
2010, Cilt 23, Ek 2 

www.masco.web.tr 



Organizasyon Komitesi 

Organization Committee 

 
Başkan President 

Prof. Dr. Davut Tüney (Dekan Dean) 

MaSCo Organizasyon Komitesi 
MaSCo Organization Committee 

Eğitimciler Kurulu Teachers’ Committee 
 Dr. Pemra Ünalan, Dr. Sibel Kalaça, Dr. Serap Çifçili, Dr. Arzu Uzuner,  Dr. Mehmet Akman, Dr. Çiğdem Apaydın Kaya,  

Dr. Özlem Sarıkaya, Dr. M. Ali Gülpınar, Dr. Bülent Karadağ, Dr. Gürsu Kıyan  
 

Öğrenciler Kurulu (Students’ Committe) 
Raif Yıldız, Erkut Etçioğlu, İlkay Ergenç, Hazal Erdem, Hüseyin Acar, Ecem Atak, Aydan Çağlar, Ceren Kaypak, Başak E. Usta, 
Levent Oğuzhan Demirel, Pıbar Kuru, Rıza Gücal, Yasemin Çomak, Damla Balcı, Didem Dizdar, Sefa Tuncer, Gökhan Tazegül, 

Kubilay İşsever, Furkan Tatar 

En iyi Poster ve Sözlü Sunum Ödülleri Jürisi 
Best Poster and Oral Presentation Awards Jury 

Prof. Dr. Ayşe Özer, Prof. Dr. Harika Alpay, Prof.Dr. Berrak Yeğen, Prof.Dr. Oya Gürbüz, Prof.Dr. Filiz Onat, Prof.Dr. Osman 
Yeşildağ, Prof.Dr. Serhan Tuğlular, Prof.Dr. Arzu Denizbaşı, Prof. Dr. Goncagül Haklar, Prof.Dr. Gülseren Akyüz, Doç.Dr. Sibel 

Kalaça, Doç.Dr. Ali Serdar Fak, Doç.Dr. Arzu Uzuner, Doç.Dr. Dilek Gogas, Doç.Dr. Gürsu Kıyan, Doç.Dr. Bülent Karadağ, Doç.Dr. 
Pemra Ünalan, Doç.Dr. M. Ali Gülpınar, Doç.Dr. Özlem Sarıkaya, Doç.Dr. Kaan Kora, Doç.Dr. Mehmet Koç, Yrd.Doç.Dr. Serap 

Çifçili, Yrd.Doç.Dr. Can Erzik, Dr. Çiğdem Apaydın Kaya, Figen Kahyaoğlu, Fatma Yıldırım, Eren Şahin, Fatih Karagüzel, Sanem 
Aykan, Ceren Bibinoğlu, Handan Umur, Mehmet Demir, Ahmet Malik Öğün, Feridun Elmas, Ersin Baltacı, Seda Baş, İrem Çelik, 

Berna Karabina, Hacer Arıkan, Yağmur Seren, Aslıhan Avan, Kenan Öztürker, Mandana Nikoo, Betül Eser, Emine Özdemir, Nadide 
Gül Özcan, Neşe Çotur 

İletişim Adresi Contact Address 
 Pemra Ünalan,  pcunalan@gmail.com 

Marmara Ü. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 34662 Altunizade 
Marmara Univ. School of Med. Dept. of Family Medicine, 34662 Altunizade, Istanbul 

Kongre kitabı: Mehmet Akman, Çizimler: Çağrı Kalaça, Afiş: Levent Oğuzhan Demirel 

 

KUG-Klinik Uygulamaya Giriş Programı Eğiticileri 

ICP-Introduction to Clinical Practice Program Tutors 
1.Yıl: 

Pemra Ünalan, Mehmet Akman, Arzu Denizbaşı, İlker Yağcı, Dilek Seçkin, İpek Midi, Yunus 
Yavuz, Mehmet Koç, Hakkı Arıkan, Özlem Güneysel, Bülent Erol, Korkut Bostancı, Bülent Karadağ, 
Arzu Uzuner, Özlem Sarıkaya, Mehmet Ali Gülpınar, Mehmet Akman, Çiğdem Apaydın Kaya, Can 
Erzik, Mustafa Akkiprik 

2.Yıl: 

Serap Çifçili, Pemra Ünalan, Mehmet Akman, Çiğdem Apaydın Kaya, Sibel Kalaça, Nilüfer Özaydın, 
Ahmet Topuzoğlu, Pınar Ay, Seyhan Hıdıroğlu, Mustafa Taşdemir, Melda Karavuş, Hasan Raci 
Yamanlı, Aysel Gürkan, Ükke Karabacak, Bilgi Gülseven,  Mehmet Ali Gülpınar, İnci User, Özlem 
Sarıkaya, Sertaç Ara Güleri, Tolga Güven 

3. Yıl: 

Pemra Ünalan, Serap Çifçili, Arzu Uzuner, Mehmet Akman, Çiğdem Apaydın Kaya, Aysel Gürkan, 
Bilgi Gülseven, Sibel Kalaça, M.Ali Gülpınar, Özlem Sarıkaya, Neşe İmeryüz, Özlen Atuğ, Tevfik 
Yoldemir, İpek Midi, Üroloji Anabilim Dalı, Bahadır Güllüoğlu, Kaan Kora, Nilüfer Özaydın, Mustafa 

MaSCo             



      

 1 

MaSCo
2010

Taşdemir, Ayşegül Yağcı, Nesime Yaycı, Serdar Sülün, Onur Özlem Köse, Bülent Karadağ, Fazilet 
Karakoç, Beste Melek Atasoy, Ufuk Abacioglu, Fulden Yumuk, Faysal Dane 

 

 
 

Program 

 

 

 17 Mayıs 2010 Pazartesi 

08.45-09:15 Açılış Opening Ceremony  

09:15-10:30 

Panel 
 

Tıp Eğitimi: Deneyimlerimizle Eğitim Programlarımız 
Medical Education: Experience of Medical Programs 

Doc.Dr. Ozlem Sarıkaya 
Prof.Dr. Berna Musal  

Tuğba Balkaya 
  Prof. Dr. Zeynep Solakoglu 

 Eren Yılmaz 
Ersin Baltacı  

 

  10:30 –10:45 
Kahve Arası 

Coffee Break 

10:45 -11:30 
Poster Yürüyüşü 

Poster Walk 

11:30-12:30 Sözel Sunumlar 
 

Oral Presentations 

12:30-13:30 
Öğle Yemeği  

Lunch 

14:00-17:00 
Atölye Çalışmaları  

Workshops 
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Program 

 

 18 Mayıs 2010 Salı 

09:00-10:10 

Panel 
 

Güç Durumlarda Hastayla İletişim 
Communicating Difficult Issues 

 
Prof. Dr. Serdar Turhal 
Doç. Dr. Gül Başaran 
Doç.Dr. Kemal Kuşçu 

 

10:10-10:30 
Kahve Arası  

 

Coffee Break 

10:30-11:40 

Panel  

Eşcinselliğe Karşı(t) Tutum ve Önyargılar 
Homofobia 

 
Ecem Dalgakıran 

Avukat Fırat Söyle 
İnt. Dr. Hande Alibaş 

İnt. Dr. Murat Karabacak 
 

11:40-12:40 
Sözel Sunumlar 

 
Oral Presentations 

12:40-13:30 
Öğle Yemeği  

 
Lunch 

13:30-14:30 
Sözel Sunumlar  

 
Oral Presentations 

14:30-14:45 
Ara 

 
Break 

14:45-16:00 

Eş-zamanlı Konferanslar 
Parallel Conferences 

 
Beden Zihin Birlikteliği 

The Unity of Body and Mind  
 

Dr. Axel Würz 
 

Türkülerde Hekimlik ve İyi Hekim Olmak 
Folk Songs and Being a Good Physician 

 
Doç.Dr. Sait Eğrilmez 

16:00-16:30 
Kahve Arası 

 
Coffee Break 

16:30–18:00 
Ödül Töreni ve Kapanış  

 
Presenting the Awards and Closing Ceremony 
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19:30 Yat Gezisi 
Boat Tour 

  

  

 

 

Konferanslar 

Conferences 
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İlk Gün First Day 

Açılış Opening - Panel 

17 Mayıs 2010 

Reşat Kaynar Salonu Reşat Kaynar Hall 

 

08:45 – 09:15 Açılış Opening  

Prof. Dr. Davut Tüney’in katılımıyla (Dekan Dean) 
  

09:15 – 10:30 Panel 

Tıp Eğitimi; Deneyimlerimizle Eğitim Programlarımız 

 Medical Education: Experience of Medical Programs 

Başkan/Chairman:  

Doç.Dr. Özlem Sarıkaya, M.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Katılımcılar/Participants:  

Prof. Dr. Berna Musal, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı  

Tuğba Balkaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi 

Eren Yılmaz, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Öğrencisi 

Ersin Baltacı, M.Ü. Marmara Tıp Fakültesi Öğrencisi 

 
 
 
 
 

Genç hekimleri, Türkiye'nin birbirinden değişik bölgelerindeki sağlık sorunlarına çözüm üretebilmeleri için 
hazırlamayı amaçlayan farklı eğitim programları, çeşitli eğitim stratejileri ve yöntemleri, zengin öğrenme 

ortamları...Öğrenciler ve öğretim üyelerinin deneyimleri üzerinden mezuniyet oncesi tıp eğitiminin 
olanakları, sorunları ve beklentileri... 

 

 

 

 

 

Hazal Erdem, Hüseyin Acar, Kübra Demir (Moderator)
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İkinci Gün Second Day 

Panel 

18 Mayıs 2010 

R Salonu R Hall 

 

09:00 – 10:10 Panel 

Güç Durumlarda Hastayla İletişim  

Communicating Difficult Issues 

Başkan/Chairman:  

               Doç.Dr. Serdar Turhal, M.Ü. Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı 

Katılımcılar/Participants:  

      Doç. Dr. Gül Başaran, M.Ü. Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı 
      Doç.Dr. Kemal Kuşçu, M.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 
   

 

 

 

 

Kötü Haber hastanın mevcut durumu ile kendi algısı arasında farklılık olması durumudur. Bu nedenle kötü haber 
paylaşılmadan önce hastanın durumundan ne kadar haberdar olduğu öğrenilmelidir. Ana kural kötü haberin 
paylaşılmasından önce sorular sorularak hastanın ne kadar bilgi sahibi olduğunun anlaşılmasıdır.  
Kötü haberin hasta ile uygun bir şekilde paylaşılmasında öncelikli kural ortamın bu iletişime uygun olmasıdır. Bu 
konuşma oturarak yapılmalıdır. İyi bir anamnez alma tekniğindeki kurallar bu haberin paylaşımı sırasında da 
geçerlidir. İki ayak da yere basacak şekilde oturulmalı, hafifçe öne doğru eğilmeli, hastanın gözüne bakılarak 
konuşulmalı, hasta konuşmak istediği zaman susup dinlenilmelidir. Hastanın duygularını ifade etmesini 
kolaylaştırıcı yaklaşımlarda bulunulması da doğru olur. Hastanın durum algısının ne olduğunu anlamak için uygun 
sorular sorulmalıdır. Hasta hangi lisanla durumunu ifade ediyorsa örneğin; akciğer filmimde “duman” görüldü 
diyorsa açıklamaya başlanırken “duman” ifadesi kullanılarak açıklama yapılmalıdır.  
Davet: Burada hastanın kötü haberi ne kadar öğrenmek istediğini anlamamızı kolaylaştıracak bir takım sorular 
sorulmalıdır. Örneğin yapı olarak kötü haberleri bilip ona göre davranmak isteyen mi yoksa bunu duymak 
istemeyen bir insan mı olduğunun anlaşılmasına yönelik kişilik özellikleri sorgulanmalıdır.  
Bilgi Seviyesi: Burada yine açıklama yaparken hastanın kullandığı lisana dikkat edilmesi hatırlanması gereken 
önemli bir durumdur. Bilgiler küçük parçalar halinde verilmelidir. Hastanın anlatılan bilgileri algıladığı sıkça kontrol 
edilerek doğrulatılmalıdır. Hastanın konuşurken nasıl tepkiler gösterdiğine dikkat edilmeli, buna yönelik değişiklikler 
yapılmalıdır.  
Empati: Hasta ile aynı fikirde olmak zorunluluğu yoktur. Yalnızca hali hazırdaki duygulanımına yol açan durumlar 
anlaşılmalı ve bu durumun anlaşıldığı ifade edilmeli, hastaya hissettirilmelidir.  
Yorum/Özet: Kötü bilgiler verildikten sonra bir plan yapılmalı, hasta bir sonraki adımda neler yapılacağını bilmeli, 
durum özetlenmeli ve bir daha sizi ne zaman göreceği ile ilgili kafasında net bir plan oluşmalıdır.      

 

 

 

 

 

Canan Şehit (Moderator) 
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İkinci Gün Second Day 

Panel 

18 Mayıs 2010 

R Salonu R Hall 

 

 
10:30 – 11:40 Eşcinselliğe Karşı(t) Tutum ve Önyargılar 
   Homofobia   

  

 

  Ecem Dalgakıran  Lambda İstanbul 
  Fırat Söyle, Avukat – Lambda İstanbul 
  İnt. Dr. Hande Alibaş, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  İnt. Dr. Murat Karabacak, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

Lambdaİstanbul 1993 yılından beri lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve 

transseksuel (LGBTT) kadın ve erkeklerin hak mucadelesi verdikleri yatay 

örgütlenen, bir çok konuda hak savunuculuğu yapan ve tamamen gönüllülerden 

oluşan bir örgütlenmedir. 2006 yılında dernekleşen Lambdaİstanbul uzunca 

bir süre boyunca var oluş nedeninden dolayı hukuk mücadelesi vererek 

kendisini kabul ettirmiştir. 

 

LGBTT bireyler lehine yasal mevzuatta açık bir hüküm olmamasından dolayı 

hayatın pek çok alanında mağdur edilmektedirler. Bu mağduriyetler çok 

yönlü olup gerek devlet eli ile gerekse sivil kişilerce yaratılmaktadır. 

Yaşam hakkından, sağlık, egitim, çalışma, askerlik, barınma, örgütlenme 

gibi temel hak ve hürriyetlere kadar pek çok konuda LGBTT bireyler 

ayrımcılığa ve homofobiye maruz kalmaktadırlar. Ancak tüm bu olumsuzluklar 

karşısında LGBTT bireyler bir araya gelebilmekte ve varoluşlarına dair söz 

sahibi olabilmektedirler. LGBTT bireyler yanlış ve yanlız değiller. 

 

 

 

 

Büşra Ejderoğlu (Moderator)



      

 7 

MaSCo
2010

 

 

İkinci Gün Second Day 

Eş-zamanlı Konferanslar 
Parallel Conferences  

18 Mayıs 2010 

 

R Salonu R Hall 

 

 
 14:45 – 16:00 Türkülerde Hekimlik ve İyi Hekim Olmak 
   Folk Songs and Being a Good Physician 
 

   

Doç.Dr. Sait Eğrilmez, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

 

1969 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinin Özbağı köyünde doğmuştur. İlkokul yıllarında doktor olmaya karar veren ve 
mümkün olursa göz hekimi olmayı içinden geçiren Sait Eğrilmez, 1992 yılında "Tıp Doktoru" olur. Aynı yıl EÜTF Göz 
Hastalıkları Anabilim Dalı'nda ihtisasa başlar, 1997 yılında "Göz Hastalıkları Uzmanı", 2005 yılında "Üniversite 
Doçenti" olur.  Halen EÜTF' nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Uluslararası platformda 20, ulusal platformda 
50'nin üzerinde bilimsel makale ve 100'ün üzerinde bildirisi bulunan Eğrilmez, ağırlıklı olarak halk arasında "Göz 
Nakli" ameliyatı olarak bilinen "Kornea nakilleri" konusunda çalışmaktadır. Türk Halk Müziği (THM) ile de yakından 
ilgili olan Eğrilmez, her yıl THM dinletileri düzenlemekte, yerel ve ulusal yayın organlarında "Aşık Veysel" konulu 
programlara katılmaktadır. Ege üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerine mesleki yaşamlarının başında 3 yıldır 
"Türkülerde Hekimlik – İyi Hekim Olmak Kavramı" başlıklı sunumu ders olarak da veren Doç. Dr. Sait Eğrilmez, 
şimdiye dek aynı sunumu Dokuz Eylül, Hacettepe, Adnan Menderes, Kocaeli, Celal Bayar, Afyon-Kocatepe, 
Pamukkale, Çukurova, İstanbul Üniversitelerinin Tıp Fakülteleri’nde de vermiş olup, sunumu ders programının bir 
parçası olarak Kocaeli ve Aydın Adnan Menderes Üniversiteleri'nin tıp fakültelerinde de 2 yıldır tekrar etmektedir.  
Türkülerin tıp eğitiminde ders aracı olarak kullanılabileceğini örnekleyen ilk kişidir.  

  

Sunumumda neler var? 

Hekimin yüz ifadesi 

Hekim-hasta ilişkisinde sosyoekonomik sınıf farklılığının etkileri 

Çocuk hastalara yaklaşım 

Empati (iyi-kötü) ve sonuçları 

Hasta mahremiyeti 

Sır saklama yükümlüğü 

Hekimin topum gözünde yeri 

Öğrenci geri bildirimleri  

Tümüyle türkülerden örnekler verilerek müzikal bir sunum ile anlatılacak. 

 

Mahmut Doğan (Moderator) 
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İkinci Gün Second Day 

Eş-zamanlı Konferanslar 
Parallel Conferences  

18 Mayıs 2010 

 

Dönem III Amfisi   Year III Hall 

 

 

 14:45 – 16:00  Beden Zihin Birlikteliği 
   The Unity of Body and Mind  

 

  

   Dr. Axel Würz, is a member of the Psikiyatri AD, Marmara Üniversitesi as Guest Lecturer. 
He completed both medical school and specialist training in Neurology in Germany. He lived in London, England 
between 2000 and 2008 where he trained in psychiatry and in a broad range of psychotherapeutic treatments with 
an emphasis on Cognitive-Behaviour Therapy. He is a specialist psychiatrist in psychotherapy and member of the 
Royal College of Psychiatrists, United Kingdom. 

 

Medicine has made huge progress to understand the structure and function of the human body and this has helped 
to develop many new exciting therapies. However, we are only at the beginning of understanding how the body 
and mind are a unity and how ‘psychological factors’ influence health and illness.  
 
Although the concept of ‘stress reaction’ has been around for some decades the far-reaching consequences on the 
immune, the cardiovascular and other body systems begin to emerge only now. The influence on brain function 
and structure in areas such as the hippocampus and amygdala are evidence that body and mind cannot be seen as 
separate systems but must be viewed as a unity.  
 

Fascinating research studies have also demonstrated how mood and factors such as self-esteem influence the 
vulnerability for and the chances of recovery from illness as well as general longevity. In order to work towards 
greater health in the general population these factors have to be considered in medicine as well as in devising 
public policies. 

 

 

Fatih Mert Doğukan (Moderator) 
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Sözel Sunumlar 

Oral Presentations 
 

 

 

o Dönem 2 - Sağlık ve Toplum 
Year 2 - Health and Society (H&C) 

 

 

 

o Dönem 3 – Hastalarımız ve Hastalıklar 
Year 3 – Our Patients and the Diseases (OP&D) 
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17 Mayıs 2010 

 

 

11:30-12:30 
 

INFLUENZA ve DONÖRLER 
Dönem 1 Anfisi 

Year 1 Hall 

Oturum Başkanı Moderator 

Şafak Recep Yaşar 

 

 

1. HASTANE ÇALIŞANI SAĞLIK PERSONELİNİN VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN INFLUENZA A/H1N1’E KARŞI AŞILANMA 
DENEYİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

2. H1N1 PANDEMİSİ RİSK İLETİŞİMİNDE BASININ ROLÜ  

3. MÜTF HASTANESİ’NDE TAKİP EDİLEN BÖBREK ALICILARININ DONÖRLERİNİN UZUN DÖNEM GENEL SAĞLIK 
DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Konuk Sunum: 

EFFECT OF DİSCONTİNUATİON OF ACEI / ARB TREATMENT DUE TO HYPERKALEMİA ON PROGRESSİON OF 
DİABETİC NEPHROPATHY 

 

 

Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartışma süresi ayrılmıştır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:1; 17 May 2010, OP&D 

HASTANE ÇALIŞANI SAĞLIK PERSONELİNİN VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN INFLUENZA A/H1N1’E 
KARŞI AŞILANMA DENEYİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Turan N., Gündoğmuş A., Koç E. 

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü’nün FazVI pandemi kabul ettiği İnfluenza A/H1N1’in bulaşını önlemek ve 
morbidite/mortalitesini azaltmak için en etkili yol olarak kabul gören aşılama, kamuoyundaki tartışmayla birlikte 
ülkemizde bir program çerçevesinde halkın hizmetine sunulmuştur. Hastane çalışanı sağlık personelinin ve 
üniversite öğrencilerinin bu aşı kampanyası konusundaki görüş ve deneyimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmaya katılmayı kabul eden 163’ü tıp öğrencisi (TÖ), 90’ı diğer üniversite 
öğrencilerinden oluşan toplam 253 öğrenciyle, 125’i hekim, 122’si diğer sağlık çalışanı (DSÇ) toplam 247 sağlık 
çalışanına Marmara Üniversitesi Hastanesi ve Haydarpaşa Kampüsü’nde Mart 2010’da yüz yüze görüşme 
yöntemiyle anket uygulanmıştır.                 
Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 26’dır ve %47,7’si erkektir. Katılımcıların %48’i aşı yaptırmış olup, 
aşıyı yaptıranların gerekçelerinin başında (%73) “H1N1’e yakalanmaktan korkmalarının” geldiği, aşıyı 
yaptırmayanların gerekçelerinin başında ise (%42,1) “Deneme aşamasında bir aşıda denek olarak kullanılacağı 
endişesinin” geldiği saptanmıştır. Aşılananların %88,4’ü aşıyı grip belirtilerinden önce yaptırdığını, %15,5’i ise 
aşılandıktan sonra grip geçirdiğini beyan etmiştir. En yüksek aşı olma yüzdesinin hekimlerde (%63) olduğu, bunu 
DSÇ ile TÖ’lerinin izlediği ve bu bakımdan gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Aşılananların 
%33,9’unda advers/yan etki görüldüğü (en sık halsizlik, kas ağrısı ve ateş) saptanmıştır. “Gelecekte benzer bir 
pandemide devletin aşılama kampanyası olsa aşı yaptırır mıydınız?” sorusuna katılımcıların %31,9’unun “evet” 
yanıtı verdiği ve bu yanıtı verenler kendi grupları içerisinde incelendiğinde hekim (%41,1) ve TÖ’lerinin (%42,1) 
diğer gruplara göre daha yüksek oranda aşı yaptırma eğiliminde oldukları gözlemlenmiştir.            
Sonuç: Pandemik aşı yaptırma deneyimleri ve görüşleri incelendiğinde, hekim ve tıp öğrencilerinin, diğer sağlık 
çalışanlarına ve diğer öğrencilere göre daha yüksek oranda aşının yapılması yönünde olumlu tutum sergiledikleri 
dikkati çekmektedir. Tıp mensuplarında durum daha iyi gibi dursa da, genel olarak bu son uygulamanın, pandemik 
aşılama kampanyalarına olan güveni olumsuz etkilediği düşünülebilir. 

Danışman: Dr. Ahmet Akıcı 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:2; 17 May 2010, H&C 

H1N1 PANDEMİSİ RİSK İLETİŞİMİNDE BASININ ROLÜ  

Slocum A., Satılmış A.B., Eser B., Artar D., Söğütlügil K. 

Giriş: Risk iletişimi, sağlıkla ilgili risklerin düzeyi konusunda ilgililer arasında enformasyonun iletilmesi eylemi; 
ayrıca bu tür risklerin önemi veya kararların, eylemlerin ve politikaların risklerin kontrolü için kullanımı olarak 
tanımlanmaktadır. Risk iletişimi konusu 2003’de yaşanan SARS salgınından sonra önem kazanmıştır. Bu 
araştırmada, ülkemizde ilk vakanın 15 Mayıs 2009’da görüldüğü H1N1salgını ile ilgili olarak yazılı basında yer alan 
haberler kullanılan dil, içerik, gösterilen referanslar ve doğruluk açısından değerlendirilmiştir.         
Yöntem: Kalitatif bir araştırmadır. En yüksek tirajlı iki günlük gazete olan Posta ve Zaman gazetelerinde 15 Mayıs- 
31 Aralık 2009 tarihleri arasında H1N1 ile ilgili çıkan bütün haberleri kapsamaktadır. Gazetelerde yer alan H1N1 
haberlerinin standart bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla 16 soruluk bir veri giriş formu 
oluşturulmuştur. Gazeteler önce H1N1 ile ilgili haber varlığına göre ayrılmış, saptanan haberler 5 araştırıcı 
tarafından paylaşılmış, değerlendirilmiş ve standart forma kaydedilmiştir.           
Bulgular: 32 haftalık salgın sürecinde yayınlanmış olan toplam 462 gazete incelenmiş, ve H1N1 ile ilgili toplam 
665 haber bulunmuştur. Bunlardan 406’sı Zaman gazetesinden, 259’u Posta gazetesindendir. İki gazete arasında 
H1N1 ile ilgili haberlerin veriliş biçimi açısından önemli farklar görülmüştür. Haberler genel olarak dış haberler, 
vaka ve ölüm sayıları, korunma yöntemleri ve aşı, alınan önlemler, tedavi, hastalık ve hastalığın yayılımı başlıkları 
altında toplanmıştır. Haberlerde ağırlıklı olarak ölüm, risk, aşı, salgın, panik, alarm, tehlike, şüphe kelimeleri 
geçmektedir. İlk aylarda yurt dışından gelen haberler ağırlıklı iken, süreç ilerledikçe ve vakalar ülkemizde artmaya 
başladıkça yurt içi haberler artış göstermiştir. Eylül ayından itibaren daha çok hastalığa dair bilgilendirme ve 
ülkemizde alınan önlemlerden bahsedilmiştir. Aşılama çalışmaları ile ilgili haberler en çok Kasım ayında yer 
almaktadır.                       
Sonuç: İncelenen haberlerin çoğunluğu bilgilendirici olarak nitelendirilmiştir. Ancak risk iletişimi açısından çok 
sayıda gereksiz sayılabilecek haber de bulunmaktadır. Yayınlanan bu haberlerin tümü okurların H1N1’e ve salgın 
sürecine yaklaşımlarına şekil vermişlerdir. 

Danışman: Dr. Sibel Kalaça    
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:3; 147May 2010, OP&D 

MÜTF HASTANESİ’NDE TAKİP EDİLEN BÖBREK ALICILARININ DONÖRLERİNİN UZUN DÖNEM GENEL 
SAĞLIK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çelik Ç., Çetiner D., Üneşi E., Kabaalioğlu M. 

Giriş: Böbrek vermenin donörler için sonuçları kesin olarak bilinmemektedir. Böbrek vericileriyle ilgili verilerin 
yetersizliği sebebiyle MÜTF Hastanesi’nde takip edilen böbrek alıcılarının donörlerini böbrek fonksiyonları ve 
psikososyal parametreler açısından değerlendirmeye karar verdik. Amaç: MÜTF Hastanesi’nde gerçekleştirilen canlı 
vericiden böbrek nakillerinde böbrek donörlerinin uzun dönemde böbrek fonksiyonlarının, psikososyal ve genel 
sağlık durumlarının değerlendirilmesidir.               
Yöntem: MÜTF Hastanesi’nde canlı donörden böbrek nakli yapılan toplam120 hastanın dosyalarından 96 böbrek 
vericisinin telefonları bulundu, 83 tanesine telefonla ulaşıldı. MÜTF Hemodiyaliz ünitesine davet edilen böbrek 
donörlerine genel sağlık durumlarını değerlendirmek ve böbrek vericisi olma ile ilgili duygularını genel anlamda 
belirlemek üzere anket uygulandı, kan basınçları, ödem varlığı, kan ve 24 saatlik idrar tahlilleri değerlendirildi. 
Anket formu, muayene bulguları ve laboratuar sonuçları değerlendirildi. Sonuçlar konusunda hastalar ayrıca 
çağırılarak bilgilendirildi. Veri analizinde SPSS 16.0 kullanıldı, p<0.05 anlamlı olarak değerlendirildi.         
Bulgular: 38 donör (13 Erkek (%34,2):(%65,8) 25 Kadın) kontrolden geçirildi. Nakilden sonra geçen   ortalama 
süre 5,34 yıl idi. Donörlerin transplant (tx) öncesi vücüt kitle indeksi ortalamaları 27,01;güncel ortalamaları 
28,67’idi. Donörlerin tx öncesi GFR ortalamaları 115,22, kreatinin ortalamaları 0,82; güncel  GFR ortalamaları 
78,16; kreatinin ortalamaları 0,96;  güncel Hba1c ortalamaları 5,32’idi. Sistolik kan basıncı ortalamaları 
125,47;diastolik kan basıncı ortalamaları 78,31 idi. Tx öncesi donörlerin %2,6’sı antihipertansif, %10,5’i düzenli 
analjezik kullanıyorlardı. Tx sonrası %15,8’inde idrar yolu enfeksiyonu, %5,3’ünde vajinal enfeksiyon, %28,9’unda 
hiperlipidemi, %18,4’ünde DM, %13,2’sinde hipertansiyon ortaya çıkmıştı. Tx sonrası donörlerin %10,5’i 
antihipertansif, %18,4’ü antihiperlipidemik, %10,5’i antidiyabetik ilaç kullanmaktaydı. Donörlerin 4’nün (%15,3)şu 
anki GFR’si 60’ın altındaydı. Donörlerin hepsi böbreğini vermiş olmaktan ötürü mutluydu (%100). Donörlerin 
%39,5’i ilerde böbrek hastası olmaktan korktuğunu ifade ederken; %60,5’inin böyle bir endişesi yoktu.         
Sonuç: Böbrek donörlerinin uzun dönemde GFR’leri düşmekte, kreatinin değerleri yükselmekle birlikte yine de 
normal sınırlar içinde kalmaktadır. Postopreatif dönemde uzun dönemde bu kimseler için risk oluşturabilecek 
hastalıklar gelişebildiğinden,böbrek donörlerinin düzenli takip edilmeleri önemlidir. Bir bölümü ilerde böbrek hastası 
olmaktan endişe etmekle birlikte tamamı böbrek donörü oldukları için kendilerini mutlu hissetmektedir. 

Danışman: Dr. Serhan Tuğlular 
Konuk: Sözel Sunum/Oral Presentation 

EFFECT OF DİSCONTİNUATİON OF ACEI / ARB TREATMENT DUE TO HYPERKALEMİA ON PROGRESSİON 
OF DİABETİC NEPHROPATHY  

Arık S.*, Usta İ,*Güzel M.,* Hacıhasanoğlu E.,* Eser A.F.,* Cırık H.,* 

Introduction: Diabetic nephropathy is the most common cause of end-stage renal failure. Angiotensin converting 
enzyme inhibitors (ACEI) and angiotensin receptor blockers (ARBs) slow the progression of diabetic nephropathy. 
A frequent complication of this therapy is hyperkalemia. Effect of discontinuation of this therapy due to 
hyperkalemia on progression of diabetic nephropathy is unknown.               
Materials and Methods: Ninety-two patients with type 2 diabetes who had proteinuria, retinopathy, and 
hypertension were enrolled. All patients were received ACEI and / or ARB therapy. This treatment was 
discontinued when potassium level >6.1 mmol/L and started again at the level of < 5.5 mmol/L. During two years,  
creatinine and potassium levels were measured every three months. Patients who discontinued treatment (group 
1) compared with patients were continued this treatment (group 2).              
Results: The study included 92 patients (37 women, mean age 61.93 years). In group 1 had 20 patients (6 
female, mean age 63.3 years)  and group 2 had 72 patients (31 female, mean age 61.5 years). Baseline serum 
creatinine levels were 2.0 mg / dL and 1.6 mg / dl in group 1 and group 2, respectively  (p> 0.05). Baseline serum 
potassium levels in group 1 was 5.2 mmol/L and in group 2 was 4.9 mmol/L (p> 0.05). At the end of two-year 
follow-up, serum creatinine level was 3.1 mg/dl in group 1 and 2.0 mg/dl in group 2 (p<0.05). Serum potassium 
levels of group 1 and group 2 were 5.0 mmol/L and 4.8 mmol/L, respectively (p>0.05).         
Conclusion: Discontinuation of ACEİ/ARB treatment due to hyperkalemia might contribute to progression of 
diabetic nephropathy. 

Danışman: Dr. Tevfik Ecder, Dr.Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi 

* İstanbul Tıp Fakültesi Öğrencileri 
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4. DERMATOLOJİK HASTALIKLARI OLAN ÇOCUKLARIN DERMATOLOJİ YAŞAM KALİTELERİNİN SOSYODEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

5. EV TOZU ALERJİK ASTIMLI ÇOCUKLARIN EV ÖNLEMLERİNİN PROGNOZA ETKİSİ 

6. DERİ ALTI YAĞ DOKUSU KALINLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SKİNFOLD KALİPERİ VE VÜCUT KÜTLE ENDEKSİ 
ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

  

  

 Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartışma süresi ayrılmıştır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:4; 17 May 2010, OP&D 

DERMATOLOJİK HASTALIKLARI OLAN ÇOCUKLARIN DERMATOLOJİ YAŞAM KALİTELERİNİN 
SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şahin A., Karakuş B.,  Yağan Z. P.,  Kötan T. 

Giriş: Deri hastalıkları çocukların yaşam kalitelerini, aile ve sosyal ilişkilerini bozarak, oyun oynamalarına ve spor 
yapmalarına ve hatta okula gitmelerine engel olarak önemli ölçüde etkileyebilir. Çocukların dermatolojik hastalık 
kaynaklı yaşam kalitesini ölçmek üzere Çocuk Dermatoloji Yaşam Kalite Ölçeği (Children’s Dermatology Quality of 
Life Index-CDLQI) hem klasik yazılı soru şekli ile hem de resimlerden oluşan şekli ile geliştirilmiştir. Dermatolojik 
hastalıkları olan çocukların yaşam kalitelerini sosyodemografik özelliklerine göre değerlendirmek.         
Yöntem: Ocak-Nisan 2010 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Dermatoloji 
Polikliniğine başvuran 6 yaş ve üstü 37 çocuk hastaya ve onların ebeveynlerine iki bölümden oluşan bir anket 
uygulanmıştır. Anketin birinci bölümü 10 soruluk çoktan seçmeli resimli CDQLI formundan oluşmaktadır ve 
doğrudan çocukların cevaplaması istenmiştir. Bu ölçeğin maksimum değeri 30 olup yüksek skor kötü yaşam 
kalitesini göstermektedir. İkinci bölümü ise ebeveynlerine uygulanmak üzere sosyodemografik özelliklerin 
sorgulandığı açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların birlikte kullanıldığı 10 soruluk bir anketten oluşmaktadır. 
Araştırmamız tanımlayıcı tiptedir. Elde edilen veriler SPSS 11,0 programında analiz edilmiştir.         
Bulgular: Araştırmamıza katılanların %70,3'ü erkek ve %29,7'si kız çocuğudur. CDQLI’e göre skorları 0 ile 15 
arasında (ortalama 7,18) değişmektedir. Hastaların %10,8'i atopik dermatit tanısı almış hastalardır ve ortalama 
skorları (7,14) diğer hastalıklarla başvuranlardan (ortalama 7,20) anlamlı fark göstermemektedir. Kardeş sayısı 5 
ve daha fazla olanların skoru 10,83 iken daha az olanlarda 6,48 olarak saptanmıştır ve bu fark istatistiksel olarak 
anlamlıdır. Ancak hastaların yaşam kaliteleri diğer sosyodemografik faktörler açısından karşılaştırıldığında anlamlı 
fark saptanmamıştır.                     
Sonuç: Çalışma grubumuzu oluşturan çocukların yaşam kaliteleri kardeş sayısı dışında diğer sosyodemografik ve 
hastalıkla ilgili faktörlerden etkilenmemiş görülmektedir. Kardeş sayısı 5 ve üzerinde olanlarda yaşam kalitesinin 
daha kötü etkilenmiş olduğu saptanmıştır. Bu bulgu kardeş sayısının artması ile çocuğa düşen ilgi ve bakımın 
azalmasına ve dolayısı ile yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Danışman: Dr. Deniz Yücelten  
Sözel Sunum/Oral Presentation No:5; 17 May 2010, OP&D 

EV TOZU ALERJİK ASTIMLI ÇOCUKLARIN EV ÖNLEMLERİNİN PROGNOZA ETKİSİ 

Ejderoğlu B., Kurtoğlu M., Sevik M.O., Şadırvan Y.H. 

Giriş: Astım, solunum yolu enflamasyonu ve daralması ile karakterize reversibl kronik bir solunum yolları 
hastalığıdır. Çocukluk dönemi astım epidemiyolojisi araştırmalarında (ISAAC anketi, Amerikan Toraks Derneğinin 
anketi ve Aberg anketleri) astım prevalansının %2-15 arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. Risk faktörleri; 
kişiyi astıma yatkın kılan kişisel faktörler ve genetik olarak astıma yatkın olanlarda astım gelişimine yol açan 
çevresel faktörler olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Astımın ortaya çıkmasında rol oynayan çevresel faktörler, 
aynı zamanda semptomlarının artmasına yol açmaktadır. Yenidoğan döneminden başlayan kohort çalışmaları, ev 
tozu akar allerjenlerinin, kedi ve köpek tüyü ile 3 yaşına kadar astım semptomları için risk faktörü olduklarını 
düşündürmektedir. Amaç: Sadece ev tozuna alerjik astım hastası çocukların evlerinde alınan önlemlerin 
araştırılması, bunların astım kontrolündeki etkilerinin solunum fonksiyon testi ve astım kontrol testi sonuçları ile 
karşılaştırılarak saptanmasıdır.                 
Yöntem: Çalışma grubumuza, Marmara Üniversitesi Hastanesi Alerji İmmünoloji Polikliniğine başvuran, ev tozu 
alerjisi olan, 3- 13 yaş arası, 50 astımlı çocuğun ailesi alınmıştır. Gruba toplam 33 sorudan oluşan anket (kişisel 
bilgiler, allerjenlere maruziyet, alerji sorgulaması, astım kontrol testi ve solunum kontrol testi içermektedir) 
Ocak/Nisan ayları arasında yüzyüze veya telefonda uygulanmıştır. Veriler SPSS 15.00 ile değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Ailenin eğitim durumu ile alınan ev önlemleri arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Ev önlemleri 
arasında en yaygın uygulananı %100 oranla peluş oyuncak kısıtlamasıdır. Düzenli ICS kullanan ve eviçi kapalı 
yaşam alanlarında sigara içilen çocukların hepsinin son 1 yılda atak geçirdiği kaydedilmiştir. Odasında halı bulunan 
çocukların(%65.4) %74ünün son 4 hafta içinde okul veya ev çalışması, astım atağı nedeniyle çoğu zaman 
etkilenirken, odasında halı bulunmayanların(%34.6) %87sinin çok az etkilenmiş ya da hiçbir zaman 
etkilenmemiştir. Yaşanılan yerin nem oranı ile son 6 ay içinde astım atağı geçirme arasındaki ilişki anlamlıdır. Evde 
hayvan besleyenlerin AKT sonuçları beslemeyenlerle hemen hemen aynıdır.(+/-1)             
Sonuç: Aileler peluş oyuncak kısıtlaması dışında alınması gereken ev önlemleri (çamaşır yıkama sıcaklığı, temizlik 
alışkanlıkları,yaşam alanlarından yünlü eşyaların kaldırılması)hakkında yeterince bilgi sahibi değildir .Bu konuda 
bilgilendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir.Çalışmamız yeter sayısına ulaşmadığından devam etmektedir. 

Danışman: Dr. Cevdet Özdemir 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:6; 147 May 2010, H&C 

DERİ ALTI YAĞ DOKUSU KALINLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SKİNFOLD KALİPERİ VE VÜCUT 
KÜTLE ENDEKSİ ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Ghivi D, Oluk Ali İ, Yıldız Ö 

Giriş: Bedendeki yağın daha basit ve daha yaygın ölçümü deri kalınlığı ölçeklerini kullanarak yapılabilir. Bu 
ölçekler, beden yağ kompozisyonunun miktarını belirlemeye yardımcı olmanın en ekonomik ve kolay yoludur. Test 
etme işlemi genellikle kolun üstü, sırtın altı, karın gibi bedenin çeşitli noktalarındaki deri kalınlığının ölçümünü 
yapmayı gerektirir. Bu bölgelerde bulunan deri altı yağ miktarı tüm vücutta bulunabilen toplam yağ miktarını 
belirlemeye yardımcı olur. Amaç: 9-11 yaş aralığındaki ilköğretim öğrencilerinin deri altı yağ kalınlığının, boy ve 
kilo ölçümleriyle belirlenen vücut kütle endeksleriyle korelasyonlarının araştırılması            
Yöntem: Araştırma kesitsel tipte olup, 13 Nisan 2010 tarihinde, Kadıköy Merkez İlk Öğretim Okulları 4 ve 5. Sınıf 
öğrencilerinin tamamı olan 80 öğrenciden 76sına uygulanmış olup öğrencilerin %95ine ulaşılmıştır. Bireylerin 
antropometrik özelliklerinin belirlenmesi için metre, mezura, ayak baskülü ve skinfold kaliperi kullanılmıştır. Her 5 
katılımcı sonrası, ölçeklerin hassasiyeti denetlenmiş olup, deri altı yağ kalınlığının ölçümü için Triseps kasının 
bulunduğu arka kol bölgesi seçilmiştir. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın belirlenen vücut kütle endeksi ve deri altı yağ 
kalınlığının karşılaştırmalı veri analizlerinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır.         
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 10.38 olup % 40ı kızdır. Erkeklerin boy ortalaması 144.26 cm iken 
kızlarınki 135.75 cm dir. Erkeklerde Triseps deri kıvrım kalınlığı 9-36 mm aralığında ve ortalama 31.33 mm iken, 
kızlarda bu değerler 11-35mm ve ortalama 20.7 mm dir. BMI erkeklerde 21.4 kg/m2 iken kızlarda 19.19 kg/m2 
olarak belirlenmiştir. BMI kıstas alındığında erkeklerin %13ü zayıf, %80i normal, %7 si kilolu iken kızların %35 i 
zayıf, %65 i ise normal çıkmıştır. katılımcılarda obezite bulgusuna rastlanmamıştır.              
Sonuç: Arka kol bölgesinden elde edilen deri kıvrım kalınlığı obezitenin belirlenmesinde, vücut kütle endeksi ile 
anlamlı bir korelasyon göstermiş, kullanım kolaylığı ve hassasiyet problemi olmaması bakımından Skinfold Kaliperi 
geleneksel mezura ve ayak baskülünden daha elverişli bulunmuştur. 

Danışman: Dr. Hızır Kurtel 
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7. ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ’NDEKİ AİLELERİN MEVCUT SAĞLIK HİZMETLERİ, SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE 
HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

8. HASTA GÖZÜYLE HEKİM ve HASTA İLİŞKİSİ 

9. ÜSKÜDAR ALTUNİZADE MAHALLESİNDEKİ TAKSİCİLERİN “TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE 
KONTROLÜ HAKKINDA KANUN” İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

  

  

 Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartışma süresi ayrılmıştır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:7; 17 May 2010, OP&D 

ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ’NDEKİ AİLELERİN MEVCUT SAĞLIK HİZMETLERİ, SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM 
PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Ergenç İ., Yüksek E., Demir K., Arslan Y.Z. 

Giriş: İstanbul’da 2010 sonunda sağlıkta dönüşüm programı kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçilmesi 
planlanmaktadır. Bu çalışmada Zümrütevler Mahallesi’nde ailelerin sağlıkta dönüşüm programı ve aile hekimliği ile 
ilgili bilgi tutum ve davranışlarının öğrenilmesi amaçlanmıştır.              
Yöntem: Topluma dayalı, kesitsel çalışmamızda, 30x7 küme örneklem yöntemi kullanılarak 210 haneye ulaşılması 
hedeflendi. Zümrütevler mahallesi sınırları içindeki tüm sokaklardan 30 tanesi rastlantısal olarak seçilip her bir 
sokaktan 7 hane çalışmaya alındı. Sokağın hangi tarafından başlanılacağına veya konut eğer apartmansa hangi 
kapı numaralarının alınacağına yazı-tura ile karar verildi. Evin reisi ve/veya eşi ile yüz yüze görüşülerek 
doldurulacak bir anket hazırlandı. Araştırmacılara yarım günlük anketör eğitimi verildi ve 3 hafta sonunda veriler 
toplandı. Karşılaştırmalı analizlerde ki-kare testi, sürekli değişkenler için t-testi kullanıldı.          
Bulgular: Ulaşılan 212 haneden toplam 876 hane halkı bilgisine ulaşıldı. Bunların %72,7’si çekirdek ailedir. 
Ulaşılan hanelerin %47,2’sinin aylık geliri asgari ücretin iki katından daha az %11,8’inin ise asgari ücretin 
altındadır. Ulaşılan kişilerin %21,7’si 0-14 yaş, %20,2’si 15-24 yaş, %51,6’sı 25-64 yaşında ve %6,5’i 65 yaş 
üzerindedir. Kişilerin %11,4’ünün hiçbir sosyal güvencesi yoktur. Ulaşılan hanelerin %50,5’inin bir sağlık sorunu 
yaşadıklarında ilk başvurdukları kurum “sağlık ocağı”dır. %27’sinin her türlü sağlık sorununda başvurabilecekleri 
bir hekimleri bulunmaktadır. Bu hekimlerin %29,6’sı sağlık Ocaklarında çalışmaktadır ve %23,1’i pratisyen hekim, 
%5,8’i aile hekimi uzmanıdır. Görüşülen kişilerin %46,7’si “Aile Hekimliği” kavramını, %89,4’ü “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı”nı hiç duymamıştır. %26,4’ü SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının SGK adı altında birleştirilmesiyle sağlık 
hizmetlerinin niteliğinin değişmediğini düşünmektedir. %22,6’sı İstanbul’da aile hekimliği uygulamasına geçildiğini, 
%16,8’i ise henüz geçilmediğini düşünmektedir. %36,6’sı sağlık ocaklarında sunulmakta olan hizmeti iyi %11,3’ü 
kötü bulmaktadır %82,7’si ise 1. Basamak sağlık hizmetlerinde katkı payı alınmaması gerektiğini düşünmektedir.  
Sonuç: Zümrütevler mahallesinde “Aile Hekimliği Kavramı” ve “Sağlıkta Dönüşüm Programı” bilinmemektedir. 
Mevcut sağlık hizmetlerinden memnuniyet çok düşük olmamakla birlikte sağlık hizmeti konusunda beklentiler üst 
düzeydedir. 

Danışman: Dr. Mehmet Akman  

 

Sözel Sunum/Oral Presentation No:8; 17 May 2010,H&C 

HASTA GÖZÜYLE HEKİM ve HASTA İLİŞKİSİ 

Bilgin S., Kahraman B.  Öncü U., Özdemir M.  

Giriş: İnsanların karşılıklı olarak iletişime girmesi sorunların, fikirlerin ve çözüm önerilerinin anlaşılıp iletilmesinde 
büyük öneme sahiptir. İnsanların karşılıklı iletişim sürecini bir alışveriş olarak ele alırsak sorunsuz bir paylaşımın 
olması için alıcı ve vericinin birbirini doğru algılaması önemlidir. Etkin bir tedavi sürecinin başlayabilmesi için de 
hasta ve hekimin iletişim düzeyi çok önemlidir.               
Yöntem: Europep ölçeği kullanılarak hazırlanan 30 soruluk anket, Marmara Üniversitesi Hastanesi polikliniklerine 
8-26 Mart tarihleri arasında gelen 196 hastaya uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programında 
değerlendirilmiştir.                 
Bulgular: Görüşülen hastaların %45,4’ü erkek, %54,6’sı kadındır. Hastaların %1’i okur-yazar değil, %4,6’sı okur-
yazar, %19,4’ü ilköğretim mezunu, %36,2’si ortaöğretim mezunu, %32,7’si üniversite mezunu ve %6,1’i 
lisansüstü eğitim almıştır. Katılımcıların %2,6’sının herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamakta, %79,6’sı SGKlı, 
%3,6’sı yeşil kartlı ve %14,3’ü ise özel sigortalıdır. Hastaların %43,4’ü muayene olmak için, %30,1’i kontrol 
amacıyla, %18,4’ü ilaç yazdırmak için, %6,1’i danışmak için ve %2’si ise diğer nedenlerden ötürü hekime 
başvurmaktadır. Hastalara sorulan görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu hissettirmesi sorusuna %2’si 
çok kötü, %14,3’ü kötü, %28,6’sı orta, %50,5’i iyi ve %4,6’sı çok iyi yanıtını vermiştir. Hastalara sorulan hekiminiz 
işini tam yapıyor mu sorusuna %0’ı çok kötü, %5,1’i kötü, %25’i orta, %51’i iyi ve %18,9’u çok iyi yanıtını 
vermiştir. Hastaların, hekimlerin test ve tedavi amaçlarını açıklıyor mu sorusuna %2,6’sı çok kötü, %8,7’si kötü, 
%22,4’ü orta, %49,5’i iyi ve %16,8’i çok iyi yanıtını vermiştir.                
Sonuç: Araştırmamızda katılımcıların büyük bir kısmı hekimlerinin önceki görüşmelerde yaptıklarını ve 
söylediklerini hatırlamadıklarından, hekimlerine telefonla ulaşamadıklarından ve kendilerine uygun zamanda 
randevu alamamaktan yakınmıştır. Bunun yanında hekimlerinin onlarda güven uyandırması, şikayetlerini çabuk 
geçirmesi ve anlayabilecekleri sözcükleri kullanması bakımından hekim hasta ilişkisinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. 

Danışman: Dr. Emel Lüleci 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:9; 17 May 2010, H&C  

ÜSKÜDAR ALTUNİZADE MAHALLESİNDEKİ TAKSİCİLERİN “TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ 
ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN” İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tazegül G., Erol B., Sarıcı B., Bilmedi S.  

Giriş: Dünyada yılda yaklaşık 5 milyon kişi tütüne bağlı olarak ölmektedir ve bu sayı her geçen yıl yükselmektedir. 
Temmuz 2009’da ülkemizde yürürlüğe giren 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 
hakkında Kanun” ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere toplu taşıma araçlarında sigara içmek yasaklanmıştır. 
Amacımız, İstanbul Üsküdar Altunizade Mahallesi’ndeki duraklara kayıtlı taksicilerin kanun ile ilgili bilgi, tutum ve 
davranışlarını ortaya koymaktır.                 
Yöntem: Grubumuz tarafindan hazirlanan anket Altunizade Mahallesi’ndeki dört taksi duraginda gece veya gündüz 
çalisan taksicilere yüz yüze uygulanmistir. Veriler SPSS 16.0 paket programinda degerlendirilmistir.         
Bulgular: Araştırmamıza 4 duraktan toplam 108 taksici katılmıştır. Taksicilerin yaş ortalaması 42, taksicilik 
yaptıkları süre ise ortalama 12 yıldır. Taksicilerin ortalama çalıştığı gün sayısı 6’dır. Anket uyguladığımız 108 
taksicinin 63’ü gündüz, 45’i gece çalışmaktadır. Katılımcıların %65’i sigara içmektedir. Sigara içenlerin yüzde 65’i 
ise 10 yıldan uzun süredir sigara içmektedir, %45’i günde 10–20 tane içmektedir. Taksicilerin sadece %12’sinin 
arabasında “Dumansız Hava Sahası” uyarısı yoktur. Yasağı ihlal etmenin cezasını taksicilerin %68’i bilmektedir. 
Yüzde 48’i kesinlikle arabasında sigara içmemektedir, %53’ü kesinlikle müşterilerine sigara içme izni 
vermemektedir. Gece ve gündüz vardiyaları karşılaştırıldığında, gece vardiyasındaki taksicilerin %40’ı arabasında 
sigara içmezken, gündüz vardiyasında bu oran %54’e çıkmaktadır. Yüzde 60’ı taksilerde sigara yasağını 
desteklemekte olup, bu oran diğer vasıtalardaki sigara yasağına gelince %70’e çıkmaktadır, ancak kafelerde 
yasaklanması konusunda oran %50’ye inmektedir. Eğitim durumuna göre karşılaştırıldığında, sigara yasağını 
destekleme yüzdesinin eğitim seviyesi (lise ve üstü) ile arttığı bulunmuştur.               
Sonuç: Taksicilerin üçte ikisi sigara içmektedir. Ancak yarısı aracında sigara içmemekte ve müşterilerin içmesine 
de izin vermemektedir. Yarıdan çoğu yasağı desteklemektedir. Zaman içinde kanuna uyumun artacağı 
öngörülebilir. Uyumu artıracak çalışmaların yapılması toplum sağlığı açısından önemlidir. 

Danışman: Dr. Mustafa Taşdemir  
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10. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ve TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ TARAFINDAN KULLANILAN KARDİYOVASKÜLER RİSK 
HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

11. PMQOA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK/GÜVENİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

12. AMERİKAN MEDİKAL SİSTEM FEKAL İNKONTİNANS SKORLAMA TESTİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE VALİDASYONU 
 

 

 

 Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartışma süresi ayrılmıştır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:10; 18 May 2010, OP&D 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ve TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ TARAFINDAN KULLANILAN 
KARDİYOVASKÜLER RİSK HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Canlı M., Gör Z., Özkan N., Schreiber K. 

Giriş: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki ölüm nedenlerinin başında da kardiyovasküler hastalıklar yer 
almaktadır. Kardiovasküler risk belirlenmesi ve hesaplanması koruyucu hekimlik çalışmaları adına büyük önem 
taşımaktadır. Kişilerin kardiyovasküler risklerini hesaplamak için çeşitli hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu 
araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)’nin kullandığı iki farklı kardiyovasküler 
risk hesaplama metodu arasında korelasyon olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır.                                
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, Şubat-Nisan 2010’da Marmara Üniversitesi Hastanesi Aile 
Hekimliği ve Dahiliye polikliniklerine başvuran 30 yaş ve üzeri 123 kişi üzerinde yürütüldü. Yüz yüze görüşme 
yöntemi ile hastalara, sosyodemografik özellikler ile DSÖ ve TKD’nin önerdiği iki farklı kardiyovasküler risk 
değerlendirmesini sorgulayan anket uygulandı. Buna göre ankette kişilerin yaşı, cinsiyeti, sigara içme durumu, 
diyabet varlığı sorgulandı. Katılımcıların son üç aydaki T.kolesterol, HDL, LDL değerleri kaydedildi ve kan basınçları 
ölçüldü. Veriler SPSS 11.0 programında frekans dağılımı ve Spearman korelasyonu hesaplanarak analiz edildi. 
Bulgular: Çalışmamıza, yaş ortalaması 58±14,3 olan 60 erkek ve 63 kadın katıldı. 10 yıl içinde katılımcılardan 
kardiyovasküler hastalık geçirme riski %10’un altında olanlar DSÖ’ye göre %85,4, TKD’ye göre %56,1; %10-%20 
olanlar DSÖ’ye göre %2,4, TKD’ye göre 29,3; %30-%40 olanlar DSÖ’ye göre %3,3, TKD’ye göre %2,4; %40 ve 
üzeri olanlar DSÖ’ye göre %1,6, TKD’ye göre %3,3 olarak saptandı. Yapılan korelasyon analizi sonucunda ise her 
iki risk değerlendirme metodu arasında orta düzeyde korelasyon saptandı (p <0,001, r=0,47). 55 yaş altı ve üstü 
katılımcılar için korelasyon ayrı ayrı değerlendirildiğinde, 55 yaş altında her iki yöntem arasında herhangi bir 
korelasyon yok iken (p>0,05); 55 yaş üstü katılımcılarda orta düzeyde bir korelasyon saptanmıştır (p<0,001, 
r=0,542)                      
Sonuç: Dünya Sağlık Örgütü ve TKD’nin esas aldığı risk hesaplama yöntemleri 55 yaşın üstündeki hastalar için 
orta düzeyde korelasyon göstermektedir. Bu durum, hangi yönteminin daha iyi risk belirlediğini saptamak adına 
yapılacak ileri çalışmaların gerekliliğini yansıtmaktadır. 

Danışman: Dr. Nilüfer Özaydın  

Sözel Sunum/Oral Presentation No:11; 18 May 2010, H&C 

PMQOA ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK/GÜVENİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Özfırat N., Özel Ş., Ertürk S. 

Giriş: Egzersiz yapmanın yaşlılarda oldukça fazla yararı olmasına rağmen yaşlıların yeterince spor yapmadıkları 
bilinmektedir. Participation Motivation Questionnaire for Older Adults (PMQOA), Kirby ve ark. tarafından 1999’da 
geliştirilen, yaşlı erişkinler için kullanılan ve onların fiziksel aktivite yapmalarını motive edici faktörleri sorgulayan 
bir ölçektir. Türkçe geçerlilik, güvenilirlik testi yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkçe PMQOA’nın geçerlilik ve 
güvenilirliğinin araştırılmasıdır.                  
Yöntem: PMQOA’nın Türkçe çevirisi yapıldı. İngilizceyi ve Türkçeyi ana dili gibi bilen biri tarafından tekrar 
İngilizceye çevrildi. Aslı ile karşılaştırılarak gerekli düzenlemeler yapıldı. Mart 2010 tarihlerinde İstanbul’daki 4 
farklı ilçenin. spor parklarında spor yapan, anlama, ifade problemi olmayan, çalışmaya katılmayı kabul eden 50 yaş 
üstü 20 kişiye PMQOA uygulandı. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için cronbach alfa katsayısı hesaplandı. Ölçeğin 
güvenirliği için 2 hafta sonra aynı kişilere aynı ölçek tekrar uygulandı ve spearman korelasyon katsayısı hesaplandı. 
Test, retest puanları Wilcoxon analizi ile karşılaştırıldı. Ardından 47 kişiye ölçek uygulanarak tekrar iç tutarlığı 
belirlendi ve kişileri spor yapmaya motive eden sebepler araştırıldı.            
Bulgular: Testin Türkçeye çevrilmesi sonrası ölçeğin iç tutarlılık katsayısı; cronbach alpha= 0,83 bulundu. Ölçeğin 
güvenilirliğini test etmek için ,yaş ortalaması 56±5,86 olan 20 kişi (9E-11K) çalışmaya katıldı. Korelasyon katsayısı 
r=0,85 (p0,005. Güvenilirliğinin saptanmasının ardından yaş ortalaması 56±5,6 olan 47 kişiye (28E-19K) ölçek 
uygulandı. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı cronbach alpha=0,81 bulundu. Kişileri spor yapmaya en çok motive eden 
sebepler; “sağlığımı korumak” (%93,6), “eklemlerimi hareketli tutmak” (%89,4); en az motive eden sebepler ise; 
“popüler olmak” (%8,9), “heyecanı sevmek” (%25,5) olarak bildirilmiştir.         
Sonuç: PMQOA’nın Türkçe güvenilirlik ve geçerliliğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Yaşlı erişkinleri spor yapmaya 
motive eden sebeplerin araştırılmasında PMQOA kullanılabilir bir ölçektir. 

Danışman: Dr. Çiğdem Apaydın Kaya 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:12; 18 May 2010, OP&D 

AMERİKAN MEDİKAL SİSTEM FEKAL İNKONTİNANS SKORLAMA TESTİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE 
VALİDASYONU 

Hacıyev E, Doğukan FM, Üner E, Acar H,  

Giriş: Son dört hafta içinde en az bir kez istemsiz sıvı veya katı feçes ve/veya gaz kaçırma olarak tanımlanan fekal 
inkontinans hastaların hayat kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Nedenleri arasında rekto-anal bölge 
tümörleri ve bunların pelvik radyoterapi ile tedavisi sayılabilir. Günümüz tıbbı organ koruyucu yaklaşıma imkân 
sağlayan tedavilerin yanında bu tedavilerin önemi giderek artan ‘fonksiyon koruyucu’ sonuçlarının 
değerlendirilebilmesi adına standardize edilmiş ölçme yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte, 
ülkemizde çalışmamıza konu olan fekal inkontinansı değerlendirmeye uygun bir test henüz bulunmamaktadır. 
AMAÇ: Çeşitli ülkelerde fekal inkontinans tanısı için standardize edilip kullanılan “Amerikan Medikal Sistem Fekal 
İnkontinans Skorlama Testi”nin Türkçe çevirisini ve validasyonunu gerçekleştirmektir.          
Yöntem: Anket iyi derecede dil bilgisi olan kişilerce önce Türkçe’ye ve tekrar İngilizce’ye çevrildi. Çalışmaya anal 
manometri ile fekal inkontinans tanısı alanlar (n=20), pelvik çıkış zorluğu şeklinde kabızlığı olanlar (n=20) ve anal 
hastalığı olmayanlar (n=20) gönüllüler alındı. Telefon görüşmesinde son bir ay içindeki istemsiz yellenme, sıvı dışkı 
kaçırma, az veya çok katı dışkı kaçırma ve bunların günlük hayata etki sıklığını araştıran beş soru soruldu. Cevap 
seçeneklerine (asla, nadiren, bazen, haftalık, günlük, günde birkaç kez) 1-6 arasında sayısal değer verilerek 
toplam skor hesaplandı. Veriler SPSSv13 ile değerlendirildi.            
Bulgular: Ortanca (dağılım) ile ifade edilen toplam skor inkontinansı olanlarda 378, konstipasyonlu kimselerde 
188 ve sağlıklılarda 145 idi. Toplam skorların saçılımına göre fekal inkontinans için eşik değer 10, 11, 12 ve 13 
kabul edilerek testin tanı değerleri şu şekilde bulundu: (sırasıyla; duyarlılık, özgüllük, negatif prediktif değer, pozitif 
prediktif değer) 10 için; %90-%75-%94-%64, 11 için;%90-%77,5-%94-%67, 12 için; %90-%87,5-%95-%78, 13 
için; %80-%92,5-%90-%84. Tarama için en uygun değerin 12 olduğu görüldü.             
Sonuç: Amerikan Medikal Sistem Fekal İnkontinans Skorlama Testi’nin Türkçe çevirisi ilgili hastalıklarda 
kullanılabilecek geçerli bir testtir. 

Danışman: Dr. Beste Atasoy, Dr. Neşe İmeryüz 
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13. MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA SERUM VİTAMİN B12 ve D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

14. ÜMRANİYE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI'NA GELEN HASTA VE HASTA YAKINLARINDA SANTRAL OBEZİTE VE 
RİSK ANALİZİ 

15. DUDULLU SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN ERİŞKİNLERDE UYKU BOZUKLUĞU SIKLIĞININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

16. SUMAĞIN(RHUS CORİARİA) KAN ŞEKERİ, İNSÜLİN VE İŞTAH ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartışma süresi ayrılmıştır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:13; 18 May 2010, OP&D  

MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA SERUM VİTAMİN B12 ve D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Ünal Ç., Longur E., Yıldırım P., Ertekin C. 

Giriş: Multipl Skleroz (MS), genetik ve çevresel etmenlerin karmaşık etkileşimleri sonucu oluştuğu varsayılan, 
olasılıkla otoimmün kökenli, santral sinir sisteminin demiyelinizan bir hastalığıdır. Özellikle 20-40 yaşları arasında 
kadınlarda daha sık görülür. Amacımız MS hastalarında vitamin B12 ve D vitamini metabolizmasının serumda 
bakılan parametrelerle incelenmesi, aynı yaş ve cinsiyet grubundaki baş ağrısı hastalarından elde edilen verilerle 
karşılaştırılmasıdır.                  
Yöntem: Ocak-Nisan 2010 tarihleri arasında Nöroloji MS polikliniğine başvuran Relapsing&Remitting tanılı, yaş 
ortalaması 36.66 olan toplam 34(30K, 4E) hasta ile kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet açısından aynı özelliklerde 
17 baş ağrısı hastası(15K, 2E) çalışmaya alındı. Her iki grupta da vitaminB12 metabolizması için VitaminB12, folik 
asit(FA), Homosistein ve Antiparietal hücre antikoru; VitaminD metabolizması için kalsiyum, iyonize kalsiyum, 
fosfor ve 25(OH)D3 vitamin düzeyleri serumda gönderildi. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS for windows 11.5 
istatistik paket programı kullanıldı. Sonuçların karşılaştırılmasında independent T test uygulandı.         
Bulgular: MS grubunda FA düzeyi ortalama 9.22±3.64ng/ml, VitaminB12 düzeyi 363.25±159.10 pg/ml, 
homosistein 10.98±5.07umol/L; baş ağrısı grubunda ise FA ortalama 11.31±4.37ng/ml, vitaminB12 
502.86±191.78pg/ml, homosistein 10.61±4.44umol/L olarak saptandı. MS hastalarında kontrol grubuna göre 
vitaminB12 düzeyi düşük bulundu ve bu oran istatistiksel olarak anlamlılık teşkil etti(p=0.008). Antiparietal hücre 
antikoru MS hastalarının 4’ünde, baş ağrısı hastalarının ise 2’sinde cut-off değer olan 10’un üzerinde bulundu ancak 
bu anlamlılık teşkil etmedi. VitaminD metabolizması açısından ise MS hastalarında kalsiyum düzeyi ortalama 
9.29±0.4mg/dl, iyonize kalsiyum 1.39±1.46mmol/L, fosfor 3.59±0.53mg/dl, 25(OH)D3 vitamini 33.67±18nmol/L; 
baş ağrısı grubunda ise kalsiyum 8.39±2.80mg/dl, iyonize kalsiyum 2.15±2.9 mmol/L, fosfor 3.29±0.61mg/dl, 
25(OH)D3 vitamini 58±20.81nmol/L olarak saptandı. MS hastalarında 25(OH)D3 vitamininin kontrol grubuna göre 
belirgin olarak düşük olduğu (p=0.012) görüldü.                 
Sonuç: MS hastalarında vitamin B12 ve D vitamini düzeyleri daha düşük olarak saptanmaktadır. Bunda 
miyelinizasyon için vitamin B12’nin tüketiminin artması, interferon tedavisi sorumlu tutulabilir. VitaminD düzeyi 
düşüklüğü ise bu hastaların sıcağa maruz kalmasının engellenmesi veya vitaminD’de genetiksel olarak polimorfizm 
neden olarak düşünülebilir. 

Danışman: Dr. İpek Midi  

Sözel Sunum/Oral Presentation No:14; 18 May 2010, H&C  

ÜMRANİYE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI'NA GELEN HASTA VE HASTA YAKINLARINDA SANTRAL OBEZİTE VE 
RİSK ANALİZİ 

Yıldız F., Atılmış D., Kayar E., Baykuş A.  

Giriş: Günümüzde, vücut kitle indeksi (BMI) ile ölçülen obezite, birçok akut ve kronik hastalığın temelini 
oluşturmaktadır. Santral obezitesi olanlarda kardiyovasküler hastalık ve tip-II diyabetle ilişkili risklerin arttığı 
bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran hastalarda santral obezite 
olasılığının ve sebep olduğu hastalıkların risk analizinin değerlendirilmesidir.             
Yöntem: Bu amaçlar doğrultusunda 11 Ocak 2010-23 Şubat 2010’da Ümraniye Merkez Sağlık Ocağı’na gelen 
kişiler (n=184) çalışmaya dahil edildi. Katılımcılar, 20-69 yaş aralığındaydı, 10’ar yaş aralıklı olarak 5 gruba ayrıldı. 
Katılımcılara bel, boy, kalça ve kilo ölçümü yapıldı. Ölçüm sonuçları ile BMI, bel/kalça ve bel/boy oranları hesap 
edildi ve ölçüm alınan her bireye 5 sorudan oluşan açık ve kapalı uçlu bir anket uygulanarak, bilgilendirme amaçlı 
broşür dağıtıldı. Ankette; yaş, cinsiyet, kronik hastalıklar, alkol kullanımı ve egzersiz alışkanlığı sorgulandı. Sürekli 
veriler student t-testi ve süreksiz veriler ki-kare testi ile istatistiksel olarak analiz edildi.         
Bulgular: Katılımcıların %37,1'i erkek ve %62,9'u kadındı. %94,9’u alkol kullanmamakta ve %70,6’sı düzenli 
olarak egzersiz yapmamakta idi. Katılımcıların %48,7’si kronik rahatsızlıklara sahip idi. Kadınlarda, bel/kalça oranı 
ile kronik hastalıklar arasında herhangi bir farklılık gözlenmedi fakat bel/boy oranı arttıkça kronik hastalığı olma 
olasılığı anlamlı düzeyde arttı (p0,05).                    
Sonuç: Santral obezite oranının kadınlarda daha yüksek olduğu, bu sorundan korunmak için istekli oldukları fakat 
bilgi eksikliğinin obeziteye karşı korunma davranışını etkilediği düşünülmektedir. Yaşla birlikte obezite görülme 
olasılığının ve buna bağlı olarak kronik hastalıklara yakalanma olasılığının arttığı bulundu. 

Danışman: Dr. Özgür Kasımay  
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:15; 18 May 2010, H&C 

DUDULLU SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN ERİŞKİNLERDE UYKU BOZUKLUĞU SIKLIĞININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Acar B., Köker E., Çoban U., Meriç Ç. 

Giriş: Uyku bozuklukları; uykunun süresi, kalitesi ve zamanlamasıyla ilgili veya uyku sırasında görülen davranışsal 
veya fizyolojik bozukluklar şeklinde tanımlanabilir. AASM’ye göre uyku bozuklukları 7 grupta toplanmıştır. 
Türkiye’de erişkinlerde uyku bozuklukları dağılımı ile ilgili yeterince çalışma bulunmamaktadır. 2005’te Sivas’ta 
yürütülen Özdemir ve ark.nın saha çalışmasında uyku bozuklukları sıklıkları %24 ila %40 arasında çıkmıştır. Bu 
araştırmanın amacı, sağlık ocağına başvuran erişkinlerde uyku bozukluklarının yaygınlığını saptamak ve günlük 
hasta pratiğinde bu konunun öneminin ortaya konulmasına katkıda bulunmaktır.          
Yöntem: Araştırmamızın tipi kesitseldir. Araştırma populasyonu Dudullu Sağlık Ocağına başvuran 18 yaş üstü 
kadın ve erkeklerdir. İnsomni sıklığı %40.3 olarak alındığında (Sivas’a göre) % 5 sapmayla, % 95 güven düzeyinde 
367 kişiye ulaşmamız gerektiğini hesapladık. 2010 Şubat–Nisan aylarında yüz yüze metoduyla, 303(%82,5) 
erişkine 72 soruluk anketimiz uygulanmıştır. Anketimiz sosyodemografik ve genel uyku profili sorularının yanında 5 
grup uyku bozukluğuyla ilgili 8 ila 15 sorudan oluşan ölçekler içermektedir.                
Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 37,4 (18 – 88 yaş), %61,7’si kadın ve %34,7’si ilkokul 
mezunudur. % 64,4’ü hiç sigara kullanmamıştır. Ankete katılanların ortalama uykuya dalış süresi 35 dakikadır. 
Katılımcıların %19,1’i uykusundan hiçbir zaman memnun olmadığını, %23,2’si geceleri uykularından sıklıkla 
kalktıklarını söylemiştir. Sabahları genellikle yorgunluk hissedenlerin yüzdesi %46,1’dir. Katılımcıların %91,7’si 
hiçbir zaman uyumaya yardımcı ilaç kullanmadığını belirtmiştir. Uyku bozukluklarından insomni, uyku apnesi, 
narkolepsi, nocturnal myoklonus ve parasomniye ilişkin soru gruplarında 3 veya daha fazla “Evet” cevabı verenlerin 
yüzdeleri sırayla: %52,8, %57,4, %55,1, %51,2 ve %18,8’dir. İnsomni şikayetleri içerisinde en yaygın olan 
(%57,6) “aklında sürekli düşünceler olduğu için uyuyama” durumudur. “Hiç horladığınızı söylediler mi” sorusuna 
%43,7 oranında “Evet” cevabı verilmiştir. Narkolepsi şikayetlerinden “baş dönmesi, sersemlik hissi” yaşayanların 
yüzdesi %46,4’tür.Katılımcıların %46,0’si gece uyurken bacaklarını hareket ettirme ihtiyacı hissettiğini 
söylemiştir.Parasomniler içerisinde uykuda konuşma %31,1; uyurgezerlik %9,2;uykuda çığlık atma %18,5 
oranında görülmüştür.                     
Sonuç: Araştırma örneklemimizde çeşitli uyku bozukluklarının oldukça yaygın olduğu görülmüştür. Sağlık 
ocaklarında uyku problemlerinin sorgulanması uyku ile ilişkili bozuklukların atlanmamasını sağlayacaktır. 

Danışman: Dr. Ahmet Topuzoğlu  

 
Sözel Sunum/Oral Presentation No:16; 18 May 2010, OP&D 

SUMAĞIN(RHUS CORİARİA) KAN ŞEKERİ, İNSÜLİN VE İŞTAH ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Likoğlu Z., Akbulut S., Dörterler S.M., Mütiş A. 

Giriş: Sumak antiinflamatuvar, antiapoptotik, antioksidan ve antihiperglisemiktir. Barsaklardaki alfa glikozidaz 
enzimini inhibe ederek karbonhidrat sindirimini değiştirir. Öğünlere cevaben salgılanan, metabolizma ve iştahı 
düzenleyen peptidlerini etkilemesi de mümkündür. Bu konuyu araştıran in vivo insan çalışması yoktur. Amacımız 
sumağın kan şekeri, insülin, barsak peptidleri ve iştah üzerindeki etkisini araştırmaktir.          
Yöntem: İlaç kullanmayan, vücut kitle indeksi 21- 28.3kg/m2 arasında, ortanca 22 yaşında sağlıklı 7 erkek 
gönüllüye bir hafta ara ile iki kez 8 saatlik açlıktan sonra 350gr patates, 10gr zeytinyağı, ve şekersiz çaydan oluşan 
karışık katı öğün (328kcal, yağ %28, karbonhidrat %63, protein %9) beş dakika içinde yedirildi. Rastlantısal olarak 
seçilen çalışma günlerinden birinde öğüne 2 g sumak karıştırıldı. Önkol venindeki kanülden 0, 10., 30.,60.,90.,120. 
150. dakikalarda glikoz, insülin ve peptid tayinleri için aprotonin ve EDTA içeren tüplere kan örnekleri alındı, 4+Cda 
3500 devirde 5 dakika santrifüj edilip ayrılan serumlar -20 derecede saklandı. 180. dakikada deneklerden 
yiyebildikleri kadar çok yemeleri istenip miktar kaydedildi. Patates öğününden önce ve sonra, serbest yemekten 
önce ve sonra açlık durum 0-10 arasında değişen bir görsel skala ile değerlendirildi.Sürekli veriler ortalama ± 
standart sapma (SS) olarak ifade edildi,t-testi, tek ve iki yönlü ANOVA testi ile karşılaştırıldı.         
Bulgular: Sumaksız çalışmalarda insülin için eğri altında kalan alan(EAKA) 23.6±7.5, glikoz için 85.8±10.5,iştah 
skorları ise 0.dakika 3.4±1.4, 180.dakika 7±1, yemek öncesi 3.8±1,sonrası 9.4±0.8dir. Sumaklılarda ise insülin 
için EAKA 25.2±8, glikoz için 85.7± 13,iştah skorları 0.dakika 3±1.4, 180.dakika 6.4±0.8, yemek öncesi 
3.7±1.5,sonrası 9.4±0.5dir.Bütün çalışmalarda öğün glikoz ve insülin değerlerini bazale göre artırdı ancak gruplar 
arasında irdelenen parametreler bakımından fark bulunmadı.                  
Sonuç: Karbonhidrat ağırlıklı katı öğünle tek defa tüketilen sumağın iştah ve glikoz üzerinde etkili olmaması 
öğünün özellikleri, sumak miktarı ve denek sayısı ile ilgili olabilir. Daha uzun süreli kullanımın etkilerinin 
araştırılması gerekir.  

Danışman: Dr. Neşe İmeryüz 
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17. ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN 15-65 YAŞ ARASI KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUM 
TESPİTİ 

18. ÜMRANİYE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI’NA GELEN 20 YAŞ ÜSTÜ KADINLARIN SERVİKS KANSERİ 
HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM ve DAVRANIŞLARI 

Konuk Sunum: 

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM HİZMETLERİNDEN YARARLANMA 
 

 

 

Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartışma süresi ayrılmıştır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:17; 18 May 2010, OP&D  

ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN 15-65 YAŞ ARASI KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUM 
TESPİTİ 

Usta B.E., Atlas B., Baydaş Ş., Hajyoussef A. 

Giriş: Üreme sağlığı hizmetleri; üreme sağlığına ilişkin sorunların önlenmesi ve çözülmesi yolu ile üreme sağlığı ve 
sağlıklı yaşama katkıda bulunan yöntem,teknik ve hizmetlerin bütünü olarak tanımlanmıştır. Amaç:Zümrütevler 
Mahallesi'nde yaşayan 15-65 yaş arası kadınların üreme sağlığı durum tespiti ile aile içi şiddet taraması,aile 
planlaması kullanımı ve koruyucu kadın sağlığı hizmetlerinden yararlanma sıklığı değerlendirilmesi.         
Yöntem: Topluma dayalı,kesitsel çalışmamızda, 30x7 küme örneklem yöntemi kullanılarak 210 haneye ulaşılması 
hedeflendi.Zümrütevler mahallesindeki sokaklardan 30 tanesi rastlantısal olarak seçilip her sokaktan 7 hane 
çalışmaya alındıSokağın hangi tarafından başlanılacağına veya apartmanlarda hangi kapı numaralarınlarının 
alınacağına yazı-turayla karar verildiEvin reisi ve/veya eşi ile yüzyüze görüşülerek doldurulacak bir anket 
hazırlandı(konut koşulları, hane halkı demografik verileri,sosyoekonomik durum,sağlık 
kaynaklarınaulaşım,yetişkin,ana ve çocuk sağlığı).Araştırmacılara yarım günlük anketör eğitimi verildi,3 hafta 
sonunda veriler toplandı.Hanelerin 212’sinde görüşme tamamlandı.Tanımlayıcı istatistiklerle karşılaştırmalı 
analizlerde ki-kare testi, sürekli değişkenler için t-testi kullanıldı.            
Bulgular: Araştırma sırasında 311 kadına ulaşıldı,evli ve eşi ile beraber oturan toplam 135’i ile yüz-yüze 
görüşüldü.Katılımcıların %44’ünün gelir düzeyi 806TL’nin altındaydı,%36’sı ise lise ve üzeri eğitimliydi(0rtalama 
eğitim süresi 10.5 yıl),%86’sı ev hanımıydı,%14.5’inin sağlık güvencesi yoktu. Katılımcıların ortalama evlilik yaşı 
20±4.5,ilk gebelik yaşı 21±4.3,toplam gebelik sayısı 3.5±2.5 yaşayan çocuk sayısı 2.6±1.5.En çok kullanılan 
kontrasepsiyon yöntemi RİA(%34),kondom(%24) ve geleneksel yöntemlerdi(%18),katılımcıların %28’inin 
planlanmayan gebeliği olmuştu. Katılımcılardan sadece 48 kişi en az bir kez mamografi çektirmiş,63 kişi ise PAP 
smear yaptırmıştı.Ancak bunların 1-2 yıl arayla tekrarlanması gerektiğini söyleyen kişiler sırasıyla %21-%28 idi. 
Katılımcıların 12’si (n=121) eşi ile ilişkisini “çok gergin” ve “sorunlarımızı çok zor çözeriz”diye tanımlarken 
7/11’si“aile üyelerinden korktuğunu” bildirmiştir                   
Sonuç: Araştırma bölgemiz düşük eğitim ve sosyoekonomik düzeye sahip,on kadından birinin aile içi şiddete 
maruz kaldığı,sekiz kişiden birinin sağlık güvencesinin olmadığı,koruyucu kadın sağlığı hizmetlerinin algılanması ve 
yararlanılması oranının düşük olduğu bir bölgedir.Karşılanmamış AP ihtiyacı, yetersiz gebelik takibi ve koruyucu 
kadın sağlığı hizmetleri yaygınlaştırılması gibi konular bölgemizde öncelikle ele alınabilecek sorunlardandır. 

Danışman: Dr. Pemra Ünalan   

Sözel Sunum/Oral Presentation No:18; 18 May 2010, H&C  

ÜMRANİYE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI’NA GELEN 20 YAŞ ÜSTÜ KADINLARIN SERVİKS KANSERİ 
HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM ve DAVRANIŞLARI 

Torun M., Erdem F., Alişbeyli G., Salı T., Erdoğan H.  

Giriş: Serviks(rahim ağzı/boynu) uterusun gövde kısmı altındaki vajinaya açılan daralmış alt bölümüdür. Serviks 
kanseri ise HPV(Human papilloma virus) ile oluşan bir enfeksiyon sonucu gelişir. Dünya çapında her sene 288.000 
kadın HPV’nin sebep olduğu kanserlerden dolayı ölmektedir.Amacımız kadınların serviks kanseri, risk faktörleri, 
erken tanısı ve bu kanserden korunma yöntemleri hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını saptamaktır.     
Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı olup araştırmanın amacına yönelik 34 sorudan oluşan anket 14 Ocak–14 Şubat 
2010 tarihleri arasında Ümraniye Merkez Sağlık ocağına gelen 20 yaş üstü kadınlara yüzyüze olarak uygulanmıştır. 
Her katılımcıya serviks kanseri hakkındaki bilgilerini artırmak amacıyla, genel olarak ankette sorulan soruların 
yanıtlarını içeren bir broşür dağıtılmıştır. Veriler SPSS 11,5 istatistik programında değerlendirilmiştir. Verilerin sıklık 
dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır.          
Bulgular: Anketimizi 269 kadın cevaplamıştır; % 84,8’i evli, % 9,3’ü bekar, % 5,9’u da duldur. Katılımcıların yaş 
ortalaması 37,32 (min=20, max=70)’dir. Kadınların % 34,2’si HPV’nin cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs olduğunu 
doğru olarak bilirken % 61,3’ünün bu konuda bir fikri yoktur, % 57,6’sı da gebelikten korunma yöntemlerinden 
herhangi birini kullanmaktadır. %84,4 katılımcı hayatlarında en az bir kez kadın doğum muayenesine gitmişken 
%17,8’i bu muayeneye rutin olarak gitmektedir. Smir testini duymuş olmak ile bu testi yaptırmış olmak arasında 
ki-kare testinde anlamlı bir ilişki vardır( p0,05). Aynı durum katılımcının sosyal güvencesinin varlığı ile smir testi 
yaptırma arasındaki ilişki için de geçerlidir.                  
Sonuç: Kadınların eğitim düzeyi ile serviks kanseri hakkındaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 
görülmemiştir. Kadınlara serviks kanseri, risk faktörleri ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması hem 
farkındalığı artırmak hem de erken teşhisi sağlamak ve kanserin oluşmasını önlemek açısından yararlı olacaktır. 

Danışman: Dr. Seyhan Hıdıroğlu 
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Konuk: Sözel Sunum/Oral Presentation 

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM HİZMETLERİNDEN YARARLANMA 

Ural E*., Teker N.*, Duranay S.Ş.*  

Giriş Gebelikte bilgilendirmenin beklenen başlıca faydaları gebenin bilgi düzeyini arttırması, yanlış kanılarını 
düzeltmesi ve sağlıklı yaşam tarzı edinmesini sağlamasıdır.Ülkemizde gebe eğitimi ile ilgili uygun tasarı ve izlence 
yapılmasına katkısı olacağı düşüncesi ile bu çalışma tasarlandı.Gebelerin DÖB esnasında gebelik, doğum ve doğum 
sonu döneme ilişkin bilgi edinme durumlarının araştırılması amaçlanmıştır.            
Yöntem: Çalışma kesitsel planlı olup son iki yıl içinde doğum yapan ve DÖB alan 210 kadın ile yapılan görüşmede, 
gebelik esnasında, gebelik/doğum ile ilişkili bilgilenme durumu araştırıldı. Çalışmaya alınan kadınlar ile Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 30 Ağustos-1 Ocak 2008 tarihleri 
arasında görüşüldü.DÖB ile ilgili geniş olarak hazırlanmış ankette yer alan ‘DÖB esnasında bilgilenme durumu’ ile 
ilgili sorular kadınlara soruldu.Sosyoekonomik düzeyin belirlenmesinde ABD doları cinsinden yıllık gelir, sosyal 
güvence varlığı, eğitim düzeyi, çalışma veya çalışmama durumu ölçütleri kullanıldı.İstatistiksel değerlendirmeler 
için student t, Mann,Whitney U, ki-kare ve Fisher kesin ki-kare testleri kullanıldı.         
Bulgular: Çalışma grubunda ortalama yaş 25 ± 5.2, doğum sayısı 4.6 ± 1.8, aylık kişi başı gelir ortalama 
51.38±42.285 USD olup diğer sosyodemografik özellikler ile bazı DÖB’e ilişkin değişkenler belirlendi. Kadınların 
%82.1’i muayene oldukları yerin dışında bir kaynaktan gebelik, doğum, doğum sonrası dönem ile ilgili bilgi 
aldıklarını bildirdi. Başka kaynaktan bilgi almada etkili etmenlerin yüksek eğitim düzeyi, çalışma, sosyal güvence ve 
yüksek sosyoekonomik düzey olduğu saptandı. Başka kaynaktan bilgi alanlarda eğitim süresi 12 yıl ve üstünde 
olanların oranı %12.8 iken bilgi almayanlarda %2.7 oldu. Gebe iken DÖB aldığı sağlık biriminin dışında bir 
kaynaktan bilgi aldığını bildiren kadınlarda işte çalışma oranı %15.1 ile bilgi almayan gruptan (%6.7) daha yüksek 
bulundu (p = 0.05). Başka kaynaktan bilgi aldığını ifade eden kadınlarda şehirde yaşama (%41.3), yüksek 
sosyoekonomik düzeye sahip olma (%12.0) ve sosyal güvencenin bulunma oranlarının (%84.0) daha yüksek 
olduğu saptandı.                      
Sonuç Kişisel, demografik ve sosyoekonomik özellikler Kent içi/mahalleler arası farklılıklar Sağlık eğitiminin 
yokluğu Hizmetin niteliği ile kullanımı arasındaki ilişki ortaya konmuştur.  

*Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi Öğrencileri 
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19. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTAHANESİ TIBBİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE KAYITLI 
OLAN HASTALARDA MULTİPLE PRİMER TÜMÖR SIKLIĞININ VE ÇEŞİTLERİNİN ARAŞTIRILMASI  

20. KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKİĞER KANSERİ VAKALARINDA ESKİ VE YENİ TNM SINIFLANDIRMASINA GÖRE 
AMELİYAT SONRASI 5 YILLIK SAĞKALIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

21. ÜMRANİYE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI’NA BAŞVURAN KİŞİLERİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALI 
ÜRÜNLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ 

 
  

Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartışma süresi ayrılmıştır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:19; 18 May 2010, OP&D 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTAHANESİ TIBBİ ONKOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE KAYITLI 
OLAN HASTALARDA MULTİPLE PRİMER TÜMÖR SIKLIĞININ VE ÇEŞİTLERİNİN ARAŞTIRILMASI  

Asya O., Saçaklıdır R., Araz Ö., Çetin M. 

Giriş: Multiple (çoklu) primer tümorler(MPT)aynı hastada eş ya da farklı zamanda birbirinden farklı bölgelerde 
gelişen tümörlerdir. İkincil tümör ilk tümör tanısından itibaren altı ay içerisinde görülürse senkron, altı aydan sonra 
görülürse metakron olarak tanımlanır. Multiple primer tümörler çok sık görülmemekle birlikte ikincil primer 
tümörün görülme ihtimali birincil primer tümörün cinsine göre değişmektedir.            
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmamızda 26.01.2010 , 05.04.2010 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniğinde kayıtlı olan 6500 hastanın dosyaları incelenip MPT olan 72 
hasta bulunmuştur. Bunlardan 53 hastanın verilerine ulaşılmıştır. Veri analizinde SPSS 14.0 programı kullanılmıştır. 
Bulgular: Araştırmamızda MPT sıklığı %1.1 (72) olarak bulunmuştur. Araştırmamızda yer alan 53 hastanın % 
54.7’si (29) erkektir. Hastaların yaş ortalaması 62.25 (29-86). Hastaların %96.3’ü (51) çift primer tümörlü, 
%3.7’si (2) üçlü primer tümörlüdür. Tümörlerin %41.6 (22) sı metakron, %37.8’i (20) i senkrondur. Metakron 
tümörler için iki tümör arasındaki ortalama zaman farkı 70.2 ay ( 7-332 )’dır. Bu hasta grubunun %28.3(15)’ü 
meme, % 26.4(14)’ü kolon ve %26.4(14)’u akciğer kanseridir. Hastaların %7.5(4) ‘inde kolon ve meme, 
%7.5(4)’inde kolon ve prostat, %7.5(4)’inde meme ve over veya endometrium, %3.8(2)’inde akciğer ve pankreas 
kanseri görülmektedir. Ayrıca araştırmamıza yer alan 53 hastanın % 30.2 (16) si sigara kullanmakta, %11,3 (6) ü 
ise sigarayı sonradan bırakmıştır. Akciğer kanserine yakalanan hastaların %85.7(12)’si sigara içmekte olup 
%14.3(2)’ü ise sigarayı sonradan bırakmıştır.                   
Sonuç: MPT ler çok sık görülmemekle birlikte, bazı primer tümörler bir arada görülme eğilimindedir. Bu tip 
tümörlere karşı klinisyenlerin dikkatli olması ve hastaları olası bir ikincil primer tümöre karşı belli periyotlarla 
taraması gerekmektedir.  

Danışman: Dr. Fulden Yumuk  
Sözel Sunum/Oral Presentation No:20; 18 May 2010, OP&D 

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKİĞER KANSERİ VAKALARINDA ESKİ VE YENİ TNM SINIFLANDIRMASINA GÖRE 
AMELİYAT SONRASI 5 YILLIK SAĞKALIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Oğuzkaya S., Demirbaş B., Taşbilek Y., Eroğlu S.  

Giriş: Akciğer kanserleri tüm dünyada ölüme yol açma bakımından erkeklede birinci kadınlarda ikinci sıradadır. 
Akciğer kanserinin doğru tedavi edilmesi ve prognozun belirlenmesi için tam bir evreleme şarttır. Akciğer kanseri 
sınıflandırılması TNM sistemine göre yapılmaktadır. Evreleme hastalığın anatomik yayılımı üzerine kurulmuştur; 
klinik bulgular veya tümörün moleküler özellikleri evreleme sistemine dahil değildir. Eski TNM sınıflandırması sınırlı 
bir bölge içerisindeki sınırlı hasta popülasyonu üzerinde ve sadece cerrahi uygulanmış hastalar üzerinde çalışılarak 
oluşturulmuştur. Bu yüzden 1997 yılından beri yeni bir evreleme sistemi arayışları sürmekteydi. Sonuçta 4 kıtadan 
81015 hasta üzerinde;cerrahi uygulanmış, kemoterapi almış,radyoterapi almış ve kombine tedavi uygulanmış 
hastaların da çalışmaya katılmasıyla 2009 yılında yeni TNM sınıflandırması yayınlanmıştır.         
Yöntem: Çalışmanın amacı Marmara Üniversitesi Göğüs Cerrahisi sevisinde ameliyat olmuş hastaların eski ve yeni 
TNM sistemine göre sınıflandırılıp 5 yıllık sağ kalımların araştırılması ve karşılaştırılması, yeni sistemin 
değerlendirilmesidir.Çalışmaya küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarından pulmonektomi, lobektomi, 
segmentektomi operasyonu geçirmiş hastalar dahil edilmiştir. Araştırmada 2000 – 2005 yılı arasında ameliyat 
olmuş hastalar örneklem alınmıştır. Araştırma kriterlerimize uyan, patoloji raporlarını bulabildiğimiz ve kendilerine 
veya yakınlarına ulaşabildiğimiz toplam 70 hasta bu çalışmanın popülasyonunu oluşturmaktadır. Hastalar, eski ve 
yeni sisteme göre yeniden evrelenmiştir. Hastaların hayatta olup olmadığı hayatta değilse ölüm yılı ve sebebi , 
hayatta ise kanserin nüks edip etmediği öğrenilmiştir.                
Bulgular: N=70(58 erkek, 12 kadın). Araştırmaya aldığımız hastaların yüzde 54,3’ü(38) ameliyat sonrası 5 yıl 
içinde yaşamını yitirmiş, geri kalanlar ise 5 yıldan fazla yaşamıştır. Eski TNM sistemine göre 1A olan hasta yeni 
sistemde de değişmeden kalmıştır ve 5 yıllık sağ kalımları(%70) değişmemiştir. 2B olan(15) hastalardan 5’i 2A, 3’ü 
3A olarak değişmiştir. Bu hastalardan yeni 2A’lar 5 yıldan fazla yaşamış, yeni 3A’ların 3’ü de 5 yıldan az yaşamıştır. 
Sonuç: Evresi değişen hastaların sağ kalımlarının yeni evresindeki öngörülen sağ kalımlara daha yakın olduğu 
tespit edilmiştir. Literatürde de yer aldığı gibi yeni sistem evreleme ve 5 yıllık sağ kalımı belirlemede eskisine daha 
görülmektedir. 

Danışman: Dr. Bedrettin Yıldızeli   
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:21; 18 May 2010, H&C 

ÜMRANİYE MERKEZ SAĞLIK OCAĞI’NA BAŞVURAN KİŞİLERİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ 
ORGANİZMALI ÜRÜNLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ 

Bilgin B., Türe M.E., Avcı N., Üzülmez B. 

Giriş: Biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü dışındaki bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilen 
bitki,hayvan ve mikroorganizmalara transgenic, ya da “Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO)” denilmektedir. 
GDO’lu ürünler sağlık, beslenme, çevre ve sürdürülebilir tarım ile ilişkisi olması bakımından,günümüzün öne çıkan 
konuları arasında yer almaktadır. Kimileri bu ürünleri geleceğimizin kurtarıcısı ilan ederken, kimileri de dünyanın 
sonu olarak görmektedir.                  
Yöntem: Araştırmanın verileri 15-19 Mart 2010 arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Merkez Sağlık Ocağı’na 
başvuran kişilere 4’ü likert tipi olmak üzere 52 sorudan oluşan bir anketin yüz yüze görüşülerek uygulanması ile 
toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik paket programıyla değerlendirilmiştir. Analizlerde ki kare ve 
Mann Whitney U testi kullanılmıştır.                
Bulgular: Araştırmaya katılan 155 kişinin %63,2 si kadın, %36,8’ i erkektir. Yaşları 17-76 arasında olup median 
yaş 33’tür. Araştırmaya katılan kişilerin %86,5’ inin GDO’lu ürünlerden haberi varken, %13,5’inin haberi yoktur. 
Haberi olanların %72,4’ü bu bilgileri radyo ve televizyondan, %12,7’si gazeteden öğrenmiştir. Eğitim düzeyi daha 
yüksek olanlarda GDO’lu ürünlerden haberdar olma daha yüksektir ve aradaki fark istatistiksel olarak önemlidir 
(p=0,019). İlkokul mezunu olanların ve okur yazar olmayanların %80,0’inin, ortaöğretim mezunu olanların 
%83,6’sının ve yüksek öğretim mezunu olanların %100,0’ünün GDO’lu ürünlerden haberi olduğu görülmüştür. 
Araştırmaya katılan kişilerin %59,4’ ü Türkiye’de GDO üretiminin serbest olduğunu ve %79,4’ü GDO’ların en 
yaygın olarak tarım alanında kullanıldığını belirtmiştir. GDO’ların insan sağlığına zararlı olduğunu düşünenler 
%77,4’tür.                      
Sonuç: Araştırmanın bulguları ışığında kişilerin GDO’lar ile ilgili bilgi düzeylerinin yükseltilmesi gereksinimi ortaya 
çıkmış ve kişilerin GDO’lu ürünlere karşı olmalarına rağmen devlet denetiminde, etiketle satılırsa tüketebilecekleri 
gözlenmiştir. 

Danışman: Dr. Şanda Çalı  
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22. YAŞLILARDA GÖRÜLEN EV KAZALARI 

23. 60 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN ETKİN YAŞLANMA KONUSUNDA TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ 

24. HALKIMIZIN BİTKİSEL İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI 
  

 

Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartışma süresi ayrılmıştır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:22; 18 May 2010, H&C 

YAŞLILARDA GÖRÜLEN EV KAZALARI 

Etçioğlu E., Tunçer Ç., Adamış İ.C., Öztürk E., Biricik Ş. 

Giriş: Kaza, önlemlerle engellenebilen, önceden planlanmayan ve beklenmeyen bir zamanda ortaya çıkan, can ve 
mal kaybıyla sonuçlanabilen bir olay olarak tanımlanmaktadır. Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ev kazalarında en 
önemli risk gruplarıdır. Ev kazaları Dünya Sağlık Örgütü tarafından evde veya bulunduğu çevrede meydana gelen 
kazalar olarak tanımlanmaktadır. Araştırmamızda Zümrütevler Mahallesi’ndeki toplumda ve huzurevinde yaşayan 
yaşlılarda ev kazası geçirme sıklığını ve kaza önleme konusundaki farkındalığını saptamak amaçlanmıştır. 

Yöntem: Şubat 2010’da Zümrütevler Mahallesi’nde 30 sokakta 7’şer hane olmak üzere 210 haneye ulaşılarak 
halkın genel sağlık durumu değerlendirilmiştir. Bu çalışma kapsamında belirlenen hanelerdeki 60 yaş üstü 
bireylerin yanı sıra kartopu yöntemiyle aynı mahallede yaşayan diğer yaşlılara ulaşılmaya çalışıldı. Ayrıca mahalle 
içindeki bir huzurevinde yaşayan 60 yaş üstü tüm bireylere de ulaşıldı. Toplumda yaşayan 38(%59,4), huzurevinde 
yaşayan 26(%40,6) birey çalışmaya alındı. Anketin içeriğinde demografik özellikler, sağlık durumu ile ilgili bilgiler, 
Barthel günlük yaşam aktivite ölçeği, “timed-up and go test (TUP)’’, son 6 ayda kaza geçirme ve düşme durumu ve 
yaşanılan mekanın güvenliğini değerlendiren bir kontrol listesi kullanılmıştır. Veriler SPSS 11.0 paket programı 
kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmamıza katılan bireylerin %57,8’i kadın, yaş ortalaması 70,6(±6,4)’dır. %71’i ilköğretim 1. 
kademe mezunudur veya okuryazar değildir. Bireylerin %85,9’unun en az bir kronik hastalığı vardır, %21,9’u ise 
yürümeye yardımcı araç kullanmaktadır. Barthel ölçeğine göre %32,8’i en az bir konuda bağımlıdır, TUP testinde 
ise %28’i tamamen mobildir. %85’i kazalardan, %70’i de düşmeden korunmak için önlem aldığını beyan etmiştir. 
5(%7,8)’i son 6 ay içerisinde düşmüştür. Ev kazaları ile araştırmanın bağımsız değişkenleri arasında bir ilişki 
saptanmamıştır.  

Sonuç: Katılımcıların yaklaşık üçte birinin günlük yaşam aktiviteleri açısından bağımlı olması Türkiye’de yapılmış 
topluma dayalı başka çalışmalarla benzerdir. En sık yaşanan kaza türü düşmedir. Araştırmaya katılan yaşlıların 
büyük çoğunluğu kazaların önlenebilirliliğinin farkında olup, önlem almaktadır. 

Danışman: Dr. Serap Çifçili 
Sözel Sunum/Oral Presentation No:23; 18 May 2010, OP&D 

60 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİN ETKİN YAŞLANMA KONUSUNDA TUTUM VE DAVRANIŞLARININ 
BELİRLENMESİ  

Kuru P., Kelleci Y., Armağan M.E., Gülyaşar G. 

Giriş: Yaşlılık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 60 yaş ve üzeri dönem olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı nüfusun 
giderek arttığı dünyamızda sağlıklı yaşlanmanın başka bir deyişle etkin yaşlanmanın önemi gün geçtikçe 
artmaktadır. Etkin yaşlanma yaklaşımı yaşlılarda sağlığa, katılımcılığa ve güvenliğe yönelik olanakları en uygun 
hale getirmeyi hedeflemektedir. Yaşlanmayla beraber açığa çıkan sağlık sorunlarının azalması birey v etoplum 
sağlığı açısından önemlidir. Çalışmamızda amaç katılımcıların; beslenme, aktivite, alışkanlık gibi sağlıkla ilişkili 
davranışlarının, kronik sağlık sorunlarının, yaşam kalitelerinin belirlenmesi ve ileride yaşlılık üzerine yapılacak 
çalışmalara veri tabanı oluşturmaktır.                
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Değişik huzurevi ve bakımevlerinde ulaşılabilen 175 kişiye, akıl sağlığı 
yerinde 60 yaş üstü kadın ve erkek bireylere Aralık 2009-Mart 2010 tarihleri arasında yüz yüze görüşmeyle mini 
mental testin ardından çalışmanın anketi, geriatrik depresyon ve günlük temel yaşam aktiviteleri(bağımlılık) 
ölçekleri uygulanmıştır. Veriler Excel ve SPSS programlarıyla değerlendirilmiştir.         
Bulgular: Katılımcıların 85 (%48,6) ‘i erkek 90 (%51,4)’ı kadındır. 74 (%42,3) kişi hiç fizik egzersiz yapmamıştır, 
61 (%34,9)’i halen fizik egzersiz yapmaktadır. Düzenli fizik egzersiz yapmayanlarda bağımlılık anlamlı ölçüde fazla 
görülmüştür (p<0,05). Çalışma yılı arttıkça bağımlılığın, istatistiksel anlamlılık olmaksızın azaldığı gözlenmiştir. 
Depresyon varlığı en yaygın 84 yaş ve üzeri bireylerde bulunmuştur (%47,1). Beden kitle indeksi arttıkça 
depresyon (p=0,012) ve bağımlılık (p=0,010) artmıştır.  Sürekli ilaç kullananlarda depresyon  sürekli ilaç 
kullanmayanlara göre oldukça fazladır.(p=0,002)                  
Sonuç: Fizik egzersiz yapmanın ileriki yaşlarda bağımlılığı önleyici etkisi vardır. Ayrıca yetişkinlik döneminde etkin 
bir çalışma hayatının günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığı azaltıcı etkisi vardır. Kronik sağlık sorunu nedeniyle 
ilaç kullanan bireylerde depresyon görülme oranı yüksek bulunmuştur. Beden kitle indeksinin yükselmesi 
depresyon ve bağımlılık üzerinde arttırıcı etki göstermiştir. 

Danışman: Dr. Can Erzik  
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:24; 18 May 2010, H&C 

HALKIMIZIN BİTKİSEL İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Vezirhüyük M., Akosmoan A., Mollaoğlu E., Tana P. 

Giriş: Günümüzde tıbbi tedavi yöntemleri gelişmesine rağmen hala birçok hastalığın tıbbi tedavisi mümkün 
olamamakta ya da kullanılan tedavi hastaya çok fazla zarar vermektedir. Bu durum ise insanları farklı yollara sevk 
etmektedir. Bu alternatiflerden bir tanesi de bitkisel tedavidir. Bitkisel ilaç kullanımının toplumumuzda giderek 
yaygınlaştığı hatta ayrı bir sektör oluştuğu gözlenmektedir. 

Yöntem: Çalışmamız kesitsel niteliktedir. Şubat ve Mart 2010 tarihlerinde Ümraniye Merkez Sağlık Ocağı’na gelen 
hastalarla yüz yüze görüşme şeklinde yaptığımız anketlerden elde ettiğimiz verilerden oluşmaktadır. Çoktan 
seçmeli 16 sorudan oluşan anketimize toplamda 200 kişi katılmıştır. Elde ettiğimiz veriler daha sonra ‘SPSS 16.0.0 
for WİNDOWS’ programına aktarılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya katılanların 74’ü erkek(%37) 126’sı kadın(%63) idi. Katılımcıların %69’unun daha önce 
bitkisel tedavi kullandığı %31’inin hiç kullanmadığı belirlenmiştir. İnsanları bitkisel tedaviye yönelten etkenler 
çevrelerinde bitkisel tedavi kullananların faydasını görmesi(%80),doğal olduğunu düşünmeleri(%93.5),doktor 
tavsiyesi(%32.5),tıbbın çaresiz kaldığını düşünmeleri(%40.5),bitkisel ilaçlara ulaşımın kolay olması(%60),bitkisel 
ilaçların ucuz olması(%32.5) olarak belirlenmiştir. Bitkisel tedavi kullananların %81’i tıbbi tedavinin arkasındaki 
araştırma ve bilgi birikiminin daha fazla olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların %48,5’inin bitkisel 
ilaçların yan etkisi olmadığını düşündükleri tespit edilmiştir. 

Sonuç: Yaptığımız araştırma sonucunda toplumumuzda bitkisel ilaç kullanımının yaygın olduğu tespit edilmiştir. 
Bitkisel ilaç kullananların daha çok çevrelerinden etkilendiği görülmüştür. Halkımız tıbbi tedavinin arkasındaki 
araştırma ve bilgi birikiminin daha fazla olduğunu bilmesine rağmen yine de bitkisel tedaviye başvurmaktadır. 
Halkımızın çoğunluğunda bitkisel ilaçların yan etkisi olmadığı kanısı hakimdir. 

Danışman: Dr. Atila Karaalp 
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Dönem 3 Anfisi  
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25. SIÇANLARDA KRONİK NİKOTİN ALIMININ VE YOKSUNLUĞUNUN SEPSİSE BAĞLI ÇOKLU          
ORGAN HASARINA ETKİSİ: NÖTROFİLLERİN ROLÜ 

26. ULTRASAF DİYALİZ TEDAVİSİNE GEÇİŞİN İNFLAMASYON, BESLENME VE ERİTROPOETİN İHTİYACI 
ÜZERİNE ETKİLERİ  

27. MALTEPE ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİNDEKİ ERİŞKİN TOPLULUĞUN KRONİK HASTALIKLARININ TESPİTİ 
VE KRONİK HASTALIKLARINA BAĞLI SÜREKLİ İLAÇ KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ 

 

 

Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartışma süresi ayrılmıştır.  
Time for each presentations is 10 minutes with 5 minutes discussion. 
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Sözel Sunum/Oral Presentation No:25; 18 May 2010, OP&D 

SIÇANLARDA KRONİK NİKOTİN ALIMININ VE YOKSUNLUĞUNUN SEPSİSE BAĞLI ÇOKLU          
ORGAN HASARINA ETKİSİ: NÖTROFİLLERİN ROLÜ 

Özdemir A.F., Karaaslan M.B., Kaytaz K., Kara M.F. 

Giriş: Sepsis, çoklu organ hasarı ile seyreden klinik bir tablodur. Nikotinin inflamasyonu baskıladığı ve pro-
inflamatuvar sitokinleri inhibe ettiği gösterilmiştir.               
Yöntem: Sıçanlarda oluşturulan sepsis modelinde nikotinin hedef dokularda koruyucu etkisini araştırmak amacıyla, 
erkek Wistar albino sıçanlara nikotin (50 mg/lt) içeren veya içermeyen çeşme suyu (ÇS) verildi ve 14. gün ketamin 
(100 mg/kg) anestezisiyle çekumun bağlanıp delinmesi yöntemiyle sepsis oluşturuldu (n=45) ya da yalancı cerrahi 
grubunda (n=8) laparatomi uygulandı. Sepsis öncesi deney gruplarından biri 14 gün boyunca oral nikotin alırken, 
bir gruba önce 9 gün nikotin verilip 5 gün ÇS verilerek nikotin yoksunluğu oluşturuldu. ÇS alan bir başka grupta ise 
tek doz nikotin (30 mg/kg) sepsis öncesi intraperitoneal olarak uygulandı. Cerrahiden 24 saat sonra sıçanlar 
dekapite edilerek karaciğer, böbrek, akciğer dokularında malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) düzeyleri ile 
miyeloperoksidaz aktivitesi (MPO) ölçüldü ve histolojik hasar değerlendirildi. İstatistiksel değerlendirme ANOVA ve 
Tukey çoklu karşılaştırma testi ile yapıldı.                         
Bulgular: ÇS tüketmiş septik sıçanların akciğer ve karaciğer MPO düzeylerinde kontrol grubuna göre artış 
gözlenirken (p<0,001), kronik nikotin almış grupta bu artışların tamamen engellendiği bulundu (p<0,001). Buna 
karşın, yoksunluk grubunda ve tek doz nikotin verilen grupta ölçülen karaciğer ve akciğer MPO aktivitelerinin ÇS 
verilmiş sepsis grubundan farklı bulunmadığı görüldü. Böbrek MPO düzeyleri ise gruplar arasında farklı bulunmadı. 
Her üç dokuda MDA ve GSH ölçümleri arasında nikotin tedavisi alan sepsis gruplarında ÇS alan grubun değerlerine 
göre anlamlı fark görülmedi. Histolojik değerlendirmelerde sepsis grubu akciğer, karaciğer ve böbrek dokularında 
kontrol grubuna kıyasla ağır doku hasarı gözlenirken (p<0,001), tüm nikotin uygulamalarının farklı derecelerde 
hafiflemeye yol açtığı görüldü. Uzun süreli nikotin alımı sepsiste oluşan organ hasarını azaltmakta ve bu etkisini 
akciğer ve karaciğere nötrofil göçünü baskılamak yoluyla gerçekleştirmektedir. Nikotinin bu etkisi, alımının 
kesilmesi durumunda ortadan kalkmakta ve tek dozda gözlenmemektedir.                         
Sonuç:Sonuçlar, hem nikotinin sepsiste tedavi potansiyelini ortaya koymakta, hem de kronik nikotin alımının 
sepsisle aniden yoksunluğa dönüştüğü bireylerde inflamatuvar süreçlerin daha da kötüleşebileceğini 
göstermektedir.  

 

Danışman: Dr Berrak Yeğen 

 
Sözel Sunum/Oral Presentation No:26; 18 May 2010, OP&D 

ULTRASAF DİYALİZ TEDAVİSİNE GEÇİŞİN İNFLAMASYON, BESLENME VE ERİTROPOETİN İHTİYACI 
ÜZERİNE ETKİLERİ  

Baykam S.E., Baykara O., Gürler M., Yılmaz İ.E. 

Giriş: Ultrasaf (ultrapure) diyalizin inflamatuar ve beslenme parametrelerini düzelttiği ve eritropoietin ihtiyacını 
azalttığı belirtilmekle birlikte bazı çalışmalarda da aksi yönde sonuçlar rapor edilmiştir. Bu çalışmada konvansiyonel 
diyaliz tedavisinden ultrasaf diyaliz tedavisine geçişin beslenme, inflamasyon ve eritropoietin ihtiyacı üzerine olan 
etkileri karşılaştırılmıştır.                 
Yöntem: Aktif inflamatuar hastalığı, kanaması veya malignitesi olmayan 54 hasta (30 erkek, ortalama yaş 53 ± 
15 yıl) değerlendirmeye alındı. Ultrasaf diyaliz öncesi ve sonrası birer yıllık periyod boyunca Kt/V, URR, albümin, 
ferritin, hemoglobin ve kullanılan eritropoietin dozlarının yıllık ortalamaları ile kullanılan yıllık intravenöz demir 
miktarları belirlendi.                  
Bulgular: Diyaliz yeterliliği parametreleri (Kt/V:1.45 ± 0.16 vs 1.55 ± 0.20, p=0.0005 ve URR:69.7 ± 4.4% vs 
71.7 ± 7.5%, p=0.002) ultrasaf diyaliz sonrası dönemde yükseliş gösterdi. İnflamasyon ve ve beslenme 
parametrelerinden serum albumin (4.06 ± 0.27 g/dl vs 4.12 ± 0.27 g/dl, p=0.03) anlamlı olarak düzelirken serum 
ferritin (636 ± 286 ng/ml vs 690 ± 280 ng/ml, p=0.13) seviyelerinde ultrasaf diyaliz tedavisine geçildikten sonra 
anlamlı olarak düzelme izlenmedi. Buna karşın, ortalama hemoglobin seviyeleri ultrasaf diyaliz döneminde anlamlı 
olarak daha yüksek olmasına rağmen (10.9 ± 1.0 g/dl vs 11.3 ± 0.8 g/dl, p=0.0011) aylık ortalama intravenöz 
demir kullanımı (189 ± 151 mg vs 192 ± 152 mg, p=0.94), ortalama haftalık eritropoietin dozu (82 ± 48 IU/kg vs 
84 ± 44 IU/kg, p=0.58) ve eritropoietin indeksi (7.54 ± 5.01 IU/kg/gr Hb/hafta vs 7.36 ± 4.37 IU/kg/gr Hb/hafta, 
p=0.98) ultrasaf diyaliz öncesi ve sonrası dönemde değişim göstermedi.                 
Sonuç: Bulgularımız ultrasaf diyalize geçişin beslenme parametrelerini düzelttiğini, inflamasyon düzeyinde 
değişiklik yapmadığını ve aynı düzeyde hemoglobin seviyeleri elde etmek için kullanılan eritropoietin ihtiyacını da 
azaltmadığını düşündürmektedir. 

Danışman: Dr Mehmet Koç 
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MALTEPE ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİNDEKİ ERİŞKİN TOPLULUĞUN KRONİK HASTALIKLARININ 
TESPİTİ VE KRONİK HASTALIKLARINA BAĞLI SÜREKLİ İLAÇ KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ 
BELİRLENMESİ 

Şenel Y.E., Özel F., Bulut A.S., Menteşe S.T. 

Giriş: Kronik hastalıklar uzun süreçli ve genellikle yavaş seyreden hastalıklardır. İyileşmeleri zor olan kronik 
hastalıkların kötüye gitmelerini engellemek mümkündür. Dünya genelinde %60’lık bir mortalite ile ölümün ana 
sebeplerinden olan kronik hastalıklar ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık 
Bakanlığının Kronik Hastalıklar raporuna göre Türkiye’de 22 milyon kişi kronik hastalıkların etkisi altında 
yaşamaktadır. Araştırmanın amacı, Maltepe Zümrütevler mahallesinde yaşayan 15-65 yaş arası (erişkin) toplulukta 
var olan kronik hastalıkları ve sürekli ilaç kullanım alışkanlığını araştırmaktır.            
Yöntem: Topluma dayalı, kesitsel çalışmamızda, 30x7 küme örneklem yöntemi kullanılarak 210 haneye ulaşılması 
hedeflendi. Zümrütevler mahallesi sınırları içindeki tüm sokaklardan 30 tanesi rastlantısal olarak seçilip her bir 
sokaktan 7 hane çalışmaya alındı. Sokağın hangi tarafından başlanılacağına veya konut eğer apartmansa hangi 
kapı nolarının alınacağına yazı-tura ile karar verildi. Evin reisi ve/veya eşi ile yüz yüze görüşülerek doldurulacak bir 
anket hazırlandı (konut koşulları, hane halkı demografik verileri, sosyoekonomik durum, sağlık kaynaklarına 
ulaşım, yetişkin, ana ve çocuk sağlığı). Araştırmacılara yarım günlük anketör eğitimi verildi ve ardışık 3 hafta 
sonunda veriler toplandı. Tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırmalı analizlerde ki-kare testi, sürekli değişkenler için 
t-testi kullanıldı.                  
Bulgular: Kronik hastalıklarla ilişkili soruları toplam 174 kişi yanıtladı. Buna göre %27.8'inde hipertansiyon, 
%11.8'inde diyabet %13'ünde astım olduğu saptandı. Bireylerin %43.1'i sağlık durumunu iyi ve çok iyi olarak 
değerlendirdi. %65.1'i kontrollerine kendi başına gittiğini belirtti. Bölgede evde bakım ihtiyacı %8.4 olarak 
belirlendiyse de evde bakım hizmeti bulunmamaktaydı. Hastaların %45.5'i ilaçlarını zaman zaman bıraktığını 
belirtti. Hastaların %43.5'i sağlık hizmeti almak için devlet hastanesi tercih ediyor, %63.9'u ise sağlık ocaklarını 
ilaç yazdırmak üzere ziyaret ettiğini belirtiyordu.                 
Sonuç: Zümrütevler mahallesinde hipertansif ve diyabet ağırlıklı bir hasta grubu bulunmaktadır. Bu grup ağırlıklı 
olarak hastaneden hizmet almakta, ilaçlarını sağlık ocağında yazdırmaktadır. Düzensiz ilaç kullanımı mevcuttur. 
Uygun kronik hasta yönetimi ile hastaların devlet hastanesi yerine sağlık ocağından hizmet alması, ilaç kullanımının 
kesintiye uğramaması sağlanabilir. 

Danışman: Dr. Arzu Uzuner  
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Dönem 3 – Hastalarımız ve Hastalıklar 
Year 3 – Our Patients and the Diseases (OP&D) 

Poster No: 

1. ÜMRANİYE SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURANLARDA BAŞAĞRISI TİPİNİN BELİRLENMESİ VE BAŞAĞRISIYLA 
BAŞ ETME DAVRANIŞLARI 

2. İSTANBUL’DAKİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ASTIM İLE SOSYOEKONOMİK STATÜ (SES) ARASINDAKİ 
İLİŞKİ 

3. ONKOLOJİ HASTALARININ KARAKTERLERİNİN KENDİLERİ VE YAKINLARI TARAFINDAN ANALİZİ 

4. SUMAĞIN BARSAK ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

5. HEMATOLOGLARIN KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU DEĞERLENDİRMELERİNİN, HEMATOPATOLOGLARIN 
TANISAL RAPORLARI İLE UYUMLULUKLARI 

6. TÜRKİYE’DE VEKTÖRLERLE BULAŞAN ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA SON DURUM 

7. YAKINLARINI KAYBEDEN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA DEPRESYON EĞİLİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

8. MARMARA HASTANESİ GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜNDE KOLELİTHİAZİS TANISI KONMUŞ HASTALARIN 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE PATOFİZYOLOJİK ETKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ  

9. TİK BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ İLE BESLENME SÜRESİ 

10. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE SOSYOEKONOMİK DÜZEY İLE UYKU SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

11. KOAH'TA ANKSİYETE, DEPRESYON, REFLÜ PREVALANSI İLE YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ  

12. PARASETAMOLÜN FARELERDE ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİNİN FLUOKSETİN İLE POTENSİYALİZAYONU 

13. MÜTF HASTANESİNDE DOĞUM YAPAN ANNELERİN BEBEKLERİNİ İLK 6 AY BOYUNCA SADECE ANNE SÜTÜ 
İLE EMZİRME ORANLARININ ARAŞTIRILMASI 

14. 40 YAŞ ALTI MEME VE KOLON KANSERLİ HASTALARDA AİLE ÖYKÜSÜ 

15. ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİNDE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARINA OLAN 
İHTİYAÇLARI 

16. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NİN PENDİK’E TAŞINMASININ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU 
DURUMLARINA ETKİSİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

17. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN GENEL PROFİLİ 
VE MEMNUNİYET DÜZEYİ  

18. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE GASTROENTEROLOJİ ÜNİTESİNE GELEN SİROZ 
HASTALARINDA DİYETİSYEN GÖZETİMİNİN YAŞAM KALİTESİ VE NUTRİSYON DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

19. KAPALI ALANDA SIGARA IÇME YASAĞININ ASTIMLI ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERINDE SIGARA IÇME 
DAVRANIŞINA ETKISI 

20. NORMOTENSİF TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA AMBULATUVAR KAN BASINCI DEĞERLERİYLE VÜCUT KİTLE 
İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

21. ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI ve İLİŞKİLİ ETMENLER  

22. SPORCU SAKATLANMALARI 

23. YAŞLILARDA İLAÇ KULLANMA DAVRANIŞLARI 
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Poster No:1; 17-18 May 2010, OP&D 

ÜMRANİYE SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURANLARDA BAŞAĞRISI TİPİNİN BELİRLENMESİ VE BAŞAĞRISIYLA 
BAŞ ETME DAVRANIŞLARI 

Kılınçarslan M.G. , Erdoğan Y. , Durukal T. , Uygan U. 

Giriş: Baş ağrısı toplumlarda önemli sağlık sorunlarına neden olan bir sağlık problemidir.Uluslararası Baş Ağrısı 
Topluluğu(IHS) na göre aurasız migren, auralı migren, gerilim, küme ve servikojenik tip olmak üzere 5 çeşit primer 
baş ağrısı vardır.Toplum içinde de baş ağrısı ile baş etmenin farklı yöntemleri vardır. AMAÇ:Herhangi bir nedenle 
sağlık ocağına başvuran kişilerde baş ağrısı tiplerinin ve baş ağrısıyla baş etme davranışlarının belirlenmesidir. 
Yöntem: Ümraniye Merkez Sağlık Ocağına herhangi bir nedenle başvuran 76 kişiye 29 sorudan oluşan ve IHS Baş 
Ağrısı tanı kriterlerine göre düzenlenmiş anket uygulandı.Elde edilen veriler SPSS 18 programı ile değerlendirildi. 
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 41 olup %64,5(49)u kadın %34,5(27)u erkektir. Araştarmıya katılanların 
%23,6(18)sı aurasız migren, %6,5(5)u auralı migren, %14,4(11)ü küme tipi, %19,7(15)si gerilim tipi ve 
%11,8(9)i servikojenik tip baş ağrısı olduğu tespit edildi. Geriye kalan %23,6(18) lık kesimde 
sınıflandırılamamıştır. Baş ağrısı yakınması olanların %56,6(43)sı doktora başvurmamaıştır.İlginç bir sonuç olarak 
baş ağrısı çekip doktora gitmeyenlerin %88,4(38)ü önemsemediği için %11,6(5)sı ise ekonomik zorluklardan 
dolayı doktora gitmemiştir. Katılımcıların baş ağrısıyla başetmede en çok kullandıkları yöntem %51,3(39) ile 
uyumaktır. Baş ağrısı için ilaç kullanan %84,2(64) kesimin en çok kullandığı ilaç %56,6(43) ile parasetamol içerikli 
ilaçlardır. İlaç kullananların % 59,4(38) ü kimseye danışmadan ilaç seçiminde bulunmuştur.         
Sonuç: Örneklemimizde görülen en yaygın baş ağrısı tipinin migren olduğu belirlenmiştir. Baş ağrısı nedeni ile 
hekime başvurular yetersiz, kendi kendine ilaç kullanımı fazladır ve büyük bir bölümü baş ağrısıyla kendi 
yöntemleriyle baş etmeye çalışmaktadır. 

Danışman: Dr.  Hızır Kurtel  

Poster No:2; 17-18 May 2010, OP&D 

İSTANBUL’DAKİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ASTIM İLE SOSYOEKONOMİK STATÜ (SES) ARASINDAKİ 
İLİŞKİ 

Aykanat A.ü, İbişler A., Erbatur N.H., Bozdemir E. 

Giriş: Astım; değişik uyaranlara karşı artmış havayolu duyarlılığı ve geri dönüşümlü havayolu obstrüksiyonu ile 
karakterize kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Ülkemizde ISAAC (International study of asthma and allergies in 
childhood) yöntemi ile yapılan çocukluk çağı çalışmalarında, astım prevalansı %13.7-15.3 arasındadır. Astım 
prevalansı ve ağırlığı şehirlerde daha fazladır; trafik ve hava kirliliği bunda rol oynar ve özellikle SES düşük olan 
bölgelerde hamam böceği maruziyeti astım sıklığını arttırır. Sosyoekonomik statü düşüklüğü ve sigara dumanına 
maruziyet astım sıklığı ve ağırlığını arttırır. AMAÇ: Çocuklarda astım görülme sıklığıyla ailelerin sosyoekonomik 
düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.                
Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı nitelikte olup, İstanbul’daki daha önce sosyoekonomik statüsü belirlenmiş olan 
üçü düşük, üçü yüksek sosyoekonomik statüden toplam altı ilköğretim okulundaki 1,2,3 ve 4 ‘üncü sınıf 
öğrencilerine anket dağıtma yöntemi ile uygulanmıştır. ISAAC anketi kullanılmıştır.1-15 Nisan arasında dağıtılan 
anketlerin velilere ulaştırılması sağlanmış ve veliler tarafından doldurulmuştur. Dağıtılan 1950 anketin 1382 tanesi 
geri dönmüştür ( % 70,87). Veriler SPSS 15.0 programında ki-kare analizi kullanarak değerlendirilmiştir. p<0.05 
istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir.                                                        
Bulgular: Araştırmamıza katılan 1382 öğrencinin %51.2 si kız , %48,7si erkektir.Yaş ortalamaları 8,6 yıldır. 
Öğrencilerin %50,6 sı düşük SES’li ,%49,4 ü yüksek SES’li okullardan katılmıştır. Öğrencilerden %11,3’ü astım 
tanısı almıştır. Yüksek SES’de tanı alanlar %13,7, düşük SES’de tanı alanlar %9’dur (p=0,023). Annelerin %23,9’u, 
babaların %43,4’ü sigara içmektedir. Sigara içilen evlerde yaşayan çocuklarda son bir yılda göğüste ıslık sesi 
duyulma oranı%25,3’tür(p=0,006). Ankete katılan öğrencilerden %18,6’sının alerjik riniti vardır, yüksek SES’de bu 
oran %24,4’tür (p<0,05). Annesi sigara içen öğrencilerde alerjik rinit oranı %21,3 bulunmuştur (p=0,046). Astım 
için major risk faktörlerinden biri olan egzama tanısı ise toplamda %6,1’dir. Bu oran yüksek SES’li bireylerde %7,9 
olarak bulunmuştur (p=0,006).                   
Sonuç: Çalışmamızda, astım ile beraberinde görülebilecek olan alerjik rinit ve egzama prevelanslarının yüksek 
sosyoekonomik statüdeki öğrencilerde anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Sigara maruziyeti alerjik hastalık 
riskini arttırmıştır.  

Danışman: Dr. Refika Ersu 
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Poster No:3; 17-18 May 2010, OP&D 

ONKOLOJİ HASTALARININ KARAKTERLERİNİN KENDİLERİ VE YAKINLARI TARAFINDAN ANALİZİ 

Kinar A., Satıcı C., Çınar C., Demirhan S. 

Giriş: Karakter, bir kişinin kendine özgü düşünce, duygu ve davranış kalıplarını ifade etmek için kullanılır. Karakter 
özellikleri insanların kendisini, başka insanları ve olayları algılama ve yorumlama biçimlerinde; duygusal 
tepkilerinde; diğer insanlarla ilişkilerinde; gereksinim, istek ve dürtülerini doyurma biçimlerinde kendini gösterir. 
Bu çalışmanın amacı kanser hastalarının karakter özellikleri hakkında bilgi edinilmesi, hasta yakınının ve hastanın 
belirttiği görüşler arasında ve özel kliniğe başvuran hastalarla MÜTFH kliniğine başvuran hastalar arasında kişilik 
farkı olup olmadığının sorgulanmasıdır.                 
Yöntem: Araştırma 10 Mart-22 Nisan 2010 tarihleri arasında MÜTF onkoloji kliniğine ve danışman hocamızın özel 
kliniğine başvuran hastalarda yapılmıştır. Dr. C. George Boeree’nin geliştirdiği Big Five Mini Test ile 40 adet 
karakter özelliğinin 1(hiç)’den 9 (tamamen)’a kadar uygunluğunu sorulmuştur. 5 ana karakter (dışa dönüklülük, 
uzlaşılabilirlik, sorumluluk, stabilite, açıklık) derecelendirilmiştir. Veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Hastaların %36’sı hastaneden %64’ü muayenehanedendi. Medyan yaşı 51’di. %73,9’u ortaokul ve üzeri 
eğitim düzeyindeydi. %47,3’ünün ailesinde kanser öyküsü vardı. 5 ana karakterden dışa dönüklülük hastaların 
%4,7’sinde düşük, %52,2’sinde orta, %43,1’inde yüksek; uzlaşılabilirlik %1,2’sinde düşük, %41,5’inde orta, 
%57,3’ünde yüksek; sorumluluk %1,2’sinde düşük, %37,9’unda orta, %60,9’unda yüksek; stabilite %2,8’inde 
düşük, %66,8’inde orta, %30,4’ünde yüksek; açıklık ise %7,1’inde düşük, %81,8’inde orta, %11,1’inde yüksek 
düzeyde gözlenmiştir. Araştırmada muayenehaneye giden hastalarla hastaneye giden hastalar arasında 
uzlaşılabilirlik, dışadönüklük ve sorumluluk açısından anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Cinsiyetler arasında 
uzlaşılabilirlik ve dışadönüklülük açısından anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca hasta yakınlarının hastayı 
tarifi ile hastanın kendini tarifi arasında açıklık yönünden anlamlılık bulunmuştur (p<0,05). Hastaların eğitim 
durumları, aile hikayelerinde kanser öyküsünün bulunup bulunmaması, yaşları ve medeni halleri ile karakterleri 
arasında bir anlam gözlenmemiştir.                    
Sonuç: Hastaların kendi analizleri ile hasta yakınlarının hasta hakkındaki analizleri arasında sadece açıklık 
yönünden anlam bulunması ilgi çekiçidir. Muayenehaneye giden hastalarla polikliniğe giden hastalar arasında ve 
cinsiyetler arasında anlamlı karakter farkı çıkmıştır. Kanser hastaları genel olarak yüksek düzeyde uzlaşılabilir ve 
sorumlu; orta düzeyde stabil, açık, dışadönük karakterdedir. 

Danışman: Dr. Serdar Turhal  

Poster No:4; 17-18 May 2010, OP&D 

SUMAĞIN BARSAK ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Bamanga H.A., Fılam T.M., Yapas A., Bılgın S. 

Giriş: Sumak özellikle güney illerimizde sık kullanılan bir baharattır. Karbonhidratların sindirilmesini sağlayan 
disakkaridazları inhibe ederek kan şekerinin yükselmesini önler. Karbonhidrat sindiriminin bozulması barsaktaki 
osmolar yükü artırarak dışkılama paternini, barsak peptidlerinin salınımını değiştirerek metabolizma ve iştahı 
etkileyebilir. Biz bu çalışmada sumak tüketiminin dışkılama alışkanlığı ve iştah üzerindek etkisini araştırdık. 
Yöntem: Katılımcılarımız 10 sağlıklı erkek bireyden oluşmaktadır. Araştırmamızı 14 günde gerçekleştirdik. 
Katılımcılarımızı iki gruba ayırdık. Birinci gruptakiler ilk 7 gün normal diyetleriyle beraber günde 2 gram sumak 
yiyip ikinci hafta sumak yemeden devam ederken ikinci grup sumak yemeden başlayıp ikinci hafta hergün 2 gram 
sumak yiyerek devam ettiler. 14 gün boyunca her bireyin iştahı 1–10 arasında değişen görsel açlık ve tokluk 
skalası ile akşam yemeklerinden önce ve sonra ölçüldü. Günlük dışkı sayısı ve paterni bristol skalasıyla sorgulandı. 
Her dışkılamada makat ağrısı, kanama, laksatif kullanımı, elle yardım, rahatlama olup olmadığını katılımcıların 
doldurdukları bir anketle değerlendirildi. Sayısal veriler ortalama, standart sapma; kategorik veriler ortanca değer 
olarak ifade ettik. Sayısal veriler t testi; nominal veriler ki kare testi ile karşılaştırdık.          
Bulgular: Araştırmamıza katılanların vucüt kitle indeksi 21,98±2.22 kg/m2 dir. Ortalama dışkı sayısı sumak 
yenilmeyen haftada günde 0.59 iken sumaklı haftada günde 0.53 olarak bulundu. Açlık ve tokluk değerleri, 
dışkılama karakteristikleri tedaviden etkilenmedi. Dışkı kıvamı sumak alanlarda daha cıvıktı, almayanlarda 3. tip 
iken alanlarda 4 tip daha sıktı ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi               
Sonuç: Sumak dışkılama sayısını azalttı ve dışkıyı yumuşattı. Bu eğilimin gerçek bir değişikliği yansıtıp 
yansıtmadığını görmek için olgu sayısının artırılmasına ve ishal ve kabızlıkla giden hasta gruplarında denenmesine 
ihtiyaç vardır.  

Danışman: Dr. Neşe İmeryüz  
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HEMATOLOGLARIN KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU DEĞERLENDİRMELERİNİN, HEMATOPATOLOGLARIN 
TANISAL RAPORLARI İLE UYUMLULUKLARI 

Gökoğlu G., Kaşıkçı T.G., Gün M., Sungurtekin M. 

Giriş: Kemik iliği aspirasyon (KİA) ve biyopsi (KİB) örneklerinin mikroskopik incelemesi hematolojik hastalıkların 
tanısında büyük önem taşır. Bu hastalıklar sıklıkla acil tedavi gerektirdiğinden, KİA preparatları hematologlar, KİA 
ve KİB örnekleri kesin tanı için hematopatologlar tarafından değerlendirilir.           
Yöntem: Çalışmamızda Marmara Üniversitesi Hastanesi Hematoloji B.D polikliniğinde,2009 yılı içinde kemik iliği 
biyopsisi ve aspirasyonu yapılan ve rastgele seçilen 570 hastaya ait, patoloji ve hematoloji kemik iliği aspirasyon 
raporlarındaki tanı veya morfolojik tanımlamalar retrospektif olarak karşılaştırıldı. Ancak yalnız 339 hastanın 
verileri son değerlendirmeye alındı. Gözlemciler arası uyum, kappa (κ) katsayısı ve uyumluluk yüzdesi (UY) ile 
belirlendi.                    
Bulgular: Hematopatolog ve hematologlar için toplamda κ=0.77, SE=0.03, CI 95%=0.71-0.82 ve uyumluluk 
yüzdesi %81 şeklindeydi. κ ve uyumluluk yüzdeleri sırasıyla habis tanılar için 0.72 ve %86, selim tanılar için 0.70 
ve %94, normal veya tanısal olmayan preparatlar için 0.66 ve %84 olarak bulundu. Gözlemciler arası uyum kronik 
myeloid lösemi (κ=0.91 ve UY=%99) ve plazma hücre neoplazileri (κ=0.93 ve UY=%99) için neredeyse 
mükemmel iken, demir eksikliği (κ=0.18 ve UY=%97) ve reaktif kemik iliği değişiklikleri (κ=0.44 ve UY=%99) için 
hafif/orta düzeydeydi. Diğer tanılar için kappa 0.66-0.90 ve uyumluluk yüzdesi %84-100 arasında olup anlamlı 
düzeyde uyum olarak değerlendirildi.                    
Sonuç: Hematologların kemik iliği aspirasyon preparatlarındaki tanısal değerlendirmeleri, günlük çalışmada birincil 
işi morfolojik ve mikroskopik değerlendirme olan hematopatologlarınkine benzerdir. Hematologların mikroskopik 
değerlendirmeleri hematolojik hastalıkların yönetiminde göz ardı edilmemelidir. 

Danışman: Dr. Cafer Adıgüzel  

 
Poster No:6; 17-18 May 2010, OP&D 

TÜRKİYE’DE VEKTÖRLERLE BULAŞAN ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA SON DURUM 

Ulualan G., Aslan S., Şentürk N., Padem N. 

Giriş: Vektörlerle bulaşan enfeksiyon hastalıkları (VBEH) tarih boyunca ülkemizde önemli bir morbidite-mortalite 
nedeni olmuştur. Yaklaşık 100 yıl önce stıma, veba, tularemi önemli etkenler arasında sayılırken, son 10 yıl içinde 
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, hantavirüs, Tatarcık Humması gibi hastalıklar öne çıkmaktadır. Ülkemizin VBEH 
haritasının bilinmesi gerekmektedir. Amaç: Ülkemizde önem taşıyan VBEH’nın prevalans ve insidanslarının 
saptanması ve geleceğe yönelik öneminin vurgulanması.             
Yöntem: Geriye yönelik olarak, elektronik arama motorları (google, pubmed, googlescholer) kullanılıp konu ile 
ilgili makaleler taranmıştır.                 
Bulgular: Sağlık Bakanlığı verilerine göre leşmanya vaka sayısı 1989-1996 yılları arasında 5111, 1997-2003 yılları 
arasında 222’dir. Ayrıca 2006 yılında 10, 2007 yılında 7, 2008 yılında 5 bildirim olmuştur. Türkiye’de literatüre 
geçen tularemi salgınları, Trakya(1936, 1945), Antalya(1953), Bursa(1988), Ankara(1998), Zonguldak ve 
çevresi(2003), Suluova(2004), Düzce(2004) ve Gölcük(2005) şeklindedir. 1936-2007 yılları arasında ise büyük 
bölümü Marmara ve Akdeniz bölgelerinde olan 1179 tularemi vakası görülmüştür. Ülkemizde 2002 yılında 10.224, 
2003 yılında 9.222, 2004 yılında 5.302, 2005 yılında 796, 2006 yılında 358, 2007 yılında 215 sıtma olgusu 
olmuştur. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Türkiye’de ilk kez 2002 yılında Tokat’ta saptanmıştır, son 8 yılda 
4500 olgu ve 220 ölüm görülmüştür, olgu fatalite oranı %5 olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de 2009 yılı Ocak-Mayıs 
ayları arasında 12 hantavirüs enfeksiyonlu vaka görülmüştür. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kiraz Devlet 
Hastanesi'ne 2008 yılı içerisinde çeşitli ilçelerden toplam 56 hastanın tatarcık humması nedeniyle başvuru yaptığı 
belirtilmiştir.                      
Sonuç: Küresel iklim değişikliğiyle beraber hızla artan insan nüfusu çeşitli hastalıkların riskinin artmasına neden 
olmaktadır. Vektörlerin yaşam alanlarında artışa yol açan değişiklikler malarya, dengue, lyme ve ensefalit gibi 
vektör kaynaklı hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda VBEH, riski yüksek olan ve gittikçe yükselen 
hastalıklar haline gelmektedir. Bu nedenle hastalık etkenlerine karşı en etkili ve uzun vadeli mücadele yöntemleri 
planlanmalıdır. Böylece salgın yapabilmesi oldukça muhtemel ajanlar erken korunma yöntemleriyle engellenebilir. 

Danışman: Dr. Önder Ergönül  
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YAKINLARINI KAYBEDEN 65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA DEPRESYON EĞİLİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Gençer A., Uzun N., Kırman S., Güç B. 

Giriş: Yirminci yüzyılın sonunda dünyada yaşlılarda yaşam beklentisi artmış ve doğum hızları azalmıştır. Bu durum 
65 yaş üzeri kişilerin toplam nüfus içindeki oranını arttırmıştır. Ülkemizde her yıl nüfusun %0.7’si 
ölmektedir.Yaşlılık, kayıpların diğer yaş gruplarına göre daha çok yaşandığı ve bunun sonucunda yas 
reaksiyonlarının daha sık ortaya çıkabileceği bir yaşam dönemidir. AMAÇ:65 yaş üstü son 5 yıl içinde eşini veya 
çocuğunu kaybetmiş kişilerde yasa bağlı depresif bulguların görülme sıklığının ve bu kayıpların yaşamlarına olan 
etkilerinin değerlendirilmesi.                   
Yöntem: Araştırmamızda M.Ü.T.F hastanesi psikiyatri kliniğine başvurmuş,yakınlarını son 5 yıl içinde kaybetmiş 65 
yaş üstü 35 kişiyle görüşülmüştür.Hastalara öncelikle ‘Marmara Üniversitesi geriatrik psikiyatri bilimi yaşlılarda 
kayıp değerlendirme formu’ uygulanmıştır.Sonrasında ‘Geriatrik depresyon ölçeği’,‘Travmatik yası değerlendirme 
ölçeği’,‘Prigerson yas ölçeği’ve ‘Texas yas ölçeği’ yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır.         
Bulgular: Araştırmamıza katılan 35 hastanın 25’i(%71) kadın, 10’u(%29) erkektir.Hastaların 21’i(%60) eşini, 
14’ü(%40) çocuğunu kaybetmiştir.Eşini kaybedenlerde GDÖ’ye göre %50’sinde hafif depresyon, %7’sinde ağır 
depresyon görülmektedir.Çocuğunu kaybeden yaşlılarda GDÖ’ye göre %40 ağır depresyon, %30 hafif depresyon 
olduğu saptanmıştır.Hastaların 14’ü(%40) kaybettikleri yakınının mezarını ziyaret etmekten kaçındıklarını ifade 
etmişlerdir.Katılımcılardan çocuklarıyla veya torunlarıyla yaşayanların 1’i(%3) ağır depresyon yaşarken; yalnız 
yaşayanların 15’i(%44)ağır depresyon yaşamaktadır.Katılımcıların 30’u(%85) yakınını kaybettikten hemen sonra 
uyumakta güçlük çekmiştir.Hastaların 20’si(%56) yakınlarını kaybettikten hemen sonra bazı insanlarla anlaşmakta 
güçlük çekmiştir.                     
Sonuç: Henüz planlanan sayıya ulaşılamadığı için bulguların analizi ve yorumlanması tamamlanamamıştır.Çalışma 
Mayıs 2010 tarihinde tamamlanıp sunulacaktır 

Danışman: Dr. Aylan Gımzal  

Poster No:8; 17-18 May 2010, OP&D 

MARMARA HASTANESİ GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜNDE KOLELİTHİAZİS TANISI KONMUŞ HASTALARIN 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE PATOFİZYOLOJİK ETKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ  

Yıldız G., Kırpınar M.M., Tütüncü M.F., Yılmaz Y. 

Giriş: Safra kesesi hastalıkları ABD’de en yaygın gastrointestinal rahatsızlık olarak bilinmektedir. Safra kesesi 
hastalıkları asemptomatik kolelithiasisden, safra taşı koliği, kolesistit, koledokolitiasis ve kolanjite kadar gidebilen 
geniş spektrumlu hastalıklardır. Her yıl populasyonun %1-3’ünde safra taşı oluşumu gözlenmekte ve bunların 
%20’si cerrahi girişim gerektirmektedir.Amacımız hastanemize başvuran safra kesesi hastalarını demografik 
özellikleri ve hastalığın patofizyolojik özellikleri açısından değerlendirerek daha önce yapılmış olan çalışmalarla 
karşılaştırarak anlamlı sonuçlar elde etmektir.                
Yöntem: Araştırmamızın popülasyonunu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümüne 
2007 Ocak–2010 Ocak arasında başvurup kolelithiazis tanısı konan hastalar oluşturmaktadır. Hastane servisinden 
epikriz dosyalarına ulaşılmıştır. Hastalara telefon aracılığıyla ulaşılarak kilo, boy ve vücut kitle indeksi yanında 
kolesterol, ameliyattan önce kontrolsüz kilo kaybı, eşlik eden karaciğer hastalığı, anemi, gilbert sendromu ve aile 
öyküsü sorgulanmıştır. Ayrıca kadın hastalar için menopoz durumu, hamilelik sayısı ve oral kontraseptif kullanımı 
sorgulanmıştır. Araştırmamız sonucunda veriler SPSS 15.0 ve Microsoft Excel programlarıyla çözümlenmiştir. 
Bulgular: Hastane kayıtlarını edindiğimiz 174 hastanın 86’sına ulaşılmıştır. Araştırma grubumuz 30 erkek(%34,9), 
56 kadın(%65,1)’dan oluşmaktadır. Kadınların yaş ortalaması 51,7 iken erkeklerin yaş ortalaması 56,7’dir. 
Araştırma grubumuzun vücut kitle indeksine göre 2’si düşük kilolu(%2,3), 21’i normal kilolu(%24,4), 42’si fazla 
kilolu(%48,8), 20’si obez(%23,3), 1’i morbid obez(%1,2)’dir. Hastaların 43’ünde(%50) yüksek kolesterol vardır. 
Hastaların 24’ünün(%27,9) anne babasında, 14’ünün(%16,3) kardeşlerinde, 7’sinin(%8,1) 2. derece akrabalarında 
safra hastalığı varken 41’inin(%47,7) aile öyküsünde safra hastalığı saptanmamıştır. Hastaların 2’sinde(%2,3) 
gilbert sendromu varken, 13’ünde(%15,1) sendrom yoktur. 71 hasta(%82,6) ise sendrom hakkında bilgi sahibi 
değildir. Hastaların 21’inde(%24,4) anemi görülmüştür. 56 kadın hastanın 38’i(%67,9) menopoza girmiştir. Ayrıca 
kadın hastaların 8’i(%14,3) hamilelik geçirmemişken, 37’si(%66,1) 3 ve 3’ten az hamilelik geçirmiş ve 11’i(%19,6) 
3’ten fazla hamilelik geçirmiştir.                    
Sonuç: Araştırmamızın sonucuna göre kadın cinsiyet, ilerlemiş yaş, yüksek kolesterol, fazla kiloluluk ve menopoz 
başta olmak üzere, pozitif aile öyküsü ve oral kontraseptif kullanımının da kolelithiasis oluşumuna etki ettiği 
saptanmıştır. 

Danışman: Dr. Asım Cingi  
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TİK BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ANNE SÜTÜ İLE BESLENME SÜRESİ 

Öğütlü H., Özbay H., Sarıöz A.,Yılmaz H. H. 

Giriş: Bebek beslenmesi ile ilgili uygulamaların tarihsel ve doğal süreci gelişimi incelendiğinde anne sütü ile 
beslenmenin en önemli yeri tuttuğu görülmektedir. Anne sütü ile beslenmenin bebek mortalite ve morbidite 
oranlarını azaltması, bebeklerin uygun beslenme, büyüme ve gelişmelerini sağlaması, diğer tüm beslenme 
şekillerinden üstün olması, tüm dünyada genel kabul gören boyutlardır. Yaşamın ilk iki yılında sağlıklı beslenmenin 
ileri yaşlara da yansıyan önemli etkileri vardır.                         
Yöntem: Örneklem 4-18 yaşları arasında 76 çocuktan oluşturuldu. Tik bozukluğu olan 36 çocuk klinik grubu 
oluştururken, 40 çocuk normal kontrol grubunu oluşturmuştur. Tanımlayıcı tipteki araştırmamız retrospektif anket 
(perinatal sorunlar, soy geçmiş, sadece anne sütü ile beslenme süresi, ek gıdaya başlama yaşı, tik tedavisinde 
kullanılan ilaç ve yanıtı) kullanılarak ve hastalarla telefon üzerinden görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir.               
Bulgular: Araştırmamıza katılan tik bozukluğu olan hastaların %77.8’ i erkek, %22.2’si kızdı. Hastaların 
%36’sında göz kırpma tiki vardı. Hastaların tik bozukluklarının ortalama başlama zamanı 7.2 ±2.75 yaş olarak 
bulunmuştur. Normal kontrol grubu ise bu cinsiyet yüzdelerine ve yaş aralığına göre sonradan oluşturuldu. 
Hastalarımızın %38.9’u birinci dereceden yakınlarında psikiyatrik sorunlar olduğunu belirtmişken %55.6’sının 
anlamlı bir soy geçmişi bulunmamaktadır. Hastaların %13.9’u sezaryen doğum yaşamış olup %72.2’ normal 
doğumla dünyaya gelmiştir. Perinatal sorunlar ve ilaç kullanımıyla tik bozukluğu arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. Hastaların sadece anne sütü ile beslenme süresi ortalama 6.7±1.5 ay, anne sütü ve ek gıda ile 
beslenme süresi ise ortalama 5±3.4 ay olarak bulunmuştur. Kontrol grubunda sadece anne sütü ile beslenme 
süresi ortalama 6.3±1.7 ay, anne sütü ve ek gıda ile beslenme süresi ise 4.6±2.6 ay olarak bulunmuştur. Elde 
edilen istatistik verilerine göre bu iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.             
Sonuç: Bu çalışmada elde edilen bulgular anne sütü ile beslenme süresi ile tik bozuklukları arasında ilişki 
bulunmadığını göstermektedir. Ancak daha büyük hasta grupları ile daha ileri araştırmalara gereksinim vardır. 

Danışman: Dr. Osman Sabuncuoğlu  

Poster No:10; 17-18 May 2010, OP&D 

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE SOSYOEKONOMİK DÜZEY İLE UYKU SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Börklü E., Yılmaz Ş., Demirkır Z., Özkan E. 

Giriş: Uyku, organizmanın çevreyle iletişiminin değişik şiddette ve uyarılarla geri döndürülebilir biçimde geçici, 
kısmi ve periyodik olarak kaybolması durumudur. Uykuda solunum bozuklukları, primer horlamadan obstrüktif 
uyku apne sendromuna (OUAS) kadar uzanmaktadır. Pek çok çalışmada sosyal, demografik ve ekonomik 
özelliklerle OUAS arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Amaç: Bu araştırmada okul çocuklarında sosyoekonomik 
düzey (SED) ile OUAS arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.            
Yöntem: Araştırma gözlemsel-tanımlayıcı niteliktedir. Sosyoekonomik düzeyi 2007 yılında yapılan bir araştırmada 
belirlenmiş olan, İstanbul Anadolu yakasındaki üçü düşük, üçü yüksek SED’e sahip okullardan oluşan toplam altı 
ilköğretim okulundaki 1-4 sınıf öğrencileri örneklemi oluşturmuştur. Veriler, sosyodemografik değişkenler ve 
OUAS’ı belirlemeye yönelik pediatrik uyku ölçeğinden (PUÖ)  oluşan bir anket yoluyla toplanmıştır. Anketler, veliler 
tarafından doldurulmuştur. PUÖ toplam 22 sorudan oluşan ve geçerliliği ortaya konmuş bir ölçektir. Ölçekteki 
soruların %33’üne olumlu yanıtın verilmesi olası OUAS olarak tanımlanmaktadır. Veriler SPSS 11.0 programında 
analiz edilmiş ve karşılaştırmalarda ki-kare analizi kullanılmıştır. p<0.05 istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak kabul 
edilmiştir.                    
Bulgular: Toplam 1950 öğrenciden 1382’sinin (%70,9) anketleri geri dönmüştür. Öğrencilerin %51,2’si kız, 
%48,7’si erkektir. Yaş ortalaması 8,6±1,07 olup, SED’i düşük olanlar örneklemin %50,6’sını oluşturmaktadır. 
Annelerin %39,4’ü ilkokul mezunu iken %25,2’si yüksekokul mezunudur. Babaların ise %29,7’si ilkokul mezunu, 
%25,2’si yüksekokul mezunudur. Öğrencilerin %11,4’ü olası OUAS olarak değerlendirilmiştir. SED’i düşük olan 
okullarda olası OUAS oranı %12,9 iken SED’i yüksek olan okullarda bu oran %10’dur (p>0,05). OUAS erkeklerde, 
kızlara oranla daha yüksektir (p=0,043). Annesi sigara içenlerde OUAS oranı  %15,2 iken, içmeyenlerde bu oran 
%10,3’tür (p=0,015). Babanın eğitim durumu ile de OUAS arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). 
Sonuç: Cinsiyet, annenin sigara içmesi, babanın eğitim durumu OUAS ile ilişkili bulunurken,  SED ilişkili 
bulunamamıştır. Bu araştırmada öğrencilerin bireysel SED düzeyinin belirlenmesi yerine tüm okul geneline ait bir 
SED düzeyinin kullanılmıştır. Bu durum SED ile OUAS arasında ilişki bulunmasını güçleştirmiş olabilir. Pasif içiciliğin 
önlenmesi, çocuklarda OUAS’ı önemli oranda azaltacaktır.  

Danışman: Dr. Pınar Ay  
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KOAH'TA ANKSİYETE, DEPRESYON, REFLÜ PREVALANSI İLE YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ 

Yücel Serap, Şehit Canan, Hınık Yeliz, Şahin Duygu 

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH); tam olarak geri dönüşümlü olmayan hava akımı kısıtlanması ile 
karakterize, önlenebilir fakat ilerleyici bir hastalıktır. KOAH’ın varlığı ve gastroösofageal reflü (GÖR) ile anksiyete-
depresyon gibi eğilim yarattığı hastalıklar yaşam kalitesini bozabilmektedir. Amaç: KOAH’ta anksiyete-depresyon 
ve GÖR’ün görülme sıklıkları, KOAH’ın ciddiyeti ile ilişkileri ve yaşam kalitelerine etkilerini belirlemek.        
Yöntem: KOAH tanısı GOLD 2009 rehberine göre konulmuştur. Araştırmaya Ocak- Nisan 2010 tarihleri arasında 
Marmara Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları polikliniğine başvuran stabil KOAH’lı hastalar prospektif olarak 
alınmıştır. Hastalara anksiyete-depresyon için Beck anksiyete-depresyon ölçeği, GÖR için Mayoclinic reflü anketi, 
yaşam kalitesi için Saint George yaşam kalitesi ölçeği (SGRQ) uygulanmıştır. Veri değerlendirmesi SPSS 16 
programında yapılmıştır.                 
Bulgular: Çalışmaya 5,9±6,2 yıldır KOAH tanısı ile izlenen, yaş ortalamaları 71,9±11,5 yıl olan 13 hasta (9 erkek, 
%69) katılmıştır. Çalışmaya katılanların 7’sinde (%53,8) GÖR, 9’unda (%69,2) anksiyete, 6’sında (%46,2) 
depresyon vardır. 3 kişide (%23) bu tanıların hepsi bulunmaktadır. Hastaların ortalama SGRQ skorları 21,8±2,9 
bulunmuştur. Ortalama SGRQ skoru reflüsü olan KOAH hastalarda 22,8±1,9 iken, reflüsü olmayan KOAH’lılarda 
20,6±3,6 olarak hesaplanmıştır (p>0,05). Ağır KOAH’lı (FEV1<%50) hastaların tümünde, hafif-orta KOAH’lıların 
%50’sinde  anksiyete ve depresyon saptanmıştır (p>0.05).  GÖR ise hafif-orta KOAH’lıların %50’sinde görülürken, 
ağır KOAH’lılarda saptanmamıştır (p>0.05). Ortalama SGRQ skoru anksiyetesi olan hastalarda 22,3±3, 
olmayanlarda 20,6±2,7 (p>0.05) iken, depresyon gözlenen hastalarda 21,4±2,2, depresyon saptanmayanlarda ise 
22,4±2,2 olarak hesaplanmıştır (p>0,05).                  
Sonuç: Reflü, anksiyete ve depresyon hastalıklarından biri ya da birkaçına sahip olan ve olmayan KOAH’lı 
hastaların yaşam kaliteleri arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Hasta sayısının arttırılması gereklidir. Çalışma 
devam etmektedir. 

Danışman: Dr. Sait Karakurt 

 
Poster No:12; 17-18 May 2010, OP&D 

PARASETAMOLÜN FARELERDE ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİNİN FLUOKSETİN İLE POTENSİYALİZAYONU  

Kardeş S., Köroğlu E., Oğuz A.S, Çetinkaya N. 

Giriş: Seçici serotonin geri alım inhibitörü olan fluoksetin, migren ve nöropatik ağrılarda analjezik olarak da 
kullanılmaktadır. Fluoksetinin deney hayvanlarında antinosiseptif olduğu gösterilmiştir. Parasetamol (Perfalgam®) 
ise atipik bir non-steroid anti-inflamatuar ilaç olarak hepatotoksisite gibi ciddi advers etkiler göstermekte ve 
cerrahi sonrası analjezi sağlamak için oldukça sık kullanılmaktadır.Bu çalışmanın amacı parasetamol ve fluoksetinin 
düşük dozlarda beraber kullanılarak Swiss albino farelerde ne kadar analjezik etki oluşturduğunu asetik asit ile 
indüklenen “writhing testi” (kıvranma) ile göstermektir.              
Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi DEHAMER’den temin edilen 56 adet Swiss albino fareler kullanılmıştır. 
Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır. Fareler, 7 deney grubuna ayrılmıştır. 
“Writhing testi” intraperitoneal % 3’lük asetik asit solüsyonu uygulanarak yapılmıştır. 1. grup kontrol grubu olup bu 
gruba sadece %3’lük 10 mg/kg lik asetik asit solüsyonu; 2. gruba 25mg/kg parasetamol; 3. Gruba 25mg/kg 
parasetamol+25mg/kg fluoksetin; 4. gruba 50 mg/kg parasetamol; 5. gruba 50mg/kg parasetamol+25mg/kg 
fluoksetin; 6. gruba 100mg/kg parasetamol; 7. gruba 100mg/kg parasetamol+25mg/kg fluoksetin solüsyonları 
intraperitoneal olarak farelere verilip 20 dakika içerisinde “writhing testi” yapılmıştır. İstatistiksel test olarak tek 
yönlü varyans analizi ve Dunnet post-hoc testi kullanılmıştır. Anlamlılık (p < 0,05) düzeyinde araştırılmıştır. 
Analizler GraphPad in Prism (5.0) kullanılarak yapılmıştır.                      
Bulgular: Asetik asit ile indüklenen kıvranma testinde kontrol, parasetamol (25 mg/kg, 50 mg/kg ve 100 mg/kg) 
ile fluoksetin ve parasetamol kombinasyonunun kıvranma sayısı üzerine etkileri gruplar arasında anlamlı farklılıklar 
olduğunu göstermiştir(p < 0,05). Gruplarda ortalama kıvranma sayıları; 1.grup 36; 2.grup 22; 3.grup 15, 4.grup 
6, 5.grup 14; 6.grup 8; 7.grup 3 olarak bulunmuştur.                 
Sonuç: Parasetamol ve fluoksetinin beraber kullanılması kıvranma sayılarını anlamlı bir şekilde düşürmüştür. 
Ayrıca fluoksetinin düşük doz parasetamole eklenmesi ile tek başına yüksek doz parasetamol kadar etkili olduğu 
gösterilmiştir. Bu sonuçlar, fluoksetin ve parasetamol kombinasyonunun, daha düşük advers etkilere sahip analjezi 
kontrolü sağlanmasını göstermek üzere klinik çalışmaların gerekli olduğuna işaret etmektedir.  

Danışman: Dr. Zafer Gören  
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MÜTF HASTANESİNDE DOĞUM YAPAN ANNELERİN BEBEKLERİNİ İLK 6 AY BOYUNCA SADECE ANNE 
SÜTÜ İLE EMZİRME ORANLARININ ARAŞTIRILMASI 

Erdem İ., Yüzkollar B., Yılmaz C., Bilgi G. 

Giriş:Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına ilk altı ay sağlayabilen en iyi besindir. 
Anne sütü ile beslenme bebek mortalite ve morbiditesini önemli oranda azaltmaktadır. Ayrıca, aileye ve ülkeye 
getirdiği ekonomik yararlar da tüm dünyada bilinmektedir. Araştırmamızda 2009 yılı içerisinde MÜTF Hastanesinde 
doğum yapmış, çocuğunun doğum sonrası takiplerini Marmara Üniversitesi Hastanesi veya başka bir kurumda 
devam ettiren annelerin ilk altı ayda su dahi vermeksizin sadece anne sütü ile beslenme oranlarının belirlenmesidir. 
Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma, 2009 yılının ocak-eylül aylarında MÜTF Hastanesinde doğum yapmış annelerin 
bebeklerini ilk altı ay besleme tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri değerlendirmek için çoktan seçmeli ve açık 
uçlu 32 sorudan oluşan bir anket telefon aracılığı ile uygulanmıştır. Araştırmada %95 güvenle sadece anne sütü 
veren annelerin yüzdesi %30 olarak kabul edildiğinde ve sapma %5 alındığında 202 kişilik evrenden 124 kişiye 
ulaşılması gerekmektedir, güven aralığında 110 anneye ulaşılabilmiştir. Anket sonuçları SPSS15.0 analiz 
programında değerlendirilip, chi-square , cross-table ve one way anova uygulanarak yorumlanmıştır.        
Bulgular:Anketimize katılan annelerin %83,6’sı sezaryenle doğum yapmıştır. Annelerin %39,1’i taburculuk öncesi 
hastanemizde emzirmeyle ilgili herhangi bir eğitim almadığını ifade etmiştir. İlk bir saat içinde emzirenlerin oranı 
%48,2 olup, bunların  %65’ine hastanemizde emzirme eğitimi verildiği saptanmıştır. Geç emzirme nedeni olarak 
%32,7’si bebeğin yeni doğanda yatmasını belirtirken, bunu %24,6 oranıyla annelerin meme sorunu takip etmiştir. 
Katılımcıların %45,5 i ilk 4-6 ay sadece anne sütü vermiştir. Ek gıdaya erken başlama nedenleri  arasında ilk sırayı 
anne sütünün yetmemesi (%71) almıştır.                             
Sonuç: TNSA-2008 sonuçlarına göre Türkiye'de altı aydan küçük bebeklerin %40'ı sadece anne sütü ile 
beslenmektedir. Hastanemizde doğan bebeklerde saptanan oran (%45,5) Türkiye ortalamasına yakın bulunmakla 
beraber, diğer üniversite hastanelerinden düşüktür (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi %70)  Bu sonuçta erken 
postnatal dönemde yeterli eğitimin verilememesinin etkili olduğu düşünülmüş, antenatal dönemde ve taburculuk 
öncesinde verilen eğitimin bu oranı yükseltebileceği sonucuna varilmiştir. 

Danışman: Dr. Hülya Bilgen  
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40 YAŞ ALTI MEME VE KOLON KANSERLİ HASTALARDA AİLE ÖYKÜSÜ 

Sefer A. Bülent S. Aslı E. Seven G 

Giriş: Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri kanserdir. Ailesel etiyoloji meme ve kolon kanserlerinde en 
fazla %5-10dir. Kanser insidansı artan yaşla artmakla berabar ailede kanser öyküsü özeliklede 50 yaş altında 
kanser tanısı almış olan aile bireylerinin olması kanser riskini arttıran faktörler arasındadır.          
Yöntem: Bu araştırma ile 40 yaş ve altındaki meme ve kolorektal kanseri hastalarında aile öyküsünün ne oranda 
bulunduğunun gösterilmesi amaçlanmıştır. Marmara Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Anabilim Dalı'nda takip edilen 
40 yaş ve altında olan 78 meme ve 55 kolorektal kanseri hasta dosyası retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların 
tanıdaki evreleri, aile öyküsünün varlığı ve başka bir hastalığının bulunup bulunmadığı araştırıldı.         
Bulgular: 1999-2008 yılları arasında kırk yaş ve altında kanser tanısı almış toplam 73 meme kanseri ve 54 kolon 
kanseri hastası saptandı. Meme kanseri olan hastalarımızın ortanca yaşı 36idi. Bu hastaların 65’i tanıda erken evre, 
8’i geç evrede idi. Hastaların % 40’ında ailede kanser öyküsü bulunmaktaydı. 1. Derece akrabalarında kanser 
öyküsü olan 14 hasta vardı; bunların 3’ünde meme, 2’sinde prostat, 2’sinde akciğer kanseri , geri kalanlarda ise 
mide, beyin, kemik, larenks, rahim, kolon kanseri ve lösemi hikayesi bulunmaktaydı. Hastalarımızın 19’unun 2. 
derece akrabalarında kanser öyküsü vardı ve bunların 10’unda meme kanseri, 3’ünde rahim kanseri öyküsü 
bulunmaktaydı. Hastalarımızın 6’sında hem birinci hem de ikinci derece akrabalarda kanser öyküsü bulunmaktaydı. 
Kolon kanseri olan hastalarımızın ortanca yaşı 36idi. Hastalarımızın 29’u kadın , 25’i erkekti. Bu hastaların 40’ı 
tanıda erken evre, 14’ü geç evrede idi. Hastaların % 24’ünde ailede kanser öyküsü bulunmaktaydı Birinci derece 
akrabalarında kanser öyküsü olan 10 hasta vardı; 4’ünde akciğer , 2’sinde kolon, 2’sinde beyin, geri kalanlarda ise 
meme kanseri hikayesi bulunmaktaydı. Hastalarımızın 3’ünde 2. derece akrabalarda kanser öyküsü vardı ve bunlar 
kolon, prostat ve meme kanseriydi.                    
Sonuç: Kırk yaş ve altı meme ve kolon kanserli hastalarımızda aile öykü sırası ile %40 ve %24 olarak 
bulunmuştur.  

Danışman: Dr. Gül Başaran  
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ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİNDE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARINA OLAN 
İHTİYAÇLARI 

Baş A., Uzkul G., Shevked S.H., Dönmez T.  

Giriş: Bu çalışmanın amacı, Zümrütevler Mahallesinde yaşayan çocuklara hangi koruyucu sağlık uygulamalarının 
yapıldığını saptamak ve gerekli koruyucu hekimlik uygulamalarını belirlemektir.             
Yöntem: Topluma dayalı, kesitsel tipte olan çalışmamızda Maltepe Zümrütevler Mahallesi’ni temsil eden 210 
haneye ulaşılması hedeflenmiştir. Mahalle sınırları içindeki tüm sokaklardan 30’u rastlantısal olarak seçilip her bir 
sokaktan 7 hane çalışmaya alınmıştır. Evin reisi ve/veya eşi ile yüz yüze görüşülerek, evdeki 0-15 yaş arasındaki 
çocukların sosyodemografik özellikleri ile anne sütü alma, aşılama, profilaktik D vitamini ve demir verme, düzenli 
olarak doktora gidip gitmeme, ev içi kazalar, vs. gibi durumlarla ilgili tanımlayıcı sorular ile çocukların tuvalet 
eğitimine başlama zamanı, uyunması gereken saat, günlük enerji alımı gibi bilgi sorularını içeren bir anket 
uygulanmıştır. Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı analizlerde ki-kare testi, sürekli değişkenler için t-testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Ulaşılan toplam 210 hanede yaşayan 876 kişinin 202’si 15 yaşın altında idi (%23,06). Ebeveynlerin 
%94,4’ü çocuklarının aşılarının tam olduğunu, %67,2’si düzenli olarak sağlam çocuk takibi yaptırdığını bildirdi. 
Çocuklarına sadece anne sütü verme süresi ortalama 7 ay (ortanca 6; iqr:2,5-7), toplam anne sütü verme süresi 
ortalama 11 aydı (median 6; iqr:3-18). İlk yaşlarında çocukların %21’ine D vitamini, %34,5’ine de demir damlası 
verilmediği bildirildi. Annelerin %80’i toplam anne sütü verme süresini 12 ay ve altı olarak bildirdi. Ebevynlerin 
sadece 8’i tuvalet eğitimine 3 yaşında başlanması gerektiğini bildirirken sadece 2 anne idrar kaçırmanın 6 yaşa 
kadar normal olabileceğini bildirdi. Çocukların %22’si son 1 yıl içerisinde ev kazası geçirmişti. Son 5 yılda yaşanan 
bebek ölüm oranı %1, çocuk ölümü %2,2 olarak bildirildi. Çocukların %84’ünün daha önce hiç tansiyonları 
ölçülmemişti.                       
Sonuç: Zümrütevler Mahallesinde çocukların aşılarının tam olması, yeterli sürede anne sütü verilmesi ve 
çoğunluğun sağlam çocuk takibine gitmiş olmasına rağmen, D vitamini ve demir damlası verilmesi, tansiyon 
ölçülmesi, tuvalet eğitimi, kazalardan korunma gibi koruyucu uygulamalar için geliştirici girişimlere ihtiyaç vardır.  

Danışman: Dr. Çiğdem Apaydın Kaya  

Poster No:16; 17-18 May 2010, OP&D 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NİN PENDİK’E TAŞINMASININ DÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNİN 
DUYGU DURUMLARINA ETKİSİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Beygirci A., Durmuş K., Bayırlı H., Özel İ. 

Giriş: Üniversitemizin hastanenin taşınacak olması özellikle bu yıl içerisinde gündemi oldukça yoğun bir şekilde 
meşgul etti.Biz öğrencileri çok yakından ilgilendiren bu konunun biz 3. sınıf öğrencilerini ister istemez etkiledi.Biz 
çalışmamızla hastanenin taşınacak olmasının 3. sınıf öğrencilerinin duygu durumlarına etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır.                   
Yöntem: MÜTF 3. sınıf öğrencilerine 8 soru ve 20 maddelik bir depresyon skalasından oluşan anketimizi 
uyguladık.Değerlendirme SPSS istatistik analiz programıyla yapıldı.Elde edilen bulgular sayı ve yüzde olarak ifade 
edildi.                    
Bulgular: Depresyon skalasına göre negatif ve pozitif duygu durumlarının dağılımı incelendiğinde şöyle bir sonuç 
ortaya çıkıyor. Hastanenin taşınmasının öğrencilerin duygu durumlarını negatif yönde etkilediğini tamamen kabul 
edenler %3.5, biraz diyenler %39.5, tamamen reddedenler ise %56.8’dir. Hastanenin taşınmasının öğrencilerin 
duygu durumlarını pozitif yönde etkilediğini tamamen kabul edenler %17.7, biraz diyenler %73.7, tamamen 
reddedenler %8.3’tür. Pozitif duygu durumlarından 10 özellik incelendiği zaman çoğunluğun cevabı duygu 
durumlarının pozitif yönde biraz etkilendiği yönündedir.Negatif duygu durumlarından 10 özellik incelendiği zaman 
ise çoğunluğun cevabı duygu durumlarının negatif yönde hiç etkilenmediği yönündedir. Hastanenin taşınmasına 
verdikleri genel tepki sorulduğunda %45.8 olumlu karşıladığını, %10.4’ü etkilenmeyeceğini, % 16.7’si üzüldüğünü, 
%20.8’i de Pendik’e gitmek istemediği cevabını verdi.                  
Sonuç: Öğrencilerin çoğunluğu hastanenin taşınması hakkında kaygı veya olumsuz düşünce taşımıyor.Öğrenciler 
bu konu hakkında rahat ve halinden memnun. 

Danışman: Dr. Arzu Denizbaşı  
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Poster No:17; 17-18 May 2010, OP&D 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN GENEL 
PROFİLİ VE MEMNUNİYET DÜZEYİ  

Doğan M., Tacar İ. Ç., Tüzüner A. B., Bakkal H.  

Giriş: Kardiyovasküler sistem hastalıklarında ölümlerin, doğru teşhis ve tedavi sonucunda büyük oranda önlendiği 
gösterilmiştir. Ayrıca hastanın görmüş olduğu sağlık hizmeti ve bundan memnun kalması hem hasta açısından hem 
de sağlık hizmeti veren personel açısından olumlu sonuçlar vermektedir.           
Yöntem: Bu çalışmada, MÜTF Hastanesi kardiyoloji servisinde yatan hastaların genel profili ve memnuniyet 
durumlarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırmada hastaların genel profilini değerlendirmek için yedi ana 
başlıktan ve memnuniyet düzeylerini ölçen 5 ana başlıktan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketteki memnuniyet 
düzeyini hastalarla yüz yüze görüşerek, hastaların genel profilini de hasta dosyalarından bakılarak yapıldı. Çalışma 
Anketin değerlendirilmesinde SPSS 16 istatistik programı kullanıldı.                
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların % 70 i erkek, % 30 u ise kadındır. Serviste yatan hastaların % 68.6 sı 
KAH, % 47.1 i KKY, % 44.3 ü KOAH, % 84.3 ü HT, % 42.9 u da DM tanısı almışken hastaneye başvurma sebepleri 
arasında % 78.6 sı nefes darlığı, % 48 i pretibial ödem, % 88.6 sı göğüs ağrısı, % 80 i de halsizlik vardır. Ayrıca 
erkek hastaların % 50 si anemi iken kadın hastaların %25.7 si anemidir. Marmara’yı seçme sebebiniz nedir 
sorusuna hastaların % 72.9 u hocaları iyi olduğu için, % 54.3 ü bir yakını önerdiği için, % 34.3 ü evi hastaneye 
yakın olduğu için, % 45.7 si üniversite hastanesi olduğu için cevabını vermiştir. Hekimlerin sağlık hizmetinden 
hastaların % 97 si gibi büyük bir kısmı memnun. Yemeklerin miktarı,lezzeti,temizliği,ve zamanında verilmesi 
konusunda büyük bir kısmı memnun iken % 41.4 ü yemeklerin lezzetinden memnun değildir.hemşirelerin yapmış 
olduğu sağlık hizmetinden ise % 98 i memnun olduğunu belirtmiştir.Son olarak hastaların % 96 sı gibi büyük bir 
çoğunluğu verilen sağlık hizmetlerinden memnundur.                  
Sonuç: Kardiyoloji servisinde yatan hastaların genel profiline bakıldığında hastaların çoğunun yaşlı olmasının da 
etkisiyle birçok hastalık birlikte bulunmaktadır. Ayrıca genel olarak hastaların memnuniyet düzeylerine bakıldığında 
da hekim ve hemşirelerin ilgisinden gayet memnun iken yemeklerden memnuniyet biraz düşmektedir. 

Danışman: Dr. Osman Yeşildağ 

 
Poster No:18; 17-18 May 2010, OP&D 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE GASTROENTEROLOJİ ÜNİTESİNE GELEN 
SİROZ HASTALARINDA DİYETİSYEN GÖZETİMİNİN YAŞAM KALİTESİ VE NUTRİSYON DEĞERLERİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Baran B. Sezgin S., Mortazave S.Y.M., Htoo K.M., Kurt R., Demirel B.,  

Giriş: Siroz hastalarında nutrisyon durumunun kötü olduğu, özelikle terminal dönemde kötü olduğu, diyetisyen 
kontrolü sağlandıkça hastanın hem nutrisyon durumunun düzeleceği hem de yaşam süresinin uzayabileceği öne 
sürülmektedir.                                  
Yöntem: M.Ü.T.F. Gastroenteroloji Bilim Dalı siroz polikliniğinden 7 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 
nutrisyon parametreleri çalışmadan önce belirlendİ (Boy,kilo, vücut kitle endeksi, vücut yağ ve kas oranı… gibi). 
Diyetisyenle hasta bilgilendirildi. Takip edilen hastalar her iki haftada bir görüldü ve diyetisyen gözetiminde 
diyetleri düzenli olarak takip edildi. Hastalar iki ay sonra yaşam kalitesi(SF 36 YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ) ve 
nutrisyon parametreleri (KİLO, VÜCUT KİTLE İNDEKSİ”VKİ”,TRİSEPS DERİ KIVRIM KALINLIĞI’’TDKK”,ÜST ORTA 
KOL ÇEVRESİ”ÜOKÇ”) açısından değerlendirilecek. Çalışma sonuçları SPSS programında değerlendirildi     
Bulgular: Hastalarımızdan sağlığını kötü olarak nitelendirenlerin oranı başlangıçta %42,9 iken çalışmamızın 
sonunda %14,3’e gerilemiştir. Kendini her zaman çok yorgun hissedenler hastalarımızda; %42,9’dan %14,3’e 
gerilemiştir. Hastalarımızdan sağlığım daha kötüye gidiyor sorusuna çoğunlukla yanlış diyenlerin oranı %14,3’den 
%42,9’a yükselmiştir. Hastalarımızda VKİ %64,3’ünde artarken %35,7’sinde azalmış TDKK %78,6’sında artmış 
%21,4’ünde azalmış, ÜÖKÇ hepsinde artmıştır. Hastalarımızda PT(PROTROMBIN TİME) %33,3’ünde artmış 
%66,7’sinde azalmıştır. Hastalarımızda TP(TOTAL PROTEİN) %16,7’sinde aynı%66,7’sinde artmış %16,7’sinde 
azalmıştır.                      
Sonuç: Siroz hastalarında diyetisyen takibinin hastanın yaşam kalitesini anlamlı bir şekilde arttırdığı ve nutrisyon 
değerlerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.  

Danışman: Dr. Osman Özdoğan  
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Poster No:19; 17-18 May 2010, OP&D 
KAPALI ALANDA SIGARA IÇME YASAĞININ ASTIMLI ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERINDE SIGARA IÇME 
DAVRANIŞINA ETKISI 

Yılmaz G., Atasoy E.,  Çanga H.B. 

Giriş: 19 Temmuz 2009'da yürürlüğe giren kapalı alanlarda sigara içme yasağının, tüketicilerin sigara kullanım 
alışkalıkları üzerinde belirgin değişiklikler yarattığı tespit edilmiştir. Yasağın astımlı çocukların ebeveynlerindeki 
sigara içme davranışı üzerine etkisinin belirlenmesi; bu ailelerin bilinç düzeylerinin ölçülmesi ve eğer varsa astımlı 
çocukların sigara dumanına maruziyetinin azaltılması noktasında önem kazanmaktadır.         
Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniğine başvuran ve 
araştırmaya katılmayı kabul eden, 34 astım hastası ebeveynine yüzyüze görüşme yöntemiyle " 15 Mart-15 Nisan 
2010" tarihleri arasında anket uygulandı. Ankette ebeveynlerin sigara kullanım alışkanlıkları ile sigara yasağı ve 
çoçuklarının astım tanısı alması etkenlerinin bu alışkanlıkları üzerine etkisi sorgulandı.         
Bulgular: Katılımcıların %32,4'ünün erkek, %67,6'sının kadın olduğu, %58,8'inin ortaokul ve üzeri okullardan 
mezun olduğu, yarısının aylık gelirinin 1000-2000 tl arasında olduğu belirlendi. Ebeveynlerin %64,7'sinin sigara 
kullandığı, sigara kullananların %87,5'inin günde yarım paket ve üzerinde sigara tükettiği, %75'inin evde sigara 
içmediği tespit edildi. Katılımcıların tamamının doktorları tarafından sigaranın astıma olan etkisi hakkında 
bilgilendirildiği görüldü. Sigara kullananların %54'ünün sigara yasağı ile birlikte sigara kullanım miktarının azaldığı, 
%75’inin çocukları astım tanısı aldıktan sonra hem toplamda hem de evde tükettikleri sigara miktarının azaldığı, 
%83’ünün astımlı çocuğunun bulunduğu odada sigara içmediği görüldü. Katılımcıların %83’ünü sigara yasağını, 
%75’inin evde ve arabada sigara yasağını desteklediğini, ancak sırasıyla %54 ve %42’si evde ve arabada sigara 
yasağının uygulanabilir olmadığını düşündüğünü belirtti. NOT: Araştırmamız devam etmektedir.           
Sonuç: Astımlı çocuk ebeveynlerinin, doktorları tarafından gerekli bilgilendirmeye tabi tutuldukları halde, büyük 
oranda sigara kullandıkları ve bir kısmının evde sigara kullanmaya devam ettikleri, bazı ailelerin çocuklarının 
bulunduğu odada dahi sigara tükettikleri tespit edildi. Astımlı çocuk ebeveynleri ile doktorları arasında sigara 
bırakmaya yönelik daha kuvvetli bir teşvik ve yönlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla ilgili ailelere yönelik 
daha kapsamlı eğitim programları oluşturulabilir.  

Danışman: Dr. Bülent Karadağ  

 

Poster No:20; 17-18 May 2010, OP&D 
NORMOTENSİF TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA AMBULATUVAR KAN BASINCI DEĞERLERİYLE VÜCUT 
KİTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Kaya Ş., Sezgin S., Karaca H., İğrek S. 

Giriş: Diyabet hastalarında metabolik ve hemodinamik bozuklukların sık olduğu; kardiyovasküler morbidite ve 
mortalitenin arttığı bilinmektedir. Normotensif diyabetiklerde metabolik bozukluklar, vücut kitle indeksi ve kan 
basıncının diurnal dalgalanmaları arasındaki ilişki net bilinmemektedir. Çalışmamızda poliklinik ölçümlerine göre 
kan basıncı normal olan tip 2 diyabetik hastalarda vücut kitle indeksi (VKİ), hemoglobin A1C (HbA1c) değeri ve kan 
basıncının diurnal varyasyonları arasındaki ilişki araştırılmıştır.              
Yöntem: MÜ Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Polikliniğine başvuran normotensif tip2 diyabetli hastaların 
demografik özellikleri kaydedilmiş ve hastalara 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı kaydı (Holter ABP) yapılmış; 
hastaların HbA1c değerleri ölçülmüştür. Kan basıncı gece sistolik ortalaması gündüz sistolik ortalamasına göre 
%10’dan daha fazla düşen hastalar “dipper”, düşmeyenler “non-dipper” olarak sınıflandırılmıştır. Hastalarda ayak 
bileği ve kol kan basıncı ölçümleri yapılmış ve bu iki değerin oranına göre (ankle-brachial index: ABI: 0,9’dan az 
veya çok ) iki grup incelenmiştir. Veriler SPSS ortamında değerlendirilmiştir.           
Bulgular: Hastaların % 29,5’i erkek, % 70,5’i kadın olup, yaş ortalaması 51,7 yıl, ortalama BMİ değeri 33.6 
kg/m2 dir. Tüm grubun bel çevresi ortalaması 105.7 cm, HbA1c değeri % 6.7, ABI 1.2 bulunmuştur. Holter kan 
basıncı ölçümlerinde sistolik kan basıncı ortalama değerleri günlük, gece ve gündüz olmak üzere sırasıyla 122.9, 
113.3 ve 127 mmHg saptanmıştır. Hastalar “dipper” ve non-dipper” olarak iki grupta incelendiğinde, “non-dipper” 
hastaların bel çevresi ve BMI ortalamalarının “dipper” hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu 
görülmüştür (p değeri sırasıyla < 0,03 ve 0,04). Bu durumun kadın hastalarda daha belirgin olduğu dikkati 
çekmektedir. “Dipper” ve “non-dipper” hastaların HbA1c ve ABI değerleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 
Sonuç: Çalışmamızda normotensif tip 2 diyabetik hastalarda vücut kitle indeksi ve bel çevresi ile diurnal kan 
basıncı dalgalanması arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. Vücut kitle indeksi ve bel çevresi fazla olan 
diyabetiklerde kan basınçları normal bile olsa günlük dalgalanmanın olumsuzluğu dikkat çekicidir. 

Danışman: Dr. A.Serdar Fak  
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Poster No:21; 17-18 May 2010, OP&D 
ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI ve İLİŞKİLİ ETMENLER  

Tolouian P., Cenk M., Sorhan S., Küçükak S., Akyan O.N. 

Giriş: Metabolik sendrom; insülin direnciyle başlayan abdominal obezite, diabetes mellitüs, dislipidemi, 
hipertansiyon ve koroner arter hastalığı gibi sistemik bozuklukların birbirine eklendiği ölümcül bir endokrinopatidir. 
Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği Metabolik Sendrom Çalışma Grubu’nun önerdiği tanı kriterlerine göre; 
Aşağıdakilerden en az biri: •İnsülin direnci, •Bozulmuş glukoz toleransı, •Aşikar diabetes mellitüs ve 
Aşağıdakilerden en az ikisi: •Hipertansiyon, •Dislipidemi, •Abdominal obezite, •Mikroalbuminüri         
Yöntem: Araştırma Ekim 2009’da başlamış olup, veri toplama ve değerlendirme çalışmaları Mayıs 2010 tarihinde 
bitecektir.Tanımlayıcı tipteki araştırmanın verileri gözlem altında anket yöntemiyle toplanmıştır. Veriler boy, kilo, 
belçevresi, kolçevresi, kulaç uzunluğu, tansiyon ölçülerek ve hazırlamış olduğumuz metabolik sendrom anketinden 
faydalanılarak toplanmıştır.Araştırma verilerinin frekans dağılımları ve değişkenler arasındaki ilişkiler SPSS 11.0 
İstatistik Paket Programı ile değerlendirilmiştir         
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %54,9’i kadın, %45,1 ’i erkekti. Katılanların boy ortalaması 164.02, 
ağırlıklarının ortalaması 57.86, belçevrelerinin ortalaması 77.47 , kolçevre ortalaması 26.69 , kulaç uzunlukları 
ortalaması ise 161.78 idi.Öğrencilerin ikincinci sistol/diastol ortalamaları 116.45/75.96; üçüncü sistol/diastol 
ortalamaları ise 116.14/75.93 ‘tür.         
Sonuç: Metabolik sendromun tedavisinin temelini fiziksel aktivite, kilo verilmesi , beslenme alışkanlıklarının 
düzenlenmesi gibi uygulaması kolay adımlar oluşturur.Metabolik sendromun sonunda sebep olacağı kalp/damar 
hastalıkların küçük yaşlarda müdahele edilmesiyle büyük ölçüde önlenebilir olması çocuklarda yapılacak tarama 
çalışmalarının önemini arttırmaktadır.Bir çocuk metabolik sendrom olduğunda, önünde çok uzun bir yaşam dönemi 
vardır ve bu nedenle erken yaşta kardiyovasküler hastalık riski artmaktadır. Bu eğilim sürerse, yakın bir gelecekte 
koroner arter hastalığı gibi erişkin yaşa ilişkin sorunların gençlerdeki sıklığının ve buna bağlı olarak toplumdaki 
süreğen hastalık yükünün artacağıni düşünüyoruz. 

Danışman: Dr. Arzu Uzuner  

 
Poster No:22; 17-18 May 2010, OP&D 

 SPORCU SAKATLANMALARI 

Kaya E., Başarır C.İ., Aydın L., Cırdı Y.U. 

Giriş: Sporcu sakatlıkları; bir sportif faaliyet esnasında, dokuların dayanıklılık sınırını aşılmasıyla ortaya çıkan 
hasarlar sonucu oluşur. Bu rahatsızlıkların sporcuya maliyeti sağlığın yitimi, bununla birlikte ortaya çıkan sosyal 
sorunlar ve çalışma yeteneğinin kaybedilmesi sonucu spordan uzak kalmayla oluşan gelir kayıplarıdır.        
Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Üsküdar Belediye Hentbol Kulübü, Beylerbeyi Futbol Kulübü ve Beykoz 
Basketbol Kulübü’nde yapılmıştır. Sporcuların tümüne(%100) ulaşılmıştır. Veri toplamada kullanılan anket 2 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kimlik bilgileri, kendisinin ve ailesinin medikal geçmişi sorgulanmıştır. İkinci 
bölümde ise dört aşamada sporcunun sakatlığına dair; ne zaman olduğu, nerde olduğu, kendisine ne kadar süre 
kaybettireceği gibi veriler elde edilmiştir. Her kulübe ikişer hafta arayla toplam dört kez gidilmiş ve ikinci bölüm bu 
şekilde tamamlanmıştır. Anketler araştırmacılar tarafından sporcularla yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. 
Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.              
Bulgular: Çalışmamızın sonucunda 34 sakatlıkla karşılaşılmıştır. bu sakatlıkların 18 i (%52.9) antreman sırasında 
olmuştur. Bu sakatlıkların 24 ü(%70.6 sı) 1 haftadan az spordan uzak kalmalarına sebep olmuştur. Ciddi olarak 
gruplandırdığımız 4 haftadan fazla spordan uzak kalmasına sebep olan 3 sakalıkla karşılaşıldı. Bu 3 sakatlığında 2 si 
(%66.6) kırık nedeniyledir bu sonucu göze alarak sporcunun kırık ile karşılaşılması başına gelecek en kötü 
olaylardandır geri dönüşü 6 haftayı bulmaktadır. Sakatlıkların %35.2 si aşırı yüklenmeye bağlıdır ve aşırı yüklenme 
sakatlık oluşumunda en fala rastlanan sebep olmuştur.                     
Sonuç: Araştırma sonucunda basketbol ve hentbol ile uğraşan sporcularda futbolculara nazaran çok daha yüksek 
sakatlanma oranına rastlanmıştır. Basketbolda aşırı yüklenmeye futbolda ise darbeye bağlı sakatlık birinci 
sıradadır. Spordan en uzun süre uzak kalmaya sebep olan sakatlık türü ise kırıktır. 

Danışman: Dr. Mustafa Karahan  
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Poster No:23; 17-18 May 2010, OP&D 

YAŞLILARDA İLAÇ KULLANMA DAVRANIŞLARI 

 

Tekayev N.,  Dülger İ., Demirci H., Budak M.E. 

 

Giriş: Türkiye’de 1985 yılında % 4,2 olan 65 yaş ve üzeri nüfus, 2009’da % 7,01 olarak saptanmıştır. 2020 yılında 
ise bu oranın % 7,7’ye yükselmesi beklenmektedir. Aynı şekilde, 2002 yılında 70 yıl olan doğumda beklenen yaşam 
süresi 2020 yılında 73,9 yıla ulaşacaktır. Yaşlılığa paralel olarak ortaya çıkan kronik ve dejeneratif hastalıkların 
çokluğu dikkate alındığında ileri yaşlarda ilaç kullanım alışkanlıkları ile ilgili araştırmalar önem kazanmaktadır. 
Amaç: Araştırmanın amacı 59 yaş üstü kronik hastalığı olan ve düzenli ilaç kullanan kişilerde ilaç kullanma 
davranışlarını etkileyen dinamikleri belirlemektir.               
Yöntem: Niteliksel araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla, yüz yüze görüşme sırasında 
ses kaydı alınarak toplandı. Yaşlı nüfusa toplu ulaşılabilecek yerlerde (huzurevi, cami vb.) ve kendi evlerinde 
görüşmeler yürütüldü. Araştırma verileri temalara göre analiz edildi.            
Bulgular: Katılımcıların görüşme sonuçlarında eğitim düzeylerine, sosyoekonomik durumlarına ve yaşam 
çevrelerine göre farklılaşan bulgular elde edildi. Görüşülen 16 kişiden 59–80 üzeri yaş grubundaydı. 
Araştırmamızdaki yaşlıların tümünde en az bir kronik hastalık bulunmakta ve hepsi en az bir düzenli ilaç 
kullanmaktaydı. Yaşlıların çoğu ilaçların dozunu, ne zaman alınması gerektiğini biliyor olmasına rağmen, bazılarının 
ifadelerine göre ilaçlarının düzenli kullanımına yönelik olarak birlikte yaşadıkları yakınlarından yardım almaktadırlar. 
Görüşülenlerin bir kısmı çevrelerindeki insanların verdikleri bilgilerden etkilenerek reçete dışı ilaç kullanmaktaydı. 
Buna karşılık huzur evlerinde yaşayan veya üniversite eğitimi almış yaşlılar ilaçların yan etkilerinin farkında olarak 
reçete dışı ilaç kullanmamaktaydı. İlaç kullanma düzeni açısından huzur evinde kalan yaşlılarla evde kalanlar 
arasında farklılık saptandı. Huzur evindeki yaşayanların ilaçları üzerinde kendi isimlerini yazdığı küçük bir ilaç 
kutularında korunmakta ve revir bölümünde bulundurulmaktaydı. Huzurevinde yaşayan görüşmeciler ilaçlarını 
uygun zamanlarda görevlilerin gözetimi altında kullanmaktaydı.                
Sonuç: Araştırmaya göre, yaşlıların sosyal çevresiyle ilişkileri ilaç kullanma alışkanlıklarını etkilemekte, özellikle 
kronik hastalığı olan yaşlılar düzenli ilaç kullanabilmek için sosyal ve profesyonel desteklere ihtiyaç duymaktadır. 

 

Danışman: Dr. Özlem Sarıkaya 
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Poster No:24; 17-18 May 2010, H&C 

İSTANBUL’DA BİR SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN KİŞİLERLE HİZMET VERENLERİN H1N1 SALGINI İLE 
İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Hüsrevoğlu F, Işıl G, Koç H, Nasry P 

Giriş: Domuz gribi olarak bilinen yeni bir grip türü, geçtiğimiz aylarda ülkemizin ve dünyanın gündeminde önemli 
bir yer işgal etmiştir. Bu araştırmada sağlık ocağına başvuran kişilerle, hizmet verenlerin H1N1 salgını ile ilgili bilgi, 
tutum ve davranışları değerlendirilmektedir.                
Yöntem: Tanimlayici tipte bir arastirmadir. Ocak 2010’da, Istanbul’da bir saglik ocagina basvuran, 87 kisiye yüz 
yüze görüsme yöntemiyle uygulanmistir. Ayrica saglik ocaginda çalisan 2 hekim ve bir hemsire ile derinlemesine 
görüsme yapilmistir.                            
Bulgular: Araştırmaya katılanlar 15-67 yaş arasında olup, % 64.4’ü (56 kişi) kadındır. Yüzde 13’ü (12 kişi) 
ilkokulu bitirmemiş, % 49’u (43 kişi) ilkokul mezunu olup, % 36’sı (32) lise ve üstü eğitim düzeyindedir. 
Araştırmaya katılanların % 94.3’ü (82) hastalıkla ilgili bilgileri televizyondan edinmiştir. Kişilerin %93.1’i (81) 
hastalığın damlacık yoluyla bulaştığını bilmektedir. Herhangi bir okul bitirmiş olanların % 42’si hastalığın kan 
yoluyla bulaştığını belirtmiştir; diğer grupta böyle bir bulaş yolu bildiren yoktur. Aşıdan haberdar olma oranı % 
83.9 olup, güvenenlerin oranı % 12.6 dır. Güvensizlik nedeni olarak en çok, aşıyla ilgili olumsuz yönde çeşitli 
söylentiler olması (%64.2), aşının yurtdışından alınıyor olması ( % 50.5), aşının ciddi bir yan etkisinin olacağının 
düşünülmesi (% 59.7) belirtilmiştir. Kişilerin %75.9’u (66 ) aşı olmak istememektedir. Televizyonda hastalıkla ilgili 
yapılan konuşmalar kadınların aklını erkeklere göre daha fazla karıştırmaktadır (p <0.05). Çocuğuna aşı yaptırmayı 
isteme oranı ilkokul mezunu ebeveynlerde %7 (3) ile en azdır, bu oran bir okul bitirmemiş olanlarda %60, lise ve 
üstü eğitimi olanlarda ise % 25’tir ( p<0.05). Araştırmaya katılanların %64.4’ü (56) Sağlık Bakanlığı’nın aldığı 
önlemleri yetersiz bulmaktadır; yeterli bulanların oranı %20.7 (18) iken %8 i (7) alınan önlemleri gereğinden fazla 
bulmaktadır.                                                    
Sonuç: Salgının başlangıcından yaklaşık 8 ay sonra, değerlendirilen bu grupta, genel olarak hastalıkla ilgili pek çok 
konuda belirsizlik, kararsızlık ve aşıya karşı olumsuz tutum olduğu saptanmıştır. Bir sonraki benzer durumlarda 
uygun müdahalede bulunabilmek için bu sonuçların dikkate alınması gereklidir.  

Danışman: Dr. Sibel Kalaça  

Poster No: 25; 17-18 May 2010, H&C 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN ALTERNATİF TIBBA BAKIŞ AÇISININ 
İNCELENMESİ 

Binici M., Devecioğlu G., Yaşmut O.,  Çınar B., Tekirdaş E. 

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre alternatif tıp; bitkisel ilaç veya karışımlarını olduğu gibi veya değişik 
preparatları halinde etkili kısım olarak taşıyan bitmiş, etiketlenmiş, tıbbi ürünlerdir. Diğer bir anlamıyla 
“tamamlayıcı tedavi” anlamına gelmektedir. Ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında insanlar 
modern tıp tedavileri yanında alternatif tıp yöntemlerini de kullanmaktadırlar. Araştırmalara göre bu tamamlayıcı 
tedaviler bazen modern tıp tedavilerini desteklemekte, bazen de engellemektedir.              
Yöntem: Tanimlayici tipteki arastirmanin verileri; Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde çalisan 80 hekime 10 
sorudan olusan anket dagitilarak toplanmistir. Veriler SPSS 16.0 programinda degerlendirilmistir.         
Bulgular: Anketimize katılanların % 58,8 ini kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların %51,2 si (41 kişi) 31- 40 yaş 
aralığında bulunmaktadır. Hekimlerimizin % 90’ının en uzun süre görev yaptığı bölge Marmara Bölgesi’dir. Meslek 
tecrübesi açısından değerlendirecek olursak % 58,8 si (47 kişi) 0- 5 yıl aralığında bulunmaktadır. Hekimlerimizin 
uzmanlık alanlarına göre dağılımı ise; %26,2 dahiliye (21 kişi), %20 pediatri (16 kişi) ve %1,2 endokrin (1 kişi) 
bölümlerinde görev yapmaktadırlar. Anketimizi yanıtlayanların %53,8 i (43 kişi) hayatının bir döneminde alternatif 
tıp yöntemine başvurduğunu belirtmiştir. Alternatif tıp yöntemlerine başvuranlar arasında %31,2 si bitkisel çay 
kullandığını, %3,8 i ise oksijen tedavisi kullandığını belirtmiştir. İlaçların saf halde kullanılmasını onaylıyor musunuz 
sorusuna ise; 56 kişi (%70) “onaylamıyorum” yanıtını vermiştir. Hekimlerin %65 i hastalarına “sadece modern 
tıbbı” , %35 i “alternatif ve modern tıbbı bir arada” önermektedirler. Hekimlerimizin %77,5’i (62 kişi) alternatif 
tıbbın modern tıbbın içinde olması şartı ile otoriteler tarafından onaylanmasını kabul etmektedirler.         
Sonuç: Hekimlerimiz alternatif tıp yöntemlerinin bilinçsizce ve doktor kontrolü olmadan kullanılmasına karşı 
çıkmaktadırlar; alternatif tıbbın kurumlaştırılması konusunda ise tamamlayıcı tıbbın, modern tıbbın bir dalı olarak 
incelenmesi gerektiğini düşünmektedirler; medyada alternatif tıp dahilinde çıkan haberlerin ise kamuyu tamamen 
yanlış yönlendirdiğini düşünmektedirler. 

Danışman: Dr. Hızır Kurtel  
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Poster No: 26; 17-18 May 2010, H&C 

ÜMRANİYE BÖLGESİNDE SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN 20-65 YAŞ ARASI KADINLARIN MEME 
KANSERİNE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARI 

Hoşcan A. Barlas M., Doruk T., Güven F.E. 

Giriş: Meme kanseri birçok ülkede kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Günümüzde halen bu kanserin 
etiyolojisinde rol oynayan bazı faktörler belirtilmekte ancak kesin olarak önleyici faktörler bilinmemektedir. 
Hastalığa erken evrede tanı konması prognozu olumlu olarak etkileyen en önemli faktördür. Amaç: 20-65 yaş arası 
kadınların meme kanserine MK ne yönelik bilgi ve davranışlarını değerlendirmek ve eğitim durumuyla olan ilişkisini 
ortaya koymaktır. Elde edilen bilgiler MK, KKMM konusunda halk eğitimlerine ağırlık vermenin gereğini ortaya 
koyacaktır.                    
Yöntem: Bu çalışma 12.02.2010-18.02.2010 tarihleri arasında İstanbul Ümraniye Merkez sağlık ocağı ve Dudullu 
Sağlık ocaklarında sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 106 kadına yüz yüze anket şeklinde uygulanmıştır. 
Veriler ve değişkenler arasındaki ilişkiler SPSS 11.5 ki-kare testi uygulanarak değerlendirilmiştir.         
Bulgular: Araştırma kapsamında incelenen değişkenlerden eğitim düzeyi ve akrabalarda MK bulunması ile KKMM 
bilme arasında sıkı bir ilişki saptanmıştır. Okuryazar olmayanların %83”ü KKMM yapmayı bilmemekte, lise ve üstü 
eğitim almış kişilerin %72,3`ü(p=0,01);akrabasında MK olanların %79,2 si KKMM yapmayı 
bilmektedir(p=0,02).KKMM yapmayı bilenlerin ise %83,9`u KKMM yapmaktadır(p=0,01).Araştırmaya katılanların 
%25,5 inin en az ayda bir meme muayenesi yaptığı belirlenmiştir ve yine araştırma kapsamına alınanların %65,1`i 
emzirmenin MK riskini azalttığı, %49,1`i doğum kontrol hapı kullanmanın bu riski artırdığı yönünde fikir 
belirtmiştir. Ayrıca MK` nın en sık rastlanan bulgusunun meme çevresinde kitle bulunmasını olduğunu bilenlerin 
oranı %52,8`dir. MK`da kullanılan tedavi yöntemlerine verilen cevaplar ise çok çeşitlilik göstermekle birlikte 
%24,3`ü fikri olmadığını belirtmiştir.                     
Sonuç: Araştırma bölgelerinde MK sıklığı ve belirtilerini bilme ile KKMM ve KMM hakkında fikir sahibi olma oranları 
düşük olup genellikle eğitim düzeyi ile ilişkili bulunmuştur. Erken tanı ve güncel tedavi yöntemleri konusunda etkili 
olabilecek tüm eğitim araçları ve yolları kullanılarak özellikle KKMM yapmayı bilme ve MK` nın lokal belirtilerini 
bilme yönünden kadınlarımızın daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Danışman:Dr. Dilşad Save  

Poster No: 27; 17-18 May 2010, H&C 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK,HUKUK VE TIP FAKÜLTELERİNDE YURTTA KALAN DÖNEM 1 
ÖĞRENCİLERİNİN TEMİZLİK KOŞULLARI VE TEMİZLİK İLE İLGİLİ DAVRANIŞLARI 

Bulut DM., Önem İ., Özegel M., Temiz G. 

Giriş: Temizlik kurallarına uyulması,toplu yaşam alanları olan öğrenci yurtlarında sağlık açısından koruyucu görev 
yapmaktadır.Araştırmanın amacı yurtların öğrenciye sağladığı temizlik koşullarını ve yurtta kalan öğrencilerin 
kişisel temizlik davranışlarını saptamaktır.                
Yöntem: Marmara Üniversitesi Eczacılık,Hukuk ve Tıp Fakültelerinde eğitim gören ve ankete katılmayı kabul eden 
166 Dönem 1 öğrencisine,1 Ocak-15 Mart tarihleri arasında,26 soruluk anket gözlem altında uygulanmıştır. Bu üç 
fakültede yurtta kalan öğrenci sayıları bilinmemektedir. Toplam öğrenci sayılarının eczacılık, hukuk ve tıp 
fakültelerinde sırasıyla %36, %38 ve %25’ine ulaşılmıştır. Sonuçlar SPSS 11.0 programı ile değerlendirilmiştir, 
kategorik değişkenlerin analizinde Chi-Square testi uygulanmıştır.         
Bulgular: Katılımcıların %65.1’i kız %34.9’u erkektir. Öğrencilerin %53.6’sı özel yurtlarda,%38’i devlet 
yurtlarında,%8.4ü yarı özel yurtlarda barınmaktadır. Yurtlara kayıt yaptırırken sağlık raporu istenme oranı özelde 
%87.6,yarı özelde %64.3,devlette ise %30.2’dir. Yurtlardaki tuvaletlerin kirli olduğunu düşünme oranı devlette 
%66.7,özelde %19.3’tür.Devlet yurtlarında,katlardaki duş sayısının yetersiz bulunma oranı %50.8 iken özel 
yurtlarda bu oran %27.3’e düşmektedir. Devlet yurtlarında kalanların %77’si,özel yurtlarda kalanların %58.6’sı 
yurtta kalmayanlara göre kendilerini enfeksiyonlara karşı daha fazla risk altında hissetiklerini ifade etmişlerdir. 
Hukuk,tıp ve eczacılık fakülteleri sırasıyla %52.8,%35,%22.6 ile yurt yemekhanesinde yemek 
yiyemediklerini/tiksindiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin duş alma sıklığı %53.7 ile ‘haftada 3-4’ ,diş fırçalama 
sıklığı %92 ile ‘günde 1 ve daha sık’,iç çamaşırı değişimi %39.5 ile ‘günde 1’ ve çorap değişimi %54.3 ile ‘günde 1’ 
kez olup,cinsiyete bağlı olarak değişmemektedir(p>0.05).Öğrencilerin %47.2’si odaların her gün 
temizlendiğini,%4.3’ü temizliği öğrencilerin yaptığını belirtmiştir.Katılımcıların %52.7’si el yıkama takıntısı 
olduğunu,%71.6’sı yurttan ayrılmak istediğini ifade etmiştir.                
Sonuç: Yurtlardaki temizlik koşulları yurt türüne göre farklılıklar göstermektedir.Fakülteye ve cinsiyete göre 
temizlik davranışları ve algısında değişiklikler olmaktadır. 

Danışman: Dr. Işıl Maral  
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE TEDAVİ GÖREN YETİŞKİN HASTA REFAKETÇİLERİNİN 
RUHSAL DURUMLARINI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özbek E., Mollaoğlu M.,Şahin E., Özer E. Özdemir Ö.F. 

Giriş: Bedensel hastalıkları nedeniyle yatarak tedavi gören hastaların refakatçilerinin ruh sağlıklarının 
etkilenebileceği dikkat çekici bir konudur.Refakatçilik süresinin uzaması , hastane koşullarındaki yetersizlikler, 
hekimlerle ve diğer sağlık personelleriyle iletişim konusundaki sıkıntılar ,ekonomik problemler refakatçilik süresince 
hasta yakınları için sıkıntıya neden olan faktörler arasındadır.Marmara Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 
hastaların refakatçilerinin hastanede bulundukları süre içerisinde kendileri için sorun yaratan faktörleri belirlemek 
araştırmadaki amacımızdır.                  
Yöntem: Bu araştırma 15.03.10-19.04.10 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Hastanesinde beş servisteki(iç 
hastalıkları servisi ,kadın hastalıkları ve doğum servisi ,kalp damar cerrahisi servisi ,göğüs cerrahisi servisi ve 
ortopedi ve travmatoloji servisi )gönüllü 116 refakatçiye etik kurul onayı alındıktan sonra uygulanmıştır.Araştırma 
tanımlayıcı nitelikte olup 41 sorudan oluşmaktadır ve refakatçilere yüz yüze uygulanmıştır.         
Bulgular: Refakatçilere yaptığımız anketin sonucunda katılımcıların %49.0’ı refakatçiliğin kendilerine çok sıkıntı 
verdiğini belirtti.Katılımcıların %59.0’ı uyku problemi yaşadığını, %45.0’ı ekonomik problem yaşadığını belirtti. 
Refakatçilik süresince ‘anne-baba’ refakatçilerin %11,5’i ,1. derece akraba olmayan refakatçilerin ise %33,3’ü 
sağlık problemi yaşadıklarını belirttiler.Hemşire memnuniyeti ile ilgili soruda okur-yazar olmayan refakatçilerin 
hepsinin memnun olduğu ortaya çıkarken üniversite mezunlarının memnuniyet oranı %60.0,ilkokul mezunlarının 
memnuniyet oranı ise %85.0’dır.İlaç takibinin anne-baba refakatçilerinin %11,5’i,kardeş refakatçilerinin ise 
%28,5’i için sorun yaratmadığı ortaya çıkmıştır.Aynı soruya üniversite mezunlarının %8.0’ı ilaç takibinin kendileri 
için problem olduğunu söylerken ilkokul mezunlarının %25.0’ı bunun sorun olduğunu belirttiler.Temizlik konusunda 
üniversite mezunlarının %20.0’ı şikayetçi olmadıklarını belirtirken ilkokul mezunlarının %50.0’ı temizlikten şikayetçi 
olmadıklarını belirttiler.Kişisel ihtiyaçlarını gidermede üniversite mezunlarının %24.0’ı sorun yaşamazken ilkokul 
mezunlarının %37,5’i ,okur-yazar olmayanların ise %40.0’ı sorun yaşamadıklarını belirttiler.Paylaşımlı odada 
kalmanın sorun olmadığını belirtenlerin yüzdesi üniversite mezunlarında %16.0 iken,ilkokul mezunlarında 
%40.0,okur-yazar olmayanlarda ise yine %40.0’dır.                  
Sonuç: Araştırmamızda eğitim seviyesi ve refakatçilerin yakınlık derecesine bağlı olarak sorulara verilen yanıtlarda 
anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.Refakatçilerin sıkıntılarının genel olarak hastane koşullarındaki yetersizliklerden 
kaynaklandığı gözlemlenmiştir.Hekimlerin tanısına güven ve hekimlerle iletişim kurma konularında ise refakatçilerin 
bir problem yaşamadıkları ortaya çıkmıştır 

Danışman: Dr. Şefik Görkey  

Poster No: 29; 17-18 May 2010, H&C 
 
İSTANBUL’DA ECZANELERDEN İLAÇ ALAN KİŞİLERİN ANALJEZİK İLAÇ KULLANIMI ALIŞKANLIĞININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çiğdem Şimşek Hatice Bozkurt Çağatay Özyalçın 

Giriş: Çok az sayıda preparat hariç ülkemizde yasal olarak tüm ilaçların reçeteli satılması zorunludur. Ancak 
gerçekte birçok ilaç reçetesiz olarak eczaneden rahatlıkla alınabilmektedir. Bu araştırmada, sorunun boyutları 
hakkında fikir edinebilmek amacıyla, hastaların, en sık kullanılan ilaçlardan analjezikleri reçeteli veya reçetesiz 
temin etme alışkanlıklarının araştırılması planlandı.              
Yöntem: İstanbul’un Kadıköy, Bakırköy ve Küçükçekmece ilçelerindeki hastanelerin yakınındaki eczanelerden 
analjezik alan 202 kişi ile görüşülerek analjezik kullanım alışkanlıkları sorgulandı.           
Bulgular: Ankete katılan yaş ortalaması 39.5±12.8, %68.8’i kadın, %56.9’u orta ve lise eğitim düzeyindeki 
katılımcıların %80.7’sinin ilaçları kendisi için aldığı, buna karşın %18.8’inin eczaneden çıkarken kaç ilaç aldığını bile 
hatırlamadı saptandı. Katılımcıların %16.3’ünün analjezikleri reçetesiz aldığı, bunların da sadece % 24.2’sinin 
eczacıya danıştığı, %54’ünün prospektüsleri anlamadığı, % 95.5’inin son 6 ay içerisinde analjezik kullanmış olduğu 
saptandı. Altı ay içerisinde analjezik kullanmış olanların %5.2’sinde çoğunluğunu gastrointestinal şikayetlerin 
oluşturduğu advers etkilerin geliştiği beyan edildi.                 
Sonuç: Geçmişte yapılmış benzeri çalışmada %40 civarında rapor edilen reçetesiz analjezik kullanımının bu 
çalışmada %16.3’e inmiş olması analjeziklerin hekime danışılmadan kullanılma oranında ciddi bir düşüş olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu olumlu gelişmeye rağmen, hastaların prospektüsü anlamaması, aldığı ilaçların sayısını dahi 
azımsanmayacak oranda bilememiş olması, üstelik bu ilaçlara bağlı yan etkilerle karşılaşmaya da devam ettikleri 
dikkate alındığında, ilaç kullanımı konusunda halkın doğru şekilde eğitilmelerinin gereği ortaya çıkmaktadır. 

Danışman: Dr. Ahmet Akıcı  
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KİŞİLER ORGANLARINI NE KADAR TANIYOR? 

Erdem H., Kurbanoğlu M., Işık E., Aksu F. 

Giriş: Son yıllarda halk sağlığı alanında yapılan çalışmalar sağlıkla ilgili bilgi düzeyinin temelini insan anatomisinin 
oluşturduğunu göstermiştir. İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarından gördüğümüz üzere halkın 
çoğunluğu temel insan anatomisi bilgisinden yoksundur. Kişilerin çoğunun ilgili tedaviyi alıyor olsalar bile organların 
yeri ve fonksiyonu hakkında yeterli bilgisi yoktur. Son yıllarda internet ile tıbbi bilgiye ulaşmanın kolaylaşmış 
olmasına rağmen insan vücuduyla ilgili bilgi düzeyi konusunda anlamlı bir gelişme görülmemiştir.         
Yöntem: Araştırma kesitseldir. Veriler sosyodemografik özellikler ve organlar hakkındaki kapalı ve açık uçlu 
soruları içeren bir anket ile toplanmıştır. Anket 05-11.03.2010 arasında T.C. Marmara Üniversitesi Hastanesi İç 
Hastalıkları Polikliniğine başvuran 15-64 yaş grubu kişilere araştırmacılar tarafından yüz yüze uygulanmıştır. Veriler 
SPSS 16.0 paket programı ile değerlendirilmiş; istatistik analizlerde ki kare kullanılmıştır.          
Bulgular: Araştırmaya katılan kişilerin % 58’i kadın, % 42’ si erkektir. Kişilerin tamamı kalplerinin yerini doğru 
bilmiştir. Rahimin insan vücudundaki yerini bilen kadınlar % 99, erkekler % 93’ tür. Araştırmaya katılanların % 13’ 
ü beynin fonksiyonunu söyleyememiştir. Dalağın yerini bilenler % 37, safra kesesinin yerini % 32, pankreasın 
yerini bilenler % 20’dir. Araştırmaya katılan erkeklerin % 2’si, kadınların % 3’ü prostatın sadece erkeklerde 
bulunduğunu bilememiştir. Yine erkeklerin % 25’ i, kadınların % 43’ü testislerin yerini bilememiştir. Diğer 
organlardan pek çoğunun yerini ve fonksiyonunu bilmeyenler sayıca oldukça yüksektir ve genellikle erkeklerin bilgi 
düzeyi kadınlardan daha düşüktür. Örneğin hayati organlardan biri olan karaciğerin fonksiyonunu bilmeyen 
erkekler % 64, kadınlar % 46 dır ve aralarındaki bilgi düzeyi farkı istatistiksel olarak önemlidir (p=0,014).    
Sonuç: Araştırmaya katılan kişilerin organları ile ilgili bilgilerinin yeterli olmadığı ve bu konuda sağlık eğitimine 
ihtiyaç bulunduğu görülmüştür. 

Danışman: Dr. Şanda Çalı  

Poster No: 31; 17-18 May 2010, H&C 

ÜMRANİYE İLÇESİNDE SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURAN 0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU BULUNAN ANNNELERİN 
YÜKSEK ATEŞLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARI 

Kiraz h., Baydaş T., Yakın M., Gergef G., Karakurt S. 

Giriş: Vücut ısısının normalin üzerine çıkması ateş olarak tanımlanmıştır. Çocuklarda en sık rastlanan ateş 
sebeplerinden bazıları; enfeksiyon, diş çıkarma, aşırı güneşe maruz kalma, soğuk algınlığı olarak belirlenmiştir. 
Ateş ölçümü ise rektal, oral, koltukaltı ve kulaktan yapılabilmektedir. Ateş ile ilgili bilgi ve tutumlar bakımından 
insanlar farklılıklar göstermektedir. Yapmış olduğumuz çalışmada amaç, ateşli hastalık geçiren okul öncesi 
çocukların annelerinin bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesidir.             
Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. 6’sı açık 
uçlu 22 soru ve 15 de uygulamanın sorulduğu anketimiz, Ümraniye ilçesi sağlık ocaklarında toplam 106 anneye 
uygulanmıştır.                  
Bulgular: Ankete katılan annelerin yaşları 20 ve 45 arasında değişmiştir ve yaş ortalaması 31-32’dir. Annelerin 
%74,5 gibi bir çoğunluğu ev hanımıdır. Katılımcıların %54,7’sinin sağlık güvencesi SSK olarak görülmüştür. Bunu 
%16 ile Bağ-Kur, %10,4 ile Emekli Sandığı izlemiştir. Ankete katılanların %49,1’i 2 çocuk sahibidir. Çocukların 
ateşi çıktığında annelerin çoğunlukla zaman kaybetmeden ya da en fazla 1 gün sonra ilgili sağlık kurumuna 
başvurdukları sonucuna ulaşılmıştır. %54,7’lik çoğunluk ateşi koltuk altından ölçmeyi tercih ederken, %19,8’inin 
ağızdan, %16’sının kulaktan ölçmeyi seçtiği gözlemlenmiştir. Annelerin %54,7’lik kısmı sağlık bilgilerini doktor, 
hemşire gibi sağlık görevlilerden alırken, %23,6’sının televizyon ve internetten, %17’sinin de akrabalarından aldığı 
görülmüştür. Katılımcıların %50,9’u ateşli hastalık durumunda çocuğun vücudunu sirkeli su ile silme uygulamasını 
doğru bulurken, %39,6’sı yanlış bulmuştur ve %9,4’ü bir fikri olmadığını belirtmiştir. Antipiretik ilaç olarak aspirin 
kullanmayı %68,9’luk çoğunluk yanlış bulurken, %7,5’lik kesim bu uygulamanın doğru olduğunu ve %23,6’lık 
kesim ise bu konuda bilgisinin olmadığını belirtmiştir. Ankete katılan annelerin tamamı ateş durumunda çocuğun 
giysilerini çıkarmanın doğru olduğunu söylemiştir.                 
Sonuç: Annelerin bilgi ve tutumları genel olarak doğru ve kabul edilebilir. Fakat ateş yükselmesinde sağlık 
kurumuna başvurmada gecikme, antipiretik ilaç olarak aspirin kullanma gibi yanlış tutumlar kısmen düşük oranda 
da olsa devam etmektedir. Bu durumda yapılması gereken; bütün annelere ulaşması sağlanacak ve onları gerektiği 
şekilde bilinçlendirecek bir eğitim programıdır. 

Danışman: Dr. Yaşar Keskin  
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GEBELİKTE ve BEBEĞİ OLAN KADINLARDA TÜTÜN MARUZİYETİ 

Akçay S., Günay Ç., Karademir B., Sorgun F. 

Giriş: Küresel bir sorun haline gelen sigara tüketimi ve buna bağlı hastalıklar dünyada en önemli sağlık sorunları 
arasında yer almaktadır. Kadınlarda gelişen sigara bağımlılığı çoğu zaman gebelik sürecinde de devam etmektedir. 
Gebelik esnasında sigara kullanımı, hem anne hem de bebek sağlığına ciddi biçimde zarar vermektedir. Sigara 
intrauterin dönem, bebeklik ve çocukluk dönemlerindeki hastalık ve ölümlerin en önemli önlenebilir nedenleri 
arasındadır. Yurt dışında yapılan çalışmalarda her beş kadından birisinin gebe iken sigara kullandığı 
belirlenmiştir.Amaç: Bu çalışmada, gebelikte ve bir yaşına kadar bebeği olan annelerde sigara tüketimi ve ilişkili 
faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.                
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada, Ümraniye’de iki Sağlık Ocağı ve AÇSAP’ a başvuran gebe veya bir 
yaşından küçük çocuğu olan anneler örneklemi oluşturmuştur. Gelişigüzel örnekleme yoluyla toplam 125 
katılımcıya ulaşılmıştır. Sigara kullanımı ve pasif içiciliği sorgulayan bir anket yüz yüze uygulanmıştır. Veriler SPSS 
programı ile analiz edilmiş, karşılaştırmalı analizlerde ki kare ve Fisher testleri kullanılmıştır. p<0.05 istatistik 
anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir.               
Bulgular: Araştırmaya katılan 125 kadının %22,4’ü gebe, %13,6’sı lohusa ve %64,0’ü ise bir yaşına kadar çocuğu 
olan kadınlardan oluşmaktaydı. Katılımcıların %40’i ilköğretim, %58’si ise lise ve üniversite mezunudur. Yaş 
ortalaması 26,4±4,0’dür. Katılımcıların %15,2’si halen sigara içmekte, %22,4’ü sigara kullanmayı bırakmış ve 
%62,4’ü hiç sigara kullanmamıştır. Çalışanların %13,3’ü sigara içmekte; çalışmayanların ise %15’i sigara 
içmektedir (p>0.05). İlk gebelik yaşayanların %10,5’i sigara kullanmakta iken, bu oran ikinci gebelikte %25’e 
çıkmaktadır (p<0.05). Otuz yaş altındakilerin %13,2’si sigara kullanmakta iken, bu oran 30 ve üstünde %22,2’dir 
(p<0.05).Katılımcıların %60,8’si pasif içiciliğe maruz kalmaktadır.                
Sonuç: Gebe ve bebeği olan kadınlarda önemli bir kısmı sigara içmekte, daha da fazlası pasif içiciliğe maruz 
kalmaktadır. Birinci basamakta sunulan ana çocuk sağlığı hizmetleri, gebe ve annelerde sigara tüketiminin 
sorgulanması ve sigara bırakmaya yönelik müdahalelerin uygulanması açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. 
Herhangi bir nedenle sağlık hizmeti almak için başvuran gebe ve annelerde sigara tüketimi mutlaka 
sorgulanmalıdır.    

Danışman: Dr. Pınar Ay 

Poster No:33; 17-18 May 2010, H&C 

GEBELERİN GEBELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Usta H.,Gündoğdu S.,Sarıcı B.,Özdemir U.,Karabina M.  

Giriş: Sağlıklı yeni nesiller yetiştirmenin temel basamağı sağlıklı bir gebelik süreci geçirmektir.Sağlıklı gebelik 
sürecinde de DÖB (Doğum öncesi bakım) çok önemli bir yer tutar.Yapılan araştırmalar bize DÖB ün anne ve çocuk 
sağlığı açısından önemini ortaya koymuştur.Araştırmanın amacı gebelerin sağlıklı gebelik süreci ile ilgili bilgi tutum 
ve davranışlarını değerlendirmek ve kişisel ve çevresel faktörlerin bu süreç üzerine etkisini araştırmaktır.     
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır, 01.03.2010 ve 21.04.2010 tarihleri arasında, Ümraniye’deki 
Dudullu Sağlık Ocağı, Açsap(Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması), Şerif Ali Çiftliği Sağlık Ocağı ve Adem Yavuz 
Sağlık Ocağı'ndan izin alınarak 82 gebe üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anketle, tetanoz ve H1N1 aşıları,fe preperatı 
ve folik asit kullanımı, gebelik egzersizleri,kilo alımı,tıbbi kontrollere gitme ve sigara, alkol kullanımı değişkenleri 
sorgulanmış ve sıklıklar yüzdelerle ifade edilmiştir.                       
Bulgular: Olguların yaşları 18 ile 39 arasındadır. Olguların %67.1 i gebelik süresince bilgi almak için doktorlardan 
yararlandığını, %96.3 ü düzenli sağlık kontrollerine gittiğini ifade etmiştir.Olguların %78 tetanoz aşısı yapılması 
gerektiğini biliyor ama yalnız %57.3'ü uygulamıştır. Olguların, %73.2 'si Fe preperatı kullanımını biliyor ve 
uyguluyor , %67.1'i folik asit kullanımını biliyor ve %65.9'u uyguluyor. Olguların hepsi gebelik süresince sigara ve 
alkol kullanılmaması gerektiğini biliyordu.                  
Sonuç: Çalışmamızda gebelerin çoğunun düzenli sağlık kontrollerine gittiklerini, sağlıklı gebelik süreci ile ilgili bilgi 
edinmede en sık doktorlara başvurduklarını fakat yine de özellikle Fe preperatı, folik asit kullanımı ve aşılar 
konuşunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları gibi kullanımın da tam olmadığı saptandı.  

Danışman: Dr. Ahmet Topuzoğlu  
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10-13 YAŞ ARASI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDETE MARUZİYETLERİNİN KAYGI 
DURUMLARIYLA OLAN İLİŞKİSİ 

 Şahin Y., Doğrusadık G., Yılmaz U,  Çil O. 

Giriş: Dünyada ve ülkemizde okullarda akranlar arası şiddet olaylarında kayda değer bir artış görülmektedir. 
Fiziksel, cinsel, sözel ve duygusal şiddete maruz kalan çocuklar olumsuz olarak etkilenmekte ve buna bağlı olarak 
kaygı durumları artmaktadır.Bu araştırmada 10-13 yaş arası çocukların maruz kaldıkları şiddetin sıklığı ve türünün 
kaygı durumlarıyla olan ilişkisini değerlendirmek ve sosyoekonomik faktörlerin akran zorbalığı ve kaygı düzeyleri 
üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmıştır.               
Yöntem: Kesitsel tipte bir araştırmadır. Veriler Mart 2010’da toplanmıştır. Anketimiz 14 maddelik sosyodemografik 
bilgi formu, 19 maddelik Şiddet-kaba Güç Anketi, 20 maddelik iki anketten oluşan Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli 
Kaygı Envanteri (ÇDSKE) ve 9 maddelik maruz kalınan ve gözlenen zorbalığa karşı geliştirilen tutum ve davranış 
soruları içermektedir. Ümraniye ilçesinde özel okulda 70 devlet okulunda 129 öğrenci olmak üzere, toplamda 199 
öğrenciye uygulanmış olan anketimiz SPSS 16.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir.         
Bulgular: Anketimize katılan öğrencilerin okulda en çok sözel şiddete maruz kaldıkları görülmüştür. Öğrencilerin 
%50,3’ünün en az bir kez sözel ve %32,9’unun ise en az bir kez fiziksel şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %50’sinin sürekli olarak kaygılı hissettikleri belirlenmiştir. Okulda akranlar arası 
fiziksel şiddete sıklıkla maruz kalan 18 öğrencinin 10’unun(%55,5) sürekli kaygı düzeyleri yüksek seviyede 
çıkarken 2’sinin(%11,1) düşük seviyede olduğu görülmüştür.Yaşadığı evde şiddete maruz kalan öğrencilerin tümü 
sürekli kaygı yaşamaktadır. Öğrencilerin %78,1’inin kendilerini sınıfta güvende hissettikleri ve buna bağlı olarak 
%70’inin durumluk kaygı düzeylerinin en az seviyede olduğu tespit edilmiştir. Ailesinin aylık geliri 501-1000 TL 
olan öğrencilerin %60,6’sının sürekli kaygı düzeylerinin yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. Ailesinin aylık geliri 
10001 ve üzeri olan öğrencilerin ise %55’inin normal seviyede veya daha düşük olduğu görülmüştür.            
Sonuç: Akran ya da arkadaşlar arası şiddetin arttığı ve buna bağlı kaygı durumlarının geliştiği görülmektedir. 
Gelişen bu kaygı durumlarının sosyoekonomik düzeylerle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Danışman: Dr. Nilüfer Özaydın  

 
Poster No:35; 17-18 May 2010,  H&C 

HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ'NDE: NORMAL DOĞUM VEYA SEZARYEN İLE DOĞUM YAPMA 
KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Cumhur B.A., Birinci S., Awiwi M., Boyraz M. 

Giriş: Türkiye’deki sezaryen oranı (%36,7), DSÖ’nün belirlediği %15’lik oranın iki katından da fazladır. Bu sağlık 
bakanlığı bütçesine ek bir yük getirmektedir. Ayrıca medikalizasyonun sık görüldüğü bir alandır. Bu çalısmanan 
amacı sezaryen kararını etkileyen tıbbi & kişisel faktörleri belirlemek ve Haydarpaşa Numune Hastane’sindeki 
sezaryen oranını belirlemektir.                  
Yöntem: 15 Şubat-31 Mart tarihleri arasında, yüz yüze anket yaparak, 34 soruluk anket, 75 doğum yapmış 
ankete katılmayı kabul eden hastaya uygulandı. Veriler SPSS 16.0 programında değerlendirildi.       
Bulgular: Sezaryen ile doğum yapan annelerden hiçbiri daha sonra normal doğum yapmamıştır. Çalışma 
saatlerinde (8:00-17:00) yapılan sezaryen oranı diğer saatlerde yapılan sezaryen oranının 3 katıdır. Son 
hamilelikleri öncesi gebelik sayısı fazla olan hastaların sezaryen ile doğum sayılarının daha fazla olduğu 
gözlenmiştir. Doğum öncesi doktora ziyaret sayısı arttıkça sezaryen oranında düşüş gözlenmiştir. Sezaryen ile 
doğum yapmış hastaların yarısı bir sonraki hamileliklerinde normal doğumu tercih etmek istediklerini 1/3’ü ise 
sezaryenı tercih etmek istediğini belirtmiştir. Normal doğum yapmış hastaların ¾’ü bir sonraki doğum şeklinin 
normal doğum olmasını istemektedir. Erkek doktorlar normal doğumların %6.7’sini sezaryen ile doğumların ise 
%50’sinden fazlasını uygulamıştır. Sezaryen ile doğum yapan hastaların %53’ü, normal doğum yapan hastaların 
%22’si doğum prosedürünün riskleri hakkında bilgilendirilmiştir.               
Sonuç: Sezaryen oranı %40 oranında bulundu. Önceden sezaryen geçirmiş olma sonraki doğumları sezaryen olma 
oranını çok önemli ölçüde arttırmaktadır. Çalışma saatlerinde sezaryen oranı çok daha yüksek oranda 
gerçekleşmektedir. 

Danışman: Dr. Tolga Güven  
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İSTANBUL’UN DÖRT FARKLI İLÇESİNDEKİ DÖRT SAĞLIK OCAĞINA BAŞVURMA SIKLIĞI VE BAŞVURMA 
SEBEPLERİ: SAĞLIK OCAĞI NE İŞE YARAR? 

Yılmaz M., Kazar D., Pirim A., Kertmen Ö., Turhan A. 

Giriş: Sağlık Ocakları sevk zincirinin en alt basamağını oluşturur ayrıca yoğunlukları arttıkça, bebek ölüm hızı ve 
tüm mortalite düşmekte, yoksul bölgelerdeki sağlık göstergeleri düzelmekte, doğru sevk sayesinde 2. ve 3. 
basamak yığılmaları önlenmektedir. AMAÇ İstanbul’un farklı bölgelerinde yer alan sağlık ocaklarına başvuranların; 
başvurdukları kurumdan ne beklediklerini, başvurma gerekçelerini, başvurduktan sonraki memnuniyet derecelerini 
tanımlamak.                    
Yöntem: İstanbul Kadıköy, Bahçelievler, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde bulunan 4 farklı sağlık ocağına 
başvuranlara açık ve kapalı uçlu 14 sorudan oluşan anket uygulandı. Sonuçlar SPSS 14.0 ile çözümlenmiştir. 
Bulgular: Çalışma kohortu 100 kişi idi, 33 erkek (%33), 67 kadın (%67). Yaş ortalaması 38,3 olup ankete 
katılanların sağlık ocaklarına verdiği 10 üzerinden puanın ortalaması 7.08’dir (Üsküdar:7,3; Bahçelievler:6,9; 
Kadıköy:7,2; Ümraniye:6,6). Eğitim durumu ortaokul ve daha düşük olanlar %48dir. Ayda bir veya daha fazla kez 
sağlık ocağına başvuranların oranı %32 olup, %56’sının sağlık ocağındaki temizlik hakkında endişeleri vardır. 
Sağlık Ocaklarına başvuranların %57’si rahatsızlığını muayene ettirmek ve ilaç yazdırmak için sağlık ocağına 
başvururken, %35’i rapor, izin kâğıdı almak veya aşı-pansuman hizmetlerinden yararlanmak için başvurmaktadır. 
Ankete katılanların %27si odaların hasta mahremiyetine uygun olmayan şekilde yerleştirildiğini, %46sı röntgen ve 
kan tahlili gibi ek hizmetler talep ettiğini, %26sı hekime her türlü sorusunu iletemediğini, %66sı muayene olmak 
için 30 dakika ve daha az süre beklediğini, %77si her seferinde bu sağlık ocağını seçtiğini belirtmiştir. Yaşı 60’dan 
büyük olanların sağlık ocağına verdikleri puan ortalaması 9dur. Katılanların %45’i sevk zincirine uygun bir şekilde 
sağlık ocağına başvurmaktadır ama bu kişilerin yarısı sağlık ocaklarında röntgen, kan tahlili gibi hizmetlerin 
bulunması gerektiğini belirtmiştir.                      
Sonuç: Sağlık ocaklarında memnuniyet derecesinin ortalamanın üstünde ve ilçelere göre farklılık göstermediği, 
muayene bekleme süresinin genel olarak 30dkdan az olduğu, başvuranların yarısından çoğunun sevk zinciri 
mantığını kavramadığı ortaya çıkmıştır. Sevk zinciri ve birincil sağlık hizmetlerinin amacına uygun sonuçlar elde 
etmesi için bilinçlendirme programları yürütülmeli, aynı zamanda sağlık ocaklarındaki temizlik koşulları ile hasta 
mahremiyeti koşulları düzeltilmelidir. 

Danışman: Dr. Cevdet Nacar  

Poster No:37; 17-18 May 2010, H&C 

M.Ü.T.F.’nde OKUYAN ÖĞRENCİLERDE AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMİNİN YAYGINLIĞININ VE ÇEŞİTLİ 
FAKTÖRLERİN BU EĞİLİME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Kuşkaya İ.,Dizdar D.,Duman Z.,Ballı M.,Abiyev E. 

Giriş: Akademik Erteleme Eğilimi,önceden planlanan akademik görevlerin mantıklı bir gerekçeye dayandırılmadan 
ertelenmesidir. Erteleme davranışının süreklilik göstermesi bireyde öfke,pişmanlık,suçluluk,huzursuzluk,düşük 
performans,akademik gelişmeye karşı isteksizlik,yüksek stres düzeyi gibi olumsuzluklar yaratabilir. Çalışmamızın 
birincil amacı M.Ü.T.F. öğrencilerinde Akademik Erteleme Eğiliminin yaygınlığının saptanmasıdır. Ayrıca cinsiyet,aile 
yapısı gibi çeşitli faktörlerin bu eğilim üzerine etkisi araştırılmıştır.                         
Yöntem: Çalışmamızın verileri Nisan 2010’da M.Ü.T.F. öğrencilerine 27 soruluk yüzyüze anket uygulamasıyla 
toplanmıştır.152 kişiye dağıtılan anketlerden 96’sı geri alındı.Anket iki bölümden oluşmaktadır.İkinci bölümde 
Bruce W. Tuckman’ın Erteleme Ölçeğine yer verildi.İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 11.5 kullanılarak 
yapıldı.Karşılaştırmalar için Kikare testi uygulandı.             
Bulgular: Araştırmamıza katılanların %46,9 u (46) kadın %53,1 (51) erkek ve ortalama yaş düzeyi 21,7 
(minimum=18 maksimum=25) dir. Katılımcılarımızın çoğunluğu (%35,6) Marmara bölgesindendir ve ailelerinin 
ortalama gelir düzeyi %37,5 bir oranla 2000-3000'dır. Yönelttiğimiz "anne-babanız hayatta mı?" sorusuna 
%90,6sından evet cevabı aldık ve bunların da %85,4ünden beraber yaşadıkları sonucuna ulaştık. Akademik 
erteleme hastalığı hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları sorulduğunda büyük bir çoğunluğun (%90,6) hayır cevabı 
verdiğini analiz ettik. Kendilerince bir fikir yürütmelerini istediğimizde ise bunun psikolojik bir hastalık olduğunu 
düşünenlerin oranı %31,3 çıkmıştır. İşleri erteleme bakımından değerlendirdiğimizde katılımcıların %40,6sı işlerini 
zamanından önce bitirmezse rahat edemeyeceğini söylemiştir. Uyguladığımız Bruce W. Tuckman'ın erteleme 
ölçeğinin sonuçlarına baktığımızda;%46,9 gibi bir çoğunluğun 16-32 puan, %44,8 inin 0-16 puan ve %8,3 ünün ise 
32-48 puan aldığını analiz ettik. Zor kararlar verme açısından değerlendirdiğimizde ailesi ayrı/boşanmış olanların 
%100 ünün (5) daha başarılı olduklarını gördük.                 
Sonuç: Anket içindeki erteleme ölçeğine göre her 2 öğrenciden birinin ertelemeye eğilimli veya erteleyici olduğunu 
gözlemledik.Erkek ve kız öğrencileri karşılaştırdığımızda kız öğrencilerin erkeklerden daha fazla erteleme eğiliminde 
oldukları gördük. Üniversite öğrencilerine uygulanan diğer akademik erteleme anketleri sonucuyla kıyaslandığında 
ise bu oranın Tıp fakültesi öğrencilerinde daha az olduğu sonucuna ulaştık. Danışman: Dr.  Mustafa Akkiprik  
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE (MÜTFH) DİYALİZ TEDAVİSİ GÖREN 
HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ 

Halaç H.M., Korkut O., Atak E., Öztaş O., Ekinci T.  

Giriş: Diyaliz; böbrek yetmezliği olan kişilerde, vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir 
membran (zar) aracılığıyla temizlenmesi işlemidir. Diyaliz hastaları için kronik bir hastalığa sahip olmanın yanı sıra, 
bu hastalığın tedavisinde karşı karşıya kalınan pek çok kısıtlamanın fiziksel yıpranmaya ve psikolojik açıdan bazı 
sıkıntılara yol açabileceği düşünülmektedir. Amacımız;MÜTFH diyaliz ünitesinde hemodiyaliz ve periton diyalizi 
tedavisi gören hastalarının yaşam kalitelerini fiziksel-sosyal fonksiyon, ağrı, mental sağlık vb. kriterlere göre 
belirlemektir.                    
Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı tiptedir ve Aralık 2009-Mayıs 2010 tarihleri arasını kapsamaktadır. SF(Short 
Form)36’dan ve katılımcılarımızın sosyodemografik durumlarını ve diyaliz tedavisinin hayatlarına etkileri hakkındaki 
bilgi düzeylerini incelediğimiz 9 kapalı uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Veriler SPSS 11.5 programında 
SF in puanlama sistemi, sıklık ve ortalama hesaplamaları kullanılarak analiz edilmiştir.             
Bulgular: Araştırmamıza katılan 64 hastadan %48,4’ü hemodiyaliz; %51,6’sı ise periton diyalizi tedavisi 
görmektedir. Tedavi başlangıcında olası etkilerle ilgili bilgilerini sorguladığımızda %76.6’sı doktorların yeteli bilgiyi 
verdiğini, %3,1’de hiçbir bilgi vermediğini söylemiştir. Fiziksel fonksiyon hesaplamalarımızda hemodiyaliz 
hastalarının puanı 35,51 iken periton diyalizindeki değer 53,06’dır. Enerji kriterindeki sonuç hemodiyalizde 50,38; 
peritonda 57,00 iken mental sağlıkta bu durum sırasıyla 55.53 ile 60.73’tür. Genel sağlık algılarını sorduğumuzda 
elde ettiğimiz sonuçlar ise periton ve hemodiyalizde yaklaşık aynı değerler şeklinde olup sırasıyla 46,42 ve 
46,00’dır.                       
Sonuç: Çalışmamızın sonucunda alınan puanların min: 35.50 mak: 80.51 olması ve bu ölçekte alınacak maksimum 
puanın 100 olması sebebiyle hastalarımızın yaşam kalitelerinin tedavilerinden oldukça etkilendiğini sonucuna 
vardık. Fakat periton diyalizinden elde ettiğimiz puanlar tüm kriterlerde hemodiyalizden yüksektir. Bunun da 
periton diyalizinin yöntem olarak hastanın günlük hayatını daha az kısıtlamasından ve periton diyalizi hastalarının 
yaş ortalamasının daha düşük olmasından kaynaklandığı sonucuna vardık.(hemodiyaliz: 57.09; periton: 47.42) 
Ayrıca hastanemizde tedaviye başlarken hastaların bilgilendirilmesi de yüksek seviyededir.  

Danışman: Dr. Mehmet Ali Gülpınar  

Poster No:39; 17-18 May 2010, H&C 

SPOR YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SPOR YARALANMALARI 

Yıldız R., Köyyeri M., Temiz K., Demirkaynak M., Gjoni M. 

Giriş: Spor yaralanmaları terimi, vücudun tamamının veya bir bölgesinin normalden fazla bir kuvvetle karşılaşması 
sonucunda dayanıklılık sınırlarının aşılmasıyla ortaya çıkan durumları kapsar. Amaç: Marmara Üniversitesi 
Haydarpaşa Kampüsünde bulunan fakültelere ait spor takımlarındaki öğrencilerin spor yaralanmaları hakkındaki 
bilgi seviyelerini araştırmak. Yaralanmaları önleme hakkındaki bilgi seviyeleri ile yaralanma sıklıklarını 
karşılaştırmak, sakatlıklara zemin hazırlayan faktörler hakkında önceden eğitim alıp almadıklarını tespit etmek. 
Yöntem: Araştırmamızda belirlediğimiz amaç doğrultusunda Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde 
bulunan fakültelere bağlı spor takımlarında bulunan öğrencilere iki bölümden oluşan bir anket uyguladık. İlk 
bölümde bilgi düzeyleri, ikinci bölümde ise tutum ve davranışlarını öğrenmek amacıyla sorular yönelttik. Daha 
sonra iki bölümden elde edilen verilerin değerlendirilmesi SPSS programı ile yapıldı.          
Bulgular: Anketimizi 41 hukuk öğrencisi, 32 eczacılık öğrencisi ve 31 tıp öğrencisine olmak üzere 104 kişiye 
uyguladık. Bunların %37,5'i kız, %67,5'i erkek öğrencilerdir. Lisanslı sporcu yüzdesi %28'dir. Anketi 
cevaplayanların %42,3'ü eklem burkulması, %34,6'sı kramp ve %31,7'si adale kasılması yaşamıştır. Vücudumuzda 
sıkça yaşanan sakatlanma bölgeleri olarak %54,8 ayak bileği-diz ve %43,3 dirsek olarak bulunmuştur.Spor 
yaralanmaları hakkında %85,6'sı herhangi bir eğitim almadığını belirtmiştir. Sakatlanmaları önlemek için aldıkları 
önlemler arasından %78,8'i egzersiz öncesi ısınma yaptığını, %36,5'i aktivite sırasında koruyucu dizlik, uygun 
ayakkabı vs. kullandığını belirtmiştir.                   
Sonuç: Anket uygulanan öğrencilerin büyük çoğunluğunun daha önce spor yaralanmalı ile ilgili bir eğitim 
almadıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda birçok öğrencinin spor esnasında herhangi bir sakatlanma 
yaşamamak için spor öncesinde ve spor esnasında bazı uygulamalar yaptıkları ortaya çıkmıştır.Yaralanmaları 
önlemeye yönelik bilgi ile yaralanma sıklıkları arasında anlamlı bir veri elde edilememiştir. 

Danışman: Dr. Arzu Uzuner  



      

 60 

MaSCo
2010

Poster No:40; 17-18 May 2010, H&C  

ÜSKÜDAR İLÇESİNDEKİ TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ VE YAKLAŞIMLARI 

Bulut A., Atasoy B., Çıkrıkcı R., Kök Z. 

Giriş: Yaşamı herhangi bir nedenle tehlike altına girmiş bir kişiye sağlık ekibi ulaşıncaya kadar yapılan tıbbi 
girişimlere ilk yardım denir.Taksi şoförlüğü zamanın büyük çoğunluğunun trafikte geçirildiği bir meslek 
grubudur.Dolayısıyla taksi şoförleri ilk yardım bilgisine daha çok ihtiyaç duymaktadır.Bu çalışmanın amacı taksi 
şoförlerinin ilk yardım konusundaki bilgi ve yaklaşımlarını değerlendirmektir.           
Yöntem: Bu araştırmada 01.03.2010-20.04.2010 tarihleri arasında Üsküdar’daki 20 taksi durağından rastgele 
seçilen 10 taksi durağındaki şoförlere gönüllülük esasına dayalı olarak ilk yardım bilgilerini ve yaklaşımlarını ölçen 
25 soruluk bir anket uygulanmıştır.Yüz yüze görüşme tekniğiyle 5’i açık uçlu,20’si çoktan seçmeli olmak üzere 25 
soru sorulmuştur. Araştırmanın verileri SPSS 16.0 programıyla değerlendirilmiştir.          
Bulgular: Anketimizi cevaplayan 70 kişinin tümü erkek olup yaş ortalaması 38’dir(21-69 arası).Anketimize katılan 
70 kişiden 40’ı ilk yardım eğitimi almıştır.İlk yardım eğitimi alanların 26’sı(%65) sürücü kursundan,8’i(%20) özel 
ilk yardım kursunda eğitim görmüşlerdir.Anketimize katılan 70 kişiden sadece 8’i daha önce ilk yardım 
müdahalesinde bulunmuştur.İlk yardım eğitimi alanların %60’ı kanamaya nasıl müdahale edilir sorumuza doğru 
cevap vermiştir.Anketimize katılan 70 kişiden sadece 21’i(%30) araç ilk yardım çantasında bulunmasına gerek 
olmayan malzeme hangisidir sorumuza ağrı kesici doğru cevabını vermiştir.Anket uyguladığımız taksi şoförleri en 
çok kanama kontrolü ve kırıklar hakkında bilgi almak istediklerini belirtmişlerdir              
Sonuç: Taksi şoförlerinin ilk yardım bilgi ve becerilerinin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.Sürücü kurslarında 
verilen ilk yardım eğitiminin yetersiz olduğu görülmüştür 

Danışman: Dr. Özlem Sarıkaya  

Poster No:41; 17-18 May 2010, H&C  

MUTF HASTANESİ DOKTORLARININ MESLEKÎ MEMNUNİYETLERİ VE SANATLA İLİŞKİLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ercis M., Tatar F.,  Arık E., Gümüşgöz E. 

Giriş: Sanat, Güncel Türkçe Sözlük’e göre “Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin 
tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık” anlamını taşır. Sanatın insanların hayatında 
olumlu etkiler yarattığı bilinmektedir. Doktorların yoğun çalışma tempolarından dolayı sanatsal faaliyetlere yeterli 
vakit ayıramadıkları düşünülmektedir. Bunun yanı sıra sanatla ilgilenen doktorlar da mevcuttur. Amacımız sanatla 
ilgilenen doktorlar ile ilgilenmeyen doktorların mesleklerini icra etmekten duydukları memnuniyeti araştırmaktır. 
Bununla birlikte sanatı sadece takip etmeyip de bir yaratıcılık gösteren doktorlarla aralarında bir fark olup 
olmadığını belirlemektir.                 
Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan doktorlara kapalı uçlu 21 soruluk bir anket 
uygulanmıştır. Çalışan bütün doktorlara ulaşılması hedeflenmiş olsa da doktorların çalışma temposu yoğun 
olduğundan hepsine ulaşılamamış ve ulaşılan doktorların toplamda 57 tanesinden geri dönüş alınabilmiştir. Anketin 
sonuçları SPSS programı ile analiz edilmiştir.               
Bulgular: Anketimize katılan doktorların %57,1’i hastanenin fiziksel koşullarından hiç memnun olmadıklarını ve 
%30,9’u hastanenin işleyişinden dile getirmişlerdir. Bunun dışında doktorların hastane personeliyle ilişkilerinden 
(%27,3) ve çalışma saatlerinden(%33.9) en çok orta memnuniyet duydukları gözlendi. Doktorluğun sosyal 
yaşantısına olumlu etkisini olduğunu düşünenler %47,3. Sanatın hayatlarındaki değerine (en az 1 – en çok 10) en 
sık olarak (%19,6) 8 değerini vermişlerdir, ortalama değer 6,64’tür. Doktorluğun sanat anlayışına katkısı olduğunu 
düşünenler %41,1 ve sanatın doktorluk mesleğine katkısını olduğunu düşünenler %44,6 oranında. Sanatın 
doktorluk mesleğine kesinlikle katkısını olduğunu düşünenlerin(%25,0) en yüksek oranla (%50,0) sanat eseri 
ürettiğini belirtmiştir. Doktorlarım %33,9’u sanat eseri ürettiğini söylemiştir, bunların %39,3’ü son 15 gün 
içerisinde bir eser üretmişlerdir. En sık üretilen sanat türü edebiyat olmuştur.              
Sonuç: Öngörüldüğü gibi doktorların çoğunluğu sanatsal aktivitelere yeterince vakit ayıramadıklarını 
belirtmişlerdir, ancak uzmanlık dalı ve ayrılabilen vakit arasında bağlantı yoktur. Doktorluğun kendileri için doğru 
tercih olduğunu düşünenlerin sanat eseri üretme oranı, doğru tercih olmadığını düşünenlere göre daha yüksektir. 
Bu da sanatın doktorların mesleki memnuniyetleriyle ilişkili olduğunu düşündürmüştür. 

Danışman: Dr. Serap Şirvancı  
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VETERİNERLİK VE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KUŞ GRİBİ VE DOMUZ GRİBİNE YÖNELİK BİLGİ, 
TUTUM VE DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRMESİ 

Korukluoğlu Z., Gökşen A., Karalay M., İşsever K. 

Giriş:  Kuş gribi gibi zoonozlar hayvanlardan insanlara geçebilen enfeksiyon hastalıklarıdır. Hayvan ve insan 
sağlığını etkileyen bu ölümcül hastalıklar günümüzde salgınlara neden olmaktadır. Böyle bir salgın durumunda, 
veterinerlik ve tıp mesleklerinin bu hastalıklarla mücadelede ve salgın yönetiminde eşgüdüm içinde çalışmaları son 
derece önemlidir.                     
Yöntem: Çalışmanın, veterinerlik ve tıp fakültelerindeki son sınıf öğrencilerinin kuş gribi ve domuz gribine yönelik 
bilgi, tutum ve davranışların değerlendirmesini amaçlayan tanımlayıcı bir çalışmadır. X Üniversitesi Veterinerlik 
Fakültesine yerinde, Tıp Fakültesi öğrencilerine internet yoluyla gönderilen 25 soruluk anketin yaklaşık %20 sine 
yanıt alınmıştır. Verilerin frekans dağılımları alınmış ve iki fakülte arasındaki karşılaştırmalarda ki-kare testi 
kullanılmıştır.                  
Bulgular: Yüzde 48,4’ü  tıp fakültesi, %51,6’sı veterinerlik fakültesi son sınıf öğrencisi olan katılımcıların üçte biri 
(% 32,8) domuz gribi geçirdiklerini ifade etmiştir. Katılımcıların bu iki hastalıkla ilgili en çok yararlandıkları bilgi 
kaynakları (% 67,2) bilimsel yayınlar ve medya kuruluşlarıdır. Katılımcıların %23,4’ü domuz gribi için, %18,7’si ise 
kuş gribi için DSÖ tarafından belirlenen salgın derecesini bilmektedir. Tıp Fakültesi öğrencilerinin %12,9’u, 
Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin ise %18,18’i H1N1 virüsü için risk gruplarını bilmektedir. Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin %45,16’sı, Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin ise %3’ü H1N1 aşısı olmuş ya da olmayı 
düşünmektedir ve her iki okulu öğrencileri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Öğrencilerin aşı 
olma nedenleri arasında ‘aşının sağlık çalışanlarına önerilmesi’ (%93,3) gelmektedir. Öğrencilerin aşı olmak 
istememe nedenleri arasında en önemlisi (%63,8) ‘aşının gerekli olduğunu düşünmemeleri’ dir. Genel olarak 
öğrencilerin %42,2’si H1N1 aşısını çevrelerindekilere önerdiğini ifade etmektedir.             
Sonuç:  Araştırma sonuçları, tıp fakültesi ve veterinerlik fakültesi öğrencilerinin H1N1 virüsü ve H5N1 virüsüyle 
ilgili bilgi düzeylerinin düşük olduğunu ve korunma yollarına yönelik davranışlarının yeterli olmadığını 
göstermektedir. 

Danışman: Dr. Özlem Sarıkaya  

Poster No:43; 17-18 May 2010, H&C  

HEMŞİRELER, İŞ KAZALARI VE ENFEKSİYON KONTROLÜ 

Taderera C., Balca Y., Turan C. A., Yurtbay A. 

Giriş: Enfeksiyon kontrolü bilgisinin sağlanması, sağlık çalışanlarının kısa ve uzun vadede kendini, ilgilendiği 
hastaları, iş ve özel çevresini korumasında kaçınılmazdır. Sağlık sektörü kazaların yoğun olduğu, sonuçlarınınsa 
ciddi sorunlar yaratabileceği bir alandır. Bu alanda çalışanların geçirdiği kazaların nedenlerini ve sonuçlarını 
belirlemek, çalışanların enfeksiyon kontrolü hakkındaki bilgilerini ve bunları nasıl elde ettiğini sorgulamak 
araştırmamızın temelini oluşturmaktadır.               
Yöntem: Araştırma, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde, geceli-gündüzlü ve 3 vardiya halinde çalışan hemşireler 
üzerinde yapılmıştır. Anketimize katılmayı kabul eden 111 hemşireye uyguladığımız 20 soruluk anketin tümünden 
karşılık alınmış olup,  elde edilen veriler, SPSS v15.0 programı ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir.        
Bulgular: Araştırmamıza katılan 111 hemşirenin 106’sı (%95,5) kadın, 5’i(%4,5) erkektir. Anketlerin veri 
analizlerine göre, çalışma yoğunluğunu sorusuna 65 (%58,5) hemşireden “yoğun” ve 33 (%29,7) hemşireden “çok 
yoğun”  cevabı alınmıştır. Toplamda 77 kişi (%69,4) son bir yıl içerisinde iş kazası geçirmiştir. Çalışma 
yoğunluğunu sorusuna “yoğun” ve “çok yoğun”  cevabı veren 98 kişinin 70’i (%71,7) son bir yıl içerisinde iş kazası 
geçirmiştir. Diğer yanıtları işaretleyen 13 kişilik grupta ise iş kazası oranı %71,2 olarak saptanmıştır. İş kazası 
geçiren 77 kişinin yalnızca 9’u(%11,6) kazayı rapor etmiştir. “Enfeksiyon kontrolü hakkında bilginiz varsa, nasıl 
edindiniz?” sorusuna sadece 4 kişi (%3,6) hiç bilgi edinmediğini, 67 kişi (%60,4) ise hem eğitim hayatında hem 
hastanede bilgi elde ettiğini ifade etmiştir.                         
Sonuç: Hemşirelerin çalışma sürelerini genelde yoğun-çok yoğun buldukları, yaşanan iş kazalarının ise iş 
yoğunluğu ile çok fazla ilişkili olmadığı ve kaza geçirenlerin çok küçük bir bölümünün kazayı rapor ettiği 
görülmüştür. Enfeksiyon kontrol bilgisini hem hastanede hem de eğitim hayatlarında alanların çoğunlukta olmasına 
rağmen, oranı düşük de olsa enfeksiyon kontrolü konusunda hiç bilgisi olmayan çalışanların varlığı 
düşündürücüdür. 

Danışman: Dr. Burak Aksu  
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OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIK 
DAVRANIŞLARI 

Sargın Ö. , Sümer N. , Yaşar R. Şafak. , Lüle C. 

Giriş: Okulöncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir ve hızlanan gelişimle birlikte 
karakter ve kişilik yapısı şekillenmeye başlar. Böylece bazı temel alışkanlıklar da bu dönemde kolayca 
kazandırılabilir. Bu temel alışkanlıklar arasında sağlık davranışları da önemli bir yere sahiptir.Amaç: Yaptığımız bu 
çalışmada amacımız okul öncesi eğitiminin, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sağlık davranışlarında bir farklılık 
oluşturup oluşturmayacağının ortaya konulmasıdır.              
Yöntem: Araştırmamız kesitsel niteliktedir. Veri toplama gereci olarak kulladığımız anket grubumuz tarafından 
oluşturuldu. Anketimiz öğrencilerin kişisel bilgilerini sorduğumuz 8 soru ve “sağlık davranışları değerlendirme 
ölçeği” başlığı altında oluşturduğumuz 5’li skala şeklindeki 28 önermeden –temizlik ve beslenme (9’ar önerme), diş 
fırçalama, tehlikeli durumları bildirme ve uyku (3’er önerme)-oluşmaktadır. Anketlerimizi İstanbul Anadolu 
yakasındaki iki ilköğretim okulunda, sınıfta bulunan her öğrenciye dağıttık. Öğrencilerden bu anketleri velilerine 
götürüp, doldurtmalarını istedik. Dağıttığımız 225 anketten 166 tanesini (%73.7) geri aldık. Elde ettiğimiz verileri 
SPSS 16.0 programını kullanarak, sayı ve yüzde dağılımlarını, ki-kare değerlendirmelerini inceledik.         
Bulgular: Öğrencilerin 98 tanesi (%59) erkektir.Tüm öğrenciler arasından 70 tanesi (%42.2) okul öncesi eğitim 
almıştır. Okulöncesi eğitimi alan öğrencilerin %76.8’ i devlet, %23.2’si ise özel kurumlarda bu eğitimi almıştır. 
Okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat etme ile yaşadıkları 
çevreyi temiz tutma alışkanlıkları arasında okulöncesi eğitim almayan öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmuştur 
(p<0.05). Bu iki grup arasında başka anlamlı fark bulunmamıştır. Yemekten önce el yıkama alışkanlığı, kız 
öğrencilerde erkeklere göre; üç öğün beslenme alışkanlığı ise, erkek öğrencilerde kızlara göre daha anlamlıdır 
(p<0.05). Anneleri çalışmayan öğrenciler, tuvaletten sonra ellerini yıkama ve yiyecek-içecek temizliğine dikkat 
etme davranışlarını anneleri çalışan öğrencilere göre daha sık yapmaktadırlar (p<0.05).         
Sonuç: Yaptığımız araştırmanın sonucunda okulöncesi eğitiminin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sağlık 
davranışlarında anlamlı bir fark oluşturmadığı gözlemlenmiştir. 

Danışman: Dr. Mehmet Ali Gülpınar  

Poster No:45; 17-18 May 2010, H&C  

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OMURGA AĞRILARI; AĞRILARIN ŞİDDETİ, SIKLIĞI VE 
BUNLARLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ 

Bekçi C. , Ünlübaş Y. , Yıldırım E.E. , Lewin T.M. 

Giriş: Yapılan araştırmalara göre dünyada  en sık rastlanan  hastalıklardan biri de omurga ağrılarıdır. Tüm dünya 
nüfusunun %80inin yaşamları boyunca en az bir kez omurga ağrısı çektiği bilinir. Erken tanı ve tedaviyle hastalığın 
seyrini değiştirip iş gücünden kazanç sağlayabilir ve aynı zamanda hastalığın giderlerini de minimuma indirerek 
bireye ve topluma daha yararlı koşullar sağlanabilir.Amaç: Bu bilgileri göz önüne alarak Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin atölye çalışma yoğunluğunun omurga ağrıları ile ilişkisini saptamak ve bireyin 
omurgası ile ilgili şikayetlerini, bu şikayetlerin sıklığını ve bunların bireyin günlük yaşantısına etkisini 
değerlendirmeyi hedefledik.                                                                                           
Yöntem: Araştırma 2009 - 2010 eğitim yılı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine okuyan öğrencilerden 
137 kişiye uygulanıp 100 kişiden geri bildirim alındı. Katılımcılara, araştırmacılar tarafından oluşturulan 
sosyodemografik özellikleri sorgulayan yarı yapılandırılmış soru formu,  ve VAS ölçeğinden oluşan aaaa sorulu bir 
anket uygulandı .VAS ölçeği ile ağrının şiddeti belirlendi.Sonuçlar SPSS programı ile analiz edildi         
Bulgular:Anketimize katılanların 61’i (%61) kadın, 39’u (%39) erkektir.Ankete katılanların %85’inin son bir yıl 
içinde kas iskelet sistemiyle ilgili yakınması olmuştur. Katılımcıların, günlük atölye saatleri arttıkça VAS  ölçeğinde 
belirttikleri ağrı şiddetinin de arttığı belirlenmiştir. Atölyede 0 – 2 saat arasında çalışan katılımcılarda ağrı şiddeti  0 
– 20 arasında değişmekteyken; 9-10 saat çalışan katılımcılarda ağrı şiddeti 50 – 70 arasında değişmektedir. 
Yakınması olanların %59’u bel ağrısı,%13’ü boyun ve %8’i sırt ağrısından şikayet etmiştir. Katılımcılardan %73’ü 
yakınmalarından dolayı kendisini umutsuz ve bitkin hissetmektedir. Anketi uyguladığımız 100 kişiden 55’inin 
yaptıkları aktivitelerden daha az zevk aldıkları saptanmıştır.                 
Sonuç: Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinde omurga ağrıları sıklıkla görülmektedir ve artan günlük atölye çalışma saatleri ağrı 
şiddetini artırmaktadır. Öğrencilerin uzun saatler boyunca ve sabit pozisyonlarda çalışmaları ağrıyla başa çıkmalarını büyük ölçüde 
engellemektedir. 

Danışman: Dr. Mehmet Akman 
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Poster No:46; 17-18  May 2010, EYU 

DÖNEM 1 AMFİSİNİN YAŞLILIĞA VE YAŞLILARA BAKIŞI 

Danış H, Gün S, Kasar N, Sarısoy M. 

Giriş: İnsanlar için kaçınılmaz bir yaşam evresi olan ve kabullenilmesi güç olan, çeşitli fiziksel ve ruhsal 
değişikliklerle bir takım zorlukları beraberinde getiren bir dönemdir yaşlılık. Biz de tıp fakültesi 1.sınıf öğrencileri 
olarak sınıf arkadaşlarımızın bu konu hakkındaki düşüncelerini merak ettik ve araştırma konumuzu bu doğrultuda 
belirledik. Evinde yalnız yaşayan ve öldükten ancak 5 sene sonra evinde bulunan yaşlı kadınla ilgili bir haber de 
bize ilham kaynağı oldu. Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 amfisinde yer alan öğrencilerin yaşlılık 
ve yaşlılar hakkındaki görüşlerini değerlendirmek.Yöntem: 135 kişiden oluşan 1.sınıf amfimiz için hazırladığımız 
135 anketten 120 adeti dağıtıldı, 100 anket toplandı. Anketler dağıtılıp sonradan toplanmak suretiyle uygulandı. 
Anketler Ki-kare testi ve sıklık dağılımı kullanılarak SPSS programında değerlendirildi. Analiz yapılarak tablo ve 
grafikler elde edildi. Bulgular: Anketimize katılanların %58’inin erkek %42’sinin kadın olduğu tespit edilmiştir. 
Yaşlıların huzurevine gönderilmesine sıcak bakmayanların oranı %81 olarak bulunmuştur. Büyükannem,  
büyükbabamla yaşamak beni rahatsız etmez fikrine katılmayanların (%17) oranının en fazla Marmara Bölgesi 
(%29,8) olduğu sonucu elde edilmiştir. Yaşlılığında mesleğine devam etmek isteyenler toplamda %60’lık kesimi 
oluştururken bu oran erkek katılımcılarda %56,9 kadın katılımcılarda %64,3 olarak saptanmıştır. Katılımcılarımızın 
hiç de azımsanmayacak bir çoğunluğu (%50’si) yaşlılığını eşi ve çocuklarıyla (% 46,5) bir bağ evinde geçirmek 
istiyordu. Dikkat çeken bir diğer bulgu da “Yaşlanmaktan korkuyorum” diyenler (Genelde %36) erkeklerin 
%24,1’ini oluştururken kadın katılımcılarda bu oran %52,4’tür. Sonuç: Yaşlılığı ömrün son baharı ve tecrübelerle 
dolu bir dönem olarak gören sınıf 1 amfisi yaşlıları sevimli bulmakla beraber onlarla aynı evde yaşamakta sorun 
görmemekte ve onların yalnız bırakılmasına, huzur evlerine gönderilmesine sıcak bakmamaktadır. Yaşlılıklarında 
mesleklerine çoğunlukla devam etmek isteyen katılımcılar yaşlılıklarını eşi ve çocuklarıyla bir bağ evinde geçirmek 
istemektedirler. Katılımcıların yaşlanmaktan korkmadıkları da gözlerden kaçmamıştır. 
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MESLEK SEÇİMLERİMİZ VE GÖRÜŞLERİMİZ 

Batıkan O, Şen G, Uğur E. 

Giriş: Araştırmamıza başlarken ilk olarak aklımıza gelen ve araştırmak istediğimiz konu kişilerin maddi kaygıları 
olmasaydı meslek seçimlerinin nasıl olacağıydı. Araştırma konu başlıkları açıklandığında konu adımızın meslek 
seçimlerimiz ve görüşlerimiz olduğunu öğrendik bunun üzerine mesleklerin, meslek seçimlerinin ve görüşlerinin ne 
kadar geniş kapsamlı başlıklar olduğunu göz önünde bulundurarak konumuzu meslek seçiminde maddi kaygıların 
rolü olarak belirlemeye karar verdik ve bu sayede tıp fakültesindeki öğrencilerin meslek seçimlerine maddiyatın ne 
derece etkili olduğunu öğrenmeye çalıştık. Yöntem: Araştırmamızı yapmaya ilk olarak planlamamızı yaparak 
başladık. Sonraki adımımız ise literatür taramasıydı. Literatür taramasının çok detaylı ve eksiksiz olması için özen 
gösterdik bunun sonunca meslekler hakkındaki araştırma ve bilgilerin çok geniş ve detaylı olması nedeniyle de 
elimize çok sayıda veri geçti bizim için zor olan çok sayıda olan verilerin düzenlenmesiydi. Literatür taramamız 
tamamlandığında anketimizi danışman öğretmenimizden ve bizden önce yapılan anketlerden de yararlanarak 
hazırladık ve son olarak da anketlerden elde ettiğimiz verileri istatistik programına girerek anketimizin nasıl 
sonuçlandığını öğrenmeye çalıştık. Bulgular: Bizim anketi hazırlamadaki temel amacımız kişilerin maddi 
kaygılarının meslek seçimlerini etkilediğini gözlemleyebilmekti. Bunun üzerine sınıfımızdaki öğrencilerin tamamına 
anketimizi uyguladık 86 kişiden geri dönüşümünü sağlayabildik ve ankette elde etmek istediğimiz sonucun büyük 
ölçüde doğru olduğunu gözlemledik. Sonuç: Anketimizden elde ettiğimiz sonuç bizim şu yorumu yapmamıza neden 
oldu: Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının 30 yaşın altında olması, çalışma olanaklarının sınırlı olması, kişilerin 
kolay para kazanma istekleri, çok saygı gören mesleklere yerleşebilme çabaları çoğu insanın hayalindeki meslekten 
uzaklaşmasına ve daha iyi yaşabileceklerini düşündükleri daha çok kazandıran daha prestijli meslekleri seçmesine 
neden olmuştur. 

Poster No:48; 17-18  May 2010, EYU 

DUYGULARIMIZLA YÜZLEŞMEK: SEVİNÇLERİMİZ, KORKULARIMIZ… 

Bülbül S., Canberk Sami Başıbüyük C.S., Çomak Y., 

Giriş: Duygu; düşünce ve davranışlarla ilişkilendirilen, insanın günlük yaşamında merkezi bir rol oynayan, zihinsel 
ve psikolojik durumdur. Profesyonellik açısından duyguların mümkün olduğunca meslek hayatından ayrı tutulması 
gerektiği düşünülse de, konusu “ insan” olan tıbbın duyguları göz ardı etmesi oldukça zordur. Bu bağlamda, Tıp 
Fakültesine gelen öğrencilerin çeşitli alanlarda duygusallığa bakışı, duygusal tepkileri ve bunların mesleki 
hayatlarına etki ve katkıları nelerdir? Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencilerinin aile içinde, 
sınavlarda, ileriki mesleki yaşamlarında karşılaşılabilecekleri çeşitli durumlar karşısındaki duygularını 
değerlendirmeğe çalıştık. Yöntem: Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanan 20 soruluk anket 135 kişilik 
dönem 1 amfisine dağıtıldı ve 80 tanesinin geri dönüşü oldu. Bu 80 anket SPSS programıyla analiz edildi ve 
aşağıdaki bulgulara ulaşıldı. Bulgular: Araştırmaya katılanların % 47,5’i erkek, % 52,5’i kadındır. Tıp eğitime 
başlamadan önce “Tıp Fakültesi” dendiğinde % 51,2’lik kısım heyecan duyarken, %10’luk bir bölümünde ise hakim 
olan duygu korku olmuştur. Tıp Fakültesi’ne başladıktan sonra ise %51,2’si mutluluk ve yorgunluğun hakim 
olduğunu söylerken, % 12,5’i pişmanlık ve mutsuzluk hissetmektedir. Anketimize katılanların % 47,5’i tıpta 
duygusuz olmasa da son sözün mantığa ait olduğunu, % 33,8’i duygusallığın kaçınılmaz olduğunu, %12,5’i mantık 
ve duyguların eşit oranda olması gerektiğini düşünürken yalnızca % 6,2’lik bir kesim tıpta duygusallığa yer 
vermemektedir. ICP için yapılan anket ve araştırma çalışmalarının dönem 1 öğrencilerinde uyandırdığı duygulara 
bakacak olursak; %48,8 çaba-bıkkınlık, %37,5 öfke-mecburiyet hissederken yalnızca %5’lik bir kısım istek ve 
başarı hissine kapılmıştır. Sonuç: Araştırma sonuçlarımıza göre, şevk ve azimle başlayan doktor adaylarının büyük 
bir kısmı aynı azim, kararlılık ve istekle öğrenim görmeye devam etmektedir. Kafası karışık olan veya tam emin 
olmadan tercih yapanların da büyük bir kısmı şu an olduğu yerden memnundur. Öğrenim sürecinin zorluğu yıldırıcı 
bir etmen olmakla beraber bu kesinlikle öğrencilerin hastalara karşı olan tutumlarında bir değişikliğe sebep 
olmamış, doktor adayları duygunun yerini yadsımamıştır.  
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DOĞAYA VE DOĞAL OLANA MÜDAHALE, NEREYE KADAR? 

Gencel D, Dönmez MC, Akmercan T. 

Giriş: Çalışmanın hedefi insan ve insanlığın doğa ile etkileşimini amaç edinmekten daha çok, onu kullanarak 1. 
Dönem öğrencilerinin insan ve doğa ilişkisine bakış açısını, görüşlerini ve eğilimlerini değerlendirmektir. Yöntem: 
Genel olarak eğilimleri ve görüşleri hedef alan anketimiz, 4 bölüm halinde hazırlandı. Bu dört bölüm farklı 
değerlendirme kriterlerine göre (eğilim, görüş, ortalamalar vs.) oluşturuldu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. 
Dönem öğrencileri arasında herhangi bir sınıflandırma yapılmadan uygulanmıştır. Anket uygulamasında herhangi 
bir süre ve özelleşmiş yöntem gözetilmemiştir. Anketin belli kısımlarında kişilerin konu hakkında fikir sahibi 
olmaları için; kısa parçalar, anketi cevaplayan kişilerin bilgisine sunulmuştur. Bulgular: 38’i erkek; 30’u kadın 
olmak üzere 69 Dönem 1 öğrencisinin görüşlerine ulaşılmıştır. Belirtilen açıklayıcı metin parçalarının ışığında 
yanıtlanan birinci bölüm soruları, etkenlerin doğaya müdahalesini kötüden iyiye (1 – 4 arası) sorgularken; 4 
aşamalı cümlelerle belirtilmiş seçenekler halinde sunulmuştur. Soruların verilen cevaplara göre kötüden iyiye 
sıralanan değerlerinin ortalaması 2,27; standart sapması 1,67’dir. Öğrenciler bu konuda genelde değişik fikirlere 
sahiptir. İnsanın doğaya müdahalesinin ve etkileşiminin sınırının ne olacağını, öğrencilerin %48,9’u “insanın 
kendisi”; %25,1’i “doğa” olacağını ve geri kalan %25,9’luk kısmı ise “herhangi bir sınırının olmayacağını” 
düşünmektedir. Öğrencilerin %53,6’sı insanın doğaya müdahalesinin doğal olduğunu düşünürken; %44,9’luk kısmı 
ise insanın biyolojik özellikleri haricinde doğa dışı bir varlık olduğunu düşünmektedir; 1 katılımcı (%1,4) hiçbir fikir 
belirtmemiştir. Sonuç: Öğrenciler kriterler (mekanik, tarım, kültür vs.) üzerinde farklı fikirlere sahip olsalar da 
genelde insanın doğa üzerindeki ve insan üzerindeki etkilerinin kötü yönde olduğunu düşünmektedir. Büyük bir 
çoğunluğun düşüncesinde bu kötüye gidişin ve bozulmanın sınırının yine insanın kendisi olacağı umut edilmektedir. 
İnsanın doğadaki konumu ve işlevi üzerine ise belirli bir baskın görüş bulunmamaktadır.  
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TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANATSAL EĞİLİMLERİ VE DUYGULARININ SANAT VE 
RENKLERLE İFADESİ 

Erdem CG, Demirel LO, Hazine B.  

Giriş: Araştırmamızın amacı, tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin sanata olan eğilimlerini, duygularını ifade 
ederken hangi sanat dallarından faydalandıklarını ve renklerle sanat ve duyguları nasıl bağdaştırdıklarını ortaya 
Yöntem: Problem ve konu seçiminin ardından, araştırma konusu ile ilgili kaynak taraması yaptık. Elde ettiğimiz 
veriler doğrultusunda 138 kişiye, toplamda 30 sorudan oluşan bir anket uyguladık. Anket, öğrencilerin her türlü 
sanat dalına olan yönelimleri, sanata olan bakış açıları, renklerin öğrencilerde uyandırdığı anlamlar ve duygu 
ifadelerinde sanatı kullanmalarına yönelik sorular içermekteydi. 38'i erkek, 32'si kadın olmak üzere toplamda 70 
geri bildirimle, dağıtılan anketlerin bize geri gelme oranı %51 oldu. Bulgular: Anket verilerine göre 70 katılımcının 
29’u duygu ve düşüncelerini ifade ederken sanattan yararlanırken, 9’u yararlanmadığını, 32’si ise bazı zamanlar 
yararlandığını belirtmiştir. Katılımcılardan 18’i sanat eserlerindeki duyguyu ilk bakışta çıkarabildiğini, 15’i bu 
konuda başarısız olduğunu, 37’si ise bu durumun değişebileceğini söylemiştir; 5’i düzenli olarak günlük tutarken 
32’si arada bir yazdıklarını, 33’ü ise günlük tutmadıklarını belirtmiştir. Katılımcılar daha çok pop ve punk müziği 
pembe, rock ve metal müziği siyah, R&B/Hiphop’ı mavi, turuncu ve yeşil, Jazz/Blues’u mavi, Türk Sanat Müziği ve 
Türk Halk Müziğini ise yeşil renkle; gitar ailesi ve piyano ile mutluluk, keman ailesi ile hüzün, vurmalı çalgılar ile 
heyecan, üflemeli çalgılar ve arp ile huzur duygusunu özdeşleştirmişlerdir.  Sonuç: Sonuç olarak tıp fakültesi 
birinci sınıf öğrencilerinin duygularını ifade ederken sanattan oldukça yararlandıkları belirlenmiş; en çok ilgi 
duyulan sanat dalının müzik olduğu, en çok dinlenen müzik türünün ise pop/punk olduğu ortaya konmuştur. 
University of Leeds Faculty of Mathematics and Physical Sciences Department of Colour’ın ve birkaç kurumun 
yaptığı gözlem ve deneyleri ile doğrulanan “sıcak renkler = sıcak duygular, olumlu düşünceler” ve “soğuk renkler = 
soğuk duygular, olumsuz düşünceler” mantığına uygun olarak, anketimizi yanıtlayanların %87’si ağırlıklı olarak 
sıcak renkler içeren bir görselde gördükleri duygulara “aşk, heyecan, mutluluk, sevgi, uyum, vb.” yanıtlarını 
vermişlerdir.  
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İSTANBUL'DAN NE ANLIYORUZ? 

Dinçer E, Bora H, Furkan U, Şanver F. 

Giriş: Üniversite hayatının dışında öğrenciler geri kalan vakitlerini bulundukları şehrin imkanları dahilinde çeşitli 
aktivitelerle değerlendirirler. Bulunduğumuz şehir olan İstanbul’da öğrencilerin ne tür aktivitelerde bulunduğu, 
İstanbul’dan ne ölçüde yararlandığı önemlidir. Amacımız tıp öğrencilerinin İstanbul’da hangi tür aktivitelerden daha 
çok yararlandığını belirlemek ve sonuçların nedensel temellerini açığa çıkarmaktı. Yöntem: 2009-2010 
dönemindeki 135 birinci sınıf öğrencisine 135 anket dağıtıldı. 80’i geri toplandı. İstanbul’da bulunulan aktiviteler, 
tercih edilen yerler, mekanlar hakkında edinilen bilgiler “SPSS 16.0” programına girilerek verilerin analizi yapıldı. 
Bulgular: Anketimize katılan birinci sınıf öğrencilerinin %47,5’i erkek ve %52,5’i kadındır. Ayrıca katılımcıların 
%41,2’si hazırlık okumuş %58,8’i hazırlık okumamıştır. Katılımcıların %73,8’inin Marmara Tıp’ı tercih sebepleri 
arasında okulun İstanbul’da olması vardır. Katılımcılara eğlence öncelikli etkinliklerinde daha çok tercih ettikleri 
yerler sorulduğunda %47,5'i Beşiktaş, % 56,2'si Kadıköy, %67,5'i Taksim demiştir. Katılımcılara İstanbul’daki 
öncelikli etkinlikleri sorulduğunda %63,8’i eğlence öncelikli etkinlikleri seçmiştir. Sonuç: Çalışmalar sonucunda 
görülmüştür ki tıp fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun Marmara Üniversitesi’ni tercih 
etmesindeki öncelikli neden İstanbul’da olmasıdır. Bunun yanında İstanbul’da daha uzun süredir bulunanlar daha 
az zamandır bulunanlara göre eğlence öncelikli aktiviteleri daha çok tercih etmektedirler ve birinci sınıf 
öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun eğlence amaçlı aktivitelerinde Taksim'i tercih ettiği görülmüştür. 
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EVLİLİK ÜZERİNE 

Çalayır E, Arslantaş A, Ayan D. 

Giriş: Evlilik, hayatın her anını size özel birisiyle paylaşmak, kötü gününüzde daima yanınızda olacak bir hayat 
dostu edinmektir. Yöntem: 28 sorudan oluşan anketimizin 22 sorusu likert ölçek, 6’sı da çoktan seçmeli 
sorulardan hazırlanmıştır. Anketimiz 120 kişiye dağıtılmış, 106 kişiden geri bildirim alınmıştır. Bulgular: 
Anketimize 49'u bayan, 57'si erkek olmak üzere toplam 106 kişi katılmıştır. Yaş ortalaması 19.17’dir. Katılımcıların 
%21.6’sı flşörtü olduğunu belirtmiştir. Evleneceğim kişi aynı meslekten olmalı diyenler %10.3, pop müziği 
dinlemeli diyenler %26.4’dır. Sonuç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem-1 öğrencilerinin çoğu eşinin maddi 
durumuyla ilgilenmeyeceğini bildirmiştir ve yine ankete katılanların çoğu televizyonlardaki evlilik programlarının 
insanlara bir fayda getirmediğini düşünmektedir. 
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VAZGEÇEMEDİĞİMİZ VE TAVİZ VEREMEDİĞİMİZ DEĞERLER 

Aydın A, Osoydan M, Kaya S, Balcı D. 

Giriş: Herkesin hayatında vazgeçemediği ve taviz veremediği değerler vardır. Bu değerler çoğu zaman yaşamımızı 
yönlendirmede rol oynarlar. Buradan yola çıkarak vazgeçemediklerimiz ve insanların bunlara bakış açıları hakkında 
bilgi edinmek için bu çalışmayı yaptık. Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı nitelikte olup Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine 29 Mart-5 Nisan 2010 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anketimiz 
vazgeçemediğimiz ve taviz veremediğimiz değerler konusunda bilgi ölçen 8, tutum ölçen 10, davranış ölçen 4 
değerlendirme sorusu içermektedir. Anketimiz 130 kişiye dağıtılmış olup 88 kişi anketi doldurmuştur(%68). Elde 
edilen verilerin analizi SPSS istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin 
%50'si kız, %50'si erkektir. Katılımcıların %87'sine göre herkesin hayatında vazgeçemediği bir şey mutlaka vardır, 
%72'sine göre ise bu değerler insanları hayata bağlar; %50'sine göre vazgeçememek aşırı sevgiden kaynaklanır; 
%57,5'ine göre aile çok önemlidir ve bunun sebebi ailelerinin koşulsuz sevgi vermeleridir; %72'si birisiyle beraber 
bir hayat kurmak için aşık olmaları gerektiğini düşünmektedir, %41'i de birlikte oldukları kişiyi artık sevmemelerine 
rağmen onlardan vazgeçememelerinin sebebinin alışkanlık olduğunu düşünmektedir; %48'inin sosyal hayatta 
vazgeçilmezi müziktir. Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlara göre katılımcıların genelinin vazgeçemediği ve taviz 
veremediği değerlerinin olduğu ve bu değerlere sahip çıktıkları, bu değerlerle yaşamayı sevdikleri saptanmıştır. Bu 
değerler arasından sevgi, başarı, aile, inanç gibi kavramlar öne çıkarken, sadakat, hoşgörü, para, arkadaşlık gibi 
kavramlar geri planda kalmıştır. 
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OKUMA ALIŞKANLIKLARIMIZ 

Deniz R, Er Y, Fırat MG. 

Giriş: Okuma, basılı veya yazılı sözcükleri duyu organları yoluyla algılama, anlamlandırıp kavramaya dayanan 
zihinsel ve düşünsel bir edimdir. Okuma alışkanlığı, okumayı bir gereksinim olarak görme ve bunu yaşam boyu 
sürdürme ile kazanılan bir özelliktir. Çalışmamızın amacı MÜTF Dönem 1 öğrencilerinin okuma, okuma alışkanlığı 
hakkındaki görüşleri ve kendi okuma alışkanlıkları hakkında fikir edinmektir. Yöntem: Anketimizi Dönem 1 
öğrencisi 135 arkadaşımıza 1-19 Mart 2010 tarihleri arasında uyguladık ve 96 dönüş aldık. Anketimiz açık uçlu, 
çoktan seçmeli, evet-hayır tarzı tablo ve 5 bölümden oluşan toplam 42 soruydu. Topladığımız verileri 
değerlendirmede SPSS 16.0 programını kullandık. Bulgular: Anketimizin cevaplanma oranı %71.1 ve anketimizi 
cevaplayan 96 arkadaşımızın %57.3’ü erkek, %42.7'si kızdı. Arkadaşlarımıza göre okuma alışkanlığı %33.7 
ilköğretimde, %31.6 okul öncesi dönemde, %28.4 herhangi bir yaşta kazanılır ve bunda en etkili kişi %41.5 aile, 
%40.4 kişinin kendisidir. Arkadaşlarımızın en çok okuduğu zamanlar %41.7 tatiller, %21.9 hafta içi, %20.8 hafta 
sonu ve en çok tercih ettiği türler %26 macera-polisiye, %19.8 tarih, %15.6 bilim-kurgu olmuştur. Kitap seçerken 
en önemli faktör %46.9 kitabın konusu, %18.8 önerilmiş olması, %17.7 yazarıdır. Arkadaşlarımızın okuma 
alışkanlıklarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin %48.4’ü dersler, %35.8 televizyon-cep telefonu-bilgisayar 
olduğu ve %60.4’lük kesimin okumak için sessiz sakin bir ortama ihtiyaç duyduğu belirlendir. %91.4 basılmış 
kitapları tercih ederken e-book tercih edenlerin oranı %1.1’di. Arkadaşlarımızın %69.2’si kitap fuarlarını ziyaret 
etmekte ve %58.2’si düzenli olarak gazete, %22.2’si de dergi takip etmektedir. Sonuç: Arkadaşlarımızın okuma 
alışkanlıklarının tıp fakültesine başladıktan sonra değişmediği, mevcut okuma alışkanlıklarının zevk ve tercihler 
açısından geniş bir yelpaze oluşturduğu, her arkadaşımızın kendine özgü bir okuma tarzı olduğu ve büyük 
bölümünün yeteri kadar okuduğuna inanmadığı sonuçlarına ulaştık. 
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İDEALİMİZDEKİ TIP EĞİTİMİ  

Karaca D, Kocazeybek E,Yılmaz AE. 

Giriş: İnsanların sağlıklarını emanet ettikleri kişiler olan doktorların eğitimleri çok önemlidir. Bu nedenle ideal bir 
tıp eğitiminin nasıl olması gerektiği günümüze kadar düşünülmüş, tartışılmış ve değişik sistemler ortaya çıkmıştır. 
Çalışmamızın amacı MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin tıp eğitimine bakış açıları hakkında fikir edinmektir. Yöntem: 
Toplam 26 sorudan oluşan ve başında bir bilgilendirme formu bulunan anketimizi dönem 1 öğrencilerinden 135 
kişiye dağıttık,75 ini geri aldık. Anket ile elde edilen verileri SPSS istatistik programıyla değerlendirdik.  Bulgular: 
Anketimize katılan öğrencilerin %44’ü kadın,%56’sı erkektir. Katılımcıların %94.7’si tıp eğitimini ömür boyu devam 
eden bir süreç, %5.3’ü ise sadece 6 yıllık bir eğitim olarak görmektedir. Katılımcıların %61.3’ü anadilde, %29.3’ü 
yabancı dilde eğitimi tercih ettiklerini %9.3’ü ise fikirlerinin bulunmadığını söylemektedir.’Seçme hakkı sizde 
olsaydı hangi sistemle eğitilmek isterdiniz?’sorusuna %9.3’ü klasik eğitim sistemi ,%50.7’si entegre eğitim 
sistemi,%40.0’ı probleme dayalı eğitim sistemi şıklarını işaretlemişlerdir. Aktif eğitimin pasif eğitimden daha üstü 
olduğunu düşünenlerin oranı ise %86.7’dir. Sonuç: MÜTF 1.sınıf öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu tıp eğitimi 
hayat boyu devam ettirmeyi düşünmektedir ve 6 yıllık fakülte eğitiminin geliştirilmesi için eleştirel bakış açısına 
sahiptir.  
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TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANATLA İLİŞKİSİ 

Ateş S, Doğruöz B, Özen A. 

Giriş: Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan, yaşamı insanileştiren bir olgudur. Hekim de insan yaşamını 
elinde tutar, mizacı gereği sanatla ilgilenir. Eski çağlarda tıp ile sanat aynı kişiler tarafından icra edilirdi. Çağımızda 
bu meslekler zorunlu olarak ayrılmışsa da hekim genelde sanattan vazgeçmemiştir. Amacımız birer hekim adayı 
olan dönem-1 öğrencilerinin sanatla ilişkilerini araştırmaktır. Yöntem: Araştırmamızda 18 soru ve 1 tablodan 
oluşan bir anketi 136 kişilik sınıfımıza uyguladık. Bulgular: Anketimize 80 kişi katıldı; katılanların 39’u (%48.8) 
kadın, 41’i (%51.2) erkekti. Sınıfın %73,8’i herhangi bir sanat dalıyla ilgileniyordu ve ilgilenenlerin %54,2’si kadın, 
%45,8’i erkekti. Sanat ile uğraşanların %16,9’unun sanata ayırdığı zaman tıp fakültesine girmesiyle arttı, 
%42,3’ünün azaldı, %40,6 ‘sının değişmedi. Herhangi bir sanat dalıyla ilgilenenlerin %72,8’i maddi kaygıları 
olmasa hayatlarını bir sanat dalıyla uğraşarak geçirmek istiyor. Sınıfın % 20’sinin sanatın tedavide kullanımı 
hakkında bilgisi var. Sanatın tedavide kullanımı hakkında bilgisi olanların %78,5‘i tıp eğitiminde sanata yer 
verilmesi gerektiğini düşünüyor. Sınıfımızın % 73,4’ü ülkemizde sanata yeterince yer verilmediğimi düşünüyor. 
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Sonuç: Amfimizde kadınlar erkeklerden daha çok sanatla ilgililer. Ama sanatın tedavide kullanımı hakkında 
amfimizin çoğunun bilgisi yok. Bilgisi olanlar sanatın tıp eğitiminde kullanılması gerektiğini düşünüyor. 

Poster No:57; 17-18  May 2010, EYU 

YURT DIŞINDA EĞİTİM VE YAŞAM 

Abdulmonir A. Huseynli EG, Abuhdeib R.  

Giriş: Globalleşen dünyada yurt dışında eğitim görmek eğitim hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 
Bu sürecin değerlendirilerek, öğrencilerin yurt dışında yaşam ve eğitime olan bakış açılarının öğrenilmesi esas 
alınarak bu çalışma yürütülmüştür. Yöntem: Araştırmada temel olarak anket yöntemi esas alınıp, katılımcılara 
dağıtılan 130 anketten 121’ine ulaşılabilmiştir. Katılımcıların 45,5 %’i kadın ve kadınların yaş ortalamaları 19,07 
iken erkekler 53,7% kısmı oluşturup yaş ortalaması 19,76 olarak saptanmıştır. 08-15 Mart tarihleri arasında 21 
soruluk anket hazırlanıp, 24-25 Mart tarihleri arasında anket uygulaması yapılmıştır. 25-27 Mart tarihleri arasında 
SPSS V16.0 programıyla veriler girilmiştir.  Bulgular: Yapılan araştırmada, katılımcıların yurt dışında eğitim almak 
isteyen öğrencileri %55,4’lük dilimi oluştururken az bir kısmı yurt dışında eğitim alma fikrine olumsuz 
yaklaşmışlardır. Katılımcıların %51.2’si, Türkiye’de uzmanlık eğitimi almak istediğini belirtirken %31,4’lük kısım 
yabancı bir ülkede uzmanlık eğitimi almak istediğini belirtmiştir. Sonuç: Yapılan bu çalışma sonucunda 
katılımcıların çoğunluğu yurt dışında eğitim alma fikrine sıcak bakarken aynı zamanda, katılımcılar büyük oranda 
yabancı uyruklu öğrencilerle öğrenim görmeyi faydalı bulmuştur. Yurt dışında eğitim ve yaşam her ne kadar zor 
görünse de kültürel iletişimin ve farklı deneyimlerin öğrencilere sağladığı katkılar yadsınamayacağından devletler 
öğrencilerinin yurt dışında eğitim alması için gerekli kolaylıkları sağlamalıdır.  

Poster No:58; 17-18  May 2010, EYU 

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE BİZ 

Bulut E. Ayhan A, Meral Y. 

Giriş: Kitle iletişim araçlarının (KİA) çok yaygın olarak kullanılması beraberinde bir takım olumlu ve olumsuz 
sonuçlar doğurmuştur. Bu çalışma bu sonuçları gözlemlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmada temel 
olarak anket yöntemi esas alınıp, katılımcılara dağıtılan 110 anketten 89’una ulaşılabilmiştir. Katılımcıların %39,3’ü 
kadın ve kadınların yaş ortalamaları 19,16 iken % 60,7’si erkek ve erkeklerin yaş ortalaması 19,89 olarak 
saptanmıştır. 15-19 Mart tarihleri arasında 29 soruluk anket, 29-30 Mart tarihleri arasında anket uygulaması, 5 
Nisan’da SPSS v16.0 programı ile veri girişi yapılmıştır. Bulgular: Yapılan araştırmada, katılımcıların %69,7’si en 
yaygın KİA olarak interneti kullandığını belirtirken, %60,7’lik kısım ise KİA’nın toplum kültürü üzerine olumlu katkı 
sağladığını savunmuştur. Bunun yanı sıra katılımcıların %96,6’lık bölümü bugünkü medyanın tarafsız olmadığı 
kanısındadır. %42,7’lik kısım ise KİA’yı bilgi edinmek amacıyla kullandığını belirtmiştir. Sonuç: Bu araştırmayla 
katılımcılar medya ve KİA’ya güven duymadığını ve bunun sonucu olarak kendi kontrolü altında olan interneti daha 
çok kullanmayı tercih ettiğini, dolayısıyla bilgiye ulaşmada aktif rol aldıklarını göstermiştir. Toplumun 
bilgilendirilmesinde aktif rol alan kurumlardan yanlış veya saptırılmış bilgi sunanlara ağır yaptırımlar 
uygulanmalıdır.  

Poster No:59; 17-18  May 2010, EYU 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GAZETE VE DERGİ OKUMA 
ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİ  

Durup F, Özder UG, Sürücü A.  

Giriş: Gazete ve dergi okumak doğduğu andan itibaren birçok eğitim süreci geçiren insan için güncel olayları takip 
etmenin en kolay yoludur. Gazete ve dergi okumayan insan dış dünyadan kopmuş bir hayat sürdürür.  Yöntem: 
Birinci sınıf öğrencilerinin gazete ve dergi okuma alışkanlığı ve tercihlerini içeren 3’ü açık uçlu 18 sorudan oluşan 
anket Mart 2010’da uygulanmıştır. Sınıfta bulunan 100 kişiye ulaşılmış ve anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 
programında toplanarak frekans dağılımı yapılmış ve analiz edilmiştir. Bulgular: Ankete katılan öğrencilerin 43’ü 
(%43) kız ve 57’si (%57) erkektir. Öğrencilerin %35’i her gün,%42’si haftada birkaç kere,%16’sı sadece hafta 
sonları gazete almakta ve %7’si hiç gazete almamaktadır. Gazete ve dergi okuma alışkanlıklarının %64’ünü 
aileden,%16’sını arkadaşlardan,%16’sını kendileri ve %4’ünü okuldan edinmişlerdir. En çok takip edilen gazeteler 
%15 ile Milliyet, %13 ile Sabah ve % 11 ile Posta olurken, en çok takip edilen dergiler %26 ile Uykusuz, %22 ile 
Penguen ve %18 ile Leman olmuştur. Öğrencilerin %71’i gazeteye güncel haberleri okuyarak başlarken %13’ü spor 
ve %5’ i ekonomi haberlerinden başlamaktadır. Okunan gazetelerin %56’sında köşe yazarları takip edilirken 
%44’ünde takip edilmemektedir. En çok takip edilen köşe yazarları %7 Hıncal Uluç, %6 Ahmet Altan ve % 6 ile 
Bekir Coşkun olmuştur. Köşe yazarlarının TV programları %35 oranında takip edilirken %65 oranında takip 
edilmemektedir. Ayrıca öğrencilerin %31’ine göre gazete ve dergilerin fiyatları önemsiz ve %19’una göre önemli 
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olduğu gözlemlenmiştir.  Sonuç: Çalışmamız Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin gazete 
ve dergi okuma ve tercihlerini yansıtmış ve öğrencilerin her gün olmasa bile %93’ünün gazete ve dergileri 
okuduğunu ve güncel olaylardan haberdar olduklarını göstermiştir. 

 

 

Poster No:60; 17-18  May 2010, EYU 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME 
ALIŞKANLIKLARI 

Sezer E, Büyükaladağ HH, Karakayalı E 

Giriş: Sadece 15-20 yıl önce evde bulunması lüks sayılan televizyon bugünlerde her evin vazgeçilmezidir. 
Günümüzün en önemli kitle iletişim aracı olarak kabul edilen televizyon artık insanların vazgeçemediği bir ihtiyaç 
haline gelmiştir. Yöntem: 15.03.2010 - 19.03.2010 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğrencilerine 22 sorudan oluşan bir anket uygulandı. SPSS istatistik paket programında anket verilerinin frekans 
dağılımları değerlendirildi. Bulgular: Anketimizin katılım oranı %61.4 olup katılanların %51.8’i kadın, %48.2’si 
erkektir. Araştırmamıza katılanların %30.1’i en çok haber programlarını izlerken, %14.5’i daha çok eğlence 
programlarını izlediğini belirtmiştir. Katılımcıların %61.4’ü günde 0-1 saat televizyon izlemektedir. Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin %38.6’sı televizyon izlemeyi vakit kaybı olarak görürken, 
%30.1’i boş vakit değerlendirmesi olarak görüyor. %4.8’i ise televizyon izlemenin bağımlılık yaptığını belirtiyor. 
Öğrencilerin %39.8’i daha çok yerli kanalları tercih ettiğini belirtirken %38.6’sı yabancı kanalları daha çok 
izlediklerini belirtiyor. Katılımcıların %22.9’u sinema izlerken en çok bilim kurgu tercih ettiklerini söylerken %20.5’i 
ise aksiyon macera türündeki sinemaları daha çok izlediğini belirtiyor. Sonuç: Yaptığımız araştırmanın sonucunda, 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin günlük hayatlarında televizyonu bilgi edinme ve 
eğlenme amaçlı kullandıkları sonucuna vardık. 

 

 

Poster No:61; 17-18  May 2010, EYU 

SAĞLIK VE HASTALIK ALGISI 

Dadak C, Aybı Ö, Honaç Ö. 

Giriş: Sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. 
Ancak sağlık yaşamın belli evrelerinde çeşitli nedenlerden etkilenebilir. Değişik etmenlerin organ ve sistemlerde 
yaptıkları fizyolojik değişiklikler sonucu görevlerini yapamaz hale gelmesi durumuna ise hastalık denir. Bu bilgiler 
ışığında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-1 öğrencilerinin sağlık ve hastalık hakkındaki düşüncelerini 
öğrenmek amacıyla bir araştırma yaptık. Yöntem: Dönem-1 öğrencilerine; sağlık ve hastalık algılarını öğrenmek 
amacıyla bir anket uyguladık. Uyguladığımız ankette 4 farklı tarzda olmak üzere toplam 29 soru sorduk. Elde 
ettiğimiz verileri SPSS programı ile değerlendirdik. Bulgular: 113 geri bildirimin olduğu anketin sonuçlarına göre 
katılımcıların % 48,7’si kadın, % 51,3’ü ise erkekti. Elde ettiğimiz verilere göre katılımcıların % 62,8’i insanın 
kendini iyi hissetmesini sağlıklı olmak olarak nitelendirirken % 18,6’lık kısmı ise hayatta olmanın sağlıklı olmakla eş 
değer olduğu görüşünde. Araştırmamıza katılanların % 73,5’lik kısmı tam anlamıyla sağlıklı olabilmenin mümkün 
olduğuna inanırken % 5,3’lük kısmı ise bu görüşe katılmıyor. Katılımcıların yakalanmaktan en çok korktukları 
hastalık % 38,9 oranla kanser olurken bunu % 19,5 ile AIDS, % 8 ile prostat hastalığı ve % 7,1 ile farenjit izliyor. 
% 70,8’lik kısım düzenli kontrolün sağlık için gerekli olduğunu düşünürken düzenli olarak kontrole giden bireylerin 
oranı yalnızca % 25,7. Anketimize katılanların % 58,4’ü hastalıkların yaşamlarını çok fazla etkilediğini belirtirken % 
41,6’sı sağlığını yitirme düşüncesinin kendilerinde kaygıya yol açtığını belirtiyor. Ayrıca katılımcıların % 68’i ruh 
sağlığının beden sağlığı kadar önemsenmediğini düşünüyor. Sonuç: Araştırmamızın sonucunda, MÜTF Dönem-1 
öğrencilerinin sağlıklı olmak için gereken önemi gösterdiklerini ve yeterli titizliğe sahip olduklarını ancak 
uygulamada bazı yönden eksiklikleri olduğunu gördük. Ayrıca hastalıklar konusunda da temel bilgilere sahip 
olduklarını ancak gerek sağlık sistemindeki sıkıntılar gerekse sağlık personelinin yanlış, özensiz uygulamaları 
nedeniyle yeterli duyarlılığın tüm topluma yayılamadığını düşündükleri sonucuna ulaştık. 
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Poster No:62; 17-18  May 2010, EYU 

ŞİİRLERİMİZ VE ŞAİRLERİMİZ 

Kurt FS. Tarımtay Z, Sandıkçı T. 

Giriş: Şiir, sanat dalları içerisinde önemli bir yere sahip, uzun yıllardır süregelen bir türdür. Konunun öznelliği 
düşünüldüğü zaman birçok tanıma sahiptir. Kısaca farklı bir ahenk ile söz söyleme sanatı diye tanımlanabilir. Şiirin 
kimi insanlar için hayatlarının vazgeçilmez değerlerinden biri olması bize ilham kaynağı oldu ve bu durum tıp 
fakültesindeki öğrenciler için ne kadar geçerlidir sorusunun cevabını aradık. Bu amaçla, Tıp fakültesi 1. Sınıf 
öğrencileri olarak arkadaşlarımızın sanata, daha çok da şiire ve şairlere nasıl bir bakış açısıyla yaklaştıklarını 
araştırmak istedik. Yöntem: Bu araştırma için, 8’i çoktan seçmeli, 5’i açık uçlu soru ve 15’i likert tipi skaladan 
oluşan bir anket uyguladık. 120 kişiye anket dağıtılmış ancak 72 kişiden geri dönüş olmuştur. Anketlerdeki veriler 
SPSS programına girilip değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılanların %58.3’ü erkek, %41.7’si kadındı. 
Katılımcıları şiire yönelten en büyük etmenin %43.1’lik bir oranla “aşk” olduğunu tespit ettik. Bu oranı %22.2 ile 
“üzüntü hali” takip ediyordu. Kadınların %70’i ve erkeklerin %42.9’u olmak üzere amfimizdeki öğrencilerin 
toplamının %54.2’si daha çok aşk şiirleri okumakta idi. Öğrencilerin %51.7’si bazen şiir yazmaktadır. %38.9’luk bir 
kısım ise hiç şiir yazmamıştır. Dikkat çeken başka bir bulgu ise %47’lik bir kısmın kariyerinin dışında şiirle 
ilgilenmek istiyor olmasıdır. Katılımcıların önemli bir oranı da (%72.2) Türkiye’de şiire verilen değeri yeterli 
bulmamaktadır. İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy %18’lik bir oranla en çok sevilen Türk şair olarak 
bildirilmiştir. Sonuç: Sınıfımızdaki kızların erkeklere nazaran şiire olan ilgisi ve duyarlılığının daha fazla olduğu 
tespit edilmiştir. Doktor olmanın yanında şiirle ilgilenmek isteyenlerin sayısı da oldukça fazladır. Gerek şiire 
yönelten etmen gerekse en fazla okunan şiir türü açısından “aşk” göze çarpmaktadır. 

Poster No:63; 17-18  May 2010, EYU 

STRESLEMİZ 

Dinçer E, Doğan A, Göçmen Öİ, Kırbaş A. 

Giriş: Günümüzde stres, sürekli insanlarla beraber olan, yokluğunda veya aşırılığında kişiyi bedensel ve ruhsal 
sıkıntılara sokan, kendisiyle baş edilebildiğinde ise başarıyı beraberinde getiren bir olgudur. Bu olgu, kişiye ve/veya 
duruma göre çok çeşitli farklılıklar göstermektedir. Yöntem: Açık uçlu ve kapalı uçlu, çoktan seçmeli 25 sorudan 
oluşan anketimizi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencilerine uyguladık. Çıkan sonuçları SPSS 16.0 
for Windows programında değerlendirdik. Bulgular: Anketimize katılan 106 öğrencinin genel stres seviye 
ortalaması 5 üzerinden 3,20 olarak bulunmuştur. Bu değere göre ankete katılanların % 36,8’i ortalamanın üzerinde 
bir seviyeye sahiptir. Erkeklerin % 38.7’si, kadınların % 40’ı ortalamanın üzerindedir. Anketimize katılanların stres 
seviye ortalaması 3,96’dır. Üzücü bir haber almak (% 45,3), sorumluluk almak (% 84,9), aynı anda birden fazla iş 
yapmak zorunda kalmak (% 46,2) ve korkularıyla karşılaşmak (% 63,2) başlıca stres arttırıcı durumlar olarak göze 
çarpmıştır. Stresli oldukları durumda sinirli (% 33) ve düşünceli (% 31,1) oldukları ve bu zamanlarda çoğunlukla 
uyumayı (% 23,6) ve müzik dinlemeyi (% 16) seçtikleri sonucuna varılmıştır. En stresli meslekler; polislik (% 
23,6) ve yöneticiliktir (% 25,5). Hekimlik ise % 79,2’lik bir oranla, diğer mesleklere göre daha stresli bir meslek 
olarak görülmektedir. Eğitim odaklı stres kapsamında; kampus içerisindeki en stresli hissedilen yer öğrenci işleri 
(% 24,5), en stresli ders Biyoistatistik (% 63,2) ve işleniş şekli itibariyle, en stresli ders, laboratuar dersleri (% 
35,8) olarak bulunmuştur. Genel stres seviye ortalaması 3,20 olan öğrencilerin, komite sonuçları açıklandığında; 
panoya bakmadan önceki stres seviye ortalamasının % 23,8 artarak 3,96’ya yükseldiği görülmüştür. Sonuç: 
Anketimize katılan dönem 1 öğrencilerinin, bu bulgular ışığında, çeşitli durumlarda stresli oldukları ve bazı zaman 
ve mekan değişikliklerinde streslerinin arttığı görülmektedir. Genel kanıya göre diğerlerinden daha stresli olan 
hekimliğe adım atacak öğrencilerin, stresle başa çıkmak için daha etkili yollara ihtiyacı olduğu düşünülmektedir. 
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GÖRMEK, YAŞAMAK VE DÖNMEK İSTEDİĞİNİZ ÜLKELER VE ŞEHİRLER 

Çağlar A, Solmaz M, Atsız A. 

Giriş: İnsanlar, kendi yakın çevreleri dışında olup bitenleri öğrenmek isterler. Kitaplarda okudukları, haritada 
gördükleri kıta, ülke veya kentleri ve oralarda yaşayan insanların gelenek ve göreneklerini merak ederler. Yeni 
yerler görmek, yaşamı türlü boyutlarıyla karşımıza sunarak sınırlı bakış açımızı yeniden sorgulamamızı, kendimize 
ve çevremize karşı yeni bakış açıları kazanmamızı sağlar. Bir bakıma yeni ufuklar keşfetmek, yeni yaşam 
kazanımlarıdır, gezmek ve görmek. Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-1 öğrencilerine 2 
bölümden oluşan bir anket uyguladık. Birinci bölümde öğrencilerin kişisel bilgilerini, ikinci bölümde 20 çoktan 
seçmeli soruyla görmek ve yaşamak istedikleri yerler ve seyahat alışkanlıkları hakkındaki bilgi ve görüşlerini 
sorduk. 135 kişiye dağıttığımız ankette katılım oranı % 77'dir ve elde edilen veriler SPSS programı ile 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Anketimize katılan öğrencilerden %57.7' si erkek, %42.3' ü kadındır. Öğrencilerin 
%54.5'i en az 2-3 ayda bir şehir dışına çıkmaktadır. Katılımcıların %70.2'si hiç yurtdışına çıkmamışken %29.8' i ise 
en az bir defa yurtdışında bulunmuştur. Görmek istedikleri yerlerde aradıkları özellikler açısından öğrencilerin 
%34.6'sı turistik aktivitenin, %24' ü doğal güzelliğin, %21.2' si tarihi zenginliğin, %9.6'sı ise yemek kültürünün en 
önemli olduğunu belirtmişlerdir. Katılan arkadaşlarımızdan %69.9 gibi büyük bir çoğunluğu gezmeyi bir zevk olarak 
yaptıklarını belirtirken, %12.6’sı gezmeyi bir hobi olarak görmekte, %4.9'u gezmeyi zorunluluk olarak görmekte, 
yine %12.6'sı ise bir ihtiyaç olarak görmektedir. Sonuç: Araştırma verilerinden elde ettiğimiz sonuçlara göre MÜTF 
Dönem 1 öğrencileri gezmeyi, yeni yerler görmeyi bir zevk olarak görmekte ve sık sık bulundukları çevreden başka 
yerlere giderek başka yerler tecrübe etmektedirler. 
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ZEVKLERİMİZ, ALIŞKANLIKLARIMIZ 

Boz İB, Küçükali B, Yıldız S. 

Giriş: Herkesin kendine has zevkleri ve alışkanlıkları vardır. Üniversitenin ilk yılları da üniversite öğrencilerinin 
müzik, sinema ve okuma gibi kültürel düzeyi yüksek temel alışkanlıklarının ve zevklerinin şekillendiği bir dönemdir. 
Yaptığımız araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem-bir öğrencilerinin; kitap okuma 
alışkanlıkları ile müzik ve sinema zevklerini belirlemektir. Yöntem: 2009-2010 dönemindeki 138 birinci sınıf 
öğrencisine 18 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir anket uygulandı. Birinci sınıf öğrencilerinin, kitap okuma 
alışkanlığı ile müzik ve sinema zevkleri hakkında edinilen bilgiler SPSS programına girilerek verilerin analizi 
tarafımızdan yapıldı. Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre anketimize katılan birinci sınıf öğrencilerinin %54,9'u 
erkek %31,4'ü bayandır, geriye kalan %13,7’lik kısım cinsiyet kısmını boş bırakmıştır. Katılımcıların %31,4’ü bir 
müzik aleti çalmaktadır. Dinlenilen müzik tarzı olarak; birinci sınıf öğrencilerinin %25,5’i yerli müzik, %66,7’si 
yabancı müzik, %7,8’i ise enstrümantal müzik dinlemektedirler. Ayrıca, birinci sınıf öğrencilerinin %51’i düzenli 
olarak karikatür dergisi almakta veya günlük düzenli gazete almaktadır, %5,9’u herhangi bir sürekli yayın takip 
etmemektedir. Sonuç: Yaptığımız çalışmalar sonucunda tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin büyük bir 
çoğunluğunun yabancı müzik dinlediği; yine büyük çoğunluğunun sürekli yayın takip ettiği belirlendi. Ayrıca birinci 
sınıf öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun herhangi bir müzik aleti çalmadığı belirlendi. 
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KİŞİSEL İLETİŞİMİMİZ VE PAYLAŞIMLARIMIZ 

Yıldırım E, Cengiz T, Van MB. 

Giriş: Sosyal bir varlık olan insanın en önemli ihtiyaçlarından biri hayatının her döneminde insanlarla iletişim 
kurmaktır. Kişinin duygularını ve düşüncelerini ifade edebilmesini ve paylaşım alışkanlıklarını etkileyen birçok faktör 
vardır ve bu faktörler kişiliklerine ve yetiştikleri bölgelere göre farklılık gösterir. Yöntem: Araştırma doğrultusunda 
M.Ü.T.F. dönem 1 öğrencilerine 11-15 Mart 2010 tarihleri arasında 31 soruluk anket uygulandı. Ankette 16’sı kapalı 
uçlu, 15’i de 4’lü Likert yöntemiyle hazırlanmış toplam 31 soru bulunmaktadır. 140 kişiye uygulanan anketin 
120’sinden geri bildirim alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiş ve 
dönem 1 öğrencilerinin kişisel iletişimi ve paylaşım alışkanlıkları hakkında çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Bulgular: 
Anketimize katılan öğrencilerin %52.8’ü kadın %47.2’si erkektir. Öğrencilerin %67.6’ sı duygu, düşünce ve 
isteklerini genellikle kolay bir şekilde ifade edebildiklerini belirtmiştir. Aile içinde en kolay %46.3 ile annelerle 
iletişim kurulduğu görülmüştür. Sınıfın %63.9’u genellikle öz eleştiri yaptığını belirtmiştir. Farklı görüşlere (siyasi, 
dini, sosyal) sahip olan kişilerle iletişim kurma konusunda sınıfın %67.6’sı iletişim kurarım cevabını vermiştir. 
İletişimde ilk izlenimin önemi hakkındaki sorumuza sınıfın %83.3’ü iletişimde ilk izlenimin önemli olduğunu fakat 
zamanla bunun değişebileceğini belirtmiştir. Derslerde tutulan notların paylaşımı konusunda %72.2’si herkesle 
paylaştığını belirtmiştir. Sonuç: Bulgularımıza göre M.Ü.T.F. dönem 1 öğrencilerinin kişisel iletişimlerinin oldukça 
başarılı olduğu, kendilerini çok rahat ifade edebildikleri, ilişkilerde kişisel davranışları sorguladıkları, farklı 
görüşlerin kişisel iletişimde çok engelleyici bir sorun olmadığı, paylaşımların kişilere göre değiştiği ve genel 
anlamda paylaşımcı özelliklere sahip oldukları sonuçlarına varılmıştır. 
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DOĞADAKİ ŞİFA VE ECZANE 

Topçu K, Boyacı E, Karakuş M. 

Giriş: Doğadaki şifa insanlık tarihinin başlangıcından beri sürekli tartışıla gelen ve insanoğlunun vazgeçemediği 
alternatif tıp yöntemlerinden en yaygın olanıdır. Değişen hayat koşulları ile birlikte insanların bu konu hakkındaki 
görüşleri çeşitlenmiştir. Bu anket MÜTF birinci sınıf öğrencilerinin bitkisel ilaçlara bakış açısını öğrenmek amacıyla 
yapılmıştır. Yöntem: MÜTF birinci sınıf öğrencilerine (n=135) Mart 2010 da 22 kapalı uçlu sorudan oluşan bir 
anket uygulandı. SPSS 16.0 istatistik paket programında anket verilerinin frekans dağılımları değerlendirildi. 
Bulgular: Anketimizin katılım oranı %83.33’yü. Katılanların %40’ı kadın %60’ı erkekti. Katılımcıların %71’i bitkisel 
ilaçların sadece psikolojik etki yapabileceğini, tıbbi bir açıklamasının olmadığını düşünmekteydi. Bitkisel ilaçlara 
başvurmadan önce hekime başvurulması gerektiğini düşünenlerin oranı ise %89’du. %42’lik kesim ise tıp 
dünyasında bitkisel ilaçların sadece paralel tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini düşünmekteydi. Sonuç: 
Katılımcılar genel olarak bitkisel ilaçların doktor kontrolünde olumlu etkisinin olabileceğini, bunun dışında sadece 
psikolojik etki gösterebileceğini düşünüyor. 
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NASIL BİR TIP ÖĞRENCİSİYİZ: ÖĞRENME VE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİMİZ 

Güney S, Aydın A, Güler M. 

Giriş: Öğrenme stilleri, bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme yollarını ifade etmektedir. Bu yollar 
insandan insana değişiklik gösterir ve üç ana başlıktan oluşur. Bu başlıklar ise; görsel, işitsel ve kinestetik 
(dokunsal) olarak belirlenmiştir. Yöntem: 2009-2010 eğitim öğretim yılının MÜTF dönem 1 öğrencilerine 17-25 
Mart tarihleri arasında 27 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Hazırladığımız anket 120 kişiye dağıtılmış ve 105 
kişi tarafından yanıtlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11,5 paket programı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: 
Anketimize katılanların %61’i erkek %39’u kadındır. Katılımcıların cevaplarının kısa bir değerlendirmesini 
yaptığımızda %51,4’ünün günü gününe ve düzenli tekrar yapmadığı ortaya çıkmıştır. Dönem 1 öğrencilerini, ders 
çalıştığı ortamda en çok rahatsız eden etmen %48,6 ile gürültü %22,9 ile yetersiz ışık olduğu görülmüştür. Ayrıca 
öğrencilerin %51,4’ü anlamadığı konu hakkında öğretim görevlisine ara sıra soru sorarken, %35,2 si öğretim 
görevlisine soru sormaktan kaçınmaktadır. Öğrencilere “Haftanın belirli zamanlarını ders dışı etkinliklere ayırır 
mısınız?“ diye sorduğumuzda %54,3 ‘her zaman’ cevabını verirken, %40 ‘genellikle’ diye cevaplamıştır. Dersi en iyi 
anlamalarını sağlayan etmenler ise; %33,3 ile dersi etkili dinlemenin, %31,4 ile çalışırken verimli okumanın ve 
%21 ile düzenli tekrarın daha faydalı olduğunu düşünmektedir. Erkeklerin %40,6’sı ilk 45 dakika, %20,3’ü ise ilk 
30 dakika verimli şekilde ders çalışabilirken, kızların %46,3’ü ilk 45 dakika, %26,8’i ilk 30 dakika verimli olarak 
çalışabilmektedir. Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlara göre her öğrencinin daha iyi öğrenebilmesi için kendine özgü 
ders çalışma stillerine sahipken, sosyal hayatlarından da ödün vermedikleri saptanmıştır. 
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SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ VE BİZ 

Gültekin E, Dalan M, Yıldoğan AT. 

Giriş: Sosyal paylaşım siteleri, gün geçtikçe insanların duygu ve düşüncelerini paylaştıkları, kendilerini özgürce 
ifade edebildikleri başlıca araç olmaktadır. Resmi kurum ve kuruluşların işlemlerini yürüttüğü, markaların ve 
reklamlarının yayınlandığı, hatta ünlülerin dahi bu siteler yoluyla hayranlarına ulaştıkları görülmektedir. Yöntem: 
MÜTF birinci sınıf öğrencilerinin sosyal paylaşım siteleri alışkanlıklarını öğrenmek amacıyla hazırlayıp 31 Mart 
2010’da 130 kişiye sunduğumuz anketten 112’si (%86,1) bize ulaşmıştır. Anketimizin ilk kısmı kişisel bilgilerden 
ikinci kısmı ise katılımcıların üye oldukları siteler ve bunlar hakkındaki görüşlerinden oluşmaktadır. Elde edilen 
veriler ise SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Anketimize katılanların %55’i erkek %45’i 
kadındır. Katılımcıların %85,7’si facebook’a, %35,7’si youtube’a, %17,9’u twitter’a ve %9,8’i ekşi sözlüğe üye 
olduğunu belirtmektedir. Erkeklerin %32,2’si bu siteleri vakit öldürmek amacıyla kullanırken, kadınların %68’i 
arkadaşlarıyla iletişim için kullanmaktadır. Katılımcıların %61,6’sı siyasi içerik paylaşmaktan kaçınırken, en çok 
paylaştıkları içerik %68,8‘le video olmaktadır. "Sosyal paylaşım siteleri iletişimime katkıda bulunuyor." fikrine 
‘katılıyorum’ cevabını verenlerin oranı %41,9 olduğu görülürken ‘katılmıyorum’ diyenler sınıfın %23,2’sini 
oluşturmaktadır. Ayrıca sosyal paylaşım sitelerinin özel hayatı zedelediğini düşünen katılımcıların %50’si bu siteler 
yüzünden gerçek hayattaki sosyalliğinin azaldığını düşünüyor. Son olarak dönem 1 öğrencilerinin %33,9’u her gün 
sosyal paylaşım sitelerine girmeyi bir ihtiyaç olarak görürken %26,8’si bu fikre katılmamaktadır. Sonuç: Elde 
ettiğimiz verilere göre dönem 1 öğrencilerinin büyük çoğunluğunun sosyal paylaşım sitelerine üye olduğu ve bu 
sitelerin bilinçli kullanıldığında yararlı olduğu saptanmıştır. 
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM-1 ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI EĞİTİM 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

Çağlayan Ö, Sökmen F, Süzen AG 

Giriş: Tıp eğitiminin nasıl olması gerektiği konusu dünyada yıllardır tartışılan konular arasındadır. Türkiye'de de bu 
gelişmeler doğrultusunda üç farklı sistem kullanılmaktadır. Klasik, entegre, probleme dayalı tıp eğitim 
sistemlerinden Marmara Üniversitesi, fakültenin imkanları doğrultusunda entegre ve probleme dayalı tıp eğitim 
sistemlerini karma olarak kullanmaktadır ve pratik derslerle desteklemektedir. Yöntem: 27 kapalı uçlu, 2 açık uçlu 
29 soruluk anket 135 öğrenciye dağıtıldı. Geri dönen 105 öğrencinin anketi SPSS programı kullanılarak 
değerlendirildi. Bulgular: Anketimize dönem 1 öğrencilerinden 39 kadın, 66 erkek olmak üzere 105 öğrenci 
katılmıştır. Ankete katılanların %41’i 3.tercih,%29.5’i 4.tercihlerine Marmara üniversitesi Tıp Fakültesini 
yazmışlardır. Öğrencilerin %67.6’sı İstanbul’da olduğu için tercih etmiştir. Katılan öğrencilerden İngilizce eğitimden 
memnun olanların sayısı 41, emin olmayan 29, memnun olmayan sayısı ise 35’dir.Anketimize katılanların %83’ü 
müfredat kurulunda öğrencilerin de olmasını istemiştir ve %58’i şu ana kadar aldıkları eğitimin fazla bilgi yükü 
getirdiğini düşünmektedir. Öğrencilerin %80’i pratik derslerin ağırlıklı olmasını istemişlerdir. Eğitimi destekleyici 
olarak laboratuvar derslerini yararlı bulanların sayısı 84’dür.%58 labaratuvar imkanlarını yetersiz bulmuştur. 
Katılan öğrenciler sosyal etkinliklerin daha fazla olmasını istemişlerdir. Sonuç: Fakültenin İstanbul’da olması tercih 
oranını artırmıştır. İngilizce eğitim hakkında fikir birliği yoktur. Pratik derslerin daha fazla olmasını isteyenlerin 
oranı yüksektir. Haydarpaşa yerleşkesinin bilgisayar erişimi, laboratuar ve kütüphane imkanlarının geliştirilmesini 
isteyenler çoğunluktadır. 
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN UZMANLIK SINAVI İLE İLGİLİ 
BİLDİKLERİ VE UZMANLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

Şenol E, Çalışcı A, Sarı A, Bayraktar M. 

Giriş: TUS tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara 
yerleştiren sınavdır. Tıp fakültesi öğrencileri fakültelerini bitirdikten sora ya pratisyen hekim olarak kalmayı ya da 
TUS’u geçip uzmanlık okumayı tercih ederler ve bu şekilde mesleki hayatlarına yön verirler. Uzmanlık sınavını 
geçebilmek için hem fakültelerinde aldıkları eğitimi hem de hastanede aldıkları eğitimi çok iyi özümsemelidirler. 
Uzmanlık sınavına girebilmek için öncelikle yabancı dil sınavına girmek gerekmektedir. Yöntem: Araştırmamız için 
öncelikle ÖSYM’nin kendi sitesinden elde ettiğimiz uzmanlık sınavıyla ilgili bilinmesi gerekenlerle ilgili 8 soruyu ve 
kendi hazırladığımız 19 soruyu içeren bir anket kullanılmıştır. Anketimiz 2009 2010 eğitim öğretim dönemi MÜTF. 
dönem 1 öğrencilerine dağıtıp toplama yöntemiyle uygulamıştır. Bütün veriler SPSS 15.0 programı ile analiz 
edilmiştir. Bulgular: Anketimizi uyguladığımız 92 öğrencinin % 57.6’sı erkektir. Anketimize katılan 
arkadaşlarımızın %70’i TUS’un 2 ana bölümden oluşur sorusuna doğrudur cevabını vermişlerdir. Sınıf 
arkadaşlarımızın %86’sı “pratisyen hekim olarak kalmayı düşünür müsün?” görüşüne hayır cevabını vermişlerdir. 
Arkadaşlarımızın %65 i “cerrahi uzmanlık diğer uzmanlıklara göre daha çekicidir” görüşüne evet katılıyorum 
yanıtını vermişlerdir. “TUS hekimin tutumunu değerlendirmek için yeterli bir sınavdır” görüşüne arkadaşlarımızın 
%57’si katılmıyorum demiştir. Sonuç: Anketimizi uyguladığımız arkadaşlarımızın uzmanlık sınavıyla ilgili genel 
bilgilerin çoğunu bildiği ve uzmanlıkla ilgili genel olarak olumlu görüşlere sahip oldukları sonucuna vardık.  
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TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIMLILIKLARI 

Akyıldız İH, Kaypak AC, Tamer SA. 

Giriş: Dünyada ve ülkemizde günümüz insanlarının yalnızlıklarını geçiştirdikleri somut ve soyut bağımlılıkları ve bu 
bağımlılıkların psikolojik ve fizyolojik sonuçları vardır. Yaş ve sınıf ayrımı gözetmeksizin herkesi etkisi altına alan 
bağımlılıklar önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf 
öğrencilerinin bağımlılıklarını ortaya koymak ve bağımlılıkların demografik özelliklere göre sıklığını araştırmaktır. 
Yöntem: Sınıfımızdaki bağımlılıkları ölçmek için 35 soruluk çoktan seçmeli, eşleştirmeli ve boşluk doldurmalı 
sorular içeren bir anket hazırladık. 138 kişilik sınıftan 111 anket geri geldi, (%80.0). Verilerimizi SPSS 16.0 
versiyona aktararak değerlendirdik. Bulgular: Ankete katılanların %48.6’sı (n=54) kadın, %49.5’i (n=55) erkekti. 
Sınıfımızın çoğu %44.7’si (n=50) ailesiyle, %18.9’u (n=21) yurtta, %26.1’i (n=29) arkadaşlarıyla kalıyordu. 
Ailesiyle kalanlar arasında en çok bilgisayar (%43.8), televizyon (%41.8), telefon (%48.9), yiyecek/içecek 
(%45.2), alkol (%50.0), sevgili/aile (%47.9); arkadaşları ile kalanlarda ise, sigara (%35.7), kumar (%31.0) 
bağımlılığı görüldü. Alışveriş, okul, seks ve futbol bağımlılıklarında ise denge görülmüştür. Cinsiyete göre 
değerlendirildiğinde, kadınlarda en sık alışverişte (%72.2), telefonda (%66.0), televizyonda (%73.1); erkeklerde 
ise, %60.4 ile sigara denemede, %76.9 futbolda, %60.7 yiyecek/içecekte bağımlılık görülmüştür. Alkol, 
sevgili/aile, okul, bilgisayar, seks, sigara tiryakiliği ve kumarda denge görülmüştür. Sonuç: Kalınan yere ve 
cinsiyete göre bağımlılıkların görülme sıklığı değişmektedir. Özellikle teknoloji, yiyecek, sevgi bağları ve buna bağlı 
olarak iletişim araçları daha çok ailesiyle iletişimde olanlarda, ailesiyle ya da akrabasıyla kalanlarda bir bağımlılık 
olarak göze çarparken, sigara, kumar gibi arkadaş ortamlarının getirdiği bağımlılıklar, serbestliğin artmasıyla, daha 
çok arkadaşlarıyla kalanlarda görülmektedir. Daha sıkı şartları olan yurtlarda, bu bağımlılıklar barınsa da göze 
çarpacak sıklık görülmemiştir. Alkol ve seksin de bu kapsamda arkadaşlarıyla kalanlarda daha sık görülmesi 
beklenirken hipotez çürümüş, ailesiyle kalanlarda daha yüksek bir sıklık görülmüştür. Cinsiyete göre 
farklılıklardaysa zevkler ve ortam daha ön plandadır, örneğin futbol ve tütün erkekler için öncelikli bir bağımlılık 
olurken, alışveriş ve telefon kadınlar için daha sık görülen bir bağımlılık olarak tespit edilmiştir.  
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DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ÖTENAZİYE BAKIŞI 

Biltekin A, Mercancı Z, Tavas O.  

Giriş: Ötenazi günümüzde hala etik, ahlaki, dini ve hukuki açılardan tartışılan bir konudur ve özellikle son yıllarda 
bazı ülkelerde ötenazinin yasallaştırılması ötenaziyi tekrar popüler bir konu haline gelmiştir. Biz de ICP 
çerçevesinde dönem 1 amfisindeki öğrencilerin -özellikle de ileride doktor olacak ve olası bir hukuki düzenlemeyle 
bunu uygulayabilecek olan bireylerin-ötenaziye bakış açılarını öğrenmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdik. Bu 
çalışmada amacımız, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin, ötenaziye ahlaki, hukuki ve sosyal 
yönden bakışları hakkında fikir sahibi olabilmektir. Yöntem: Marmara Üniversitesi dönem 1 öğrencilerinin 
ötenaziye ahlaki, ekonomik sosyal ve hukuki yönden bakış açılarını öğrenmek amacıyla hazırladığımız 3’ü açık uçlu 
30 soruluk anketi 135 kişiye dağıttık ve 104 tanesini geri topladık. Edinilen bilgileri SPSS programına girerek 
verilerin analizini yaptık. Bulgular: Yapmış olduğumuz ankete katılanların %51.9’u (54 kişi) erkek, %48.1’i (50 
kişi) kadındır. Katılanların %57.7 (60 kişi)’si hayatı ölümsüz yaşamak istemediğini belirtti. Bunların da %51.7’si 
erkek %48.3’ü kadındır. Hayatı ölümsüz yaşamak istemem diyenlerin de %55’i (33kişi) hiçbir durumda ötenazi 
istemem ya da vasiyet etmem görüşünü savundu. Anketi uyguladığımız 104 kişiden sadece 2 si (%1.9) ötenaziyi 
hiç duymadığını, 5’i (%4.8) ise duyduğunu ama anlamını bilmediğini, katılanların %93.3’ü (97kişi) ise ötenaziyi 
daha önce duyduğunu ve anlamını bildiğini belirtti. “Ötenazi ülkemizde yasallaştırılmalı mıdır” sorusuna hayır diyen 
53(%51.0) kişinin hepsi ötenazinin Türk toplumunda yozlaşmaya neden olabileceği görüşünü savunduğu belirlendi. 
“Ötenaziyi ahlaki anlamda uygun buluyor musunuz” sorusuna hayır diyenler 64 kişiyle %61.5’ lik kısmı 
oluştururken özellikle Doğu Anadolu bölgesinden gelenlerden soruyu cevaplayanlar %100 ile ahlaki konuda 
olumsuz görüş bildirdi. Ötenaziyi ahlaki anlamda uygun bulmayanların %76.6’sı bunun başkasının eliyle intihar 
olduğunu savunmaktadır.Sonuç: Anketi yanıtlayanların büyük bir çoğunluğu ötenazinin ne olduğunun bilincindedir. 
Anketi yanıtlayanların çoğunluğu ötenaziye sıcak bakmamakta ve bu oran bölgeden bölgeye değişiklik 
göstermektedir. 

 

 

Poster No:74; 17-18  May 2010, EYU 

REKLAMLARIN DİLİ 

Güzel S, Uysal M, Akdağ B, Böyük M. 

Giriş: Reklamlar alışveriş dünyamızda bizi yönlendirici etkiye sahip olan bir sektördür. Biz de bu sektörün dönem 1 
öğrencilerini nasıl ve ne ölçüde etkilediğini araştırdık. Yöntem: Bu amaçla hazırladığımız anketi Marmara tıp 
fakültesi 1. sınıf öğrencilerine uyguladık. 120 adet dağıtmış olduğumuz anketimizden 97 adet geri dönüşüm 
olmuştur. Elde edilen verileri SPSS istatistik programında değerlendirdik. Bulgular: Bu değerlendirmemizin en 
çarpıcı sonuçlarından bir tanesi en etkileyici reklam aracının %54 ile televizyon olmasıdır. Reklam türü açısından 
ise animasyonlu reklamlar en etkileyici reklam türü olarak bulunmuştur. Sonuç: Elde edilen bulgular yorumlanıp, 
ilişkilendirildikten sonra reklamların insanları hangi yönde etkilediğini çeşitli çıkarımlarla tespit ettik ve araştırmayı 
amacına ulaştırdık. 
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HASTA VE HASTA YAKINLARINA BAKIŞ AÇIMIZ 

Tuncar S, Kaya F, Demirtaş E, Kocaöz H. 

Giriş: Hastanelerde hastalar ve hasta yakınları bulundukları ortamdan ve karşılaştıkları tavırdan memnun 
kalmadıklarını birçok kez dile getirmektedirler. Biz bu şikayetlerin nedenini anlamak, kaynağını belirlemek, hasta 
ve hasta yakınlarının uğradıkları haksızlıklar konusunda yeterince bilgi sahibi olup olmadıklarını ele aldık. Yöntem: 
Problem ve konu seçiminin ardından, araştırma konusu hakkında 125 kişiye 30 sorudan oluşan anketimizi 
uyguladık. Bulgular: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıfta okuyan 125 öğrenciye uyguladığımız anketten 39 
kadın 46 erkek olmak üzere 85 geri bildirimle, dağıtılan anketlerin bize gelme oranı %68 oldu. Hasta hakları 
konusunda katılımcıların %35.3'ü (30 kişi) bilgi sahibi olduklarını %64.7'si (55 kişi) ise bilgi sahibi olmadıklarını 
belirtmiştir. Katılımcıların %12.9'u (11 kişi) hekimlerin hastaları sahip oldukları hastalık konusunda yeterince 
bilgilendirdiğini söylerken ,%47.1'i (40 kişi) kısmen bilgilendirdiklerini ve %40'ı (34 kişi) ise bilgilendirmediklerini 
belirtmiştir. Ayrıca hastaların hekim önerilerini dikkate alması konusunda katılımcıların %22.4'ü (19 kişi) hastaların 
hekim önerilerini dikkate aldığını,%44.7'si (38 kişi) dikkate almadığını ve %32.9'u (22 kişi) konu hakkında fikir 
sahibi olmadıklarını belirtmiştir. Anketi cevaplayan katılımcıların tercih ettikleri doktor profili konusundaki 
fikirlerinde %7.1'i (6 kişi) donanımlı olmasını,%74.1'i (63 kişi) donanımlı ve güler yüzlü olmasını,%7.1'i (6 kişi) 
ünvanını dikkate aldığını ve %11.8'i (10 kişi) ise insani özelliklerini önemsemediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların 
%7.1'i (6 kişi) hekimlerin hastalarla ilgilenmesi gereken sürenin yeterli olduğunu belirtirken,%70.6'sı (60 kişi) 
yetersiz olduğunu belirtmiş ve %22.4'ü(19kişi) ise bu konu hakkında fikrinin olmadığını belirtmiştir. Sonuç: 
Yapılan anketimizden ulaştığımız veriler doğrultusunda hastaların büyük çoğunluğu hasta hakları konusunda bilgi 
sahibi olmadıklarını, hekimlerin kendilerine sahip oldukları hastalık konusunda yeterince bilgi vermediklerini 
belirtmişlerdir. Bunun yanında hastaların büyük çoğunluğunda hekim önerilerine uymadıklarını gözlemleyebiliriz. 
Ayrıca hekimlerin hastalara karşı bilgi konusunda yeterli donanıma sahip olmasının dışında güler yüzlü yaklaşması 
da hastalarca tercih edilen bir hekim profili olmuştur. Fakat hekimlerin de hastalarla ilgilenmesi gereken sürenin 
kısıtlı ve az olmasından dolayı bu ve bunun gibi bazı sorunlar oluştuğunu düşünüyoruz. 

 

Poster No:76; 17-18  May 2010, EYU 

REKABETLERİMİZ, SAVAŞLARIMIZ VE ÇEKİŞMELERİMİZ 

Taşçı UE, Bozdemir BÇ, Şimşek OK. 

Giriş: Rekabet, çekişme ve savaşlar doğada ve toplumda ilk zamanlardan beri toplumsal bir gerçek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu durum bahsedilen iki unsur için güçler dengesine göre yarar da zarar da göstermiştir 
Yöntem: Araştırmalarımız için Rekabetlerimiz Çekişmelerimiz ve Savaşlarımız başlıklı bir anket uyguladık. 
Bulgular: Sonuçlara göre farklı tespitlerde bulunuldu. Örneğin; 1-)''Rekabet ortamında insan öncelikle kendini 
düşünmelidir.'' sorusuna verilen yanıtlarda kadınlar bu görüşe %82 oranında katılırken erkeklerde bu oran %92’dir. 
Bölgeler olarak düşünüldüğünde ise en çok katılan bölge İç Anadolu Bölgesi öğrencileri olarak gözükmektedir. En 
az katılan Bölge ise Karadeniz Bölgesi’dir. 2-)''Benim için derbi maçtaki rekabet, politik rekabetten daha ilgi 
çekicidir.''sorusuna ise kadınlar %38 katılmıyorum derken erkeklerde bu oran %32’dir.En fazla katılıyorum cevabı 
veren öğrenciler Akdeniz, en az katılıyorum cevabını veren öğrenciler ise Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndendi. 3-
)''Özel Hastaneler Doktorlar İçin Daha İyi Olanak Sağlar' 'sorusuna ise kadınların verdiği katılıyorum cevabı %94, 
erkeklerde katılıyorum cevabı oranı %90 olarak görülmektedir. Bölgeler anlamında ise çıkan sonuçlarda Karadeniz 
Bölgesi en az “katılıyorum” cevabı verirken en fazla katılan bölge ise Marmara Bölgesi olarak görülmektedir. 
Sonuç: Çekişmelerin ve rekabetlerin genel olarak kişisel başarı ve mutluluk ekseni üzerine kurulu olduğu 
görülmektedir. Fırsat eşitliği göz ardı edilerek başkalarını dıştalayıp bir yerlerde mevki ve sermaye sahibi olma 
gayreti düşündürücüdür. Rekabet sürecinde toplumsal sorunlardan uzaklaşıp, mekanik bir şekilde ders merkezli 
düşünme gerçeği ise bu gün karşımıza toplumsal bir travma olarak çıkmaktadır. 
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STUDY FOOD AND TASTE PREFERENCES Of 1st YEAR MEDICAL STUDENTS 

Nelo NL, Lima RN. Niyoyandika L. 

Giriş: Food plays a very important role in our lives, it could help to extend or decrease our life span as well as 
define our degree of livelihood as we progress into old age. Food is a facet in every part of life, thus it is a subject 
that goes far beyond the realm of an edible substance. Realizing the importance of food and taste in the course of 
human development, the group was highly motivated for the desire to examine the variation of food and taste 
preferences of the 1st year students of Marmara University-Faculty of Medicine. Yöntem: A questionnaire was 
designed and conducted without pre-conditions to 80 students of phase 1 year 1 at MARMARA UNIVERSITY School 
of Medicine, where they were asked 11 questions. The collected data was introduced into SPSS 16.0 statistical tool 
for further analyses. Chi-square test, cross-tabulation and ANOVA were the tests mainly used for analyses of the 
data. Bulgular: It was observed that from the participants aged 17-22 years old, the majority was from the 
Marmara region (45.8%), and were women (52.1%). Most of the participants had enough information on healthy 
food (71.9%). SPSS analysis of the data showed great differences of the food and taste preferences, however a 
significant consensus of food choose-criteria (1.67±0.47std.) was observed. Sonuç: The data shows that even 
though the food preference of the students intensively varies along the class, the taste based criteria of food 
choice is significantly consensual along most of the students.  

Poster No:78; 17-18  May 2010, EYU 

PSİKİYATRİYE BAKIŞ 

Elmas C, Gökay D, Onat T. 

Giriş: Bu çalışmada amacımız Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin, psikiyatrik hastalıklara ve 
psikiyatriye olan bakış açısını öğrenmekti. Yöntem: 26 sorudan oluşan anketimizi 124 kişiye uyguladık ve 83 
geribildirim alabildik. Psikiyatrik hastalıklara, psikiyatristlerle ve psikologlara olan bakış açısına ve aralarında bir 
fark olup olmadığına yönelik sorular sorduk. Bulgular: Ankete katılanların %51'i kadın, %49'u erkektir. %72'si 
psikiyatrist ile psikolog arasındaki farkı bilmektedir. Birine giden oranı %33'tür ama gitmenin yararlı olacağını %90 
düşünmektedir. Konuştuklarının aralarında kalacağına %55 inanırken, verdiği tavsiyeleri kesinlikle dinlerim diyenler 
%17’dir. Sonuç: 1. sınıf öğrencileri psikiyatrist veya psikologa güvenmektedirler ve önereceği ilacı kullanmaktan 
yanalar. Bunun yanında psikiyatriste gitmekten çekinmedikleri gibi çevrelerinden biri gitse çekinmeyecektirler. 
Ayrıca öğrencilerde akıl hastanesinde çalışmak veya psikiyatri stajı için genel bir önyargıları yoktur. 

Poster No:79; 17-18  May 2010, EYU 

ÇAĞRIŞIMLAR 

Uç D, Cüce B, Avcı Y.  

Giriş: Her insanın farklı kavramlar üzerine farklı görüşlere sahip olacağı bir gerçektir. Herkesin bir konuda aynı 
görüşe bağlı olması olası değildir. İnsanlar arasındaki görüş farklılığı, cinsiyetlerine, yaşlarına, yetiştikleri ortama, 
zevk ve hobilerine göre çeşitlilik göstermektedir. Yöntem: Öğrencilere, değişik kavramların, sözlerin ya da görsel 
materyalin çağrışım aracı olarak kullanılmasıyla hazırlanmış 21 soruluk bir anket uyguladık. 135 kişiye 
ulaştırdığımız ankete 83 kişiden cevap aldık. Anketimizin sonuçlarını SPSS programı aracılığıyla bilgisayara aktardık 
ve sonuçları birbiriyle ilişkilendirerek yüzdelere döktük. Bulgular: Anketi yanıtlayan öğrencilerin %50,6’sı kadın, 
%49.4’ü erkektir. %13,2’lik kesim doğu bölgelerimizden, %41’lik kesim Marmara bölgesinden, %7,2’lik kesim Ege 
bölgesinden, %9,6’lık kesim Akdeniz bölgesinden, %9,6’lık kesim Karadeniz bölgesinden ve %3,6’lık kesim de yurt 
dışından gelmektedir.%19,3’ü 18 yaşında ,%34,9’u 19 yaşında ve %41’i 20 yaş ve üzerinde bireylerdir. Sonuç: 
Yaptığımız ankete göre belirlenen kavramlar öğrencilerde genel olarak aynı şeyleri çağrıştırmaktadır. Eşcinsellik, 
İstanbul, eşitlik gibi kavramlar değişik görüşlerle karşılanmıştır. Bununla birlikte başka konular hakkındaki değişik 
görüşlerin oluşmasında cinsiyet farkının da önemi olduğu anlaşılmıştır.  
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HAYDARPAŞA KAMPÜSÜNDE ÖĞRENCİ OLMAK 

Avşar FZ, Burakgazi HF, Neng B.  

Giriş: Haydarpaşa kampüsünde okuyan öğrencilerin kampüste hangi olanaklardan faydalandıklarını, bu olanakların 
ne kadar yeterli olduğunu değerlendirmek istedik ve kampüs binasının öğrencilere ne gibi yararlar sağladığını ya da 
ne gibi dezavantajları olduğunu ele alarak bazı araştırmalar yaptık. Yöntem: Bu araştırmaların doğru sonucu 
verebilmesi için ve öğrencilerin görüşlerinden faydalanabilmek için 28 sorudan oluşan bir anket hazırlayarak 
görüşler hakkında fikir sahibi olmaya çalıştık. Bulgular: Yaptığımız anketlerden 100 tanesini istatiksel olarak 
değerlendirdiğimiz zaman bazı veriler elde ettik. Bunlardan birkaç tanesini ele alırsak, mesela öğrencilerin %63.4’ü 
kampüsteki sosyal aktiviteleri yeterli bulmuyor. Yine sonuçlara baktığımız zaman öğrencilerin %46.5’inin kampüsü 
temiz bulmadığını, %35.2’sinin de kısmen temiz bulduğunu görmüş olduk. Yine anketlerdeki soruları 
değerlendirdiğimiz zaman, öğrencilerin %56.3’ünün kampüsteki bilgisayar labaratuvarlarını ve bilgisayarların 
donanımlarını yeterli bulmadığı sonucu karşımıza çıktı. Ayrıca öğrencilerin %70.4 gibi büyük bir kısmının da tarihi 
bir binada okumaktan dolayı mutlu olduğu yine yapılan anketten çıkarılmaktadır Sonuç: Sonuç olarak anket 
sonuçlarını değerlendirdiğimiz zaman elde ettiğimiz yüzdelere göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun kampüsteki 
sosyal aktiviteleri yeterli bulmadığını gördük ve bu konuyla ilgili öğrencilerin daha fazla dikkatini çekebilecek 
aktiviteler düzenlenebilir. Öğrencilerin çok büyük bir kısmı ise kampüsün temizliğinden memnun olmadığını dile 
getirmiştir. Bu nedenle, kampus temizliğine daha fazla önem gösterilmelidir. Öğrencilerin bilgisayar 
labaratuvarından ve bilgisayarlardan faydalanabilmesi için koşulların daha iyi olması gerektiğini de sonuçlardan 
görmüş olduk. Ayrıca öğrencilerin çok büyük bir kısmının binanın tarihi özelliğinden çok memnun olduğunu görmüş 
olduk.  

Poster No:81; 17-18  May 2010, EYU 

 

TIP FAKÜLTESİNDE SOSYAL HAYAT: BEKLEDİKLERİMİZ, BULDUKLARIMIZ 

Karadeniz S, Atay H, Köse H, Öncü UB. 

Giriş: Sosyallik insanı insan yapan en önemli olgulardan biridir. Sosyalleşmek insanların hayata bağlanmasını, 
birbirleri ile ilişki kurabilmesini sağlar. Sosyallik olgusu özellikle üniversite öğrencilerinin hayatında önemli bir yere 
sahiptir. Üniversite hayatının başlaması ile birlikte, öğrencilerin sosyal hayatları üzerinde okudukları bölümlerin 
etkisi görülür. Biz de tıp fakültesinin, dönem 1 öğrencilerinin sosyal hayatları üzerinde bıraktığı etkiyi görmek için 
araştırma konumuzu bu yönde belirledik. Bu çalışma; tıp fakültesinde okumanın Dönem 1 öğrencilerinin sosyal 
hayatları üzerindeki etkisini belirlemek, öğrencilerin bu fakülteye gelmeden önceki beklentilerini ve şimdi içinde 
bulundukları sosyal hayatı kıyaslamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Amaç doğrultusunda, 9’u derecelendirmeli 
15’i çoktan seçmeli olmak üzere 24 soruluk anket hazırlandı ve uygulandı. 135 adet anket dağıtıldı ve 80 adet 
anket yanıtlandı. Anket sonuçları SPSS 16,0 programına girildi ve uygun testler kullanılarak değerlendirildi. Analiz 
yapılarak tablo ve grafikler oluşturuldu. Bulgular: Ankete katılanların %52,5’inin kadın %47,5’inin ise erkek 
olduğu tespit edilmiştir. Dönem 1 amfisinde eğitim gören öğrencilerin %68,8’i tıp fakültesine gelmeden önce bu 
fakültede eğitim gören öğrencilere sosyal açıdan önyargı ile bakarken %31,2’si sosyal açıdan olumsuz bir önyargı 
taşımamaktadır. Dönem 1 öğrencilerinin %63,8’i üniversitede bulunmanın sosyal hayatlarını olumlu yönde 
etkileyeceğini düşünmüş, %2,4’ü ise üniversitenin sosyal hayatlarına herhangi bir katkısı olmayacağını 
düşündüklerini ifade etmiştir. Aynı soruya katılanların %33,8’i üniversite hayatlarının sosyal hayatlarına kısmen 
olumlu katkıda bulunabileceği yönünde cevap vermiştir. Öğrencilerin %30’u başka bir fakültede eğitim görmeleri 
halinde sosyal hayatlarının daha renkli olabileceğini, %11,25’i ise başka bir fakültede okumaları durumunda da 
sosyal hayatlarının değişmeyeceğini düşünmektedir. %20’si ise bu konuda herhangi bir fikirleri olmadığını 
belirtmiştir. Sonuç: Uygulanan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, dönem 1 öğrencileri tıp fakültesinde 
okumanın sosyal hayata olumsuz etkisi olacağı yönünde bir önyargıya sahiptir ve öğrenciler genel olarak başka bir 
fakültede okumaları halinde sosyal hayatlarının daha renkli olabileceğini düşünmektedirler. 

 



      

 79 

MaSCo
2010

Poster No:82; 17-18  May 2010, EYU 

ÖNYARGILARIMIZ 

Kebude Aİ, Kurban AE, Uğuz K. 

Giriş: MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin önyargılarını ve önyargı hakkındaki düşüncelerini tespit etmeye çalıştık. 
Yöntem: 120 kişiye 8 tanesi çoktan seçmeli 17 tanesi derecelendirmeli toplam 25 soruluk anket dağıtılmış olup, 
100 kişi tarafından doldurulmuştur. Elde edilen verilerin SPSS 11.5 programında sıklık dağılımları 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Anketimize katılanların %41'i kadın %59'u erkektir. Katılımcıların %40’ı önyargılı 
olmadığını düşünürken, diğer insanların önyargılı olduğunu düşünenlerin oranı %62 çıkmıştır. Önyargılarımızın 
kaynağı %48 ile yaşadıklarımız %38 ile içgüdülerimiz olarak düşünülmektedir. "Kendisinizi önyargılardan dolayı 
muzdarip hissediyor musunuz?" Sorusuna %22 evet %52 hayır %24 fikrim yok yanıtı verirken evet diyenlerin 
%57,1'i siyasi görüşü %19'u ise doğum yeri/memleketi sebebiyle önyargılardan muzdarip olduğunu belirtmiştir. 
"Odunluk erkeklerin doğasında vardır" yargısına kadınların %41'i erkeklerin ise %17'si katılmıştır. Erkeklerin %58'i 
kadınların geveze olduğunu düşünürken kadınlarda bu oran %37'dir.Katılımcıların %49'u diyalog/iletişim, %30 ise 
empati sayesinde önyargılardan kurtulunabileceğini belirtmiştir. Sonuç: Önyargı konusunda, insanların beklenildiği 
kadar önyargılı olmadıkları yine de başkalarını değerlendirirken, kendilerine olduğu kadar insaflı olmadıkları 
gözlenmiştir. Mevcut önyargıların iletişim ve empati sayesinde aşılabileceğine inanılması ise sevindiricidir. 

Poster No:83; 17-18  May 2010, EYU 

 

BİREYİN KENDİNİ TANIMLAMASI  

Ceren Ç, Abdullah İ. Dikmen İ.  

Giriş: Her insan farklı bireyler taşır içinde. Kimimiz hep neşeli, kimimiz kırılgandır. Kimimiz kendini fiziksel 
özellikleri ile tanımlarken kimimiz kendimizi duygu ve düşüncelerimiz ile tanımlarız. Biz grup olarak kendimizi nasıl 
tanımladığımızı araştırdık. Yöntem: Biz bu çalışmayı Marmara Üniversitesi Dönem-1 amfisi öğrencilerine 
uyguladık. 146 kişilik bir anketi hedefledik fakat 86 kişiye ulaşabildik. Daha sonra bu bilgileri SPSS programında 
sonuçlandırdık. Bulgular: Aldığımız sonuçlara göre, ankete katılanların %4.3’ü kendini fiziksel olarak tanımlarken 
geriye kalan %95.2’si kendini kişisel özellikleri ile tanımlıyor. Ankette sorduğumuz 'kendinizi nasıl görmek 
istersiniz' sorusuna %27.4’ü ben halimden memnunum,%46.4’ü ise daha zayıf ve uzun olmak istediğini 
işaretlemiştir. Sonuç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 amfisinde yaptığımız çalışmalar sonucunda 
bireylerin kendilerini daha çok duygu ve düşünceler ile tanımladığını fakat fiziksel özelliklerinden pek memnun 
olmadıklarını gördük.  

Poster No:84; 17-18  May 2010, EYU 

MERAKLARIMIZ 

Özkahraman A., Güzel N, İçen F., Beleş E. 

GİRİŞ:Merak bilmediğinin farkında olmayla başlayan araştırma ve öğrenmeye yönelik bir davranış biçimidir. 
Meraklarımız biterse yaşamımız sığlaşır.Bizleri besleyen ve hayata bağlayan bir olgudur merak. AMAÇ:Üniversite 
öğrencilerinin meraklarının daha çok hangi alana yönelik olduğunu ve bu merakların  kendileriniaraştırmaya teşvik 
edip etmediğini araştırmak. YÖNTEM:Marmara Üniversitesi haydarpaşa kampüsünde okuyan,farklı bölgelerden 
gelen,22 si kadın 31 i erkek toplam 53 kişiye anketimizi uyguladık. anketimiz üniversite öğrencilerinin meraklarının 
hangi alana yönelik olduğunu öğrenmemizi sağlayacak 36 sorudan oluşmaktadır. BULGULAR:Anketimizden analiz 
ettiğimiz verilere göre;anketimize katılanların %90.6 sı merak ettikleri şeylerin cevaplarını öğrenmek için 
çabalıyor,%83 ü merak ettiklerini internetten araştırıyor,%11.3 ü ise kitap ve ansiklopedileri kullanıyor.Anketimize 
katılanların %41.5 i en çok bilimsel,%22.6 sı en çok sosyal,%9.4 ü duygusal,%9.4 ü ise dini alanla ilgili 
meraklarının olduğunu belirtti.neden arastırma yaparsınız sorumuza %52.8 i merak ettiklerinin cevaplarını 
öğrenmek için,%24.5 i zorunlu oldukları durumlarda,%13.2 si ihtiyaç duydukları durumlarda cevabını 
verdiler.Arama motorlarında %52 si bilimsel,%41 i sosyal,%5.7 si dini konularda arama yaptıklarını%67.9 u diğer 
insanların yaşamlarını merak ettiklerini ve bunların %34 ü tarihe damgasını vurmuş  insanların,%18 i tanımadığı 
insanların,%7.5 i ise sevdikleri sanatçıların yaşamlarını merak ettiklerini,%56.6 sı hayatta herşeyin cevabının 
olmadığını düşündüklerini belirtti.Anketimizdeki en çok merak edilen şeyler;dünyanın ve canlıların nasıl 
oluştuğu,dünyanın ne zaman ve nasıl yok olacağı, teknolojinin daha ne kadar ilerleyeceği, bu memleketin halinin 
ne olacağı,eğitim hayatlarını ne şekilde tamamlayacağı,ne zaman ve nasıl ölecekleri, kiminle evlenecekleri ve kaç 
çocukları olacakları oldu.En az merak edilen seyler ise ilahı bir varlığın olup olmadığı, kaderin olup olmadığı oldu. 
SONUÇ:üniversite öğrencilerinin en çok bilimsel ve sosyal meraklara sahip olduğu,meraklarının kendilerini 
arastırmaya ve öğrenmeye teşvik eden bir olgu olduğu analiz edildi. 
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 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARI VE ZORUNLULUKLARI 

Tiryakioğlu A., Seferoğlu E.M., Bilem K.E. 

Giriş: Çoğu gencin amacı tıp fakültesine girmektir. Çok azı bu fırsatı elde edebilecek şansa ve beceriye sahiptir. 
Ancak girmekten çok mesleğin hakkını vermek daha da zordur. Bu süreçte öğrencilerin sorunları ve üstlendiği 
zorunluluklar göze çarpmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin karşılaştıkları zorluklarını 
değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmaya Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencileri katıldı. Öğrencilere 30 
soruluk anket yapıldı. Sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim alanlarındaki sıkıntılarını soruldu. Veriler istatistik 
programı ile değerlendirildi. Bulgular: Katılımcıların %39,6 sı erkek %60,4 ü kadındı. %58,5 i hazırlık okumuştur. 
%43,6 sı hazırlık okumanın 1.sınıfa başlarken derslere uyum sorunu yarattığını söylemiştir. %15,1 i 2 komiteden 
de kalmış, %62,3 ü ise 2 komiteden de geçmiştir. %75i kendi odasında %3,8 i ise ortak alanda ders çalışıyor. İyi 
bir doktor olmak için ders çalışan öğrenci yüzdesi 60,7 dir. amfi derslerini düzenli olarak takip etmeyen öğrenci 
oranı 47,2dir. %84,9 u 5-6 saat anfi dersi dikkat dağıttığını söylemiştir.%45,7si hocalarla ders konusunda 
iletişimde zorlandıklarını belirtmiştir. %47,2 si aylık gelirini aileden sağlıyor. %30,2 si ise ailenin yanı sıra burs 
desteği alıyor. %1,9 u ise çalışıyor.%7,5 i eline geçen parayla geçinemiyor. %60,4 ü ise geçinebiliyor. Sonuç: 
Anketimizin sonucunda, tıp fakültesi öğrencilerinin ders programı düzenlenmesinden memnun olmadıklarını, 
komiteleri geçmekten çok iyi bir doktor olmak için çalıştıklarını ve ders konusunda hocalarla iletişimde 
zorlandıklarını gördük. 
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WS No: 1 

 USMLE 
 DR. URAL VERİMLİ  
29.05.1980, Bursa doğumlu. M.Ü.T.F. Anatomi Anabilmdalında uzmanlık öğrencisi. Kanada’da Ottawa 
üniversitesinde yurt dışı deneyimi var. 

Her tıp öğrencisinin hayali USMLE sınavı hakkında bu sınavı kazanmış hocamızdan merak edilenler….  

  

WS No: 2 

 GELECEĞİNİZİ BİLİN: BİR İNTÖRNÜN GÖZÜNDEN  
Lercan ARSLAN. İntörn doktor. 

 
İntörn nedir? Ne işe yarar? Bizim hastanemizde ne gibi görevleri vardır?  Hastane'de hayat nasıl geçer?  TUS nedir? 
USMLE nedir? İntörn TUS'a nasıl hazırlanır? İntörn'ün günlük hayatı nasıldır? Mecburi hizmet nedir? Kim gider? Biz 
gider miyiz, gidecek miyiz?  
 
Bu sorular ve aklınıza gelebilecek bir çok soruyu tüm teknik imkanlar,  görgü tanığı ve yedi adım yöntemiyle 
masaya yatırıp çözümleyeceğimiz atölye çalışmamıza hepinizi bekleriz. 
  

  

 

WS No: 3 

EBRU: SUYUN GÖRDÜĞÜ RÜYA 
Hülya Çullu. 1970 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimine İstanbul’da devam etti. 1992’de girdiği M.Ü. 
Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümünü 1996’da Resim Ana Sanat dalı mezunu olarak bitirdi. Aynı yıl M.Ü. 
Sosysal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansa başladı.  

Ebru: Türk kitap sanatlarından olan Ebruya, suyun gördüğü rüyadır da denilebilir. Eski dilde “bulut gibi” anlamına 
gelen Ebri sözcüğünden türemiştir. Teknik olarak yoğunlaştırılmış bir sıvının üzerinde yüzdürülen boyaların kağıda 
aktarılması şeklinde özetlenir. Klasik Türk Ebrusu, kullanılan malzeme, desen çeşitleri, renk ve fonksiyon olarak 
belli özellikler arz eder. 

   

WS No: 4 

ŞARAP TADIMI 
Bülent Karadağ. 1968 yılında Kilis’te doğdu. 1992 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Pediatri 
ihtisasını Zeynep Kamil Hastanesi’nde tamamlayarak 1997 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs 
Hastalıkları Bilim Dalında çalışmaya başladı. Şarap ve evde yapımı ile amatör olarak ilgileniyor. Bu oturumda 
katılımcıların şarap tadım tekniklerini öğrenmeleri, Şarap ve üzüm türleri türleri hakkında genel bilgi edinmeleri ve 
şarap değerlendirmesi hakkında temel bilgileri kazanmaları bekleniyor. 

 

WS No: 5 

TÜRK MÜZİĞİ’NİN GENÇLERE AÇILIMI 
İnci Yaman, 5 Kasım 1959’da Erzurum’da doğdu. Türk musikisine 1975 yılında Hüseyin Erbay yönetimindeki 
Eskişehir Halk Eğitim Merkezi Korosu’nda başladı. Müzik eğitimi 1976 yılında girdiği İ.T.Ü. Konservatuarı' nda 
devam etti. 1982-1985 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Müzik 
Merkezleri'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden pedagojik formasyonu 
aldı. 1985 yılında T.R.T.' nin açtığı “Yetişmiş Sanatçı” sınavını kazanarak 7 yıl İzmir Radyosu' nda görev yaptı. 1990 
- 1992 yılları arasında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı' nda repertuar öğretmenliği yaptı. İnci Yaman 
T.R.T.' deki görevine 1992 yılında geldiği İstanbul Radyosu'nda devam etmektedir. 

Bu atölye çalışmasının amacı TSM’yle ilgili herkesin bilmesi gerekenleri edinmek ve canlı çalınıp söylenen güzide 
eserlerle kâh eğlenip kâh hüzünlenip gerçek müziğin tadını almaktır. 
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WS No: 6 

200. DOĞUM YILINDA CHOPİN İLE “ROMANTİK DÖNEM” E BİR YOLCULUK… 

 

Şefik Görkey, Prof.Dr. M.Ü. Tıp Fakültesi Deontoloji AD  

Başak E. Usta, Kübra Söğütlügil, Yeliz Hınık, Tıp Öğrencileri  

 

“Dünyada en fazla çalındığı halde, en az anlaşılan besteci” olan Chopin, 200. doğum yılında hayatı, eserleri ve 
hastalığıyla Haydarpaşa’da yeniden hayat buluyor. 39 yaşında tüberküloz yüzünden hayata veda eden ünlü 
besteciyi yaşamdan önemli kesitler, hastalığı ve eserlerinden örneklerle ele alıp, sanatçının yaşadığı dönemde 
tüberküloz hastalığının ne ifade ettiğine değinilecek. Çalışma; sanatçının arkadaşımız Başak E. Usta tarafından 
seslendirilecek eserlerinden dinletiler ve aranın ardından Chopin ve en büyük aşkı George Sand'in tanışma 
hikayesini anlatan "Impromptu" adlı film gösterimiyle, klasik müzik meraklılarına keyifli bir öğleden sonra 
yaşatmayı umuyor.   

 

WS No: 7 

AMELİYATHANEDE BİR GÜN 
 

Cumhur Yeğen. Prof.Dr. M.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD 

 
Kendileri hastanemizde katılımcıları bekliyor olacak. Katılımcılar bir cerrahi uygulamayı gözlemleme şansı 
bulacaklar. Belki de bir ameliyat yakından izlenebilecek.   

 

WS No: 8 

YARATICI DANS VE KOREOGRAFİ 
Doç.Dr.Zeynep Tuzcular Vural.  
Tıp: 
1981-87 T.Ü. Tıp Fakültesi 
1987-91 Haydarpaşa Numune Hastanesi Aile Hekimliği Asistanlığı 
1991-2002  Haydarpaşa Numune Hastanesi Aile Planlaması sorumlu uzm. 
1997-2002 Yeditepe Ü. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
Dans: 
1978-96 Çağdaş Bale Topluluğu 
1982     İstanbul Belediye Konservatuvarı mezuniyeti 
1982-96 Yurdaer Doğulu Bale Öğretmenliği 
1994 İstanbul Ü. Devlet Konservatuarı Sanatta Yeterlik (Doktora) 
1998    Royal Academy of Dancing Teaching Diploması 
1996-2005 Kalamış Sanat Merkezi Bale ve Dans Okulu genel sanat yönetmeni, koreograf ve bale öğretmeni 
Amaç: Dansın büyülü dünyasına bir adım atmak. 
Öngereklilik: Tercihen dansın her hangi bir formu ile uğraşmış olmak  
Dans etmek için uygun, rahat kostüm ve ayakkabı gerekli… 
Süreç:  
*Vücut esnetme çalışması,  
 *Doğaçlama  
 *Koreografi deneyimi,  
 *Bale ve dans tarihini tartışma, 
 *Dans ve anatomi 
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WS No: 9 

DUYU OYUNLARI 

Başak Oğuztaş Saçlıoğlu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü’nden 
1988’de mezun oldu, 1990’da aynı kurumda araştırma görevliliğine başladı. 1992’de yüksek lisans, 2002’de 
sanatta yeterliliğini bitirdi. Çeşitli sanat etkinliklerine katıldı, bazı tasarım yarışmalarında ödüller aldı, tasarımları 
endüstride uygulandı. Halen M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. 

Amaç: Görme, işitme ve koku alma duyuları arasında bir çeşit oyun gerçekleştirmek. Öngereklilik: Çalışmanın 
amacına ulaşabilmesi için gerçekten konsantreolabilecek ve duygularını gizlemeden çalışabileceğine inananların 
katılması önemlidir. 

Sınıfta çalınacak müzikteki sesler ve ritm, her katılımcının kendi algılaması ve yansıtması ile renkler ve biçimlere 
dönüştürülecek, görme ve işitme duyuları arasında bir çeşit çeviri oyunu oynanacaktır.   
 

 

WS No: 10 
RT-PCR 

Yavuz Taga, Prof. Dr. Betül Çatalgöl, Ar. Gör. M.Ü. Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 

Amaç: Belli başlı hastalıklarda moleküler tanı amaçlı, yaygın kullanılan bir metod olan kantitatif polimeraz zincir 
reaksiyonu olarak bilinen RT-PCR (Q-PCR) metodunun uygulanması 

Tanım: Bu metodla, hedef genlerin ekspresyonu (anlatımı) mRNA düzeyinde araştırılabilmektedir. Klasik PCR 
metoduna göre daha kısa zamanda kantitatif olarak sonuç alınması mümkün olmaktadır. Yöntemde kullanılan 
floresan boya çift zincirli DNA’ya bağlanır ve çoğalan DNA miktarına bağlı olarak (mRNA ile orantılı olarak) real time 
PCR cihazında okunan floresan miktarı da artış gösterir.  
 
WS No: 11 
 DOĞRU FOTOĞRAF ÇEKMENİN İPUÇLARI 

Furkan Tatar-Nevlin Özkan  
 

Profesyonel olmasak da sahip olduğumuz fotoğraf makineleriyle doğru fotoğrafı nasıl çekeriz? 

Öğreneceğimiz 3 temel kavramla bu soruyu cevaplamak çok basit… 

Fotoğrafta; 

- Kadraj 

- Altın Oran 

- Kompozisyon 

Atölye Çalışmasının ardından fotoğraflarınızdaki farkı görebileceksiniz. 

İyi eğlenceler diliyorum. 
 
WS No: 12 
AKUPUNKTUR 

Yusuf Özgür Çakmak. Doktor.  
 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akupunktur Araştırma ve Uygulama Merkezinde Akupunktur Eğitimi aldı.Yurtdışında 
tamamlayıcı tıp ve akupunktur merkezlerinde deneyim kazandı. 

Akupuntur konusunda bilgilenme, interaktif çerçevede konuya bakış sağlanacak. 
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WS No: 13 
AMBULANSTA BİR GÜN 

 Seyfettin Erten,  

 İlker Abalı Doktor. 

 
Acil ambulans hizmetleri, bireyin yaşamını tehdit eden veya acil sağlık bakımını gerektiren durumlarda, nakil 
süresince bireyin yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmesine yardımcı olan ve mümkün olan en kısa sürede acil 
servislerine ulaşımını sağlayan çok önemli bir halk sağlığı hizmetidir. Dünyada acil ambulans hizmetleri il veya 
bölge ölçeğinde komuta kontrol merkezlerinin sevk ve idaresinde 24 saat kesintisiz verilmektedir.  

Acil durumlarda etkin müdahale ilk çağrının yapılmasından itibaren başlar ayrıca hastane dışı tedavi, zamanında ve 
doğru müdahale hastanın sağlığı  açısından çok önemlidir. 

Bu atölye çalışmasının amacı katılımcılara mobil sağlık hizmetlerinin nasıl sunulduğunu ve bu sağlık hizmetlerinin 
ne kadar etkili olduğunu ambulanslarda ve çağrı merkezinde aktif katılımla gözlemleme fırsatı sunmaktır. 

5 katılımcı ambulanslarda 3 katılımcı ise çağrı merkezinde kabul edilecektir.  

 

WS No: 14 
SİMETRİ-ASİMETRİ 

  

Cevdet Nacar, Öğr. Gör. M.Ü. Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı. 

 
Sağ el,sol el kullanımı, kalp,karaciğer gibi iç organların yerleşimi, makromolekülleri oluşturan aminoasitler ve 
şekerlerde bulunan moleküler asimetrilerin kökeni ve birbirleriyle ilişkisi hakkında etkileşimli bir çalışma. 
 
WS No: 15 
Erasmus Değişim Programı 

  

Ümit Şehirli, Doç.Dr. M.Ü. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı. 

Ceren Kaypak 
 
Değişim programı hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 
 

 
 
WS No: 16 
BEYİN PERFÜZYONU 

 

Safiye ÇAVDAR, Prof.Dr. M.Ü. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı. 

 

Bu atölye çalışmasında beyin perfüzyonu konusunda bilgi kazanma, gözlem yapma şansına sahip olacaksınız. 
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WS No: 17 
ECZACILIK FAKÜLTESİNDE MERHEM YAPIMI 

 

Canan AKARSU  Eczacılık fakültesi öğrencisi 

Farmasötik teknoloji, ilaç şekli üretimiyle, bu üretimde kalite güvencesini temin eden her türlü aşama ile üretilmiş 
olan ilaç şekillerinin biyoyararlılığı ve stabilitesi, yardımcı maddelerin özellikleri ile yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin 
geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. Bir Eczacılık Ana Bilim dalıdır. Galenik Farmasi ismiyle de anılır. 

“Tekno” laboratuarımızdaki bu atölye çalışmasına katılanlar ilaç yapımı hakkında bilgi edinip, “çinko oksit merhemi” 
yapım aşamalarına tanıklık edeceklerdir. 

 

WS No: 18 
 EĞİTİM DİLİ VE GELECEĞİMİZ 

 

Berrak YEĞEN, Prof.Dr. M.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. 

 

Öğrencilerin tıp eğitimi dilinin uygunluğu konusunda düşünmeye sevk etmek, bunun sonucunda çıkacak olan 
düşünce ve önerileri birlikte değerlendirilip rapor olarak sunmaktır. Aynı zamanda tıp eğitiminde beklentilerimizi 
belirleyip şu an Marmara’da bulunan mevcut durum için istek ve önerilerimizi belirtmektir. 
 
 
WS No: 19 
ELEKTRON MİKROSKOBİ PREPARASYONU 

  

Serap Şirvancı, Doç.Dr. M.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı. 

 Dilek Akakın, Uzman Doktor M.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı 

 

Atölye çalışmasının amacı, elektron mikroskopide biyolojik örneklerin hazırlanması için kullanılan yöntemler ve 
örneklerin elektron mikroskobunda incelenmesi ile ilgili genel bilgi edinmektir. Bu konularda anlatım, 
demonstrasyon ve uygulamaların yer alacağı yarım günlük bir program içinde öğrencilere bilgi ve deneyim 
kazanma imkanı sağlanacaktır. Atölye çalışmasında dokulara elektron mikroskopik takip işlemlerinin uygulanması, 
dokulardan kalın kesit alınması, kesitlerin boyanarak elektron mikroskobunda incelenecek alanın belirlenmesi ve bu 
alandan grid üzerine ince kesit alınması, alınan ince kesitlerin zıt boyamasının yapılması konularında uygulamalı 
eğitim verilecektir. Hazırlanan örneklerin elektron mikroskobunda incelenmesi ve fotoğraflanmasının 
demonstrasyon ve uygulamaları yapılacaktır.   

 
WS No: 20 
GOLF 

 

Mustafa Karahan, Prof.Dr. M.Ü. Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı. 

Selim Ergun, Intörn Doktor  

Yiğit Cırdı 
Günümüzde zengin sporu olarak bilinen golf 16. Yüzyılda İskoçların deniz kenarında oynadığı bir oyundur. Bize 
yabancı gelen bu sporla tanışıklığımız televizyonda duyduğumuz birkaç haberden ibarettir. Peki bu sporu tanımaya 
ne dersiniz? Golf hocaları eşliğinde birkaç vuruş bu sporu tanımanıza yardımcı olabilir.  
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WS No: 21 

HİSTOLOJİ IŞIK LABORATUAR ÇALIŞMASI 

  

Şule Çetinel, Doç.Dr. M.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı. 
 Tıp Fakültesi öğrencilerinin Laboratuarlarında inceledikleri ışık mikroskobu preparatlarının nasıl hazırlandığı 
konusunda bilgi edinmelerini sağlamak 

 Fiksatif 
 Alkol serileri 
 Parafine gömme 
 Kesit alma 
 Boyama 
 Mikroskop incelemesi 

Aşamalarının bizzat çalışılması sağlanacak.  

 
WS No: 22 
KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ 

  

İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu,  
İKGT, bu konuya meraklı amatör kişiler tarafından kurulmuş olup düzenli seminerler ve gözlemler ile bu konuyu 
topluma tanıtmaya çalışan bir gruptur.   
 
Sizler de tüm küçük ötücü kuşlara “serçe”, tüm beyaz kuşlara “martı” demek istemiyorsanız, başınızı 
kaldırdığınızda tepenizde uçan kartal, şahin gibi yırtıcı kuşları tanımak istiyorsanız, işte önünüzde yeni bir dünya 
açacak olan doğru workshoptasınız. Katılımcıların teorik eğitimi takiben uygulamalı gözlem imkanı bulacağı bu 
seminere varsa dürbününüzü de getirmeyi unutmayın. Workshop, tamamen amatör zihniyetle bu konuda 
çalışmalarını sürdüren İstanbul Kuş Gözlem Topluluğundan gönüllülerin katkılarıyla düzenlenmektedir.      
 

WS No: 23 
OSMANLI TARİHİ 

  

Goncagül Haklar, Prof.Dr. M.Ü. Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı. 

 
Osmanlı tarihine bambaşka bir açıdan bakıyor, öncelikle karanlıkta kalmış ilginç olayları hatırlıyoruz. Çelebi 
Mehmet’in büyük sırrı ne? “Beni seven arkamdan gelsin” sözü hangi şehzadeye ait? İstanbul’un fethinde 
Çemberlitaş nasıl bir rol oynadı? Bizans’ı dize getiren Şahi toplarının akibeti ne oldu? Şehzade terbiye etmenin yolu 
kızılcık sopasından mı geçer? Pastırma Türk mutfağına nasıl dahil oldu? Kürekçi Pedro nasıl Osmanlı’nın en aranan 
hekimi oldu? Hangi padişah’ın 130 çocuğu vardı? Fransızları korkutmak için Almanlar Osmanlı İmparatorluğundan 
nasıl bir destek aldı? Namık Kemal Osmanlı İmparatorluğuna kaç yıl ömür biçti? Padişahların ölüm nedenleri 
nelerdir? Üç kıtaya yayılmış 600 yıllık Osmanlı imparatorluğunun tarihindeki önemli dönüm noktaları... Neden-
sonuç ilişkileri...ve yepyeni konular…. 
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WS No: 24 
KUŞAKTAN KUŞAĞA ICP, 10. YILINDA MaSCo 

  

Çağrı Kalaça, Doktor – Aile Hekimliği Uzmanı 

Emrah Kırımlı, Doktor - Aile Hekimliği Uzmanı 

Naşide Mangır, Doktor Üroloji Asistanı 

David T. Thomas, Doktor Çocuk Cerrahisi Asistanı 

İlkay Ergenç, M.Ü. Tıp Fakültesi Öğrencisi 

 
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2001 yılından itibaren ICP programı altında mezuniyet öncesi öğrenci 
araştırmaları yürütülmekte ve bu araştırmaların sonuçları her yıl MaSCo(Marmara Student Congress)’da 
sunulmaktadır. O günden bugüne MaSCo’da: tam 9 kongrede 681 öğrenci araştırması poster veya sözel olarak 
sunulmuş, sayısız konferans, panel, atölye çalışmaları gerçekleşmiş.  

9. Yılında MaSCo kendisini araştırdı… Sonuçlar çarpıcı! Şöyle diyor bir mezunu ICP hakkında; “O zamanlar angarya 
gibi görünen şeylerin ileride ne kadar işinize yarayacağını anlatamam, bakterinin hücre duvar molekülleri unutulur 
ama o tecrübeler size hep avantaj sağlayacaktır… Marwardlı doktorlar her zaman bir adım öndedir…”  

Merakımız sürüyor… Bu gelenek nasıl başladı, bu programı kimler neden kurdu? Ya mezunları onlar ne düşünüyor 
bu program hakkında, nedir Marwardlılar ayrıcalıklı kılan? Ve elbette bizler… Acaba ülkemizde ve dünyada eşi 
benzeri bulunmayan bu geleneğin, yaşadığımız paha biçilmez deneyimin ne kadar farkındayız? 

Marmara Öğrenci Kongresi, kurucularını ve mezunlarını öğrencileriyle buluşturuyor. Hayalden 10 yıllık dev bir 
geleneğe MaSCo ve ICP öğrenci araştırma deneyimi…     

    

WS No: 25 
RESİM 

Naciye TURGUT  
 

Kuru boya ve kara kalemle desen çalışması yapılacaktır. 
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