs according to EU standards by 33.54% and 8.88% (p<0.001) and correctly assumed the number of RDs by 
32.25% and 13.33% respectively (p<0.001). Both groups poorly assessed that there are treatment options only for the 
minority of RDs and that most of the RDs are genetic disorders (18.7%, 11.11 %, p>0.05; 29.03%, 24.44%, p>0.05 
respectively). 
Conclusion: Though medical students from Istanbul Medeniyet University answered the majority of the questions more 
accurately, the responses of surveyed medical students indicate an insufficient level of general knowledge of RDs. There is a 
medical student community focused on RDs in Istanbul Medeniyet University but not in Marmara University. This student 
community organizes some activities such as Rare Talks, which is a series of presentations informing students about RDs, 
and a symposium focusing on RDs.  Concerning this, we believe that educational activities towards medical students are 
significant and should be encouraged to increase general knowledge of RDs among medical students. 
Keywords: rare diseases, general knowledge, medical students, educational activities 
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TP127: İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNDE GÜNLÜK TÜKETİLEN SU MİKTARININ BAŞ AĞRISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 
Kargıoğlu F.*, Güneş Ş.*, Taş M.B.*, Gül N.A.*,Karaman O.*, Save D.** 
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 
  
Giriş ve Amaç: Hayat koşullarını zorlaştıran baş ağrılarının nedenlerinin çözüme kavuşturulması toplumumuz için önem arz 
etmektedir. Zira bilinen bir gerçektir ki baş ağrısı toplumda yaşam kalitesini olumsuz etkileyen en yaygın rahatsızlıklardan 
biridir. Son yıllarda bireylerin tükettikleri su miktarının çeşitli hastalıklarla olan ilişkisi ortaya konmuştur. Ne var ki bir başka 
grup bilim insanı insanın susama mekanizmasının insanın su ihtiyacı için belirleyici olduğunu ve fazlasını içmenin bir etkisi 
olmadığını savunmaktadır. Bu araştırmamızda baş ağrısı prevalansı yüksek olan ilkokul öğretmenlerinin içtikleri su miktarıyla 
baş ağrıları arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmamız boylamsal(30 günlük) olup, primer baş ağrısı olduğunu saptadığımız 100 ilkokul 
öğretmenine farklı tiplerde 22 sorudan oluşan 30 adet takip formu dağıtılmış ve öğretmenlerden her gün bu takip 
formlarının doldurulması istenmiştir. Bireylerin baş ağrısı tiplerinin saptanması için Lifting The Burden (LTB) isimli küresel 
çapta baş ağrısıyla mücadele etmeyi amaçlamış bir kurumun oluşturduğu ve çeşitli ülkelerde birçok çalışmada geçerliliğinin 
yapıldığı soru formunun, yalnızca primer baş ağrısının teşhisini klinik gözlem olmaksızın belirlemeyi sağlayan soruları 
kullanılmıştır. Bu sayede migren ya da gerilim tipi şeklinde sınıflandırılan ağrıların şiddetleri, sıklıkları ve yaşam kalitesine 
etkileri 30 gün boyunca tüketilen su miktarıyla karşılaştırıldı. Elde edilen veriler üzerinde Anova ve t-test kullanıldı. 
Bulgular: Çalışmamızda verilerin hepsi toplanamamıştır veri toplama süreci devam etmektedir. Şu ana kadar elde edilen 
veriler neticesinde içilen su miktarının baş ağrısı deneyimlenen gün sayısıyla, baş ağrısı deneyimlenen günlerde ağrının 
şiddetiyle veya deneyimlenen baş ağrısının yaşam kalitesini olumsuz etkileme derecesiyle herhangi bir anlamlı ilişkisine 
rastlanamamıştır. 
Sonuç: Veri toplama aşaması tamamlanmamıştır. Yalnızca ulaşılan ön bulgulara yer verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Primer baş ağrısı, migren, gerilim tipi baş ağrısı, öğretmenlerde baş ağrısı 
 
 
 
 
TP128: İSTANBUL İLİNDE BİR LİSEDEKİ 9., 10., 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA TUTUMLARI İLE DEPRESYON 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 

*Dingil B., *Dursun E., *Güngörmez E., *Kankılıç M.P., *Yılmaz A., **Apaydın Kaya M.Ç. 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 

Giriş ve Amaç: Depresyon, sürekli bir üzüntü hali ve ilgi kaybı ile günlük aktiviteleri yerine getirmede güçlük çekmenin 
görüldüğü yaygın bir zihinsel rahatsızlıktır. Ergenler depresyon için bir risk grubudur ve konuyla ilgili yapılan çalışmalarda 
günümüzde gençlerin yoğunlukla kullandığı sosyal medyaya önemli bir yer verilmiştir. Fakat sosyal medya tutumları ile 
depresyon arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Çalışmamızda İstanbul’da bir devlet lisesindeki 9., 10., 11. sınıf 
öğrencilerinde sosyal medya tutumu ile depresyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır. 
Gereç  ve Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı tipte olup, dört adet 9., üç adet 10. ve üç adet 11. sınıf çalışmaya dahil 
edilmiştir. Anketimiz sosyodemografik sorular ile Sosyal Medya Tutum Ölçeği (MTUAS) ve Beck Depresyon ölçeğinden 
oluşmaktadır. Anket anonim şekilde doldurulmuş ve 300 anketten 274 geri dönüt alınmıştır. Veriler SPSS Statistics 20 
programıyla analiz edilerek sıklık dağılımları, çapraz tabloları ve ki-kare tabloları incelenmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 
olarak kabul edilmiştir. Çalışmanın etik kurul onayı alınmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılanların %43‘ü 9. sınıf (n=118), %26,3’ü 10. sınıf (n=72), %30,7’si 11. sınıf (n=84).; %48,5 ‘i erkek 
(n=133), %51,5’i kadındır (n=141). Kadınlar ve erkekler arasında Beck Depresyon Ölçeğine göre anlamlı bir fark 
bulunmamakla beraber (p=0,133) öğrencilerin %29,2’si (n=80) Beck Depresyon Ölçeğine göre pozitif sonuç vermiştir. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin tümü en az bir sosyal medya platformunu kullanmaktadır. Twitter (p=0,046) ve Snapchat 
(p=0,000) kullananlar ile Beck Depresyon Ölçeğinde pozitif sonuç alanlar arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. Sosyal 
medyada altı saat ve üzeri vakit harcayanlarla Beck Depresyon Ölçeğinde pozitif sonuç verenler arasında da anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (p=0,004). 
Sonuç: Çalışmamızda saptanan bulguların Türkiye’de aynı yaş grubunda yapılan çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir. 
Bazı sosyal medya uygulamalarının depresyonla ilişkisi daha detaylı incelenmelidir. 
Anahtar Sözcükler: depresyon, sosyal medya, ergenlik 
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TP129: MALTEPE VE KADIKÖY’DEKİ SPOR MERKEZLERİNE DEVAM EDEN BİREYLERİN SPORCU BESİN DESTEKLERİNE 
(SPORTS SUPPLEMENTS) YÖNELİK TUTUMLARI 
 
Orak A.*, Özma M.H*  , Selçuk A.*,  Alev E*, Kara İ*,  Çifçili S.S** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Spor destekleyici ürün, spor yapan kişilerin günlük almaları gereken makro ve mikro besin değerlerini 
tamamlamak için aldıkları besin takviyeleridir. İstenilen hedefe daha kolay ulaşıldığı düşüncesiyle spor yapan bireyler 
arasında bu ürünlerin bilinçli veya bilinçsizce yaygın şekilde kullanıldığı bildirilmektedir. Ancak bu ürünler ilaç olarak 
satılmadıkları için etki ve yan etkileri konusunda yeterli veri bulunmamakta ve pek çok zaman sağlık profesyoneli olmayan 
kişiler tarafından önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı; Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde spor salonlarında egzersiz yapan 
kişilerin destekleyici ürünler hakkındaki bilgi ve tutumlarını belirlemektir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir.  Maltepe ve Kadıköy ilçesindeki spor merkezlerine gelen bireyler araştırma 
evrenini oluşturmuşlardır. Bu merkezlere devam eden bireylerden çalışmaya katılmayı kabul edenler araştırma kapsamına 
alınmışlardır. Araştırmada kullanılan soru formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 27 tane sorudan oluşup bunların 
7 tanesi açık uçlu 20 tanesi ise çoktan seçmelidir. İkinci bölüm beşli likert tipinde 18 soru, içeren Sosyal Görünüş Kaygısı 
Ölçeğinden oluşmaktadır. Ölçek puanı yükseldikçe kaygı düzeyi de artmaktadır. Araştırma verileri SPSS 22.0 programı ile 
değerlendirilmiştir. Ki-kare ve sıklık dağılım kullanılarak analiz edilmiş ve p değeri 0.05 alınmıştır (p<0.05). 
Bulgular: Araştırmaya katılan 173 kişinin %60.9 (n=106)’u erkektir. Katılımcıların ortalama yaşı 26.6 ±8.6, ortanca yaş 23 
(min=13, maks=58). Katılımcıların 24.2 kadarı destekleyici ürün kullanmaktaydı. Erkek katılımcılar, egzersizi zayıflamak 
amacıyla yapan katılımcılar ve egzersizi vücut geliştirmek amacı ile yapan katılımcılar arasında destekleyici ürün destekleyici 
ürün kullanma sıklığı daha fazla idi (p<0.05). Spor destekleyici ürün kullanan katılımcıların sosyal görünüş kaygı puanı daha 
düşük, yani sosyal görünüş kaygısı daha yüksekti  (p<0.05). 
Sonuç: Araştırmalara göre; sporcu besin desteği kullanımı her geçen gün yaygınlaşmakta ve pek çok spor destek ürünü 
sağlık ve performansı etkilemek üzere pazara sürülmektedir. Çalışmamızda ürünlerin kullanımı cinsiyetler arasında farklılık 
göstermekte ve ürünü tercih etme de sporun yapılma amacına göre değişmektedir. Destekleyici ürün kullananların dış 
görünüşleriyle daha barışık olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: spor, destekleyici ürün, spor merkezi 
 
 
 
 
TP130: ANADOLU YAKASINDAKİ BELİRLENEN AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE GELEN ERİŞKİN BİREYLERİN RUHSAL SAĞLIĞA 
VE BU TÜR RAHATSIZLIĞA SAHİP İNSANLARA YÖNELİK TUTUM,İNANÇ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Seçil F.*, Aşkın R.*, Kahraman K.*, Kahraman B.*, Çevik A.*, Hıdıroğlu S.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 
 
Giriş ve Amaç: Damgalama; bir kişi veya grup için utanılması gereken bir durumun varlığı veya normal dışılığı ya da herhangi 
bir özelliği ile diğer bireylerden farklılığı olan ve bu nedenle suçlayıcı, kurban edici yaklaşım ve tutuma maruz kalma 
durumunu yansıtır.Ruhsal bozukluk tanısı konulmuş hastalar, tüm hastalar içinde, damgalanmanın olumsuz sonuçlarına en 
fazla maruz kalan bireylerdir. Bu çalışmada, Anadolu yakasında belirli aile sağlığı merkezlerine gelen erişkin bireylerin ruh 
sağlığına ve bu tür rahatsızlığa sahip insanlara yönelik sergilediği tutum ve ilgili inançlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Kesitsel olan bu çalışmada, bilgiler; Anadolu yakasındaki belirlenmiş aile sağlık merkezinlerine başvuran 
300 kişiye dağıtılan anketle toplandı. Katılımcılarla yüzyüze yapılan anket 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik 
özellikler çoktan seçmeli 9 soru ile öğrenildi, 2.bölümde ise ruhsal hastalığa dair düşünceleri 6’lı likert tipte 21 sorudan 
oluşan Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği ve Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği vasıtası 
ile öğrenildi. Veriler SPSS23.00 analiz edilmiş; karşılaştırmalı verilerde Chi-square, Kruskal Wallis test kullanılmış, sıklık 
dağılımları hesaplanmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılan %41 (n=123)’i kadındır. Katılımcıların %25,3 (n=76)’ü ruhsal hastalığı olan bir yakını, %21,1 
(n=15)’i bu kişinin kardeşi olduğunu belirtmiştir.  %40,3 (n=121)’ü ruhsal sorunlu kişilerle karşılaştıklarında yaşadıkları hissi 
sıkıntı olarak tanımlamıştır. %46 (n=138)’sı travmatik olayların, %43,7 (n=131)’si aileiçi çatışmaların ruhsal hastalıkların ana 
nedeni olduğunu belirtmiştir.Yakını ruhsal hastalık belirtisi gösterdiğinde %36,3 (n=109)’ü psikologdan, %54 (n=162)’si 
psikiyatri uzmanından iyileşmesi için yardım alacağını belirtti.Kendisine zarar vereceği nedeniyle ruhsal hastalığı olan 
bireylerden korkan insanların ve ‘ruhsal hastalık’ ifadesinden rahatsız duyan bireylerin ruhsal hastalığı olan insandan uzak 
durduğuna ulaşılmıştır (p=0,00, p=0,02).   
Sonuç: Toplumdaki kişilerin; ruhsal hastalıklı bireylere karşı üzüntü, acıma hissetmesine rağmen önyargıları, korkuları, 
çekinceleri bulunmaktadır. Ruhsal hastalıklı bireylerin; topluma ve toplumun normlarına uyum sağlayamayacağı, iyi bir 
ebeveyn olamayacağı, davranışlarının önceden tahmin edilemeyeceği, sorumluluk alamadıkları için kendi başlarına 
yaşabilmelerinin çok uygun olmadığı görülmüştür. Ruhsal hastalığın tedavi edilebileceğine inanılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: ruhsal hastalıklar, damgalama, psikolog, sıkıntı  
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TP131: İSTANBUL’UN BİR İLÇESİNDEKİ LİSELERDEKİ ÖĞRENCİLERDE VÜCUT ALGISI VE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISININ 
DEĞERLENDİRMESİ 
 
Kuşcu M.T.*, Maden F. *, Ayaz B.*, Haybat M.M.*, Uysal A.E.*, Hıdıroğlu S.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi      **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD  
 
Giriş ve Amaç: Ergenlerin değişen fiziksel görünüşleri, artan bilişsel yetenekleri ve iç gözlem kapasiteleri, onların zihinlerini 
aşırı derecede ve olumsuz olarak, kendileri ve bedenleri hakkında başkalarının algılamaları ile meşgul eder. Bu dönem 
bireyin nasıl göründüğü ve nasıl bir kişi olduğu ile yoğun olarak ilgilendiği dönemdir.Bu çalışmanın amacı lise çağındaki 
bireylerde beden algısını vücut algısı ölçeği ve sosyal görünüş kaygı ölçeği kullanarak değerlendirmek ve sosyal görünüş 
kaygısının olup olmadığını belirlemek ve bunun sosyal hayatına etkisini incelemektir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma, İstanbul’un Maltepe ilçesindeki bir lisedeki öğrencilerde anketle veriler toplanarak yapılmıştır, 
kesitsel tiptedir. Evreni oluşturan 600 öğrenciye ulaşılmış, 532 sinden yanıt alınmıştır. Öğrencilerdeki vücut algısı Vücut 
AlgısıÖlçeği (İmaj Ölçeği) , sosyal görünüş kaygısı ise Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin sosyo-
demografik özellikleri, sosyal medyaya ayırdıkları süre vb.’ye yönelik veri toplamak üzere 66 soruluk anket formu 
kullanılmıştır. Değerlendirmede SPSS 25.0 programında ki-kare, Anova ve korrelasyon testleri ve sıklık dağılımları 
kullanılmıştır. MÜTF Etik Kurulu’ndan ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılan 532 öğrenciden  %17.9’u (n=95)  kız , %82.1’i (n=437) erkektir. Katılımcıların %79.8’i (n=423) 
18 yaş altı ve %20.2’si (n=107) ise 18 yaş ve üzerindedir. Öğrencilerin günlük sosyal medyaya ayırdıkları ortalama süre 3.5 
saattir.Sosyal medyayı daha az kullanan (0-2 saat) öğrenciler ‘İnsanlar doğrudan bana baktıklarında gerilirim.’(p=0.014) ve 
‘Dış görünüşümle ilgili başkalarının beklentilerini karşılayamamaktan endişeleniyorum.’ (p=0.020) ifadelerinin kendilerine 
uygun olmadıklarını belirtmiştir.’Yüz şeklini’ beğendiğini belirten öğrenciler, ‘Fotoğrafım çekilirken kendimi gergin 
hissederim’ ifadesinin kendisine uygun olmadığını belirtmişlerdir. (p=0.004) 
Sonuç: Sosyal medyayı daha az kullanan kişilerin daha az sosyal görünüş kaygısına sahip olduğu belirlenmiştir. Vücut algısı 
düşük olan ve sosyal görünüş kaygısına sahip olan bireylerin ise sosyal hayatlarında görünüşlerinden dolayı sıkıntı yaşadıkları 
görülmüştür. Ergenlerin kimliğini şekillendirmeye başladığı bu dönemde sosyal görünüş kaygısı yaşamamaları için öğrenci, 
öğretmen ve ebeveynlerde farkındalık artırılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: vücut algısı, sosyal görünüş kaygısı, ergen  
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11 MAYIS 2018 CUMA GÖZLEMSEL SÖZLÜ SUNUMLAR 
GS101 BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN KARŞILAŞTIĞI 

CİNSİYETÇİ TUTUMLAR 

GS102 İSTANBUL’DA BİR ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKUL ÇANTASI AĞIRLIKLARI VE 
FİZİKSEL İNAKTİVİTENİN, KAS İSKELET YAKINMALARI İLE İLİŞKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

GS103 BİREYSEL TEDAVİ: RESEPTÖR POZİTİF PREMENAPOZAL VE POST MENAPOZAL MEME 
KANSERLİ HASTALARDA CYP2D6 GEN POLİMORFİZMİNİN TAMOKSİFEN YANITINA 
ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

GS104 WATERPIPE TOBACCO SMOKING: A CROSS-SECTIONAL STUDY AMONG UNIVERSITY 
STUDENTS ON PREVALENCE, AWARENESS AND CONTRIBUTING FACTORS IN TRNC, 
2018 

GS105 TIP FAKÜLTESİ 5. VE 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ORTAMINDAKİ ŞİDDETE 
İLİŞKİN YAŞANTILARININ, BAŞA ÇIKMA TARZLARIYLA VE HASTA BEKLENTİSİNİ 
KARŞILAMA BECERİSİYLE İLİŞKİSİ 

GS106 ADOLESAN ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI, DİYABET VE KALP HASTALIĞI GELİŞTİRME 
İLE İLİŞKİLİ RİSK ALGILARI  

GS107 ----DÖNEM 1 MANSİYON SÖZLÜ SUNUMU---- 

GS108 İNME HASTALARINDA MOTOR VE DÜŞÜNCESEL (MOTOR İMGE) KORTEKSLERİN 
SAĞLIKLI KONTROLLERLE KIYASLANMASINDA FONKSİYONEL MR YÖNTEMİ 

GS109 DOWN SENDROMLU BİREYLERİN AİLELERİNİN TANI ANINDAN İTİBAREN EBEVEYNLİK 
DENEYİMLERİ: KAYIPLARI VE KAZANIMLARI 

GS110 KADIKÖYDEKİ İLKOKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
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GS101: BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN KARŞILAŞTIĞI CİNSİYETÇİ TUTUMLAR 
 
Öztürk T.*, Yılmaz Z.H.*, Öztürk G.*, Meran C.*, Gündüz M. F.*, Ilgın C.**, Duru E.S.**, Ay P.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2  
**Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı ABD 
 
Giriş ve Amaç: “Cinsiyet” kişinin kadın veya erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri olarak 
tanımlanmaktadır. “Toplumsal Cinsiyet” kavramı ise, kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenmiş kişilik özelliklerini, rol ve 
sorumluluklarını belirtmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramının tanımında, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl 
gördüğü, algıladığı, düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili değerler, beklentiler, yargılar ve roller 
bulunmaktadır. Cinsiyetçilik, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları üzerinden yapılan ayrımcılıktır. Bu çalışmanın amacı; 
bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hekimlerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları cinsiyetçi tutumların 
incelenmesidir. 
Gereç ve Yöntem: Niteliksel tasarlanan bu araştırmada katılımcılar, bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hekimler 
arasından gelişigüzel yolla seçilmiştir. Veriler, derinlemesine görüşme yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerde, yarı 
yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Her görüşme ortalama 15-20 dakika sürmüş, katılımcının izniyle kayıt altına 
alınmıştır.  Görüşmeler kelime kelime çözülüp bilgisayara girilmiş, tematik içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.   
Bulgular: Dokuz kadın, üç erkek olmak üzere toplam 12 kişiyle görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde katılımcıların tamamı, 
sağlık çalışanlarının cinsiyetçi tutumlara maruz kaldığını belirtmiştir. Katılımcılardan birinin uzmanlığa başladığı gün sorumlu 
öğretim üyesinin kendisine söylediği, “Ben bayanlarla çalışmıyorum, sen diğer kliniğe gideceksin.” cümlesi bu tür tutumlara 
bir örnek olarak gösterilmiştir. Cinsiyetçi tutumun, uzmanlık alanlarının seçiminde de belirleyici olduğu ve cerrahi branşlarda 
erkek egemenliğinin olduğu belirtilmiştir. Çalışma yaşamında kadınlar, doğum ve süt izni gibi dönemlerinde de cinsiyetçi 
tutumlara maruz kalmaktadır. Bir katılımcının “...emzirdiğim için daha fazla olan çalışma sürelerim, ceza gibi olmuş oluyor” 
ifadesi hem daha fazla çalıştırıldığını hem de cezalandırılmış hissettiğini göstermektedir. Aynı katılımcı bu durumun suçluluk 
duygusunu “emzirirken ondan (çocuğumdan) çaldığım süreleri düşünüyorum” sözleriyle ifade etmiştir.  Toplumsal beklenti, 
algı ve önyargıların cinsiyetçi tutumun temel nedenini oluşturduğu görüşmelerde ön plana çıkmıştır.  
Sonuç: Cinsiyetçi tutumların özellikle kadınların meslek yaşamında bir engel oluşturduğu izlenmiştir. Bu konuyla ilgili 
farkındalığın artırılması, cinsiyetçi tutumları engelleyecek politikaların oluşturulması ve bu tür tutumlarla başa çıkma 
yöntemlerinin öğretilmesine ihtiyaç vardır.   
Anahtar Kelimeler: cinsiyetçi tutum, toplumsal cinsiyet, tıp, hekim 
 
 
 
GS102: İSTANBUL’DA BİR ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKUL ÇANTASI AĞIRLIKLARI VE FİZİKSEL İNAKTİVİTENİN, KAS-
İSKELET YAKINMALARI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Keçeci İ.*, Kavukoğlu N.*, Turunç A.*, Aras A.S.*, Ulu A.A.*, Sarıkaya Ö.** 
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2,  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Okul çağındaki çocuklarda ağır ve yanlış çanta taşıma alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam kas-iskelet 
yakınmalarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada; İstanbul’da bir ortaokul öğrencilerinde okul çantası ağırlıkları ve fiziksel 
inaktivitenin, kas-iskelet yakınmalarıyla ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma, İstanbul’da bir ortaokuldaki 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden soru formuyla veriler toplanarak 
yapılmıştır, kesitsel tiptedir. Evreni oluşturan 390 öğrenciye ulaşılmış, 376’sından yanıt alınmıştır. Kas-iskelet ağrısı Wong-
Baker Ağrı Skalası ile değerlendirilmiştir. Araştırmada 24 soruluk anket formu kullanılmıştır. Öğrencilerin boy ve vücut 
ağırlıkları verileri toplanmış, çanta ağırlıkları ölçülmüştür. Çanta ağırlıklarının vücut ağırlığına göre yüzdesi hesaplanmış, 
vücut ağırlığının %10’undan fazla ağırlık taşıma durumu değerlendirilmiştir. Değerlendirmede SPSS programında ki-kare, 
Anova,  korrelasyon testleri ve sıklık dağılımları kullanılmıştır. MÜTF Etik Kurulu’ndan ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin 
alınmıştır. 
Bulgular: Öğrencilerin 193’ü (%51,3) erkek, 183’ü (%48,7) kızdır. Katılımcıların 115’i (%30,6) 5.sınıf, 119’u (%31,6) 6.sınıf ve 
141’i (%37,8) 7.sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin % 42,4’ü (n=158) çanta taşımayla ilişkili son bir ay içerisinde ağrı hissettiğini 
belirtmiştir. En çok ağrı hissedilen bölge omuz bölgesidir (%58,1). Yüz altmış (% 43,4) öğrencinin ortalama çanta ağırlığı 
vücut ağırlığının %10’undan fazladır ve bu öğrencilerin son bir ay içerisinde ağrı hissetme oranı diğer öğrencilerden daha 
fazla bulunmuştur (p=0,005). Ebeveynlerinin çantasının ağır olduğunu hiç söylemediği çocukların çoğunluğunun son bir ay 
içerisinde ağrı şikâyetinde bulunmadığı gözlemlenmiştir (p=0,000). Son bir ay içerisinde ağrı hissetmeyen çocukların büyük 
kısmını daha fazla spor yapan çocukların oluşturduğu belirlenmiştir (p=0,014). Günlük iki saatten fazla televizyon izleyenler 
arasında ağrı hissedenlerin oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0,015).  
Sonuç: Çanta ağırlığının vücut ağırlığına oranı arttıkça ağrı hissetme oranı ve hissedilen ağrı şiddetinin arttığı belirlenmiştir. 
Ayrıca fiziksel inaktivitenin de kas-iskelet sistemi yakınmalarıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Gelecekte oluşabilecek kas-
iskelet hastalıklarının önlenmesi amacıyla; sırt çantası ağırlığının iskelet-kas sistemine etkisi hakkında öğrenci, öğretmen ve 
ebeveynlerde farkındalık artırılmalı ve öğrencilerin düzenli spor aktiviteleri desteklenmelidir. 
Anahtar Kelimeler: çanta ağırlığı, fiziksel inaktivite, ağrı hissetme 
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GS103: BİREYSEL TEDAVİ: RESEPTÖR POZİTİF PREMENAPOZAL VE POSTMENAPOZAL MEME KANSERLİ HASTALARDA 
CYP2D6 GEN POLİMORFİZMİNİN TAMOKSİFEN YANITINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Aydın O.* , Vural T.H* , Çetinkaya R.*, Ertaş İ.*, Demirci L.*, Uğurlu M.Ü.**,   
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Tamoksifen, östrojen reseptör ekspresyonu olan meme kanserli hastalarda kullanılan selektif östrojen 
reseptör modülatörüdür. Çalışmanın amacı, adjuvan 5 yıl tamoksifen tedavisi altındaki lokal rekürrens görülen hastalarda 
tamoksifen metabolizmasından sorumlu CYP2D6 geninin polimorfizmi varlığının gösterilmesidir. 
Gereç ve Yöntem: Hastaların prospektif veritabanı, geriye dönük değerlendirildi. Tamoksifen kullanan lokal rekürrens 
görülen hastaların yaş, menstruasyon durumu, yapılan meme cerrahisi, östrojen/progesteron reseptör ekspresyon oranları, 
He- reseptör ekspresyonu, AJCC evrelemesinde TNM evresi, tamoksifen başlangıç ve komplians durumları incelendi. 
Hastaların polimorfizm durumları Tıbbi Genetik arşivlerinden elde edildi. Verilerin klinikopatolojik özellikleriyle genotipik 
varyantların ilişkisi Pearson’s x2 testiyle değerlendirildi, p≤0.05 değeri istatiksel anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: 2011-2016 yıllarında meme kanseri nedeniyle opere edilmiş 1384 kadın hastanın verileri değerlendirildi. Östrojen 
reseptör ekspresyonu olup adjuvan tamoksifen kullanan 213 hastanın 15’inde (%7,1) lokal rekürrens tespit edildi. Hastaların 
11’i (%73.3) premenapozaldi. T evresine göre hastaların 6’sı T1 (%40), 6’sı T2 (%40) ve 3’ü T3’tü. N evresine göre hastaların 
8’i (%53.3) N0, 6’sı (%40) N1 ve 1’i (%6.7) N2’ydi. Olguların %86.7’si (n:13) evre II, %13.3’ü (n:2) evre III’tü. Hastaların hepsi 
(%100) CYP2D6*3 wild-type olarak tespit edildi. Mutasyon saptanan 4 (%26.6) hastanın poor metabolizer de olduğu 
görüldü. CYP2D6*4 mutasyonu saptanan olguların ortalama nüks süresi 15.3±5.3 ayken, saptanmayan olgularda 
36.3±10.3’tü (p:0.046). CYP2D6*4 mutasyonu neoadjuvan alan hastalarda, evre III hastalarda daha yüksek oranda tespit 
edildi (p:0.008, p:0.459, sırasıyla).  
Sonuç: Adjuvan tamoksifen tedavisi alan hastaların lokal nüks görülen grubunda CYP2D6 polimorfizminin araştırıldığı 
çalışmamızda CYP2D6*4 mutasyonuna sahip hastaların daha ileri evrede oldukları görülmüş, diğer hastalara göre daha 
erken lokal nükslerin görüldüğü saptanmıştır.  
Anahtar Sözcükler: Meme kanseri, CYP2D6, TAM 
 

 

 

GS104: WATERPIPE TOBACCO SMOKING: A CROSS-SECTIONAL STUDY AMONG UNIVERSITY STUDENTS ON PREVALENCE, 

AWARENESS & CONTRIBUTING FACTORS IN TRNC, 2018. 

GhachemA ,*Bagaber A*,  Asl A.T*, Bozeyeh H*, Pour  K.M*, Hassan M*, Akçay N.İ** 
*EMU Medicine students, **EMU Medicine Department of Biostatistics 
 
Introduction: To establish the prevalence and essential use patterns of Waterpipe Smoking (WPS) among university 
students in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), to evaluate the level of awareness about the harms of WPS, and to 
evaluate factors contributing to the prevalence of WPS. 
Method and Material: In 2018, a cross-sectional study was carried out on students of the 5 biggest universities in TRNC. 
Sample size was calculated, and a representative number of students from each university was provided with interviewer – 
administered questionnaires accompanied by consent forms, demographic questionnaires, and A5-sized informative 
leaflets. Overall, 293 students participated in the study with a response rate of 98.6%. 
Results: 171 (59%) male and 118 (41%) female participants had a mean age of 21.5 ±2.8. The majority of participants (69%) 
have admitted to trying waterpipe at least once; the rest (31%) have denied it. Out of the people who have tried waterpipe, 
9% were daily smokers, 20% were weekly smokers, 29% were monthly smokers, and 42% were former smokers. 81% of our 
total sample have stated that they have easy Access to waterpipe – selling cafes. Using multivariate logistic regression 
analyses, being a former cigarette smoker (OR= 7.21; 95% CI= 2.63, 19.82; p<0.0001), and easy accessibility to waterpipe – 
selling cafes (OR= 20.79; 95% CI= 2.28, 189.77; p=0.007) were found to be significant risk factors; and getting bothered from 
waterpipe smoke (OR= 0.2; 95% CI= 0.07, 0.57; p=0.003) was a significant protective factor affecting being a current 
waterpipe smoker or not. 
Conclusion: The prevalence of current WP smokers among university students in TRNC is alarmingly high in comparison to 
the numbers established by other studies, but close to the prevalence obtained in neighbouring countries in the eastern 
Mediterranean region. 
Key Words: Waterpipe Smoking (WPS), University Students, TRNC, Prevalence, Risk Factors  
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GS105: TIP FAKÜLTESİ 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ORTAMINDAKİ ŞİDDETE İLİŞKİN YAŞANTILARININ, BAŞA 
ÇIKMA TARZLARIYLA VE HASTA BEKLENTİSİNİ KARŞILAMA BECERİSİYLE İLİŞKİSİ 
 

 
Yardımcı G.*, Yüksel RG.*, Demir S.*, Binatamir RY.*, İsmayilzade R.*, Yıldız İnanıcı S.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Hekimlere yönelik şiddet son yıllarda artış eğilimi göstermekte ve önemli bir iş sağlığı sorunu 
oluşturmaktadır. Bu araştırmada, meslek hayatına yakın zamanda başlayacak olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(MÜTF) 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin hastane ortamındaki şiddetle ilgili deneyimleri başa çıkma tarzları ve hasta beklentisini 
karşılama becerisi ile ilişkilendirilerek incelenecektir. 
Gereç ve Yöntem: Çalışma, kesitsel bir araştırmadır. MÜTF 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yapılmıştır, evren 270 kişidir. Toplam 
geri dönüt sayısı 209’dur (Yanıtlanma oranı: %77,40). Araştırmada, ilgili literatür taranarak oluşturulmuş olan anket  formu, 
kişilerin kimlik bilgilerinin anlaşılmayacağı biçimde öğrencilere dağıtılmıştır. Anket 2 ölçek(Hasta Beklentilerini Yönetme 
Becerisi Ölçeği ve Başa Çıkabilme Stilleri Ölçeği Kısa Formu) ve 14 sorudan oluşmaktadır. Analizler SPSS 14.0 programı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Frekans dağılımı ve ortalama alınmış, Ki-kare ve T-testi analizleri kullanılmıştır. 
Bulgular: Ankete katılanların %52,40’ı kadın (n=109), %47,60’sı (n=99) erkektir.Stajları boyunca, katılımcıların %48,80’i sözel 
şiddete, %2,90’ı ise fiziksel şiddete maruz kalmıştır. 5.sınıflar sözel şiddete en çok üreme sağlığı stajında (%14,30); 6. sınıflar 
ise en çok acil servis (%66,10) stajında maruz kalmıştır. 6. sınıflar fiziksel şiddetle en çok acil servis (%41,10) stajında 
karşılaşmıştır. Katılımcıların %57’si (n=118) ilerideki meslek hayatlarında şiddete maruz kalmayla ilgili endişelerinin 
olduğunu belirtmiştir. Hasta beklentilerini yönetme becerisi ve sözel şiddete uğrama arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p=0,50839). Katılımcıların en çok kullandığı başa çıkabilme yöntemi planlama (Ortalama puan=6,43 
SD=1,19) ve araçsal sosyal destek kullanma (Ortalama puan=6,23 SD=1,48) iken davranışsal olarak ilgiyi kesme (Ortalama 
puan= 3,62 SD=1,34) ve madde kullanımı (Ortalama Puan=2,88 SD=1,43) en az tercih ettikleri yöntemler olmuştur. 
Sonuç: Hasta beklentilerini karşılama ve sözel şiddete maruziyet arasında bir ilişki bulunamamıştır Katılımcıların yarısından 
fazlası ilerideki meslek hayatlarında şiddette maruz kalmayla ilgi endişelerinin olduğunu, ayrıca eğitimlerinin de olumsuz 
etkilendiğini belirtmiştir. Katılımcılar genel olarak problemlerle başa çıkarken planlama ve sosyal destek kullanmayı tercih 
etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: sağlıkta şiddet, hasta beklentileri, başa çıkabilme, sözel şiddet, fiziksel şiddet 
 
 
 
 
GS106: ADOLESAN ÇOCUKLARDA OBEZİTE SIKLIĞI, DİYABET VE KALP HASTALIĞI GELİŞTİRME İLE İLİŞKİLİ RİSK ALGILARI 
 
Toy B.*, Mumcu G.M.*, Büyük M.*, Uc ̧K.S.N.*, Almagwer A.A.*, Sakarya S.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri, **Marmara Üniversitesi Halk Sagl̆ıgı̆ ABD 
 
Gıṙiş ve Amac:̧ Obezite; 20. yüzyılda erisķinlerde olduğu kadar co̧cuklarda da büyük bir sağlık sorunu olarak karsı̧mıza 
cı̧kmaktadır. Kilolu ve şişman çocuklar diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların gelişmesi açısından da risk 
altındadırlar. Bu ca̧lısm̧ada ortaokul öğrencilerinde obezite prevalansı, obezite ve diyabet ile ilişkili risk faktörleri, 
öğrencilerin diyabet ve kalp hastalığı geliştirmeyle ilgili risk algıları değerlendirilmiştir.  
 

Gerec ̧ ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Nisan 2018’de İstanbul’da bir ortaokulda yürütülmüsţür. Okuldaki 
toplam 810 öğrenciye ulaşılması hedeflenmiş, 787 kişiden yanıt alınmıştır (%97.1) Ögr̆encilerin boy ve ağırlık değerleri 
okuldaki kayıtlardan alınmış, ayrıca 22 soruluk bir anket uygulanmıştır. Obezitenin tanımı ici̧n Dünya Sağlık Örgütü’nün 
önerdiği Vücut Kütle İndeksi (VKİ) persantil değerleri kullanılmısţır. Veriler SPSS Statistics 20 programıyla analiz edilmisţir. 
 

Bulgular: Katılımcıların %51,6’sı (n=406) kadındır. Yaş ortalaması 12,2 (ss=1,2)’dir. Ortalama VKİ değeri 20,62 (ss= 4.2). 
Çocukların %12,2’ si kilolu, %3,2’si şişmandır. Günde bilgisayar ve televizyon karşısında geçirilen ortalama süre yaklası̧k 2 
saattir. Çocuklar ortalama olarak haftanın 6 günü kahvaltı etmektedirler. Cinsiyet ve diyabet/kalp hastalığı gelisţirme risk 
algısı acı̧sından anlamlı farklılık bulunmamısţır. VKİ değerlerine göre normal olan öğrencilerin yaklası̧k 1/3’ü, zayıf olanların 
ise %5’i kendini si̧sm̧an olarak görmektedir. Şism̧an olduğunu düsü̧nenlerin %36’sı ileride diyabet olacagı̆nı düsü̧nmektedir, 
diğer gruplarda bu risk algısı %10’dur (p<0,05). Diyabet ile ilgili risk faktörlerini bilen öğrenciler arasında ileride diyabet 
olacağını düşünme oranı daha yüksektir. 
 

Sonuc:̧ Öğrenciler arasında şişmanlıkla ilgili abartılmış bir algı olduğu görülmüştür. Gerçekten şişman olan öğrenciler 
kendilerini diyabet açısından risk altında görmektedir. Şişmanlık, diyabet, kalp hastalığı ve ilişkili risk faktörleri konusunda 
çocukların ve adolesanların doğru bilgilendirilmeleri gereklidir.  
 

Anahtar Sözcükler: obezite, risk faktörleri, diyabet, okul çağı, çocukluk 
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GS108: İNME HASTALARINDA MOTOR VE DÜŞÜNCESEL (MOTOR İMGE) KORTEKSLERİN SAĞLIKLI KONTROLLERLE 
KIYASLANMASINDA FONKSİYONEL MR YÖNTEMİ 
 
Aslan S.Ö.*, Maşta M.*,Öncedağ A.* , Ülgen M.A.* , Duru A.D.**,Ekinci G.***, Midi İ.**** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, 
***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, **** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: İnme, fonksiyonel özürlülük bırakan hastalıklar arasında birinci sırada yer almaktadır. Özellikle motor defisit 
hastaların yaşam kalitesini etkilemektedir. Bu çalışmada amaç, inme nedeniyle takip edilen ve motor güçsüzlüğü bulunan 
hastaların, fonksiyonel MR (fMR) yöntemi ile motor kortekslerinde yeni aktif olan bölgeleri saptamak ve motor hareketi 
düşünme ile fonksiyonelleşen alanları göstermektir. 
Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik EAH’da inme nedeniyle takip edilen beş hasta (üç kadın, bir erkek) ve beş 
sağlıklı kontrolle (üç kadın, iki erkek) fMR incelemesi yapılmıştır. 3-Tesla Siemens Verio MR cihazı ile gerçekleştirilen 
ölçümlerde, 0.97 x 0.97 mm çözünürlüğünde 176 kesit kullanılmıştır. Dinlenim durumu (8 dakika), motor hareket (3 dakika) 
ve motor hareketin hayali (3 dakika) olacak şekilde verilen inputlardan elde edilen görüntüler voxel olarak hesaplanmıştır. 
Önişleme ve istatistiksel analizlerinde, Statistical Parametric Mapping (SPM) aracı kullanılmıştır. Sonuçların görselleştirilmesi 
için Matlab ortamında xjview araç kutusu kullanılmıştır. 
Bulgular: Motor hareket sırasında hastalarda kontrollere göre primer korteks yerine supramarjinal gyrusun (Broadman 40) 
aktif olduğu saptanmıştır. Motor hareketin hayalinde 2 grup arasında, hastalarda dorsal anterior singulat alan (Broadman 
32), kontrol grubunda ise zihinsel imgelemeden sorumlu olan Precuneusun bölgesinden alınan sonuçlar anlamlılık 
yaratmıştır. Elde edilen verilen sunum sırasında bireysel farklılıklara göre de aktarılacaktır. Enfarkt alanı daha geniş ya da 
daha küçük olan hasta gruplarında ki özellikler de belirtilecektir. 
Sonuç: Saptanan datalar sonucunda, motor hareketten asıl sorumlu olan primer motor korteks yerine, hastalarda farklı 
motor alanların daha fazla kan akımı artışı göstermesi, infarkt alanı dışındaki bölgelerin nöronal plastisite ile aktivasyona 
geçmesi ile ilişkilendirilmiştir. Zihinsel imgelemeden sorumlu olan Precuneus bölgesinin kontrol grubunda daha aktif olması, 
hareketi yapmadaki kolaylığın düşünce modalitesine yansıması ile bağdaştırılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında felçli 
hastalarda yeni bir tedavi yöntemi olan transkranial magnetik stimulasyon ile fonksiyonel MR’da elde edilen farklı motor 
bölgelerin uyarılmasının motor iyileşme sürecine (rehabilitasyon) etkisinin ne olacağı planlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: fonksiyonel MR, İnme, Motor İmge 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 18. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi   

 32 

GS109: DOWN SENDROMLU BİREYLERİN AİLELERİNİN TANI ANINDAN İTİBAREN EBEVEYNLİK DENEYİMLERİ; KAYIPLARI VE 
KAZANIMLARI 
 
 

Tunca H.S.*, Tuyan M.E.*, Sandıkçı İ.*, Çetin Ş.*, Nuraydın E.*, Lüleci E.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2,**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 
 

 
Giriş ve Amaç: Toplumun en küçük birimini oluşturan ailede “çocuk” önemli bir yere sahiptir. Çocuklarının engelliliği, 
ebeveynlerin yaşantısında önemli etkiler bırakır. Ebeveynler değişen aile yaşantısına, yeni rollerine ve sorumluluklarına 
uyum göstermeye çalışırlar. Bu çalışma en sık görülen kromozom anomalisi olan Down Sendromuna sahip çocukların 
ailelerin değişen yaşam ve düşüncelerine derin bakış açısı sunmaktadır. 
 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, Silivri Lions Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne çocuklarını getiren 11 ebeveyn 
katılmıştır. Çalışmanın verisi, ebeveynlerin demografik özelliklerini, Down Sendromlu çocuk sahibi olmanın hayatlarında 
meydana getirdiği değişiklikleri anlamaya yönelik hazırlanmış, yarı yapılandırılmış ̧ soru formuyla, derinlemesine görüşme 
yöntemiyle toplanmıştır. Görüşmeler eğitim merkezinin sağladığı ortamda ses kayıtlarının alınmasıyla ortalama 15-20 dakika 
süren görüsm̧elerle tamamlanmısţır. Görüsm̧eleri yapan araştırmacılar tarafından görüsm̧eler metne çevrilmiş,̧ tüm 
metinler en az 2 farklı arasţırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak kodlanmıştır. Kodlar belirlendikten sonra tema 
analizi yapılmıştır. 
 

Bulgular: Analiz sonrasında, ebeveynlerin ifadeleri su̧ ana temalar altında toplanmısţır: 1-Kabullenme süreci, 2-Aile hayatı 
değişimi, 3-Yaşam tarzı değişimi, 4-Gelecek ile ilgili kaygı, 5- Kazanımlar, 6-Down Sendromu ile ilgili bilgi düşünce değişimi, 7-
Psikososyal durumda değişim, 8-Hayata karşı bakış açısı değişimi. Çalışmamızda ebeveynlerin çoğunluğunun çocukları 
hakkında gelecek kaygısı yaşadıkları görülmektedir. Dini inancın kabullenme sürecinde olumlu katkısı olduğu 
gözlemlenmiştir. Görüşmelerin genelinde aile içi iletişimde değişim olduğu, bu değişimin genellikle olumlu yönde olduğu, 
aile içi kenetlenmenin arttığı görülmüştür. Aileler bu durumun zorluklarla beraber kendilerine beklenmedik kazanımlar 
getirdiğini de belirtmişlerdir. Çoğunlukla daha hoşgörülü olduklarını, yeni çevre edindiklerini ve konu hakkında daha bilinçli 
olduklarını belirtmişlerdir. Ebeveynler hayata karşı bakış açılarında değişim olduğunu söylemişlerdir. Araştırmamızda ek 
olarak Down Sendromlu çocukların kalabalık ortamlardaki tutumları ve eğitim ile gelişme süreci hakkında da bilgi 
edinilmiştir. Toplumun Down Sendromu hakkındaki bilinçsizliği elde edilen önemli sonuçlardandır. 
 

Sonuç: Down sendromlu çocuk sahibi olmak, ebeveynlerde farklı açılardan kapsamlı değişimler yaratmıştır. Araştırmamızda 
literatürden farklı olarak bu durumun ebeveynlere getirdiği zorlukların yanında sağladığı kazanımlar hakkında önemli 
sonuçlar elde edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: down sendromu, kazanım 
 
 
 
GS110: KADIKÖY’DEKİ İLKOKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Korkmaz S.*, Emran M.*, Karadaş O.*, Kılıçarslan A.*, Çetin SZ.*, Sakarya S.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 
 
Giriş ve Amaç: Sağlık okuryazarlığı (SOY) bireylerin sağlık hizmetleri, hastalıklardan korunma, sağlığın geliştirilmesi 
konularında karar verebilmeleri için sağlık bilgisine ulaşması, bu bilgiyi anlaması, değerlendirmesi ve uygulayabilmesiyle ilgili 
bilgi, motivasyon ve becerilerini içerir. SOY’un bileşenlerinden birisi “Fonksiyonel SOY” dur. Bu araştırmada, Kadıköy’de 
çalışan ilkokul öğretmenlerinin fonksiyonel SOY’u, hangi durumlarda sağlık hizmeti arayacakları konusundaki bilgileri ile 
değerlendirilmiştir.  
Gereç ve Yöntem: Milli Eğitim Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi etik kurulundan onaylı araştırmada, Kadıköy’de bulunan ve 
olasılıklı olmayan örneklemeyle belirlenen ilkokullara gidilerek çalışmaya katılmayı kabul eden öğretmenlerle yüzyüze 
görüşülmüştür. Ulaşılan öğretmen sayısı 329, çalışmaya katılan öğretmen sayısı 298’dir. Veri toplama aracı olarak 
öğretmenlerin sosyodemografik özelliklerini, genel sağlık durumlarını sorgulayan ve hangi durumda hekime başvuracaklarını 
değerlendiren form kullanılmıştır. Hangi durumda hekime başvurulacağını değerlendirmek üzere 6’sı fiziksel, 6’sı psikolojik 
12 semptom hazırlanmış ve verilen cevaplar uzmanların cevaplarına göre puanlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20,0 
programında analiz edilmiş, karşılaştırmalı analizlerde Mann Whitney-U, Kruskal-Wallis, Chi-square testleri ve Spearman 
testi kullanılmış, p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 
Bulgular: Katılımcıların %68,8 (n=205)’i kadın, ortalama yaşı 46,9±9,3’tür, %35,4’ü (n=105) sigara kullanmaktadır, %41,2’si 
(n=122) yeterli fiziksel aktivite yapmaktadır, ortalama vücut kütle indeksi 25,0±3.82’dir. Katılımcıların fonksiyonel SOY puanı 
7.61±2.27’dir (en fazla puan 12). Kadınların fonksiyonel SOY puanı erkeklerden yüksektir (p<0.05). Yaşla SOY puanı arasında 
zayıf, ters yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (r= -0.25, p<0.001). Obez olanların medyan SOY puanı 
(minimum=3, maximum=12) fazla kilolu veya normal kilolu olanlardan daha düşüktür (p=0.035). Evlilerin puanı bekarlara 
göre daha düşüktür (p=0.031). Sigara kullanmayan veya bırakmış olanların puanı, aktif sigara kullananlardan yüksektir 
(p=0.01). Katılımcıların cevapları yanlış pozitif (potansiyel çok kullanım) ve yanlış negatif (potansiyel az kullanım) açısından 
değerlendirildiğinde, erkeklerin doktora gitmesi gerektiği halde gitmemeye eğilimli olduğu saptanmıştır (p<0.01). 
Sonuç: İlkokul öğretmenlerinde yapılan bu çalışmada erkeklerin, ileri yaşta, sigara içen ve obez kişilerin fonksiyonel SOY 
açısından desteklenmesi gerektiği ortaya koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: fonksiyonel sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmeti arama, sağlığın geliştirilmesi  
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DS101: SIÇANDA TİYOASETAMID İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER HASARI VE ENSEFALOPATİDE VİTAMİND3’ÜN ETKİSİ 
 
Özdemir Z*,Karakuş B.**, Erkek B.**, Almacı M.**, Fathi R.*, Arıcıoğlu F.***, Ercan F.****, Özcan S.****, Yüksel M.*****, 
Alicanİ.* 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, ***Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD, **** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, *****Marmara 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu  
 
Giriş ve Amaç: Karaciğer yetmezliği, karaciğerin sentez ve metabolizma faaliyetlerinin bozulmasıdır ve buna bağlı gelişen 
amonyak artışı ensefalopatiye neden olur. Vitamin D3 (VitD3) kemik homeostazındaki görevinin yanı sıra anti-inflamatuvar, 
antioksidan ve nöroprotektif etkileri gösterilmiş bir hormondur. Bu çalışmada, tiyoasetamidle (TAA) indüklenen hepatik 
yetmezlik ve ensefalopati sıçan modelinde, VitD3’ün koruyucu etkisini araştırmak amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: Sprague-Dawley 32 dişi sıçan (250-300 gr) 4 gruba ayrıldı (n=8/grup): Kontrol grubu: 15 gün çözücü 
(zeytinyağı;1 ml; orogastrik) ve son 3 gün çözücü (fizyolojik tuzlu su; 0.1 ml/100 gr; intraperitoneal); Karaciğer hasarı grubu: 
15 gün çözücü ve son 3 gün TAA (200 mg/kg; intraperitoneal); VitD3+karaciğer hasarı grubu: 15 gün vitD3 (0,3 mg/kg; 
orogastrik) ve son 3 gün TAA; ve VitD3 grubu: 15 gün vitD3 ve son 3 gün çözücü tedavilerini aldı. Tüm gruplara 15.gün 
lökomotor aktivite kontrolü için açık alan ve yeni obje tanıma testi uygulandı. Dekapitasyon sonrası hayvanların gövde kanı, 
karaciğer ve beyin dokuları alındı. Kanda ALT/AST, kalsiyum düzeyi; dokularda ağırlık, histolojik hasar skorlaması, 
malondialdehid, glutatyon, myeloperoksidaz (MPO) ve kemiluminisans ölçümleri yapıldı. Non-parametrik verilerin 
analizinde Mann-Whitney U testi; parametrik veriler için ANOVA ve Tukey-Kramer çoklu karşılaştırma testi kullanıldı. 
Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.   
Bulgular: TAA; ALT, AST’de (p<0.05, p<0.001), karaciğer ağırlığında (p<0.001), mikroskobik hasar skorunda (p<0.001), MPO 
aktivitesinde (p<0.001), kemiluminisans değerlerinde (p<0.001) kontrole kıyasla önemli artışlara neden oldu. TAA grubunda 
beyinde hipokampüs ve prefrontal kortekste mikroskobik düzeyde hasar kontrole göre yüksek iken (p<0.001) diğer 
parametreler kontrole benzer bulundu. VitD3 tedavisi, TAA ile oluşan karaciğer (p<0.001) ve beyindeki (hipokampüs için 
p<0.01; prefrontal korteks için p<0.01) mikroskobik hasarda, karaciğer MPO aktivitesinde (p<0.05) ve kemiluminisans 
değerlerinde (p<0.001) azalmalara neden oldu.  
Sonuç: TAA uygulaması sıçan karaciğerinde nötrofil infiltrasyonunda, oksidan oluşumunda artışa; fonksiyon testlerinde 
bozulmalara ve hem karaciğer hem de beyin dokusunda hasara yol açtı. VitD3 karaciğerde inflamatuvar hücre infiltrasyonu, 
oksidan oluşumu ve her iki dokudaki hasar şiddeti üzerinde koruyucu etki gösterdi. 
Anahtar kelimeler: Tiyoasetamid, Hepatik Ensefalopati, Vitamin D3, Sıçan  

 
DS102: 3-METHYLADENİNE MADDESİNİN AGRESİF MEME KANSERİ HÜCRELERİNDE KOLONİ OLUŞUMU VE HÜCRE GÖÇÜ 
ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Taşçı B*, Hamurcu Z**, Delibaşı N***, Nurdinov N****, Özkul Y**, Özpolat B***** 
*Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dönem-2 Lisans Öğrencisi, **Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD, Betül-
Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, Kayseri. ***Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genetik ABD Yüksek Lisans Öğrencisi, 
Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi **** Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genetik ABD Doktora Öğrencisi, Betül-
Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi***** Department of Experimental Therapeutics, The University of Texas MD 
Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA. 
 
Giriş ve Amaç: Otofaji hücrenin kendi kendini yemesini sağlayan katabolik bir mekanizma olup stres şartlarında ihtiyaç 
duyulan enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Bu katabolik rolünden dolayı, kanser gelişiminin başlangıç basamaklarında, 
kanser hücrelerinin hayatta kalmasını sağlayan koruyucu bir mekanizma olarak görev yaptığı ileri sürülmektedir. Daha önce 
yaptığımız çalışmada agresif meme kanser hücrelerinin kanserojenik özellik kazanmasında bir fonksiyona sahip olduğu 
gösterilmiştir. Çalışmamızda, agresif meme kanseri hücre hattı olan MDA-MB-231 hücrelerinde otofaji inhibitörü olan 3-
Methyladenine (3-MA) maddesinin kanser hücreleri için çok önemli bir özellik olan koloni oluşturma ve göç etme 
yetenekleri üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda agresif meme kanseri hücre hattı olan MDA-MB-231 hücreleri kullanıldı. Kullanılan 3-MA 
maddesinin MDA-MB-231 hücre hattında otofajiyi baskılayıp baskılamadığından emin olmak amacıyla western blot analizi 
ile otofaji oluşumunda rol aldığı bilinen Beclin-1 ve LC3 I-II proteinlerinin düzeyi analiz edildi. Bu hücreler, farklı 
konsantrasyonlarda 3-Methyladenine ile muamele edildi ve muamele edilen hücrelerde koloni oluşumu klonojenik tespit 
deneyi ile göç oluşumu (Migrasyon) yara-iyileşme deneyi ile analiz edildi. 
Bulgular: 3-MA ile muamele edilen agresif meme kanseri hücrelerinde, yapılan western blot analizi sonucunda otofajide rol 
alan Beclin-1 ve LC3 I-II protein düzeylerinde otofajinin baskılanmasına bağlı olarak azalma gözlemlendi. 3-MA kullanılarak 
otofajinin baskılandığı hücrelerde koloni oluşumunun ve göç etme yeteneklerinin de artan konsantrasyona bağlı olarak 
baskılandığı bulundu.  
Sonuç: Tüm bu verilerimiz otofaji inhibitörü olarak 3-Methyladenine’in agresif meme kanseri hücrelerinin kanserojenik 
özelliklerini baskılamasından dolayı ilerleyen çalışmalarla beraber kemoterapide alternatif ya da tamamlayıcı terapötik ajan 
olabileceğini işaret etti. 
Anahtar Kelimeler: agresif meme kanseri, otofaji, 3-methyladenine, koloni oluşumu, migrasyon 
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DS103: İNSAN G12 PROTEİNİ ALFA ALT BİRİMİNİN ÜÇ BOYUTLU MODELİNİN OLUŞTURULMASI 
 
Çalık R.F.*, Gündoğdu H.S.*, Şahin M.C.*, Aslan Ö.F*, Nacar C.** 
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik ABD 
 
Giriş ve Amaç: Proteinlerin üç boyutlu yapısını bilmek, proteinlerin biyoaktivitelerini anlamakta önemli bir yere sahiptir. 
Günümüzde proteinlerin büyük bir kısmının laboratuvar şartlarında yapısı belirlenememektir. Homoloji modelleme ise 
bilgisayar üzerinden proteinlerin üç boyutlu yapılarını belirlemeye yarayan bir yöntemdir. Bu çalışmada insan G12 proteini 
alfa alt biriminin yapısının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: FASTA formatı bilinen protein ile pdb_95.pir veri tabanında yapısı bilinen proteinler arasındaki 

benzerlikler ölçülmüş ve benzerlik oranı en yüksek olan proteinler Modeller 9.19 kullanılarak belirlenmiştir. Seçilen 

proteinleri G12  proteini ile karşılaştırarak kristallografik çözünürlükleri hesaplanmış ve çözünürlüğü en iyi olan kalıp 
protein olarak 1shzA seçilmiştir. G12  proteini, 1shzA ile Modeller programının alignment özelliği kullanılarak aynı hizaya 

getirilmiş ve üç boyutlu yapısal olarak benzerlikleri ortaya konmuştur. Daha doğru bir sonuç alabilmek için Modeller 9.19   
kullanılarak birbirine benzer modeller oluşturulup DOPE skoru aracılığıyla en iyi model seçilmiştir. Elde edilen modelin 

birleşme noktalarında molekül açılarındaki eksikleri gidermek için insan vücuduna benzer bir simülasyon oluşturan NAMD 

2.12 adlı program kullanılmıştır. NAMD 2.12; 310K sıcaklıkta, proteini çevreleyen sulu ortamda, bir milyon adım süren 2fs 
(femtosaniye) de 1 işlem yapılarak anlamlı bir model elde edilmiştir. 

Bulgular: G12  proteini ile 1cipA’nın benzerlik oranı %43.67, 1azsC’nin %40.67, 1gotA’nın %42.51, 1shzA’nın %58.46, 
1tadA’nın %43.17 olarak hesaplanmıştır. Kristallografik çözünürlük değerleri 1cipA’nın 1.5 A, 1gotA’nın 2.0 A, 1tadA’nın 1.7 
A, 1shzA’nın 2.8 A, 1azsC’nin 2.3 A olarak hesaplanmıştır. 1shzA’nın kristallografik çözünürlük değerinin 1cipA’ya oranla 
düşük çıkmasına rağmen değerlerin arasındaki farkın fazla olmamasından ve benzerlik oranının yüksek olmasından dolayı 

kalıp olarak 1shzA tercih edilmiştir. Oluşturduğumuz modellerden DOPE skoru en düşük (-38881.88672) olanı G12  
proteininin modeli olarak kabul edilmiştir. 

Sonuç: Yapılan işlemler sonucunda G12 proteini  alt biriminin üç boyutlu, anlamlı modeli oluşturuldu. Bu model G12  
proteininin biyoaktivitesinin, ilaç etkileşimlerinin, ilgili hastalıklar patofizyolojilerinin, radyasyona karşı tepkisinin 
araştırılmasında kullanılabilecek bir şekilde uygun olarak oluşturulmuştur. 

Anahtar sözcükler: modelleme, G12, Protein 
 
 
 
DS104: SIÇANLARDA ASETAMİNOFENE BAĞLI OLUŞAN TOKSİSİTE MODELİNDE ÖSTROJENİN VE ÖSTROJEN RESEPTÖR 
AGONİSTLERİNİN OLASI KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
 
Bastem G.*, Doğan B.*, Dönmez E.*,Temel E.*, Dertsiz E.K.***, Koyuncuoğlu T.**, Yüksel M.****, Ercan F.***, Yıldırım 
A.**, Yeğen B.Ç.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, ***Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, ****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
 
Giriş ve Amaç: Asetaminofen dünyada en çok kullanılan analjeziktir ve asetaminofen zehirlenmesi, istemli ilaç alımları içinde 
en sık rastlanılanıdır. Tedavi dozunun üzerinde alınırsa asetaminofenin karaciğer ve böbrek üzerinde toksik etki gösterdiği 
bilinmektedir. Çalışmamızın amacı, cinsiyetin asetaminofent oksisitesindeki rolünü ve östrojen reseptör agonistleri ile 
tedavinin olası koruyucu etkilerini araştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Wistar albino dişi (n=56) ve erkek (n=16) sıçanlar deneye dahil edildi. Dişi sıçanlar ikiye ayrılarak 
overektomi (OVX) veya sham-OVX yapıldı. Kırk gün sonra, OVX gruplarına 17β-östradiol (1mg/kg/gün), östrojen reseptörü-
alfa agonistipropyl-pyrazol-triol (PPT;1mg/kg/gün), östrojen reseptörü - beta agonisti diarylpropionitril (DPN;1mg/kg/gün) 
veya taşıyıcı (yağ) subkutan enjeksiyonları başlanarak, tedaviler 10 gün boyunca sürdürüldü. Erkek ve sham-OVX sıçanlara 
10 gün boyunca subkutan yağ verildi. Kırk-dokuzuncu gün, orogastrik yolla asetaminofen (3g/kg) veya serum fizyolojik(SF; 
kontrol) verilerek 50.günde de kapite edildiler. Serumda ALT, AST, BUN ve kreatinin seviyeleri ölçüldü. Böbrek ve karaciğer 
dokusu örnekleri alınarak, antioksidan glutatyon seviyeleri ile miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ölçüldü. Işık 
mikroskobunda histopatalojik incelemeler yapıldı. Elde edilen verilerin karşılaştırılmasında Student-t ve Mann Whitney-U 
testleri kullanıldı. p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. 
Bulgular: Erkek, OVX ve sham-OVX gruplarındaki sıçanlarda asetaminofen verilmesi, kontrol grubuna göre, AST, ALT, BUN, 
kreatinin düzeylerini, karaciğerde histolojik hasar skorunu, böbrekte MPO düzeylerini artırırken, karaciğerde glutatyon 
düzeylerini azalttı (p<0.001). Buna karşın, karaciğer MPO aktivitesi sadece erkek sıçanlarda arttı (p<0.05). PPT hem böbrek 
hem de karaciğerdeki tüm değişiklikleri tersine çevirirken (p<0.05-0.001), DPN ve 17β-östradiol karaciğerde azalmış olan 
glutatyon düzeylerini artırdı ve böbrekte artmış MPO aktivitesini ve kreatinin seviyelerini düşürdü (p<0.05-0.01). 
Sonuç: Asetaminofen ile indüklenen akut hepatorenal toksisitede dişi veya erkek cinsiyetin ya da menopozun etkili olmadığı, 
ancak östrojen reseptör agonistleri ile ön-tedavinin asetaminofene bağlı karaciğerde ve böbrekte oluşan oksidan hasarı 
azaltarak koruyucu etkilere sahip oldukları görülmüştür.  
Anahtar Kelime: asetaminofen, östrojen reseptörleri, toksisite 
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DS105: SÜT SERUMU PROTEİNLERİNİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ VE STRES İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
 
Akalın D.*, Çelik R.*, Karademir E.*, Kaymakcı M.S.*, Tuncer B.*, Biçim G.**, Yılmaz A.M.**, Yalçın A.S.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD 
 
Giriş ve Amaç: Sütün ana proteini olan kazein çöktürüldüğünde geriye kalan sıvı kısım ‘’süt serumu’’ adını almaktadır. Süt 
serumu proteinlerinin (SSP) insan sağlığı üzerine birçok yararlı etkileri olduğu bilinmektedir. Bu çalışma ile bu proteinlerin 
sınav stresi ile ilişkisini değerlendirmek ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri incelenmek amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Marmara Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylanmış olup 18.02.2017-08.01.2018 tarihleri 
arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıfta öğrenim gören 36 katılımcı ile yürütülmüştür. Katılımcılar kontrol, 
kazein ve süt serumu proteini olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Araştırma sürecinde kontrol grubu herhangi bir besin 
takviyesi almazken diğer iki gruba normal besinlerine ek olarak 15 gün süreyle günde bir kez kazein (33 g) ve süt serumu 
proteini (44 g) desteği verilmiştir. Katılımcılardan çalışmanın başında (0. gün), sınav günü (16. gün) ve sınav sonrası (21.gün) 
kan örnekleri alınmıştır. Örneklerde serum kortizol, interlökin düzeyleri (TNF-alfa, IL-6, IL-12) ELISA yöntemiyle, antioksidan 
kapasite (CUPRAC) ve glutatyon düzeyleri spektrofotometrik yöntem kullanılarak ölçülmüştür. Verilerin istatistiksel 
değerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler bağımsız-T ve One-Way ANOVA testleri 
kullanılarak analiz edilmiş ve gruplar arasındaki farkı belirleyebilmek için Tukey testi kullanılarak anlamlılık aranmıştır. 
Bulgular: Üç grup arasında; yaş, beden- kütle indeksi, beslenme, fiziksel aktivite, tütün/alkol kullanımı açısından anlamlı bir 
fark bulunmamaktadır. İki haftalık süre sonrasında SSP kullanan katılımcıların antioksidan kapasitesi (p < 0,001) ve glutatyon 
(p<0,001) düzeylerinde bir artış görülürken kontrol ve kazein gruplarının serum değerlerinde bir değişiklik gözlenmemiştir. 
SSP kullanımının kortizol düzeyini etkilemediği (p>0,05) buna karşılık SSP kullanan katılımcıların serum TNF alfa (p<0,01),  
IL-6 (p<0,01) düzeylerinde bir artma olduğu görülmüştür. Sınav sonrası kortizol düzeylerinde bir azalma olduğu saptanmış 
bununla birlikte diğer parametrelerde anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır. 
Sonuç: SSP kullanımının antioksidan kapasite ve glutatyon düzeyini arttırarak oksidatif strese karşı cevabı güçlendirdiği ve 
sitokin yanıtını etkileyerek bağışıklık sistemi desteklediği düşünülmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Süt serumu proteini, kortizol, interlökin, glutatyon, bağışıklık sistemi 
 
 
 
 
DS106: ZEBRA BALIKLARI ÜZERİNDE YÜKSEK DOZ (FLASH) RADYOTERAPİNİN KLASİK RADYOTERAPİ İLE 
KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK ETKİLERİ 
 
Arpa ES*, Vozenin MC**, Jonathan O**  
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dönem 3, **Lozan Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Bu çalışmada klasik radyoterapi ile yeni geliştirilmekte olan yüksek doz radyoterapinin (Flash) sağlıklı doku 
üzerine etkileri kıyaslamalı olarak Zebra balıkları üzerinde incelenmiştir. Flash radyoterapi işleminin klasik radyoterapi 
işleminden farkı; daha yüksek doz radyasyon uygulanıp bunun daha kısa sürede uygulanmasıdır. Burada amaç Flash'ın Klasik 
radyoterapiye göre sağlıklı dokulara olan etkisinin daha iyi olup olmadığını göstermektir. 
Gereç ve Yöntem: Embriyolar radyoterapi işlemi gerçekleştirilmeden önce 7 alt gruba bölünmüştür. Gruplar; Kontrol, 7Gy 
Klasik, 8Gy Klasik, 9Gy Klasik, 7Gy Flash, 8Gy Flash ve 9Gy Flash gruplarından oluşmaktadır. Radyoterapi işlemi zebra balığı 
yumurtalarının döllenmesinden 4 saat sonra gerçekleştirilmiştir. 5 gün sonra uygulanan fiksasyon işleminden sonra balıklar 
belirli parametreler kullanılarak incelenmiştir. Parametreler; Göz çapı, Kafa uzunluğu ve boy uzunluğudur. Bu parametreleri 
ölçmek için ImageJ programı kullanılmıştır ve değerlerin anlamlı olup olmadığını anlamak için SPSS yardımıyla p değerleri 
bulunmuştur. 
Bulgular: Göz çapı incelemesinde Flash uygulanan tüm balıkların tüm dozlarda Klasik radyoterapi uygulanan balıklara göre 
daha normal geliştiği ve göz çapı uzunluklarının normale daha yakın olduğu gözlenmiştir (p=0.022). Kafa uzunluğu 
ölçümünde de Flash uygulanan balıkların, Klasik radyoterapi uygulanan balıklara göre daha düzgün kafa gelişimine ve daha 
uzun kafa uzunluğuna sahip olduğu gözlenmiştir (p=0.037). Son olarak da tüm boy uzunluğunda Flash uygulanan balıklar 
Klasik radyoterapi uygulanan balıklara göre daha az kuyruk bükülmesine ve daha düzenli bir boyuta sahip olduğu 
gözlenmiştir ve bu dış görünüşler istatistiklere de aynı ölçüde yansımaktadır (p=0.019). 
Sonuç: Flash radyoterapi yönteminin neredeyse tüm dozlarda ve tüm parametrelerde klasik radyoterapi yöntemine göre 
daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Böylece Flash radyoterapi işleminin Klasik radyoterapi işlemine göre zebra balıkları 
üzerinde normal dokularda daha koruyucu etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. Bu temel niteliğindeki çalışmanın ışığında 
daha üst basamaklardaki canlılarda genetik ve farmakoloji bilimleriyle entegre bir şekilde daha kompleks çalışmalar 
gerçekleştirilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: zebra balığı, flash radyoterapi, klasik radyoterapi, Gy (Gray), fiksasyon  
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DS107: EGZERSİZİN ANTİ-ÜLSER ETKİSİNDE ENDOJEN OKSİTOSİNİN ROLÜ 
 
Karaküçük A.G*, Büke B*, Güner M.*, Yiğit N.**, Üçem S.*, Arabacı Tamer S**, Çevik Ö.*****, Coşkunlu  B***, Ercan F.***, 
Şirvancı S.***, Erzik C****, Yüksel M.*****, Yeğen B.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, ***Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, ****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD, *****Marmara 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,******Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD 
 
Giriş ve Amaç: Orta düzeyde düzenli egzersizin peptik ülseri önleyici etkisi olduğu gösterilmiştir. Hipotalamusta sentezlenen 
oksitosin, anti-inflamatuvar ve anti-stres etkileri olan bir nöropeptittir. Çalışmamızda, egzersizin mide ülserini iyileştirici 
etkisinde endojenoksitosinin rolü araştırılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Wistar albino sıçanlar (n= 56) rastgele iki gruba ayrılarak, 6 hafta süreyle yüzme egzersizi (30 dk/gün, 5 
gün/hafta) yaptılar veya sedanter kaldılar. Altıncı haftanın sonunda, anestezi altındaki sıçanların midelerinin serozasına 
asetik asit (0,5 ml; %80; ülser) veya serum fizyolojik (kontrol) uygulandı. Ülserden 4 gün önce başlayarak 7 gün boyunca 
oksitosin reseptör antagonisti atosiban (0,1 mg/kg/gün) veya serum fizyolojik intraperitoneal uygulandı. Üçüncü gün, hole-
board testiyle anksiyete değerlendirmesi yapıldı. Dördüncü gün mide serozal kan akımı ölçümünü takiben, intrakardiyak kan 
alınarak, serumda kortizol ve midede 8-hidroksi-2′-deoksiguanozin (8OHDG) ELISA ile ölçüldü. Midede pro-inflamatuvar 
sitokinler (IL-6, IL-8, TNF-alfa), apoptoz belirteci kaspaz-3 Western Blot’la, oksidatif hasar belirteçlerinden miyeloperoksidaz 
aktivitesi (MPO), malondialdehit ve glutatyon düzeyleri spektrofotometri ile, luminolkemilüminesansla ölçüldü. 
Hematoksilen-Eozin ile boyanan midelerde hasar skoru hesaplandı. Hipotalamustaoksitosin ve midede oksitosin reseptörü 
yoğunluğu immünhistokimyasal olarak incelendi. İstatistiksel analizlerde ANOVA ve Student’ın t-testi kullanıldı. 
Bulgular: Kontrol grubuna kıyasla, sedanter ülser gruplarında serum kortizol düzeyleri ile midede 8-OHDG, MPO, 
malondialdehit, IL-6, TNF-alfa, kaspaz-3, luminol seviyeleri artarken, deliğe burun-sokma sayısı, kan akımı ve glutatyon 
seviyesi azaldı (p<0,05-0,001). Egzersiz ile kan akımındaki ülsere bağlı azalma ortadan kalktı; serum kortizolü, midede 
malondialdehit ve MPO düzeyleri ile hasar skoru azalırken (p<0,05-0,001), anksiyetenin azaldığını gösterecek şekilde burun-
sokma sayısı arttı (p<0,05). Atosiban uygulanan egzersiz+ülser grubunda ise, egzersizle azalan hasar skorunun ve 
malondialdehit seviyesinin arttığı gözlendi (p<0,05). Sedanter ülser gruplarında, kontrole göre azalmış bulunan oksitosin 
(supraoptik çekirdekte) ve oksitosin reseptörü (midede) yoğunluğunun (p<0,05), egzersiz gruplarında arttığı gözlendi. 
Sonuç: Önceden egzersiz yapmış olmanın, anksiyeteyi ve kortizolü azaltıp, normal mide kan akımını koruyup, oksidan hasarı 
azaltarak mide ülserini hafiflettiği ve egzersizin bu koruyucu etkisinde hipotalamo-hipofiz-adrenal aksın oksitosin lehine 
uyarılmasının rol oynadığı düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: ülser, atosiban, egzersiz, anksiyete 
 
 
DS108: KLİNİKTEKİ KRONİK VALPROAT KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN PARKİNSONİZMİN WİSTAR SIÇANLARDA 
MODELLENMESİ 
 
Çebi I.*, Deniz Ç.*, Engin D.*, Karabakal I.*, Eryiğit T.**, Yavuz M.**, Onat F.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: Birçok epilepsi türünde ve bipolar bozuklukların manikepizodlarının tedavisinde yaygın bir biçimde kullanılan 
valproat, kronik uygulamada başta tremor olmak üzere Parkinson benzeri semptomlarla ilişkilendirilmiştir. Olguların 
çoğunda ilacın kesilmesiyle iyileşme gerçekleşmesine rağmen semptomların kalıcı olabildiği bildirilmiştir. Bu çalışmada, 
Wistar sıçanlarda 5 günlük valproat uygulamasının Parkinson modeli oluşturup oluşturmayacağının gösterilmesi amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: Bu deneyde, Wistarsuşu yetişkin erkek sıçanlara (n=5) beş gün boyunca günde iki kez 400 mg/kg valproat 
intraperitoneal yoldan enjekte edilmiştir. Parkinsonizm modellerinde kullanılan davranış testleri olan lokomotor test, 
adımlama, pati izi, silindir ve titreyen çene hareketi ölçümleri valproat uygulamasından üç gün önce ve deneyin son 
gününde uygulanmıştır. Tremor veri skorlandırılması şu şekildedir: 0: tremor yok, I: sadece kafayı ve boynu etkileyen, aralıklı 
tremor, II: tüm vücudu etkileyen, aralıklı tremor, III: tüm vücudu, kuyruğu etkileyen, devamlı tremor, IV: hayvanın ayağa 
kalkmasına ve/veya yürümesini engelleyen, devamlı tremor. Veri değerlendirmeleri Graphpad programında ANOVA ve 
Student’s t-test yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. 
Bulgular: Beş günlük valproat uygulaması sonunda sıçanların %60’ında skor II, %40’ında skor I tremor gelişirken, hiçbir 
sıçanda tremor skoru III veya IV gözlenmedi. Bazal değerlerine göre 5 günlük enjeksiyon sonrası ölçümde, sıçanların kat 
ettiği toplam mesafede %53,8’lik azalma saptandı (p<0,05). Bazal değerlerine kıyasla, lokomotor testin diğer alt 
bileşenlerinden dikey ve yatay hareket yüzdesinde de anlamlı bir azalma (sırasıyla %77,2, p<0,05 ve %48,64, p<0,05), toplam 
hareket sayısında ise anlamlı bir azalma (%52,3, p<0,05) bulundu. Adımlama testinde, sağ patideki adımlama sayısında 
başlangıca göre anlamlı bir azalma kaydedilirken (p<0,05), sol patide belirgin bir azalmaya rastlanmamıştır ve sonuçlar 
enjeksiyon öncesiyle benzerdir. Silindir testinin 0-2. dakikalar arasındaki skorlarında başlangıca kıyasla deney sonunda sağ 
patide %93,4 ve sol patide %90,5’lık azalma tespit edildi (p<0,05).  
Sonuç: Sıçanlarda lokomotor testleri, adımlama ve silindir testlerinde elde edilen bulgular, beş günlük valproat uygulaması 
sonucunda literatürdekiler ile önemli oranda uyumlu bir Parkinsonizm modeli oluştuğunu düşündürmektedir. Yaptığımız bu 
çalışma, doz ve süre modifikasyonlarıyla yapılacak yeni araştırmalara kaynak sağlayacaktır. 
Anahtar Kelimeler: valproat, ilaç ile indüklenen parkinsonizm, tremor, lokomotor testi, adımlama testi 
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HP201: ÖZOFAJEKTOMİ SONRASI BESLENME DURUMU: ERKEK HASTALAR İÇİN BİR UYARI 
 
Toprak A.M.*, Güneysu E.E.*, Ak İ.*, Öztürk R.A.*, İlhan S.*, Durusoy A.F.**, Batırel H.F.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Özofajektomi sonrası hayatta kalanlar dumping sendromu, anemi ve malnütrisyon gibi çeşitli sindirim 
problemleri yaşamaktadır. Bu bilgiler ışığında, ameliyat sonrası dönemdeki ihtiyaçları sorgulamak amacıyla özofajektomi 
hastalarının vücut kompozisyonunu ve yaşam kalitesini analiz ettik. 
Gereç ve Yöntem: Özofajektomi sonrası hayatta kalan 63 hastadan, hastalığının nüksettiğini dair bir kanıt bulunmayan ve 
çalışmaya katılmaya gönüllü olan 26 hasta analiz edildi. Hastalara rutin fizik muayene, kan sayımı (tam kan sayımı, 
elektrolitler, proteinler ve mikro besinler dahil), Tanita vucüt kompozisyonu analizi ve SF-36 yaşam kalitesi anketi uygulandı. 
Vücut kitle indeksindeki (VKİ) değişim; cinsiyet, cerrahi teknik, ameliyat öncesi kemoterapi ve sağ kalım süresi (≤2 yıl, >2yıl) 
temel alınarak analiz edildi. İstatistik için Fisher kesin ki-kare, öğrenci t-testi, Ki kare uygulandı. 
Bulgular: Yaş ortalaması 53±12 (29-73) idi. Ortanca izlem 102 (2-162) aydı. 19 hastada minimal invaziv özofajektomi yapıldı 
(14 IvorLewis). Ortalama hastanede kalış süresi 10.3±4 gündü. Ameliyat öncesi ve sonrası VKİ ortalamaları 26±5.7 ve 
23.1±4.8 kg/m2 idi (p: 0.0004). VKİ’de ortalama azalma %10±12.1 idi. Ortalama güncel yağ kütlesi 13.9±8.9 kg idi. 11 
hastada (7’si erkek) 5 kg’den fazla yağ kütlesi kazanımına ihtiyaç vardı. 11 erkek hastanın 7’sinde ve 15 kadın hastanın 
4’ünde ameliyat sonrası %15’ten fazla oranda VKİ kaybı görüldü (p: 0.1). 4 hastada belirgin malnütristona (VKİ <18.5) 
rağmen, yalnızca bir hastada albümin eksikliği görüldü. Erkek ve kadın hastalar arasında yaşam kalitesi puanları açısından bir 
fark yoktu. Ameliyat üzerinden 2 yıldan fazla süre geçen hastalarda belirgin derecede yüksek enerji düzeyleri görüldü (p: 
0.05). Hemoglobin fiziksel işlevsellik ve duygusal iyilik ile ters orantılıydı. (Sırasıyla p: 0.008, p:0.05) 
Sonuç: Daha iyi beslenme ihtiyacına gerek bırakmayan özofajektomi ameliyatından sonra erkekler kadınlara göre çok daha 
fazla kilo kaybetmektedir. Hastaların genel olarak iyi olması için hemoglobin seviyeleri izlenmelidir.  
Anahtar Kelimeler:Özofajektomi, kilo kaybı, yaşam kalitesi, sindirim problemleri 
 
 
 
 
 
HP202: PRİMER İMMÜN YETMEZLİK ALT TİPLERİNİN ORANLARI VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ: 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ VERİLERİ 
 
Daşdemir H*, Köçek S*, Özdemir NH*, Özgüç S*, Yıldırım A*, Kaçmaz M**, Kıykım A**, Barış S**, Karakoç-Aydıner E**, 
Özen A** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri  ** Marmara Üniversitesi Çocuk Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Primer immün yetmezlikler (PİY) nadir hastalık grubundayer almakla birlikte ülkemizde akraba evlilikleri 
nedeniyle batı toplumlarına göre daha sıktır. Bu çalışmada PİY alt tiplerinin oranları ve klinik özellikleri araştırılmıştır.  
Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Çocuk Alerji-İmmünoloji Kliniğinde izlenen PİY’lerin dosyaları tarandı. Hastaların 
klinik ve demografik özellikleri kaydedildi. Veriler SPSS 23.0 programında analiz edildi. 
Bulgular: Çalışmaya %38,8’i kız (n= 165), %61,2’si erkek (n= 260) olmak üzere 425 hasta alındı. Tanı anında hastaların 
ortalama yaşları 6,55 ±8,9 yıldı. Tanı gruplarına göre hastaların oranı şu şekildeydi: Kombine immün yetmezlikler (KİY): 
%24,7; sendromik özellikleri olan KİY (SÖKİY): %22,4; humoral immün yetmezlikler (HİY): %33,9; immündis regulasyon 
bozuklukları (İDB): %0,9; fagositer sistem bozuklukları (FSB): %16,9; doğal bağışıklık bozuklukları (DBB): %0,7; kompleman 
eksiklikleri (KE): %0,5. Anne-babaları arasında akraba evliliği bulunanlar tüm grubun %54,2’ini oluştururken KİY’lerde bu 
rakam %69,1’du. Olguların %13,9’unda ailede PİY öyküsü vardı. Takipte 13 olgu kaybedildi; kaybedilen olgular şu şekildeydi: 
KİY:7, SÖKİY:4, HİY:1 ve FSB:1. KİY’lerin %32,4’i Ağır KİY (AKİY) grubunda idi. SÖKİY’ler arasında en büyük grubu DNA tamir 
kusurları oluşturmaktayken (%42,1), bunu timüs defektleri (%32,6) ve Hiper-IgE sendromları (%18,9) izlemekteydi. HİY’ler 
arasında en büyük oranı yaygın değişken immün yetmezlik oluşturmaktaydı (%31,9). FSB’nin %50’sini konjenital 
nötropeniler, %47,2’sini ise kronik granülomatöz hastalık oluşturmaktaydı. Semptom başlangıç yaşı SÖKİY’de 1,3±2,5yıl; 
KİY’de 2,5±6,1yıl; HİY’de 3,52 ±6,7yıl; FSB’de 1,5 ±2,8 yıldı. Otoimmün bozukluk sıklığı şu şekilde idi: İDB:2 (%50); KİY:10 
(%9,5); HİY:10 (%7); SÖKİY:5 (%5). KİY’lerin 7’sinde (%6,7), SÖKİY’lerin 3’ünde (%3), HİY’lerin 2’sinde (%1,3) malignite 
geliştiği görüldü. Hastaların %45,7’sinde gastrointestinal sistem tutulumu, %67,1’inde cilt tutulumu varken, %20,3’ünde 
karaciğer enzim yüksekliği saptandı.  
Sonuç: Avrupa kaynaklı kayıt sistemlerinde PİY’lerin büyük kısmını HİY’leroluştururken çalışmamızda HİY oranı %34 
saptanmıştır. Ülkesel farklılıkların yanı sıra, kliniğe daha çok ağır vakaların sevkedilmiş olması oranları etkileyebilir. Çarpıcı 
olarak akraba evliliği en sık KİY’lerde görünmüş olup, otozomal çekinik hastalıklar açısından dikkat çekicidir. Otoimmünite ve 
malignite ile başvuran olgularda PİY akılda bulundurulmalıdır.  
Anahtar Kelimeler: primer immün yetmezlik alt grupları, PİY oranları, PİY komplikasyonları, demografik özellikler 
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HP203: PARANAZAL SİNÜS VARYASYONLARI VE ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (ÇKBT) 
 
Eroğlu E*, Ertan A*, Buru E**,  İlik İ*** 
*Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri **Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı  
***Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Paranazal  sinüs hastalıklarının tedavisinde kullanılan medikal ve cerrahi yöntemler içerisindegünümüzde 
Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahi’sinin (FESC yaygınlaşmasıyla,paranazal sinüslerin anatomisinin ayrıntılı şekilde ortaya 
konmasında en çok tercih edilen görüntüleme yöntemi koronal planda çekilmiş BT (bilgisarlı tomografi)’ler  olmuştur. 
Çalışmamının amacı hastanemize başvuran paranazal sinüs varyasyonlarınına sahip vakaların koronal planda çekilen BT’ 
lerinin incelenip bu olgular için prevelans hesaplamalarının araştırılması ve bu varyasyonların BT görüntülerinin önemi ile 
ilişkilendirmek. 
Gereç ve Yöntem: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ ne son bir yılda başvuran paranazal sinüs 
varyasyonlarına sahip 600 vakanın koronal planda BT’ leri değerlendirildi. İncelenen 600 olgu arasından enfeksiyonun 
varyasyon görünümünü engellemesi ihtimali düşünülerek sinüzit vakası olanlar elendi ve geriye kalan 404 hasta üzerinde 
hesaplamalar yapıldı. Hasta yaş aralığı 18 – 60 olarak seçildi. Çalışmada paranazal sinüs varyasyonları değerlendirildi.  
Bulgular: Olguların 130’ unda (%32,17) Agger nazi; 219’ unda (%54,20) septum deviasyonu; 209’ unda (%51,73) 
konkabülloza; 61’ inde (%15,09) septum pnömatizasyonu; 58’ inde (%14,35) paradoks orta konka; 49’ unda (%12,12) Haller 
hücresi; 78’ inde (19,30) Onodi hücresi; 112’ sinde anterior klinoid proçes pnömatizasyonu; 73’ ünde (%18,06) kristagalli 
pnömatizasyonu; 57’ sinde (14,10) frontal sinüs hipoplazisi; 133’ ünde (%32,92) frontal sinüs pnömatizasyonu; 27’ sinde 
(%6,68) frontal sinüs aplazisi saptandı. 
Sonuç: Endoskopik sinüs cerrahisinin gelişmesiyle paranazal sinüs anatomisinin önemi daha çok anlaşılmıştır. Endoskopik 
sinüs cerrahisi, sinüs akım yollarındaki anatomik bozukluklardan kaynaklanan patolojileri ortadan kaldırarak veya normale 
döndürerek yanında endoskopik sinüs cerrahisinde, cerrahın yaklaşımını yönlendireceğinden önem kazanmaktadır. ÇKBT 
paranazal sinüsler hakkında detaylı anatomik bilgi sağlayan üstün görüntüleme yöntemlerinden biridir ve fonksiyonel sinüs 
cerrahisinin öncesinde yapılan cerrahi prosedür planlamasında rutin kullanılmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: sinüs, anatomik varyasyon, bilgisayarlı tomografi 
 
 
 
 
HP204: YÜKSEK YAĞLI DİYETLE İNDÜKLENMİŞ BÖBREK VE MESANE HASARI ÜZERİNE EGZERSİZİN KORUYUCU ETKİLERİNİN 
MORFOLOJİK VE BİYOKİMYASAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ 
 
Arıkan S*, Gezer Y.* Özbabalık Y.* Akbaba A.* Açıkel Elmas M.** Bingöl Özakpınar Ö.*** Kolgazi M.****, Şener G.****, 
Ercan F.** 
* Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi  Dönem III Öğrencisi ** Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 
AbD ***Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya AbD ****Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD 
*****Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD 
 
Giriş ve Amaç: Obezite,diyabet ve metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, erektil disfonksiyon, 
glomerulopati ve aşırı aktif mesane sendromu gibi ürogenital sistem patogenezine neden olan önemli bir risk faktörüdür. 
Oksidatif stresinüriner sistem hastalıklarında öne çıkan bir bulgu olduğu gösterilmiştir. Egzersizin obezite kaynaklı 
hastalıkların oluşturduğu semptomları tedavi ettiği çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada yüksek yağlı yağlı diyetle (YYD) 
indüklenmiş böbrek ve mesane hasarı üzerine yüzme egzersizinin koruyucu etkilerini araştırmak amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem :  Sprague Dawley cinsi erkek sıçanlar 18 hafta boyunca standart (STD grubu; %6 yağ içeren yem) veya YYD 
(YYD grubu; %45 yağ içeren yem) ile beslendiler. Her iki gruptaki sıçanların yarısına(STD+EGZ grubu ve YYD+EGZ grubu) son 
6 hafta boyunca yüzme egzersizi (günde 1 saat, haftada 5 gün) uygulandı. Deneyler sonunda anestezi altında kalpten alınan 
kan örneklerinin serumlarında total kolesterol (TK) ve trigliserit değerlerine bakıldı. Işık mikroskobik değerlendirmeler için 
dokular Hematoksilin ve eozin, periyodik asit Schiff, ve toluidin mavisi ile boyandılar. Dokularda malondialdehit (MDA), 
glutatyon (GSH), Interlökin-6 (IL-6) ve Tümör Nekrozis Faktör alfa (TNF-alfa) seviyeleribiyokimyasal olarak değerlendirildi. 
Gruplar arasındaki istatistiksel farklılıklar tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve Tukey’in çoklu karşılaştırma testi ile 
değerlendirildi.  
Bulgular: STD+EGZ grubunda hafif düzeyde vasküler konjesyon, YYD grubunda Bowman kapsülü epitelyumunda hasar ve 
genişleme, yer yer glomerül ve tübül hasarı, YYD+EGZ grubunda ise azalmış histopatolojik hasar görüldü. Mesane 
örneklerinde STD ve STD+EGZ gruplarında normal morfoloji, YYD grubunda yüzey epitelyumunda yer yer açılma ve dökülme, 
vasküler konjesyon ve mast hücrelerinde artış ve degranülasyon, YYD+EGZ grubunda ise gerilemiş histopatolojik hasar 
görüldü. YYD grubunda TK, trigliserid MDA, IL-6 ve TNF-alfa seviyelerinin yükseldiği, GSH seviyesinin düştüğü gözlenirken, 
YYD+EGZ grubunda ise düzelme gözlendi. 
Sonuç: YYD ile indüklenmiş böbrek ve mesane hasarı oksidatif hasarın yükselmesine bağlı olarak gelişmiş olabilir. Yüzme 
egzersizi ile histolojik hasarın ve oksidatif stres parametrelerinin geriye dönmüş olduğu gözlendiğinden orta düzeyde 
uygulanan yüzme egzersizi oksidan hasar değerlerinin düzenlenmesinde rol oynayabilir.  
Anahtar kelimeler: Obezite, egzersiz, oksidatif stres, böbrek, mesane  
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HP205: YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAŞİKARDİ VE ETİYOLOJİSİNİN MORTALİTEYE ETKİSİVurmaz H.V.* Demir A. Ş.* Dağlı F.  
 
R.* Kartal İ.* Karakurt S.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri  
**Marmara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Ana Bilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Sinüs taşikardisi, kalp hızının dakikada 100 atımın üzerine çıkması olarak tanımlanmaktadır. Ateş, anemi, 
hipertroidi, hipovolemi,  anksiyete, adrenalin, atropin gibi çok farklı nedenler taşikardiye yol açabilmektedir. Yoğun Bakım 
Ünitesinde (YBÜ) etyolojiden bağımsız olarak taşikardi ile mortalite arasında doğru orantılı ilişki olduğunu gösteren 
çalışmalar vardır. Fakat taşikardi etyolojisinin mortaliteye katkısı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Araştırmamızda 
taşikardinin ve taşikardi etyolojisinin YBÜ ve hastane mortalitesi ile YBÜ ve hastane yatış süresine etkisi araştırılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışma ilaç dışı klinik araştırmadır. Ekim 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Dahili 
YBÜ’ne yatışı yapılan hastalarda ilk 24 saatte kalp tepe atımının en yüksek olduğu değer tespit edilip o andaki vital bulguları 
kaydedilmiştir. SOFA skoru, sepsis ve şok, diyabet, anemi ve kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklarına bakılmıştır. Çalışmaya 
dahil edilen tüm hastaların YBÜ ve hastane mortalitelerine, YBÜve hastane yatış sürelerine  bakılmıştır.Veriler SPSS 20.0 
programı ile analiz edilmiştir ve ki kare, bağımsız T testi,Mann-Whitney U testleri uygulanmış ve p<0,05 ise anlamlı kabul 
edilmiştir. Hasta ya da yakınlarından etik kurul izni alınmıştır. 
Bulgular: Çalışmamıza yaş ortalamaları 61±17 yıl olan 72 hasta (%61.1 erkek, n=44) dahil edilmiştir. Taşikardi ile mortalite, 
YBÜ’de ve hastanede yatış süresi arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Kalp hızı yaşayanlarda 123±29 iken yaşamayanlarda 
125±27 bulunmuştur (p>0.05). Yaşayan ve yaşamayanlar arasında sedasyon düzeyi açısından fark yoktu. Terlipressin 
kullanılanlarda(p=0.02), invazif mekanik ventilatör uygulananlarda (p=0.03) ve SOFA skoru yüksek olanlarda (p=0.01) 
hastalarda YBÜ mortalitesi yüksek bulunmuştur. Yaşayanlar ile yaşamayanlar arasında YBÜ kalma süresi açısından fark 
saptanamazken, yaşayanlarda hastane yatış süresi anlamlı olarak fazla bulunmuştur (p=0.046).  
Sonuç: Taşikardi ve taşikardi etyolojisi ile mortalite, YBÜ ve hastane yatış süreleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır, 
ancak taşikardisi olan ve terlipressin alan ya da invazif mekanik ventilasyon uygulanan ya da SOFA skoru yüksek hastalarda 
mortalite anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.  
Anahtar Sözcükler: taşikardi, mortalite, taşikardi etiyolojisi, YBÜ 
 
 
 
 
HP206: POSTPARTUM DEPRESYONUN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE UZUN DÖNEM ETKİLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Yıldırım M.*, Özgün F.*, Aydın A.*, Hancı M.S.*, Dönmez M.**, Boran P.*** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD 
***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 
 
Giriş ve Amaç: Peripartum depresyon %10 ile %40 arasında değişen sıklıkla yaygın görülen bir durum olup, postpartum 
dönemde taranması önerilmektedir. Bu çalışmada postpartum birinci ayda Edinburgh Postpartum Depresyon Tarama Testi 
(EPDS) uygulanan annelerin, üzerinden en az iki yıl geçtikten sonra psikososyal işlevsellikleri, emzirme süreleri ve 
çocuklarının büyüme gelişmeleri üzerinde depresyonun etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: Çalışma, TC Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı İzlem 
Polikliniği’nde takip edilen depresyon taraması yapılmış, takip dosyası bilgileri tam olan anne-bebek çiftlerinde yapıldı. 
Çocuk dosyaları geriye dönük taranarak büyüme, gelişme, beslenme bilgileri not edildi. Polikliniğine başvurup, postpartum 
birinci ayda Edinburgh Depresyon Tarama Testi yapılan 102 anne değerlendirildi. Baştan EPDS 12 ve üzeri olan anneler 
(n=39), ile puanı düşük olan anneler (n=40) arasında yaş, eğitim, gelir düzeyi açısından denklik gözetildi.  Dosya taramasıyla 
değerlendirilen anneler telefonla arandı.  Telefonda görüşme yöntemiyle ulaşılabilen 79 anneye Montgomery-Asberg 
Depresyon Değerlendirme Ölçeği (MADRS) uygulandı. MADRS’ye göre eşik puanı 9 ve üzeri alındı.  
Bulgular: EPDS puanı eşiğin üzerinde olan 39 kadından 18’i (%46.2) MADRS’ye göre depresyonda olarak değerlendirilerek 
psikiyatriye yönlendirildi. EPDS puanı düşük olup, en az 2 yıl sonra tekrar değerlendirilen annelerin hiçbirinde psikiyatriye 
yönlendirme ihtiyacı olmadı (p<0.001, OR=1.35 %95 CI 1.1-1.6). Ayrıca başlangıçta EPDS puanı yüksek olan ve olmayan iki 
grup karşılaştırıldığında, EPDS yüksek olan grubun MADRS puanlarının daha yüksek olduğu görüldü (1.7 puan vs 10.7 puan, 
p<0.001). EPDS puanı yüksek olanlarla olmayanlar arasında “sadece anne sütü verme süresi” farklı değildi, ancak hasta 
grubunun kontrole göre belirgin olarak “toplam emzirme süresi” daha düşüktü (15.3+/-6.7 versus 18.3 +/5.5 ay, p=0.038). 
Bebeklerin 6.,12. ve 24. aylarda yapılan antropometrik ölçümlerinde ise fark saptanmadı.  
Sonuç: Postpartum dönemde depresyon taramasında yüksek puan alan annelerin, uzun dönemde psikososyal işlevselliğinin 
bozulabileceği ayrıca postpartum depresyounun emzirme süreleri üzerinde olumsuz etkileri olabileceği sonucuna varıldı. 
Anahtar Kelimeler: Postpartum Depresyon, Anne, Çocuk Gelişimi, Emzirme 
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HP207: SİROZ HASTALARINDA MİNİMAL HEPATİK ENSEFALOPATİ TEŞHİSİNDE PSİKOMETRİK TESTLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Gür C.*, Hirik B.*, Şahan B.*, Üstüner F.*, Özdoğan OC.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Minimal Hepatikensefalopati (MHE), siroz hastalarında nöropsikiyatrik değişikliklerle karakterize 
asemptomatik bir sendromdur. MEH, hasta yaşam kalitesini düşürmekte, trafikte sürüş kabiliyetini kötü etkilemektedir. 
MEH tanısı ilerleyen HE’nin önlenmesi açısından önemlidir. Tanı,rutin klinik ve laboratuvar testleri ile belirlenemeyip 
nörofizyolojik/nöropsikolojik testlere ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu araştırmanın amacı; MHE değerlendirmesinde altın standart 
olan PHES testlerinin işlevselliğini görmek, Türkiye’de hastalar tarafından uyum sağlanılabilirliğini ve bu uyumu etkileyen 
faktörleri belirlemektir. 
Gereç ve Yöntem: Kesitsel nitelikteki araştırmada Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji 
Polikliniği Hepatoloji ünitesinde izlenen kompanse siroz hastalarındanrastgele29 bireyseçilmiştir. Hastaların 
sosyodemografik özellikleri göz önünde bulundurularak37 kişilik kontrol grubu oluşturulmuştur. Çalışmaya katılan bireylerin 
sosyodemografik bilgileri alındıktan sonra bireylere 5 PHES ve destekleyici 3 nöropsikiyatrik test birebir olarak 
uygulanmıştır. Veriler SSPS 20.0’le analiz edilmiş; ki-kare testi, sıklık dağılımları ve korelasyon analiziyle değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Hastaların %48’si(n=14) kadın,%52’si (n=15) erkek; kontrol grubunun %51’i (n=19) kadın, %49’u (n=18) erkektir. 
PHES testlerinin sonuçlarına göre Dijit Sembol Testi’nde %25 (n=7), Sayı Birleştirme Testi-A (SBT-A)’da %28 (n=8), SBT-B’de 
%3 (n=9), Seri Noktalama Testi’nde %17 (n=5), Çizgi Çizme Testi’nde %21 (n=6); Nöropsikiyatrik testlerin sonucunda ise 
Stroop Testi’nde %46 (n=13), Benton Yüz Tanıma Testi’nde %17 (n=5), Kısa Dönem Bellek Testi’nde %21 (n=6) oranında 
kontrol grubu normalinin altında değerler elde edilmiştir. 29 hasta, RedEH MHE hesaplama sistemine ve oluşturulan kontrol 
grubunun ortalama ve standart sapma değerlerinegöre değerlendirilmiş ve sırasıyla hastaların %28,9’unda (n=8), 
%35,7’sinde (n=10) MHE belirlenmiştir. İki yöntemle bulunan veriler karşılaştırıldığında birbirini desteklediği 
görülmüştür.(p=0,001) 
Sonuç: Test sonuçlarının yaş ile ters, eğitim düzeyi ile doğru orantı gösterdiği görülmüş, cinsiyet ile ilişkisi bulunamamıştır. 
Ayrıca testlerin uygulanabilirliğinin hastaların eğitim ve yaş durumundan etkilendiği saptanmıştır. Araştırmadaki birey 
sayısının artırılmasıyla elde edilen veriler daha da anlam kazanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Minimal hepatikensefalopati, PHES, siroz, nöropsikiyatrik testler 
 
 
 
 
 
HP208: TOWARDS MACULAR REGENERATION: GENERATION, FACS PURIFICATION AND TRANSPLANTATION OF CONE 
PHOTORECEPTORS DERIVED FROM mIPSC 
 
Abdelgawad H.1,2, Kurt M.1,3, Aydin A.1,3, Young MJ.1 
1Schepens Eye Research Institute, Massachusetts Eye and Ear, Harvard Medical School 
2Department Of Ophthalmology, Faculty Of Medicine, Fayoum University 
3Cerrahpaşa Medical Faculty, Istanbul University 
 
Objectives: Cone photoreceptors are responsible for color vision and high visual acuity. Cone degenerative disorders are 
characterized by irreversible loss of these cells. Stem cell replacement therapy is a possible therapeutic strategy for these 
diseases. Here, we aim to increase the cones’ yield from retinal organoids, isolate these generated cones using FACS and 
transplant them into wild type mice retinas. 
Material and Method: Optic cup differentiation was induced from CRX-GFP+ mIPS cell lines. 24 aggregates were randomly 
collected and analyzed with RT-qPCR for different photoreceptor and retinal progenitor genes (normalized to LDHA). 48 
aggregates were randomly collected at the investigated time point, then the aggregates were dissociated and processed for 
staining and analysis with flow cytometry. Aggregates were collected and immunohistochemistry procedure was 
performed. 250,000 cells suspended in 2.5 μL was injected into the superior retina of adult WT mice. Eyes were collected 2 
weeks after transplantation. Two-tailed unpaired t-test was used in analysis. 
Results: Phase-contrast images of the retinal organoids show a dramatic increase in the organoids’ size and localization of CRX-
GFP+ fluorescent reporter signal to optic vesicle from day 12 up to day 28. Immunostaining of retinal organoids at day 7 confirms 
the formation of hollow optic vesicles and the expression of major regulator genes of retinogenesis (Rx, OTX2, LHX2, PAX6, SOX2). 
Fluorescent microscopy showed the integration of FACS cones derived from CRX-GFP+ mIPSC at day 16 into the outer nuclear layer 
of  adult WT mice retinas after 2 weeks of the transplantation with coexpression of ARR3 and GFP. 
Conclusion: Cone photoreceptors can be generated in high yield  from the retinal organoids. 20% O2 enhance the organoids 
formation compared to 5% O2. CRX-GFP+  FACS cones managed to integrate and survive in the host retinas after 2 weeks 
from the transplantation without any detected tumor formations. 
Keywords: Macular regeneration, stem cell, cone photoreceptors, FACS 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 18. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi   

 43 

HP209: PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE Kİ-67 PROLİFERASYON İNDEKSİNİN HESAPLANMASINDA SAYIM 
YÖNTEMLERİNİN KIYASLANMASI 
 
Mehmetoğlu Z.S.*, Altınok A.*, Hediye A.*, Bağcı P.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri   **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD  
 
Giriş ve Amaç: Nöroendokrin tümörlerin derecelendirilmesinde (grade) Ki-67 ve mitotik indeks kullanılmaktadır. Ki-67 
indeksinin belirlenmesi için, Dünya Sağlık Örgütü; mikroskop ekranında hücre sayımı (Cell Counting), göz kararı (Eye-Balling), 
dijital imaj analizi (Digital Counting), çıktı alarak sayım (PrintOut) yöntemlerini önermektedir. Fakat bu yöntemlerin 
rutinkullanımında hassasiyet, sonuçların tekrarlanabilirliği ve pratiklik açısından farklılıklar vardır. Bu çalışmada, belirtilen 
yöntemlerin uygulanabilirliği, konuda uzman patologun sonuçları ile, konuda uzmanlığı olmayan üç araştırmacının sonuçları 
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmada, bu dört yöntem, patoloji uzmanı olmayan üç araştırmacı tarafından, 23 adet pankreatik 
nöroendokrin tümör tanısı almış hastanın Ki-67 boyası ile boyanan örneklerine uygulanmış ve sayısal ortalamaları alınarak 
uzman patolog sonuçları ile karşılaştırılmıştır.  
Bulgular: Uzman olmayan gözlemcilerin sonuçları ile uzman patolog sonuçları karşılaştırıldığında göz kararı yönteminde 4, 
hücre sayımı yönteminde 7, çıktı sayımı yönteminde 4, dijital sayım yönteminde ise 9 hastanın grade’i değişmiştir. Sekiz 
hastada, 4 sayım yönteminde de uzman sayımıyla aynı grade bulunmuştur.  
Sonuç: Yöntemlerin sonuçlarına bakıldığında, tamamı uzman sonuçlarından farklı olmakla birlikte; yöntemleri kendi 
içlerinde kıyasladığımızda, grade değişikliği açısından, uzman grade’i ile uyumu en yüksek olan yöntemlerin çıktı sayım 
yöntemi ve göz kararı olduğu saptanmıştır. Göz kararı yöntemi daha pratik olarak uygulanabilirken, çıktı sayım yönteminde 
hücreler işaretlenerek sayıldığı için hatalar en aza indirgenmiştir. Ekranda hücre sayımı yöntemi ise; yorucu, pratik olmayan 
ve tekrar veya eksik sayımdan kaynaklanan hata oranı yüksek bir yöntem olarak değerlendirilmiştir. Dijital imaj analizi 
yöntemi ise; bilgisayar hücre çeşitleri arasında ayrım gözetmeksizin tamamını saydığı için, pratik bir yöntem olmasına 
rağmen hata oranı en yüksek olarak değerlendirilmiştir. Uzman olmayan gözlemcilerin sonuçları, uzman patolog sonuçları ile 
karşılaştırıldığında ise, sonuçların tüm yöntemlerle çok büyük oranda değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlar; 
pankreatiknöroendokrin tümörlerin gradelemesinin uzman patolog tarafından ve çıktı sayım yöntemiyle yapılırsa en sağlıklı 
sonuçların elde edileceğini göstermektedir.  
Anahtar Kelimeler: Ki-67, nöroendokrin tümör, evreleme, yöntem 
 
 
 
 
HP210: METALLO-BETALAKTAMAZ AKTİVİTESİNE SAHİP BACTEROİDES FRAGİLİS İZOLATLARININ 
MALDI-TOF MS İLE HIZLI TANIMLANMASI 
 
Arusal S.*, Deke Ş.*, Gökmen A. Y.*, Şensazlı B.*, ToprakÜlger N.** 
*Marmara Üniversitesi TıpFakültesi 3. Sınıf Öğrencileri 
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: Bacteroidesfragilis grubu bakteriler (BFG), normal barsak mikrobiyotasının önemli elemanlarındadır, vücut 
direncinin düşmesi durumunda steril vücut bölgelerine yayılım göstererek ölümcül enfeksiyonlara neden olabilirler. Grup 
üyelerinden B. fragilis, anaerop enfeksiyonlardan en sık izole edilen ve antibiyotiklere en fazla direnç gösteren bir gram 
negatif anaerop basildir. Üretilmeleri için pahalı özel atmosfer koşulları gereken ve geç üreyen anaeropların kültürü pek çok 
laboratuvarda yapılmamaktadır. B. fragilis’e bağlı enfeksiyondan şüphelenildiğinde ampirik tedavi uygulanmakta ve etkili 
olabileceği düşünülen β-laktamaz inhibitörlü- β-laktam, metronidazole ve karbapenem kullanılmaktadır. Ancak, son yıllarda 
bu bakterinin karbapenemlere direnç geliştirdiği, direncin cfiA geni ile kodlanan metallo-beta-laktamaz enzimiyle 
gerçekleştiği saptanmıştır. B. fragilis’in karbapenemez aktivitesine sahip olup olmadığını bilmek atkili ampirik tedavinin 
seçilmesinde çok önemlidir. Bu çalışmada B. fragilis izolatlarında karbapenemaz aktivitesinin hızlı tanımlanması amaçlanmış, 
dolayısı ile erken ve uygun tedavinin başlanmasına yardımcı olmak hedeflenmiştir. 
Gereç ve Yöntem: MÜPEAH Mikrobiyoloji Laboratuvarında, klinik örneklerden izole edilmiş ve stoklanmış 59 BFG izolatları 
çalışmaya alınmıştır. Bakteriler geleneksel yöntemler, yarı otomotize (API Rapid 32A, bioMerieux, Fransa) ve otomotize; 
MALDI TOF MS (VITEK MS, , bioMerieux, Fransa) sistemler ile tür düzeyinde tanımlanmıştır. Meropeneme duyarlılıkları Etest 
(bioMerieux, Fransa) yöntemiyle tespit edilmiştir. Direnç geni varlığı cfiA PCR ile, karbapenemaz aktivitesi ise MALDI-TOF MS 
ile araştırılmıştır. Kontrol olarak B. fragilis ATCC 25285 izolatı kullanılmıştır. 
Bulgular:Yedi farklı BFG türü tanımlanmıştır, bunların 31’ini B. fragilis oluşturmuştur. B. fragilis izolatlarında meropeneme 
direnç (n=8, %25,6) ve cfiA geni (n=13, %41,9) bulunmuştur. MALDI-TOF MS ile saptanan karbapenemaz aktivitesinin 
meropeneme dirençli organizmalara ait olduğu saptanmıştır. 
Sonuç: Karbapenemlere, dolayısıyla β-laktam grubu antibiyotiklere dirençli B. fragilisoranımız yüksektir. Sessiz cfiA genleri 
potansiyel bir tehlikedir, eksprese olmaları muhtemeldir, direnç oranı daha da artacaktır. Direnç durumun bilinmesi etkin 
tedavinin seçilmesinde önemli bir yol göstericidir. MALDI-TOF MS ile bakterinin karbapenemaz aktivitesine sahip olduğu 
yaklaşık üç saat içinde analşılmaktadır. Erken tanımlama hayat kurtarıcıdır. 
Anahtar Kelimeler: bacteroides fragilis; karbapenem;metallo-beta-laktamaz; cfiA geni 
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HP211: PEDİATRİK ÇÖLYAK HASTALARININ GLUTENSİZ DİYETE UYUMUNDA SOSYOEKONOMİK VE DEMOGRAFİK 
FAKTÖRLERİN ROLÜ 
 
Koç Y.*, Güzel M.*, Yıldırır M.C.*, Ertem D.**, Akkelle B.Ş.**, Volkan B.** 
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencisi 
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı 
 
Giriş Ve Amaç: Tedavisi ömür boyu glutensiz diyet (GD) olan çölyak hastalığında GD uyumunun uzun dönemde morbidite-
mortalite üzerinde etkileri bulunmaktadır. Çocukluk yaş grubunda diyete uyumsuzluk takipteki en önemli sorundur. 
Çalışmanın amacı pediatrik çölyak hastalarında, glutensiz diyete uyumda rol oynayabilecek sosyodemografik faktörleri 
ortaya koymaktır.  
Gereç Ve Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikteki  araştırmaya Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim  Araştırma Hastanesi 
Pediatrik Gastroenteroloji Kliniğinde çölyak tanısı koyulmuş, 1 yıldan uzun süreden beri takipli 2-18 yaş arası hastalar dahil 
edilmiştir. Hastaların ebeveynlerine demografik sorularla beraber çölyak topluluğuna üyelik, glutensiz ürünlere erişim, gizli 
gluten maruziyeti konularını kapsayan 18 soru ve 1 algoritmadan (Biagi Compliance Score) oluşan sözlü anket uygulanmıştır. 
Algoritma skoru 3 gruba ayrılabilen 5 seviyeden (0–IV) oluşur. Skor 0-I,  diyete uyumsuz, II kısmen uyumlu, skor III-IV 
glutensiz diyete tam uyumu gösterir. İstatistiklerin analizinde sıklık dağılımı, ki-kare, student-t  testi kullanılmıştır. 
İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 alınmıştır. 
Bulgular: Çalışma grubundaki 97 katılımcının 67’si kız, yaş ortalaması 14+3.5 idi. Hastaların %62.9’u (61/97) GD uyumluydu. 
Hastalık süresi >5 yıl olan 44 hastanın %72.7’si (32/44) diyete uyumluyken; hastalık süresi 1-5 yıl olanların %52.9’u 
uyumluydu (p=0.047). Diyete uyan ve uymayan hastalar karşılaştırıldığında, uyumluların ortalama aylık geliri 2084 TL, 
uymayanların 1409 TL idi (p=0.02). Hastaların  %12.4’ü (12/97) bir Çölyak topluluğuna üyeydi.  Üye olan ve olmayanların 
Biagi skorları karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark olduğu saptandı (3.25 vs. 2.28, p=0.033). Hastaların %51.5’i (50/97) 
gizli gluten maruziyeti hakkında bilgiliydi ve bunların %80’i diyete uyumluyken, bilgisi olmayanların %42.6’sı (n=20) 
uyumluydu (p<0.0005). Katılımcıların %66’sı (n=64) glutensiz ürünlere ulaşmanın zor oluğunu, %99’u ise bu ürünlerin pahalı 
olduğunu söyledi. 
Sonuç: Hastalık tanı süresinin 5 yıldan daha uzun süre olması, yüksek ekonomik düzey, bir çölyak topluluğuna üye olmak, 
gizli gluten maruziyeti hakkında bilgili olmak glutensiz diyete uyumu olumlu olarak etkilemektedir. Çalışma grubunun 
neredeyse tamamı glutensiz ürünlerin pahalı olduğunu ve 2/3'ü ulaşmakta zorluk çektiklerini ifade etmişlerdir. 
Anahtar Kelimeler: Glutensiz diyet, çölyak hastalığı, diyete uyum 
 
 
 
 
 
HP 212: NÖROBLASTOMA KANSER KÜLTÜRÜNDE VE NÖRON KORTEKS KÜLTÜRÜNDE SODYUM BLOKÖRLERİN İYİLESTİRİCİ 
ETKİSİNİN  ARASTIRILMASI 
 
İGAÇ Y.*, TAGHİZADEHGHOLEHJOUGHİ A **,SEVİM Ç** 

* Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2. Sınıf Lisans Öğrencisi 
** Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Bölümü  
 
Giriş ve Amaç: Nöroblastomlar kötü huylu solid tümörlerdir. Sempatik sinir sisteminin kontrolden çıkmış ilkel hücrelerinden 
ortaya çıkmaktadır. Korteks duygusal, motor ve bellek gibi bir çok kompleks fonksiyondan sorumlu sinir topluluğudur. 
Korteks hücreleri aldıkları hasarlardan dolayı geri dönüşümsüz hasar almaktadırlar. Glutamateksitator bir amino asittir ve 
sinaps aralığında birikmesi nörotoksisite oluşturmaktadır. Bu çalışmada görülen AMPA reseptöre bağlı Na+ kanal 
mekanizması göz önüne alınarak valproik asit ve fenitoin ilaçlarını nöroprotektiv etkilerin araştırılması planlanmıştır.   
Gereç ve Yöntem: Korteks ve nöroblastom hücreleri Atatürk üniversitesi tıbbi farmakoloji bölümünden temin edildi. 
Hücrelere 10-5mMglutamattoksikasyonu uygulandı 10 dk sonra valproik asit (10, 20 ve 30 mM) ve fenitoin (0,2, 0,02 ve 
0,002 mM) ilaçları ilave edildi. 24 saat bekletildikten sonra MTT (Metiltiazoldifeniltetrazolyum) solüsyonu ilave edildi ve 
canlılık oranı tespit edildi. Veriler spss21 programıyla onewayanova analizine tabii tutuldu. 
Bulgular: Elde edilen verilerimize baktığımızda nöron hücrelerimizde glutamat kontrol grubunda canlılık oranı %45’de iken 
nöroblastoma kanserinde canlılık oranı %75’de gözükmektedir. Uygulanan ilaçlara baktığımızda valproik asit nöron canlılık 
oranını %88’e kadar yükseltirken bu oran fenitoinde %80 olarak tespit edilmektedir. Ayrıca bu ilaçların nöroblastoma 
kanserine baktığımızda canlılık oranı valproik asit 30 mM’de %65’e kadar düştüğü gözlemlenmektedir. 
Sonuç: Elde edilen bulgular göz önüne alındığında Na+ kanal blokörler anti kanser ilaçlarla birlikte kullanım potansiyeline 
sahiptirler. Bu sebeple anti kanser ilacın yan etkisini azaltmak ve glutamattoksisitesinitolere etmek için valproik asit ilacının 
kullanımı tavsiye edilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Nöroblastoma, Korteks, MTT, Fenitoin, Valproik asit 
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HP213: CEP TELEFONUNUN KANSER HÜCRELERİNE ETKİSİ 
 
İnci İ.*, Göktaş Ş.*, Çetin H*, Köksal C.*, Kılınç O.**, Orun O.**  
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencisi  
** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik ABD 
 
Giriş ve Amaç: Kanser; yaş, cinsiyet, ırk ayırımı yapmaksızın tüm insanları etkileyen bir hastalıktır. Kanseri tetikleyen genetik 
ve çevresel faktörler vardır. Cep telefonu kullanımının yaygınlaşması cep telefonlarının yaydığı iyonlaştırıcı olmayan 
radyasyonun hücrelere etkisinin belirlenmesini gerekli kılmaktadır. İyonize edici radyasyonun DNA hasarı, apoptoz ve hücre 
ölümü gibi farklı yolakları etkilediği çeşitli çalışmalarca ortaya koyulmuştur. Cep telefonu radyasyonu çalışmalarıysa ortak bir 
sonuca varmamaktadır. Radyasyonun hem kanser başlangıcında risk faktörü olması hem de tedavide kullanılması cep 
telefonu radyasyonunun kanser hücrelerine etkisi üzerine sorular doğurmuştur. Çalışma, kanser hücrelerinde cep telefonu 
radyasyonunun hücre çoğalması, apoptoz ve hücre ölümü sayılarında değişikliğe sebep olup olmadığını açıklamayı 
amaçlamaktadır.  
Gereç  ve Yöntem: Araştırmamız deneysel nitelikte bir çalışmadır. Hücre hattı olarak Ovcar yumurtalık ve HT29 kolon 
kanseri hücreleri kullanılmıştır. HT29 deney grubuna 15&30, Ovcar hücre grubuna 30&60 dakika cep telefonu radyasyonu 
uygulanmıştır. “Tali™ Image-Based Cytometer” cihazıyla ölü & canlı & apoptotik hücre sayımları gerçekleştirilmiştir. 
Sonrasında radyasyonun etkisini ölçmek adına kontrol gruplarıyla deney grupları arasında eşleştirilmiş t testi uygulanmıştır.  
Bulgular: Araştırmada HT29 hücre hattına uygulanan radyasyonla ölü&canlı&apoptotik hücre sayısı arasında anlamlı bir ilişki 
saptanamamıştır. Apoptotik hücre yüzdesi HT29 hücrelerinde 30 dak. uygulama sonrası kontrol ve radyasyon grupları için 
3% vs 6.2% (p=0,667), Ovcar hücrelerinde ise 60 dak. Uygulama sonrası 2.6% vs 4.6% (p=0.789) olarak saptanmıştır. Genel 
olarak kontrol ve radyasyon etkisi tüm gruplarda karşılaştırıldığında HT29 hücreleri için p=0.596; Ovcar hücreleri için 
p=0.109 bulunmuştur. Radyasyon uygulama süresinin canlı&ölü&apoptotik hücre sayısı üzerine anlamlı bir etkisinin 
olmadığı görülmüştür. 
Sonuç: Cep telefonu radyasyonunun hücrelerdeki etkisi için henüz sonuç birliğine varılmamıştır. Araştırmamızda cep 
telefonunun kanser hücrelerindeki ölüm&apoptoz oranlarını bir miktar arttırdığı saptanmıştır, ancak sonuçlar istatistiksel 
olarak anlamlı değildir. Bu sonuçlar yaptığımız öncül çalışmanın deney sayısının arttırılması, normal hücre hatlarını da içeren 
radyasyona hassas ve dirençli hücre hatlarında denenmesi; radyasyon sonrası çoğalmanın daha uzun zaman aralıklarında 
belirlenmesi gibi farklı açılardan genişletilmesine gereksinim olduğunu göstermektedir.  
Anahtar Kelimeler: kanser, cep telefonu, radyasyon, apoptoz 
 
 
HP214: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PEDİATRİK HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ 2005-
2018 ALL HASTALARININ DOSYA ANALİZİ 
 
Acıyiyen Y.* Çınar A.* Eren R.* Pala S.* Sökmen B.* Ata P.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik ABD 
 
Giriş ve Amaç: Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tipik klinik, biyolojik ve prognostik özellikler gösteren farklı alt tipleri olan 
heterojen bir hastalıktır.ALL olguları, yarısından fazlasına çocuklarda rastlanılan neoplastik bir hastalıktır.Erişkin yaş 
grubunda ise hastalığın insidansı 1-2/100000 arasında değişmektedir. Ortaya çıkmasında genetik ve çevresel faktörlerin 
etkili olabileceği düşünülmektedir. Down sendromu, Bloom sendromu, nörofibromatozis tip1 hastalarında sıklığın arttığı 
gözlenmiştir.Spesifik genleri aktive eden kromozomal translokasyonlar insan lösemileri özellikle de ALL için, tanımlayıcı 
karakteristik bir özelliktir. Çocuk Akut Lenfoblastik Löseminin en sık formu olan prekürsor B hücreli ALL vakalarının yaklaşık 
%25’i t(12;21) (p13;q22) kromozomal translokasyonu tarafından oluşturulan TEF-AML1 füzyon genini taşır. Bu 
çalışmada  Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediyatrik Hematoloji Bölümünde 2005-2018 yılları 
arasında tedavi altında olan ALL hastalarının sitolojik, moleküler ve klinik durumlarının incelenmesi ve gelen hasta profilinin 
analiz edilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem:2005-2018 yılları arasında teşhis ve tedavi görmüş hastaların dosyaları incelenmiş ve  SPSS  ile 
karşılaştırmalı olarak frekans ve korelasyon değerleri analiz edilmiştir. Bu araştırma 51 kişi üzerinde hasta dosyaları analiz 
edilerek tamamlanmıştır. 
Bulgular: Hastaların %61,5 ‘i (n=32) erkek, %36,5’i (n=19) kızdır. Hastaların yaş gurubu 0-16 yaş arasında değişmekle birlikte 
%17,6’sı (n=9) 4 yaşında tanı almıştır. Hastaların %84,31'ine preB ALL, %13,72'sine T ALL tanısı konulmuştur. Hastaların 
bakılan markerlarında %84,6 oranında CD10, %82,7 oranında CD79A ve %61,5 oranında tDt pozitifliği görülmüştür. %21,2 
oranında t(12,21) translokasyon geni pozitif bulunmuştur. Yapılan çalışmada hastalarda en çok görülen semptom ve klinik 
bulguların halsizlik (%34,6), ateş (%32,7), hepatomegali (%38,5), LAP(%30,8) olduğu gözlenmiştir. Kemik iliğinde bakılan 
blastlarla risk sınıflandırması arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). 
Sonuç: PreB ALL hastalığı için Down Sendromu büyük bir risk faktörüdür, bu çalışmadaki hastaların %2'sinde görülmüştür. 
Literatürde Down Sendromu hastalarının ALL klinik seyrinin daha ağır olduğu tespit edilirken, bu çalışmada klinik seyrinde 
ağır bulgular tespit edilmemiştir.Literatürde ALL tanısının konmasında t(12,21) translokasyon  geninin önemli bir diagnostik 
değeri varken, bu çalışmada hastaların sadece %21,2 ‘lik kısmında bu gen tespit edilmiştir. Araştırmada CD79A ve tDt’nin 
diagnostik açıdan önem taşıdığı sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Pediatrik ALL, t(12,21), CD79A 
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HP215: MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA OLGULARININ KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN PROGNOZLA İLİŞKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Günçiçek M*, Akpınar ŞN*, Atalay B*, Arbatan HA*, Bornaun K*, Bozkurtlar E** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: Malign plevral mezotelyoma (MPM) plevranın en sık görülen tümörüdür. WHO’ya göre epitelioid, bifazik 
vesarkomatoid olarak histomorfolojik tiplere ayrılmaktadır.Bu çalışma merkezimizde MPM tanısı almış olguların klinik, 
histomorfolojik ve immunohistokimyasal özelliklerininin prognozla ilişkisinin değerlendirilmesini yaparak mezotelyoma ile 
ilgili farkındalığı artırmak ve hastalığın araştırılmasına yönelik kaynaklar oluşturmak amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 2005-2017 yılları arasında MÜTF PEAH’ndebiyopsi ile MPM tanısı almış olgular ve bu olguların 
klinikopatolojik özellikleri ve prognoz bilgileriyle oluşturulmuştur. Bu veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiş, p< 0,05 
değeri anlamlılık sınırı olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Araştırma 152 olgudan oluşmakta, kadın/erkek oranı 0,6 (n=57/95)’dır.Ortalama yaş 57 (n=151, min=26, 
max=88)’dir. Olguların (n=145) %64,8’i (n=94) epiteloid; %8,3’ü (n=12) sarkomatoid ve %26,9’u (n=39) bifazik 
tiptedir.Sarkomatoid ve bifazik tipteki olguların epiteloid tipe göre daha kısa yaşam beklentisi olduğu  saptanmıştır. (Cox 
regresyon analizi, sırasıyla, p<0,001 ve p= 0,002) 
Çevre doku invazyonu değerlendirilen olguların (n=88) %47,7’sinde (n=42) akciğer invazyonu; %13,6’sında (n=12) diyafram 
invazyonu; %19,3’ünde (n=17) akciğer ve diyafram invazyonu, %3,4’ünde (n=3) akciğer ve perikard invazyonu, ve %2,3’ünde 
(n=2) diyafram ve perikard invazyonu görülürken; %13,6’sında (n=12) invazyon görülmemiştir. Akciğer ve diyaframa aynı 
anda yayılımı bulunan olgularınyayılımı hiç olmayan olgulara göre daha kısa yaşam beklentisine sahip oldukları saptanmıştır. 
(Cox regresyon analizi, p=0,004) Olgulara uygulanan immünohistokimya boyalarından anlamlı farklılık gösteren ve epiteloid 
tipte boyanma oranı fazla olan boyalar ise, kalretinin [n=123: %5,7 (n=7) negatif,%94,3 (n=116) pozitif]  ve mezotelin [n=92: 
%6,5 (n=6) negatif,%93,5 (n=86) pozitif]’dir. (Fisher’sexact test, sırasıyla,p=0,0016, p= 0,0175) Ki-67 oranı değerlendirilen 
olgularda (n=38) MPM’nın sarkomatoid tipinde Ki-67 oranı ortalaması daha yüksek bulunmuştur.(26,81>17,55), (Mann-
Whitney U test, p=0,034).  
Sonuç: MPM kötü prognozlu neoplastik bir hastalıktır. Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak, epiteloid tiple 
karşılaştırıldığında sarkomatoid ve bifazik tipte yaşam beklentisinin kısa ve sarkomatoid tipte kötü prognozla ilişkili Ki-67 
proliferasyon indeksinin yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca akciğer ve diyafram invazyonu gözlenen olguların yaşam 
beklentisinin kısa olması sebebiyle, bu olguların klinik yakın takibi önerilmektedir. İmmünhistokimyasal olarak kalretinin ve  
mezotelin ile epiteloid tip MPM yakalanabiliyorken, sarkomatoid tip için söz konusu boyalar tanıda yardımcı olmamaktadır.  
Anahtar Sözcükler: malign mezotelyoma, plevra, prognoz 
 
 
 
 
 
HP216: A DESCRIPTIVE STUDY TO EVALUATE BACTERIAL COLONIZATION AND DRUG RESISTANCE IN URTIS PRESENTING 
WITH DIFFERENT SYMPTOMS IN TRNC, 2018 
 
 Selevany H.*, Kunt K.*, Alsharakhi M.*, Haidar M.*, Hikal Y.*, Altunc U.**, Guran M*** 
*Student of Emu Medicine  **Pediatrics Doctor  ***Microbiology Department of Emu  
 
Introduction: To evaluate the etiologies of Upper respiratory tract infections (URTIs) through throat cultures taken from 0-
14-year-olds who presented with URTI symptoms- in Yaşam & Devlet hospitals in Famagusta, TRNC; and to assess the 
resistance of Group A Beta-hemolytic streptococcus (GABHS) to different antibiotics.  
Materials and Methods: A descriptive study that targeted 0-14-year-olds in two hospitals in Famagusta, TRNC. Parents of 
those children were given a questionnaire when they first visited their clinician; a second questionnaire was filled through 
phone calls after the children had had their throat cultures taken. GAS isolation (EUCAST guidelines) and antibiotic testing 
for GABHS took place in the Faculty of Medicine, EMU. In total, 33 agar plates were collected.  
Results: GABHS was identified in 10% (n=3) of the isolated cultures of those between the age of 4-6. All GABHS isolates 
were found to be highly resistant to β-lactams e.g. ampicillin and amoxicillin; but they showed susceptibility to 
cephalosporin, clindamycin, and macrolides. Two of the samples presented moderate resistance to chloramphenicol. As for 
symptoms: Fever was the most common (44.8%, n=13), followed by cough (34.5%, n=10) and smelly breath (31.3%, n=9). 
Through an adapted symptomatically based differential diagnosis classification, viral infections were found to have a 
broader variety of symptoms [2-4 symptoms: 43.5% (n=10), 5-6 symptoms:17.4% (n=4)] than bacterial ones [0-1 symptoms: 
50% (n=3)].  
Conclusion: GABHS is not the major contributing pathogen for URTIs in children during the spring season. Antibiotic 
resistance is indeed a global emerging problem, especially when it comes to GABHS resistance to macrolides. Symptomatic-
based disease staging should be looked into more, in future studies.  
Keywords: Children, Upper respiratory tract infections, Group A Beta-hemolytic streptococcus, Antibiotic resistance, TRNC 
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HP217: HİPERTANSİYONDA İSKEMİNİN ve OKSİDATİF STRESİN ROLÜ 

 
Shundo H.*,Erdoğan A.**, Özman Z.**,Cinemre FB.**,Kahyaoğlu B.***,Ağaç M.T. ***,Aydemir B.****,Cinemre H.***** 
*Sakarya Üniversitesi Tıp Fakülyesi Dönem IV, **Sakarya Üniversitesi Tıp Fakülyesi Tıbbi Biyokimya AD, 
***Sakarya Üniversitesi Tıp Fakülyesi Kardiyoloji AD, ****Sakarya Üniversitesi Tıp Fakülyesi Biyofizik AD, 
*****Sakarya Üniversitesi Tıp Fakülyesi İç Hastalıkları AD. 
 
Giriş ve Amaç: Arteriyel kan basıncının 90/140 mmHg veya üzerinde bulunması yada kişinin antihipertansif ilaç kullanıyor 
olması hipertansiyon olarak tanımlanır. Hipertansiyonun hipoksi ve oksidatif stresle ilişkisi değişik çalışmalarda 
gösterilmiştir. Bu çalışmada, iskeminin erken fazını gösteren “İskemiyle modifiye olmuş albümin (İMA)” ve oksidatif stres 
markırı olan malondialdehid (MDA) kullanarak hipertansiyon etyopatalojisinde iskeminin ve oksidatif stressin rolünü 
araştırmayı planladık.  
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Haziran 2016-Ekim 2017 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine hipertansiyon tanısıyla başvuran, bilinen semptomatik kardiyovasküler hastalığı olmayan 
153 hasta dahil edilmiştir.Hastaların rutin kardiyovasküler muayeneleri, kardiyovasküler risk durumları ve ilaç kullanımları 
kayıt altına alınmıştı. Hipertansiyon şiddeti ESC Arteriyel Hipertansiyon 2013 Kılavuzu`na göre evre1-2-3 olarak 
sınıflanmıştır. Hastaların hepsinden kan örnekleri alınarak serumları ayrıldı, analiz edilinceye kadar  -80 °C`de saklandı. 
Serum IMA düzeyleri kobalt albumin bağlanma testi ve serum albümin konsantrasyonları Bromokrezol yeşili boyanma 
yöntemiyle kolorimetrik olarak ölçüldü. MDA, tiobarbitürik asit reaktif madde (TBARS) kullanılarak Yagi(2) yöntemine uygun 
ölçüldü. MDA miktarı  "extinction"(1.56 9 10-5 M/cm) katsayısı kullanılarak hesaplandı, sonuçlar µMol/L olarak ifade edildi. 
Bulgular: İMA değerleri, absorbans ünitesi olarak ölçülüp hastaların serum albümin konsantrasyonlarına göre düzeltildi (D-
İMA). D-İMA Evre1 hastalarda 0,286±0,061 (mean±SE), Evre2 hastalarda 0,405±0,045 ve Evre3 hastalarda 0,574±0,094 
olarak bulundu. Oneway ANOVA ile grupların ortalamaları arasında anlamlı fark vardı (p<0,037).  D-İMA değerleri Evre3 
hastalarda Evre1 hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,037). MDA sonuçları: Evre1: 1,030±0,236(mean±SE), 
Evre2: 1,994±0,244 ve Evre3: 2,434±0,444 olarak bulundu. Oneway ANOVA ile grupların ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,015). Tukey ile grup karşılaştırmaları yapıldı. Evre3 hastalarda MDA değeri Evre1 
hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek (p<0,011) bulundu. 
Sonuç: Çalışmamızın bulguları hipertansiyon hastalarında İMA ve MDA değerlerinin hipertansiyonun şiddeti ile ilişkili 
yükseldiğini göstermektedir. Arteriyel kan basıncı yüksekseyreden hastalarda, iskemi ve oksidatif stress hipertansiyonun 
şiddeti ile orantılı olarak artmaktadır. Altta yatan mekanizmaların ileri çalışmalarla araştırılmasına ihtiyaç vardır.  
Anahtar Kelimeler: Esansiyel Arteriyel Hipertansiyon,Oksidatif Stres, İskemi 
 
 
HP218: MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA UYKU VE YORGUNLUĞUN ÖZÜRLÜLÜK DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Balatlıoğlu M.N*, Turhan O.*, Direk İ.*, Uzala İ.*, Efe F.*, Sünter G**, Günal Dİ**, Ağan K.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: Multipl Skleroz (MS) genç erişkinlerde görülen, sinir sistemini etkileyen, genetik ve çevresel faktörlerin 
etkileşimleriyle oluşan, otoimmün inflamatuar demyelinizasyonun yanında akson kaybıyla seyreden yaşam kalitesini 
sınırlayan kronik bir hastalıktır. MS’da otonomik fonksiyon bozukluğu, günlük yaşam kalitesiniolumsuz yönde 
etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda MS hastalarının %75-87’si yorgunluktan yakınmıştır. Bu hastaların 2/3’ü hastalıklarının 
en kötü üç semptomundan biri olarak yorgunluğu belirtmiştir. Bu çalışma ”MS hastalarında uyku ve yorgunluğun özürlülük 
düzeyi ile ilişkisinin değerlendirilmesi” amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı tiptedir. Çalışmaya MÜTF Nöroloji ABD MS polikliniğinde izlenen 95 hasta 
alınmıştır. Anket 5 ölçek (50 soru)’ten oluşmaktadır. Anketteki ölçekler evet/hayır, sıralama, derecelendirme şeklinde 
sorulardan oluşmaktadır. Ankette yorgunluk, Yorgunluk Değerlendirme Skalası (Fatigue Severity Scale - FSS), uykusuzluk 
şiddeti Epworth Uyku Skalası ve uyku kalitesi Pitsburg Uyku Kalitesi İndeksiyle değerlendirilmiştir. Özürlülük durumu 
Kurtzke’ün “Genişletilmiş Özürlülük Ölçeği” (EDSS) ile puanlandırılmıştır. Huzursuz bacaklar sendromu (HBS) için sorgulama 
yapılmıştır. Oluşturulan hasta takip formuna hastanın bilgileri işlenmiştir. Veriler SPSS 20 programıyla analiz edilip 
değerlendirmede sıklık dağılımı ve ki-kare testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların %71,9’u (n=64) kadın, %28,1’i (n=25) erkektir. Yaş ortalaması 40,29±10,75’dır. Hastaların 
%73,62’sinde (n=64) yorgunluk olduğu saptanmıştır. VitB12 düzeyi normal olan hastaların %77,62sinde yorgunluk varken 
VitB12 eksikliği olan hastaların %37,5’inde yorgunluk saptanmıştır (p=0,026). Uykusu kalitesiz olan hastaların %82,4’ünde 
yorgunluk varken, uyku kalitesi normal olanların %61,1’inde yorgunluk saptanmıştır (p=0,027). Hafif düzeyde depresyonu 
olan hastaların %76,9’unda yorgunluk varken, orta düzeyde depresyonu olan hastaların %85,7’sinde yorgunluk saptanmıştır. 
Ayrıca şiddetli depresyonu olan hastaların %100’ünde yorgunluk saptanmıştır (p=0,035). MS tipi RRMS olan hastaların 
%53,2’sinde HBS pozitifken, SPMS olan hastaların %90’ında HBS pozitif bulunmuştur (p=0,026). 
Sonuç: MS’li hastalarda yorgunluk, yaşam kalitesini etkileyen basit bir sorun olarak algılanmamalıdır. Elde edilen sonuçlara 
göre, MS hastaları tedavi edilirken depresyon varlığı, hastanın biyokimyasal değerleri (özellikle VitB12) ve uyku kalitesi gibi 
yorgunluk üzerinde etkili olan diğer durumlarda göz önüne alınmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: multiple skleroz, yorgunluk, uyku, vitamin B12  
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HP219: EVALUATION OF PULMONARY NODULES OF DIAMETER 20 MM IN ADULTS: BENIGN OR MALIGNANT 
 
Salim G.H.*, Syrotenko T.*, Makungu H.M.*, Özkan G.S.*, Duru E.S.**, Laçin T.*** 
*Marmara University, School of Medicine 3rd year students 
**Marmara University, School of Medicine Department of Public Health  
***Marmara University, Pendik Research and Training Hospital, Department of Thoracic Surgery  
 
Introduction: Solitary pulmonary nodule detection rates increase with the development of screening techniques. The main 
objective is to make a differential diagnosis whether the nodule is benign or malignant. The nodules are first analyzed by 
the characteristics of the nodulesreceived from the scan analysis (positron emission tomography,PET/CT) and then tissue 
diagnosis is achieved by biopsy (needle biopsy or surgical biopsy). In this study, we aimed to evaluate the characteristics of 

lung nodules which are 2 cm and compare them with the PET/CT results.  
Material and Method: This is a cross-sectional research, which involved 39 patients (mean age 64.5 years, 26 male, 66.7%) 
over 50 years old who presented to the outpatient clinic of Thoracic Surgery Department, Marmara University,Pendik 
Training and Research Hospital. Patients’ demographic information and medical history were collected. All the patients had 

solitary pulmonary nodules20 mm in diameter discovered by the chest CT.Chest CT and PET/CT scan reports were used to 
record nodule characteristics. All patients underwent surgical resection for diagnosis. Statistical analysis includes 
descriptives, Chi-Square test, Mann-Whitney U Test and T test. 
Results: 21 (53.8%) patients had smoking history. PET/CT records were available in 23 patients. Standart uptake values 
(SUV) of these nodules obtained from PET/CT ranged between 1.3 and 12.7. Among 39 patients, the pathological analysis of 
17 (43.6%) patients had shown malignancy. There is no significant difference between smokers and non-smokers in terms 
of malignancy. The SUV values were higher in malignant nodules compared with benign nodules (SUV: 5,43,5 vs 

31,9).The distributions of SUVare significantly different among malignant and benign nodules. The malignant nodules are 

bigger than the benign nodules (14,42,7 vs 12,64,7; p<0.05). 
Conclusion: PET/CT in theevaluation of solitary pulmonary nodules is a reliable method to differentiate among malignant 
and benign lesions.  
Keywords: solitary pulmonary nodule, PET/CT, malignant, benign 
 
 
 
 
 
HP220: 6-OHDA PARKINSON MODELI SIÇANLARDA BÜYÜME HORMONUNUN BULBUS OLFACTORIUS’TA YER ALAN 
KALSIYUM BAĞLAYICI PROTEINLERE ETKISI 
 
Acinikli M.*, Öztürk M.*, Demir S.*, Büyükyılmaz Z.* Kirazlı Ö.**, Şehirli Ü.S.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Parkinson hastalığı (PH) Alzheimer’dan sonra en sık görülen; Substantia nigrada bulunan dopaminerjik 
nöronların dejenerasyonu sonucu çeşitli beyin bölgelerinin dopaminerjik inervasyonunun kaybolması ile karakterize kronik, 
nörodejeneratif bir hastalıktır. Hyposmiasi nükleopatilerde sık görülen, motor ve bilişsel belirtilerden önce ortaya çıkan PH 
için önemli bir göstergedir. Büyüme hormonu (BH) hücre büyümesini ve rejenerasyonunu uyaran bir hormondur. Beyin 
hasarı sonrası nöronal fonksiyonların geri kazanımıyla ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur.Kalsiyum bağlayıcı 
proteinler (KBP) ise kalsiyum tamponlama özelliği ile sinir hücrelerini artmış kalsiyumun zararlı etkilerinden korur. Kalretinin 
(CR) en çok bilinen ve çalışılmış KBP’lerden biridir. Bu çalışmanın amacı büyüme hormonunun baskıladığı / indüklediği 
proteinlerin PD’de bulbus olfactorius’ta yer alan kalsiyum bağlayıcı proteinler üzerinde koruyucu veya tedavi edici özelliğini 
araştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: SpragueDawley sıçanlar; Kontrol (n=4) ve BH grubu(n=4) stereotaksik olarak 6-OHDA (4 µL) medial 
forebrain bundle’a verilmiştir. Enjeksiyonu takip eden günden itibaren 1 ay süre ile BH (0.15 mg/kg/gün) ve salin 
uygulanmıştır. Perfüzyon işlemi yapılarak çıkarılan bulbus olfactoriuslardan alınan kesitlere CR boyama yapılmıştır. Floresans 
mikroskop altında Lateral olfactory tract (LOT)‘ta bulunan CR+ nöronlar sayılıp, istatistiksel analizi ile değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Kontrol grubu ile kıyaslandığında BH alan bulbus olfactorius kesitlerinde CR+ nöron sayısında artış görülmüş olsa 
da bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir. Kontrol grubuna ait LOT’da incelme görülmüş olup,tract boyunca nöronların 
devamlılığını yitirip kümelenmiş bir görüntü verdiği görülmüştür. 
Sonuç: Literatürde KBP’lerin azalması nörodejeneratif hastalıklarla yakın ilişkili bulunmuştur. Bizim çalışmamızda BH alan 
gruptaki CR+nöron sayısındaki artış ve kontrol grubunun LOT morfolojisindeki değişiklikler Hyposmiapatofizyolojisi ile ilişkili 
olabilir. 
Anahtar Kelimeler: Parkinson, Büyüme Hormonu, Hyposmia, Kalretinin, Lateral Olfactory Tract  
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HP221: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI’NIN BİR YILLIK İNTRAOPERATİF 
KONSÜLTASYON (FROZEN KESİT) SONUÇLARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Bozdoğan B.*, Gödekli B.N.*, Demirhisar İ.E.*, Kıcı N.*, Özarslan N.*, Eren F.** 
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 3 Öğrencisi 
** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: İntraoperatif konsültasyon (İOK) ameliyat sırasında lezyonun niteliği hakkında bilgi sahibi olmak 
(benign/malign), cerrahi sınırlarını (CS) belirlemek, biyopsi örneğinin lezyonu temsil edip etmediğini veya tanı için yeterli 
olup olmadığını araştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Patoloji Anabilim Dalı (MÜTF-PABD)’na çeşitli bölümlerden gönderilen İOK sonuçlarının, kesin tanı ile tutarlılığının 
incelenmesi, sonuçların tedaviye olan etkisinin araştırılmasıdır. 
Gereç ve Yöntem: MÜTF-PABD’da 2016 yılında gerçekleştirilen İOK raporlarının postoperatif kesin tanı ile tutarlılığı 
kıyaslanmış, tedaviye etkisi araştırılmıştır. Veriler Excel-2017 ve SPSS-11.0 programlarında analiz edilmiş, frekans ve ki-kare 
tabloları oluşturulmuştur.İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir.  
Bulgular: Toplamda 767 hastadan gönderilen 949 adet İOK raporu incelenmiştir. Hastaların %66,1’i (n=577) kadın, %33,9’u 
(n=260) erkek olup yaş ortalaması 49,6’dır. En sık İOK istenen üç bölüm sırasıyla kadın hastalıkları ve doğum (KHD) %25,30 
(n=194), göğüs cerrahisi %19,6 (n=150), beyin ve sinir cerrahisi %19,4 (n=149) olarak saptanmıştır. Olguların %53,6'sı 
(n=509) tanı, %20,5’i (n=195) CS değerlendirilmesi, %19,4’ü (n=184) lenf nodu metastazı varlığı (LNM) sorgulanması 
amacıyla gönderilmiştir. İOK tanıları ile son tanılar karşılaştırıldığında %96,3’ünün (n=914) uyumlu, %3,1’inin (n=29) 
uyumsuz olduğu görülmüştür. Uyumsuz olgular en sık beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, KHD ve göğüs cerrahisi 
bölümlerinden istenmiştir [%27,6 (n=8), %27,6 (n=8), %13,8 (n=4), %13,8 (n=4)]. Uyumsuz olguların %51,7 (n=15)'si tanı 
amaçlı gönderilmiştir. Uyumsuz olguların %51,7’si (n=15) ameliyatın gidişatını değiştirmeyecek, %48,3’ü (n=14) değiştirecek 
niteliktedir. Ameliyatın gidişatını değiştirebileceklerin %35,7'sinde (n=5) genel cerrahi LNM, %21,4'ünde (n=3) beyin 
cerrahisi tümör tanısı, %14'ünde (n=2) endometrium kanseri evrelemesi, %14'ü (n=2) göğüs cerrahisi tanısı ve LNM 
sorgulanmıştır. Patoloğun alt dal uzmanlığı ile frozen-son tanı uyumu arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (pKi-kare=0,80). 
Sonuç: İOK’un, gönderildiği bölüm ve istenme nedeninden bağımsız olarak duyarlılığının oldukça yüksek bir yöntem olduğu 
görülmektedir. Uyumsuz olguların en sık beyin tümörü tanısının ve meme tümörlerinde LNM’nin sorgulandığı olgularda 
görülmesi, İOK sırasında lenf nodundaki az sayıda tümör hücresinin teknik nedenlerle kesitte görülememesi veya kalıcı 
kesitlerde tümörün farklı alanlarının ortaya çıkması ile açıklanabilir. Patologların alt branş uzmanlığının, İOK tanısı ile son 
tanı uyumunu etkilemediği saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: cerrahi sınır, tanı, evreleme 
 
 
HP222: KAFA TRAVMALARININ NÖROLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE BUNLARIN ADLİ TIP 
AÇISINDAN YORUMLANMASI 
 
Yılmaz A.*, Küçük M.*, Çetin M.*, Öndem Y*, Turan Yurtsever N.** 
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi   **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD 
 
Giriş ve Amaç: Kafa travmaları; tanı ve tedavi yöntemlerindeki tüm gelişmelere rağmen, erişkin ve çocuklarda ölüm ve yeti 
kaybına yol açar. Kafa travmalarını oluşturan sebepler ve hasarlar nedeniyle bu olgular, adli olgu olarak karşımıza çıkmakta 
ve adli tıbbi olarak değerlendirilmeleri gerekir. Bu çalışmada; kafa travması nedeniyle adli rapor düzenlenen olgularda 
sıklıkla karşılaşılan yaralanmaları ve değerlendirme yaklaşımlarını belirleyerek, travma ve yaralanma arasında ilişki kurma ve 
adli-tıbbi sonuçlarının belirlenerek tartışılması amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği’ne 2016 ve 2018 yılları arasında kafa 
travması bulunan ve adli rapor düzenlenmesi için başvuran olguların dosya ve raporları retrospektif olarak incelenerek, 
kişinin demografik bilgileri, yaralanma tarih ve nedeni, yaralanma şeklini içeren bilgiler, tanı ve yaklaşımı, adli rapor sonucu 
ve yaklaşımı içeren bilgilerin sıklık dağılımı ve analizleri yapılmıştır. 
Bulgular: Çalışmadaki olguların %82,9’u erkek (n=29), %17,1’i kadın (n=6)dır. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 34,17 
(maks=68 yaş min=7 günlük)dir. Kafa travmasının gerçekleşmesi ve raporun hazırlanması arasında geçen süre ortalama 2,91 
(maks=8,min=1) yıldır. Kafa travması olgularının sadece %37,1’i (n=13) maluliyet almıştır. Nörolojik semptom gösterenlerin 
nörolojik zedelenmeyle maluliyet alması arasında anlamlı bir ilişki vardır (p<0,001). 
Sonuç: Çalışmamızda kafa travması sonrası oluşan lezyonların iyileşmesinin uzun sürdüğü ve bu nedenle hastaların travma 
nedeniyle sakatlık ve maluliyet değerlendirilmelerinin uzun zaman aldığı saptanmıştır.  Birçok hastanın nörolojik yakınması 
ileri tetkik yöntemlerle de tanısal bulgu vermediğinden semptomatik düzeyde kalmıştır. Bu nedenle kafa travması 
lezyonlarının oldukça az sayıda olgusuna kafa travması nedeni ile maluliyet verilmektedir. Daha az oranda olguya ise bakıma 
muhtaç veya sürekli bakımı gerektiği yönünde sonuç verilmektedir.  
Kafa travması olgularının değerlendirilmesi için kullanılan birçok kılavuz (GCS, maluliyet cetveli vb.) bu hastaların 
karşılaştıkları travma, oluşan akut lezyon ve kalıcı lezyon arasında anlamlı değerlendirmeyi sağlayamamaktadır. Bu nedenle 
bu olguların hem tıbbi hem de yasal hakları açısından yeni kriterlerin oluşturularak yeni değerlendirme klavuzlarının adli ve 
tıbbi açıdan değerlendirmeye alınması önemle gereklidir. 
Anahtar Kelimeler: Kafa travması, adli tıp, maluliyet 
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HP223: TİP 2 DİYABET İLE DEPRESYON İLİŞKİSİNİN VE TİP 2 DİYABETİ OLMAYAN BİREYLERDE TİP 2 DİYABET GELİŞME 
RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Berber B.*, Kutluay S.*, Temel H.*, Yıldırım M.*, Dedeoğlu N.*, Kulak E.**, Save D.**, Çifçili S.*** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD ***Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş ve Amaç: Tip 2 Diyabetes Mellitus (DM) günümüzün önemli sağlık sorunlarından birisi olup, görülme sıklığı giderek 
artmakta ve erken yaşlara kaymaktadır. Diyabetli vakalarda depresyon düzeyinin hastalığın takip ve tedavisini etkileyen 
önemli faktörler olduğuna inanılmaktadır. Bu araştırmada Tip 2 DM varlığı ile depresyon belirtileri arasındaki ilişki ve Tip 2 
DM’si olmayan bireylerde gelecek on yılda Tip 2 DM gelişme riskinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmamız Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği ve Genel Dahiliye Polikliniklerinde yapılmıştır. Uygulanan ankette sosyodemografik bilgiler ile tüm katılımcılara 
Depresyon belirtilerinin ölçülmesi amacıyla Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Tip 2 DM’si olmayan bireylere diyabet riskinin 
belirlenmesi amacıyla uygulanan Finlandiya Diyabet Risk Anketi (FINDRISK) yer almaktadır. Tip 2 DM’si olmayanların boy ve 
kiloları standardize şekilde ölçülmüştür. Eksiksiz doldurulan 238 anket analiz edilmiştir. Tanımlayıcı bulgular sayı ve yüzde 
şeklinde verilmiştir. Ortalamaların karşılaştırılmasında Mann- Whitney U Testi ile Kruskal Wallis Testi, sürekli değişkenlerin 
ilişkisini incelemek amacıyla Spearman Korelasyon Analizi yapılmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların (n:238) %59,2’si (n:141) kadın, %40,8’i (n:97) erkektir. Katılımcıların %29,4’ü (n:70) Tip 2 DM 
hastasıdır. Tip 2 DM’si olanların BDÖ puan ortalaması 16,31±9,67 olup, Tip 2 DM’si olmayanların ortalaması olan 
11,72±8,35’den daha yüksektir ve aradaki fark anlamlıdır (p<0,001). FINDRISK’e göre; katılımcıların (n:168) %28,0’ı (n:47) 
düşük, %28,0’ı (n:47) hafif, %23,8’i (n:40) orta, %18,5’i (n:31) yüksek ve %1,8’i (n:3) çok yüksek riske sahiptir. FINDRISK 
puanı ile yaş arasında orta düzeyde (rho:0,416; p<0,001), VKİ ile ileri düzeyde (rho:0,657; p<0,001) ve BDÖ ile düşük 
düzeyde (rho:0,296; p<0,001) pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 
Sonuç: Tip 2 DM ile depresyon belirtilerinin ilişkili olduğu görülmüştür. Kronik hastalıklara depresif semptomların eşlik 
edebileceği unutulmamalı ve ruhsal destek sağlanmalıdır. Tip 2 DM gelişme riski FINDRISK gibi uygulaması kolay olan 
ölçeklerle mutlaka belirlenmeli ve riski yüksek olan kişilere erken dönemde müdahale edilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabetes Mellitus, Depresyon, Diyabet riski 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 18. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi   

 51 

 

 

12 MAYIS 2018 CUMARTESİ GÖZLEMSEL SÖZLÜ SUNUMLAR 
GS201 TUZLA CEMİL MERİÇ ORTAOKULUNDA DERSLERDE İŞLENEN SAĞLIKLI BESLENME VE 

OBEZİTE KONULARININ AKILDA KALICILIĞININ BİLGİ YARIŞMASI İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

GS202 SAĞLIKTA ŞİDDET TIP ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE VE HASTALIĞA BAKIŞINI NASIL 
ETKİLİYOR? BİR FAKÜLTE ÖRNEĞİ 

GS203 PULMONER EMBOLİNİN YERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

GS204 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNDE SİGARA BIRAKMA BAŞARISI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

GS205 İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA 30-65 YAŞ ARASI KADINLARIN RAHİM AĞZI KANSERİ 
VE ERKEN TANI YÖNTEMLERİNE YÖNELİK TUTUM VE FARKINDALIKLARININ 
SAPTANMASI 

GS206 GÖÇMENLERE HİZMET SUNAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DENEYİMLERİ VE HİZMET 
KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÖNERİLERİ  

GS207 HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA TAKTİL FONKSİYONLARIN VE OLASI 
TAKTİL DEFİSİTİN MOTOR FONKSİYONA ETKİSİNİN NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN 
ÇOCUK GRUBUYLA KARŞILAŞTIRILMASI 

GS208 İŞİTME ENGELLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE 
DÜZEYİNİN DEPRESYON İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

GS209 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE STRES VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

GS210 MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EAH ALPORT SENDROMLU HASTALARIN GENOTİP VE 
FENOTİP İLİŞKİLENDİRİLMESİ 
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GS201: TUZLA CEMİL MERİÇ ORTAOKULUNDA DERSLERDE İŞLENEN SAĞLIKLI BESLENME VE OBEZİTE KONULARININ 
AKILDA KALICILIĞININ BİLGİ YARIŞMASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Atici F.*, Dur ZS. *, Kırmacı MR. *, Kamaşak R.*, Özel B.*,Apaydın Kaya Çiğdem**  
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş Ve Amaç: Günümüzde çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalıklarından birisi olan obezite, çocuk ve ergenlerin 
%25-30'unu etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızın amacı, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin derslerde 
işlenen obezite ve sağlıklı beslenme hakkındaki bilgilerinin kalıcılığını eğlenceli ve interaktif bir yol ile değerlendirmektir. 
 

Gereç Ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir araştırma olup Tuzla Cemil Meriç Ortaokulunda yürütülmüştür. Okuldaki 6 ve 
7.sınıflar ile bilgi yarışması etkinliği düzenlenmiştir. Bilgi yarışması için öğrencilerin sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve 
obezite farkındalığına dair derslerde öğrendikleri bilgileri ölçmeye yönelik literatür taranarak açık uçlu, çoktan seçmeli ve 
boşluk doldurmalı sorular hazırlanmıştır. Yarışma iki aşama halinde 6 ve 7. sınıflara ayrı ayrı yapılmıştır. Her sınıftan kura 
yöntemi ile belirlenmek üzere 4 ve 5er kişilik toplamda 75 grup oluşturulmuştur. Yarışmaya isteyen öğrenciler katılmıştır. 
Soruların analizi SPSS Statistics 20.0 programıyla değerlendirilmiştir.  
 

Bulgular: Bilgi yarışması için oluşturulan 75 grubun 44’ünü 6.sınıf öğrencileri, 31’ini ise 7.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 
Altıncı sınıflar için düzenlenen yarışmada sorulan 10 soruya alınan 440 yanıtın 317’si (%72,04) doğru olmak ile birlikte 
7.sınıflar için düzenlenen yarışmada sorulan 10 soruya verilen 310 yanıttan 263’ü (%84,83) doğrudur. Yedinci ve altıncı sınıf 
öğrencilerinin bu sonuçları sınıf seviyeleri ile karşılaştırılarak analiz edildiğinde anlamlı bir sonuç elde edilmiştir (p=0,00). 
Altıncı sınıflarda en çok yanlış yanıtlanan soru öğrencilerin porsiyon kavramıyla ilgili bilgisini sorgulayan 10.soru olmakla 
birlikte bu soruya 44 gruptan 33’ü yanlış yanıt vermiştir. Yedinci sınıflarda ise bu durum kalsiyumun kemik sağlığı üzerindeki 
öneminin sorgulandığı soru için ortaya çıkarken soruya 31 gruptan 20’si yanlış yanıt vermiştir.  
 

Sonuç: Yapılan bilgi yarışması sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun obezite ve sağlıklı beslenme hakkında doğru 
bilgilere sahip olduğu ancak obezitenin tanımı, kalsiyumun işlevi, vücut kitle indeksi, porsiyon kavramı gibi konularda bilgi 
eksiklikleri olduğu saptanmıştır. Okullarda bu konularla ilgili farklı eğitim yöntemleri kullanılarak konuların akılda kalıcılığı 
artırılabilir. 
 

Anahtar Kelimeler: obezite, düzenli beslenme, bilgi yarışması 
 
 
 
 
GS202: SAĞLIKTA ŞİDDET TIP ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE VE HASTALARA BAKIŞINI NASIL ETKİLİYOR? BİR FAKÜLTE 
ÖRNEĞİ   
 
Setenay S. Yalınbaş*, Filiz Bulut**, M. Murat Civaner*** 
* Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi, ** Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora 
Öğrencisi, *** Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD 
 
Giriş ve Amaç: Son yıllarda çeşitli nedenlere bağlı olarak artan şiddet olayları sağlık iş kolunda daha sık görülmekte, şiddetin 
sağlık çalışanlarına yönelik birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmada, hekim adaylarının sağlıkta şiddet karşısındaki 
düşünceleri ve mesleğe yönelik bakışlarının nasıl etkilendiği araştırılmaktadır.  
 

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Eğitim ve Öğretim döneminde birinci sınıfta 
olan 163, üçüncü sınıfta olan 146 ve altıncı sınıfta olan 99 öğrenci olmak üzere toplam 408 öğrenci katılmıştır. Kesitsel 
tipteki araştırmanın verileri, araştırmacılarca geliştirilen 17 soruluk bir anket formu ile toplanmıştır.  
Bulgular: Öğrencilerin %55.2'si hasta ya da yakınlarından kendilerine yönelen şiddete uğramış ya da tanık olmuştur. Fiziksel 
ya da sözlü şiddete bir biçimde maruz kalan öğrenciler, genel olarak şiddet sorununun mesleki geleceğe dair kaygılarını 
artırdığını, insanlara yardımcı olma motivasyonlarını düşürdüğünü anlamlı düzeyde daha fazla belirtmişlerdir. Öğrencilerin 
%55.7’si şiddete maruz kalması durumunda “karar alırken cesaretini kaybedeceğini”, %55.6’sı “hastalardan soğuyacağını”, 
%50.6’sı ise “riskli vakalara müdahale etmek istemeyeceğini” belirtmiştir. Öğrencilerin dörtte biri tıp fakültesine başlarken 
sahip oldukları ideallerden uzaklaşmakta ve hastaların verilen emekleri hak etmediğini düşünmektedirler. Altıncı sınıf 
öğrencileri şiddetten anlamlı düzeyde daha fazla olumsuz etkilenmektedir.  
Sonuç: İki öğrenciden birinin şiddete bir biçimde maruz kalmış olması sağlıkta şiddetin kaygı verici boyutlara ulaştığını 
göstermektedir. Öğrencilerin önemli bir bölümü, şiddete bağlı olarak motivasyonlarının azaldığını, mesleğe ve hastalara 
yaklaşımlarının olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir. Şiddetin hekim adaylarının düşüncelerine yansıyan olumsuz etkileri, 
toplum sağlığını riske atması ve mesleki değerlerin korunmasını güçleştirmesi bakımından önemlidir. Bu nedenle şiddetin 
nedenleri üzerine, sağlık politikaları gibi makro belirleyenlerden başlayarak müdahil olunmalıdır. 
Anahtar Sözcükler: Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Sağlık politikaları, Mesleğe bakış, Tıp eğitimi 
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GS203: PULMONER EMBOLİNİN YERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 
Çifter A*, Kabadayı E*, Küçüközer S*, Özgür E*, Karakurt S** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım AD 
 
Giriş ve Amaç: Pulmoner Emboli(PE), sistemik venlerden gelen trombüs veya trombüs dışı maddelerin pulmoner arterlere 
ulaşması ile gelişen, güncel tanı yöntemleriyle görülme sıklıgı̆ giderek artan, asemptomatik olgulardan ani ölüme kadar genis ̧
bir klinik spektruma sahip, mortalitesi ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Yakınmasız subsegmental embolilerde tedavi 
önerilmemektedir. Bu araştırmanın amacı embolinin subsegmental veya diğer pulmoner arter (PA) yerleşimini etkileyen 
faktörleri araştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Arasţırma 2011-2017 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde BT-anjiografi ile PE 
tanısı almış 541 hastayla retrospektif tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ‘Hasta 
Takip Formu’ kullanılarak değerlendirilmiştir. Takip formunda toplam 4 bölüm bulunmaktadır. İlk bölümde hastanın 
demografik özellikleri, ikinci bölümde PE’nin yeri, üçüncü bölümde tanı almış olduğu inflamatuvar ve/veya kronik hastalıkları 
ve son bölümde hastaya PE tanısı konduğunda yapılan tahlil ve tetkiklerin sonuçları değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler 
SPSS 11.0 programı ile analiz edilmiş ve Kolmogorov-Smirnov, Ki-Kare, Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. İstatistiksel 
anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. 
Bulgular: Hastaların %52,7’si (n=285) kadın ve yaş ortalaması 66,9±15,9’dur. Hastaların PE’nin tutulumu 55’inde ana/sağ-sol 
PA (%10,2); 58’inde lobar PA (%10,7); 302’sinde segmental PA (%55,8); 126’sında subsegmental PA’dadır (%23,3). PE’nin 
yerleşimi proksimale doğru gittikçe CRP, Pro-BNP, ana PA çapı, D-dimer ve Troponin I değerlerinde artış gözlenmiştir 
(p<0,05). Hastaların yaşı ve cinsiyeti, serebrovasküler olay, karaciğer yetmezliği, hematolojik veya solid malignite, plevral 
efüzyon, KOAH ve astım varlığı ile PE’nin yerleşim yeri arasında fark gözlenmemiştir (p>0,05). Diabetes mellitus, 
hipertansiyon, koroner arter, kalp yetmezliği, renal yetmezlik ve aritmi hastalarında PE tutulumu en sık segmental PA, ikinci  
olarak ise subsegmental PA’da görülmektedir (p<0,05) Romatolojik (sistemik lupuseritematozus, romatoidartrit, 
skleroderma, Behçet sendromu, psöriatikartrit) veya inflamatuvar bağırsak(Crohn hastalığı ve ülseratif kolit) hastalarında en 
sık segmental PE (%55,8), ikinci olarak ise subsegmental PE (%23,3) görülmektedir (p:0,037). 
Sonuç: Pulmoner emboli yerleşimi proksimal artere doğru gittikçe inflamasyon parametreleri ve ana pulmoner arter çapı 
paralel olarak artmaktadır. İnflamatuvar ve/veya kronik hastalıklarda en sık segmental PE, ikinci olarak ise subsegmental PE 
görülmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Pulmoner emboli, pulmoner arter, inflamasyon, kronik hastalık 
 
 
 
GS204: SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNDE SİGARA BIRAKMA BAŞARISI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 
 
Eryılmaz M.S.*, Yalman U.*, Ölüç M.*, Dalgıç N.*, Erdoğan T.D.*, CöbekÜnalan P.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2,  **Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş ve Amaç: Sigara içenlerin yaklaşık %70’inin sigarayı bırakmak istediği ve %80’inin hayatının bir döneminde sigarayı 
bırakmayı denediği bilinmektedir. Bu nedenle sigara bırakma polikliniklerine (SBP) çok görev düşmektedir. Bu araştırma bu 
polikliniklerde yürütülen müdahaleler dışındaki hangi değişkenlerin başvuranların sigara bırakma başarısını etkilediğini 
araştırmak amacıyla planlanmış bir olgu-kontrol çalışmasıdır.  
 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmanın sonlanım noktası sigara kullanımını en az 3 ay süre ile bırakmış olmak olarak 
tanımlanmıştır. Uygunluk kriterleri; 2013-2018 tarihleri arasında MÜPEAH SBP’ne başvurmuş olmak, burada en az 1 
farmakolojik yöntem ile müdahale edilmiş olmak olarak tanımlanmıştır. Araştırma için MÜTF Etik Kurulu’ndan onay 
alınmıştır. Araştırmanın olgu ve kontrol grupları başvuranların dosyaları incelenerek seçilmiştir. Olgu grubu başvurusundan 
sonra herhangi bir müdahale ile sigarayı en az 3 ay süre ile bırakmış olduğu belgelenmiş olan 42 kişiden, kontrol grubu ise 
başvurudan sonra herhangi bir müdahale yapılmış ve ilk 3 ay içinde takip edilmesine rağmen başarısız olmuş olan 41 kişiden 
oluşmaktadır. Başvuranların dosyalarından retrospektif olarak toplanan veriler; yaş, cinsiyet, sigara içmeye başlama yaşı, 
nikotin bağımlılık düzeyi, eğitim ve SBP’ye başvuru nedenidir. Veriler IBMSPSSv22.0 programında analiz edilmiştir. 
 

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen hastaların %66,3’ü erkek, %33,7’si kadındır. Katılımcıların yaş ortalaması 39,72±10,48’dir. 
Kadınlar arasında sigarayı bırakma nedeni olarak sağlığa zararlı olduğunu söyleyenler erkekler arasında bu nedenle karar 
verdiğini söyleyenlerden daha fazladır (n=23/ %85,2 vs n=34 / %61,8 ; p=0,031). Katılımcılardan sigarayı bırakma nedeni 
olarak sağlık çalışanlarının uyarıları ve kamu spotlarını gösterenlerin sayısı 6 (%7,3) iken bu kişilerin tamamı sigarayı 
bırakmıştır (p=0,011). Katılımcılardan işyerinde veya evinde yasak olduğunu söyleyenlerin sayısı 5 (%9,6) iken bu kişilerin de 
tamamı sigarayı bırakmakta başarılı olmuştur (p=0,008). 
 

Sonuç: Araştırma sonucunda kadınların sigara bırakmak konusunda “sağlığa olan zararları” nedeniyle daha çok motive 
olduğu belirlenmiştir. Sigarayı bırakma nedenleri arasında ise sağlık çalışanlarının uyarıları ve kamu spotları ile evde veya 
işyerinde sigara yasağının olması sigara bırakma başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: sigara bırakma polikliniği, sigara bırakma başarısı, sigara, fagerström skoru 
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GS205: İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA 30-65 YAŞ ARASI KADINLARIN RAHİM AĞZI KANSERİ VE ERKEN TANI 
YÖNTEMLERİNE YÖNELİK TUTUM VE FARKINDALIKLARININ SAPTANMASI 
 

Eris T. *, Batun K.D.*, Biçkici A.B. *, Bozkurt A. *, Yurttutan B.*, Ilgın C.**, Save D.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD          
 

Giriş ve Amaç: Türkiye’den sık görülen kanserlerden biri olan rahim ağzı kanseri, erken tanı ve etkin tedavi ile 
önlenebilmektedir. Rahim ağzı kanseri taraması Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim 
Merkezleri’nde (KETEM) yürütülmektedir. Bu kesitsel çalışmada KETEM’lere rahim ağzı kanseri taraması için başvuran 
kadınlarla ASM’lere herhangi bir sebeple başvuran kadınlar arasında rahim ağzı kanseri ve erken tanı yöntemlerine ilişkin 
bilgi seviyesi farkı ve bu farka sebep olan faktörler araştırılmıştır.  
 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri 
Başkanlığı’ndan izinler alınıp araştırmacılar iki KETEM ve iki ASM’ye başvuran, yaş ortalaması 45,9 (n=160, SS=11,2) olan 
kadınlara 9 soruluk rahim ağzı kanseri farkındalık ölçeğini de içeren, toplam 31 soru yöneltmiştir. Ölçekten alınan puanlar ve 
diğer değişkenler, 4 merkez arasında ve KETEM ve ASM grupları arasında ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis ve ki kare 
testleri ile karşılaştırılmıştır. Ölçekten alınan puan ve diğer değişkenler arasında lojistik regresyon analizi yapılmıştır.  
 

Bulgular: Katılımcılar maksimum 48 puan alınabilecek farkındalık ölçeğinden medyan 17 (ÇADA=7-21) puan almıştır. Ölçek 
puanlarında tüm merkezler arasında ve KETEM ve ASM grupları arasında fark bulunmuştur (p<0,05). Gruplar rahim ağzı 
kanseri taramasıyla ilgili bilgiyi edindikleri kanallara göre “sağlık personelinden” ve “diğer” olarak 2 alt gruba ayrıldıklarında 
bilgiyi sağlık personelinden alan ve KETEM’e başvuran grup ile bilgiyi diğer kanallardan alan ve ASM’ye başvuran grubun 
puanları arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05). Lojistik regresyon analizi için ölçekten alınan medyan puana göre gruplar düşük 
ve yüksek puan alanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Ölçekten alınan puana, aile kanser geçmişinin 3,07, bilginin sağlık 
personelinden alınmasının 2,27, kişinin KETEM grubunda olmasının 1,107 kat etkisi olduğu bulunmuştur (p<0,05).  
 

Sonuç: Sağlık çalışanlarının risk popülasyonu bilgilendirmede büyük rol oynadığı ve daha aktif rol oynamalarının rahim ağzı 
kanserine bağlı morbidite ve mortaliteyi düşüreceği düşünülmektedir.  
 

Anahtar kelimeler: Rahim ağzı kanseri, erken tanı, risk faktörleri, KETEM, ASM, HPV  
 
 
 
 
GS206: GÖÇMENLERE HİZMET SUNAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DENEYİMLERİ VE HİZMET KALİTESİNİ İYİLEŞTİRMEYE 
YÖNELİK ÖNERİLERİ 
 
Örtlek A.*,Gür M.B.*, Topçu Z.*, Nohut A. H.*, Kurşun U.*, Çifçili S. S.** 
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 
 

Giriş ve Amaç: Dünyada küreselleşmenin doğrudan ya da dolaylı etkileri, bölgesel çatışmalar, yoksulluk, teknoloji ve buna 
bağlı olarak ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesinden dolayı göç edenlerin sayısı da giderek artmaktadır. Bu çalışmada 
İstanbul’da göçmenlere hizmet sunan sağlık personellerinin deneyimlerini ve verilen hizmeti iyileştirme yönündeki 
önerilerini değerlendirmektir. 
Gereç ve Yöntem: Niteliksel yapıda planlanan bu araştırmaya göçmen kliniklerinde çalışan bireyler dahil edilmiştir. Beş 
doktor, iki hemşire olmak üzeretoplam7 sağlık personeli ile iki katılımcı bir görüşmeci şeklinde yüz yüze yaklaşık 20 dakika 
süre ile görüşülmüştür. Görüşmeler kapalı bir odada baş araştırmacı ve katılımcı baş başa olacak şekilde yapılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerde alınan ses kayıtlarının birebir transkriptleri alınmıştır. Metinler iki ayrı 
araştırmacı tarafından incelenmiş, kodlanmış daha sonar bu iki araştırmacı kodlar üzerinde anlaşmışlardır. Bu kodların 
gruplanması ile öne çıkan temalar belirlenerek tematik analiz yapılmıştır. Görüşmelerde ‘’Sizce göçmenlere nasıl sağlık 
hizmetleri sunuluyor, göçmenlere hizmet sunarken nasıl sorunlarla karşılaşıyorsunuz, göçmenlere sunulan hizmet kalitesini 
iyileştirilmeye yönelik nasıl önerilerde bulunursunuz?‘’ sorulan temel sorulardır. 
Bulgular: Yapılan analizler sonrasında, doktor ve hemşirelerin karşılaştıkları problemler şu temel başlıklar altında 
toplanmıştır: Göçmen Sağlığı Merkezlerinin sayısının yetersizliği ve ulaşım sorunu; sağlık çalışanları ve Suriyeli hastaların dil 
farklılığına bağlı iletişim sorunu ve buna bağlı olarak muayene sürelerini uzaması; personel eksikliği ve bazı tıbbi altyapı 
problemlerinin olması; düzenli elektronik bir sistemin olmayışı ve hastanın kendi haklarını, sağlık çalışanına karşı kötüye 
kullanması. Kayıtsız ve takipsiz nüfusun fazla olduğu belirtilmiş, internet üzerinden gerçekleştirilen kayıt ve takip işlemlerinin 
iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Göçmen Sağlığı Merkezlerinde hizmet sunan sağlık personel sayısının az 
olduğu belirtilmiş ve daha fazla olması gerektiği ifade edilmiştir. 
Sonuç: Göçmenlere hizmet sunan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının diğer meslektaşlarına göre bazı alanlarda daha 
çok zorluklar yaşadığı ama bu sürecin kendilerine mesleki anlamda tecrübe kattığı görülmektedir. Göçmenler açısından 
incelendiğinde, gün geçtikçe daha kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti aldıkları tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Göçmen, Hekim, Niteliksel 
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GS207: HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA TAKTİL FONKSİYONLARIN VE OLASI TAKTİL DEFİSİTİN MOTOR 
FONKSİYONA ETKİSİNİN NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUK GRUBUYLA KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Sancar İ.*, Aras S.*, Aydın S.*, Kaplan M.*, Çetin M. Ş.*, Yolcu G.**, Karadağ-Saygı E.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD 
 
Giriş ve Amaç: Serebral palsi (SP), erken çocukluk dönemindeki özürlülüğün en sık nedenidir. SP’li hastalarda postür ve 
hareket bozukluklarının yanında taktil uyarıların algılanması ve uyarıya cevap verilmesinde eksiklik oldukça sık görülmekte 
ve fonksiyonel duruma etki ettiği düşünülmektedir. Bu çalışma; SP’li ve normal gelişim gösteren çocuklara özdeş taktil 
değerlendirmeler uygulanarak hastalık sürecinde ortaya çıkabilen taktil bozuklukları el beceri ve fonksiyon göstergeleriyle 
ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  
Gereç ve Yöntem: SP’li ve gelişimi normal çocukların antenatal dönemden başlanarak ayrıntılı özgeçmişi sorgulandı. 
Fonksiyonel gelişim için Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS), Manuel Ability Classification System (MACS), 
Duruöz El İndeksi (DEI) uygulandı. Sağlıklı çocuklarda dominant ele, hastalarda her iki ele Kutu Blok Testi (KBT), Dokuz Delik 
Tahta Testi (DDTT), Semmes-Weinstein monofilaman testi, el kavrama değerlendirmesi için Jamar dinamometresi, parmak 
kavrama değerlendirmesi için Pinchmetre uygulandı ve aralarındaki ilişki incelendi. 
Bulgular: Unilateral SP’li çocuklar ile kontroller yaş ve cinsiyet açısından benzer özellikteydi. Kontrol grubu belirgin sağ 
dominansı gösterirken (p<0,001), SP grubunda sağ-sol el tercihinde fark yoktu. SP’li çocukların plejik ekstremiteleri sağlam 
ekstremitelerine göre KBT, DDTT, grip ve pinç kavramalarda belirgin geriydi (p<0,001). Benzer şekilde SP grubunun sağlam 
ekstremitesi de kontrol grubunun dominant ekstremitesine göre KBT ve DDTT’de daha başarısızdı (p=0,23,p=0,02; sırasıyla). 
Kavramada temel rol oynayan başparmak ve işaret parmaklarının taktil duyularının plejik tarafta az olduğu, işaret 
parmağındaki bozuk taktil duyunun KBT, DDTT ve grip kavramada gerilik ile orta düzeyde korele olduğu tespit edildi (r=-
0,333,r=0,463,r=-0,433;sırasıyla). DEI total skoru ise SP grubunda sağlıklı kontrollere göre daha yüksek (p<0,001), el beceri 
ve kavrama testleri ile belirgin ilişkiliydi(r=-0,521,r=0,702,r=-0,429). Fakat DEI taktil duyu ilişkisi mevcut değildir.  
Sonuç: SP’li çocuklar gelişimi normal çocuklarla kıyaslandığında motor fonksiyon açısından daha geridedir ve fonksiyonel 
geriliğin taktil defisitle anlamlı ilişkisi bulunmaktadır. CP’de taktil durumun ayrıntılı değerlendirilip tedavi planında yer 
verilmesi, başta kavrama olmak üzere günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyonel gelişimin sağlanmasında önem arz 
etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi, hemiplejik, taktil, motor fonksiyon, çocuk 

 
 
GS208: İŞİTME ENGELLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN DEPRESYON İLE 
İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Gözaydınoğlu B*,  Baştürk K.D.*,  Takır C.D.*,  Yıldız O.*,  Hancı Ş.*,  Ay P** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 
 
Giriş ve Amaç: İşitme engelli bireylerde duyusal uyarıların alınmasındaki yetersizlik sosyal yaşama katılımı engellemekte, bu 
durum fiziksel aktiviteyi kısıtlayabilmektedir. Bu araştırmanın amacı; İstanbul’da işitme engellilerin devam ettiği bir lisede, 
öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyinin belirlenmesi, bu düzeyle sosyodemografik değişkenler ve depresyon varlığı arasındaki 
ilişkinin ortaya konmasıdır.  
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışma,İstanbul’da işitme engellilere yönelik eğitim veren bir lisede 9-12. sınıf 
öğrencileri arasında yürütülmüştür. Lisede kayıtlı bulunan 198 öğrenci arasından 76’sı (%38,3) gelişigüzel örnekleme 
yöntemiyle seçilmiştir. Veriler; sosyodemografik değişkenler, Uluslararası Fizik Aktivite Anketi ve Beck Depresyon Ölçeğini 
içeren bir soru formuyla toplanmıştır. Uluslararası Fizik Aktivite Anketi; son yedi günde en az 10 dk. Yapılan aktiviteyi 
ölçmekte, aktiviteyi düşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırmaktadır. Öğrencilerin, işitme engeli nedeniyle kelime 
haznelerinin sınırlı olması soru formunu tek başlarına doldurmalarını engellemiştir. Bu nedenle sorular öğrencilere 
öğretmenlerinin yardımıyla işaret diliyle açıklanmış ve anketlerin doldurulması sağlanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler, oran ve 
ortalama±sd ile ifade edilmiştir. Kategorik değişkenler, ki-kare ve Fisher testleriyle karşılaştırılmıştır. İstatistiksel anlamlılık 
düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. 
Bulgular: Katılımcıların%38,2’i (n=29) kadın, %61,8’i (n=47) erkek olup, yaş ortalaması 16,9±0,9’dir. Öğrencilerin %72,4’ü 
işitme cihazı kullanmaktadır. Katılımcıların %27,1’i (n=20)düşük, %32,4’ü (n=24) orta ve %40,5’i (n=30) yüksek fizik aktivite 
düzeyine sahiptir. Düşük, orta ve yüksek aktivite sırasıyla kızlarda %31, %38, %31 ve erkeklerde %24,4, %28,9, %46,7 olarak 
saptanmıştır. Öğrencilerde olası depresyon sıklığı %42,1 (n=32) olarak belirlenmiştir. Cinsiyet, sınıf, ebeveyn eğitim düzeyi, 
kardeş varlığı, işitme cihazı kullanma durumu ve depresyon varlığı ile fiziksel aktivite düzeyi arasında bir ilişki 
bulunamamıştır (p>0.05).  
Sonuç: Katılımcıların yarısından fazlasının sağlığın geliştirilmesi amacıyla önerilen fizik aktivite düzeyini gerçekleştiremediği 
saptanmıştır. İşitme engellilerin aktivite içeren etkinliklerine katılımlarının desteklenmesi gereklidir. Ayrıca işitme engelli 
öğrencilerin kelime dağarcıklarının sınırlı olması, anketlerin kullanımını zorlaştırmakta, bu grupla ilgili araştırmaların az 
sayıda olmasına yol açmaktadır. Bu tür özellikli gruplarda farklı teknikler kullanılarak araştırma yapılması desteklenmelidir.  
Anahtar Kelimeler: İşitme engelli, öğrenci, fiziksel aktivite, depresyon 
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GS209: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE STRES VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLİŞKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Yılmaz M.G.*, Tokol H.*, Nalbantoğlu B.*, Bolatbaş B.K.*, Melek E.C.*, Topuzoğlu A.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 
 
Giriş ve Amaç: Tıp eğitiminin uzun ve öğrenme yükünün fazla oluşu, zor yaşam olaylarıyla sık sık karşıya gelinmesi, yoğun 
çalışma yükü gibi sebeplerle beraber tıp fakültesi öğrencilerinin genel popülasyona oranla daha fazla strese maruz kaldığı 
çalışmalarla gösterilmiştir. Stresle başa çıkmada kişilik özellikleri önemli bir potansiyel ve dayanak oluşturmaktadır. 
Çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinde stres yükünü ve bunlarla başa çıkmada önemli olabilecek kişilik özelliklerini 
belirlemektir. 
Gereç ve Yöntem: Kesitsel bir araştırmadır. MÜTF 615 öğrenciye; 4 demografik, 20 likert, 10 sıralama olmak üzere 34 
soruluk anket uygulanmıştır. Veri analizi SPSS programında, spearman korelasyonu ve çoklu doğrusal regresyon analizi 
kullanılmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların %52,9’u (n=325) kadın, %47,1’i (n=290) erkektir. Ortalama yaş 21,3’dü. Akademik stresörler %45,3 
(n=278) şiddetli, %20,5 (n=124) çok şiddetli olarak algılanıyordu. Kişiler ve kişiler arası stresörler %29,1 (n=178) şiddetli, 
%14,9 (n=91) çok şiddetli, dersler ve öğrenme ile ilgili stresörler %23,7 (n=145) şiddetli, %5,9 (n=36) çok şiddetli, sosyal 
stresörler %23,9 (n=146) şiddetli, %4,9 (n=30) çok şiddetli, dürtü ve arzularla ilişkili stresörler  %10,7 (n=61) şiddetli, %7,9 
(n=48) çok şiddetli, grup etkinlikleri ilişkili stresörler %24,0 (n=146) şiddetli, %5,4 (n=33) çok şiddetli olarak algılanıyordu. 
Cinsiyete göre stres kategorilerinde dürtü ve arzularla ilişkili stresler ve grup aktiviteleri ile ilgili stresler haricinde anlamlı 
fark saptandı, kadın öğrencilerde geriye kalan dört kategoride daha fazla stres algılanıyordu. Sınıf ve cinsiyete göre 
düzeltilmiş stresörler ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki çok değişkenli olarak incelendiğinde; akademik stresörler, duygusal 
denge puanları arttıkça azalıyordu. Sınıf büyüdükçe akademik stresörler daha fazla algılanıyordu. Kişiler arası ilişkilerde stres 
arttırıcı kişilik faktörü uyumluluk iken stresi azaltan kişilik faktörleri dışa dönüklük, duygusal dengelilik ve açıklıktı. 
Sonuç: Tıp öğrencilerinde akademik stresörler önemli bir stres kaynağıdır. Kişilik özellikleri stresle başa çıkmada çok yönlü 
avantajlar sunabilmektedir. Duygusal dengelilik ve dışa dönüklük kişilik özellikleri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu özelliklere 
yönelik geliştirici yaklaşımlar stres kontrolünde önemli rol oynayacaktır.  
Anahtar Sözcükler: tıp fakültesi, stres, kişilik 
 
 
 
GS210: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ALPORT SENDROMLU HASTALARIN 
GENOTİP VE FENOTİP İLİŞKİLİNDİRİLMESİ 
 
Çelik T.*, Pak T.*, Işık A.*, Yakut H. C.*, Yıldırım S.*, Ata P.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik ABD 
 
Giriş ve Amaç: Alport sendromu; göz anomalileri, işitme kayıpları, hematüri, proteinürinin gözlemlendiği kalıtsal kollajen 
hastalıktır. Tip IV-kollajenin α3, α4, α5 zincirlerini sentezleyen COL4A3, COL4A4 ve COL4A5 genlerindeki mutasyonlar, bazal 
membran anomalilerine neden olurlar. Araştırmamızın amacı Alport sendromunda genotip-fenotip ilişkisinin incelenmesidir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmamız kesitseldir. Marmara Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölümünde 8.12.2016-26.09.2017 tarihleri 
arasında gözlemlenen COL4A3, COL4A4, COL4A5 genlerinde mutasyonlu veya varyasyonlu hastaların skor değerlendirmesi 
yapılmıştır: işitme bulgusu (1), görme bulgusu (1), mikroskop bulguları (elektron-1, ışık-2), proteinuri (nefritik-1, nefrotik-2), 
hematuri (mikrohematuri-1, makrohematuri-2), mutasyon (2) ve varyasyon (1)’ları puanlanarak skorlanmıştır. COL4A3, 
COL4A4, COL4A5 genlerinde saptanan mutasyonların güncel veri tabanlarında (HGMD, Mutation-Taster, Ensemble, NCBI, 
SNP-Viewer, ClinVar) taranarak klinik bulgularla ilişkileri IBM-SPSS Statistics-11.0’la analiz edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık 
düzeyi olarak p<0,05 kabul edilmiştir. Ki-kare, korelasyon, Kruskal-Wallis testleri yapılmıştır. 
Bulgular: 37 hastanın %40,5’i erkek (n=15) ve %59,5’i kadındır (n=22). Hastaların ortalama yaşları 13,49±6,83’tür (min:6, 
max:44, medyan:13). Hastaların %48,6’ında (n=18) varyasyon, %35,1’inde (n=13) mutasyon, %16,2’sinde (n=6) hem 
varyasyon hem mutasyon mevcuttur. Mutasyonların %38,5’i  (n=5) COL4A3, %15,4’ü (n=2) COL4A4, %38,5’i (n=5) COL4A5 
ve %7,7’sinde (n=1) COL4A3 geninde iki mutasyonu vardır. Mutasyon harfi A olanların 1’i nonsense, 1’i splicedonor+1,2’si 
frameshift, 1’i deletion, 2’si spliceacceptor (n=7), B olanların hepsi missense (n=5) ve iki A harfli mutasyonlu olanların hepsi 
nonsense+frameshift’tir (n=1) (pkikare=0.011). Bütün mutasyonlarda (n=13) sadece iki A mutasyonuna sahip olanlarda görme 
bulgusuna saptanmıştır (n=1) (pkikare=0.002). Varyasyonlu hastaların %66,1’inde mikrohematüri pozitif (n=18), mutasyonlu 
hastaların %92,3’ünde mikrohematüri pozitif (n=13) hem varyasyon hem mutasyonlu olan hastaların %100’ünde 
mikrohematüri pozitiftir(n=6) (p=0.043). Varyasyonlu hastaların %22,3’ünde (n=18), mutasyonlu olanların %69,2’sinde 
(n=13), hem varyasyon hem mutasyonlu hastaların %33,4’ünde (n=6) akraba evliliği mevcuttur (p=0.029). 
Sonuç: MÜPEAH’ta takip edilen hastalarda genellikle COL4A3 mutasyonu gözlenmiştir. Mutasyonlu hastalarda genellikle 
akraba evliliği vardır. Görme bulgusunun erken gözlemlenmesinde iki mutasyonun görülmesi etkilidir. Patojenik 
mutasyonlarda nefrotikproteinüri gözlenmiştir. Alport sendromu gibi multisistem hastalıkların kesitsel çalışmada ele 
alınmasından ziyade Kohort çalışmalarının yapılması hastalılığın genotip-fenotip ilişkisini daha iyi ortaya koyacaktır. 
Anahtar Sözcükler: alport, kollajen-IV, genotip, fenotip 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 18. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi   

 57 

 

12 MAYIS 2018 CUMARTESİ DENEYSEL SÖZLÜ SUNUMLAR 
DS201 BORTEZOMİB VE CARFİLZOMİB’İN NÖRAL KÖK HÜCRE VE K562 LÖSEMİ 

HÜCRELERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

DS202 SIÇANDA ORAL KONDROİTİN SÜLFATIN YAĞDAN ZENGİN DİYETLE İNDÜKLENEN 
DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ VE METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

DS203 MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EAH MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINA GELEN İDRAR 
ÖRNEKLERİNE UYGULANAN DİPSTİCK TESTİNİN, AKIM SİTOMETRE VE KÜLTÜR 
SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

DS204 PROPOLİS A549 AKCİĞER KANSERİ HÜCRELERİNE ANTİ-APOPTOTİK miRNA SEVİYESİNİ 
AZALTARAK APOPTOZA GÖTÜRÜR 

DS205 AKUT VE KRONİK MONOSODYUM GLUTAMAT UYGULAMASININ SIÇANLARDA 
ANKSİYETE GELİŞİMİ VE LOKOMOTOR AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ 

DS206 NÖROBLASTOMA KANSERİ Ca++ KANAL BLOKELERİ VE METFORMİN YARDIMIYLA 
KISITLANABİLİR Mİ? 

DS207 YÜKSEK YOĞUNLUKLU ARALIKLI EGZERSİZİN POST TRAVMATİK STRES 
BOZUKLUĞUNDA KOGNİTİF FONKSİYONLARI KORUYUCU ETKİSİ 

DS208 MULTİPLE SKLEROZ HASTALIĞI İLE D VİTAMİNİ SENTEZİNDE ROL ALAN CYP2R1 GEN 
POLİMORFİZMİ (rs10766197) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE 
İNCELENMESİ 
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DS201: BORTEZOMİB VE CARFİLZOMİB'İN NÖRAL KÖK HÜCRE VE K562 LÖSEMİ HÜCRELERİNDEKİ ETKİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Yüce Z. C.*, Söylemez E*, Çoban E*, Bilir A. B.*,Januzzi A. T.***, Arslan S.*, Karademir B.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD ***İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Toksikoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: Anti-kanser strese maruz bırakılan kanser hücrelerinin, sağlıklı hücrelere oranla 10-20 kat daha fazla 
proteazom aktivitesine sahip olduğu saptanmıştır. Bu nedenle proteazom fonksiyonunun inhibisyonu, anti-kanser terapi için 
güçlü bir strateji olarak ortaya çıkmıştır. Birinci nesil proteazom inhibitörlerinden bortezomibin klinik olarak faydalı olmasına 
rağmen yarattığı periferal nöropati, bortezomibin kullanımını sınırlayabilecek bir yan etkidir. Başta carfilzomib olmak üzere 
ikinci nesil proteazom inhibitörleri bu yan etkileri azaltmak için geliştirilmiş ancak yan etki çalışmalarının eksikliği nedeniyle 
klinik çalışmaları tamamlanamamıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, birinci ve ikinci nesil proteazom inhibitörlerinin ko-kültür ortamında anti-tümör etkileri ve 
nöraltoksisiteleri karşılaştırılmıştır. İnsan nöral kök hücreleri ve K562 lösemi hücreleri kullanılmıştır. Ko-kültürler, 100 
Nmproteazom inhibitörleriyle 24 saat inkübe edilmiş; kanser ve nöral kök hücrelere etkileri ayrı ayrı analiz edilmiştir. K562 
hücrelerinde apoptotik hücre ölümü, Annexin V/PI ikili boyama tekniğiyle akım sitometrisinde değerlendirilmiş; ayrıca PARP, 
Caspase9 protein seviyeleri iki hücrede Western Blot yöntemiyle analiz edilmiştir. Protein karbonil, ubikuitinlenmiş protein 
ve HSP seviyeleri gibi protein metabolizması parametreleri hücrelerin stres yanıtını saptamak için incelenmiştir. Hücre 
iskelet proteinlerinden β-aktin, β-tübülinnöral kök hücrelerinde konfokal mikroskopla gözlemlenmiştir. İstatistiksel analizler, 
PRISM 4 (Graph-Pad) yazılımı kullanılarak yapıldı. İstatistiksel farkların belirlenmesi için öğrenci T-testi, tek yönlü ANOVA 
testi; ardından Benferonni çoklu karşılaştırma testi kullanıldı. 
Bulgular: Bortezomib maruziyetiyle K562 hücrelerinde kesikli PARP’a rastlanmıştır. Bortezomibin carfilzomibe göre protein 
karbonilasyonunu nöral hücrede daha çok arttırdığı saptanmıştır. Protein karbonil aktivitesinin nöral hücrelerde, caspase 9 
ve PARP aktivitesinin K562de daha fazla olduğu görülmüştür. Ubikuitin aktivitesinin K562 hücrelerinde yalnızca bortezomib 
maruziyetiyle arttığı saptanmıştır. 
Sonuç: Araştırmamız sonucunda, yeni nesil proteazom inhibitörleri bortezomibe kıyasla nöral hücreler üzerinde daha az 
toksik etkiye sahiptir. Protein karbonil ve ubikuitinlenmiş proteinlerin bortezomib maruziyetiyle daha çok arttığı 
gözlenmiştir. Diğer yandan özellikle carfilzomibin bortezomibe oranla daha az anti-tümör etkinliğe sahip olduğu 
bulunmuştur. Bu araştırma, yeni proteazom inhibitörlerinin yan etki ve klinik kullanımına ışık tutmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: bortezomib, carfilzomib, nöropati 
 
DS202: SIÇANDA ORAL KONDROİTİN SÜLFATIN YAĞDAN ZENGİN DİYETLE İNDÜKLENEN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ VE 
METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
Çevlikli B.A.*(1), Tanman C.*(1), Yırcalı E.* (1), Ürpekli A.* (1), Yıldız F.C.* (1), Ö Kumral Z.N.**, A Tamer S.**, Özbeyli D.**, 
Akakın D.******, Gökçeoğlu D.******, Şen L.S.**, Erzik C.****, Aksu B.*****, Özgüler K.*****, Şirikçi Ö.***, İmeryüz N.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3,**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD,***Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD,****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD, *****Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD ******Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD(1)Çalışmaya 
eşit şekilde katkı sağlamıştır. 
 
Giriş ve Amaç: Yüksek yağlı yem (YYY) sıçanlarda kognitif fonksiyonları, metabolizmayı değiştirir. Kondroitin sülfatın (KS) 
bağırsak mikrobiyotasını değiştirdiği bilinmektedir. Çalışmanın amacı KS’nin yağlı diyetle indüklenen davranış değişiklikleri 
ve metabolizma üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır.    
Gereç ve Yöntem: DEHAMER onayıyla 10-12 haftalık erkek Sprague-Dawley sıçanlar (n=28) 4 hafta eş-kalorik YYY (%45 yağ) 
veya normal yemle (NY) beslendi. Alışma haftasından sonra 3 hafta orogastrik gavajla, serum fizyolojikle (SF) KS (80 
mg/kg/gün) verildi. NY-SF(n=7), NY-KS(n=7); YYY-SF(n=7), YYY-KS (n=7) sıçanlara 4-5. haftalarda hafıza (yeni obje tanıma-
YOT), anksiyete (yükseltilmiş artı labirent-YAL) testleri yapıldı. 24 saatlik açlık sonrası 2 saatlik yem tüketimi, 24 saatlik 
susuzluk sonrası 3 saatlik su tüketimi ölçüldü. Kolon motilitesi; pellet sayı/ağırlığıyla, ince bağırsak motilitesi 
sakrifikasyondan yarım saat önce gavajla verilen kömürün transit hızıyla ölçüldü. İleum, mide, karaciğerde myeloperoksidaz 
(MPO)’la nötrofil infiltrasyonuna bakıldı. Serumda glikoz, trigliserid, kolesterol, ALT, AST, ALP, HDL, VLDL, LDL ölçüldü. 15 
gün arayla 3 dışkı örneği alındı. Sayısal veriler ortalama ±standart hata veya ortanca (sınır değer)olarak bildirildi, iki yönlü 
ANOVA’yla karşılaştırıldı. p<0.05 anlamlı sayıldı. 
Bulgular: NY’yle beslenen sıçanların günlük kalori alımı daha fazladır. Bütün sıçanların iştahı, su tüketimi aynıdır. Zamanla 
sıçanların ağırlık artışlarını farklılaştıran faktörler KS’yle diyettir. KS gruplarda ağırlık artışını azaltmıştır (p<0.01). YYY 
sıçanlarında epididimal yağda NY’ye kıyasla artış gözlenmiştir (p<0.0001). KS’yle beslenen YYY diyette epididimal yağ artışı 
azalmıştır (p<0.049). YYY’yle beslenen sıçanlarda ALT daha düşüktür (p<0.0006). NY-KS’yle beslenen sıçanlarda trigliserid 
seviyesi NY’yle beslenen sıçanlara göre azalmıştır (p<0.033). YYY’yle beslenen sıçanlarda İleum MPO seviyesi daha fazla 
bulunmuştur (p=0.036). YYY ince bağırsak transitini arttırırken (p=0,0177), pelet sayısını azaltmıştır (p=0,0009). YAL’da; KS, 
YYY’yle beslenen sıçanlarda açık alana girişi azaltmıştır (p<0.048). YYY hafızayı olumsuz etkilemiş (p<0.028), bu etki KS’yle 
değişmemiştir.  
Sonuç: KS yem türünden bağımsız olarak zamanla kilo artışını, YYY kaynaklı epididimal yağlanmayı azaltır. YYY’nin 
anksiyeteyi azaltan etkisini kaldırırken, hafızayı olumsuz etkilemesini değiştirmez. Etki mekanizmaları araştırılmaktadır.  
Anahtar Sözcükler: Hafıza, Anksiyete, Kondroitin sülfat, inflamasyon, bağırsak beyin  
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DS203: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINA GELEN 
İDRAR ÖRNEKLERİNE UYGULANAN DİPSTİCK TESTİNİN, AKIM SİTOMETRE VE KÜLTÜR SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Doğancı Ş.F.*, Karaoğlan M.*, Erdir B.*, Özel Ö.*, Aslan S.*,İlki Z.A.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) çok sık karşılaşılan enfeksiyonlardandır. ÜSE’de altın standart idrar 
kültürüdür ancak testin sonuçlanması 48 saati bulabilmektedir. Daha hızlı sonuç alabilmek için tarama yöntemleri 
kullanılmaktadır. Çalışmada amaçlanan, dipstick tarama testinin ÜSE’yi tespit etmedeki güvenilirliğini, kültür ve akım 
sitometri yöntemleriyle karşılaştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına ÜSE şüphesiyle, 
her yaş ve klinikten, 2 ay boyunca gelen, 555 adet örnek çalışmaya dahil edilmiştir. Örnekler önce akım sitometrik 
yöntemlerle (Sysmex UF 1000i, Japonya) taranmış, kültür için kanlı agarlachromagara ekilmiş, 24 saat 37 derecede inkübe 
edilmiştir. Sonrasında kültürler üreme açısından değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak dipstick testi (Mediatape UC-9A) de 
uygulanmıştır. Dipsticknitrit (NT) ve lökosit esteraz (LE) testleri sonuçları, kültür ve akım sitometri sonuçlarıyla 
karşılaştırılmıştır. Veriler SPSS 20.0 programıyla analiz edilmiştir.  
Bulgular: Örneklerin %49’u (n=272) üremesiz, %12.8’i (n=68) patojen üremeli, %38.7’si (n=215) kontamine olarak 
sonuçlanmıştır. Kültür pozitif sonuçların %38.2’sinde (n=26) Dipstick LE sonucu negatif, %61.8’inde (n=42) pozitiftir. 
Kültürde üremesiz sonuçların %85.6’sında (n=417) LE negatif, %14.4’ünde (n=70) pozitiftir. Pozitif kültür sonuçlarınınsa 
%64.7’sinde (n=44) NT negatif, %35.3’ünde (n=24) pozitiftir. Kültürde üremesiz sonuçların %98.2’si (n=478) NT negatif, 
%1.8’i (n=9) pozitiftir. Pozitif kültür sonuçlarının %52.9’unda (n=18) Dipstick NT ve LE sonucu negatif, %47.1’inde (n=16) 
pozitiftir. Kültürde üremesiz çıkan sonuçların %98.3’ü (n=414) negatif çıkmış, patojen saptanmayan örneklerde dipstickle 
%1.7’si (n=7) pozitif saptanmıştır.  
Sonuçlar: Dipstick LE ve NT’nin, kültür sonuçları kıyaslaması sonuçlarında LE’nin, NT birlikte negatif prediktif değeri %95.8 
olarak bulunmuş olup tarama amaçlı kullanılabilir. NT, LE ve NT+LE sonuçlarının özgüllükleri sırasıyla %98.2, %85.6, 
%98.3’tür. Ancak, pozitif örnekler açısından pozitif prediktif değeri düşük olduğundan ÜSE’yi göstermek için yeterli 
olamayacağı saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelime: Üriner sistem enfeksiyonu, nitrit, lökosit esteraz, tarama testi 
 
 
 
DS204: PROPOLİS ,A549 AKCİĞER KANSERİ HÜCRELERİNİ ANTİ-APOPTOTİK miRNA SEVİYESİNİ AZALTARAK APOPTOZA 
GÖTÜRÜR 
 
Durcanoğlu N*,  Aktemur G*, Yıldırım S*, Akbaş E*, Aslan E**, Yılmaz S**, Akalın İ*** 
*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencisi** İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 
öğrencisi*** İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik ABD  
 
Giriş ve Amaç: Propolis, bir bal ürünü olup yüzyıllar boyunca insan sağlığı için tedavi ve ek gıda olarak kullanılmıştır. Ayrıca 
apoptotik ve antikanserojenik etkisinden dolayı araştırmacıların dikkatini de çekmiştir. Bu çalışmada, propolisin, A549 
hücreleri üzerindeki, apoptoz etkisi apoptotik miRNA ekspresyon seviyesini göstererek araştırmak hedeflendi. 
 
Gereç ve Yöntem: Etanol kullanılarak hazırlanmış propolis ekstraktı temin edildi. (250 µg/mL). 6’lı platelere 10x10⁵ kadar 
A549 hücresi ekildi. Propolis ekstraktı farklı dozlarda uygulanarak 24 saat süresince inkube edildi. Total RNA izolasyonu 
yapıldı ve real time PCR (RotorGene Q, Qiagen) kullanarak 10 adet miRNA ekspresyon seviyesi analiz edildi. MiRNA’ların Ct 
değerleri online miScript miRNA PCR Array Data Analysis Tool (www.qiagen.com) kullanılarak analiz edildi. 
 
Bulgular: Optimum apoptotik etki 0,625 µg/mL konsantrasyonunda elde edilmiştir. 0,125 µg/mL ve 0,625 µg/m propolis 
uygulanmış A549 hücrelerinde, propolis uygulanmamış tümör hücrelerine göre, miR-133a_2 ve miR-143_1 ekspresyon 
seviyeleri düzenli olarak artarken, miR-21_2, miR -146a_1, miR-155_2 ve miR-183_2 seviyeleri azalmıştır. 
 
Sonuç: Propolis uygulanmış akciğer kanser hücrelerinde (A549) antiapoptotik miRNA ekspresyon seviyesinin düştüğünün 
gösterildiği literatürdeki ilk çalışmadır. Propolis, antitümörijenik etkisinin yanında FAS/FASL ekstrinsik apoptotik yolağını  
etkileyerek apoptoza götürebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: propolis, apoptoz, miRNA, A549 
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DS205: AKUT VE KRONİK MONOSODYUM GLUTAMAT UYGULAMASININ SIÇANLARDA ANKSİYETE GELİŞİMİ VE 
LOKOMOTOR AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ 
 
Aksoy E.*, Azizoğlu H.*, Bayır Ç.*, Sakin Ö.*, Yeniay M.S.*, Özkula S.**, Yananlı H.R.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3,** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: Monosodyum glutamat (MSG), esansiyel olmayan asidik bir amino asittir. MSG’nin, tat stimulasyonunu 
geliştirmesine ve iştahı arttırmasına karşın, literatürde insan ve deney hayvanlarında toksik etkileri olduğuna işaret 
edilmiştir. MSG, büyük miktarlarda tüketildiğinde hücre büyümesi, kromozomlar üzerinde etkili olabilir ve kansere neden 
olabilir. Araştırmamızın amacı bugün işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan MSG’nin hiperfaji, obezite ve anksiyete 
davranışına yol açıp açmadığını araştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada Sprague-Dawley sıçanlar Akut (n=12) ve Kronik (n=12) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Akut MSG 
grubunda deneyin 1,2,3,4 ve 5. günlerinde sıçanlara intraperitoneal olarak MSG 100 µg/kg/ml uygulandı. Kronik gruptaki 
sıçanlar 4 haftalık iken alınıp takip eden 2 ay boyunca içecek olarak sadece MSG içeren su (1 lt suya 4mg MSG) verildi. 
Gruplardaki sıçanların deney boyunca kilo (kg) ölçümü, oral-anal mesafe (cm) ölçümü takibi yapılarak sonunda lokomotor 
aktivite testi yapıldı. İstatistiksel analiz, Studentt-testi ile yapıldı. Analizler için p<0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi. 
Bulgular: İntraperitoneal olarak MSG uygulanan grupta (Akut MSG), distile su uygulanan (Akut Kontrol) gruba göre 
lokomotor aktivite testinde anlamlı derecede anksiyete (p=0,0063, t=3,44 df=10) artma görülmüştür. Kronik grupta (Kronik 
MSG, Kronik Kontrol) ise kilo (kg) ölçümü, oral-anal mesafe (cm) ölçümü ve lokomotor aktivite parametrelerinde 
(stereotipik, ambulatuvar, vertikal hareketler ve kat edilen mesafe) gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Student 
t-test). 
Sonuç: Çalışmamızın ana bulgusu akut MSG uygulamasının deney hayvanlarında kaygı ve depresyon ile yakından ilişkili 
duygu durum değişikliğine yol açmasıdır. Çalışmamızda ayrıca MSG kronik uygulaması herhangi bir davranışsal değişikliğe 
yol açtığına veya obezite ile ilişkilendirebileceğimiz bir bulgu elde edemedik.  Ancak akut uygulamanın depresyona yol 
açması üzerinde çalışılması gereken ve daha önce vurgulanmamış bir bulgudur. Bundan sonra ki çalışmalarda belki de 
MSG’nin depresyon ile ilişkilendirilebilecek serotonin, dopamin gibi nörotransmitterler üzerine etkisi araştırılması MSG’nin 
yol açtığı depresyonun patofizyolojisini aydınlatmaya yardımcı olabilir. 
 
Anahtar Sözcükler: MSG, anksiyete, rat 
 
 
 
DS206: NEUROBLASTOMA KANSERİNİ Ca++KANAL BLOKELERİ VE METFORMİN YARDIMIYLA KISITLANABİLİR Mİ?  
 
Turan A.*, Taghizadehgholehjoughi A.**, Sevim Ç.** 

*Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2. Sınıf Lisans Öğrencisi, ** Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve 
Toksikoloji Bölümü 
 
Giriş ve Amaç: Nöroblastomlar kötü huylu solid (sert ve dayanıklı) tümörlerdir. Sempatik sinir sisteminin kontrolden çıkmış 
ilkel hücrelerinden ortaya çıkmaktadırlar. Genellikle 5 yaş altı çocuklarda görülür. Bu çalışmadaki amacımız; Nöroblastoma 
ve korteks nöron hücrelerinde glutamattoksisitesi uygulayarak Ca++ kanal blokörlerinin ve metforminin etkisinin araştırılması 
hedeflenmiştir.  
 
Gereç ve Yöntem: Korteks ve nöroblastoma hücreleri Atatürk üniversitesi tıbbi farmakoloji bölümünden temin edildi. 
Hücrelere 10-5 Mm glutamat toksikasyonu uygulandı 10 dk sonra nifedipin  (1 ve 10 µg), metformin (9 ve 18 µg) ve nifedipin 
- metformin (10-18 µg ve 1-18 µg) kombinasyonu ilave edildi. 24 saat sonra MTT (Metiltiazoldifeniltetrazolyum) solüsyonu 
ilave edilerek canlılık oranı tespit edildi. Hücresel sıvılar alınarak TAS (Total Antioksidan kapasitesi) ve TOS ( Total Oksidan 
Seviyesi)deneyi yapıldı. Annexin-V ilavesi yapılarak apoptozise uğrayan hücrelere bakıldı. Veriler spss21 programıyla 
onewayanova analizine tabii tutuldu. 
 
Bulgular: MTT analiz canlılık testi sonuçlarına göre; toksisite modelinde glutamate 10-5µM maruz kalan kontrol grubunun 
canlılık oranı %26 olarak tespit edilmiştir. Nifedipin eklenen tedavi grupları ise 1 µgr ve 10 µgr kullanıldığında canlılık 
oranının %75 ve %78 olduğu tespit edilmiştir. Metformin 18µg-Nifedipin 10 µg grubunun birlikte kullanılmasıyla canlılık 
oranı %88 görülmektedir. Nöroblastoma deneyinde ise metformin ve nifedipin tek başlarına kullanıldıklarında canlılık oranı 
%72 den daha az değildir oysa kombine grupta canlılık oranı %62’lere kadar gerilediği tespit edilmiştir.  
 
Sonuç: Metformin ve Nifedipinin yüksek dozlarının birlikte kullanımı ile glutamatın indüklediği nörotoksisiteye karşı nöron 
hücre canlılığını en yüksek oranda koruduğu görülmektedir. Ayrıca nöroblastom hücre ölümünü sağlayarak hücrelerin 
bölünmesini ve çoğalmalarını engellemiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Nifedipin, Metformin, MTT, Nöroblastoma, Korteks 
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DS207: YÜKSEK YOĞUNLUKLU ARALIKLI EGZERSİZ VE SÜREKLİ ORTA DÜZEY EGZERSİZİNPOST TRAVMATİK STRES 
BOZUKLUĞUNDA KOGNİTİF FONKSİYONLARA KORUYUCU ETKİSİ 
Meral Z. *, Çetrez N.*, Gönenç B.* Sevim H.*, Koyuncuoğlu T.**, Kasımay Çakır Ö. **,Akakın D.*** Yüksel M.****  
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, *** Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ABD, ****Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü  
 
Giriş ve Amaç: Düzenli egzersiz kognitif fonksiyonların gerilemesini önler. Yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz (HIIT) ve sürekli 
orta düzey egzersizin (CMT) post travmatik stres bozuklugŭ (PTSD)’nda kognitif fonksiyon ve anksiyete düzeyi üzerine 
etkilerinin incelenmesi ve altta yatan olası oksidan ve antioksidan mekanizmaların arasţırılması.  
Gereç ve Yöntem: Disi̧ Wistar Albino sıçanlar (n=44) sedanter, sedanter+PTSD, HIIT, HIIT+PTSD, CMT, CMT+PTSD olarak 
gruplandırıldı (n=6-8).  Deney başında, PTSD uygulaması öncesi ve sonrasında anksiyete düzeyleri ölçüldü. Egzersiz 
gruplarına 6 hafta (5 gün/hafta, 30 dk/gün) koşu bandında egzersiz yaptırıldı. CMT maksimum oksijen tüketimi 
(VO2maks)’nin %50-60’ı yoğunluğunda, HIIT 4 dakika VO2maks’ın %80-90’ı, 3 dakika %50-60’ı yoğunluğunda olacak şekilde 
tekrarlanarak uygulandı. Deney sonunda tek seferlik uzatılmıs ̧stres protokolüyle PTSD olusţuruldu. Son stres uygulamasının 
ardından anksiyete düzeyini değerlendirmek için delikli levha ve yükseltilmiş ̧ artı labirenti testleri, kognitif fonksiyonu 
değerlendirmek için obje tanıma, korku kosu̧llanmasını degĕrlendirmek için hava püskürtülmesiyle pasif sakınma testleri 
uygulandı. Dekapitasyon sonrası beyin dokusunda miyeloperoksidaz, süperoksitdismutaz ve katalaz aktivitesi, 
malondialdehit ve glutatyon düzeyleri, luminol ve lusigeninkemiluminesans ölçümleri ve histopatolojik değerlendirmeler 
yapıldı. Analizlerde GraphPadPrism’le T-test, tek yönlü ANOVA ve Tukey testi kullanıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Anksiyetenin göstergesi olarak sedanter+PTSD grubunda azalan açık alanda geçen süre, şahlanma ve bakılan delik 
sayısı, PTSD+CMT ve PTSD+HIIT gruplarında yükselmiş, artan donma süresi PTSD+HIIT grubunda azalmıştır (p<0.05-0.001). 
PTSD sonrası sedanter+PTSD grubunda azalan kognitif fonksiyon, PTSD+CMT ve PTSD+HIIT gruplarında artmıştır (p<0.05-
0.01). Sedanter+PTSD grubunda yükselen oksidan hasarın belirteçleri luminol, lusigenin düzeyleri, miyeloperoksidaz 
aktivitesi, histolojik hasar skoru PTSD+CMT ve PTSD+HIIT gruplarında düşmüştür (p<0.05-0.001). Sedanter+PTSD grubunda 
artan malondialdehit düzeyleri, PTSD+HIIT grubunda azalmıştır (p-<0.01-0.001) ve azalan antioksidan glutatyon düzeyleri ve 
katalaz aktivitesi sırasıyla PTSD+CMT ve PTSD+HIIT gruplarında artmıştır (p<0.05-0.001). Korku koşullanmasının göstergesi 
olarak sedanter gruba göre sedanter+PTSD grubunda latans süresi azalmıştır (p<0.05).  
Sonuç: PTSD ile azalan kognitif fonksiyonun HIIT uygulamasıyla daha belirgin olmak üzere her iki egzersizle arttığını 
düşündürmektedir. 
Anahtar sözcükler: egzersiz, post travmatik stres bozukluğu, kognitif fonksiyon 
 
 
DS208: MULTİPLE SKLEROZ HASTALIĞI İLE D VİTAMİNİ SENTEZİNDE ROL ALAN CYP2R1 GEN POLİMORFİZMİ (rs10766197) 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE İNCELENMESİ 
Okgil B.*, Görüşün B.*, Erman Ş.*, Badas Ü.R.*, Arman A.** 
*Marmara ÜniversitesiTıp FakültesiDönem 3, **Marmara ÜniversitesiTıbbiGenetikABD 
 
Giriş ve Amaç: Multiple Skleroz (MS), beyni ve omuriliği etkileyen miyelin kaybıyla sonuçlanan nörolojik otoimmünbir 
hastalıktır. Yapılan çalışmalarda D vitamini eksikliği ile MS hastalığı arasında ilişki saptanmıştır. D vitamini sentezinde etkili 
olan CYP2R1 geninin promotor bölgesindeki rs10766197 (A/G) polimorfizminin serum 25(OH)D konsantrasyonunu etkilediği 
gösterilmiştir. Bu araştırmanın amacı CYP2R1 geni promotor bölgesindeki rs10766197[A/G] polimorfizmiyle MS hastalığı 
arasındaki ilişkiyi Türk popülasyonunda incelemek ve pozitif sonuçlar doğrultusunda kişilerin risk faktörü taşıyıp 
taşımadıklarını belirlemektir. 
Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulundan izin alınarak yürütülen bu çalışma 178 MS hastası ve 
180 kontrol içermektedir. Hasta ve kontrol gruplarının mevcut DNA örnekleri kullanılmıştır. Her hasta ve kontrolü için 
CYP2R1 geni promotor bölgesindeki rs10766197 bölgesi polimeraz zincir reaksiyonuyla (PCR) çoğaltılmış ve PCR ürünleri 
HpyCH4III enzimiyle kesilmiştir. Kesim ürünleri agaroz jel elektroforezinde yürütülmüş ve genotiplemeleri yapılmıştır. Elde 
edilen veriler IBM SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. Frekans dağılımları hesaplanmış, Ki kare çapraz tabloları ve t-testi 
yapılmış, Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U non-parametrik testleri uygulanmıştır. Analiz sonuçlarından p<0,05 olanlar 
anlamlı Kabul edilmiştir. 
Bulgular: MS ve control gruplarının genotip dağılımları açısından karşılaştırılmasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır 
(p=0,861). Aynı zamanda MS ve control gruplarının allel frekansı açısından karşılaştırılmasında da anlamlı bir sonuç 
saptanmamıştır (p=0,574). MS grubundaki cinsiyetle polimorfizm karşılaştırmasında anlamlı bir farklılık elde edilmemesine 
(p=0,084) rağmen grupların tümünde cinsiyete gore polimorfizm varlığı anlamlı bulunmuştur (p=0,007). Hastalığın başlangıç 
yaşı ile genotip dağılımında (p=0,336) ve allel frekansında (p=0,916) anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Grupların tümünde 
cinsiyete gore allel frekansında farklılık saptanmamıştır (p=0,730). MS grubu cinsiyet ile allel frekansı arasında bir ilişki 
bulunamamıştır (p=0,668).  
Sonuç: Yapılan çalışmanın sonucuna göre Türk popülasyonunda MS hastalarında CYP2R1 genindeki rs10766197 
polimorfiziminin sağlıklı popülasyona kıyasla anlamlı bir farklılığı yoktur. Ayrıca MS hastalarındaki cinsiyet ve hastalığın 
başlangıç yaşına gore genotip dağılımı ve allel frekansları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Türk popülasyonunun 
genelinde bu polimorfizmin kadınlarda görülme oranı erkeklere gore anlamlı ölçüde daha fazladır. 
Anahtar Kelimeler: Multiple skleroz, D vitamini, tek nükleotit polimorfizmi, CYP2R1 
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13 MAYIS 2018 PAZAR DÖNEM 1 POSTER SUNUMLARI 

MP301 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. ÖĞRENCİLERİNİN İLK İZLENİM SONUCU 
OLUŞAN TUTUMLARI 

MP302 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RÜYALAR VE RÜYALARIN 
GÜNLÜK HAYATIMIZLA BAĞLANTILARINA DAİR DENEYİM VE GÖRÜŞLERİ 

MP303 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMUN 
DOKTORLUĞA BAKIŞ AÇISI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ 

MP304 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEPREM BİLİNÇ DÜZEYİ 

MP305 BİLİMSEL AÇIDAN ETİKLİĞİ TARTIŞILAN BAZI KONULAR HAKKINDA MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

MP306 M.Ü. TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALIŞKANLIKLARININ YAŞAM KALİTELERİ VE 
AKADEMİK BAŞARILARI İLE OLAN İLİŞKİSİ 

MP307 MÜTF DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI 

MP308 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARINI 
İFADE ETME BİÇİMLERİ 

MP309 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ZEKA TÜRLERİ İLE 
ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

MP310 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞANILAN COĞRAFYA 
VE BÖLGE KÜLTÜRÜNÜN DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

MP311 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞLIĞA İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİ VE ARKADAŞ SEÇİMİNDE DİKKAT ETTİKLERİ UNSURLAR 

MP312 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON VE SİNEMA 
KÜLTÜRÜ 

MP313 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM 
GEREKTİREN DURUMLARDA HİSSETTİKLERİ YETERLİLİK DUYGUSU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

MP314 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANKSİYETE 
GELİŞİMİ RİSK FAKTÖRLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BUNUN UYKU DÜZENİ İLE 
İLİŞKİSİ 

MP315 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN 
SOSYAL YAŞANTILARIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

MP316 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDA KAMPÜS 
HAYATININ BAŞARIYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

MP317 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA 
KULLANIM TERCİHLERİ VE BUNUNLA İLGİLİ DEĞİŞKENLER 

MP318 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF / 
TAMAMLAYICI TIP HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN TESPİTİ 

MP319 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMDA GÖRÜLEN 
ŞİDDET DAVRANIŞINA YÖNELİK TUTUM VE DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 

MP320 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEKİMLİK 
SÜRECİNDE KARŞILAŞABİLECEKLERİ ZORLUKLAR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ 
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MP321 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN AİLEVİ SORUNLARI VE 
BU SORUNLARIN HAYATLARINA ETKİLERİ 

MP322 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’ DEKİ HEKİM-
HASTA İLİŞKİLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ VE GÖRÜŞLERİ 

MP323 MARNARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VEGANLIK 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

MP324 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN LİSEDE ALDIKLARI 
EĞİTİMİN ŞİMDİKİ TIP EĞİTİMİNE ETKİSİ 

MP325 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI 
HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI 

MP326 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YURT DIŞI ÜLKE ZİYARET 
EĞİLİMLERİ, YURT DIŞINA ÇIKMAKTAKİ AMAÇLARI VE YAŞANAN ENGELLER 

MP327 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNSANIN KENDİ VE/VEYA 
GELECEK NESİLLERİNE KARŞI FARKLI YOLLARLA SEÇİLİM YAPABİLMESİ HAKKINDA 
DÜŞÜNCELERİ 

MP328 DÖNEM BİR ÖĞRENCİLERİNİN TIPTAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERE YAKLAŞIMI 

MP329 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ 
HAKKINDAKİ DENEYİMLERİ VE GÖRÜŞLERİ 

MP330 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUM VE 
KENDİLERİ ÜZERİNDEKİ ESTETİK ALGILARINA BAKIŞ AÇISI 

MP331 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN HAYATLARINDAKİ 
DEĞİŞİME TIP FAKÜLTESİNİN ETKİSİ 

MP332 DÖNEM, D5, M.Ü. TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SONRASI KARİYER 
PLANLARI VE BUNUN MEVCUT MEZUN VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 

MP333 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANSÜRLE İLGİLİ 
DÜŞÜNCELERİ VE TOPLUMUN SANSÜRE BAKIŞ AÇISINA DAİR GÖRÜŞLERİ 

MP334 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN LGBTİ BİREYLERİ 
HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARI 

MP335 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ 
ESNASINDAKİ SOSYALLEŞME DENEYİMLERİ VE KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

MP336 MÜTF 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ TUTUM VE GÖRÜŞLERİ 

MP337 STUDYING HABITS AND PERFORMANCE EFFECTIVeNESS AMONG FIrST YEAR MEDICAL 
STUDENTS 

MP338 STUDYING MEDICINE IN FOREIGN LANGUAGE AMONG FIRST YEAR MEDICAL STUDENTS 
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MP301: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. ÖĞRENCİLERİNİN İLK İZLENİM SONUCU OLUŞAN TUTUMLARI 
 
Soğukpınar T.*, Çelebi N. N.*, Akbulut T. H.*, İstanbullu B. B.*, Altuntaş B.*, Akyürek M. B.*, Akdeniz E** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi  **Marmara Üniversitesi Biyoistatistik ABD 
 
Giriş ve Amaç: İlk izlenim, insanların kendileri hakkında karmaşık bilgileri, kimlikleri, neyi temsil ettikleri, alınıp verilen 
karşılıklı etkileşimlerle oluşturulur. İlk etki, söylenenlerle olduğu kadar, görüntünün nasıl olduğu, hareketler ve konuşma 
tarzıyla yaratılır. Bu araştırmadaki amaç MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin ilk izlenim sonucu oluşan ön yargı ve tutumlarının 
değerlendirilmesidir. 
Gereç ve Yöntem: Yapılan anket 18 derecelendirmeli, 1 çoktan seçmeli, 2 demografik 21 sorudan oluşmaktadır. MÜTF 1. 
sınıf öğrencilerine 7 Mart tarihinde uygulanmıştır. Veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir. Sıklık dağılımları 
hesaplanmış, karşılaştırmalı değerlendirmelerde ki-kare testi uygulanmıştır. 
Bulgular: Ankete sınıfın %91,66’sı (187 kişi) katılmıştır. Araştırmaya katılanların %48,1’I kadın, %51,9’u erkektir. ‘‘LGBT 
grubuna mensup bir bireyle tanıştığımda o kişiye mesafeli yaklaşırım.’’ ifadesine verilen cevaplarda kadınların %47,8’i 1 
işaretlemiş, erkeklerin ise %28,9’u 1 işaretlemiştir (p<0,05). ‘‘Bir kişinin tuttuğu takım benim için önemlidir.’’ ifadesine 
verilen cevaplarda kadınların %91,1’i 1 işaretlemiş erkeklerin ise %73,2’si 1 işaretlemiştir (p<0,05). ‘‘Bir kişinin dış güzelliği 
onun hakkındaki düşüncelerimi etkiler.’’ ifadesine verilen cevaplar için ise kadınların %41,1’i 1’i işaretlemiş, erkeklerin ise 
%35,1’i 1’i işaretlemiştir (p>0,05) (Verilen ifadeler için 1: ön yargısız, 5: en ön yargılı. . Öğrencilerin %50,3’ü herhangi bir 
özelliğinden dolayı kötü bir tavra maruz kalmadığını, %49,7’si ise kaldığını belirtmiştir. Bu kişilerin %25,1’I dış görünüşü, 
%11,2’si dini inancı, %7’si ırkı, %3,2’si şivesi, %9,1’I sosyal medya hesabı, %3,7’si ekonomik durumu ve %11,2’si cinsiyeti 
nedeniyle kötü tavra maruz kaldığını belirtmiştir. 
Sonuç: Kadın ve erkeklerin ilk izlenim sonucu oluşan tutumlarını ölçen derecelendirmeli sorulardan elde edilen veriler 
birbirine yakın bulunmuştur. Öğrencilerin yaklaşık yarısı ön yargıya maruz kalmıştır. Yapılan anket çalışması, çeşitli faktörler 
bakımından insanların ön yargıya maruz kaldığını göstermektedir. 
Anahtar Sözcükler: Ön yargı, dış görünüş, ilk etki 
 
 
 
 
 
MP302: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RÜYALAR VE RÜYALARIN GÜNLÜK 
HAYATIMIZLA BAĞLANTILARINA DAİR DENEYİM VE GÖRÜŞLERİ 
 
Kavak F.*, Akgül B.B. *, Duymaz M.*, Yürümez M.T. *, Aydın J.*, Akdeniz E.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD 
 
Giriş ve Amaç: Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü anlamına gelen rüyalar; zihnimizin çözülmeyi 
bekleyen karmaşıklıklarıdır. Başlıca mistik, dini, felsefi olmak üzere birçok alanda tartışmalara sebep olurken, zaman zaman 
bilimsel araştırmalara da konu olmuşlardır. Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1. Sınıf öğrencilerinin 
rüyalar ve rüyaların günlük hayatımızla bağlantılarına dair deneyim ve görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma; 2 açık uçlu, 2 Likert derecelendirmeli ve 16 çoktan seçmeli olmak üzere toplam 20 sorudan 
oluşmaktadır. Anket katılımcılara Google Documents programı aracılığıyla dağıtılmıştır. Veriler, IBM SPSS Statistic15 
programıyla analiz edilirken sıklık dağılımları, çapraz tablolar, Ki-kare testi ve korelasyon metodu kullanılmıştır. Anlamlılık 
değeri p<0,05 alınmıştır. 
Bulgular: Anket, MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinden 200 kişiye dağıtılmış olup 132 kişiden (%66) geri bildirim alınmıştır. 
Katılımcıların %51,5’i (n=68) kadın, %48,5’i (n=64) erkektir. Bu çalışmada cinsiyetler arasında, rüya görme sıklığı (Ki-kare, 
p=0,181) ve rüyaların uyku niteliğine etkisi (Ki-kare, p=0,079) bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Katılımcıların 
%52,3’ü (n=69) günlük hayatta negatif durum ve duygular içerisinde bulunduklarında rüya görme sıklıklarının arttığını 
belirtmişlerdir. Uyku süresinin görülen ortalama rüya sayısını etkilemediği saptanırken (Korelasyon=0,063, p=0,486) bir uyku 
periyodu sürecinde uykunun kesilme sıklığı ile görülen rüya sayısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu fark edilmiştir. (Ki-kare 
testi, p=0,01). “Seni rüyamda gördüm” cümlesinin merak uyandırdığı katılımcıların %50,9’u (n=57) kendilerini gerçekçi ve 
rüyaların etkisine inanmayan bireyler olarak nitelendirmektedir. Katılımcıların %42,4’ünün (n=56) tekrar eden rüyalar 
gördüğü ve tekrar eden rüya görenlerin %84,5’inin (n=49) rüyalarının olumsuz durumlardan oluştuğu saptanmıştır. Anketi 
cevaplayanların %81,1’inin (n=106) rüya ve gerçeklik algısını karıştırdığı ortaya çıkmıştır. 
Sonuç: Genel olarak bulgular önceki çalışmaları destekler niteliktedir. Rüyaların büyük oranda günlük hayatımızdan 
beslenerek zihnimizde oluştuğu kanısına varılmış ve günlük hayatımızla olan bağlantılarına dair örneklerin varlığına 
rastlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: rüya, zihin, uyku, günlük hayat, rüya ve günlük hayat ilişkisi 
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MP303: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMUN DOKTORLUĞA BAKIŞ AÇISI 
HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ 
 
Koşar F. E.*, Solgun G.*, Yıldız S. N.*, Kıraç E. *, Fidan M. F.*, Yakar S.*, Akdeniz E.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi   **Marmara Üniversitesi Biyoistatistik ABD 
 
Giriş ve Amaç: Toplumda doktorlar üzerindeki baskının nedenini anlamaya yönelik yöneltilen sorular hakkında doktor adayı 
olan öğrencilerin düşünceleri, doktor olduklarında bu baskıya maruz kalmayı engellemeye yönelik davranışları yapmalarını 
etkilemektedir. Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin; toplumun doktorlara ilişkin 
düşüncelerine yönelik bakış açısını öğrenmeye yöneliktir. 
Gereç ve Yöntem: Anket 1. sınıf öğrencilerine 3 Nisan 2018 günü uygulanmıştır. Anket 30 çoktan seçmeli sorudan 
oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 20 kullanılarak yorumlandı. Analizlerde Mann-Whitney U testi ile Spearman 
korelasyon testi uygulandı. 
Bulgular: 200 anket dağıtılmış, 122’si cevaplanmıştır (%61). Katılımcıların %47,6’ sı erkek (n=59); %52,4 ‘ü kadındır (n=63). 
Cinsiyetin verilen yanıtlarda önemli bir etkisi gözlenmemiştir. Doktorların hastalarını hastane ile bilgilendirdiği ile açık sözlü 
oldukları arasında ilişki beklendi fakat ilişki bulunamadı (p=0,986) (r=0,002). Doktorların işlerini iyi yaptıkları ile hastalarına 
yeterli bilgi verdikleri konusunda bir ilişki beklenmemesine rağmen ilişki bulundu (p=0,033) (r=0,193). Ayrıca doktorların açık 
sözlü oldukları ile işlerini iyi yaptıkları ile alakalı bir ilişki beklenmemiş fakat anlamlı bir ilişki çıkmıştır (p=0,001) (r=0,431). 
Sonuç: Cinsiyet faktörü göz önüne alınıp karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Daha önce yapılan araştırmalar 
göz önüne alındığında 1.sınıf öğrencileri ile toplumdaki düşünceler arasında önemli bir fark bulunamamıştır. 
Anahtar Kelimeler: hekimlik algısı, hekim davranışları 
 
 
 
 
 
MP304: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEPREM BİLİNÇ DÜZEYİ 
 
Kantarcı H.*, Mete İ.A.*, Arslan İT.*, Öztürk R.K.*, Oruç M.*, Belgeli M.S.*, Akdeniz E.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD 
 
Giriş ve Amaç: Yer kabuğu içindeki kırılmalar yada yırtılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde 
yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına deprem denir. Sismik yönden aktif olan bölgelerde meydana 
gelen depremler büyük ölçülerde can ve mal kayıplarına neden olmuştur.Türkiye de sismik yönden aktif olan ülkeler 
arasındadır.Bu araştırmada ülkemiz için hayati önem taşıyan depremin etkilerinin ve deprem bilincinin MÜTF (Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi) 1.sınıf öğrencilerinin üstünde incelenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma doğrultusunda 23 çoktan seçmeli, 2 derecelendirmeli olmak üzere toplam 25 sorudan oluşan 
anket MÜTF 1.sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Veriler SPSS 14.0 programı üzerinde Ki-kare testi ve Fisher exact 
düzenlemesi kullanılarak değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak belirlenmiştir. 
Bulgular: Uygulanan 180 anketin 166‘ sından (%92,2) yanıt alınmıştır. Anketimize katılan 166 kişinin %51,2’si erkek, %48,8’i 
kadındır. Katılımcıların %66,7’si en az bir defa depremle karşılaştığını söylemişlerdir. Elde edilen verilere göre tüm 
katılımcıların %90,3’lük kesimi daha önce ilk yardım eğitimi almıştır ve onların %68,6’sı temel yaşam desteği verebileceğini 
söylemiştir. Öğrencilerin sadece %32,7’si (n=54) olası bir depreme karşı hazırlıklı hissetmektedir. Depremle karşılaşan 
öğrenciler ile karşılaşmayan öğrencilerin deprem sonrasında soğukkanlı kalabilme durumları kıyaslanmış ve anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (p=0,047). Daha önce deprem yaşamış olan öğrencilerin deprem sonrasında daha soğukkanlı kalabileceği 
belirtilmiştir. Ankete katılım gösterenler depremle ilgili en büyük korkularını %79’u yakınlarını kaybetmek; %36’sı hayatını 
kaybetmek; %27’si enkaz altında kalmak ve %10’u maddi kayıp yaşamak olarak belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin %44,5’inin 
(n=74) yaşadıkları yer depreme dayanıklı iken %22,3’ünün değildir. 
Sonuç: Yapılan analizlerin sonucunda ankete katılanların büyük bir çoğunluğu daha önce deprem yaşamış ve risklerin 
farkında olmalarına rağmen kendilerini, yakın çevrelerini bu konuda yeterli bilgiye, bilince ve tedbire sahip 
görememektedirler. Bu çalışmada depreme tanık olmakla depreme karşı bilinçli olmak arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Yapılan çalışma daha büyük ve yaş aralığı daha geniş bir kitleye uygulanırsa anlamlı bir sonuç elde edileceği 
öngörülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: deprem, bilinç, ilk yardım, sismik 
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MP305: BİLİMSEL AÇIDAN ETİKLİĞİ TARTIŞILAN BAZI KONULAR HAKKINDA MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
(MÜTF) 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ 
 
Aydın N.*, Çatal S.*, Delman Y*., Çelik BM.*, Duman R.*, Karaman S.E.*, Akdeniz E.** 
*MÜTF 1. Sınıf Öğrencileri **MÜTF Biyoistatistik Ana Bilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Dünya Etik Kurulu tarafından tartışılan ve dünyanın çoğu yerinde etik kabul edilmediği için uygulanması yasal 
olmayan birçok tıp uygulaması vardır. Tartışmaların devam ettiği bu uygulamaların kesin doğru ya da yanlış olduğuyla ilgili 
net bir çizgi bulunmamaktadır. Bu araştırmada da birçok çevrelerce tartışılan kürtaj, ötenazi, sperm bankaları, kök hücre için 
cenin kullanımı, kafa nakli, kimsesizlerin kadavra olarak kullanılması hakkında MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin bakış açılarının 
ortaya konması amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: Yirmi adet bilgi düzeyi ölçme amaçlı doğru/yanlış soruları, 11 adet çoktan seçmeli soru, 8 adet 
derecelendirmeli soru bulunduran anket hazırlandı. Bilgi düzeyleri ve bakış açıları arasındaki ilişki gözlemlenmesi için 
Fisher’s Exact testi uygulandı. 
Bulgular: 150 anket dağıtıldı, 122 geri dönüş alındı. Ankete katılanların %48,8’inin kadın; %51,2’sinin erkek olduğu 
belirlendi. Katılımcıların; kürtajla ilgili bilgi düzeylerinin %95,1 yeterli olduğu ancak bilgi düzeyiyle yasallık ve etikliğe bakış 
açıları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (pe=0,516, py=0,697); sperm bankalarıyla ilgili bilgi düzeylerinin %92,6 yeterli 
olduğu ancak yasallık ve etikliğe bakış açıları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (pe=0,59, py=0,698); kök hücre için cenin 
kullanımıyla ilgili bilgi düzeylerinin %98,2 yeterli olduğu ancak yasallık ve etikliğine bakış açıları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmadı (pe=0,164, py=0,943); kafa nakliyle ilgili bilgi düzeylerinin %81,1 yeterli olduğu etikliğiyle ilgili anlamlı; yasallığıyla 
ilgili anlamlı olmayan bir ilişki bulundu(pe=0,025, py=0,107); kimsesizlerin kadavra olarak kullanılmasıyla ilgili bilgi 
düzeylerinin %81,2 yeterli olduğu ancak yasallık ve etikliğine bakış açıları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (pe=0,541, 
py=0,115). 
Sonuç: Katılımcıların bilgi düzeyleri büyük ölçüde yeterli olup, yeterli bilgi düzeyine sahip bireylerin tartışmalı tıp 
uygulamalarına bakış açıları arasında çoğunlukla anlamlı bir ilişki gözlemlenmedi. 
Anahtar Sözcükler: etiklik, tartışmalı tıp uygulamaları, kürtaj, sperm bankası, kafa nakli, cenin, kadavra 
 
 
 
 
 
MP306: M.Ü. TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALIŞKANLIKLARININ YAŞAM KALİTELERİ VE AKADEMİK BAŞARILARI 
İLE OLAN İLİŞKİSİ 
 
Göçmen A.*, Kılınç E.*, Bolat D.*, Genç G.*, Çakmak M.A.*, Kalmer S.*,Akdeniz E.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Öğrencisi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD 
 
Giriş ve Amaç: Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre alışkanlık, iç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanması, hep aynı biçimde 
gerçekleşmesi sonucu beliren, şartlanmış davranışlardır. Bu çalışmanın amacı M.Ü. Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin 
düzenli olarak yaptığı değişik aktivitelerin, diğer adıyla alışkanlıklarının, yaşam kaliteleri ve başarılarıyla olan ilişkisinin 
incelenmesidir. 
Gereç ve Yöntem: Uygun örnekleme yoluyla ulaşılan 137 birinci sınıf öğrencisi (65 kadın, 72 erkek) online olarak 
araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama aracını doldurdu. Literatürün ışığında oluşturulan anketin uygunluğu 
konusunda, ders sorumlusundan ve bir ölçme ve değerlendirme alan uzmanından uzman görüşü alındı. İstatistiksel analizde 
Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve ChiSquare testlerinden faydalanıldı. Anlamlılık değeri p<0,05 olarak alınmıştır. 
Bulgular: Analizler incelendiğinde Mann Whitney U testi sonuçları öğrencilerin komite puanlarında cinsiyete göre fark 
olmadığına,  Kruskal Wallis testi sonucu ise yaşam kalitesi ölçütlerine göre akademik başarıda anlamlı bir fark bulunmadığına 
işaret ederken; ChiSquare Testi sonucu öğrencilerin ders çalışma düzenlerinin yeterliliğini derecelemeleri ile ders çalışma 
süreleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu (x2=54.91, p<0.01), yine ChiSquare Testi öğrencilerin sorumluluklarını kağıda 
dökmeleriyle cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulunduğunu (x2=13.99, p<0.01) göstermiştir. Son olarak kontrol 
sorularının ChiSquare Testi sonucuna bakılarak anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Bulgular özetlenerek, literatür 
ışığında önerilerde bulunulmuştur.  
Sonuç: Sorumluluklarını kağıda dökme eğilimini kadın öğrenciler daha fazla gösterse de komite ortalamaları ile cinsiyet 
arasında anlamlı bir fark bulunmaması, bu alışkanlığın akademik başarı açısından fark yaratan bir etken olmadığını 
göstermektedir. Ek olarak, öğrencilerin teknolojik iletişim araçlarına olan tutumlarına ilişkin bilgi edinmeyi hedefleyen anket 
sorularının analizleri incelendiğinde, teknolojinin hayata olan etkisini olumlu değerlendiren öğrencilerin bahsi geçen 
teknolojik iletişim araçlarına daha fazla zaman ayırdığı gözlemlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Alışkanlık, yaşam kalitesi, akademik başarı, teknolojik iletişim araçları, öğrenci görüşleri 
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MP 307: MÜTF DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI 
 
Polat E.*, Aksoy A.*, Soykuvvet M.T.*, Arslan B.*, Akçiçek P.*, Uçarkuş M.*, Emre Ö.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Günümüzdeki sosyal ve toplumsal değişimler, başta gençler olmak üzere toplumun tüketim alışkanlıklarını 
etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin tüketim alışkanlıklarını, bu 
alışkanlıklarını etkileyen faktörleri incelemektir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma doğrultusunda 1. sınıf öğrencilerine 30 soruluk anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 15 
programında analiz edilip sıklık dağılımları hesaplanmıştır. Karşılaştırmalı veriler için p anlamlılık değeri 0,05 alınarak kikare 
testi, korelasyon ve bağımlı örneklem t-testi uygulanmıştır. 
Bulgular: 190 kişiden 169 geri dönüş alınmıştır (%88,9). 169 katılımcının %51,79'u erkek (n=87) ve %47.62'si kadındır (n=80). 
Katılımcıların %89,35'inin (n=151) anne ve babasının sağ ve birlikte, %6.51'inin (n=11) sağ ama ayrı oldukları; eğitim 
durumunun annede %50,89 ile (n=86) üniversite ya da yüksekokul ve %20,71 ile (n=35) lise düzeyinde, babada %68,64 ile 
(n=116) üniversite ya da yüksekokul ve %17,75 ile (n=30) lise düzeyinde olduğu tespit edildi. Katılımcıların %26,63'ünün 
(n=45) düzenli sigara, %35,8'inin (n=58) düzenli alkol tüketiminin olduğu bulundu. Katılımcıların evlerinde alkol tüketilip 
tüketilmemesinin alkol tüketim sıklığıyla anlamlı ilişkisi olduğu tespit edildi (p= 0.026). Aylık gider ile alkol tüketimi arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p=0.02). Düzenli sigara tüketimi ile düzenli alkol tüketimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
sonucuna da varıldı (p<0.01). Katılımcıların %33,54'ünün (n=54) haftada 1-2 kez, %28,57'sinin (n=46) ayda 1-3 kez fast food 
tükettikleri ve %75 ile (n=123) hamburger ve %73,8 ile (n=121) kebap&lahmacun türlerini en çok tercih ettikleri bulundu. 
Kahve tüketim sıklığının %46,34 ile (n=76) haftada 7'den az ve %23,17 ile (n=38) günde 1 fincan olduğu bulundu. Kadınların 
kahve tüketiminin erkeklerden anlamlı düzeyde fazla olduğu bulundu (p= 0.13). Kahve tüketiminin sınav öncesi dönemde 
anlamlı düzeyde arttığı tespit edildi (p< 0.01). 
Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda aylık giderin ve evde alkol tüketilip tüketilmemesinin alkol tüketiminde etkili olduğu, 
düzenli sigara tüketenlerin düzenli alkol tüketmeye daha yatkın oldukları bulundu. Kahvenin daha çok kadınlar tarafından 
tüketildiği ve kahve tüketimin sınav dönemlerinde arttığı sonucuna varıldı. 
Anahtar Sözcükler: üniversite, sigara, alkol, nargile, kahve, fast food, tüketim 
 
 
 
 
 
MP308: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARINI İFADE ETME BİÇİMLERİ 
 
Aydil S.*, Yılmaz M.*, Bal A.*, Aksoy Ö.*, Mantar B.*, Çakmak H.*, Emre Ö.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencisi **MÜTF Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Duygularımız, gündelik hayatta anlamlandırmakta zorlandığımız hislerdir. Birtakım uyaranlar karşısında 
vücudumuzun, zihnimizin yeni duruma adapte olmak için verdiği tepkilerdir. Bu çalışmada dönem 1 öğrencilerinin kendi 
duygularının ne kadar farkında olduğunu ve duygularını ne kadar ifade edebildiklerini ölçmek için bir anket hazırlandı. 
Gereç ve Yöntem: Otuz beş çoktan seçmeli sorudan oluşan anket MÜTF 1. sınıf öğrencilerine uygulandı. Ankette, duygular 
genel olarak sekiz ana başlıkta toplandı. Kişinin duygularını hangi sözcüklerle, davranışlarla dışa vurduğunun ya da tepkisiz 
kaldığının ölçülmesi amaçlandı. Toplanılan veriler SPSS programına girildi. Ki Kare Testi de kullanılarak verilerden sonuç elde 
edildi. 
Bulgular: 170 kişiden (%89) geri dönüt alındı. Ankete katılanların %49,4’ü kadındır. Kişilerin üzüntülerini sözleriyle veya 
davranışlarıyla yansıtma oranı %92,9’dur (p<0.05). Katılımcıların (%96,4) mutluluğunu söz, mimik ve davranışlarıyla 
göstermektedir (p=0.00).Sevilen kişi için çıkarlarına ters düşmeyecek şeyleri yapmayı tercih eden katılımcılarda da değişmeyi 
göze alanlarda da p değeri 0.05’ten küçüktür.Katılımcıların (%56) kendilerine olan sevgilerini her durumda kendileri olup 
düşüncelerini açıkça ifade ederek gösterdiği saptanmıştır (p=0.00).Kişilerin %79,2’si sevmediği insanla aynı ortamda 
karşılaştığında onu görmezden gelmektedir (p=0.00). 
Sonuç: Kişilerin genelde duygularını içlerine atmaktan ziyade ifade ettiği görülmüştür. Katılımcıların cinsiyetinin duygunun 
ifade etme derecesinde belirgin bir etmen olmadığı saptanmıştır.Öğrencilerin yarısından fazlası kendini olduğu gibi kabul 
edip kendine olan sevgisini kendi olmayı sürdürerek göstermiştir.Araştırmada çoğunluğun hoşlanmadığı insanları 
görmezden gelerek tepkisiz kaldığı sonucuna varılmıştır.Mutsuzluğunu kendine saklayan kişilerin sayısı(%7,2) mutluluğunu 
kendine saklayan kişilerin sayısının (%3) neredeyse iki katıdır. Örneklemdeki kişi sayısı arttırılırsa varılacak sonuçlar daha 
anlamlı olabilir.Kendilerine olan sevgilerini nasıl gösterdikleri sorgulanan katılımcıların öz sevgi kavramını kendini 
beğenmişlikle karıştırmış olma ihtimaline karşı soru daha net ve açık sorulabilir. Katılımcıların yarısına yakını uzun süre 
Marmara bölgesinde yaşadığından duyguları yansıtmanın coğrafyayla ilişkisi saptanamamıştır. 
Anahtar sözcükler: mutluluk, üzüntü, sevgi, davranış, içe dönük, dışa dönük 
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MP309: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ZEKA TÜRLERİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 
Yıldız B.*, Karabatak M.*, Demirbaş M.*, Mengeş K.*, Ekinci M.O.*, Karayol Ö.*, Emre Ö.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf   **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Zeka, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla insanda kendine özgü bulunan 
yetenekler bütünüdür. Bu yetenekler Howard GARDNER tarafından çoklu zeka kuramı kapsamında sekiz kategoriye 
ayrılmıştır. Herkesin en iyi öğrendiği yolu ifade eden öğrenme stilleri ise görsel, işitsel ve kinestetik olmak üzere 3 kategoride 
incelenmiştir. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin zeka türleri ile öğrenme stilleri 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek hedeflenmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi 2017-2018 yılı 1.sınıf öğrencilerine; 16 çoktan seçmeli, 1 likert ve 1 açık uçlu olmak 
üzere 18 soruluk anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 20.0programı ile analiz edilerek sıklık tabloları ve çapraz tabloları 
incelenmiş, karşılaştırmalı analizlerle Chi-Square, Kruskal-Wallis ve Mann-WhitneyU testleri uygulanmıştır. P<0,05 değeri 
anlamlı olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: 185 kişiden 153 (%82) geri dönüt alınmıştır.Katılımcıların % 51’i (n=78) kadın, %49’u (n=75) erkektir. Veriler 
incelendiğinde zeka türlerini bulmaya yönelik hazırlanan ölçekten elde edilen ortalama puanlar ve saptanan baskın zeka 
türleri ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir (p>0.05).Çalışmaya katılan kadınlarda en yüksek 
oranda gözlemlenen baskın öğrenme stili görsel öğrenme stiliyken (%40) erkeklerde gözlemlenen, işitsel öğrenme stilidir 
(%34.8). Bu doğrultuda cinsiyet ile sahip olunan öğrenme stili arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,007).Cinsiyet ile 
sahip olunan baskın zeka türü ilişkisi incelendiğinde, üç kategorideki (kinestetik, mantıksal, sosyal) zeka türünden elde 
edilen ortalama puanların cinsiyet ile anlamlı ilişkisi olduğu saptanmış olup (sırasıyla p=0,009, p=0,000, p=0,003) kadınların 
kinestetik ve sosyal zeka türlerinden elde ettikleri puan ortalamasının erkeklerden; erkeklerin ise mantıksal zeka türünden 
elde ettikleri puan ortalamasının kadınlardan daha fazla olduğu gözlenmiştir. Diğer beş kategori için anlamlı ilişki 
gözlemlenmemiştir. 
Sonuç: Yapılan araştırma sonuçlarına göre baskın zeka türü ile bireylerin öğrenme stilleri arasında bir ilişki saptanamamış 
olup, bunun zeka türleri dağılımının bireyde anlamlı olarak nitelendirilebilecek kadar belirgin farklılık gösterememesinden 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Anahtar Sözcükler: öğrenme stili, zeka türü, çoklu zeka kuramı 
 
 
 
 
MP310: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞANILAN COĞRAFYA VE BÖLGE 
KÜLTÜRÜNÜN DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 
 
Çelik H.*, Bayram S.*, Şahin H.*, Karaeminoğulları E.B*, Aldağ Y.*, Sarzep O.*, Baştuğ R.E*,Emre Ö.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, **Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: İnsanın karakteri, yaşadığı çevreyle şekillenir. Türkiye, geniş bağlamlı ve çok kültürlü bir ülke olduğundan 
içerisinde çeşitli coğrafik-kültür öğeleri barındırmaktadır. Her yöresi farklı coğrafi ve siyasi olaylara şahitlik etmiştir. Bu 
olaylar kısa mesafede bile farklı etkilerin nüfuz etmesine neden olmuştur. Bu araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi (MÜTF) 1. Sınıf öğrencilerinin yaşadıkları coğrafyanın davranış ve karakterlerine olan etkisi ve bu konu hakkındaki  
görüşleri incelendi. 
Gereç ve Yöntem: MÜTF 1. Sınıf öğrencilerine 18 çoktan seçmeli 1 adet ise karakter analizini çıkarmaya yönelik 
derecelendirilmiş bir tablo içeren anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.00 analiz edilerek sıklık dağılımları 
hesaplandı, analiz için Chi-Squaretesti kullanıldı ve anlamlılık değeri p<0,05 alındı. 
Bulgular: Anketler 185 kişiye dağıtıldı, 177 ( %95,6) anketten dönüt alındı. Toplam 177 katılımcının %54,8’i (n=97) kadın, 
%45,2’si (n=80) erkektir. Katılımcıların %48,0’i Marmara, %12,4’ü Akdeniz, %12,4’ü Karadeniz, %7,3’ü İç Anadolu, %6,8’i 
Doğu Anadolu, %4,5’i Güneydoğu Anadolu, %4,5’i Ege bölgelerinden ve %4’ünün yurt dışından olduğu 
saptanmıştır.Marmara, Ege ve Akdeniz’ de yaşamış katılımcıların %57,0’ının, Anadolu’da yaşamış katılımcıların %74,1’inin 
komşuluk ilişkilerine önem verdiği tespit edilmiştir. Anadolu ile Marmara, Ege ve Akdeniz karşılaştırıldığında komşuluk 
ilişkilerine verilen önem arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir (p=0,096). Marmaralıların %71’i uyumlu,%71,4’ü 
yardımsever olduğunu; Karadenizlilerin %86,3’ü neşeli, %63,6’sı inatçı olduğunu; İç Anadoluların %91,6’sı misafirperver, 
%91,7’si yardımsever olduğunu; Doğu Anadoluluların %91,7’si hayalperest, %83,4’ü üşengeç olduğunu; Güneydoğu 
Anadoluların %62,5’i baskın, %62,5’i hoşgörülü olduğunu; Ege ve Akdenizlilerin %70’i özgüvenli, %70,6’sı yardımsever 
olduğunu belirtmiş. Ayrıca katılımcıların %56,5’i büyükşehir, %23,2’si il, %11,9’u ilçe ve %4,5’i kırsal kesimdendir. Büyükşehir 
ve ilde yaşayan katılımcıların %52,1’inin bir karar alırken önceliği kişisel görüşleriyken, kırsal kesimde yaşayan katılımcıların 
%50,3’ünün önceliği ise ailesi olduğu tespit edilmiştir (p=0,042). Katılımcıların %93,8’i, iklimin insan davranışı üzerinde 
etkilidir düşüncesine kesinlikle katılıyorum veya katılıyorum cevaplarına eğilim göstermiştir. 
Sonuç: Elde edilen verilere göre MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin karakterleri ve davranışları yaşamış oldukları coğrafyadan 
bağımsız değildir. 
Anahtar Kelimeler: coğrafya, kültür, karakter, davranış 
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MP311: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞLIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE 
ARKADAŞ SEÇİMİNDE DİKKAT ETTİKLERİ UNSURLAR 
 
Acat B.P.* , Kuran A.M. *, Koşar P.*, Akbulut T. *, Şekeroğlu A. *, Toy Ş. *, Emre Ö. ** 
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Arkadaşlık, kişiler arasında karşılıklı paylaşım, iletişim, etkileşim, eğlence gibi öğeler yanında duygusal bağları 
da içeren bir ilişkidir. Sosyal bir varlık olan insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. 
Arkadaşlık ilişkileri bu ihtiyaçları karşılamak için sosyal alandaki en önemli etkileşim alanıdır. Bu çalışmada, Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1. sınıf öğrencilerinin arkadaşlığa ilişkin görüşleri ve arkadaş seçiminde dikkat ettikleri 
unsurların ortaya konması amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada demografik, likert, derecelendirmeli, evet/hayır tipi ve çoktan seçmeli 
sorulardan oluşan toplam 17 soruluk bir anket MÜTF 1. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Veriler SPSS v20.00 programında 
analiz edilmiş, sıklık dağılımları, ortalamalar ve karşılaştırmalı analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık 
düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Anket 180 kişiye dağıtılmış, 163 kişiden (%90 oranında) dönüş  alınmıştır. Toplam 163 katılımcının %53,4’ ü ( n=87) 
kadın, %46,6’ sı (n= 76) erkektir. Katılımcıların arkadaşlıklarını en sıklıkla okulda kurdukları saptanmıştır. Verilen faktörlerden 
en çok diğer insanlara karşı tutumların en az maddi durumun arkadaş seçimini etkilediği belirlenmiştir. Cinsiyet ve çevre 
bilinci olmasının arkadaş seçimine etkisi arasında anlamlı fark saptanmıştır ( p< 0,05). Katılımcıların %80’ i sigara 
kullanmadığını belirtmiştir. Sigara kullanmayanların %65,6’ sı sigara kullanımının arkadaş seçimini etkilemeyeceğini, %28,9’ 
u olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir. Alkol kullanmayanlarda ise alkol kullanımının arkadaş seçimini %54,4 oranında 
etkilemediği %39,8 oranında olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Arkadaş seçiminde en çok dizi film zevklerinin (%73,3) en az 
bilgisayar oyunu zevklerinin (%18) etkili olduğu saptanmıştır. 
Sonuç: Bütün analiz ve bulgular sonucunda MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin kadın katılımcıları için arkadaş seçiminde din, aile, 
cinsiyet ve çevre bilinci faktörlerinin daha belirleyici olduğu saptanmıştır. Diğer insanlara karşı tutumun önyargıya en çok 
sebebiyet veren etken olduğu anlaşılmıştır. Alkol ve sigara kullanımının beklenilenin aksine arkadaş seçiminde çok fazla etkili 
olmadığı görülmüştür. 
Anahtar Sözcükler: arkadaş seçimi, arkadaşlık 
 
 
 
 
 
MP312: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON VE SİNEMA KÜLTÜRÜ 
 
Kayış Y.*, Aslan Y.S.*, Güner E.*, Ekinci E.H.*, Kılıç E.* , Çiftçi M.U.*, Emre Ö.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri **MÜTF Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Sinema ve televizyon günümüzün en önemli sanat-teknoloji alanlarından ikisi olarak her geçen gün daha 
fazla konuşulan ve tartışılan bir konuma gelmiştir. Yepyeni teknolojik ve estetik olanaklarla hızla değişen, toplumları 
etkileme gücü konusunda oldukça dikkat çekici bir konumda olan sinema ve televizyona dair Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi (MÜTF) 1. Sınıf öğrencilerinin ne düşündüğünü ve ne tür alışkanlıkları olduğunu öğrenmek amacıyla bu araştırma 
yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma çoktan seçmeli, demografik, evet-hayır ve linkert tipi 22 sorudan 
oluşmaktadır. Hazırlanan anket MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinden 150 kişiye dağıtıldı. Elde edilen veriler SPSS 14.0 programıyla 
frekans tabloları ki-kare ve Fischer kesin testi kullanılarak analiz edildi. Araştırmada anlamlılık sınırı p<0,05 alındı. 
Bulgular: 132 kişiden dönüt alındı. Ankete katılanların %60,6’sı kadın, %39,4’ü erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların film 
türü seçiminde en çok tercih ettikleri tür Bilim-Kurgu (%23,4) olmuştur. Ayrıca televizyon izlemeyenlerin %92,3’ü dizi ya da 
filmleri internetten izlemekte olup yine televizyon izlemeyenlerin %96,8’lik kısmı sinemaya gitmektedir. Televizyon izleyen 
kadın ve erkek katılımcılar gün içinde en çok akşam ve gece televizyon izledikleri saptanmıştır. Katılımcıların %62,4’ü 
televizyon izleme sebebi olarak eğlenme ve zaman geçirme demelerine karşın televizyonun en büyük zararına vakti boşa 
harcamaya sebep olur (%31,4) , televizyonun en büyük faydasına da gündemi takip etmemizi sağlar demiştir (%61,2). 
Sonuç: Film ve dizilerin çoğunluğunun internetten izleniyor olması insanların televizyona karşı ilgisinin azalmasından, 
internetin ise popülerleşmeye başlamasından kaynaklandığı saptanmıştır. Araştırma evrenimiz tıp öğrencilerini içerdiğinden 
sabah ve öğle vakitlerinde televizyon izleme oranı çok az olduğu bulunmuştur. Genel olarak katılımcıların televizyon 
izlemekten ziyade belli aralıklarla sinemaya gitmeyi tercih ettikleri göze çarpmıştır. 
Anahtar Sözcükler: televizyon, sinema, tıp, kültür 
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MP313: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM GEREKTİREN DURUMLARDA 
HİSSETTİKLERİ YETERLİLİK DUYGUSU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Karakuş İ.S.*, Bayındır N.*, Domruk Ö.F.*, Çelik BN.*, Yiming G.*, Kamiloğlu F.O.*, Sarıkaya Ö.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: İlk yardım; yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda, tıbbi yardım sağlanıncaya kadar, hastayı kurtarmak ya da 
hastanın durumunun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde mevcut imkânlarla yapılan uygulamalardır. Bu 
çalışmayla, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) dönem 1 öğrencilerinin aldıkları ilk yardım eğitimi sonrası bilgi 
düzeylerini ve ilk yardım gerektiren bir vakayla karşılaşmaları durumunda hissedecekleri yeterlilik duygusunu analiz etmek 
amaçlanmıştır. Elde edilen verilerle okulun teorik eğitiminin ilk yardım pratiğine katkısı incelenmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Amaca yönelik hazırlanan 19 soruluk anket MÜTF dönem 1 öğrencilerine uygulanmıştır. Sonuçlar IBM 
SPSS 15.0 programıyla incelenmiştir. Sıklık dağılımlarına ve ortalama değerlere bakılmış, karşılaştırmalı analizlerde ki-kare ve 
Mann Whitney testleri uygulanmıştır (p<0,05). 
Bulgular: Toplam 204 öğrenciye dağıtılan anketlerin 191 tanesinden (%93,6) dönüt alınmıştır. 191 katılımcının %48,7'si 
kadın (n=93), %51,3'ü erkektir (n=98). Öğrencilerin temel teorik bilgilerini belirlemek için normal insanlardaki tansiyon 
değeri, dakikadaki soluk ve kalp ritmi sayılarıyla ilgili üç soru sorulmuştur. Bu soruları öğrencilerin sırasıyla %74,3’ü, %18,4’ü, 
%80,6’sı doğru yanıtlamıştır. Katılımcılara, kanama, yanık ve kalbin durması ile ilgili 3 adet vaka betimlenmiştir. Vakalara 
sırasıyla %72,7, %82,4, %73,5 oranlarında müdahale ederim işaretlenmiştir. Katılımcıların %80,1’i ilk yardım aleti 
taşımamaktadır. İlk yardım aleti taşıyan kadın ve erkekler arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir (%73,7’si kadın, %26,3’ü 
erkektir; p=0,01). Katılımcıların %56,3’ü okulda verilen teorik eğitimin pratiğe katkısını yetersiz bulurken %83,6’sı eğitimin 
değişmesini istemiştir. 
Sonuç: Araştırma bulguları ışığında MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin çoğunun verilen üç vaka tipinde de teorikte kendilerini 

yeterli, pratikte yetersiz gördüğü ancak müdahalede bulunduğu gözlemlenmiştir. Yine çoğunun ilk yardım aleti taşımaması 

acil durumlara hazırlıksız olduklarını göstermektedir. Alet taşıyanların çoğunluğunun kadın olması, kadınların daha duyarlı 

olduğunu göstermektedir. Katılımcıların çoğu normal soluk sayısını bilmemektedir. Genelde okulun teorik eğitiminin yeterli 

ancak pratiğe katkısını yetersiz bulunduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: teorik, pratik, ilk yardım, müdahale, kalp masajı, kanama, yanık, soğukkanlılık, telaş 

 
 
 
 
 
MP314: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANKSİYETE GELİŞİMİ RİSK FAKTÖRLERİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BUNUN UYKU DÜZENİ İLE İLİŞKİSİ 
 
Koçak B.*, Mangaltepe H.*, Ulu S.*, Köseoğlu B.*, Çolak H.*, Ertürk E. F.*, Sarıkaya Ö.** 
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Anksiyete bozukluğu, toplum içinde en sık görülen psikiyatrik bozukluklardan biridir. Anksiyeteye sahip 
olan bireylerin uyku paternlerinin bozuk olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin anksiyete 
düzeyleri ve bunun uyku kalitesi ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada uygulanan soru formunda demografik ve amaçla ilişkili değişkenlere yönelik soruların yanı sıra, 
Beck Anksiyete testi ve Pitsburg Uyku Kalitesi Ölçeği de yer aldı. Soru formu MÜTF 1. Dönem öğrencilerinin tümüne 
uygulandı. Veriler SPSS programında frekans dağılımları şeklinde özetlendi ve bazı değişkenler arasındaki ilişkiler Ki-Kare 
testi ile analiz edildi. Anlamlılık değeri p< 0,05 olarak alındı. 
Bulgular: 156 (%78) kişiden yanıt alındı. Katılımcıların %45,8’i kadın (n=71), %54,2’si erkektir (n=84). Bu katılımcıların okul 
süresince kaldıkları yerler sıklıkla %44,9 yurt (n=70), %25,6 öğrenci evi (n=40) ve %26,9 aile yanıdır (n=42). Beck anksiyete 
ölçeği verilerine göre öğrencilerin %25,7’si minimal (n=39), %33,6’sı hafif (n=51) , %27’si orta (n=41), %13,8’i şiddetli 
anksiyete düzeyi puanına (n=21) sahipti. Aynı zamanda bu kişilerin Pitsburg Uyku Kalitesi Ölçeği’ne göre %23,6’sı sağlıklı 
uyku (n=33), %57,1’i kötü uyku (n=80), %19,3’ü uzun dönem uyku sorunlarına neden olabilecek uyku ritmine sahip olduğu 
görüldü (n=27). Cinsiyet-anksiyete düzeyi ve cinsiyet-uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı gibi kalınan yer- 
anksiyete düzeyi ve kalınan yer – uyku kalitesi arasında da anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05). Beklenildiği üzere 
çalışmamızın en önemli kriterleri olan anksiyete ve uyku kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu 
(p=0,00). Bu bulguların yanı sıra olası anksiyete ve uyku bozuklukları ile risk faktörü olduğunu düşünülen 1. ve 2. Komiteden 
geçer not alma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05). 
Sonuç: Araştırma verilerine göre, anksiyete düzeyi yüksek olan öğrencilerin uyku kalitesinin düşük olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Beklenilenin aksine okuldaki başarı durumunun, cinsiyet ve barınma koşullarının anksiyete düzeyiyle ilişkili 
olmadığı bulunmuştur. 
Anahtar Sözcükler: ruhsal bozukluk, anksiyete, uyku kalitesi 
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MP315: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN SOSYAL 
YAŞANTILARIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Narlı M.O.*, Karagöz D.C.*, Hodancı A.F.*, Mumcu M.C.*, Kara O.*, Camadan A.*, Sarıkaya Ö.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Stres, bedensel ve ruhsal sınırların zorlanması ve tehdit edilmesiyle organizmayı etkileyen herhangi bir şeye 
karşı organizma tarafından yapılan genel bir davranımdır. Bu çalışmada MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin stres düzeylerinin sosyal 
hayatlarıyla olan ilişkisi ve buna dair faktörler değerlendirilmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket, MÜTF 1. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Katılımcılara 1’i 
açık uçlu, 22’si çoktan seçmeli toplam 23 soru yöneltilmiştir. Veriler, IBM SPSS Statistics 25 programıyla analiz edilirken bu 
analizlerde sıklık dağılımı, çapraz tablolar ve Ki-kare testi kullanılmıştır ve anlamlılık değeri p<0,05 alınmıştır. 
Bulgular: Anket, MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinden 200 kişiye dağıtılmış olup 147 geri bildirim (%73.5) almış bulunmaktayız. Bu 
geri bildirimlerin %5.4’ünü (n=8) yabancı öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 147 kişinin %51.1’i kadın (n=75), 
%48.9’u (n=72) erkeklerden oluşmaktadır. Bu araştırmada 1. Sınıf öğrencilerine stres düzeyleriyle sosyal yaşamın ilişkisi 
hakkında bazı sorular soruldu ve bazı anlamlı değerler bulundu. Sınav dönemi yaklaştıkça sosyal aktivitelere ayırdığı zamanın 
azaldığını düşünen kişiler aynı zamanda bu süreçte daha stresli olduğu kanısına varılmıştır. Ayrıca medyayı aktif olarak 
kullanan kişiler sosyal medyanın stres seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğu konusunda %37.8 kararsız iken medyayı 
aktif olarak kullanmayanların %40.9’u bu konuda tamamen katılmıyorum seçeneğini işaretlemiştir. İstanbul’un ulaşım 
koşulları stres düzeyimi artırır (%31.5 tamamen katılıyorum, %35.6 katılıyorum) sorusunda ise açık bir sonuç gözlenirken 
İstanbul’un hayat temposu ve yoğunluğu stres seviyemi artırır (%23.1 tamamen katılıyorum, %38.8 katılıyorum) sorusunda 
da benzer sonuçlar elde edilmiştir ve aralarında anlamlı bir değer bulunmuştur. Ayrıca iyi bir zaman yönetiminin stres 
seviyesini azalttığı görülmüştür(%25.9 tamamen katılıyorum, %33.3 katılıyorum). Maddi yetersizliğin günlük hayatta stres 
sebebi olduğuna %29.3 tamamen katılıyorum seçeneği işaretlenmiş iken %24.5 katılmıyorum cevabı verilmiştir.%26.5 ise bu 
konuda kararsız olduğunu belirtmiştir. 
Sonuç : Bu çalışmada sınav dönemlerinde öğrencilerin daha stresli olduğuna ve bunun sosyal hayatlarını etkilediği sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca İstanbul’un ulaşım koşulları, hayat temposu ve yoğunluğunun stres seviyelerini artırdığını; iyi bir zaman 
yönetimi ve maddi imkanların fazlalığı stres seviyesini olumlu yönde etkilediği görülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: stres, sosyal hayat 
 
 
MP316: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDA KAMPÜS HAYATININ BAŞARIYA 
ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Kılıç Z.N.*, Günal S.E.*, Koldaş M.*, Aydın Ş.*, Orhan A.U.*, Ergin D.D.*, Sarıkaya Ö.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Kampüs, üniversite hayatı boyunca öğrencilerin en çok vakit geçirdiği yerlerden biridir. Üniversite dışında 
sosyalleşmeye daha az zaman ayırabilen tıp fakültesi öğrencileri kampüs olanaklarından daha çok etkilenmektedir. Bu 
araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1. Sınıf öğrencilerinin akademik başarısının kampüs 
olanaklarından nasıl etkilendiğini değerlendirmektir. 
Gereç ve Yöntem: Yapılan araştırmanın evrenini ve örneklemini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencileri 
oluşturmaktadır. Anket 19’u çoktan seçmeli, 9’u likert tipi olmak üzere toplam 28 sorudan oluşmaktadır. Anketlerin 74’ü 
Türk öğrenciler tarafından, 4’ü yabancı öğrenciler tarafından online doldurulurken; 89’u Türk öğrencilere fiziksel olarak 
dağıtılmıştır. Veriler SPSS 20.0 programında analiz edilmiştir.Gano’nun, katılımcıların kampüs hayatının başarıya etkisi 
hakkındaki düşünceleriyle ilişkisini değerlendirmek için t- testi uygulanmıştır. Diğer değişkenlerin birbirleri üzerindeki 
etkisini tespit etmek için Chi-Square testine başvurulmuştur, p= 0,05 değerinden küçük sonuçlar anlamlı kabul edilmiştir. 
Bulgular: Ankete katılan 167 kişinin %53,3’ü (n=89) kadın, %46,7’si (n=78) erkektir. Katılımcıların %38,6’sının (n=64) Gano’su 
3,1-4 aralığında, %46,4’ünün Gano’su (n=77) 2,1-3 aralığında, %15’inin Gano’su ise 0-2 aralığındadır. Kampüs hayatının 
başarıya olan etkisini katılımcıların %23,4’ü (n=39) çok önemli, % 29,3’ü (n=49) için önemli, %30,5’i (n=51) için ne önemli ne 
önemsiz, %10,8’i (n=18) için önemsiz, %6’sı (n=10) ise çok önemsiz bulunmuştur. Katılımcıların kampüs hayatının başarıya 
etkisi hakkındaki düşünceleriyle Gano’ları arasında anlamlı bir ilişki (t-testi, p=0,0778) gözlenmemiştir. Kampüsün genel 
olanakları katılımcıların %74,8 (n=110) tarafından yetersiz görülmüş. Katılımcıların kampüsün genel olanakları hakkındaki 
düşünceleri ve kampüs çevresindeki sosyal olanaklarıhakkındaki düşünceleri arasında anlamlı (chi-square, p=0,001) bir ilişki 
gözlenmiştir. Kampüsün genel olanakları ve kampüsün araştırma olanakları hakkındaki düşünceleri arasında anlamlı (chi-
square, p=0,005) bir ilişki gözlenmiştir. 
Sonuç: Ulaşılan veriler ışığında katılımcıların kampüs olanaklarını değerlendirirken sadece sosyal imkanlara 
odaklanmadıkları, araştırma olanaklarını da önemsedikleri sonucuna varılmıştır. Mevcut kampüsün olanakları öğrenciler 
tarafından yeterli görülmemekle beraber, birinci sınıf öğrencilerinin Gano’su ile kampüs hayatının başarıya etkisi hakkındaki 
düşünceleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. 
Anahtar Sözcükler: kampüs, başarı, sosyal olanaklar 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 18. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi   

 72 

MP317: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM TERCİHLERİ VE 
BUNUNLA İLGİLİ DEĞİŞKENLER 
 
Sadunoğlu M.*, Öztürk B.A.*, İsmail Basa C.*, Şahin M.Z.*, Çinar E.E.*, Sarıkaya Ö** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Öğrencisi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Günümüzde yoğun bir kullanım oranına ulaşan sosyal medya, iletişim alışkanlıklarımızı ve ruh halimizi büyük 
oranda etkilemektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin sosyal 
medya kullanım tercihleri ve bununla ilgili değişkenleri belirlemek hedeflenmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Anket Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinden 215 kişiye dağıtılmıştır. Anket çoktan 
seçmeli 16 sorudan oluşmaktadır. Veriler SPSS 25.0 programında frekans dağılımı, ki-kare testi ve daire grafiği kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Güven aralığı %95 olarak alınmış, p<0,005 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
Bulgular: Ankete katılanlardan 172 kişi (%80) geri dönüş yapmıştır. Katılımcıların %53,5’i kadın, %46,5’i erkektir. 
Katılımcıların %94,8’i sosyal medyayı her gün kullandığını belirtmiştir. Anket sonuçlarına göre sosyal medya hesaplarının 
kullanım oranı Facebook%43, Twitter % 40,7, Instagram %80,2, Tumblr %5,8, Snapchat %61,6, Tinder %3,5, Youtube %86,6 
olarak bulunmuştur. Hiçbir sosyal medya platformukullanmayanların, katılımcıların %2,3’ünü oluşturduğu gözlenmiştir. 
Katılımcıların sosyal medya kullanım amaçlarına bakıldığında %60,5 bilgi edinme, %45,3 fotoğraf paylaşımı, %55,8 sohbet, 
%83,7 vakit geçirme, %71,5 gündemi takip etmek, %5,2 siyasi ve ideolojik fikirleri paylaşmak olarak gözlenmiştir. 
Katılımcıların duygu durumları ile sosyal medya kullanımları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.005). Cinsiyetin ile 
sosyal medya kullanımı arasında ise anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.005). 
Sonuç: Katılımcılar arasında cinsiyet farkının sosyal medya kullanımı üzerinde kayda değer bir etki bulunamamıştır. Bunun 
sebebi katılımcılarımızın sosyal medya platformlarını kullanım imkanlarının eşdeğer olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Katılımcıların büyük bir kısmının sosyal medyayı vakit geçirmek için kullandığı ancak bu durumun günlük 
yaşantılarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: sosyal medya, kullanım değişkenleri, duygu durumu, Marmara Üniversitesi, tıp fakültesi 
 
 
 
 
 
MP318: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF / TAMAMLAYICI TIP HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİNİN TESPİTİ 
 
Atasoy A.*, Oktay E.S.*, Güç M.*, Soylu M.M.*, Cin M.T.*, Zümbül N.*, Sarıkaya Ö** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Bu çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin, en son 
1.Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ile gündeme gelen alternatif / tamamlayıcı tıbbın modern tıptaki yeri 
hakkındaki tartışmalara bakış açılarının ve bu bakış açılarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileriyle 
sınırlı tutulmuştur. Anket 5’li likert ölçeği ve çoktan seçmeli biçimde hazırlanmış 20 sorudan oluşmuştur.Veriler, SPSS 25.0 
paket programı ile değerlendirilmiştir.Gruplar arası farklılıkların tespitinde bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Anlamlılık 
düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. 
Bulgular: Ankete 135 kişi katılmış olup katılım oranı %64’tür. Daha önce öğrencilerin %37’sinin alternatif / tamamlayıcı 
tıptan yararlanmış olduğu görülmüştür. Tamamlayıcı tıbbın modern tıpta kullanılmasını destekleyenler öğrencilerin 
çoğunluğunu oluştururken bu veriler kişilerin sağlıklarını nasıl tanımladığına ya da daha önceki tecrübelerinin  sonuçlarına 
göre farklılık göstermektedir. 
Sonuç: Öğrencilerin genel olarakalternatif / tamamlayıcı tıbbın modern tıbba yardımcı olabileceğini düşündükleri ve ileride 
bu yöntemlerin bilimsel olarak faydası kanıtlananları hastalarına tavsiye edebilecekleri yönünde bulgulara ulaşılmıştır. 
Anahtar Sözcükler: bütünleyici tıp, tamamlayıcı tıp, geleneksel tıp 
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MP319: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMDA GÖRÜLEN ŞİDDET DAVRANIŞINA 
YÖNELİK TUTUM VE DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 
 
Şahin Y.*, Kumbaroğlu Y.*, Denizli A.*, Şam S.E.*, Çelik U.C.*, Sarıkaya Ö.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Şiddet, sahip olunan gücün ve iktidarın, fiziksel ya da ruhsal bir yaralanmaya ve kayba neden olacak biçimde 
bir başka insana, kendine, bir gruba ya da topluma doğrudan ya da dolaylı yolla uygulanmasıdır. Ülkemizde şiddet üzerinde 
tartışılan en belirgin konular içerisinde yer alır. Bu çalışmada, MÜTF 1.sınıf öğrencilerinin şiddet davranışına yönelik tutum 
ve düşüncelerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket, MÜTF 1.sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Katılımcılara 1'i açık 
uçlu, 20'si çoktan seçmeli, 21 soru yöneltilmiştir. 200 anket dağıtılmıştır. IBM SPSS Statistics 14 programında analiz edilen 
verilere, karşılaştırılmak için Chi-square testi uygulanmıştır. Anlamlılık değeri p<0,05 olarak alınmıştır. 
Bulgular: Dağıtılan anketin 168 tanesi geri dönüt olarak alınmıştır, geri dönüt oranı %84'tür. Katılımcıların %49.4'ü (n=83) 
kadın, %50.6'sı (n=85) erkektir. Katılımcıların %7'si (n=12) yabancı uyruklu öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılara 
yöneltilen ''En sık rastlanan şiddet sebebi sizce nedir?" sorusuna, katılımcıların %53'ü (n=89) 'Kendini frenleyememek-çok 
sinirlenmek' cevabını verirken, %32.1'i (n=54) ise 'Psikolojik bozukluklar' cevabını vermiştir. Yaş ile kavgaya karışma 
arasındaki ilişkiye bakıldığında, yaş arttıkça (18'den 22'e doğru) en az 1 kez kavgaya karışma oranı artmaktadır. Katılımcılara 
göre, en olumsuz etkileyen şiddet türü sorulduğunda, cevap olarak %41'i (n=68) bütün şiddet türleri cevabını verirken, 
spesifik olarak ise en olumsuz etkiye sahip olan şiddet türü ise %39.2 (n=65) ile 'psikolojik şiddet' olmuştur. Bu araştırmada 
karşılaşılan en önemli bulgulardan diğeri, baba eğitim durumu ile içinde bulunulan kavga sayısı arasında anlamlı bir ilişki 
çıkmasına rağmen (p<0,05), anne eğitim durumu ile içinde bulunulan kavga sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 
(p>0,05). 
Sonuç: Bu araştırmada, şiddete bakış açısını etkileyen en önemli değişkenlerin cinsiyet ve baba eğitim durumu olduğu 
sonucuna varıldı. Katılımcının yaşı arttıkça, kavgada bulunma sayının arttığı sonucuna ulaşıldı. Katılımcılara göre ise şiddetin 
ana tetikleyicisinin 'ani öfkelenmek' olduğu ortaya çıkarıldı. 
Anahtar Sözcükler: şiddet, cinsiyet, eğitim durumu, aile 
 
 
 
 
 
MP320: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEKİMLİK SÜRECİNDE 
KARŞILAŞABİLECEKLERİ ZORLUKLAR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ 
 
Gözderesi Y.*, Şafak F.Z.*, Fil İ.A.*, Aydoğmuş L.*, Kırbaş M.*, Üzüm A.*, Gürpınar B.*, Kaya Ç.A..** 
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş ve Amaç: Hekimlik, sağladığı saygınlık ve manevi tatminin yanı sıra beraberinde birtakım zorlukları da getirmektedir. 
Tıp fakültesi öğrencileri de gelecekteki meslektaşlarının yaşadıkları olumlu-olumsuz olaylardan sıkça haberdar olmaktadır. 
Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1.Sınıf öğrencilerinin hekimlik sürecinde karşılaşabilecekleri 
zorluklar hakkındaki düşünceleri ve kaygı düzeyleri araştırılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evreni 2017-2018 öğretim yılı MÜTF 1.Sınıf öğrencileridir. Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada 
11 çoktan seçmeli, 6 likert skalası, 1 açık uçlu soru olmak üzere toplamda 18 soru kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 
programına girilmiş, sıklık dağılımı ve ortalama değerleri hesaplanmıştır. İstatistiksel analiz için ki-kare testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya yaş ortalaması 19,29±0,93 olan 190 öğrenci (%90,4) katılmıştır. (%50,8 K; %49,2 E). Katılımcıların 
%94’ünü T.C., %6’sını yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların %28’i (n=48) hekimlik hayatlarında kılık 
kıyafetlerinden dolayı yargılanabileceklerini düşündüklerini belirtmiştir. Katılımcıların %58’i (n=105) meslektaşlarının 
intiharıyla karşılaşabileceğini ve bunun da depresyon (%43, [n=48]) ve yoğun çalışma temposundan (%25, [n=28]) 
kaynaklanabileceğini belirtmiştir. Mecburi hizmette öğrencilerin %25'i (n=90) terörden, %23'ü (n=81) taciz veya şiddete 
maruz kalmaktan endişe duymaktadır. Tüm katılımcıların %70'i (n=128) hekimlik mesleğinin getirdiği zorluklarla başa 
çıkabileceğini düşünmektedir. Katılımcıların %60'ı (n=104) hekimlik sürecinde karşılaşabilecekleri en büyük zorluğu yanlış 
teşhis/tedavi veya hastayı iyileştirememek olarak bildirmiştir. Kadınların %37’si (n=33), erkeklerin %20’si (n=18) şiddete 
maruz kalmaktan endişe duyduğunu belirtmişken TUS sürecinden kadınların %39'u (n=34), erkeklerin %21'i (n=19) endişe 
duyduğunu ifade etmiştir. Hekimlik hayatında kadınların %52'si (n=46), erkeklerin %15'i (n=14) mobbing; kadınların %58'i 
(n=52), erkeklerin %31'i (n=28)malpraktis ile karşılaşmaktan endişe duymaktadır. (p<0,02) 
Sonuç: MÜTF 1.Sınıf öğrencilerinin eğitim ve meslek hayatlarında pek çok konuda endişeli oldukları, kadınların özellikle TUS 
süreci, şiddet, mobbing ve malpraktis konularında erkeklerden daha fazla endişeli oldukları saptanmıştır. Ancak öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun bu endişelerle başa çıkabileceklerini düşündükleri gözlenmiştir. Tıp fakültesi öğrencilerinin ileride 
karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilmeleri için eğitim sürecinde destekleyici ve bilgilendirici çalışmalara yer verilmesi 
uygun olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: tıp eğitimi, güçlük, endişe 
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MP321: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN AİLEVİ SORUNLARI VE BU SORUNLARIN 
HAYATLARINA ETKİLERİ 
 
Anlı A.S.*, Baltacı Z.H.*, Gülmüş M.*, Kay A.E.*, Uzunöner A.S.*, Apaydın Kaya Ç.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi     **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş ve Amaç: Toplumun en küçük yapı taşı olan aile; bireylerin en temel ihtiyaçlarının karşılanması, kişiliğinin gelişmesi ve 
geleceği açısından önemli yere sahiptir. Bu nedenle ailede meydana gelen sorunların birey üzerinde kalıcı etkileri 
bulunmaktadır. Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencilerinin ailevi sorunlarını ve bu sorunların 
hayatlarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmada, MÜTF 1. sınıf öğrencilerinden internet üzerinden bir anket doldurmaları istenmiştir. Yabancı 
uyruklu öğrenciler (n=8) için aynı anketin İngilizcesi kullanılmıştır. Anlık mesaj uygulaması üzerinden tüm sınıfa (n=216) 
bireysel olarak anket gönderilmiştir. Ankette 9 çoktan seçmeli, 17 likert, 1 açık uçlu, 1 çoklu yanıt içeren toplam 28 soru 
bulunmaktadır. Verilerin sıklık dağılımları ve çapraz tabloları SPSS 20,0 programıyla değerlendirilmiştir. Analiz için Mann-
Whitney U testi kullanılmış ve p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 
Bulgular: Öğrencilerin 195’i (%90,27) ankete yanıt vermiştir. Araştırmaya katılanların %53,8’i (n=105) kadın, %46,2’si (n=90) 
erkektir. Öğrencilerin %50,8’i (n=99) ailede nadir problemler yaşarken %4,1’i (n=8) her zaman problem yaşadığını bildirmiş, 
%12,3’ünün (n=24) problemlerle hiç karşılaşmadığı saptanmıştır. En sık bildirilen ailevi sorunların iletişimsizlik (%45,4) ve 
empati yoksunluğu (%39,2) olduğu saptanmıştır. İletişimsizliği sorun olarak belirten kişiler ile aileleriyle iletişim kurma sıklığı 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,121). Aile içi sorunlardan öğrencilerin %44,6’sı (n=91) etkilendiğini, %17,4’ü 
(n=34) az etkilendiğini, %4,6’sı (n=9) hiç etkilenmediğini bildirmiştir. Ailedeki sorunların kaynağını ekonomik problemler 
veya sağlık problemleri olduğunu bildiren kişilerin diğer problemleri bildirenlere göre aile içi sorunlardan daha fazla 
etkilendiği saptanmıştır (sırasıyla p<0,001, p=0,013). Kadınların erkeklere göre ailevi sorunlardan sosyal ve psikolojik olarak 
daha fazla etkilendiği saptanmıştır (sırasıyla p=0,021, p<0,001). Aile içi ilişkilerde öğrencilerin %75,3’ü (n=147) çok iyi ya da 
iyi, %6,2’si (n=12) kötü değerlendirmesinde bulunmuştur. 
Sonuç: Elde edilen veriler incelendiğinde literatürden farklı olarak öğrencilerin çoğunun ailesiyle sık sorun yaşamadığı fakat 
çoğunluğun sorunlardan etkilendiği bulunmuştur. Yaşanan sorunları ise daha çok iletişimsizlik ve empati eksikliği ile 
ilişkilendirdikleri görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: ailevi sorunlar, iletişim 
 
 
 
 
 
MP322: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’ DEKİ HEKİM-HASTA İLİŞKİLERİ 
HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ VE GÖRÜŞLERİ 
 
Saraçoğlu B.M.*, Cihanyurdu C.*, Bal A.T.*, Çetin S.*, Türker T.*, Doç. Dr. Apaydın Kaya Ç.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş ve Amaç: Hekim hasta ilişkileri hem hasta hikayesi alımında hem de doğru tedavi uygulanmasında rol oynamaktadır. 
Bu bağlamda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1. Sınıf öğrencilerinin hasta hekim ilişkileri üzerine, karşılaştıkları 
olaylar neticesindeki görüşleri önem arz etmektedir.Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin, 
“Türkiye’ deki Hasta Hekim İlişkisi” hakkındaki görüşlerini öğrenmek amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: MÜTF 2017-2018 dönemi 1. Sınıf öğrencilerine yapılan anket çalışması kapsamında 160 anket formu 
dağıtılmıştır. Veriler SPSS program ile analiz edilip frekans dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı analizlerle ki-kare testi ve 
Fisher exact düzenlenmesi uygulanmıştır. p<0,05 değeri anlamlı olarak Kabul edilmiştir. 
Bulgular: Dağıtılan anketlerin 143 (%89,3)'ü geri toplanmıştır Anket katılımcılarımızın 
%48, 3’ü (n=69) kadın %51,7’si (n=74) erkektir. Anketimize katılanların hayatlarının en uzun dönemini geçirdikleri bölge 
%46,9(n=67) ile Marmara Bölgesi olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %70,7'si (n=101) hekimin hastaya karşı tutumunda 
sosyoekonomik durumun etkili olduğunu düşünmektedir. Hekim seçiminde en önemli kriter %65 (n=93) ile alınacak sağlık 
hizmeti olmuştur, en az etkili olan kriter ise %17 (n=24) ile maddi durum olmuştur. Anketi cevaplayanların %89, 5'i (n=128) 
hekime soru yöneltmede hekimin davranışının etkili olduğunu düşünmektedir. Katılımcılara göre hekimin hastanın soru 
sormasını kolaylaştıran faktörler arasında hekimin samimi oluşu (%47,6) ve göz teması kurması (%39,9) ile en etkili iki durum 
olarak görülmüştür. İletişimde hekimin en etkili olduğu yaş grubu sırasıyla %60,8 (n=87) orta yaşlı , %33,6 (n=48) yeni mezun 
, %14,7 ile emekli olmaya yakın doktor olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların (%68,5)'i doktor ile hasta iletişiminde cinsiyet 
faktörünün etkili olduğunu düşünmemektedir. 
Sonuç: MÜTF öğrencilerine göre hasta hekim iletişiminde, hastanın hekime soru yöneltebilmesinde hekimin tavrının etkili 
olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenciler hekimin soru sormayı kolaylaştırıcı temel davranışları olması gerektiğini 
düşünmektedirler, böylece meslek hayatlarında hastalarıyla etkili iletişim kurabileceklerini öngörülmektedir. MÜTF1. Sınıf 
öğrencileri için bir tedavinin niteliğinin maddi niceliğinden daha öncelikli olduğunu görülmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Hasta, hekim, ilişki, iletişim 
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MP323: ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VEGANLIK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 
 
Alan O.*, Çolak R.Z.*, Mertoğlu F.*, Halfeoğlu A.B.*, Yolsal E.C.*, Altunköprü F.*, Apaydın Kaya Ç.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş ve Amaç: Veganlık Donald Watson tarafından 1944 yılında ilk kez şu şekilde tanımlanmıştır: ”Hayvanlar alemine dair 
sömürü ve zulmün tüm biçimlerini dışlamanın ve yaşamı gözetmenin yoludur. Et, balık, kümes hayvanı, yumurta, bal, 
hayvansal süt ve türevlerini dışlayıp bitkiler aleminin ürünleriyle yaşamayı ve tamamen ya da kısmen hayvanlardan üretilen 
tüm ticari malların alternatiflerini kullanmak şeklinde pratiğe dökülür”.Bu araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
(MÜTF) 1.Sınıf öğrencilerinin veganlık hakkındaki görüşleri incelenmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma doğrultusunda MÜTF 1. Sınıf öğrencilerine 22 soruluk bir anket uygulanmıştır. Elde edilen 
veriler SPSS 25.00 programıyla analiz edilerek frekans dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı analizlerde chi-square testi 
kullanılmıştır. p<0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. 
Bulgular: Öğrencilere uygulanan 200 anketin 165’inden geri dönüt alınmıştır (%82,5). Katılımcıların %12.1’i veganlığı hiç 
bilmediğini veya az bildiğini düşünürken, %63.7’si iyi veya çok iyi bildiğini düşünmektedir. Katılımcılar %50.0 ile hayvan 
etiğinin vegan olmak için en geçerli sebep olduğunu düşünürken bu kişilerin %48.14’üveganlığın hayvan haklarında duyarlılık 
oluşturduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Katılımcıların %61,2’si veganlığın yaşam şekli olduğunu düşünürken, %60.1’i 
toplumsal yaşama uygun olmadığını ve %78.8’i veganlığın geçici olduğunu düşündüklerini belirtmiştir. Katılımcıların 
çoğunluğu yakın çevrelerindeki insanların vegan olmasına tepkisiz kalacaklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar %77.01 ile toplu 
yaşam alanlarında vegan menü olmasını desteklemektedir. 
Sonuç: MÜTF 1. Sınıf öğrencilerine yaptığımız anket sonucu elde ettiğimiz veriler doğrultusunda katılımcıların çoğunluğunun 
sağlık alanından ayrı tutamadığımız veganlığı bildiklerini düşündükleri gözlemlenmiştir. Öğrencilerin yarısının vegan olmak 
için hayvan etiğini en geçerli sebep olarak görmesi bu öğrencilerin hayvan etiği ile veganlık arasında ilişki kurduklarını 
göstermektedir. Katılımcılar yakınlarının vegan olmasına verdikleri tepkilerle veganlara karşı ne olumlu ne olumsuz bir 
yaklaşıma sahip olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin veganlığın farkında ve veganlığa karşı duyarlı oldukları toplu yaşam 
alanlarında da veganlara uygun seçeneklerin olmasını desteklemeleriyle gözlemlenmiştir.Buna rağmen büyük çoğunluk 
veganlığın toplum yaşamına uygun olmadığını ve veganların sayısının arttığı bu dönemde veganlığın geçici olduğunu 
düşünmektedirler. 
Anahtar Kelimeler: veganlık, veganizm, bitkisel kaynaklı yaşam 
 
 
 
 
 
MP324: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN LİSEDE ALDIKLARI EĞİTİMİN ŞİMDİKİ TIP 
EĞİTİMİNE ETKİSİ 
 
Taşcı M.E.*, Eren B.*, Mete B.N.*, Ladikli Ş.B.*, Özgen E.B.*, Şahin O.E.*, Kaya Ç.A.** 
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencis  ** Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş ve Amaç: Üniversite öncesinde alınan lise eğitiminin üniversite hayatında önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada amaç 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin lisede aldıkları eğitimin tıp eğitimlerine etkisi hakkındaki görüşlerini 
değerlendirmektir. 
Gereç ve Yöntem: MÜTF 1. sınıftaki 235 öğrenciye; 8 çoktan seçmeli, 6 likert, 3 açık uçlu olmak üzere 17 soruluk anket 
uygulanmıştır. Veri analizi SPSS 15 programında yapılmış; sıklık, dağılım ve karşılaştırmalı veriler incelenmiştir. 
Bulgular: Bu ankete 220 kişiden 200’ü (%90,9) yanıt vermiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %51,5’i (n=103) erkek, 
%48,5’i (n=97) kadındır. Katılımcıların %59,3’ü (n=118) en uzun lise eğitimlerini fen lisesinde, %40,7’si diğer lise türlerinde 
almıştır. Katılımcıların%81,5’i en uzun lise eğitimlerini devlet, %18,5’i (n=37) ise özel lisede almıştır. Katılımcıların %52,5’i 
(n=105) lise eğitimi boyunca en az bir bilimsel projede bulunmuşken, %47,5’i (n=95) bilimsel projede bulunmamıştır. 
Katılımcıların %44,9’u lisede bilimsel araştırma eğitimi almıştır. Bilimsel araştırma eğitimi alanların %74,1’i aldıkları bu 
eğitimin şimdiki eğitimlerine katkısı olduğunu düşünürken %25,9’u katkısı olmadığını düşünmektedir. Lisede Fizik-Kimya-
Biyoloji laboratuarlarını kullanan öğrencilerin %43,8’i bu olanağın şimdiki laboratuar derslerine katkısı olduğunu düşünürken 
%56,2’si katkısı olmadığını düşünmektedir. Hazırlık eğitimi almayan öğrencilerin %62,5’i lisede aldığı İngilizce eğitimini 
yeterli bulurken hazırlık eğitimi almayan bu öğrencilerin %87,5’iİngilizce tıp derslerini anlayacak İngilizce düzeyine sahip 
olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %79’u lise eğitimi boyunca en az 1 kulübe katılmışken, kulübe katılanların %37,9’u 
lise döneminde kulübe katılmanın üniversitelerindeki kulüplere ve sosyal etkinliklere katılımlarında etkisi olduğunu 
düşünürken %62,1’i etkisi olmadığını düşünmemektedir. 
Sonuç: Araştırma sonucuna göre, katılımcıların lisede araştırma eğitimi almalarının şimdiki tıp eğitimlerine katkısı olduğu 
görülmüştür. İngilizce tıp derslerini anlamada lisede alınan İngilizce eğitiminin de katkısı olduğu görülmüştür. Yabancı 
uyruklu öğrenciler bu araştırmada yer almamıştır. 
Anahtar Sözcükler: üniversite, lise, eğitim, etki, araştırma, İngilizce, kulüp 
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MP325: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI HAKKINDAKİ BİLGİ VE 
TUTUMLARI 
 
Yapıcı H.B.*, Kılıç G.*, Can E.*,Yılmaz M.*, Hekimoğlu E.E.*, Apaydın Kaya Ç. ** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 
 
Giriş ve Amaç: Çocuk istismarı, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve günümüzde örneklerine sıkça rastladığımız sosyal 
bir hastalıktır. Aile, toplum veeğitim alanındaki yetersizlikler bu sorunun ortaya çıkmasındaki en büyük nedenler arasındadır. 
Bu araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin çocuk istismarı hakkında sahip olduğu bilgi ve 
tutumları ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Katılımcıların çocuk istismarı hakkındaki bilgi ve tutumlarını inceleyen demografik, evet/hayır tipi, çoktan 
seçmeli sorulardan oluşan 14 soruluk anket Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine uygulanmıştır. Bu 
anketlerden toplanan veriler, IBM SPSS 15.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde frekans 
dağılımları ve ki-kare kullanılmıştır. 
Bulgular: Anket 160 kişiye dağıtılmış, 146 kişiden (%91,25) geri dönüş alınmıştır. Katılımcıların %54,8’i (n=80) kadın, %45,2’si 
(n=66) erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19,45’tir. Çocuk istismarı hakkında çocukların kaç yaşında 
bilgilendirilmesi gerektiğini katılımcıların %57,5’i bilmiştir.Katılımcıların çoğu cinsel taciz, fiziksel şiddet, psikolojik baskı ve 
sözlü şiddeti çocuk istismarı kategorisine alırken (%79-%95) ihmal kavramını katılımcıların sadece %51,7’si çocuk istismarı 
kategorisine almıştır. Katılımcıların %45,9’u çocuk istismarının ailenin güvenini kazanmış birisi tarafından gerçekleştirildiğini 
bilmiştir. Öğrencilerin yarısından fazlası çocuk istismarının çocukta gösterdiği belirtileri bilmiştir.Öğrenciler çocuk istismarı 
önleme konusunda daha çok aile, toplum ve eğitimcilere rol düştüğünü belirtmekte ves adece katılımcıların %7’si sivil 
toplum kuruluşlarının çocuk istismarını önleme konusunda gerekli desteği verdiğini düşünmektedir. Öğrencilerin %82’si 
çocuk istismarını önleme konusunda bir faaliyet göstermemiştir. 
Sonuç: Araştırmamızın bulguları Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin çocuk istismarı konusunda genel 
olarak bilgilerinin olduğunu fakat çocuk istismarı tanımının ihmal kavramını içerdiğini bilmediklerini ve çocukta oluşturduğu 
psikolojik bulguları bildiğini göstermektedir. Bulgularımız hekim adaylarının çocuk istismarı konusunda daha fazla 
bilinçlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. 
Anahtar Sözcükler: çocuk istismarı, aile, ihmal, şiddet 
 
 
 
 
 
MP326: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YURT DIŞI ÜLKE ZİYARET EĞİLİMLERİ, YURT 
DIŞINA ÇIKMAKTAKİ AMAÇLARI VE YAŞANAN ENGELLER 
 
Akgöl N.B.*, Öztürk S.*, Öznacar B.B.*, İşler K.B.*, Otuzbir M.M.*, Kalli A.*, Gülpınar M.A.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Yaşanılan yerden farklı yerleri merak etmek, yenii nsanlar tanıyıp farklı yaşam tarzlarını, kültürleri tanımak 

istemek; çok eski yıllarda insanların uzak diyarlara keşifler yapması ve yeni kıtalar bulması sonucunu doğurmuştur. Bu 

araştırmada, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin yurt dışı ülke ziyaret eğilimleri, yurt dışına çıkmaktaki 

amaçları ve yurt dışında yaşanan engelleri tespit etmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Anket 18 tanesi çoktan seçmeli, 2 tanes isıralama ve 3 tanesi açık uçlu olmak üzere toplam 23 tane 

sorudan oluşmaktadır. MÜTF 1.sınıf öğrencilerine 175 anket dağıtılmış olup %85,7 oranıyla 150 tanesinden geri dönüş 

alınmıştır. Veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilip frekans dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı analizlerle ki-kare testi 

ve Fisher exact düzenlenmesi uygulanmıştır. P<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 50,7’si (n=76) kadın, yüzde 49,3’ü (n=74) erkek. Anketimize katılan 

öğrencilerin yüzde 52’si (n=78) dahaönce yurt dışına çıkmışken yüzde 40,7’si (n=61) imkanların yetersizliğinden dolayı yurt 

dışına çıkamamış, yüzde 7,3’ü (n=11) ise yurt dışına çıkmayı hiç düşünmemiş. Yurt dışına imkansızlıklardan dolayı çıkamayan 

61 kişininyüzde 72,1’inin (n=44) yurt dışına çıkamama nedeni maddi sorunlar (P=0,029). Yurt dışı tecrübesi olan 

öğrencilerden tıp eğitimi sürecinde eğitim amacıyla yurt dışına gitmek isteyen 111 kişininyüzde 52,3’ü (n=58) Avrupa’ya 

,yüzde 29,3’i (n=44) ise Kuzey Amerika’ya gitmeyi istiyor. Yurt dışına çıkan 78 kişinin yüzde 80,8’i (n=63) mezuniyet 

sonrasında tekrar yurt dışına çıkmak istiyor (P=0,022). 

Sonuçlar: Elde edilen veriler incelendiğinde ankete katılanların çoğunluğunun yurt dışına çıkma isteği olduğu gözlemlendi. 
Öğrencilerin Avrupa’ya ve Kuzey Amerika’ya olan yoğun ilgisi ise bölgelerdeki gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelere gitme 
arzusundan dolayıdır. Daha iyi bir yaşam ve imkan isteğiyle beyin göçleri gerçekleşmektedir. 
Anahtar kelimeler: Yurt dışı, seyahat 
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MP327: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNSANIN KENDİ VE/VEYA GELECEK 
NESİLLERİNE KARŞI FARKLI YOLLARLA SEÇİLİM YAPABİLMESİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ 
 
Karaşahin E.*, Aydın Ö.F.*, Şahin M.*, Namlı F.N.*, Şen M.*, Dağlıoğlu D.*, Gürpınar M.A.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Genetik bilimi ve transhümanizm insanın doğal limitlerini aşmasına olanak sağlar. Bunlar sayesinde fiziksel, 

duygusal ve bilişsel kapasitemizi geliştirip yeni olanaklara kapı aralasak da bununla birlikte gelen bazı sorunlar vardır. 

Araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf öğrencilerinin bu postmodern oluşum ve uygulamaları hakkındaki 

genel kanısını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Birinci sınıf öğrencilerine transhümanizm, elemeci kürtaj, genetik uygulamalarla ilgili sorular içeren bir 

anket uygulandı. Veriler SPSS ile değerlendirildi. Cinsiyeti, ebeveynlerin eğitim seviyesini ve dini kaygıları analiz etmek için 

ki-kare testi kullanıldı. p anlamlılık değeri 0.05 olarak kabul edildi. 

Bulgular: Dağıtılan 210 anketten 150 (%71,42) dönüt alındı (70 erkek ve 80 kadın). Birle (asla katılmıyorum) beş (tamamen 

katılıyorum) arasında verilen skalada insanın genetiğini kendi eliyle şekillendirmesine (μ=2,51/σ=1,16) ve transhümanizmle 

insanüstü beceriler kazanılmasına (μ=2,69/σ=1,27) olumsuz; genetik bozukluk taşıyan fetüsün kürtajına (μ=3,23/σ=1,28) 

olumlu bakıldığı saptandı. Transhümanizm hakkında olumsuz nedenlerin işaretlenmesi istendiğinde dini kaygıyı 

işaretleyenlerin mitokondriyle taşınan genetik hastalığı önlemek için uygulanan üç ebeveyn tekniğine (p=0,005) ve genetik 

bozukluk taşıyan fetüsün kürtajına (p=0,013), işaretlemeyenlere kıyasla olumsuz baktığı belirlendi. Üç ebeveyn tekniğinde 

katılımcılardan 87’si (%65,4) bu tekniğe başvurmayı kabul ederken kabul edenlerin çoğunluğunu erkekler oluşturdu 

(p=0,031). Ebeveynlerinin eğitim seviyesi, ebeveynlerinden birisi üniversite mezunu iken diğeri en az lise mezunu olarak 

seçtiğimiz standartın üstünde olanların üç ebeveyn tekniğine (p=0,014) ve CRISPR’ın mutasyon tehlikesine rağmen 

yasalaşmasına (p=0,007) diğerlerine oranla olumlu baktığı görüldü. 

Sonuç : Öğrencilerin transhümanizme ve genetik bilimine insanın doğal sınırlarını aşma çabası konusunda olumsuz bakarken 

genetik hastalıkların önlenmesi gibi sağlık sorunları açısından olumlu bakıyorlar. Eğitim seviyesi artıp dini kaygılar azaldıkça 

bu uygulamalara daha olumlu bakılıyor. 

Anahtar Kelimeler: Transhümanizm, genetik, seçilim, CRISPR 

 
 
 
 
 
MP328: DÖNEM BİR ÖĞRENCİLERİNİN TIPTAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELERE YAKLAŞIMI 
 
Eren M.F*, Gönder T.*, Köse O*, Yurtman E.Y.*, Tosun S*, Deliduman B.*, Gülpınar M.A.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Tıp alanındaki teknolojik gelişmeler gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversitemizin dönem bir 
öğrencilerinin güncel teknolojiyi ne kadar takip ettiğini öğrenmek ve bu gelişmelere farklı yönlerden bakış açılarını 
değerlendirmektir. 
Gereç ve Yöntem: Likert tip ölçek kullanılmıştır. Mann - Whitney testi kullanılarak p değerleri hesaplanmıştır. Özellikle 
cinsiyet ile değerlendirme soruları arasındaki korelasyon hesaplanmış ve ''bağımsız t test''i kullanılarak tablolar 
oluşturulmuştur. Çalışmaya Marmara Üniversitesi dönem bir öğrencileri dahil edilmiştir. 
Bulgular: 137 kişiden (68 erkek, 68 kadın, 1 belirtmemiş) dönüt alınmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması ~19'dur (en düşük 
yaş=18, en yüksek yaş=22). Katılımcılar ağırlıklı olarak gelişmeleri ayda bir (%37,8) takip ediyor. Düzenli takip edenlerin 
%43.8'i tıp alanındaki teknolojik gelişmelerin yeterlilik düzeyini 'olumlu' olarak değerlendiriyor (p = 0.003). İlaç dozajlarını 
robotların ayarlamasının güvenilirliğini, katılımcıların %41.6'sı 'kararsızım' olarak bildiriyor (p=0.032). Organ naklini etik 
bulanlar özellikle bu alanda hayvan kök hücrelerinin kullanılmasını da etik buluyor (r=0.509). İnsan vücudunun 
dondurulduktan sonra sağlıklı bir şekilde uyanacağını düşünenler ile bu çalışmaya dahil olmaya gönüllü olanlar arasında bir 
korelasyon (r=0.691) belirlendi. 
Sonuç: Günceli takip etmek bu gelişmelere etik açıdan yaklaşımı da olumlu yönde geliştiriyor. Cinsiyete ve yaşanılan bölgeye 
göre günceli takip etmede bariz bir fark bulunamamıştır. Gelişmelerin 'mesleki açıdan doktorluğu zedelediği' görüşünü 
destekleyecek kaydadeğer bir bulgu yoktur. Tıptaki ilerlemeler ne kadar ileri gitse de temelinde insanın olduğu bu mesleği, 
insanlığın sürdürmeye devam edeceği görüşündeyiz. 
Anahtar Kelimler: tıp, teknoloji, güncel 
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MP329: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ DENEYİMLERİ 

VE GÖRÜŞLERİ 

 
Bayır H.*, Karakuş A.*, Koskuoğlu D.*, Yılmaz A.S.*, Atabay CE.*, Polat Z.*, Gülpınar M.A.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin zaman yönetimi hakkındaki deneyim ve 
görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel olup veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket ile toplanmıştır. Bu çalışmada 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıfta bulunan 223 öğrencinin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Veriler, SPSS 22.0 
programında ki kare testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel önemlilik düzeyi olarak p<0,05 alınmıştır. 
Bulgular: Öğrencilerin %70’ ine ulaşılmıştır. Hedef kitledeki 154 kişinin 108 ’ i hedeflerini aklında tuttuğunu belirtmiştir. 
Hedeflerini aklında tutanların %61’ ini erkekler oluştururken hedeflerini ajanda ile organize eden 18 kişinin %83,3’ ünü 
kadınlar oluşturmuştur. (ki kare, p = 0,005)  Plan hedefinde başarısızlığın etkisi olarak, 154 kişinin %32,5’ i hevesini kıracak 
derecede olumsuz etkilendiğini belirtirken; bu kitlenin ise %66’ sını kadınlar oluşturmaktadır. (ki kare, p = 0,001) Plan 
aksatma unsurlarından biri olan bilgisayar ve video oyunlarının erkekler üzerindeki etkisinin %90 ile kadınlara göre daha 
fazla olduğu gözlenmiştir. (ki kare, p = 0,000) Geç kalma sıklığı kriterimizde cinsiyete bağlı anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır. 
(ki kare, p = 0,280) Katılımcıların bitime tarihi belirleme sorusuna verdikleri cevap ile cinsiyetleri arasında herhangi bir 
istatistiksel ilişkiye rastlanmamıştır. (ki kare, p = 0,282) 
Sonuç: Yapılan araştırmada, kadınlar yaptıkları planları garantiye almak için erkeklere oranla daha sık not alırken planlarını 
gerçekleştiremedikleri takdirde erkeklere nazaran daha fazla olumsuz etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Erkekler ise 
planlarını aklında tutmakla yetinip planlarını gerçekleştiremediklerinde sonraki işlerinde daha aktif olan katılımcı sayısının 
kadınlara oranla daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 
Anahtar Sözcükler:  zaman yönetimi, tıp öğrencisi, plan 
 
 
 
 
MP330: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUM VE KENDİLERİ ÜZERİNDEKİ 
ESTETİK ALGILARINA BAKIŞ AÇISI 
 
Ayhan C.M.*, Artuç C.*, Serttaş K.*, Atasoy L.*, Akdeniz E.*, İnanıcı S.Y.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Estetik algı, objenin ya da olgunun kişide yarattığı hazzı kendisinin fark etme becerisinin gelişmesidir. Estetik 

algı günlük hayattaki birçok alanda etkili olduğu gibi insanların dış görünüşü hakkındaki fikirlerini de etkilemektedir. Bu 

araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) birinci sınıf öğrencilerinin dış görünüşün hayattaki etkileri 

hakkındaki görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) birinci sınıftaki öğrencilere 1 sıralama, 7 likert, 9 çoktan 

seçmeli soru olmak üzere 17 soruluk anket uygulanmıştır. Veri analizi SPSS programında; sıklık dağılımları ve karşılaştırmalı 

verilerde Chi-square testi kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: 201 anket cevaplanmıştır. Katılımcıların %52,2’si (n=105) kadın, %47,8’i (n=96) erkektir. Toplumdaki estetik 

algıların kadınlar üzerinde erkeklere oranla daha çok baskı oluşturduğu %87’lik gibi bir çoğunlukla saptanmış, cinsiyet ve 

cinsiyete baskı ilişkisine bakıldığında anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Katılımcıların %87’si estetik algının şekillenmesinde ve 

değişmesinde yaşadığı çevrenin etkisi olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %75,6’sı estetik algıda oluşacak değişikliklerin 

hayatta da değişikliğe yol açacağını düşünmektedir. Kendi dış görünüşünün başka insanlar tarafından önemsendiğini 

düşünenlerin; başkalarının da dış görünüşünü önemsediği saptanmıştır (p<0,001). Katılımcıların %92’sinin (n=185) sağlık 

sorunlarından bağımsız estetik operasyon geçirmediği saptanmıştır ve estetik operasyon geçirmeyenlerin %87,2’si (n=163) 

estetik operasyona ihtiyaçları olmadığını düşünmektedir. Estetik operasyondan alıkoyan en önemli etkenlerin; operasyonun 

riskli oluşu ve operasyon sonucundan memnun kalınmama ihtimali olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Elde edilen veriler incelendiğinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) birinci sınıf öğrencilerinin estetik 

algılarının kendi hayatlarını ve toplumu etkilediği gibi toplumun da estetik algısının bireylerin düşünce yapısında etki 

yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: estetik algı, estetik operasyon, cinsiyet, baskı 
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MP331: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN HAYATLARINDAKİ DEĞİŞİME TIP 
FAKÜLTESİNİN ETKİSİ 
 
Elmas E.*, Babaoğlu C.*, Seyhan E.*, Oruç F.*, Kaynar F.G.*, İnanıcı S.Y.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi    **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Üniversite bir öğrencinin hayatını büyük değişimlere uğratan bir eğitim sürecidir. Tıp fakültesi de gerek 
yoğun eğitim müfredatı gerek üniversite ortamının getirmiş olduğu çevresel değişimlerle öğrencilerin lisede sahip oldukları 
hayatı birçok noktada değişime zorlamaktadır. Bu çalışmada tıp eğitiminin öğrencilerin hayatları üzerinde oluşturduğu 
ekonomik, sosyal, eğitimsel ve algısal değişimlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanmıştır. Çalışmaya fakültede öğrenim görmekte 
olan 139 dönem 1 öğrencisi katılmıştır. Çalışmanın verileri 15-19 Mart 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama 
aracı olarak 1 tanesi açık uçlu, 18 tanesi çoktan seçmeli, 2 tanesi Likert tipi 21 sorudan oluşan, araştırmacılar tarafından 
geliştirilen, tıp eğitiminin öğrencinin yaşamına etkisini değerlendiren bir anket formu kullanılmıştır. IBM SPSS programında 
analiz edilen verilere, karşılaştırmak için Chi-square testi uygulanmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya katılım oranı %64’tür. Araştırmaya katılan öğrencilerin %7,2'si tıp fakültesini seçtiğine pişman olup bu 
öğrencilerin %50'si fakülteyi seçme sebebini para olarak (p=0,001) belirtmiştir. Öğrencilerin %54,7'si komite sınavına son 1-2 
hafta kala çalıştığını belirtmiştir. Bu öğrencilerin %53,9'unun liseye oranla ders çalışma sıklığının azaldığı (p=0,007) 
gözlemlenmiştir. Öğrencilerin üniversitede gezme sıklığı liseye göre %18 oranında (p=0,000) azalmıştır. Buna rağmen 
öğrencilerin üniversitede aileleri ve arkadaşlarıyla geçirdiği vakitte %5 artış (p=0,092) gözlemlenmiştir. Ayrıca ankete katılan 
öğrencilerin %54'ünün fakülteye başladıktan sonra bıraktığı aktivite olmamasıyla birlikte bu öğrencilerin %58,1'inin sosyal 
aktiviteye katılma sıklığının arttığı (p=0,002) gözlemlenmiştir. 
Sonuç: Çalışmada tıp eğitiminin yoğun programının, dönem bir öğrencilerinin hayatları üzerindeki etkisi araştırılmıştır fakat 
öğrencilerin gerek fakültede ilk yıllarının olması gerek İstanbul gibi bir ilde okumanın getirmiş olduğu sosyal yaşantı ve 
olanaklara sahip olmaları beklenilenin aksine hayatlarında olumsuz ya da sınırlayıcı etki göstermemiştir. Tıp fakültesi 
öğrencilerinin sosyallikten uzak olduğuna ve hayatlarını sadece eğitim odaklı yaşadıklarına dair hipotez böylece 
çürütülmüştür. 
Anahtar Sözcükler: tıp eğitimi, sosyal hayat, üniversite hayatı, lise hayatı 
 
 
 
 
MP332: DÖNEM, D5, M.Ü. TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET SONRASI KARİYER PLANLARI VE BUNUN 
MEVCUT MEZUN VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Yıldırım A.*, Biçer B.*, Tunalı E.*, Özekici H.N.*, Kaya V.*, Çardaklı Z.*, İnanıcı S.Y.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisİ  ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç : Tıp fakultesinden mezun olduktan sonra doktorlar, seçtikleri alanda özelleşirler. Bu çalışmanın amacı 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin mezuniyet sonrası kariyer planları ile ilgili verileri değerlendirmek 
ve Türkiye genelindeki mezun verileriyle karşılaştırmaktır. 
Gereç ve Yöntem: Veri toplamak için 20 soruluk anket dağıttık. Sorularımız test şeklindeydi. 200 kişi arasından 149 yanıt 
alabildik. İsatistiksel analizler için SPSS ve Excel yazılımları kullanıldı. 
Bulgular: Anketimizi yanıtlayanların 80’i erkek, 69’u kadın öğrenciler. Öğrencilerin %56,4’ü hayatının büyük bölümünü bir 
büyükşehirde geçirmiş. İstatistiksel analizler için SPSS ve Excel yazılımları kullanıldı.145 kişi arasından en fazla seçilen tıbbı 
uzmanlık bölümleri: beyin ve sinir cerrahisi (%12,5), kalp ve damar cerrahisi (%11,1), göz hastalıkları (%9,0) (standard sapma 
=9,104). 2017 TUS sonbahar dönemi yerleştirme sonuçlarına göre bu bölümlere 3261 tıp mezunlarının arasından 
yerleşenlerin yüzdeleri: beyin ve sinir cerrahisi (%1,5), kalp ve damar cerrahisi (%1,0), göz hastalıkları (%1,7) (ss=107,12). 
Yüzdeleri oranladığımızda , ankette beyin ve sinir cerrahisini seçenlerle TUS’ta beyin ve sinir cerrahisini seçenlerin oranı 
%800, kalp ve damar cerrahisinde ise bu oran %1000. Ankette hiç seçilmemiş bölümler: anesteziyoloji ve reanimasyon, 
çocuk cerrahisi, radyasyon onkolojisi. 
Sonuç: Anketi yapmadan önce, Türkiye’deki az seçilme oranı sebebiyle ankette de en az seçilmesini beklediğimiz beyin ve 
sinir cerrahisi ile kalp ve damar cerrahisinin ankete göre en fazla seçilmiş olması bu çalışmadan önce beklenilmeyen bir 
sonuçtu. Dağıtılan 200 anket kağıdı arasından 149 kağıdın cevaplı olarak alınılması ve toplanılan anket kağıtlarının 
bazılarında cevaplanmamış soruların olması araştırmamızı limitleyen bir faktördü. 
Anahtar Kelimeler: tıbbi uzmanlık alanı, TUS, kariyer 
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MP333: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANSÜRLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ VE 

TOPLUMUN SANSÜRE BAKIŞ AÇISINA DAİR GÖRÜŞLERİ 

 

İşgüzar B.*, Arbağ G.T.*, Tosun İ.Y.*, Altun K.G.*, Akşahin Y.*, Sönmez Ö.A.*, İnanıcıS.Y.** *Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Söz, yazı, resim ve radyo ile yapılan her türlü yayının ve haberleşme araçlarının yayımlanmadan ve 

gönderildiği kimsenin eline geçmeden önce devletçe kontrol edilmesine sansür denir. Bu çalışma, MÜTF 1.sınıf 

öğrencilerinin sansür hakkındaki düşüncelerini ve toplumun sansüre bakış açısına dair görüşlerini öğrenmek amacıyla 

yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Uygulanan ankette kişisel bilgiler içeren 3, çoktan seçmeli 4, beşli likert türünde 18 olmak üzere 

toplamda 25 adet soru sorulmuştur. Verilerin analizinde IBM SPSS 14.00 programı kullanılmış, değerlendirmede Chi-square 

ve correlation testi uygulanmıştır. p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Dağıtılan 210 anketin 171 tanesinden (%81.4) geri dönüş alınmıştır. Araştırmaya katılanların %51.5'i (n=88) kadın, 

%48.5'i (n=83) erkektir; %95.3'ü (n=163) Türk, %4.7'si (n=8) yabancı uyrukludur. Katılımcıların %81.9'u (n=140) yasaklı 

sitelere giriş yapmıştır. Bu sitelerin başında %80.1 (n=137) ile Wikipedia gelmekteyken Youtube'a giriş %45.0 (n=77), 

Twitter'a giriş %40.9 (n=70)'dur. En çok tercih edilen yöntem %50.9 (n=87) ile VPN kullanımıdır. Türkiye'nin en çok sansür 

uygulanan ülkeler arasında olduğunu düşünenlerin oranı %60.2'dir (n=103) ve RTÜK internet erişim tasarısını katılımcıların 

sadece %18.1'i (n=31) desteklemektedir. Ayrıca kullanılan sansür miktarından dolayı ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında 

olmadığını düşünenlerin oranı ise %41.6'dır (n=70, p<0.05). %70.7 (n=116) sansürün sosyal medyada tepki gördüğünü 

düşünmektedir. %28.7 (n=40) sanal ortamda sansür kullanılması ile engelli sitelere giriş yapılması arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. (p>0.05). Öğrencilerin %75.8'i (n=125) sansür hakkında bilgilendirilmesini desteklemektedir. 

Sonuç: Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun sansüre karşı olduğu ve sansür uygulamalarını fazla bulduğu gözlemlenmiştir. 

Bununla birlikte sansür uygulamalarına rağmen yasaklı sitelere çeşitli yollardan erişildiği saptanmıştır. Ayrıca sansür ve 

uygulamaları hakkında bilgilendirilme talep edilmektedir 

Anahtar Kelimeler: Sansür, sanal ortam, RTÜK 

 
 
 
 
MP334: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN LGBTİ BİREYLERİ HAKKINDA BİLGİ VE 
TUTUMLARI 
 
Gençel A.*, Güçlü M.T.*, Kırcalı M.F.* , Şağam M.*, Kumrulu U.C.*, İnanıcı S.Y** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Günümüzde lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel, interseksüel (LGBTİ) bireyleri toplumumuzun kayda değer 
bir parçasını oluşturmaktadırlar. Toplumda LGBTİ bireyleri hakkında bilgi düzeyleri ve tutumları değişkenlik göstermektedir. 
Yapılan bu araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1. Sınıf öğrencilerinin LGBTİ bireyleri hakkında bilgilerinin 
ve tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma doğrultusunda MÜTF 1. Sınıf öğrencilerine 10 soruluk bir anket uygulanmıştır. Elde edilen 
veriler, SPSS 14.00 programıyla analiz edilerek frekans dağılımları hesaplanmış; karşılaştırmalı analizlerde Mann-Whitney U 
testi kullanılmıştır. p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. 
Bulgular: Öğrencilere uygulanan 200 anketin 173’ünden geri dönüş alınmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %50,9’u 
(n=88) kadın; %49,1’i (n=85) ise erkektir. Katılımcıların %58,9’u (n=102) cinsel yönelimin seçilebileceğini düşünmektedir. 
Öğrencilerin %21,3’ü (n=37) LGBTİ bireylerinin hasta olduğunu düşünmektedir. LGBTİ bireylerinin hasta olduğunu 
düşünenlerin %62,1’i (n=23) cinsel yönelimin ilaç tedavisi ile değiştirilebileceğini, %70,2’i (n=26) de bu bireylerin psikoterapi 
ile tedavi edilebileceğini düşünmektedir. Müslüman katılımcıların, %39,3’ü (n=61) devletin heteroseksüel olmayan (LGBTİ) 
çiftlerin evliliklerine izin verilmesi gerektiğini düşünürken; Müslüman olmayan katılımcıların, %87,5’i (n=14) bu evliliklere 
izin verilmesi gerektiğini düşünmektedir (p<0.05). Katılımcıların %81,1’i (n=137) cinsel yönelimi heteroseksüelden farklı olan 
bireyleri tedavi etmekten çekinmeyeceğini belirtmiştir. Araştırmaya katılanların %45,6’sının (n=77) tanıdığı bir LGBTİ bireyi 
vardır; tanıdığı olanların %80’i (n=60) iş/okul arkadaşları arasında LGBTİ bireylerinin bulunmasından rahatsız olmamaktadır. 
Buna karşın tanıdığı olmayan katılımcıların %47,3’ü (n=43) iş/okul arkadaşları arasında LGBTİ bireylerinin bulunmasından 
rahatsız olmaktadır (p<0.05). 
Sonuç: Yapılan analizlerin sonucunda MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin bu konu hakkındaki bilgi ve tutumlarında cinsiyet ve 
yaşadıkları bölgelerin etkili olmadığı, dini inançların ve tanıdıkları bir LGBTİ bireyi olmasının ise etkili olduğu saptanmıştır. 
Anahtar kelimeler: Cinsel yönelim, hastalık, heteroseksüalite 
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MP335: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIP EĞİTİMİ ESNASINDAKİ SOSYALLEŞME 
DENEYİMLERİ VE KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 
 
Yaman F.*, Şen E.*, Ekinci E.*, Alibaş B.A.*, Şahin R.Y.*, İnanıcı S.Y.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Sosyalleşme deneyimleri; toplumsal etkileşim için gerekli becerileri kazandıran, insanı sosyal sistemin üyesi 
haline getiren süreçteki faaliyetlerdir. Sosyalleşme üzerinde çeşitli değişkenler etkilidir. Bu araştırmada Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencileri üzerindebu değişkenlerin etkisi incelenmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada; demografik, evet/hayır tipi, çoktan seçmeli, açık uçlu ve likert tipi 21 
sorudan oluşan bir anket Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Veriler SPSS 15.0 
programıyla analiz edilmiştir. Sıklık dağılımlarına bakılmış, karşılaştırmalı verilerde Chi-Square testi, Mann-Whitney U testi 
uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 alınmıştır. 
Bulgular: Anket 200 kişiye dağıtılmış, 181 kişiden (%90,5 oranında) dönüş alınmıştır. 181 katılımcının %45,3’ü (n=82) kadın, 
%54,7’si (n=99) erkektir. Katılımcıların sosyalleşme düzeyleri hakkındaki endişeleri değerlendirildiğinde cinsiyet farkı 
yanıtları etkilememiştir(p>0,05). Öğrenciler arasında sosyal olma en çok “arkadaşlarla vakit geçirme (%89)”, en az ise “sosyal 
medyada aktif olma (%16)” olarak değerlendirilmiştir. Ayriyeten harçlıklarının yeterli olduğunu düşünenler (%43,2) 
kendilerini daha sosyal olarak nitelendirmişlerdir (p=0,00). Okulun sosyal imkânlarının yeterliliği sorulduğunda %48,6'sı 
yetersiz olduğunu belirtmiştir. Sosyalleşme için sahip olunan vakitle derslere katılma sıklığı arasında anlamlı ilişki 
saptanmamıştır (p>0,05). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tıp eğitimi esnasında tıp dışında en çok “müzik 
(%22,7)” ve “gezi (%19,9)” ile ilgilenirken, öğrencilerin %5'i hiçbir alanla ilgilenmediğini belirtmiştir. Katılımcıların %59,1’inin 
sosyal medyayı en çok vakit geçirme amacıyla kullandığı belirlenmiştir. Sosyal medyayı sık kullananlar, sosyalleşmelerine 
katkısı olduğunu düşünmemektedir (p=0,011). 
Sonuç: Bulguların analizi sonucunda katılımcıların çeşitli hobilere sahip olduğu, farklı etmenlerin sosyalleşme deneyimleri 
üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Sosyalleşme hakkındaki endişe düzeylerine bakıldığında kadın-erkek katılımcılar arasında 
homojen dağılım görülmüştür. Derslere katılma sıklığıyla sosyalleşme için sahip olunan vakit arasında bağlantı 
bulunamamıştır. Tıp okurken sosyal bir hayat yürütülemez kanısının aksine katılımcıların çoğunun tıp dışındaki alanlarla da 
ilgilendiği görülmüştür. 
Anahtar Sözcükler: sosyalleşme, sosyalleşme deneyimi 
 
 
 
 
MP336: MÜTF 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ TUTUM VE GÖRÜŞLERİ 
 
Kasil B.*, Kayalı A.K.*, Atakul N.*, Güngör M.*, Uysal M.*, İnanıcı S.Y.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Günümüzde cȩsi̧tli nedenlerle artık tıbbi tedavisi mümkün olmayan son dönemdeki hastalıklarda kullanılan 
yöntemlerden birisi organ naklidir. Organ nakli konusunda ileri olduğu kabul edilen ülkelerde bile organ bağısı̧ istenen 
düzeyde değildir ve bu konuda da kesin bir cö̧züm henüz bulunamamısţır. Bu sorunun kaynagı̆nda, halkın hayattayken ve 
öldükten sonra yakınlarının organlarını bagı̆sļama konusunda cȩkimserliği yatmaktadır. Bu araştırma, Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dönem-1 (MÜTF-D1) öğrencilerinin organ bağışı ile ilgili bilgi ve tutumlarını değerlendirmek amacıyla 
planlanmış ve uygulanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma, 181 tane MÜTF-Dönem 1 öğrencisi katılmıştır. Bu katılımcılardan anketteki araştırmacılar 
tarafından hazırlanan 22 adet soruya kendilerine uygun şekilde cevap vermeleri istenmiştir ve bunun neticesinde veriler 
toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizi SPSS 14.0da değerlendirilmiş, verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler 
kullanılmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların %49.7’si (n=90) erkek, %49.7’si (n=90) kadındır. İleride organ bağışında bulunmak isteyenlerin oranı 
%55.2 (n=100) ‘dir. Kadınların %52.2 (n=47)’si , erkeklerin de %57.8 (n=52)’i organ bağışında bulunmak istemektedir. 
Yaşadığı yerleşim yeri ile organ bağışı hakkındaki tutumu arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır (p=0,843). Ülkemizdeki 
organ bağışı kampanyalarını %3.9’u (n=7) yeterli bulurken %58.6’sı (n=106) daha yeterli bir hale getirilebilir demiştir; %37’si 
(n=67) yetersiz olduğunu düşünmektedir. Organ bağışı hakkında en çok bilgi edinilen kaynakların başında %76.8 (n=139) ile 
internet, %70.2 (n=127) ile okul ve %49.7 (n=90) ile kamu spotu gelmektedir. 
Sonuç: En çok bilgi edinilen kaynak internet olarak saptanmıştır. Bir diğer bulgu; Türkiye’deki düşük organ bağış oranına 
karşın dönem-1 öğrencilerinin büyük çoğunluğu organ bağışına sıcak bakmaktadır. Katılımcılarda büyükşehirde yaşayanlar 
çoğunlukta olduğundan organ bağışı hakkındaki tutumlar ile anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. 
Anahtar Kelimeler: organ bağışı, tutum, bilgi, MÜTF-D1 
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MP337: STUDYING HABITS AND PERFORMANCE EFFECTIVeNESS AMONG FIrST YEAR MEDICAL STUDENTS 
 
Al Maghrabi S.*, Al Momen B.*, Al Sultan M.*, Shaheen N.*, İnanıcı S.Y.** 
*Marmara University Faculty of Medicine 
**Marmara University Faculty of MedicineDepartment of Medical Education 
 
Introduction and Purposes: Medical students considered smart. Although being smart is an important factor, student's 
habits play a crucial role in their performance. Different habits can be followed to achieve a certain goal but these habits 
absolutely differ among students. In this research, our aim was to investigate First year medical student's studying habits 
and performance effectiveness. 
Methods and Materials: The data was collected using questionnaires that consisted of 24 questions covering two main 
areas: Learning style and studying resources. The questions were open-ended, yes/no and Likert-type of questions. The 
questionnaires were distributed to students in the classroom and in the canteen. 160 questionnaires were distributed, 149 
were filled out. Chi-square test, descriptive and frequency analysis and crosstabs was performed on SPSS Statistics Package 
15. 
Results: 51% (n=76) of the participants were males, 49% (n=73) were females. 57% (n=85) of students studied preparation 
year, 43% (n=64) didn't study preparation year. Grades mean of studentswere between (55-69). Studying hours mean was 
7.82 hours a week. 84.6% (n=126) didn't take private classes. 52.7% (n=77) study at home. 92.5% (n=135) think their English 
has improved. A significant connection has been approved between attending classes and getting higher grades (p=0.028). 
Conclusion: Our data has shown that most of medical students in the first year has applied to university by their own 
desire. In addition, over half of the students attend the lectures regularly, mostly has visual learning style and used slides 
(Which is given by the professor) as the main study resource. There was no significant difference in gender except in the 
aspect of studying regularity which shows higher percent in males than females. 
Keywords: learningstyle,habits, performance 
 
 
 
 
 
MP338: STUDYING MEDICINE IN FOREIGN LANGUAGE AMONG FIRST YEAR MEDICAL STUDENTS 
 
Busaleh M. *, Alharbi M.*, Hobrom F*, Alatwei M.*, İnanıcı S.Y.** 
* Marmara University School of Medicine 
**Marmara University School of Medicine Department of Medical Education 
 
Introduction and Purposes: It is obvious that studying medicine is associated with various difficulties and studying it in a 
foreign language plays a role in it. Our aim is to have an idea about student’s opportunities and obstacles of studying in 
foreign language. 
Method and Material: Questionnaires were distributed to 134 first year medical students, the data was collected by using 
questionnaires that consisted of 18 questions, covering 3 main areas: difficulties faced during studying and examining in 
foreign language, ways to deal with difficulties, students’ opinion about studying in foreign language. 
Results: 51.5% (n=69) of participants were females. Out of (n=51) 38.6% students without English preparation year, (n=33) 
25% had no effect on their grades. (n=22) 18.6% students found studying in English very interesting and they enjoy learning 
with it. And when it comes to the best way for understanding the lectures, watching videos on YouTube was the best way 
for (n=57) 48.3% of students. 
Conclusion: Our data has shown that first year medical students who are studying in foreign language had spent long time 
studying this language and less time is needed to translate their lectures. Eventhough a lot of students had preparation 
year, they still have more negative effects on their grades. Nearly half of the students prefer to understand the lectures by 
watching videos on YouTube and reading textbooks. After all, studying medical in English language helps to keep your 
knowledge updated with and about the world. 
Keywords: Difficulties due to language, strategies, opinions 
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