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Özlen Atuğ, Deniz Duman, Begüm Yıldızhan, Üroloji Anabilim Dalı, Okan Erdoğan
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Program

24 Mayıs 2012 Perşembe

Açılış Opening Ceremony

Panel
Tüm Yönleriyle Medikal Abortus

Abortion Across-The-Board 

Prof. Dr. Yıldız Akvardar
Prof. Dr. Tolga Dağlı, Doç. Dr. Tevfik Yoldemir, Dr. Gürkan Sert, 

Dr. Tolga Güven

09:00-09:30

Kahve Arası -  Coffee Break10:45-11:00 

Sözel Sunumlar 1   Oral Presentations 111:00-12:00

Sözel Sunumlar 2   Oral Presentations 212:00-13:00

Atölye Çalışmaları Workshops14:00-17:00

Öğle Yemeği    
Lunch 

13:00-14:00

Parti   
Garden Party17:00-19:00

09:30-10:45
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Program

25 Mayıs 2012 Cuma

Kanserde Hedefe Yönelik Tedaviler  
Targeted Therapies for Cancer

Prof. Dr. Serdar Turhal, Prof. Dr. Fulden Yumuk, 
Doç. Dr. Faysal Dane, Uz. Dr. Muharrem Koçar

Poster Tartışması  Poster Discussion
& Kahve Arası Coffee Break

09:00-10:15

Sözel Sunumlar  Oral Presentations 11:15-12:15

Konferans  Conference 
Avrupa Resim Sanatı Geleneğini Tıp Eğitiminde Nasıl 

Kullanabiliriz?
Utilization of European Painting Tradition in Medical Education

Prof. Dr. Şefik Görkey

13:30-14:30

Kahve Arası –  Coffee Break14:30-15:00

Öğle Yemeği    
Lunch 

12:15-13:30

Ödül Töreni ve Kapanış
Presenting the Awards and Closing Ceremony

R Salonu,  R Hall
15:00-16:30

10:15-11:15
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Konferanslar
Conferences



MaSCo2012

İlk Gün First Day
Açılış Openin - Panel

24 Mayıs 2012
R Salonu  R Hall

09:00 – 09:30  Açılış Opening

Prof. Dr. Hasan Batırel’in katılımıyla (Dekan Dean) 
Furkan Sökmen, Pınar Günay

09:30 – 10:45  Panel Panel

Tüm Yönleriyle Medikal Abortus

Abortion Across-The-Board
Başkan/Chairman:

Prof. Dr. Yıldız Akvardar, M.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Katılımcılar/Participants:

Prof. Dr. Tolga Dağlı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tevfik Yoldemir
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Dr. Gürkan Sert, Dr. Tolga Güven
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Bu oturumda vakalar eşliğinde medikal abortus olgusu ele alınacak. Bu süreçte karar mekanizmaları nasıl işliyor, 
ilgili taraflar açısından güçlükler ve olası problemler neler? Bu soruların yanıtlarına ilgili disiplinlerin bakışıyla 

yanıtlar verilecek.  
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İkinci Gün  Second Day
Panel Panel

25 Mayıs 2012
R Salonu  R Hall

09:00 – 10:15 Panel Panel

Kanserde Hedefe Yönelik Tedaviler 
Targeted Therapies for Cancer

Başkan/Chairman: 
Prof. Dr. Serdar Turhal, M.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Katılımcılar/Participants: 
Prof. Dr. Fulden Yumuk, 
MÜTF Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi
Doç. Dr. Faysal Dane, 
MÜTF Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi
Uz. Dr. Muharrem Koçar,
MÜTF Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi

Bu oturumda, kanser tedavisinde yeni hedefler ve bunlara yönelik yeni ilaçlar hakkında bilgilenme
imkanı bulacağız.  

Yasemin Geriş (moderatör)
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İkinci Gün  Second Day
Konferans Conference 

25 Mayıs 2012
R Salonu R Hall

13:30-14:30 Avrupa Resim Sanatı Geleneğini Tıp Eğitiminde Nasıl Kullanabiliriz?
Utilization of European Painting Tradition in Medical Education

Prof. Dr. Şefik Görkey, MÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Moderatör: İrem Carus

Tıp ve Sanat. Batı dünyasında gelişen resim sanatı özelinde sanat ve tıp arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Ya tıp eğitimi?
Tıp eğitiminde de sanattan, özellikle resim sanatından yararlanmak mümkün müdür? Resim sanatı, tıp öğrencilerine ne gibi

fırsatlar, olanaklar sunuyor? İşte bu soruların cevaplarına yanıt aranacak bu oturumda.

15:00-16:00 Ödül Töreni ve Kapanış
Presenting the Awards and Closing Ceremony

Sezin Bayraktar
Furkan Sökmen  

Öğrenci Müzik Grubu “ Cardiac Impression”ın katılımıyla



Sözel Sunumlar
Oral Presentations

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

o Dönem 3 – Hastalarımız ve Hastalıklar
Year 3 – Our Patients and the Diseases (OP&D)
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1. TÜRKİYE’DEKİ  0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUK SAHİBİ ANNELERİN GEBELİK SÜREÇLERİNİN VE DOĞUM ŞEKLİ
SEÇİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. 0-2 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE İLAÇ KULLANIM DAVRANIŞLARI
3. TOPLUMDA ANNE SÜTÜ VERME EĞİLİMİ VE BUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
4. DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE AİLE YÜKÜ DEĞERLENDİRMESİ

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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11:00-12:00

ANNELER
Dönem I Amfisi

Year I Hall

Oturum Başkanı Moderator
Batuhan Tuzak
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TÜRKİYE’DEKİ  0-5 YAŞ GRUBU ÇOCUK SAHİBİ ANNELERİN GEBELİK SÜREÇLERİNİN VE 
DOĞUM ŞEKLİ SEÇİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dizi  A., Özmen D., Köksal Ş., Akbulak EB., Kaçmaz  ŞG.

Giriş: Gebelik,doktor izlemleriyle devam etmesi gereken ve daha sonra doğumla sonuçlanan bir süreçtir. Doğum,ana rahminin
ardı ardına gelen istemsiz kasılmaları ile başlayan ve bebeğin anne vücudunun dışına çıkması ile sonuçlanan olaydır.Türkiye Sağlık
Bakanlığı’nın yönergesine göre gebelik takibinde 4 izlem yapılır.          
Amaç: Seçilen illerde 5 yaş altı çocuğu olan annelerin doğum öncesi bakım düzeylerini ve doğum şekillerini etkileyen faktörleri
saptamak amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Türkiye genelinde seçilen 5 bölgedeki 4 ilde ve 2 ilçede son çocukları 5 yaş altında
olan 240 anneye, aile sağlığı merkezlerinde ocak–şubat 2012 döneminde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların tanımlayıcı
sosyodemografik özelliklerini, obstetrik öykülerini,  gebeyken verilen danışmanlık hizmetlerini, doğum şekillerini irdeleyen 30
sorudan oluşan anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Veriler SPSS 11.0 programında frekans değerleriyle, ki
kare testi ve tablolarıyla p<0,05 alınarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmada incelenen 240 annenin yaş ortalaması 31,33±5,48’tür. Bunlardan 102’si (%42,5) yüksek öğrenim mezunu,
131’i (%54,6) çalışmakta ve 111’inin (%46,3) ailelerinin toplam aylık geliri 2500 tl üzeridir. Gebeliği süresince doğum öncesi
bakım hizmetini alan 212 (%88,3) kadındır. Rutin kontroller dışında 192’sine (%80) 3’lü tarama testi uygulanmıştır. 140’ı(%58.3)
doğumunu özel hastanede yapmış, 128’i(%53,3) ise bebeğini sezaryen doğumla (genel ve epidural anestezi ile) dünyaya
getirmiştir. Ki kare analizinde katılımcıların yaşadığı yerle doğum şekli kararı arasında, yaşadığı yerle 3’lü tarama testi uygulanması
arasında, son doğum şekliyle bir sonraki doğumunda tercih edecekleri doğum şekli arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
bulunmuştur (p<0,05). 
Sonuç: Annelerin %88,3’ünün doğum öncesi bakım almış olmaları ve %53,3’ünün doğumunu sezaryen ile yapmış olmaları
incelenmesi gereken önemli bir sonuçtur.

Danışman: Dr. Işıl Maral

0-2 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE İLAÇ KULLANIM DAVRANIŞLARI

Arslan İ., Çakır M.N., Havyarimana D., Kaplan A., Özer M.

Giriş: Günümüzde ilaçlara ulaşımın kolaylaşmasıyla ilaç kullanımı artmaktadır. Doğru ilaç kullanımı için doğru tanı, hastalığın
patofizyolojisi, semptomları ve etiyolojisine uygun ilaç seçimi, seçilen ilacın uygun dozda kullanılması ve tedavinin
gerçekleştirilebilirliği önemlidir. Bilinçsiz ilaç kullanımı hastanın ilaçtan faydalanamamasına, hatta belki zarar görmesine,
mevcut hastalığının teşhis ve tedavisinin gecikmesine sebep olabilir. Çocuk hastalarda yanlış ilaç kullanımının kalıcı hasarlara
yol açması bakımından önemli olduğunu düşünüp, bunu etkileyen faktörleri araştırmayı hedefledik.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir araştırma olup iki Aile Sağlığı Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çocuklarını aşı için getiren
annelerden anketi cevaplandırmayı kabul edenlere yüzyüze bir anket uygulandı. Ankette 14’ü çoktan seçmeli olmak üzere
toplam 19 soru ve 3 bölüm bulunmaktadır. Bölüm 1 sosyo demografik özellikleri, Bölüm 2 reçetesiz ilaç kullanımını ve Bölüm
3 ise genel ilaç kullanım davranışlarını sorgulamaktadır. Anketimiz 20 Şubat-24 nisan tarihleri arasında aşı için gelen 125
anneye uygulandı ve veriler SPSS 17.0 programında analiz edildi.
Bulgular: Analize göre kız çocuğu olanlar grubun %52,8’ini oluşturuyor. Çocukların %32,0’ı 13-18 aylık yaş aralığında.
Anketi cevaplandıranların %46,6’sı ilköğretim okulu mezunu ve %68,8’i ev hanımı. Katılımcıların %33,6’sı son 6 ayda
çocuğuna reçetesiz ilaç vermiştir. Onların  %45,2’si çocuğuna son 6 ayda 2 kere reçetesiz ilaç vermiştir. Yine reçetesiz ilaç
kullanmış olanların %42,8’i yüksek ateş şikayeti için Calpol adlı ilacı kullanmıştır. Reçetesiz ilaç kullananlara doktora gitmeme
sebepleri sorulduğunda %47,6’sı “ciddi bir şikayet değildi” şıkkını seçmiştir. Katılımcıların %74,4’ü ilaçların son kullanma
tarihlerini her zaman kontrol ettiklerini belirtmiştir. Daha önce  çocuğuna  -muayenesiz- ilaç yazması için doktora ricada
bulunanların oranı %28,8’dir.
Sonuç: Anneler, çocuklarının semptomatik tedavisi için genellikle reçetesiz ilaç kullanmaktadırlar. Anket ASM’de
uygulanmasına rağmen, otomedikasyon oranı beklenenden yüksek çıkmıştır. Çocukta reçetesiz ilaç kullanımının annenin
eğitim durumu ile ilişkili olmadığı görülmüştür.

Danışman: Dr. Emel Lüleci 
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TOPLUMDA ANNE SÜTÜ VERME EĞİLİMİ VE BUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Bayraktar S., Eroğlu B., Yılmaz M.A., Mısır M.E.

Giriş: Anne sütü doğumdan sonraki ilk altı ay süresince bebeğin fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçlarını tek başına sağlayan ideal
bir besin kaynağıdır. Emzirmeye başlama alışkanlığı ülkemizde yaygındır, ancak ek gıdaların erken dönemde verilmesi önemli bir
sorundur.
Amaç: İstanbul’un farklı ilçelerindeki aile sağlığı merkezlerine (ASM)  başvuran 6-24 aylar arasında bebekleri olan annelerin
emzirme süresini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemektir. 
Yöntem: İstanbul’un farklı ilçelerindeki ASM’lerine Ocak 2012-Nisan 2012 tarihleri arasında herhangi bir nedenle başvurmuş 6-
24 aylar arasında bebeği olan 89 anne ile görüşülmüştür. Anket formları anneler ile yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır.
Bulgular: Araştırmamıza 29’u (%32,6) 6-9 aylık, 27’si (%30,3) 9-12 aylık, 16’sı (%18,0) 12-15 aylık ve 17’si(%19,1) 15-24
aylık bebeği olan 89 anne katılmıştır.  Annelerin %87,6’sının gebelik yaşı 18-35 arasındayken,  %12,4’ünün gebelik yaşı 35’ten
fazladır. Aynı zamanda  annelerin %46,1’i çalışmaktadır. Araştırmamızı uyguladığımız annelerin bebeklerinden %69,7’si 6 aydan
çok anne sütü ile beslenmişken, %30,3’ünün 6 aydan önce anne sütü alınımı kesilmiştir. Annelerden, bebeklerini 6 aydan çok
emzirenlerin %53,2’si çalışmıyorken, %46,8’i çalışmaktadır. Ayrıca bebeklerini 6 aydan çok besleyen annelerin %66,1’i normal
doğum yapmışken, %33,9’u sezaryen ile doğum yapmıştır. Bununla beraber 6 aydan çok emzirilen bebeklerin %88,7’sinin doğum
kilosu 2500 gramdan fazladır. Yine bu bebeklerin %48,4’ü ailenin ilk çocuğu iken, %51,6’sının kendinden büyük kardeşleri vardır.
Bebeklerini 6 aydan çok besleyen annelerin %52,6’sı ek gıdaya 6 aydan sonra başlamışken, %47,4’ü ek gıdaya 6 aydan önce
başlamıştır.
Sonuç: Araştırmamıza göre; normal doğum, ailenin birden fazla çocuğunun olması, ek gıdaya 6 aydan sonra başlanması ilk 6 ay
anne sütü verme eğilimini arttıran faktörlerdir. Toplumumuzda erken ek besinleri verme ve erken sütten kesme sorunu nedeniyle
anneler bilinçlendirilmeli ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemeye özendirilmelidir.

Danışman: Dr. Işıl Maral

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE AİLE YÜKÜ DEĞERLENDİRMESİ

Aigbovbiosa M., Çakan Y., Çebi M.A., Ütük B. 

Giriş: Down sendromu genetik düzensizlik sonucu insanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumu ve
bunun sonucu olarak bireyde oluşan değişikliklerin tümüne verilen isimdir. Down sendromlu çocuğa sahip ebeveynler, çocuğun
fiziksel ve zihinsel gelişiminin belirgin şekilde ortalamanın altında olmasıyla büyük yük altına girmektedirler. 
Amaç: Down sendromlu çocuğu olan ebeveynlerin evlatlarından dolayı oluşan yüklenmeyi sosyo-ekonomik durumlarına göre
değerlendirmek.
Yöntem: Katılımcılara 2 tanesi açık uçlu olmak üzere 2 bölümden oluşan 34 soruluk anket ve 22 soruluk bakım verme yükü
ölçeği (min:0, max:88 puan ve yüksek puan=artmış yük) uygulanmıştır. Anket ve ölçek Down Türkiye Derneği’ne kayıtlı
ebeveynlere yüz yüze, telefon, mail yoluyla uygulanmıştır.  85 anketten 71 geri bildirim alınmıştır. Elde ettiğimiz veriler SPSS
17,0 programında analiz edilmiştir.
Bulgular: Down sendromlu çocuğu olan ebeveynlerin %59,2’si kadın %40,8’i erkekti (n=71). Kadınların yaş ortalaması 39,4
(±9,6) , erkeklerin yaş ortalaması 41,7 (±7,7)dir. Katılımcıların %63ü Down sendromlu çocuğa sahip olmadan önce Down
sendromu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Ebeveynlerin %76sının çocuklarının Down sendromlu olduğunu
doğumdan sonra öğrendikleri ortaya çıktı. Aile yükü değerlendirme ölçeğinde ortalama ölçek puanı 28,9 (±10,4; min:13,00,
max:67,00) çıkmıştır. 
Sonuç: Down sendromlu çocuğun yaşı ile aile yükü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ailelerin eğitim durumlarına göre
Down sendromu hakkında sahip oldukları bilgi düzeyi paralellik göstermektedir. Ebeveynlerin bir kısmı doğum öncesinde tarama
testlerini yaptırmalarına rağmen çocuklarının Down sendromu riski taşıdığını öğrenememiştir. Doğum öncesinde amniosentez
yaptırılmamasının bir nedeni de doktorun bu konuda bilgi vermemiş olmasıdır. Aileler genel olarak çocuklarının bakımı konusunda
ekonomik olarak kendilerini yeterli görmektedirler. Ebeveynler çocuklarının geleceği hakkında endişe duymaktadır.   

Danışman: Dr. A. Nilüfer Özaydın  
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5. ULUSAL YAZILI MEDYADA KADINA ŞİDDETİN ELE ALINIŞ BİÇİMİ
6. KADINLARDA SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖR VE ALGILARIN BELİRLENMESİ 
7. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1, 2 ve 3 KIZ ÖĞRENCİLERİNİN MEME KANSERİ ve

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM ve UYGULAMA DURUMLARININ
BELİRLENMESİ

8. SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK SAHİBİ AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİN 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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ULUSAL YAZILI MEDYADA KADINA ŞİDDETİN ELE ALINIŞ BİÇİMİ

Akşahin E., Auwal Abdulhamid N., Türkmenoğlu N., Yazıcı S.

Giriş: Kadına yönelik şiddet, yaygın bir toplumsal sorundur. Dünyanın her yerinde, her yaşa karşı uygulanan önemli bir insan hakkı ihlalidir.
Amaç: Gazetelerde yayınlanan kadına yönelik şiddet haberlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Şiddetin uygulayanlar, maruz
kalanlar ve medya tarafından nasıl ifade edildiğinin incelenmesi; şiddetin şekli ve sonuçlarının tespit edilmesi; son olarak, haberler
ışığında hukuksal sürecin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Yöntem: Kalitatif bir çalışmadır. Dört farklı ulusal gazete (Cumhuriyet, Posta, Sabah, Zaman) 3 ay (Kasım-Aralık 2011, Ocak 2012)
boyunca her gün taranmış ve kadına şiddetle ilgili haberler çıkarılmıştır. Sonrasında haberlerin içerik analizi yapılmış ve bu analizlerden
kalkılarak temalar oluşturulmuştur. Bir haber en az iki kişi tarafından okunmuş ve analiz edilmiş, son değerlendirme grup olarak yapılmıştır.
Bulgular: İncelenen gazetelerde şiddetin en fazla eş tarafından uygulandığı, bunu erkek kardeş ve akrabalık bağı bulunmayan
erkeklerin takip ettiği görülmüştür. Şiddete en çok eşlerin maruz kaldığı, bunu kız kardeş ve çocukların izlediği saptanmıştır.
Şiddet çoğunlukla bıçaklama, tecavüz ve darp şeklindedir. Taranan üç gazetede şiddet genellikle tarafsız olarak ifade edilmiş,
zaman zaman 2 tarafın da iddialarına yorumsuz olarak yer verilmiştir. Bir gazetede ise eleştiriler ve şiddeti uygulayanın aleyhinde
yorumlar dikkat çekmektedir. Şiddeti uygulayanların ifadelerine bakıldığında şiddeti haklı bulanların (“beni aldattığına inandım,
dövdüm”, “fuhuş yapıyordu, hak etti”) çoğunlukta olduğu; maruz kalanların ifadelerinde ise, mağdur olduklarını (“koca dayağı
canıma tak etti”) belirtenlerin yanında hak ettiğini düşünenlerin (“kocamın buna hakkı var”) de bulunduğu görülmüştür. Gazete
haberleri ışığında hukuksal sürece bakıldığında genel olarak tutuklama, gözaltına alınma ya da hapis cezası görülmüştür.
Sonuç: Araştırmamızda şiddeti uygulayanların gerekçe olarak daha çok namus kavramını öne sürdükleri, mağdurların “şiddete karşı
sessiz kalmayın“ mesajıyla şiddete karşı önlemler alınması konusunda Devlet’ten yardım bekledikleri, gazetelerin ise haberleri
yansıtmanın yanında konuyla ilgili toplumsal duyarlılık ve bilinci artıracak bir tutum izlemedikleri saptanmıştır.

Danışman: Dr. Mehmet Ali Gülpınar

KADINLARDA SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖR VE ALGILARIN BELİRLENMESİ 

Akyıldız İ.H., Demirtas E.,Lay N.Y., Topçu K.

Giriş: Sosyal, kültürel ve çevresel koşullar, sağlık algısı, sağlık hizmetlerine erişimi ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı etkileyen
konular bireyin sağlık davranışını etkilemektedir.  
Amaç: Toplumumuzdaki kadınların sağlık-hastalık algılarını ve sağlık davranışlarını ortaya koymak ve bu davranışların sosyo-
demografik ve kültürel özelliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem:  Araştırmamız niteliksel tipte olup, belirli bir örneklem seçilmemiştir. Evreni farklı sosyal ve kültürel özelliklere sahip 17-77 yaş
aralığında, toplam 31 kadın oluşturmaktadır. Çalışma öncesi araştırmacılar konu ve yöntem hakkında bilgilendirilmiş, sosyo-demografik
özellikleri sorgulayan 9 soruluk anket uygulanmıştır. Görüşmeler yüz yüze yapılmıştır.Her odak görüşmesindeki ses kayıtları ve  gözlemci
notları iki araştırmacı tarafından çözümlenerek tematik olarak analiz edilmiş,iki analiz ortaklaştırılarak araştırma bulgularına erişilmiştir. 
Bulgular: Görüşmelerin analizinde doktorun tavrı, cinsiyeti, güven verebilmesi, ulaşılabilir olması,  bireyin algısı gibi konuların
hastane ve doktor seçimlerini etkilediği anlaşılmıştır. Katılımcının doktorlara  güven eksikliğinin geleneksel tedavilere yönelimi artırdığı
saptanmıştır. Bireylerin  sağlık hizmetlerinden yararlanamama nedenleri arasında, komplikasyon korkusu, utangaç olmaları, maddi
olanakları, uygun hizmetin sunulmadığını düşünmeleri veya  ileri tarihe verilen randevular sayılabilir. Diş sağlığıyla ilgili hizmetler en
güç ulaşılanların başında gelmektedir.Katılımcıların Aile Sağlığı Merkezlerinden yararlanamadığı; bunun, teknolojik donanım eksikliği,
kalabalık oluşu, doktorun tavrı, bilgisiye güvensizlik gibi sebeplerden kaynaklandığı belirtilmiştir. Özellikle kadın sağlığı  hizmetlerinden
yararlanmada  bekarlar, evli olsalardı  durumun farklı olacağını, evli katılımcılar ise değişiklik olmayacağını belirtmektedir. Katılımcılar
bu hizmeti muayene şekli, utanma duygusu, toplumsal tabular, dini gerekçeler ve önyargılar nedeniyle alamadıklarını, doktora
anlatmakta zorlandıkları konular olduğunu, bunların başında cinsellik, psikolojik problemlerin geldiğini vurgulamıştır.
Sonuç: Bireyin sağlık algısını belirleyen sosyal, kültürel özellikleri, sağlık sisteminden ve sağlık çalışanlarından kaynaklanan
problemlerin bireyin sağlık hizmetinden gerektiği gibi yararlanmasını  büyük ölçüde etkilemektedir. Özellikle sağlık çalışanlarının
mesleki eğitimlerinin sağlık algısını etkileyen sosyokültürel faktörleri dikkate alan bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi, iletişim
becerileri ve davranış gelişimini sağlayacak öğrenme stratejilerinin kullanılması, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde özellikle
kadın sağlığı konusunda hizmetten yararlanmayı etkileyen faktörlerin dikkate alınması, kadın sağlığı konusunda karşılanmayan
gereksinimin giderilmesi anlamında son derece önemlidir. 

Danışman: Dr. Özlem Sarıkaya
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1, 2 ve 3 KIZ ÖĞRENCİLERİNİN MEME
KANSERİ ve KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM ve UYGULAMA
DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Solmaz M., Ballı M., Böyük M., Ünlübaş Y.

Giriş: Meme kanseri, genel olarak birçok ülkede kadınlarda en sık görülen kanser türü ve ölüm nedenidir. Düzenli aralıklarla
kendi kendine meme muayenesi uygulaması meme kanseri erken tanısında önemli bir yer tutmaktadır. Bu araştırmanın amacı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 kız öğrencilerinin meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi
konusundaki bilgi, tutum ve uygulama durumlarının belirlenmesidir.
Yöntem: Araştırma kesitsel niteliktedir. Veriler Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 amfilerinde yüzyüze uygulanan
çoktan seçmeli ve 26 sorudan oluşan bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Evren 213 kişidir; tümüne ulaşılması hedeflenmiş olup
158 kişiden(%74,1) geri bildirim alınmıştır. Elde edilen verilerin sonuçları SPSS-17 programında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan 158 kişiden 56’sı(%35,4’ü) kendi kendine meme muayenesi yaptığını belirtmiştir. Daha önce kendi
kendine meme muayenesi yapmamış olan 102 kişinin %50’si ise nasıl yapıldığını bilmediğini belirtmiştir. Araştırmaya katılanların
%91,1’i memede ele gelen şişkinliği meme kanserinin en sık karşılaşılan belirtisi olarak görmektedirler. Katılımcıların %83,5’i
kendi kendine meme muayenesinin meme kanserinin erken tanısında önemli bir yer tuttuğunu düşünmekteyken; %41,8’i aynı
zamanda mamografi çektirmenin de etkili olduğuna inanmaktadır. “Eğer sizde meme kanseri saptanmış olsaydı ne yapardınız ?”
şeklinde sormuş olduğumuz soruya katılımcıların %51,9’u “Mememin yalnızca hasta kısmının alınmasını isterdim” cevabını
vermiştir. Araştırmaya katılanların %32,3’ü meme kanseri ile ilgili bilgileri en çok doktordan öğrendiğini belirtmiştir.
Sonuç: Araştırmaya katılanların tıp fakültesi öğrencisi olmalarından dolayı meme kanseri ile ilgili genel bilgi düzeyleri yüksektir.
Meme kanserinin erken tanısında kendi kendine meme muayenesinin öneminin bilinmesine rağmen uygulanma düzeyi yeterli
değildir. Tıp eğitiminde daha üst noktalara ulaştıkça meme kanseri ile ilgili genel bilgi düzeyinin artmasının yanı sıra pratik
uygulama durumlarının da geliştirilmesi gerekmektedir.

Danışman: Dr. Serdar Turhal

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK SAHİBİ AİLELERİN YAŞAM KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ

Aslan S., Yıldırım S., Yıldız Y., Alhan Ö.  Karaman K.

Giriş: Serebral Palsi, merkezi sinir sisteminin hareket, işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı aktivite kısıtlamasına neden
olan, ilerleme göstermeyen kalıcı hareket ve postür bozukluğudur. Bu çocuklar ömür boyu bakım gerektirmektedir. 
Amaç: Araştırmanın amacı, T.C. Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Eğitim öğretim Rehabilitasyon Merkezi’ne başvuru
yapan “Serebral Palsi” tanısı almış çocukların ailelerinin yaşam kalitesinin belirlenmesi, yaşam kalitelerini etkileyen faktörlerin
araştırılması ve anne ile babaların bu açılardan karşılaştırılmasıdır. 
Yöntem: Merkeze rehabilitasyon için gelen ebeveynlere 21 sorudan oluşan sosyo-demografik anket ile 27 sorudan ve 4
alandan(fiziksel, psikolojik, sosyal ilişki, çevre) oluşan yaşam kalitesi ölçeği uygulanmıştır. Yaşam kalitesini değerlendirmek için
WHO tarafından hazırlanan ve Türkiye’ye uyarlanan WHOQOL-BREF TR formu kullanılmıştır. WHOQOL-BREF TR formundaki skorlar
yaşam kalitesi skor değeri minimum 26(%0),maximum 130(%100)’dur. Veriler SPSS 17 programında Pearson Korelasyon Testi,
Fisher Exact Test, ANOVA yardımıyla analiz edilmiştir.
Bulgular: Anket formu 53 ebeveyne uygulanmıştır. 53 anketin 37 tanesi anneye (%69,8), 16 tanesi babaya (%30,2)
uygulanmıştır.  Ailelerin aylık gelirleri iki aralıkta yoğunluk göstermektedir 631-1290 TL (%34,0) ve 2000 TL üzeri (%34,0) .
Annelerin %91,8’i çalışmazken babaların ise %87,5 i çalışıyor. SP li çocukların çoğunluğu (% 52,8) 0-4 yaş aralığında
bulunmaktaydı. Anneler babalara göre çocuğun oluşturduğu yükü anlamlı derecede daha fazla üstlenmektedir (p<0,001) ve
çocuğun sorunlarını yüklenme oranı arttıkça YKSO (yaşam kalitesi skor ortalaması) azalmaktadır. Çalışmanın tümünde YKSO
90,52 (%62,03) olarak saptanmış iken, annelerin YKSO değeri 87,70(%59,32) ve babaların YKSO değeri 97,06 (%70,27) olarak
kaydedilmiştir (p<0,005).  Bu farklı skorlar yaşam kalitesi formumuzun 4 alanında da görülmektedir.  
Sonuç: Araştırmamıza göre anneler çocukların bakımında babalardan daha fazla sorumluluk almaktadır. Annelerin yaşam kalitesi
babalara göre daha düşüktür. Çocuğun sorumluluğu üstlenildikçe yaşam kalitesi düşmektedir. Bu sonuçlarla ailelere yardım amaçlı
çalışmaların artırılması, engellilere yönelik gerek ekonomik gerek se sosyal alanlarda yeni projelerin oluşturulması gerektiği görülmektedir.

Danışman: Dr. Gürsu Kıyan
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9. YETİŞKİN WİSTAR SIÇANLARA İNTRASEREBROVENTRİKÜLER YOLDAN VERİLEN GRAYANOTOKSİNİN EEG
VE DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ

10. SIÇANLARDA AKUT PANKREATİTE BAĞLI PANKREAS VE KARACİĞERDE OLUŞAN OKSİDAN HASARDA
KOLİNERJİK YOLAĞIN NİKOTİN İLE UYARILMASININ ANTİ-İNFLAMATUVAR ETKİSİ 

11. NUKLEUS AKUMBENS CORE’DA NOS İNHİBİSYONUNUN SIÇANLARDA NALOKSONLA TETİKLENEN
MORFİN YOKSUNLUK SENDROMUNA ETKİSİ

12. TARAMA AMAÇLI YAPILAN KOLONOSKOPİDE TESPİT EDİLEN POLİPLER ve HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARI

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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YETİŞKİN WİSTAR SIÇANLARA İNTRASEREBROVENTRİKÜLER YOLDAN VERİLEN GRAYAN-
OTOKSİNİN EEG VE DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ

Özkahraman A.,  Ghivi D.,  Karademir B., Tiryakioğlu A.,

Giriş: Grayanotoksin, Ericacea Familyası bitkilerinden Rhodendron Ponticum, Rhodendron Luteum, Rhodendron flavum ile
beslenen arıların ürettiği balın içinde bulunmaktadır. Balın tüketilmesini takiben toksinin dozuna bağlı olarak; hipotansiyon,
bradikardi, AV blok, terleme, bilinç değişiklikleri gibi semptomlar görülmektedir.            
Amaç: Yetişkin Wistar sıçanlara intraserebroventriküler (isv) yoldan verilen grayanotoksinin EEG ve davranış değişikliklerini
gözlemlemektir.
Yöntem: Yetişkin Wistar sıçanlara stereotaksik cerrahi ile isv kanül ve kayıt elektrodu yerleştirildi. İşlem bittikten sonra sıçanlar
iyileşmeleri için bir hafta istirahate bırakıldı. EEG kaydı enjeksiyon öncesi 10 dk bazal, sonrası ilk gruba 90 dk, ikinci gruba 120
dk yapıldı. Enjeksiyon Hamilton yardımıyla yapıldı. İlk gruba 5 ng/ 5 µl, ikinci gruba 50 ng/5 µl grayanotoksin enjeksiyonu yapıldı.
Enjeksiyon sonrası hayvanların davranışlarındaki değişiklikler gözlemlendi ve Microsoft Excel ile gruplandırıldı.  İsv kanülün
yerleşimi için metilen mavisi kullanılarak histolojik doğrulama yapıldı. Bütün deney prosedürleri Marmara Üniversitesi Hayvan
Deneyleri Etik Kurulu’nun izniyle uygulandı (Onay sayısı: 40.2012.mar). 
Bulgular: Grayanotoksinin isv verilmesi hayvanların EEG’sinde herhangi bir değişikliğe yol açmadı. Epileptik deşarj görülmedi.
Grayanotoksin isv verildikten sonra sıçanların tamamında; donakalma, orofasiyal otomatizm, silkinme gözlemlendi. 50 ng/5 µl
grayanotoksin verilen sıçanlardan bir tanesinde  denge bozukluğu, kas kontrolünde zayıflama gözlemlendi.
Sonuç: Grayanotoksinin isv olarak uygulanması yetişkin Wistar sıçanlarda davranış değişikliklerine yol açmaktadır. 

Danışman: Dr. Filiz Onat

SIÇANLARDA AKUT PANKREATİTE BAĞLI PANKREAS VE KARACİĞERDE OLUŞAN OKSİDAN
HASARDA KOLİNERJİK YOLAĞIN NİKOTİN İLE UYARILMASININ ANTİ-İNFLAMATUVAR ETKİSİ 

Atsız A., Başıbüyük C.S., Boz İ.B., Küçükali B.

Giriş: Yaygın görülen ve ölümcül olan akut pankreatitin patogenezinde oksidatif stres önemli rol oynar. Sepsis, iskemi/reperfüzyon
hasarı, hemorajik şok ve artirit gibi inflamatuvar durumlarda kolinerjik yolağın nikotinle uyarılmasının anti-inflamatuvar etki
oluşturduğu ortaya konmuştur. 
Amaç: Akut pankreatit modelinde kolinerjik yolağın nikotinik reseptör agonisti ile uyarılmasının olası anti-inflamatuvar etkilerinin
araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Her iki cinsiyetten Wistar Albino sıçanlar (250-300 g; n=40) rasgele 5 gruba ayrıldı. Gece açlığının ardından anestezi
altında 4 grupta paramedyan kesi ile pankreas-safra ortak kanalı bağlandı (PB); kontrol grubunda kanal bağlanmadan taklit
cerrahi yapıldı. PB gruplarından ikisine cerrahiden 30 dakika önce servikal vagal bölgeye aferent nörotoksin kapsaisin (10 mg/ml),
diğer ikisine ise taşıyıcısı (Tween 80; %10) uygulandı. Kapsaisin ve taşıyıcı uygulanan gruplar tekrar ikişer alt gruba ayrılarak,
cerrahi sonrası 3 gün boyunca serum fizyolojik veya nikotin (1mg/kg/gün) intraperitoneal enjekte edildi. Üçüncü günün sonunda
sıçanlardan dokuya nötrofil göçünü gösteren miyeloperoksidaz aktivitesini (MPO), lipit peroksidasyonun son ürünü olan
malondialdehid (MDA) ve antioksidan glutatyon (GSH) düzeylerini ölçmek ve mikroskopik inceleme yapmak için karaciğer ve
pankreas örnekleri alındı. Veriler çoklu varyans analizi ve Student’ın t-testi ile değerlendirildi.
Bulgular: PB’nin pankreas ve karaciğer MDA düzeylerinde ve MPO aktivitesinde kontrol grubuna göre artışa yol açtığı,  her iki
dokuda GSH düzeylerinin düştüğü gözlendi (p<0.05–0.001). Nikotin tedavisinin hem karaciğer hem de pankreas dokularında
pankreatite bağlı MPO ve MDA artışlarını azalttığı (p<0.05–0.001) ve hepatik GSH’daki azalmayı engellediği gözlendi (p<0.05).
Kapsaisin uygulanması pankreatite bağlı artmış karaciğer MPO aktivitesini azaltırken (p<0.01), pankreas MPO aktivitesindeki
artışın kapsaisine nikotin eklenmesiyle baskılandığı bulundu. 
Sonuç: Kolinerjik yolağın nikotin ile uyarılması PB ile indüklenen akut kolestatik hepatit-pankreatit modelinde dokuya nötrofil
göçünü ve lipit peroksidasyonunu azaltmıştır. Kapsaisine duyarlı vagal aferent nöronların da kolinerjik anti-inflamatuvar
mekanizmada rol aldığı gözlenmiştir. Vagusun kimyasal uyarılmasının dokuya nötrofil göçünü sınırlayıp pro-inflamatuvar
sitokinlerin serbestlenmesini baskılaması, bu tedavinin akut pankreatitte klinik tabloyu hafifletecek bir tedavi seçeneği olarak
araştırılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Danışman: Dr. Berrak Yeğen
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NUKLEUS AKUMBENS CORE’DA NOS İNHİBİSYONUNUN SIÇANLARDA NALOKSONLA TETİKLENEN
MORFİN YOKSUNLUK SENDROMUNA ETKİSİ

Kırbaş A., Kurbanoğlu M., Özegel M., Salı T., Yaşar Ş. R.

Giriş: Nitrik oksitin (NO), morfin yoksunluk belirtilerinde rolü olabileceği ve nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörlerinin naloksonla
tetiklenen morfin yoksunluk sendromunun bazı bulgularını azalttığı gösterilmiştir. Nukleus akumbens (Nacc) opioidlerin de dahil
olduğu pek çok ilacın oluşturduğu ödüllendirici etkinin gerçekleşmesinde anahtar rol oynadığı gibi, bu bölgedeki sinirsel iletide
meydana gelen değişimlerin morfin yoksunluğunda da rol oynadığı düşünülmektedir.
Amaç: Çalışmamızın amacı Nacc core bölgesindeki nNOS aktivitesinin NG-nitro-L-arginine methyl ester  (L-NAME) ile
baskılanmasının sıçanlarda naloksonla tetiklenen morfin yoksunluk sendromu ve lokomotor aktivite üzerine etkilerinin
değerlendirilmesidir.
Yöntem: M. Ü. DEHAMER’den temin edilen 250–300 gr Sprague-Dawley sıçanlar sessiz, sıcaklığı kontrol edilen bir odada 12
saat aydınlık/karanlık siklusunda barındırılmış, yemek ve suya erişimleri kısıtlanmamıştır. Sıçanlara anestezi altında, sıçan beyin
atlasından (Paxinos and Watson, 2007) sağlanan koordinatlara göre bilateral Nacc bölgesine 2 kılavuz kanül yerleştirilmiştir.
Cerrahiyi takiben, hafif eter anestezisinde supraskapüler cilt altı bölgesine birinci gün 75 mg baz morfin içeren 1 pelet, üçüncü
gün 2 pelet yerleştirilmiş, 48 saat sonra, sıçanların bilateral Nacc core bölgesine 0,5ìl LNAME veya yapay beyin omurilik sıvısı
(yBOS) uygulanmıştır. Sonrasında sıçanlara i.p nalokson (2 mg/kg) enjeksiyonu yapılmış ve sıçanlar lokomotor aktivite ölçümüyle
eşzamanlı olarak ıslak köpek silkinmesi (IKS), ağırlık kaybı, pitozis gibi yoksunluk belirtilerinin 15 dakika süreyle gözleneceği
pleksiglas lokomotor aktivite kafesine konularak davranışları kaydedilmiştir.
Bulgular: yBOS’la karşılaştırıldığında L-NAME tedavisi, naloksonla tetiklenen morfin yoksunluk sendromunun ağırlık kaybı, diş
gıcırdatma, diare ve pitozis skoru gibi belirtileri üzerinde bir değişiklik yapmazken, IKS sayısı üzerinde istatistik olarak anlamlı
baskılayıcı bir etki gösterdi. Toplam yoksunluk skorunda ise gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Naloksonla tetiklenen
morfin yoksunluğu sırasında, her iki gruptada, bazal değerlere kıyasla lokomotor aktivitede artış gözlendi. LNAME uygulanan
grupta, bu artış anlamlı olarak baskılandı.
Sonuç: Bu sonuçlar bize Nacc deki NO sentezi inhibisyonunun morfin yoksunluk belirtilerinde rol oynadığını ancak tek başına
sorumlu olmadığını göstermiştir. 

Danışman: Dr. Hasan Raci Yananlı

TARAMA AMAÇLI YAPILAN KOLONOSKOPİDE TESPİT EDİLEN POLİPLER ve HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARI

Aydin A., Gultekin E., Guney S., Kaya F.

Giriş: Polipler, kolon ve rektum mukozasında anormal çoğalma ile lümene çıkıntı yapan yapılar olarak bilinmektedir. Poliplerin
büyük çoğunluğu beniğn özellikteyken, belli başlı poliplerin bir kısmının maliğnite gelişimiyle ilişkisi tespit edilmiştir. Biyopsi ve
polipektomiyi de içeren fleksibl fiberoptik kolonoskopi, birçok gastrointestinal bozuklukta  olduğu gibi poliplerin tanı ve tedavisinde
altın standarttır. Çalışmanın amacı tarama kolonoskopisinde polip tespit edilip, polipektomi işlemi gerçekleştirilen olguların
histopatolojik özelliklerine göre sınıflandırılması ve yapılan endoskopik polipektomilerin başarı oranının tespit edilmesidir. 
Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi’nde 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 tarihleri
arasında yapılan tarama kolonoskopilerine ait raporlar retrospektif olarak incelenmiş, hastaların demografik özellikleri, çıkarılan poliplerin
sayısı, tipi, histopatolojik özelliği ve polipektomi işleminin başarısı analiz edilmiştir. İstatistikler SPSS 17.0 programı ile yapılmıştır.                      
Bulgular: Toplam 894 olgunun 113’ünde polip tespit edilmiştir (%12.6). Olguların  69’u erkek (%61.1), 44’ü kadın (%38.9) idi.
Poliplerin histolojik tipleri incelendiğinde; adenomatöz  polip sayısı 78 (%69), hiperplastik olan polip sayısı 33 (%29.2), juvenil
polip sayısı (%1,8) olarak görülmüştür. Adenomatöz poliplerin 51’i (%45.1) tübüler adenom, 17’si (%15) tübülovillöz adenom ve
10’u (%8.8) villöz adenom olarak saptanmıştır. Olguların 88’inde (%77.9) ilk seansta endoskopik polipektomi işlemi başarılı
olurken, 25 olguda (%22.1) başka seansta polipektomi gerçekleştirilmiştir.
Sonuç: Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi’ne tarama kolonoskopisi
amacı ile başvuran olgularda tespit edilen polipler değerlendirilmiştir. Taranan grupta, neoplazi riski taşıyan adenomatöz polip
insidansı yüksek olarak tespit edilmiştir. Bu olgularda kolon karsinomu gelişmeden polipektomi işlemi ile önlem alınmış olması
tarama kolonoskopisinin değerini yeniden vurgulamaktadır.

Danışman: Dr. M. Ümit Uğurlu, Dr. Cumhur Yeğen
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13. YENİ DİYABET EĞİTİM MODELİ
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Her bildiri için 10 dk sunum, 5 dk tartışma süresi ayrılmıştır. 
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YENİ DİYABET EĞİTİM MODEL

Nyoyandika L., Lima N., Ozdemir C., Semiz M.

Giriş: Yaşlılıkta diyabet kendi kendine bakmanın anahtar rol üstlendiği kronik bir hastalıktır. Bugüne kadar diyabetli yaşlılarda
daha iyi kendi kendine yönetim için birçok diyabet eğitim programı geliştirilmiştir ve bu programlarda tip 2 diyabetli yetişkinlerde
kendi kendine yönetim eğitiminin etkisi test edilmiş ve GHb’ye etkisi rapor edilmiştir. Çalışmalar, eğitim alan hastaların glikoz
değerlerinde gelişmeler göstermiştir. Hepsinde eğitimin bitmesinden 1-3 ay sonra eğitimin yararlarının gerilediği tespit edilmiştir.
Amaç: Bu araştırma ile yaşlı hastalarda yeni düzenlenmiş diyet ve egzersiz eğitimleri içeren çok disiplinli bir programla glisemik
kontrolün sağlanması amaçlanmaktadır.
Yöntem: Katılımcılar, Marmara üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesine gelen hastalardan, uygunluklarına göre araştırma
grubu tarafından seçildi. Tip 2 diyabetli 45 yaş(ortalama=57,05 ± 1,01SD) üzeri 21 hasta, 10 kişilik gruplar halinde 2 aşamalı
eğitime katıldı. Araştırmacılar tarafından programlanan bu eğitim her biri 40-45 dakika süren, beslenme ve egzersiz eğitimi
üzerine odaklanmış 2 bölümden oluşmaktadır. Eğitimin ilk aşamasında posterler, anatomik modeller kullanılarak diyabetin
etiyopatolojisi ve doğru diyetin hastalık üzerine etkisi ve önemi anlatılmaktadır. Eğitimin ikinci aşamasında diyabet hastalarında
egzersizin onemi anlatılmakta ve yarım saat boyunca aerobik, denge egzersizleri yaptırılmaktadır. Son olarak diyabetini kendin
yönet temalı, araştırmacılar tarafından hazırlanan bir şarkı hastalarla beraber söylenir. Hastalar Eğitim sonrası geribildirim almak
için tekrar çağırıldılar. 3 ay sonunda da diyabet eğitimi sonrası biyokimyasal verileri değerlendirmek için tekrar çağırılırar.
Bulgular: Bulgular, 45 yaşından büyük, diyabetli 10-15 kişilik gruplardan oluşan ve her iki seansa katılan hastalardan alındı.
Eğitimden 2 ay sonra, bir telefon anketi yapıldı. Bu ankette, katılımcıların %82,2sinin diyabet eğitiminde verilen talimatlara
uymuştur. %13,8’inde ise eğitim öncesine göre bir değişiklik olmamıştır. SPSS analizi ile eğitim alan hastalarda verilen talimatlara
daha iyi kısa dönem uyum %82,6, fiziksel aktivitede artış%85,7ve diyet uygulamasında gelişmeler%79,3 gözlemlenmiştir. Bu
araştırma grubu ile uzun dönemde hastaların biyokimyasal değerlerindeki genel gelişmeler, hastalık kaynaklı komplikasyonlar ve
hastalığın mortaliteye etkisi takip edilmektedir. 
Sonuç:  Diyet ve egzersiz programlarından oluşan bu eğitim modeli ile glisemik kontrol artarken, özellikle HbA1C, BMİ ve ortalama
kan şekerinde biraz iyileşme gözlenmiştir.

Danışman: Dr. Arzu Uzuner

HİPERTANSİYONLU HASTALARDA DEPRESYONUN TEDAVİYE VE İLAÇ UYUMUNA ETKİSİ

Çağlar A., Dinçer E., Mercancı Z., Ulukapı H. B.

Giriş: Hipertansiyon, sıklığı yüksek olmasına rağmen farkındalığı ve tedavi uyumu düşük olan bir hastalıktır. Yaş, ırk, cinsiyet, aile
öyküsü, sigara içme durumu, egzersiz, diyet, kullanılan ilaçlar, böbrek problemleri ve başka tıbbi problemler hipertansiyon hastalığını
etkilemektedir. Tüm kronik hastalıklarda görüldüğü gibi, hipertansiyon hastalarında da depresyon görülme sıklığı oldukça yüksektir. 
Amaç: Depresyonun hipertansiyon tedavisine ve ilaç uyumuna etkisini araştırmaktır.                                
Yöntem: Araştırmanın tipi olgu-kontroldür. Araştırma Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Polikinliği’nde takip edilen, en az 3 aydır
aynı ilacı kullanan hipertansiyon hastalarına uygulanmıştır. Polikliniğe çağırılan hastalara demografik bilgiler ve hipertansiyon
hastalıklarıyla ilgili sorular içeren 24 soruluk anket uygulanmıştır, daha sonrasında 21 soruluk Beck Depresyon Ölçeği ve 6 soruluk
Modifiye Morisky Uyum Ölçeği uygulanmıştır. Ardından hastaların kan basıncı değerleri, boy-kilo ve bel çevreleri ölçülmüştür. Elde
edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiş ve katılımcılar depresif olan ve olmayan olarak iki gruba ayrılmıştır. Araştırmanın sonunda
elde edilen veriler ile, bu iki grup birbiriyle karşılaştırılmıştır. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi veya Fischer’s
exact test, sürekli değişkenlerin karşılaştırılmalarında Student’s T-test veya nonparametrik eşdeğeri Mann Whitney-U test kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların 18’i (%19,6) erkek, 74’ü (%80,4) kadındır. Yaş ortalaması 56,2±10,9’dur. Hastaların
aldıkları günlük ilaç sayısı ortalama 3,6±2,5’dır. Katılımcılar yaş, cinsiyet, kullandıkları ilaç miktarı, sigara kullanım miktarları
benzer, depresyon düzeyleri farklı (düşük ve yüksek) olan 46 kişilik iki gruba ayrılmıştır. Yüksek depresyonlu grubun %60,8’inin
ilaç uyum motivasyonunun düşük olduğu, düşük depresyonlu grubun ise %63,0’ının ilaç uyum motivasyonunun yüksek olduğu
saptanmıştır. Gruplar motivasyon açısından ki-kare testi ile karşılaştırıldığında sonuç anlamlı bulunmuştur (p=0,022). Grupların
kan basıncı ve BMI değerleri karşılaştırıldığında ise anlamlı bir fark görülmemiştir.
Sonuç: Depresyon, tansiyon ilaç kullanımı uyumunu ve motivasyon düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir fakat bu etki kan
basıncı değerlerine yansımamıştır.

Danışman: Dr. Serap Çifçili
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KOAH HASTALARINDA, ALLERJİ VARLIĞININ YAŞAM KALİTESİ, FİZİKSEL AKTİVİTE ve
HASTALIK SEYRİNE ETKİSİ

Tamer S.A., Tavas O., Dönmez M.C., Akdağ B.

Giriş: KOAH sigara başta olmak üzere zararlı toz ve gazlara anormal inflamatuvar yanıt nedeniyle gelişen, ülkemizde de sıklığı
giderek artan, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen geriye dönüşümsüz kronik hava yolu daralması ile karakterize progresif bir
hastalıktır. Dutch’s hipotezinde bronşial hiperreaktivitenin varlığının KOAH gelişimde risk faktörü olduğu ve bu hastalarda
prognozun daha kötü olduğu bildirilmektedir. 
Amaç: Stabil KOAH hastalarından, alerjik yakınmaları ve/ya da bronşial hiperreaktivite varlığının, yaşam kalitesi, hastalık seyri
ve hastalanın fiziksel performansındaki etkisinin araştırılmasıdır.
Yöntem: Çalışma Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi göğüs hastalıkları polikliğine başvuran ve  American
Thoracic Society kriterlerine göre KOAH tanısı konan hastalarda, solunum fonksiyon testi ile bronkodilatör yanıt, prick test ya da
spesifik IgE ya da alerjik semptomlar ile allerjik durum, Altı Dakika Yürüme Testi(6DYT) ile fiziksel aktivite, St. George Solunum
Anketinin(SGRQ-C) ile de sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi araştırılmıştır. İstatistik analizler SPSS ile yapılmıştır. 
Bulgular: KOAH tanısı konulan 40 hastadan 29’u (65±20 yıl, 26 erkek(%89.7)) çalışmaya katıldı. Çalışmaya katılanlardan
13(%44,8) kişide alerji saptanmış olup 16(%55,2) kişide alerjiye rastlanmamıştır. Hastalığın şiddeti GOLD kılavuzuna göre
değerlendirildiğinde, alerjik olan KOAH hastalarının 5(%38,5)’sı A veya B grubu, 7(%53,8)’sı C veya D grubundadır. Allerjik
olmayan KOAH hastalarının 5(%31,3)’si A veya B grubu, 7(%43,8)’i C veya D grubundadır (p=1,000). 2 grubun 6DYT testine
katılabilenlerin sonuçlarını karşılaştırdığımızda, allerjik KOAH hastalarının sonuçlarının ortalaması 335,10m iken, alerjik olmayan
hastalarda bu değer 353,38m’dir (p=0,670). Alerjik olan KOAH hastalarının  SGRQ-C toplam puan ortalamaları %48,97, alerjik
olmayan KOAH hastalarında ise %50,01’dir(p=0,905). 
Sonuç: KOAH hastaları arasında alerji sıklığı; alerjik olanlar ve olmayanlar arasında ise fizik aktivite, yaşam kalitesi, hastalığın
ciddiliği ve semptomlar arasında fark saptanmamıştır. Daha fazla sayıda hasta içeren çalışmalara gereksinme vardır.

Danışman: Dr. Sait Karakurt

PERSONALITY DIFFERENCES BETWEEN PATIENTS WITH DEPRESSION AND BIPOLAR DISORDER

Devishi I., Beyatli M., Mammadov E.

Introduction: As a number of psychiatric disorders arise from personal issues and psychological traumas, personality of an
individual should be considered as a possible risk factor for developing such a condition. Personalities of patients suffering from
depression and bipolar disorder were analyzed in this research. 
Objectives: To assess the difference in personalities of patients with depression and bipolar disorder.
Method: Patients diagnosed with depression and bipolar disorder attending Marmara University Teaching Hospital were selected
as a sample for the research. 48 patients (30 of which had depression; 18 had bipolar disorder) were given a questionnaire
consisting of 10 questions and the TCI test (the Temperament and Character Inventory) consisting of 240 items. The TCI measures
individual differences in the ways that people feel, act, or behave. These differences are expressed through different individual
scores on 7 personality dimensions: 4 dimensions of Temperament (Harm Avoidance, Novelty Seeking, Reward Dependence,
Persistence) and 3 dimensions of Character (Self-Directedness, Cooperativeness, Self-Transcendence). The collected data was
analyzed by SPSS 17.0.
Results: According to data gathered from the TCI, patients with bipolar disorder scored 17.5% higher than patients with
depression in Novelty Seeking, 19.2% lower in Harm Avoidance, 8.9% higher in Reward Dependence, 28.6% lower in Persistence,
12.4% higher in Self-Directedness, 4.0% higher in Cooperativeness, and 11.2% lower in Self-Transcendence. 
Conclusion: The results of the analysis of personalities of patients with depression and bipolar disorder separately and
comparatively gives a strong basis to suggest that there is qualitative and quantitative differences in personalities of people
suffering from depression  and bipolar disorder.

Danışman: Dr. Emel Luleci
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17. 4-11 YAŞ ARASI ÇOCULARDA KULLANILAN ALTERNATİF TIP TÖNTEMLERİ VE BU YÖNTEMLERİN ASTIM
KONTROLÜ VE YAŞAM KALİTESİNİN ÜZERİNE ETKİSİ

18. KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ SUNAN BİR BİRİME BAŞVURANLARIN SİGARA İÇME DAVRANIŞI VE
BIRAKMA GİRİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

19. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 3.SINIF, 6.SINIF VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK
FAKÜLTESİ 3. VE 5. SINIF  ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF TIP KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DENEYİMLERİ

20. FAKÜLTESİ ONKOLOJİ BÖLÜMÜNE BAŞVURAN BİREYLERİN ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIBBA YÖNELİK
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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4-11 YAŞ ARASI ÇOCULARDA KULLANILAN ALTERNATİF TIP TÖNTEMLERİ VE BU YÖNTEMLERİN
ASTIM KONTROLÜ VE YAŞAM KALİTESİNİN ÜZERİNE ETKİSİ

Akmercan T., Boyacı E., Çağlayan Ö.

Giriş: Astım çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklarından biridir ve hem çocuğun hem de ailesinin yaşam kalitesinde
bozulmaya neden olabilir. Alternatif tıp (AT) yöntemleri tüm dünyada astım tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak
astım kontrolü ile AT kullanımı arasındaki ilişkiyi gösteren az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada kliniğimizde izlenmekte olan
astımlı hastalarda AT kullanımının sıklığını, astım kontrolü ve yaşam kalitesinin AT yöntemlerine başvuru üzerine etkisini araştırdık.
Yöntem: Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’nda astım tanısıyla izlenen 111 hasta çalışmaya alındı. Hastalara AT kullanımı ile
ilgili anket yapıldı. Yaşam kalitesini değerlendirmek için “Pediatrik Astım Yaşam Kalitesi Anketi” (PAQLQ); astım kontrol düzeylerini
değerlendirmek için de “Astım Kontrol Testi” (AKT) ve “Astım Kontrol Ölçeği” (AKÖ) uygulandı. 
Bulgular: Çalışmaya alınan hasta yaş ortalaması 9.5±3.2 idi. Hastaların %64.7’sinde hayatının bir döneminde AT’nin bir veya
birkaçını önerilen tedaviye ek olarak kullandığı öğrenildi. En sık kullanılan AT yöntemi %50 ile keçiboynuzu pekmezi iken diğer
yöntemler sırasıyla %43 bitkisel karışım, %36 bıldırcın yumurtası, %19 turp-bal, %19 kestane balı, %7 arı poleni ve %4 bağışıklık
sistemini güçlendiren ilaçlar idi. %59 hastanın ailesi çocuklarının AT tedavisinden fayda gördüğünü bildirdi. Hastaların ortalama
yaşam kalitesi skoru 6.0±0.9 idi. Hastaların yaşları azaldıkça AT kullanımının arttığı bulundu (p=0.001). AT kullanımı ile astım
süresi, inhaler tedavi kullanma süresi, PAQLQ , AKT ve AKÖ arasında bir ilişki bulunmadı (p>0.05). 
Sonuç: Sonuç olarak AT yöntemlerinin kliniğimizde izlenen hastalarda yaygın bir şekilde kullanıldığı saptandı. Ancak AT
kullanımının astım kontrolü ve yaşam kalitesi üzerine etkisi olmadığı sonucuna ulaşıldı.

Danışman: Dr. Bülent Karadağ

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ SUNAN BİR BİRİME BAŞVURANLARIN SİGARA İÇME DAVRANIŞI VE
BIRAKMA GİRİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Elmas C.,Batıkan O., Avcı Y.,Öncü U,Koçak M.

Giriş: Dünyada her 8 saniyede 1 kişinin ölümüne sebep olduğu bildirilen sigara kullanımı, toplum sağlığı açısından çok büyük bir
tehlike oluşturmaktadır. Sigaranın bırakılması, ilişkili hastalıklara yakalanma riskini azaltacağı gibi, var olan hastalığın seyrini
yavaşlatacak ve sağ kalım süresini uzatacaktır.  Bu nedenle, sigara bıraktırma hizmeti koruyucu sağlık hizmetleri içinde en
önemlilerinden biridir. Profesyonel destek ve farmakolojik yöntemlerin sigara bırakma başarısını %15-30 oranında arttırdığı
bilinmektedir. 
Yöntem: Çalışmamızda yerel yönetim tarafından sunulan birinci basamak sağlık hizmeti olarak,  Üsküdar Kadın Sağlığı Merkezine
(KSM) sigarayı bırakma konusunda yardım almak için başvuran kişilerin nikotin bağımlılık seviyeleri ve sigara içme alışkanlıkları ile
başarı oranlarının değerlendirilmesi amaçlandı. KSM’de sigara içicisi olduğu saptanan başvuranlar ile yapılan görüşmenin standart
soru formları kullanılarak yürütüldüğü görüldü. Bu formlar veri toplama aracı olarak kabul edilerek, 01.01.2011-01.01.2012
arasındaki 1 yıllık tüm görüşmelere ait veri gerekli izinler alındıktan sonra SPSS programına yüklenerek analizi yapıldı. Tanımlayıcı
istatistikler için ortalama±standart hata, medyan ve yüzdelikler, istatiksel karşılaştırmalar için ki-kare testi kullanıldı. 
Bulgular: Son 1 yıl içinde KSM’ye sigara içicisi olan 636 kişi başvurmuştur. Yaş ortalaması 43,34’tür, %90,5’i kadındır, %38,2’si
lise,  %27,4’ü ilkokul mezunudur, %53,6’sı ev hanımıdır. Bu kişilerin %64,2’si sigara içmeye 16-25 yaşlarında, %22’si 15 yaşın
altında başlamıştır. Günde bir paketin üstünde içenler %39’unu,  11-20 adet içenler ise %38,4’ünü oluşturmaktadır.  %62,9’u sigarayı
bırakmak için bir sebepleri olmadığını belirtirken, %23,2’si sağlık nedenleriyle, %10’u hamilelik nedeniyle , %6’sı kokudan rahatsız
olduğu için bırakmak amacıyla başvurmuştur. Daha önce sigara bırakmayı düşünenler %80’dir. Başvuranların %75,6’sı yemekten
sonra, %69,2’si arkadaşlarıyla buluştuklarında sigara içme isteklerinin arttığını, %68,6’sı arkadaş çevresinde, %63,2’si evde sigara
kullanan olduğunu söylemiştir.  Fageström testinde başvuranların %13,9’unun nikotin bağımlılık seviyesi yüksek, %30,1 orta,
%56’sının düşüktür. Yüksek bağımlılık seviyesinde olanların %19’unu yüksekokul mezunları oluşturmaktadır. Sigaraya 15 yaşından
önce başlayanların bağımlılık seviyelerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Kendi isteğiyle gelenlerin %50,9’u günde bir paketten
fazla sigara içmektedir.
Sonuç: Sigaraya başlama yaşının çok düşük olması, çoğunluğun yarım paketten daha fazla sigara tüketmesi, üstelik genç yaşta
sigara içmeye başlayanların ileride bağımlılık seviyelerinin daha yüksek olması fakat kendi isteğiyle başvuranların azlığı sağlık çalışanı
olarak sigara karşıtı kampanyalarda ısrarlı olmamızın gereğini göstermektedir.  

Danışman: Dr.Pemra C.Ünalan 
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 3.SINIF, 6.SINIF VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK
FAKÜLTESİ 3. VE 5. SINIF  ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF TIP KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DENEYİMLERİ

Dinçer E., Durup F., Uysal M., Güzel S.

Giriş: Alternatif tıp; tıbbi tedavilerin yerine geçen, modern biyotıp ya da tedaviler tarafından kabul edilmeyen her türlü sağlık
bakım sistemi olarak tanımlanmaktadır. Tamamlayıcı tıp ise tıbbi tedavi ile birlikte, tıbbi tedaviye ek olarak uygulanan tedavi ve
bakım sistemidir. İlerde sağlık sektöründe çalışacak olan tıp fakültesi ve eczacılık fakültesi öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif
tedavilere ilişkin bilgi düzeyleri ve görüşleri önem teşkil etmektedir.
Yöntem: Tıp Fakültesi 3. ve 6. Sınıf ve Eczacılık Fakültesi 3. ve 5. Sınıf öğrencilerinin alternatif tıp hakkındaki bilgi ve deneyimlerini
içeren açık ve kapalı uçlu olmak üzere toplam 26 sorudan oluşan anket 16-20 Ocak tarihleri arasında  toplam 160 kişiye (her
sınıftan 40 kişi) uygulanmıştır.Veriler SPSS 15.0 programında toplanarak frekans dağılımı yapılmış ve analiz edilmiştir.
Bulgular: Ankete katılan öğrencilerin  %55,6’sı kız %44,4 erkektir. En uzun süre yaşadıkları ve etkilendikleri il olarak katılımcılar
%53,1 olarak İstanbul olduğunu söylediler. Anketimizi yanıtlayan öğrencilerin %62,7si alternatif tıp ile tamamlayıcı tıp arasında
bir fark olmadığını söylediler. Öğrencilerin bildikleri alternatif  ve tamamlayıcı tıp yöntemleri olarak %29 ile bitkisel tedavi
yöntemleri ve %14 ile akupunktur öne çıktı.Katılımcılar alternatif tıp kullanılmalı mı şeklinde yönelttiğimiz soruya %73,2 ile
kullanabilecekleri cevabını verdiler. Alternatif tıbbın kullanılma gerekçesi olarak %58,7 tedaviye destek amaçlı, %16,7 koruma
amaçlı ve %12,3 ise rahatlama amaçlı olarak yanıtladılar. Ankete katılanların %7,1 alternatif tıp yöntemlerinin güvenilir olarak
görüyorlar.Yetersiz olarak görenler en büyük sakınca olarak %35,6 ile alternatif tıbbı uygulayan kişilerin profesyoneller olmaması
ve %34,8 ile de uygulanan yöntemlerin kesin bilimsel kanıtlarının olmamasını beyan ettiler. Anketimizi cevaplayan tıp fakültesi
öğrencilerinin %50,7’si mesleğe başlayınca hastalarını alternatif tıbba yönlendirebileceklerini, aynı soruyu yönelttiğimiz eczacılık
fakültesi öğrencileri ise  %56,9 ile hastaların alternatif tıbba yönlendirebileceklerini belirttiler. Öğrencilerin %27,9’u en az bir kez
alternatif tıbba başvurduğunu belirtirken, en çok başvurulan yöntem ise %86,3 ile bitkisel tedaviler oldu.
Sonuç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinin üçüncü ve son sınıfları arasında
yaptığımız bu araştırmada alternatif tıp hakkında bilgi ,kullanım ve de yönlendirme  konusunda sınıflar ve fakülteler arasında
belirgin bir fark ortaya çıkmadığını gördük. 

Danışman: Dr. Ahmet Akıcı

FAKÜLTESİ ONKOLOJİ BÖLÜMÜNE BAŞVURAN BİREYLERİN ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIBBA
YÖNELİK BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Aylin Ç.,Selen G.,Kadir I.,Sinem Ü. ,Hakan K.

Giriş: Çağdaş tıp biliminin kanserin sebepleri ve tedavisi konusunda somut verileri olmadığı için kanser hastaları  tamamlayıcı ve
alternatif tıp tedavilerine(TAT) yönelmekteler. TAT tedavileri dünya çapında giderek daha fazla kabul görmeye başlamıştır.Tüm
dünyada bu konuda gerçekleştirilen araştırmalar kanser hastaları arasında TAT kullanımının %7 ile %84 arasında değişen bir
prevalansa sahip olduğunu göstermiştir.Kanser hastaları tarafından TAT tedavilerinin kullanım prevalansı Çin’de %76, Almanya,Fransa
ve Avustralya’da %50, İngiltere’de %25, ABD’nin %42-69 arasında ve Türkiye’de ise %39,2 ile %60,1 arasındadır.
Amaç: Kanser hastalarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp tedavileri  hakkındaki  görüşlerini ve kullandıkları yöntemleri  belirlemektir.
Yöntem: Çalışma Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastenesi’n de , araştırmaya katılmayı kabul eden kanser
hastaları üzerinde yapılmıştır. Anket 15 çoktan seçmeli sorudan oluşmakta, 108 kişiye dağıtılarak ve bunların 95 inden yanıt
alınmıştır.Anket mart-nisan  2012 tarihleri arasında yapılmış ve  SPSS 17.0 programında analiz edilerek değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılanların  %55,8’i kadın, %44,2si erkek. Katılımcılardan %46,3’ü televizyon ve radyo , %15,8’i aile-akraba,
%10,5’i  arkadaş çevresi aracılığıyla TAT tedavi yöntemlerinden haberdar olmuştur. Katılımcılardan %47,4 ü TAT tedavi yöntemlerinin
etkinliğine inanırken, %23,1’i inanmadıklarını belirtmişler ve  %29,5’i ise fikri olmadığını söylemiştir. Katılımcılardan %30,5 i hayatında en
az bir defa TAT tedavi yöntemlerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılara sorduğumuz bir dizi tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri
arasında, %25,3’ü şifalı otlar ve sağlıklı yaşam diyeti yöntemlerini  tam olarak bildiklerini belirtmişlerdir ve araştırmaya göre bu ikisi en çok
bilinen yöntemlerdir. En az bilinen yöntemler ise biofeedback ve spiritual tedavidir.  Katılımcılardan  %84,2 si bu iki tedavi yöntemini hiç
duymadıklarını söylemişlerdir.  Hastalara doktorları tarafından en çok önerilen tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemi  %22,1 oranıyla
sağlıklı yaşam diyetiyken , listemizde bulunan homeopati, ginseng, relaxation, reiki ve spiritual tedavi yöntemleri hiç önerilmemiştir.    
Sonuç: Katılımcıların büyük bir kısmı TAT tedavilerini kullanmamakta ve  yine büyük kısmı bu yöntemlerin etkinliğine inanmaktalar.
Doktorların ve hastaların tamamlayıcı ve alternatif tıp hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor.

Danışman: Dr. Yaşar Keskin
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21. SİGARA İÇEREN FİLM SAHNELERİNİN VE POPÜLER KİŞİLERİN SİGARA İÇMESİNİN SİGARA KULLANIMINA
ETKİSİ

22. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU KULLANIMI VE ZARARLARI İLE İLGİLİ BİLGİ,
TUTUM VE DAVRANIŞLARI

23. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ACİL KONTRASEPSİYON
HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI

24. ABDOMİNAL OBEZİTESİ OLAN HASTALARDAKİ YAĞ YÜZDELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN
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SİGARA İÇEREN FİLM SAHNELERİNİN VE POPÜLER KİŞİLERİN SİGARA İÇMESİNİN SİGARA
KULLANIMINA ETKİSİ

Günay P., Uslu Ö., Yalçıner N.K., Yıldız R., Sarcan E.Y.

Giriş: Milyonlarca can kaybına ve milyarlarca lira maddi kayba yol açan sigara, filmlerdeki sahnelerde de yer almakta ayrıca
toplumun gözü önündeki popüler kişilerin bazıları tarafından da kullanılmaktadır. Ülkemizde, “Tütün Ürünlerinin Zararlarının
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” kapsamında, televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik
kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez. Ancak, bu yasak ülkemizde,
sinemalarda gösterilen filmler için geçerli değildir. 
Amaç: Bu çalışmada bir grup üniversite öğrencisinin sigara içeren film sahnelerinin ve popüler kişilerin sigara içmesinin sigara
kullanımına etkisi ’ hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada,  sigara kullanımı, tanınmış kişilerin ve filmlerin sigarayı özendirmedeki etkisi, dumansız hava
sahası ile ilgili, çoktan seçmeli ve açık uçlu toplam 19 sorudan oluşan anket, 2 Mart 2012 tarihinde Marmara Üniversitesi Nişantaşı
Kampüsü’nde  okuyan 400  öğrenciye uygulanmıştır Veriler SPSS 17.0 programını kullanarak değerlendirilmiş; tanımlayıcı analizler yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya 227 kadın (%56,8) ve 173 erkek (%43,3) katılmıştır. Bunların %52,8’ini Diş Hekimliği Fakültesi,%22,5’sini
Gazetecilik Bölümü, %18,8’ini Halkla İlişkiler Bölümü,%6’sını Radyo Televizyon Bölümü oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin %18,8’i
düzenli olarak sigara kullanmaktadır; %14’ü denemiş, %3,3’ü ise bırakmıştır. Mevcut sigara karşıtı yasanın kendisinin sigara
içmesinde etkisi olmadığını düşünenlerin oranı %63,3, toplum üzerinde de etkisi olmadığını düşünenlerin oranı %52,3’tür.
Televizyonda sansür amacı ile kullanılan sigaranın çiçek vb. ile kapatılması uygulamasına ise öğrencilerin %49,5i ‘saçma buluyorum,
sigara içmeyi etkilemez.’ cevabını vermişlerdir. Yine öğrencilere tanınmış kişilerin sigaraya özendirici etkisi olup olmadığı sorulduğunda
%58,3’u ‘tamamen etkisiz’ yanıtını verirken ,%17 si etkili olduğunu bildirmiştir. Filmlerde sigara içeren sahne gördüklerinde
öğrencilerin %77,8’i, konserde sanatçıyı sigara içerken gördüklerinde ise %83,5’i sigara içmek için bir istek duymadıklarını
belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğu ’Dumansız Hava Sahası’ kapsamındaki yasaların etkili olduğunu düşünmektedir.
Sonuç: Sigara kullanımını azaltma amacıyla yapılan yasaların etkili olduğu düşünülürken, sansür uygulaması için aynı durum söz
konusu değildir.

Danışman: Dr. Sibel Kalaça

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU KULLANIMI VE ZARARLARI İLE İLGİLİ
BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Aydın M.Ü., Özer S.B., Çiçek M., Çetinkaya M.Z., Özer H.D.

Giriş: Gelişen teknolojiyle birlikte cep telefonu kullanımı yaygınlaşmıştır. Günümüzde insanlar iletişim kurmanın yanı sıra internet,
kamera gibi birçok özelliğini de kullanmaktadırlar. Bu yararlı özelliklerinin yanında yapılan araştırmalar göstermiştir ki; cep telefonları
sağlığımız için birçok problem oluşturabilmektedir. Örneğin SAR değeri yüksek olan cep telefonları daha çok radyasyon yaymakta
ve konuşma süresine, vücuda yakın yerlerde taşınmasına bağlı olarak insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Amaç: Marmara Üniversitesi öğrencilerinin cep telefonun zararları hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını öğrenmektir. 
Yöntem: Çalışma Marmara Üniversitesi’nin çeşitli kampüslerine gidilerek kabul eden öğrencilere uygulanmıştır. Yapılan anket 20
çoktan seçmeli, 5 açık uçlu, 9 likert tipli ve 1 sıralamalı soru olmak üzere toplam 35 sorudan oluşmaktadır. Ankete 455 kişi katılmıştır.
Veriler SPSS 18.0 programında analiz edilmiştir.
Bulgular: Ankete katılan kişilerin 215’i (%47,3) kadın 240’ı(%52,7) erkektir. Mühendislik Fakültesi’nde okuyan 72(%15,9)kişinin
10’u(%13,5) şarja takılıyken telefonla konuşmadığını belirtirken; Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuyan 27(%5,9) kişinin hepsi bazen de
olsa telefon şarja takılıyken konuşma yaptığını belirtmiştir. Katılımcılara sorulan cep telefonuyla konuştuktan sonra hissedilen
yakınmalara en çok 324(%71,2) kişi kulak bölgesinde ısınma, ikinci olarak 240(%52,7) kişi kulak çınlaması ve üçüncü olarak da
239(%52,5)kişi baş ağrısı diye cevap vermiştir. Cep telefonunun radyasyon yayma miktarını belirten SAR değerinin bilinip bilinmediğini
ölçen soruya verilen cevaplarda 267(%59,1)kişi SAR’ın anlamını bilmezken, 158(%35,0)kişi kendi cep telefonunun SAR değerini
bilmiyor ve 25(%5,5) kişi cep telefonunun SAR değerini bilmektedir. Cep telefonunun SAR değerini bilen 25 kişinin 2’si(%8,0) cep
telefonu alırken ilk önce SAR değerine baktığını belirtmiştir. Cep telefonunun zararlı etkisi olduğuna 412(%90,5)kişi inandığı; 22(%4,8)
kişi inanmadığı ve 21(%4,7)kişi bilmiyorum cevabını vermiştir.
Sonuç: Cep telefonu kullanan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu zararlı etkilerinin olduğunu bilmekle birlikte bunu en aza indirmek
için yeterli önlem almamaktadırlar.

Danışman: Dr. Mustafa Taşdemir
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ACİL KONTRASEPSİYON
HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI

Öztaşkın S., Temel K., Avcı R.N., Abanoz Ö.M.

Giriş: Acil kontrasepsiyon, korunmasız cinsel ilişki veya cinsel saldırı gibi durumlarda istenmeyen gebeliği implantasyon öncesinde
engellemek için uygulanan yöntemdir. Acil kontrasepsiyon ilk olarak 1960 ‘larda kullanılmıştır.
Amaç: MÜTF üçüncü sınıf öğrencilerinin acil kontrasepsiyon hakkındaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı olan araştırmanın evreni MÜTF üçüncü sınıf öğrencileridir. Araştırmacıların hazırladığı 1’i açık uçlu diğerleri
çoktan seçmeli olan 16 soruluk anket uygulanmıştır. Mevcudu 144 olan üçüncü sınıfların hepsine ulaşılması hedeflenmiş;122
kişi(%84,7) araştırmaya katılmıştır. Veriler, SPSS  11.0 programında ki kare testi ile analiz edilmiştir. İstatiksel önemlilik düzeyi
olarak p=0,05 alınmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılanların %47,5 (58)’i kadın, %52,5 (64)’i erkektir. Araştırmaya katılanlardan %93,4'ü acil
kontrasepsiyon teriminin anlamını “korunmasız cinsel ilişki sonrası kullanılan doğum kontrol yöntemi” şıkkını işaretleyerek doğru
yanıtlamıştır. Kadınların %87,9'u , erkeklerin %73,4'ü  acil kontrasepsiyonun implantasyonu engelleyerek gebeliği önlemek
amacıyla kullanıldığını belirterek soruya doğru yanıt vermiş; ancak ki kare testinde cinsiyete göre istatistiksel olarak önemli bir
fark bulunmamıştır. Acil kontraseptif yöntemler sorulduğunda doğru cevaplar olan ertesi gün hapı %85,2, yüksek doz östrojen
%32,8, doğum kontrol hapı %18,9, rahim içi araç %5,7 oranında işaretlenmiştir. Ayrıca katılanların %18,9’u enjektabl
kontraseptifin acil kontraseptif yöntem olduğunu belirterek soruyu yanlış yanıtlamıştır.Katılanların %48,4'ü acil kontrasepsiyon
hakkında bilgi verilirse bu yöntemleri kullanacağını belirtirken %40,2'si kararsız kalmıştır. Kadınların % 44,8’i, erkeklerin %51,6’sı
bilgi verilirse acil kontrasepsiyona başvuracağını belirtmiş; ancak cinsiyete göre istatistiksel olarak önemli fark
bulunmamıştır.Araştırmada  acil kontrasepsiyonun %100 etkili olmadığını bilenlerin oranı %52,5 ' tir.
Sonuç: Araştırmada tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin acil kontrasepsiyon hakkında bilgilerinin yeterli olmadığı saptanmıştır.

Danışman: Dr. Şanda Çalı

ABDOMİNAL OBEZİTESİ OLAN HASTALARDAKİ YAĞ YÜZDELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN
BİYOELEKTRİK İMPEDANS VE SKİNFOLD KALİPER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Atay H., Biltekin A., Karadeniz S., Şanver F.F.

Giriş: Vücut kompozisyonunun belirlenmesinde en sık kullanılan yöntemler sensitivitesi daha yüksek olan biyoelektrik impedans
(BİA) ve skinfold kaliper yöntemleridir. Biyoelektrik impedans analizi yapılırken vücuda düşük şiddette bir alternatif akım verilir ve
bu sayede oluşan direnç ve impedans ölçülür; verilen akımı sadece dokulardaki çözülmüş elektrolit içeren su iletebileceği için ölçülen
impedans suyun impedansıdır. Skinfold kaliper yönteminde ise vücut yağ miktarının doğrudan göstergesi kabul edilen subkutan yağ
dokusu ölçülebilmektedir.
Amaç: BİA yöntemi baz alınarak,skinfold kaliper yöntemiyle elde edilen sonuçların güvenilirliğinin belirlenmesi,ayrıca egzersiz ve
beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel tipte olan bu araştırma, Mart-Nisan 2012 tarihleri arasında, T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nin spor fizyolojisi bölümüne başvuran hastalar arasından abdominal obezitesi olan 59 hasta seçilerek yapılmıştır.
Katılımcıların bel ve kalça çevreleri ölçülmüş,biyoelektrik impedans ve skinfold kaliper yöntemleri kullanılarak vücut kompozisyonları
belirlenmiştir. Ayrıca 11 açık uçlu sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 19.0 programında
değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılımı Q_Q plot grafiği ile incelenmiştir. Ölçümler arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Analizi
ile SPSS 19.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmamıza katılan 59 kişinin %88,1’i kadın, %11,9’u erkektir. Kadınların yaş ortalaması 42,5 iken erkeklerin yaş
ortalaması 38.4’tür.Bel çevresi ortalaması kadınlarda 98,1 cm , erkeklerde 117,8 cm’dir. Kadınlarda ortalama BMI değeri 33,9 kg/m2

iken erkeklerde 36,6 kg/m2’ dir. Araştırmamıza katılanların %67,8’i egzersiz yapmazken,%32,2’si egzersiz yaptığını belirtmiştir.
Katılımcıların %50,8’i 3 öğün,%22,0’ı 2 öğün ve %16,9’u da 6 öğün yemek yemektedir. Skinfold kaliper yöntemiyle elde edilen
vücut yağ yüzde değerleriyle, biyoelektrik impedans yöntemiyle elde edilen değerler arasındaki pozitif korelasyon istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (r=0,61; p<0,001).
Sonuç: Araştırmamızın sonucuna göre vücut yağ yüzdelerinin belirlenmesinde biyoelektrik impedans ve skinfold kaliper
yöntemlerinin birbirleri yerine kullanılabileceği söylenebilir.

Danışman: Dr. Hızır Kurtel
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25. EVDE SAĞLIK/BAKIM HİZMETLERİ KONUSUNDA AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ
BEKLENTİ, GEREKSİNİM VE SORUNLARI 

26. FİTOFARMASÖTİKLERİN HEKİM VE TOPLUM TARAFINDAN KULLANIMI VE BİLİNÇ DÜZEYİ
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28. PENDİK MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP YEŞİLKÖY 50. YIL LİSESİ 

9. VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AIDS VE HEPATİT-B HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ VE 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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EVDE SAĞLIK/BAKIM HİZMETLERİ KONUSUNDA AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ
BEKLENTİ, GEREKSİNİM VE SORUNLARI 

Özgür F., Gültekin E., Nazlı İ., Çelik İ., Ede G.

Giriş: Günümüzde modern tıp alanındaki faaliyetler arasında gösterilen, çeşitli rahatsızlıklar sonucu evde bağımlı ve evde bakıma
muhtaç hastaların, rahatsızlıklarının giderilmesi, kronikleşmiş problemlerinin  etkisinin azaltılması, yaşam kalitelerinin arttırılması
ve tedavi amacıyla uygulanmaya çalışılan evde bakım hizmeti gelişmiş ülkelerde belli bir kurumsallaşmış sistemle
yürütülmekteyken ülkemizde yeni oluşum göstermekle birlikte yapılandırılmış hizmetten yoksundur.
Amaç: Araştırmamızın amacı İstanbul-Pendik Bölgesindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının beklenti, deneyim,
donanım, gereksinim ve sorunları hakkında bilgi edinmektir. 
Yöntem:  Araştırmamız tanımlayıcı tiptedir. Araştırmamızın evrenini İstanbul-Pendik Bölgesi’nde bulunan 37 ASM’deki Aile
Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları oluşturmuştur. Anket, sosyodemografik özellikleri baz alan sorularla beraber, çalışmaya
katılanların evde bakım hizmeti verme noktasında gereksinimleri, donanımları, beklentileri ve sorunlarını hedef alan sorulardan
hazırlanmış, mart 2012’de uygulanmıştır.                                                                                                            
Bulgular: Toplam 78 aile hekimi ve 43 ASE ile görüşülmüştür.  Hekimlerin yaş ortalaması 37±8 (25-55), hemşirelerin ise 31±6
(22-45)idi. Meslekte geçen süreleri sırasıyla ortalama 11±7 ve 11±6 idi. Hekimlerin %54’ü hemşirelerin ise %34’ü daha önce
ESH vermiş ya da vermekteydi. ESH sundukları hasta sayıları ortalama 28±4 (1-200) olarak belirttiler. Hekimlerin %33’ü evde
bakım hastası olabileceği halde ASM’ye gelen hastaları olduğunu, %95’i Aile Sağlığı Birimlerinin Evde Bakım Birimi oluşturmak
için uygun koşullara sahip olmadığını, %84’ü ESH’nin aile hekimi ve ona bağlı çalışanların görevi olmadığını, %40’ı bulundukları
koşullarda haftada ortalama 4 saat EBH için zaman ayırabildiklerini ve %82’si ESH’i sunabilmek için en çok hemşire desteğine
gereksinim duyduklarını belirtmiştir (n=31). ASE’lerin %70’i bu hizmetleri sunmakta en büyük zorluk olarak “zaman” azlığını
tanımlamış ve %77’si çalışma saatleri ile  düzenlemeler gereksinim belirtmişlerdir.                                                                          
Sonuç: Ülkemizde etkili bir evde bakım hizmeti verilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, uygun yasaların hazırlanması,
hali hazırdaki yasaların uygulanması, gereksinimlerin giderilmesi ve beklentilerin karşılanması gerekmektedir. Gerekli şahısların
bu işe eğilimlerinin etkinleştirilmesi sağlanmalıdır.

Danışman: Doç. Dr. Pemra Ünalan

FİTOFARMASÖTİKLERİN HEKİM VE TOPLUM TARAFINDAN KULLANIMI VE BİLİNÇ DÜZEYİ

Slocum A. , Demir M. , Atasever T. , Şimşek L. 

Giriş: Fitofarmasötikler, kimyasal maddelerden türetilmeyen ve ana hammaddesi bitkiler olan farmasötik ürünlerdir. Son yıllarda
hem dünyada hem de ülkemizde fitofarmasötikler daha çok fark edilmekle birlikte hekimlerin fitofarmasötiklere bakışı ve toplumun
bu konuya yaklaşımı hakkındaki bilgilerimiz yeterli değildir. 
Amaç: Hekimlerin ve toplumun fitofarmasötikleri kullanım sıklığı, bilinç düzeyi ve fitofarmasötik kullanımı ile ilgili tutumlarının tespit
edilmesi.
Yöntem: Araştırmamız özel bir hastanede çalışan hekimler ile hasta yakınlarına yapılmıştır. Hastalar dahil edilmemiştir. Hekimlere
13, hasta yakınlarına 17 sorundan oluşan anketler kabul eden kişilere uygulanmıştır. Hekimlerden 51, hasta yakınlarından 89 kişi
çalışmaya katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 programında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hekimlere uygulanan ankete 14 kadın(%27,5), 37 erkek(%72,5), hasta yakınlarına uygulanana ise 45 kadın(%50,6),
44 erkek (49,4) katılmıştır. Hekimlerin fitofarmasötik kullanım yüzdesi %47,1 iken hasta yakınlarında bu oran %39,3’dür.Hekimlerin
%41,2’si hastalarına fitofarmasötikleri önerdiklerini belirtirken, %51,0’i önermediğini, %7,8’i ise kesinlikle karşı olduğunu belirtmiştir.
Hekimlerin %80,4’ü fitofarmasötikler hakkında düzenlenecek olan herhangi bir meslek içi eğitim programına katılmak istediklerini,
%84,3’ü ise tıp fakültesi müfredatında fitofarmasötiklere yer verilmesini istediklerini belirtmiştir. Hasta yakınlarının %6,7’si
fitofarmasötik kullanmadan önce kimseye danışmadığını, % 11,2’si herbalist/aktara danıştığını, %61,8’i ise  doktora danıştığını
belirtmiştir. Hasta yakınlarının %22,5’i fitofarmasötiklerin tedavide ilk çare olarak kullanılması gerektiğini belirtirken, %52,8’i
destekleyici, %14,6’sı son çare olarak kullanılmaları gerektiğini söylemiştir.
Sonuç: Araştırma sonucunda hekimlerin ve toplumun fitofarmasötikleri kullanım sıklığınıngöz ardı edilemeyecek kadar yüksek olduğu
ancak bilgi düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Hekimler; fitofarmasötikler hakkındaki bilgi düzeylerini arttırmak için meslek içi
eğitim programlarına açık oldukları ve tıp fakültesi müfredatında fitofarmasötiklere yer verilmesini istediklerini belirtmişlerdir. 

Danışman: Dr. Pemra C. Ünalan
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İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN DÜZENLİ EGZERSİZ EĞİTİMİ SONRASINDA
MOTİVASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Arslan E., Aydın A., Çırakoğlu M., Karakoyun H., Yasun Ö.

Giriş: Motivasyon, okuldaki öğrenci davranışlarının yönünü, şiddetini, kararlılığını ve eğitim ortamlarında istenilen amaca ulaşmada
hızı belirleyen en önemli güç kaynaklarından biridir.
Amaç: Bu çalışma Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nun yürüttüğü” Spor Konuşuyor Gönüller Buluşuyor”
projesi kapsamında Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Emin Pulat Konak İlköğretim Okulundaki 4.-8. Sınıf (2002-1998
yılı doğumlu) öğrencilerinin spora katılım motivasyonunu ölçmek ve süreç sonunda değerlendirmek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Araştırmamızda eğitim ve antrenmanlar öncesi ve eğitim sonrası olmak üzere iki anket uygulandı.  İlk anket demografik
özellikler, spor ve beslenme alışkanlıklarını değerlendiren kapalı uçlu 19 sorunun bulunduğu ilk bölüm ve spora katılım güdülenme
ölçeğinden; ikinci anket yine aynı ölçeğin bulunduğu ilk bölüm ve eğitimin spora katılımı nasıl etkilediğini değerlendiren iki adet
görsel (0-1 arasında)  kendi kendini değerlendirme skalasının bulunduğu ikinci bölümden oluşmaktadır. öncelikle sosyodemografik
özellikler, beslenme ve spor alışkanlığı, sağlıklı beslenme konusunda bilinenler soruldu. İkinci olarak uygulanan Spora Katılım
Güdüsü Ölçeği (PMQ), bireyin spora katılma nedenlerini içeren likert tipi 30 soru ve Beceri Geliştirme, Takım Üyeliği/Ruhu, Eğlence,
Arkadaşlık, Başarı/Statü, Enerji Harcama, Fiziksel Uygunluk ve Diğer Sebepler olmak üzere 8 alt boyuttan oluşmaktadır.
Antrenmanlar sürecinde öğrencilere düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme, velilere de okul çağı çocuğunda sağlıklı beslenmeyle
ilgili bilgilendirme amaçlı iki ayrı sunum yapılmıştır. Verilerin tanımlanmasında ortalama±standart hata ve yüzdelikler verilmiş,
gruplanmış verilerin istatistik analizinde ki-kare ve bağımlı grupların karşılaştırılmasında t-testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Bu projeye okulda yapılan duyurular sonunda 112 öğrenci gönüllü olarak kayıt olmuştur. Bunlardan ilk ankette 90, ikinci ankette
65’ine ulaşılmıştır. Ancak düzenli spor çalışmalarını da 80 öğrenci yürütmüştür. Kız öğrenci sayısı daha azdır (%86,7 vs %13,3). Eğitim sonrası
çalışmalara devam eden öğrenci sayısı 52(devamlılığı olan 80 öğrenciye göre %65)’dir. Katılımcıların eğitim öncesi antrenmana katılma isteğini
birden ona kadar derecelendirmeleri istendiğinde; 53(%59) öğrenci 10puan (10=çok istekliyim),  4(%4,4) öğrenci ise 6 ve daha az puan
vermiştir. Antrenman ve eğitimler sonrasındaki ankette ise bu sayılar sırasıyla 47(%72,3) ve 10(%15,5) olduğu bulunmuştur(p<0,05). 
Sonuç: Araştırma sonucunda çalışmalara devam edenlerde motivasyon ve istekliliğin arttığı görülmüştür. Bu nedenle davranış
değişikliği gerektiren uygulamalarda katılımcıların gönüllüğünü arttırmanın önemli olduğu sonradan ancak katılanlar üzerinde bir
etki yaratılabileceği düşünülmüştür. 

Danışman: Dr. Pemra C. Ünalan

PENDİK MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP YEŞİLKÖY 50. YIL LİSESİ
9. VE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AIDS VE HEPATİT-B HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ VE BİLGİ DÜZEYİ

Kılıç İ., Şafak İ.N., Geriş Y., Bölükbaşı B.F., Baylan H.M.

Giriş: AIDS ve Hepatit-B her yaş grubunda görülebilen, gençlerde çok yaygın olan, dünyada önemli sağlık sorunlarıdır. Özellikle 
15-24 yaş arası genç nüfusun korunma ve bulaşma yolları konusunda bilgilendirilmesi ile bu hastalıkların prevalansı ve tedavi
maliyetinin azalacağı bilinmektedir. 
Amaç: Orta Öğretim 9. ve 12. sınıf öğrencilerinin AIDS ve Hepatit-B hakkındaki bilgi düzeyini ölçmek, hasta bireylere yaklaşımlarını belirlemektir.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcıdır. Yeşilköy 5O. Yıl Lisesi’nde yapılmıştır. Araştırma evreni 9. sınıflar (378) ve 12. sınıflar (164) olup  katılmayı
isteyen tüm öğrenciler araştırmaya alınmış; kişisel bilgiler, AIDS ve Hepatit-B hakkında bilgi düzeyi, bilgi kaynakları, hasta bireylere yaklaşımı
sorgulayan 4 bölüm, 29 çoktan seçmeli sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Katılım 9. sınıflarda %77,0 (290/378), 12. sınıflarda % 87,0
(142/164), toplam 432’dir. Veriler SPSS 11.0 programında ki kare ile analiz edilmiştir. İstatistiksel önemlilik düzeyi p= 0,05 alınmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya %48,1 kadın, %51,9 erkek katılmış olup %67,1’i 9. sınıf, %32, 9’u 12. sınıf öğrencisidir. Katılanların %6,0’ı
hasta bireyleri dışlayacağını, %31,5’i hasta bireylere yardımcı olacağını belirtmiştir. Katılanların %11,1’i AIDS veya Hepatit-B hastası
olsalardı  kendilerini dışlayanlara hastalıklarını bulaştırmak isteyeceklerini, %16,9’u hastalıklarını gizleyeceklerini ve insanlardan
uzaklaşacaklarını, %28,0’ı hastalıklarını belli etmeden arkadaş edineceklerini, %44,0’ı hastalıklarını söylemekten çekinmeyeceklerini
belirtmiştir. Katılanların %48,8’i Hepatit-B etkenini bakteri olarak belirtmiştir. Katılanların okuduğu sınıf ile Hepatit-B etkeninin virüs
olduğunu bilmeleri arasında istatistiksel olarak önemli ilişki yoktur (p>0,05). AIDS etkeninin virüs olduğunu bilenler 12. sınıflarda
%94,2, 9.sınıflarda %75,9’dur; aradaki fark istatistiksel olarak önemlidir (p=0,00). Katılanların %50’den fazlası AIDS’in cinsel yol ve
aynı enjektör ile bulaştığını bilmiştir; ancak bulaşma yolu olmayan tükürük ve öpmek ile şıkları da işaretlenmiştir. Katılıanlar %50’nin
üstünde oranlarla Hepatit-B’nin kan, emzirme, diş çektirme, aynı havuz ve banyo kullanımı ve aynı enjektör ile bulaştığını bilmiştir.  
Sonuç: Araştırmaya  katılan 9. ve 12. sınıf öğrencileri Hepatit-B ve AIDS hakkında özellikle bulaşma yolları konusunda bilgi sahibi
olmamakla birlikte toplumda hasta bireylere yaklaşım konusunda yetersiz bulunmuştur.

Danışman: Dr. Şanda Çalı
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29. SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANAN KİŞİLERİN MEDİKALİZASYON ALGISI, TUTUM VE
DAVRANIŞLARI

30. HUZUR EVİ SAKİNLERİNİN BİLİŞSEL VE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN AĞRI ALGILAMA DÜZEYİ
ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

31. ECZANELERDEN REÇETELİ VE REÇETESİZ İLAÇ ALAN KİŞİLERİN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ

32. HEMODİYALİZ HASTALARINDA CALCİTİROL TEDAVİSİNDEN PARİCALCİTOL TEDAVİSİNE GEÇİŞİN
KALSİYUM-FOSFOR METABOLİZMASI, İNFLAMASYON VE ERİTROPOETİN İHTİYACI ÜZERİNE 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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SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANAN KİŞİLERİN MEDİKALİZASYON ALGISI, TUTUM VE
DAVRANIŞLARI

Narter S., Meral B., Gürsoy İ., Karakurt Z., Shabura A.

Giriş: Medikalizasyon, “insan fizyolojisi ve tabiatına dair her şeyi tıbbi terimlerle açıklama eğilimi” ya da “olağan bir durumun
hastalık çeşidi olarak ifade edilmesi” olarak tanımlanmaktadır. İnsanoğlunun doğumu, çocukluğu, beslenmesi, yaşlanması, ölümü
dahi medikalizasyon malzemesi haline gelmiştir.
Amaç: Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran bireylerin medikalizasyona bakış açılarını, tutum ve
davranışlarını değerlendirip, toplumun medikalizasyon algısının ne yönde olduğunu değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. 18 yaş üzerinde çalışmaya
katılmayı kabul eden erişkinler üzerinde yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Ankette 24 çoktan seçmeli soru bulunmaktadır.
130 kişi çalışmaya katılmıştır. Veriler SPSS 17.0 programında değerlendirilmiştir.    
Bulgular: 58 kadın (%44,6), 72 erkek (%55,4) çalışma kapsamına alınmıştır. Katılanların 41’i (%31,5) bekar, 89’u (%68,5) evlidir.
Eğitim durumlarına baktığımızda 53 kişinin (%40,8) ilkokul, 41 kişinin (%31,5) lise, 28 kişinin (%21,5) üniversite mezunu olduğu
Katılımcılara sezaryen doğum ile ilgili fikirleri sorulduğunda 20 kişinin (%15,4) sezaryen doğumu, 108 kişinin (%83,1) ise normal
doğumu avantajlı buldukları görülmüştür. Katılımcılara reçetesiz ilaç kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda ise 126 kişi (%99,97)
reçetesiz ilaç kullandığı yönünde görüş belirtmiştir.Çalışmaya katılanların 13'ü (%10) estetik ameliyat yaptırmış, 13 kişiden 9'u
(%69,2) tıbbi gereklilikten dolayı ameliyat olduklarını belirtmiştir. Yaşamın doğal zorluklarını doktor yardımıyla atlatmayı doğru bulan
kişi sayısı ise 88'dir (%67,7). 32 kişi (%32,3) ise doktor yardımını doğru bulmamaktadır. Katılımcılara check-upla ilgili fikirleri
sorulduğunda 13'ü (%10) check-up yaptırmanın gerekli olmadığı yönünde görüş belirtmiş, 81 kişi (%62,3) check-up'ın her yaşta
düzenli olarak yapılması gerektiğini, 36 kişi (%27,7) ise belli bir yaştan sonra düzenli olarak yapılması gerektiğini söylemiştir.   
Sonuç: Araştırmamıza katılan katılımcıların çoğunluğunun, medikalizasyona olumlu bir bakış açısında oldukları ve hayatlarının
bazı dönemlerinde, teknolojinin getirdiği imkanlar doğrultusunda medikalizasyona maruz kaldıkları gözlenmiştir.

Danışman: Dr. Özlem Sarıkaya

HUZUR EVİ SAKİNLERİNİN BİLİŞSEL VE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN AĞRI ALGILAMA
DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Atacan M., Çakmak S., Hakan E., Yıldırım S.G.

Giriş: Ağrı eşiği ve ağrı algısı çeşitli etkenlerle (yaş, cinsiyet, kişilik bozuklukları vb.) değişebilmektedir. Bu bağlamda sosyo-
demografik özellikler, bilişsel düzey ve ağrı algılaması ilişkisi birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur.
Amaç: Huzur evi sakinlerinin bilişsel ve sosyo-demografik özelliklerinin ağrı algılama düzeyi üzerindeki etkileri araştırmak.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma İstanbul’da bir huzurevinde 44-89 yaşları arasındaki katılımcılara uygulanan bir anket
yoluyla gerçekleştirilmiştir. Anketin ilk bölümde katılımcıların sosyo-demografik özellikleri araştırmacılar tarafından hazırlanan
sorularla değerlendirilirken, ikinci bölümde Standardize mini-mental test (SMMSE) kullanılarak katılımcıların bilişsel düzeyleri
araştırılmış; son bölümde de McGill Melzack Ağrı Soru Formu ile ağrı algılama şekilleri değerlendirilmiştir.  İki ve üç bağımsız grubun
ölçümsel değerlerinin karşılaştırılmasında veriler normal dağılım göstermediği için sırasıyla Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri
uygulanmıştır. p<0.05 istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak belirlenmiştir. 
Bulgular: Çalışmamıza 70 kişi katılmıştır (Kadın %57,1, Erkek %42,94). Katılım oranı %87,5’tur.  Katılımcıların %75,7’sini 65 yaş
ve üstü yaş grubu oluşturmaktadır. SMMSE sonuçlarına göre katılımcıların %21.4’ü normal bilişsel seviyedeyken; %30’u hafif ve
%48,6’sı orta derecededir; ileri derecede bilişsel yetmezlik gösteren katılımcı bulunmamaktadır. Sırasıyla McGill ortalama±sd ve
ortanca değerleri; SMMSE skoru 25 ve üstü olan katılımcılarda 11,07+9,54 ve 6,00 ; 21-24 arası olanlarda 15,10+13,57 ve 11,00;
10-20 arası olanlarda  31,21+18,61 ve 23,50 olarak bulunmuştur (p<0,001). Kadınlarda, kronik hastalığı olanlarda ve bekarlarda
McGill skoru anlamlı düzeyde yüksek olarak tespit edilmiştir (p<0,05). Katılımcıların yaşları ile McGill skoru arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır (p>0,05).
Sonuç: Araştırmamızda katılımcıların bilişsel durumlarının ağrı algılama düzeyi üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Bu bağlamda
huzurevlerinde kalan yaşlıların bilişsel düzeyindeki bozukluk ağrı algılaması ve ağrı ile baş edilmesine engel oluşturmaktadır. Bu
sebeple bu konuda yapılan araştırmalar ve farkındalık artırılmalıdır. Klinisyenler rutin ölçekleri bilişsel düzeyi ileri derecede bozuk
hastalarda kullanmamalıdır; çünkü bu hastalar acılarını güvenilir bir şekilde raporlayamamaktadır. 

Danışman: Dr. Pınar Ay
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ECZANELERDEN REÇETELİ VE REÇETESİZ İLAÇ ALAN KİŞİLERİN YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI

Bağran G., Carus İ., Turan E., Taş R., Ata G. 

Giriş: İlaçların hekim kontrolünün dışında kullanılması, olumsuz tıbbi sonuçlar doğurabilmekte, ilaç tedavisinin kalitesinin düşmesine
ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır; bu da reçeteli ilaç kullanımının önemini ortaya koymaktadır. Yaşam kalitesi, kişinin fiziksel,
ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik halini tanımlamaktadır ve kişinin kendisini değerlendirmesi ile ölçülmektedir. Reçeteli ve reçetesiz ilaç
kullananların yaşam kaliteleri arasında bir fark olup olmadığını bilmek ilaç kullanımı konusunda atılacak adımlar açısında önemli olabilir. 
Amaç: Reçeteli ve reçetesiz ilaç kullanan kişilerin yaşam kalitelerinin karşılaştırılmasıdır.                         
Yöntem: Anket, İstanbul Anadolu yakasında 3 farklı sosyoekonomik bölgedeki toplam 8 eczanede, Mart-Mayıs 2012 tarihleri
arasında uygulanmıştır. Araştırmanın tipi kesitseldir ve anket yüzyüze yapılmıştır. Araştırmaya, kendisi için ilaç alan, soruları
cevaplamayı kabul eden işitme, konuşma ve algılama problemi olmayan 18 yaş üstü kişiler dahil edilmiştir ve bu sınırlar içersindeki
130 kişi katılmıştır. Anket,13 çoktan seçmeli, 6 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bunun yanında Coop-Wonca Yaşam Kalitesi ölçeği
uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik programında analiz edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 41 ± 16,5 (min:18, maks:80) olan 130 kişi katılmıştır. Katılımcıların %55,4’ü (n=72) ilacını
reçeteli; %44,6’sı (n=58) reçetesiz olarak satın almıştır. Reçetesiz ilaç kullanan kişilerde toplam Coop Wonca skoru 19,0±4,87 iken
reçeteli ilaç kullananlarda bu sayı 22,6 ± 6,09 ‘dir (p=0,001). Coop Wonca skoru ile yaşam kalitesi arasında ters orantı bulunmaktadır.
Reçetesiz ilaç kullanan kişilerin reçeteli ilaç kullananlara göre beden sağlığı ( p=0,004), duygusal durum (p=0,025), günlük aktivite
(p=0,032) ve genel sağlık durumu (p=0,008) değerlendirmeleri bakımlarından daha iyi oldukları saptanmıştır. Reçetesiz ilaç alanların
en sık aldıkları ilk 3 ilaç grubu ağrı kesici/NSAII (%37,9), vitaminler (%17,2), antibiyotiklli veya epitelizan krem/pomadlardı (%13,8).
Reçeteli ilaç kullananların %89,2’sinin son bir ay içerisinde doktora başvurduğu görülürken reçetesiz ilaç kullananlarda bu oran
%41,5’ir (p<0,001). Reçeteli ilaç kullananların %91’i, reçetesiz ilaç kullananların ise %76’sı son üç ay içinde muayene olmuştur
(p<0,001). İlacın reçeteli olma durumu ile yaş ortalaması, cinsiyet ve öğrenim durumu arasında ilişki saptanmamıştır. 
Sonuç: Araştırmamızda reçetesiz ilaç kullananların reçeteli ilaç kullananlara göre genel olarak yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu
saptanmış olup son 2 haftada sosyal faaliyetlerini kısıtlamaları, sağlık durumundaki değişiklikler, genel olarak hayatın gidişiyatından
memnuniyet ve hissettikleri ağrı durumu açısından herhangi bir fark bulunmaması düşündürücüdür. 

Danışman: Dr. Çiğdem Apaydın 

HUZUR EVİ SAKİNLERİNİN BİLİŞSEL VE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN AĞRI ALGILAMA
DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilem KE., Büyükaladağ HH., Bulut E., Fırat MG.

Giriş: Hemodiyaliz (HD) hastalarında sekonder hiperparatiroidizm (HPT) tedavisinde aktif D-vitamini tedavisi kullanılmaktadır. Bir
D vitamini analoğu olan paricalcitol son yıllarda klinik kullanıma girmiş olup calcitriole kıyasla hiperkalsemik ve hiperfosfatemik
etkilerinin daha az olduğu belirtilmektedir. Ancak klinik kullanımı ile ilgili veriler henüz sınırlıdır. Bu çalışmada HD hastalarında calcitriol
tedavisinden paricalcitol tedavisine geçişin kalsiyum-fosfor metabolizması, inflamasyon ve eritropoietin ihtiyacı üzerine olan etkileri
incelenmiştir.                              
Yöntem: Son 1 yıldır calcitriol tedavisi altındayken paricalcitol tedavisine geçilen, aktif inflamatuar hastalığı veya malignitesi olmayan
30 hasta (13 erkek, ortalama yaş 46 ±15 yıl) HD hastası değerlendirmeye alındı. Calcitriol ve parikalsitol tedavisi sırasındaki 1 yılılık
dönemin ortalama Kt/V, URR, kalsiyum, fosfor, parathormon (PTH), albümin, demir, demir bağlama kapasitesi (DBK), ferritin,
hemoglobin, kullanılan eritropoietin dozlarının ortalamaları ve kullanılan intravenöz demir miktarları belirlendi.
Bulgular: Diyaliz yeterliliği parametreleri (Kt/V:1,69±0,29 vs 1,67±0,23, ve URR: 73±5% vs 73±5%) her iki dönemde de benzerdi.
Serum kalsiyum ( 9.3±0.7 vs 9.4±0.6 mg/dl), serum fosfor ( 5,6±1,5 vs 5,5±0,6 mg/dl) ve PTH (819±415 vs 814±368 ng/dl)
düzeyleri benzerdi. İnflamasyon ve ve beslenme parametrelerinden serum albumin (4.2±0.2 vs 4,1±0,2 g/dl, p=0,02) paricalcitol
tedavisisi altında anlamlı olarak azalırken, serum CRP düzeyleri (7,51±7,33 vs 5.83±6.07 mg/L, p=0,12) değişiklik göstermedi.
Ortalama hemoglobin değerleri her iki dönemde de benzerdi (11,4±1,2 vs 11.6±1,2 g/dl, p=0,09). Eritropoietin tedavisine yanıtı
belirleyen parametrelerden serum demir, DBK, transferrin satürasyonu ve ferritin düzeyleri ile kullanılan toplam demir miktarları
her iki dönemde de benzerdi. Ortalama eritropoietin yanıt indeksi (5.26±3.70 vs 4.90±3.50 IU/kg/hafta/grHb, p=0.42) paricalcitol
tedavisi sonrası değişiklik göstermedi. 
Sonuç: Bulgularımız calcitriol tedavisinden paricalcitol tedavisine geçişin kalsiyum-fosfor metabolizması, inflamasyon ve eritropoietin
ihtiyacında değişiklik yapmadığını düşündürmektedir.

Danışman: Dr. Mehmet Koç
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33. TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOTİROİDİ HASTALAR İÇİN BİR KOMPLİKASYON MUDUR?

34. TİP 2 DİYABETİ VE HİPERKOLESTEROLEMİSİ OLAN HASTALARDA CD36 RESEPTÖR DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
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İNCELENMESİ

Konuk sunum:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE HUKUKİ DÜZENLEMELER

HUSUSUNDAKİ BAKIŞ AÇILARININ ÖLÇÜLMESİ

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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TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOTİROİDİ HASTALAR İÇİN BİR KOMPLİKASYON MUDUR?

Atak E., Öztürk E., Bülbül S., Tarımtay Z.  

Giriş: Tiroidektomi, tiroide bağlı hastalıkların tedavisinde, endokrin cerrahide sık uygulanan bir prosedürdür. Sıklıkla total ve totale
yakın tiroidektomi sonrasında gelişen  hipotiroidizm, tiroidektominin en sık görülen, tedavisi ve kontrolü en kolay komplikasyonu olarak
kabul edilir. Hipotiroidizm, eksojen hormon preperatlarıyla tedavi edilebilmektedir. Bu durum her ne kadar bazı kaynaklarca postoperatif
bir komplikasyon sayılsa da, bunun bir komplikasyon olup olmadığı konusunda hekimler arasında fikir ayrılığı olduğu bilinmektedir. 
Amaç: Bu çalışmada, tiroidektomi sonrası hipotiroidizm nedeniyle L-Tiroksin replasmanı alan hastaların hipotiroidi ve tiroit fonksiyon
bozukluğuna bağlı yeni semptom gelişme olasılığı ile yaşam kalitesi ve memnuniyetinin ölçülmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Retrospektif kohort şeklindeki çalışmanın evrenini tersiyer üniversite hastanesinde tedavi alan hastalar oluşturacaktır.
Çalışmaya selim tiroid hastalığı nedeniyle daha önce çeşitli genişlikte tiroidektomi olan hastalar alınacaktır. Hastalar çalışma zamanındaki
TSH ve L-tiroksin kullanım öykülerine göre iki ana kohorta ayrılacaktır: A. Postoperatif ötiroidik hastalar, B. Postoperatif hipotiroidik
hastalar. Postoperatif hipotiroidik hastalar da kendi içerisinde L-tiroksin kullanmalarına rağmen TSH düzeyine göre iki kohorta
ayrılacaktır: B1. Uygun dozda ilaç kullananlar (normal TSH); B2. Uygunsuz dozda ilaç kullananlar (anormal TSH). Tüm hastalara tek
zamanda hastaların demografik ve klinik bilgilerinin sorgulandığı anket formu, SF-36 yaşam kalite kısa formu ve HAD (Hastane
Anksiyete Depresyon) uygulanacaktır. Hastalara ait dosyalarından son TSH, T3 ve T4 tetkiklerine ait veriler kayıt altına alınacaktır. 
Bulgular: Araştırmamıza katılan 27 postoperatif hastanın 12 tanesi kohort A’yı (%44,4), 15 tanesi de kohort B’yi (B1:9, %33,3; B2:6,
%22,2) oluşturmaktadır. Her üç kohorttaki hastaların SF-36 ve HAD skorlarının düzeylerinde anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir.
L-tiroksin kullanan hastalarda anormal TSH bulunma oranı %40,0’dır. Her üç kohorttaki hastalarda hipotiroidiye bağlı olabilecek yeni
semptom ya da bulguların çıkma oranı %44,4 olarak bulunmuştur. Postoperatif hipotiroidik hastalarda L-tiroksin kullanım kompliyansı
oranı ise %100,0’dır.  
Sonuç: Bu veriler doğrultusunda, postoperatif hastalarda gelişen hipotiroidinin ilaç kompliyansının düşük olmasına bağlı değil, uygunsuz
dozda L-tiroksin replasmanından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Danışman: Dr. Bahadır Güllüoğlu

TİP 2 DİYABETİ VE HİPERKOLESTEROLEMİSİ OLAN HASTALARDA CD36 RESEPTÖR DÜZEYİNİN
ARAŞTIRILMASI

Kasar N., Danış H., Köse H., Güven F. E. 

Giriş: Tip 2 diyabet (T2DM) kronik ve tüm dünyada yaygın metabolik bir hastalıktır. Hiperglisemi, glikozüri ve dislipidemi ile
karakterize olup hiperglisemiye bağlı olarak kanda ileri glikasyon son ürünlerinin (AGE) oluşumuna neden olmaktadır. CD36 hücre
yüzeyinde bulunan bir integral membran glikoproteinidir ve sınıf B çöpçü reseptör ailesine aittir. CD36 okside olmuş LDL (ox-LDL)
ve AGE lerin hücre içine alınmasından sorumludur. Yapılan çeşitli araştırmalar hiperkolesterolemi ve tip 2 diyabet hastalarında CD36
reseptör düzeyinin arttığını öne sürmektedir. 
Yöntem: MÜPEAH’a başvuran hem T2DM hem de hiperkolesterolemisi olan hastaların onamı ile kan örnekleri alınmıştır. Katılımcılara
genel sağlık durumları ve sürekli kullandıkları ilaçlar ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Hastalar laboratuvar
sonuçlarına göre diyabet hastaları (n:5), hem diyabet hem hiperkolesterolemi hastaları (n:4) olarak 2 gruba ayrılmış ve sağlıklı
bireylerden de kontrol grubu (n:5) oluşturulmuştur. Monosit CD36 ekspresyon düzeyini belirlemek için FACS analizi (Fluorescence-
Activated Cell Sorter) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 programında Pearson Korelasyon Testi, One Way Anova ve Ki-
Kare Testi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: CD36 reseptör ekspresyonunun diyabetik hastalarda ve hiperkolesterolemik+diyabetik hastalarda kontrollere göre önemli
derecede artmış olduğu tespit edilmiştir (Kontrol ile T2DM için p=0,027, kontrol ile T2DM+hiperkolesterolemi grupları için p=0,014).
Serum total kolesterol ve açlık kan şekeri seviyeleriyle monosit CD36 reseptör ekspresyon düzeyleri arasında pozitif yönlü ve
istatistiksel olarak anlamlı korelasyon mevcuttur (t.kol: r=0,544, p=0,044), (akş: r=0,621, p=0,018).
Sonuç: Monositlerin yüzeyindeki CD36 reseptör ekspresyonun hem T2DM hem de T2DM ve hiperkolesterolemi grubunda kontrol
grubuna kıyasla arttığı gözlemlenmiştir. Bu durumun T2DM ve ateroskleroz gelişiminde önemli rolü olduğu düşünülmektedir.

Danışman: Dr. Nesrin Kartal Özer, Dr. Seyfettin Üstünsoy
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HİPERAKTİVİTE SORUNU İLE AĞIZ ALIŞKANLIKLARI VE DENTOFASİAL GELİŞİMİN İLİŞKİSİNİN
İNCELENMESİ

Gün S., Uç R.D., Kurban A.E., Kurt F.S.

Giriş: Yetersiz anne sütüyle beslenen çocuklarda parafonksiyonel ağız alışkanlığı(NNSH:non-nutritive sucking habits) gelişimi ve buna
bağlı olarak da diş gelişim bozuklukları görülme riski daha yüksektir.
ADHDli çocukların anne sütüyle beslenme süresinin kısa olduğu ve orofaringial sorunları olduğuyla ilgili veriler bulunmasına rağmen,
aralarındaki ilişkiye dair yeterli çalışma yapılmamıştır. Biz de Osman Sabuncuoğlu’nun ‘BREASTFEEDING AND PARAFUNCTIONAL ORAL
HABITS IN CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER’ çalışmasının kontrol grubunu oluşturarak aradaki ilişkiyi
inceledik.
Yöntem: Kontrol grubu oluşturma amacıyla 9-11 yaş aralığında 51 ilkokul öğrencisi üzerinde ağız alışkanlıkları anketi, conners aile
değerlendirme formu, conners öğretmen değerlendirme formu olmak üzere 3 anket uygulanmıştır. Ağız alışkanlıkları anketi anne sütü
alma süresi, biberon kullanma süresi, besleyici olmayan emme alışkanlıkları (non-nutritive sucking habits) yani emzik kullanma, eşyaları
ısırma, tırnak yeme gibi alışkanlıkları sorgular. Conners testleri ise çocuğun aktivite düzeyi, davranış biçimleri, sosyal becerileri gibi
hiperaktivite açısından fikir verebilecek parametreler içermektedir.
Bulgular: Örneklemimiz 27 (%52,9) kız, 24 (%47,1) erkek olmak üzere 51 kişiden oluşmaktadır. Anne sütü emme süresi ortalama
kontrol grubunu oluşturduğumuz çalışmada(ADHDli örneklem) 11,3 ay, kontrol grubunda ise 13,7 ay olarak tespit edilmiştir. 6 aydan
az anne sütü almış çocuklarda NNSH gelişim oranı ve dental sorunlar uzun süre emenlere göre daha yüksek çıkmıştır.
ADHDli örneklemde 6 aydan az anne sütü oranı kontrol grubundan daha yüksektir. Ayrıca ADHDli çocuklarda tırnak yeme ve tırnak eti
yeme oranları sırasıyla:%54,4 ve %23,5 iken kontrol grubumuzda bu oranlar %37,3 ve %9,8 olarak saptanmıştır. Benzer şekilde diş
gıcırdatma oranlarında da ADHDlilerde %27.9 ve kontrol grubunda %19,6 olmak üzere belirgin bir fark gözlenmiştir.
Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar anne sütü alma süresi ile NNSH gelişimi ilişkisini destekler niteliktedir ve buna bağlı olarak da
ADHDlilerde parafonksiyonel ağız alışkanlıkları oranının yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Danışman: Dr. Osman Sabuncuoğlu
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Konuk Sunum

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE HUKUKİ
DÜZENLEMELER HUSUSUNDAKİ BAKIŞ AÇILARININ ÖLÇÜLMESİ

Yıldırım İ., Karakaptan E., Karvan K., Saltık Ö.

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri

Giriş: Günümüzde tıp biliminde yaşanmakta olan gelişmelerle bağlantılı olarak organ nakli konusunda da hayat kurtaran gelişmeler
görülmektedir. Tıbbın bu denli gelişimine koşut olarak halkın henüz bu konuda bilinçlendirilmesi ve birçok hukuki düzenlemelerin
yapılması gerekmektedir.
Amaç: Bu çalışma Marmara Üniversitesi hukuk fakültesi 1.,2.,3. ve 4.sınıf öğrencilerinin organ nakli konusundaki bilgi düzeylerinin
ölçülmesi ve organ nakli için getirebilecek yeni hukuki öneriler hususundaki bakış açısını ölçmek için planlanmıştır.
Yöntem: Araştırmanın örneklem büyüklüğünü saptamada evrendeki birey sayısı bilinen örneklem genişliği formülü kullanılmıştır.
Formüle göre örnekleme alınacak kişi sayısı  280 kişi olarak bulunmuştur. Örneklem seçiminde, tabakalı rastgele örneklem yöntemi
kullanılmıştır. Burada her sınıf bir tabaka olarak ele alınmıştır. Her sınıftaki öğrenci sayısı, her bir sınıfın tabaka ağırlığı ve her bir
tabakaya alınacak öğrenci sayısı belirlendikten sonra basit rastgele örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Araştırma verilerinin
toplanmasında literatür incelenerek ve sağlık hukuku konusunda uzman üniversite öğretim üyelerinin görüşü alınarak hazırlanan 10
soruluk bir anket formu kullanılmıştır. Anket geçerliliği ve güvenilirliği ise uzman görüşü alınarak ve öğrencilerle birlikte saha çalışması
yapılarak test edilmiştir. Eğitim alınan sınıfla bağış yapma isteği arasında fark olup olmadığı hipotezi test edilmiştir. Çalışmanın
sonucunda elde edilen veriler SPSS 11.5 ile analiz edilmiştir. Tanımlayıcı testler(yüzde), Ki kare anlamlılık testi yapılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin %68,2’si organlarını bağışlamış ya da bağışlamayı düşünmektedir. Öğrencilerin %53,9’u canlı olmayan vericiden
organ nakli gerçekleşebilmesi için kişinin hastanede belirli koşullar altında ölmesi gerektiğini söylerken; %45,7 si kişinin evde yada
ölümüne sebebiyet verecek yerde ölmesi durumunda dahi organlarının nakile konu olabileceğini söylemiştir. Öğrencilerin %58,6’sının
bitkisel hayat ile beyin ölümü arasındaki farkı bilmekte olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %80.7 canlı/ölen kişiden organ naklinin sadece
ameliyat ortamında, konusunda uzman doktorlar ve ekibi tarafından gerçekleştirilebileceğini düşünmekte, çevrelerinden duydukları
doğruluk payı olmayan bilgilere inanan öğrenciler ise %18,2’lik bir sayıya sahiptir. Öğrencilerin %69.6’sı organ bağışı kartlarının sözlü
vasiyetname olmaktan çıkarılması ve bu karta sahip olan kişilerin beyin ölümü gerçekleştiğinde ailelerinden izin alınmaması gerektiğini
ve kart sahibinin irade beyanına saygı duyulması için hukuki düzenlemeler yapılmasını savunmaktadır. Bağış kartından bağımsız olarak
öğrencilerin %75’i, beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarının, bu kişinin ailesinden izin alınmaksızın ihtiyacı olan kişilere nakil
edilmesini desteklememektedir. Öğrencilerin %91,1’i canlı vericinin aile bireyleri dışındaki kişilere organlarını bağışlayabilmesi
hususunda gerekli hukuki düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünmektedir. Ancak öğrencilerin %93,9’u vericinin organlarının satıma
konu olmaması, bunun bir market haline dönüşmemesi gerektiğini düşünmektedir. Öğrencilerin %11,8’i yapılan organ nakilleri
karşılığında devlet tarafından desteklenen bir kuruluş tarafından vericilere bedel verilebileceğini ancak, öğrencilerin %61,4’ü organ
bağışı karşılığında bedel alınması yerine devletin vericiye bir takım kolaylıklar sağlayabileceğini düşünmektedirler. Öğrencilerin %58,2’si
bağışlanan organların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hususunda çeşitli nedenlerle endişeleri olduğunu dile getirmekteyken, öğrencilerin
%41.8’inde bir endişe görülmemektedir. Eğitim alınan sınıfla bağış yapma isteği arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur
(X2= 19,35; p=0.000). 
Sonuç: Öğrencilerin organ bağışlama konusunda bilinçli olduğu gözlemlenmiştir. Sınıf seviyesi yükseldikçe bağış yapmayı düşünenlerin
oranı artmaktadır. Geleceğin hukukçuları, organ bağışı konusunda yeni hukuki düzenlemeler yapılması ile organ bağışı hususunda yeni
bir soluk getireceğini düşünmektedirler. 

Danışman: Dr. Ayşegül Kaptanoğlu
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ANKİLOZAN SPONDİLİT(AS) HASTALIĞININ  TANI ALMA SÜRECİNİN GECİKMESİNİN NEDENLERİ
VE KUYRUKSOKUMU AĞRISI İLE İLİŞKİSİ

Deniz R., Cengiz T., Karakayalı E.

Giriş: AS, omurga ve aksiyel iskeletin kronik inflamasyonu ile karakterize sistemik bir hastalıktır. Özellikle gece artan, hareket ve
aktivite ile azalan bel ağrısı ve belirtilen eklemsel yapılarda, periferal eklemlerde, parmaklarda inflamasyon bulgularına ve eklem dışı
bulgulara neden olur. AS, genetik, çevresel etmenler, infeksiyon ajanları ve immün cevabın kombinasyonu ile oluşmaktadır. AS tanısı
hastalık başladıktan çok sonra  konulmakta ve prognozu olumsuz yönde etkilemektedir. Amacımız, tanı aşamalarını ve tedavi süreçlerini
inceleyerek bu süreci uzatan faktörleri belirlemek ve kuyruksokumu bölgesi tutulumunun varlığını tespit etmektir.
Yöntem: Kesitsel tipteki araştırma, Ekim2011-Nisan2012 arasında MÜPEAH Romatoloji Kliniğinde 81 AS hastasına, 21 açık uçlu ve 5
likert(BASDAI-BASFI) sorudan oluşan anketle yüzyüze uygulanmış,veriler SPSS® ve  MicrosoftExcel® programlarında analiz edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %63’ü erkek, %37’si kadındır, yaş ortalaması 39.8(ss:11.4, K:38.2, E:40.7)tür. İlk şikayetler bel-kalça
ağrısı(%53.1, K:%43.3, E:%58.8), hareket kısıtlılığı-tutukluk(%44.4, K:53.3, E:%39.2), distal eklem şişliği(%24.7, K:%33.3, E:%19.6),
diz ağrısı(%24.7, K:%33.3, E:%19.6), boyun ağrısı (%19,8,K:%16.7, E:%21.6); ortaya çıkma yaşı 28.7(ss:10.8, K:29, E:28.6)dir.
Hastaların %26.6’sı(K:%32.1,E:%23.5) ilk hafta, %15.2’si(K:%14.3,E:%15.2) 8gün-1ay arasında, %17.7’si (K:%14.3, E:%19.6) 1-5
sene arasında, %53.8’i (K:%65.5, E:%47.1) şiddetli ağrı, %25’i (K:%10.3, E:%33.3) bel ağrısı, %21.3’ü(K:%13.8,E:%25.5) hareket
kısıtlılığı sebebiyle doktora başvurmuş, bu arada %54.3’ü(K:%36.4,E:%63.6) hiçbir tedavi denememiş, %27.2’si (K:%36.7, E:%21.6)
ağrı kesici kullanmıştır. Hastaların en az 1 defa başvurduğu sağlık kuruluşları ve branşlar: %70.1 (K:71.4, E:%69.4) EAH, %28.9
(K:%25.5,%30.6) devlet hastanesi, %23.3 (K:%22.2, E:%34.7) özel hastane, %9.2 (K:%18.5,E:%4.1) ASM, %74.7 (K:%76.7, E:%73.5)
romatoloji, %46.2(K:%37.9, E:%51) dahiliye, %39.7 (K:%34.5, E:42.9) FTR, %34.6 (K:%31, E:%36.7) ortopedi, %20.5 (K:%27.6,
E:%16.3) nöroloji-nöroşirürjidir. AS tanısı %20.4 (K:%29.4, E:%16.2) 5-10 sene arasında, %16.7 (K:%17.6, E:%16.2) 8 gün-1ay
arasında, %16.7 (K:%23.5, E:%13.5)1-6 ay arasında; %68 (K:%59.2, E:%73.3) EAH, %67.1 (K:%71.4, E:%64.4) romatoloji tarafından
ortalama 2.84.(ss:1.3, K:2.83, ss:1.17, E:2.84, ss:1.4) doktor tarafından verilmiş, hastaların %34.6’sı (K:%30, E:%37.3) önce farklı bir
tanı almıştır. En çok kullanılan ilaçlar DMARD:%84.6 (K:%76.7, E:%89.6), NSAID:%69.2 (K:%63.3, E:%72.9), TNF-a Blokörü:%48.7
(K:%43.3, E:%52.1)i, steroidler %20.5 (K:%16.7, E:%22.9) dir. Kuyruk sokumu tutulumu %42.3(K:%41.4,E:%42.9) olarak bulunmuştur.
Sonuç: Kadın ve erkekler arasında süreç genel olarak benzese de bel ağrısı şikayeti ve ASM’ye başvurma farkı anlamlı bulunmuş,
hastaların doktora geç başvurması,özellikle bazı branşların gözden kaçırması sonucu tanının çok geç alındığı doğrulanmış,kuyruksokumu
tutulumunun oldukça önemli bir oranda pozitif olduğu görülmüştür. 

Danışman: Dr. Can Erzik, Dr. Pamir Atagündüz

NUCLEUS PEDINCULOPONTINUS TEGMENTI BAĞLANTILARININ FLUOROGOLD RETROGRAD BOYAMA
YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Ateş S., Doğruöz B., Karaca D., Uğur E., Yıldırım E.

Giriş: Kaudal tegmentumda yerleşimli bir nükleus olan Nucleus pedinculopontinus tegmenti (PPN), lokomotor hareketlerin oluşumunda ve
kontrolünde rol oynaması yanı sıra uyku uyanıklık, davranış, öğrenme, dikkatle ilişkilendirilmiştir.PPN’nin Parkinson hastalığıyla ilişkisi bilinmektedir.
Son dönemde bu hastalığın bazı semptomlarının tedavisinde derin beyin stimülasyonunun uygulandığı hedef noktalardan biri haline gelmiştir.
Yapılan çalışmalarda PPN’nin belirli bağlantılarından bazıları ortaya konmuş olsa da bu nükleusun tüm bağlantıları gösterilememiştir.
Amaç: PPN literatürde pars compacta ve pars dissipata olarak iki bölümde tanımlanmaktadır. Ancak yapılan çalışmalarda rostral,
santral ve kaudal nöron dağılımında farklılıklar tespit edilmiştir. Elektrofizyolojik çalışmalarda da bu bulguları destekleyen kayıtlar
elde edilmiştir. Çalışmamızda PPN’nin afferent projeksiyonlarını ortaya koyarak literatüre katkı sağlamayı hedefledik. 
Yöntem: Çalışmada yetişkin wistar albino sıçanlara stereotaksik olarak tek taraflı fluorogold boyası uygulanmıştır. Enjeksiyon sonrası
7-10 gün yaşatılan sıçanlara daha sonra transkardiak perfüzyon fiksasyonu yapıldı ve beyinleri çıkartıldı. Mikrotomda 40 µm
kalınlığında alınan seri koronal kesitler florasan mikroskopu altında incelendi.
Bulgular: Bağlantıları beyin sapı, kortikal ve subkortikal yapılar olarak sınıflandırıldı. İpsilateralde kontralaterale göre daha yoğun işaretlenme
tespit edildi. Kortikal alanda olfaktor, motor, lateral orbital, singulat, somatosensorial kortekslerde; Subkortikal alanda kaudat-putamen-
globus pallidus, nucleus accumbens, dorsal hippokampal komissür, alveus’ta; Beyin sapında pontin, cuneiform, nucleus olivarius, superior
vestibular çekirdekler, duyu çekirdekleri, substansia nigra, colliculus superior, mezensefalik retiküler formasyonda yoğun işaretlenme gözlendi.
Sonuç: Daha önce yapılan çalışmalardan faklı olarak çalışma sonuçlarımızda kortikal alanda bulbus olfactorius, singulat korteks,
somatosensöriyel korteksle insular korteksle; Subkortikal alanda hipokampus ve cuneus ile;  Beyin sapında ise pontin nükleus,
nucleus olivarius ve lateral lemnisküs bağlantıları tespit edilmiştir. Bu bulgular ve elimizdeki literatür ışığında PPN’nin sadece motor
işlevi olmayıp, limbik sistem (alveus, hipokampus), somatosensoriyel işlevler (olfaktör, superior kollikulus, vestibular çekirdek) ve
vücut fonksiyonlarının (retikular formasyon, insular korteks) devamlılığında görev alan bir bölge olduğu düşünülmelidir. 

Danışman: Dr. Ümit S. Şehirli, Araş.Gör. Hüsniye Hacıoğlu
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MÜTF AHEK POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN, EN AZ ALTI AY ÖNCE KRONİK HASTALIK TANISI KONMUŞ
HASTALARIN PACIC ÖLÇEĞİNE GÖRE HASTALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Şimşek M., Uğuz K., İçen F. 

Giriş: Kronik hastalıklar, etiyolojisinde genellikle genetik özelliklerin yer aldığı, bazılarında infeksiyöz ajanların da olduğu, yavaş ilerleyici
özelliği olan hastalıklardır. Dünyada her yıl hayatını kaybeden 57 milyon kişiden 33,4 milyonunun ölüm nedeni kronik hastalıklardır.
Kronik hastalıklar ülkemiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Tüm Türkiye’de 2000 yılı için hesaplanan toplam 430.459 ölümün
305.467’si (%71) kronik hastalıklar nedeniyledir.
Etkili bir hastalık yönetimiyle hastalığın fizyolojik ve psikolojik etkilerinin sınırlandırılması, sağlık kuruluşlarına başvuruların azaltılması,
bağımlılığın önlenmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması sağlanabilmektedir. 
Amaç:  Bu çalışmada, kronik hastalığı olan bireylerin aldıkları sağlık bakım hizmetlerini değerlendirmede kullanılabilecek geçerliliği ve
güvenilirliliği ispatlanmış olan, Türkçe’ye uyarlanan Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği-Hasta Formu (pacic), MÜTF AHEK
Polikliniğine başvuran kronik hastalara uygulanarak bu hastalara sunulan sağlık bakım hizmetleri hastalar tarafından değerlendirilmiştir.
Yöntem:  Pacic ölçeği 5 Şubat -12 Mart 2012 tarihleri arasında MÜTF AHEK polikliniğine başvuran  en az 6 ay önce kronik hastalık
tanısı konmuş, 20 ila 80 yaşlarındaki, anlama ve ifade etme problemi olmayan hastalara anket şeklinde  yüzyüze görüşülerek
uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 programında değerlendirilmiştir.  Bulgular : En az 6 ay önce kronik hastalık tanısı konmuş
bireylerden  oluşan örneklem grubunun yaş ortalaması 51,9±12,83 olup, 36’sı erkek (%20,8), 137’si ise kadındır (%79,2). Hastaların
%54’ü hipertansiyon, %22,6’sı diyabet, %10,9’u astım, %8’i osteoartrit, % 4,4’ü ise kalp-damar hastasıdır. Pacic ölçeği toplam puanı
49,976±15,486 bulunmuştur. Pacic ölçeği toplam puanı ile cinsiyet korelasyonunda anlamlı bir  fark yoktur. Ancak 8 yıl ve üzeri eğitim
almış kişilerde Pacic ölçeği puanı daha yüksektir (p=0,008).
Sonuç:  Sağlık kuruluşları arasında ve cinsiyete göre değerlendirmeler arasında belirgin farklar beklenilmesine rağmen böyle bir veri
elde edilmedi. Ayrıca hastaların  %80,9’una  muayene olduktan sonra herhangi bir sağlık kuruluşu tarafından tekrar ulaşılmadığından
hastaların takibinin yeterince yapılmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Danışman: Dr. Çiğdem A. Kaya 

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMDE ÇOCUKLA GEÇİRİLEN KALİTELİ ZAMANIN YERİ: GELİŞİMSEL
GERİLİKLERİ OLAN 0-4 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DEĞERLENDİRME

Balcı D., Çomak Y., Karalay M., Kaypak C., Korukluoğlu Z.

Giriş: Çocukların psikolojik ve duygusal gelişiminde en kritik dönem sayılabilen 0-4 yaşları arasında, ailenin tutumu, çocukla beraber
geçirdiği zamanın kalitesi ve çocuğun gelişim sürecini izleyebilmesi oldukça önemlidir. Bu dönemde ailenin farkındalığı, çocukların
gelişim sürecini bilmeleri ve gözlemlemeleri, var olan/olabilecek gelişimsel bozuklukların çözümü için anahtar konumundadır. 0-4
yaş arası çocukların oyun oynarken davranış ve ifadeleri, dikkat ve uyku bozuklukları, uyum sağlama problemleri, fiziksel ve duygusal
ifade becerileri ve tutumları çocuk gelişiminde sosyal ve duygusal değerlendirmeler açısından önem taşır. 
Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Ümraniye Aile Sağlık Merkezi’nde 20 çocuk kontrol
grubu ,20 çocuk çalışma grubu olmak üzere toplam 40 çocukla birlikte yaptığımız çalışmada, psikiyatrik değerlendirme demografik
bilgi formu ,erken çocukluk dönemi stres indeksi, kısa 0-4 yaş soysal ve duygusal değerlendirme (BITSEA) ölçekleri anneler
tarafından dolduruldu. Ortalama yaşı 2.9 olan 40 çocuktan elde ettiğimiz bulgular, BITSEA ölçek sonuçları ile beraber SPSS
programında değerlendirildi.
Bulgular: %35’ i kız, % 65’i erkek olan 40 çocukla yaptığımız çalışmada, kontrol grubunun %14’ ünde, çalışma grubunun %36’sında
uyku sorunu gözlemlendi. Kontrol grubunun %57’ sinde 0 stres indeksi, çalışma grubunun %31’inde 0 stres indeksi bulundu. Aileyle
geçirilen toplam süre sorusuna kontrol grubunun %85,7’si, çalışma grubunun ise % 68,4’ü 8 saatten fazla cevabını seçmiştir. 
Sonuç: 0-4 yaş arasındaki çocukların aileyle geçirdiği zamanın, oyun oynama süresinin, stres kaynaklarının, uyku düzeni ve duygusal
tutumların çocuk gelişiminde önemli olduğu anlaşılmış, ancak p değerinin birçok kriter için 0.05’ ten büyük çıkması nedeniyle çalışma
grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Çalışmamızdan da çıkan sonuca göre, ailenin çocukla geçirdiği
zamanın kalitesi hakkında bilgilendirilmesi, çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimini etkileyen faktörlerin bulunması, gözlemlenmesi
ve iyileştirilmesi  için çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Danışman: Dr. Ayşe Arman
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ÇOCUKLARIN ASTIM KONTROLÜNÜN EBEVEYNLER TARAFINDAN ALGISI

Göçmen Ö.İ, Dalan M, Avşar F.Z, Erdem C.G.

Giriş: Astım hava yollarının daralması ile karakterize, spesifik tedavi ile veya tedavi olmaksızın, kısmen veya tamamen düzeltilebilen,
kronik, inflamatuar bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada yaklaşık olarak 300 milyon astımlı kişi bulunmakta
ve en fazla çocukları etkilemektedir. Ebeveynler ve çocukların astım semptomlarını farklı algılandığını gösterilmiştir.
Amaç: 7 ile 11 yaş arası ilkokula giden çocuklarda astım kontrolünün aileler tarafından nasıl algılandığının araştırılması.
Yöntem: Kadıköy ilçesinde bulunan Duriye Nuriye Endürüst İlköğretim okulu ve Kadıköy Gazi Mustafa Kemal Paşa İlköğretim
Okullarındaki birinci kademede okuyan (1-5.sınıf) 7-11 yaş arası öğrencilere anket dağıtılıp aileleri tarafından doldurulmuştur. Astım
sorgulaması için ISAAC ve astım kontrolü değerlendirilmesi için GINA ve astım kontrol testi kullanılmıştır. Veriler SPSS 20.0 programı
kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: 253 anket tam olarak dolduruldu (cevap oranı %52). %49,6 kız öğrenciydi. Son bir yıl içersinde soğuk algınlığı, nezle
olmaksızın balgamlı öksürüğü olanlar %32,8’di. ‘Son bir yılda hırıltı veya hışıltı kaç defa oldu?’ sorusuna %61,3, Hiç olmadı, %30,8 1-
3 Defa, %5,9 4-12 Defa, %2 ise 12den fazla seçeneğini işaretlemiştir. Katılımcıların %12,3’ü daha önceden astım tanısı almış olup tanı
alanların %29’u ilaç kullanırken %71’i ilaç kullanmamaktaydı. Tüm katılımcıların %3,6 sı astım için ilaç kullanmaktaydı. GİNA
sonuçlarına göre astımlı çocukların %52,9’unun astımı kontrol altında değilken %47,1’inin astımı kontrol altındaydı. Astım kontrol
testine göre ise astımlı çocukların %66,6’sının astımı kontrol altında değilken %33,3’ünün astımı kontrol altındaydı. Ailelerin %50’si
çocuklarının astımlarının kontrol altında, %29,2’si kısmen kontrol altında olduğunu düşünürken %8,3’ü kontrol altında olmadığını
düşünmekteydi. Çocuklar ‘Sence astımın ne kadar kötü ?’ sorusuna %17,4 oldukça kötü derken %65,2’i sadece arada sırada şikayetim
oluyor seçeneğini işaretledi. Ailelere sorulan ‘Size göre çocuğunuzun astım derecesini belirtiniz?’ sorusuna ise %44 ü orta decede astım
seçeneğini işaretlemiştir.     
Sonuç: Elde etmiş olduğumuz verilere göre daha önceden astım tanısı almış çocukların ilaç kullanma oranının çok düşük olduğu
saptanmıştır. Yaptığımız astım kontrol testi ile astımlı çocukların tamamen kontrol altında olmadığı gözlemlenmiştir. Ailelerin çocuklarının
astım şiddetini daha az olduğunu algıladıkları sonucuna vardık.

Danışman: Dr. Refika Ersu

ADEM YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN GERİATRİK  HASTALARDA  İLAÇ
ETKİLEŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Armağan M.E., Karakuş M., Meral Y., Süzen A.G. 

Giriş: Dünyada 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus giderek artmakta, toplumların yaşlanması ile sağlık hizmetlerinin yaşlılar tarafından
kullanımı da artmaktadır. Dünyada yaşlı nüfusun oranındaki artışa paralel olarak Türkiye’de de 65 yaş ve üstü kişilerin oranı
artmaktadır.  İnsan ömründeki uzama, yaşlanmayla ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler ve hastalıkların görülme sıklığındaki artışa
bağlı olarak bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle yaşlılarda aynı anda birden fazla endikasyon için çoklu ilaç kullanımı
(polifarmasi) ayrı bir önem taşımaktadır. Reçete edilen ilaçların etkileşim düzeylerinin bilinmesi tedavinin başarısı açısından kritik
öneme sahiptir. Bütün ilaç etkileşimlerini ezbere bilmek neredeyse imkansız olsa da sık reçete edilen ve etkileşmesi yüksek riskler
taşıyan ilaçlar bilinmeli ve bu amaçla hazırlanmış  programlar kullanılmalıdır.
Amaç: Ümraniye Adem Yavuz Aile Sağlığı Merkezi'nde geriatrik hastalara yazılan reçetelerde ilaç etkileşimlerinin belirlenmesidir
Yöntem: Araştırma tanımlayıcdır. Adem Yavuz Aile Sağlığı Merkezinde çalışan bir aile hekimine 03.01.2011-30.12.2011 arasında
başvuran geriatrik hastalara yazılmış reçeteler evreni oluşturmaktadır ve tamamı araştırmaya alınmıştır. Reçeteler ilaç etkileşimlerine
göre  Lexi-Comp programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Etkileşim düzeyleri A, B, C, D, X ve ‘etkileşim yok’ şeklinde sınıflandırılmıştır.
Bulgular: Toplam 1120 reçete incelemiş olup reçetede sadece bir  ilacın bulunması, tıbbi malzeme yazılması veya sistemde
bulunamayan etken madde sebebiyle araştırma dışı bırakılan reçete sayısı %41 (460) tır. Geriye kalan 660 reçeteden % 42’sinde
İlaçlar arasında hiç etkileşim bulunmamıştır  Diğerlerinde etkileşim düzeylerine bakıldığında etken maddeler arasında reçete başına
ortalama 1,14 (753/660) adet C düzeyinde etkileşim bulunurken D düzeyinde 0,15 (101/660), B düzeyinde  0,14 (90/660), X
düzeyinde 0,01 (7/660) ve A düzeyinde 0,005 (3/660) adet etken madde etkileşimine rastlanmıştır. Toplam %15 (100) reçetede
ise çoklu etkileşim düzeyleri görülmüştür. 
Sonuç: Araştırmada etkileşim yönüyle incelenmiş toplam 660 reçetede etkileşimin  oldukça yüksek oluşu, çoklu ilaç kullanımı
hayatının parçası olan geriatrik hastalar için ayrı bir risk faktörü olarak göze çarpmaktadır. Özellikle D ve X seviyelerindeki
etkileşimlerin hayati riskler oluşturabilmesi hekimlerin ilaçları reçetelerken özellikle geriatrik hastalarda daha dikkatli davranmalarının
gereğini ortaya koymaktadır. 

Danışman: Dr. Şanda Çalı, Dr. Zafer Gören 
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK DEĞERLENDİRMESİ 

Arslantaş A., Calayır E., Kebude A.İ, Osoydan M.

Giriş: Obsesif kompulsif bozukluk dünya populasyonunun yaklaşık %2-3'ünü etkileyen, sık görülen psikiyatrik bir hastalıktır. Son
yıllarda üniversite öğrencilerinde de eğitim şartlarına bağlı olabilmekle birlikte yaygın olarak görülmekte ve hayatın her alanını olumsuz
yönde etkilemektedir.                                                               
Amaç: Marmara Üniversitesi  Tıp Fakültesi (MÜTF) ve Hemşirelik Yüksekokulu (MÜHY) 1. Ve 3. Sınıf öğrencileri arasında obsesif-
kompulsif bozukluk (OKB) yaygınlığını araştırmak, OKB’nin sosyodemografik özelliklerini ve OKB belirtilerinin sıklığını saptamak.                        
Yöntem: Çalışma , Marmara Üniversitesinde eğitim görmekte olan 1. Ve 3. Sınıf tıp fakültesi ve hemşirelik yüksekokulu öğrencileri
üzerinde yapıldı. MÜTF’sinden 85 öğrenciye (1.grup) ve MÜHY’sinden 99 öğrenciye (2.grup) bir takım sosyodemografik sorulardan 27
maddelik “obsesif-kompulsif bozukluk ölçeği” ve 7 maddelik katılımcıları tanımaya yönelik sorular sorulmuştur. Araştırmamız kesitsel
araştırma tarzında hazırlanmıştır. Anketler 12 Mart’ta öğrencilere dağıtılmış olup 16 Mart’ta öğrencilerden toplanmıştır. Toplanan anketler
elde edilen veriler SPSS programına girilerek elde edilen sonuçlar incelenmiştir.                                                                   
Bulgular: Ankete katılanların %66,3’ü bayanlardan, %33,7’si baylardan oluşmaktadır. Birinci grupta  %41,3’ü ve ikinci grupta %57,7’si
masa örtüsü veya halıların düzgün durmadığını düşündüklerinde düzeltme ihtiyacı duyduklarını belirtmişlerdir. Kirli bir objeye veya bir
hayvana yaklaştığı zaman ellerini yıkama ihtiyacı duyanlar bayanlarda %68,7 iken baylarda %31,3 tür. Katılımcılarıdan ‘Bazen kız
arkadaşımın/erkek arkadaşımın benden gizli bir şey düşündüğümü fark ediyorum ve bu düşünceyi kafamdan atmaya çalışıyorum’’
düşüncesine evet seçeneğini işaretleyenlerin %64,3’ ü bayan, %35,7’i baydır.                                                                                                 
Sonuç:  Kadınlarda ve tıp fakültesi öğrencilerinde obsesiflik veya kompulsif bozukluk daha yaygın görülmektedir. Bu bulgular ışığında
eğitim hayatının zorluğu ve daha önce bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar göz önünde bulundurulduğunda beklenilen bir oranla
karşılaştığımız söylenilebilir. 

Danışman: Dr. Cevdet Nacar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ E.A.H. NÖROLOJİ KLİNİĞİNE BAŞVURAN AKUT İNME HASTALARININ RİSK
FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuncar S., Hazine B., Gencel D., Şen Ş.G.

Giriş: İnme nörolojik hastalıklar arasında en yaygın olan hastalıktır. Bugüne kadar inme hastaları üzerine yapılmış olan araştırmalar
sonucunda akut inme ile nöroloji servisinde takip edilen hastalarda arter dağılımına göre en sık etkilenen arterin orta serebral arter
(MCA) tıkanmase olduğu bulunmuştur. Risk faktörleri açısından değerlendirilme yapıldığında ise en sık görülen risk faktörleri
hipertansiyon, hiperlipidemi ve diyabet olup bunlar arasında hipertansiyon, en büyük yüzdeye sahiptir. İkili risk faktör
değerlendirmesinde ise hipertansiyon ve hiperlipideminin birlikte görülme yüzdesi daha fazladır. Cinsiyet ele alındığında ise erkek
popülasyonunda inmenin daha sık olduğu belirlenmiştir.
Yöntem: Yaptığımız kesitsel vaka araştırmasında OCAK-Nisan 2012 aylarında Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi
Nöroloji Kliniği’ne başvuran 62 inme hastasını ele aldık. Hastaların epikrizlerinden elde edilen değerler, hasta geçmişi ve inme
bulguları SPSS programı ile değerlendirildi.
Bulgular: Verilen aralıkta servise yatan 62 akut inme hastasından (6’sı hemorajik inme, 56’sı iskemik inme olmak üzere)  %59’u
erkek, %41’i kadındır. İnme sonucunda beyinde oluşan hasar tüm hastaların %51’inde sol hemisferde, %41’inde ise sağ
hemisferdedir.  Hastaların %30’unda inme sebebi kardiyoembolik (atriyal fibrilasyona bağlı) olup kalan %70’de trombotik risk
faktörleri gözlemlenmiştir. En çok görülen damar tıkanıklığı %47,5 ile orta serebral arter olup onu %9,8 ile orta serebral arter ve
arka serebral arter birlikte tıkanıklığı izlemiştir. Tüm hastaların %56’sı sigara içmekle birlikte en sık görülen risk faktörü %82 ile
hipertansiyon olmuştur. İkili risk faktörlerinde ise hipertansiyon ve hiperlipideminin birlikte görülme sıklığı %50 olarak belirlenmiştir. 
Sonuç: Geçmişte yapılan araştırmalarla benzer olarak araştırmamızda en çok tıkanan damar MCA olarak gözlemlenmiş, en sık
görülen risk faktörü ise hipertansiyon olarak doğrulanmıştır. Akut inmenin önlenmesinde primer korumanın önemi büyüktür ve
bireylerin düzenli beslenmesi, düzenli olarak hekim kontrolüne başvurmaları; tansiyon, kolesterol ve kan şekeri değerlerini
ölçtürmeleri ileride oluşabilecek inme risklerini azaltacaktır.

Danışman: Dr. İpek Midi
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE MORTALİTE
ORANLARININ DÖNEMSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

Yıldoğan A.T., Er Y., Noristani M.R., Özdoğan O.C.

Giriş: Mortalite oranı veya ölüm oranı (bir hastalıktan veya genel olarak) genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına ölümlerin
sayısının oranıdır. Daha teknik ve detaylı bir tanımla bu oranda belirli bir sürede bir hastalık nedeniyle veya genel olarak var olan ölüm
sayısının, aynı süredeki mevcut ortalamaya bölünüp 1000 ile çarpılması sonucu ulaşılan orandır. Oran genellikle yıllıktır; yani süre
çoğunlukla yıllık temelde ele alınır.
Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tatillerdeki mortalite oranının, çalışma günlerindeki
mortalite oranına göre artıp artmadığı amaçlanmıştır. Aylık tatillerde ve uzun bayram tatillerinde mortalitenin artıp artmadığı, ölüm
sebeplerini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışma yöntemi olarak hastane istatistik biriminde ve morgta hastane ölüm arşivlerine bakılarak, her ölüm için cinsiyet,
yaş, ölüm tarihi, ölüme sebep veren hastalık gibi değişkenlerden oluşan anket tarzı bir metin oluşturuldu.  Anket amaçlı oluşturulan
metin ile hastanedeki ölen hastaların gerekli bilgileri alınarak SPSS 17.0 programında ki kare, z test ve sıklık oluşturmak için kullanıldı.
Bulgular: Anket sonuçlarına göre mortalite oranı; kurban bayramından önceki 5 iş gününde 0,076, kurban bayramı tatilinde
0,132(p=0,012), kurban bayramından sonraki 5 iş gününde 0,117 olduğu görüldü. Ayrıca ramazan bayramıdan önceki 5 iş gününde
0,100, ramazan bayramı tatilinde 0,138(p=0,001) ramazan bayramından sonraki 5 iş gününde 0,115 olduğu görüldü. Mevsimsel
olarak mortalite oranı; kış mevsiminde 0,0255, yaz mevsiminde 0,02, ilkbahar mevsiminde 0,014  ve sonbahar  mevsiminde 0,0252
olarak belirlendi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2011 yılının mortalite oranı 0,021 olarak bulundu.
Sonuç: Yapılan araştırmada, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mortalite oranının geleneksel tatillerde
arttığı belirgin olarak görüldü. Yapılan araştırma, uzun tatillerdeki mortalite oranındaki artışın nedenlerinin incelenip bulunması ve
gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ortaya koydu.

Danışman: Dr. Osman Cavit Özdoğan

TEKSTİL İŞÇİLERİNDE KRONİK BEL AĞRISI SIKLIĞI VE ŞİDDETİ

Ertürk S., Akosman A., Özdemir U., Yıldırım E.

Giriş: Kronik bel ağrısı, çalışanları etkileyen önemli sağlık sorunlarındandır.
Amaç: Tekstil fabrikasında çalışan işçilerin kronik bel ağrısı sıklığı ve şiddetini değerlendirmektir. 
Yöntem: Tanımlayıcı bir araştırmadır. İstanbul’da bir tekstil fabrikasında yürütülmüştür. Çalışan 98 kişiden 87’si (%88,7) ile, yüz-
yüze görüşülerek veri toplanmıştır. İşçilerin kronik bel ağrıları OSWESTRY ölçeği ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Katılanların %51,7’si (n=45) erkektir. Yaş ortalaması kadınlarda 33,3±8,9, erkeklerde 35,7±9,6 idi (p>0,05). Kadınların
%23,1’i, erkeklerin %27,9’u “orta ve altı” eğitimliydi (p>0.05). Ortalama toplam çalışma süresi kadınlarda 13,0±9,0, erkeklerde
13,3±8,0 yıldı (p>0,05).  Tekstil sektöründe ortalama çalışma süresi kadınlarda 10,4±8,4, erkeklerde 10.6±7.9 yıldı (p>0,05).
Kadınların %73,8’i en az bir doğum yapmıştı. Doğum yapanların ortalama doğum sayısı 2,4±1,2 idi. Kadınların %28,6’sı, erkeklerin
%46.7’si düzenli egzersiz yaptığını söyledi. Egzersiz yapanların %46.2’sinde, yapmayanların %41.1’inde “kişinin günlük yaşamını
ileri derecede/tamamen kısıtlayan bel ağrısı” saptandı (p>0.05). Araştırmaya katılan işçilerin  %34.4’ü (n=30) kronik bel ağrısı
yakınması (KBA) olduğunu beyan etmiştir. Kadınların %38.1’inde, erkeklerin %31.1’inde KBA vardı (p>0,05). OSWESTRY ölçeğine
göre, KBA olanların %56,7’sinde “hafif derecede bel ağrısı”, %43.3’ünde ise “kişinin günlük yaşamını ileri derecede/tamamen
kısıtlayan bel ağrısı” saptandı. OSWESTRY ölçeğine göre, kadın ve erkeklerin bel ağrısı skorları benzer bulunmuştur (p>0,05).
OSWESTRY ölçeği ile elde edilen toplam skor ile araştırmaya katılanların yaşları arasında ilişki yoktu (p>0,05). Hizmet-içi eğitim
alanların %50’sinde, almamış olanların %33,3’ünde “kişinin günlük yaşamını ileri derecede/tamamen kısıtlayan bel ağrısı” saptandı.
Tekstil sektöründeki toplam çalışma süresi ile OSWESTRY ölçeğine göre bel ağrısı şiddeti arasında ilişki yoktu (p>0,05).
Sonuç:  İstanbul’daki bir tekstil fabrikasında çalışanların üçte biri kronik bel ağrısı yakınması olduğunu beyan etmiştir. OSWESTRY
ölçeğine göre, KBA olanların %56,7’sinde “hafif derecede bel ağrısı”, %43,3’ünde ise “kişinin günlük yaşamını ileri derecede/
tamamen kısıtlayan bel ağrısı” saptanmıştır. Bel ağrısı yakınmasının cinsiyet, yaş, toplam çalışma süresi, tekstil sektöründe çalışma
süresi, hizmet-içi eğitim alıp-almama ve fizik egzersiz alışkanlığının olup-olmaması ile bir ilişki saptanamamıştır.   

Danışman: Dr. A. Nilüfer Özaydın
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HEKİME YÖNELİK ŞİDDETİN HASTA/HASTA YAKINLARI VE HEKİMLERİN BAKIŞ AÇISINDAN
İNCELENMESİ

Cüce B, Gökay D, Yıldız S, Yılmaz AE.

Giriş: Hekime yönelik şiddet eylemleri günümüzde giderek artmaktadır. Bu durumun nedeni aynı dönemde uygulanmaya başlanan
“Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile ilgili olabilir.
Amaç: Araştırmada, “Hekime Yönelik Şiddet” in öne sürüldüğü gibi “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile ilgili olup olmadığını, hastaların,
hasta yakınlarının ve hekimlerin bakış açılarını alarak, objektif bir şekilde ortaya koymak amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir, farklı branşlardaki hekimlere 29, çeşitli sağlık kuruluşlarına başvuran hasta ve hasta
yakınlarına 12 adet çoktan seçmeli sorulardan oluşan anketler yöneltilmiştir. Anketler 25 Nisan-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında T.C.
Sağlık Bakanlığı MÜTF Pendik EAH, Academic Hospital, Adana Meydan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Ümraniye Soyak ASM’deki
ve çevremizdeki hekimlere ve hasta-hasta yakınlarına uygulanmıştır. Veriler SPSS 20.0 programıyla analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmadaki hasta ve hasta yakınlarının %54,3’ü (19 kişi) erkek, %45,7’si (16 kişi) kadındır. Katılımcıların %31,4 ilkokul
mezunudur. “Sağlık personeline şiddet uyguladım” diyen 4 kişiden, 3’ü artan şiddet olaylarını bazı hekimlerin hak ettiğini düşünürken,
şiddet uygulamamış 30 kişiden 23’ü bu olayları tamamen yanlış bulmaktadır. Yakınları arasında sağlık personeli olanların (20 kişi) %5’i
şiddete başvurmuşken, yakınlarında sağlık personeli olmayanların (13 kişi) %23 oranında şiddete başvurduğu dikkat çekmektedir.
Hekimlerin %83,3’ü meslek hayatı boyunca en az 1 defa şiddet görmüştür. Üniversite hastanesinde çalışan doktorların %60’ı devlet
hastanesinde çalışan doktorların %83,33’ü kendilerini güvende hissetmemektedir. Hekime yönelik şiddet en fazla polikliniklerde
görülmektedir. Hekimlerin tamamı şiddet artışını değişen sağlık politikalarıyla ilişkilendirmiş, büyük bir kısmı toplumda genel olarak
şiddetin artması ve acil servislerin yoğunluğunun da etkili olduğunu belirtmiştir.
Sonuç: Hasta ve hasta yakınlarının eğitim düzeyi arttıkça, sağlık çalışanlarına şiddet uygulamalarının azaldığı bulunmuştur.(Hastalara,
hasta yakınlarına ve hekimlere anket uygulaması hala devam etmektedir.) Ayrıntılı analiz sonuçları sunulacaktır.

Danışman: Dr. Oğuz Caymaz   

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİSİNDE KIRMIZI ALANA
GELEN HASTALAR İÇİN İSTENEN KONSÜLTASYON SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aybı Ö., Sezer E., Şimşek O.K., Tengerek D.

Giriş: Konsültasyon, tıpta çeşitli dallarda uzman olan hekimlerin, tam aydınlatılmamış bir vaka yahut teşhisi zor bir hastalık karşısında
yaptıkları fikir alışverişidir. Konsültasyon hizmetleri acil servis hizmetlerinin önemli bir ayağını oluşturup, acil servis hekiminin
sorumluluğu ancak hastanın sorumluluğunun başka bir hekim tarafından üstlenilmesi ile sona ermektedir. Acil Servis’lerde
konsültasyon hizmetleri ile ilgili olarak yaşanan en büyük sorun, konsültan hekimin zamanında hastaya müdahale edememesi veya
konsültasyon hizmetini telefonla veya başka yöntemlerle hastayı görmeden yapmasıdır.
Amaç: Marmara Üniversitesi Acil Polikliniği Kırmızı Alana gelen hastalar için farklı bölümlerden istenen konsültasyon sürelerinin
karşılaştırılması.
Yöntem: Hazırladığımız 4’ü kapalı, 7’si açık uçlu olan 11 soruluk konsültasyon formunun cevapları Marmara Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma hastanesi otomasyon sisteminden alınmıştır. Araştırmamız retrospektif olarak hastanemize daha önceden başvurmuş 103
hastanın bilgileri kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 programında analiz edilmiştir.
Bulgular: Hastanemizin acil servis kırmızı alanına gelen hastaların %40,8’i 65 yaş üzeri, %%24,3’ü 45-65 yaş gruplarındadır.
Hastaların %44,7’si için başvurduktan 1-3 saat arasında konsültasyon istenmiştir. Konsültasyonun en çok istendiği bölümler %16,5
oranında dahiliye, %14,6 nöroloji, %13,6 kardiyoloji olmuştur. Bölümlere %92,2 oranında ilk telefonda ulaşılmıştır. %61,2’ine dahili
hattan, %35’ine cep telefonundan ulaşılmıştır. Acilde konsültasyonların %93,2 ‘sini asistan hekimler istemiştir. Konsültasyonların
%35’i 1-3 saat arasında,%18,4’ü ilk yarım saat içinde, %17,5’i 3-5 saat arasında, %10,7’si 5-10 saat arasında, %12,6’sı 10 saatten
daha uzun sürede, %5,8’i ikinci yarım saatte sonlanmıştır. Konsültan hekimlerin %99’u asistanken, sadece %1’i uzman hekimdir. 
Sonuç: Konsültasyon sonlanma sürelerinde göze çarpan gecikmeler gördük.. Bölümlerin neredeyse 4’te 3’ü ilk saat içinde
konsültasyonları ilk saat içinde sonlandıramamışlardır. Ayrıca sadece 1 hastada konsültanın uzman hekim olması da bir başka önemli
veridir.

Danışman: Dr. Arzu Denizbaşı
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AMATÖR SPORCULARDA PROTEİN TOZU VE TÜREVLERİNİN KULLANIMI

Gücal R. , Seferoğlu M. E. , Özder U. G. ,Şenol E.

Giriş: Kas geliştiren sporları yapan bazı sporcular daha hızlı ve daha fazla kas gelişmesi sağlamak amacıyla çeşitli bileşimlerde protein
içeren yapay besinler kullanmaktadır. En sık başvurulanlar protein tozu, dallı zincirli aminoasitler (bcaa), sıvı aminoasitler (aa), aa
tabletleri, kreatindir.
Yapay protein alımının böbrek yolu ile uzaklaştırılan son ürünleri artırması beklenir. Bu artmış iş yükünün glomerül fonksiyonları üzerinde
etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir.
Yöntem: Çalışma Kadıköy bölgesinde iki spor salonunda yapıldı, yaş sınırı gözetilmeden katılmayı kabul eden bütün amatör sporcular
çalışmaya alındı. On altı açık uçlu ve 12 kapalı uçlu soru ile besin tüketim sıklığı içeren bir anket yüz yüze uygulandı. Sadece protein
eki kullananların cevaplayacağı 6 kapalı uçlu ve 2 açık uçlu soru vardı. Protein tozu ve türevlerinin kullanımı, spor yapma sıklığı ve
süresi, protein eki kullanma ve kullanmama nedenleri ile beslenme alışkanlıkları sorgulandı. İdrar örnekleri eksersizden sonra steril
kaplara toplandı. İdrarda nefelometrik yöntemle mikroalbumin miktarı ve  kreatinin miktarı tayin edildi. Veriler ortalama standart
sapma olarak ifade edilip SPAA programı ile analiz edildi.
Bulgular: 35 erkek (%94,6), 2 kadın (%5,4) çalışmamıza katıldı. Katılımcıların 10’u (%27) öğrencidir, 16 kişi üniversite mezunudur.
Katılımcıların 24'ü (%64,9) İstanbul doğumludur. Katılımcıların 29’u (%78,4) spor sırasında su tüketmektedirler, 8’i (%21,6) spor
sırasında su tüketmemektedirler. 20 katılımcı protein tozu ve türevlerini kullanmamaktadır. Kullanmayanların 8'i ihtiyacı olduğunu
düşünmüyor, 6'sı sağlıksız olduğunu, 4'ü maliyetinin fazla olduğunu, 1 kişi de faydasız olduğunu düşünüyor. Kullanan 17 kişinin 4'ü
protein tozu, 3'ü hepsi, 4'ü BCAA, kreatin, likit aa kullanmaktadır. Kullananlardan 12'si su, 2'si süt, 3'ü su ve süt ile birlikte tüketmektedir.
Kullananların 8'inde hiçbir rahatsızlık yokken 5'inde idrarda renk ve koku değişimi gözlenmiştir.

Danışman: Dr. Neşe İmeryüz

PSİKOLOJİK FAKTÖRLERİN MASKELENMİŞ VE MASKELENMEMİŞ KORKUSAL GÖRSEL UYARTILAR
ÜZERİNE ETKİLERİ

Azizy M., Özen A., Sandıkçı T., Sarısoy M. 

Giriş: Görsel maskeleme,  kısa süreli (≤ 50 ms) hedef uyaranın hemen ardından maskelenmiş uyaranın uygulanmasıyla birlikte
görünebilirliğin azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu çalışma, medikal olmayan bir maddenin maskelenmiş ve
maskelenmemiş uyartılara cevap olarak verilen anksiyete üzerine etkisini incelemek için yapılmıştır. Uyartılar sinirli ve doğal yüz
ifadeleri içermektedir.
Yöntem:  Deney dört uyartıdan oluşmaktadır:  1- sinirli-maskelenmemiş yüz ifadesi, 2-sinirli maskelenmiş yüz ifadesi, 3- doğal-
maskelenmemiş yüz ifadesi, 4- doğal maskelenmiş yüz ifadesi. Bu deneyde, anksiyete değerlendirmesi  için katılımcıların deri iletim
değerleri (Skin Conduction Rates- SCR) ölçülmüştür. Sempatik aktivitenin tespiti için deri iletimindeki değişiklikleri Nexus-4 aletini
kullanarak kaydettik. Deneyde kullanılan geç maskeleme yöntemi, yapılan araştırmalara göre, ileri maskeleme yönteminden daha
etkilidir. Maskeleme işini Adope Photoshop programının mozaikleme uygulamasını kullanarak gerçekleştirdik. Maskelenmiş uyartılar,
30 ms maskelenmiş uyartı ve hemen ardından 100 ms hedef uyartı şeklinde düzenlenmiştir. Maskelenmemiş uyartının süresi ise
130 ms olarak düzenlenmiştir. Bu süreler önceden yapılan çalışmalar gözetilerek ayarlanmıştır. 20 adet katılımcı 2 gruba ayrılmıştır.
1. grubu kontrol grubumuz olarak belirleyip, bu gruptaki katılımcılara medikal olmayan madde almaksızın, maskelenmiş ve
maskelenmemiş uyartılardan oluşan videoyu 2 defa izlettik. İkinci gruba ise videoyu ikinci izleyişlerinden önce medikal olmayan
madde verdik. Medikal olmayan madde olarak glukoz kapsülü kullandık.  Verdiğimiz kapsüllerden bir yarar beklentimiz olduğunu
katılımcılara belirttik. 
Bulgu: 1. uyartıda, madde alan gruptaki ortalama SCR azalması %8,9(ss: 13,76) iken, kontrol grubunda bu oran %6,8 (ss: 12,92)
dir (p> 0,05). 2. uyartıda, madde alan grubun ortalama SCR’sindeki artış değeri %3,9 (ss: 21,28) iken, kontrol grubundaki azalış
%1,9 (ss: 12,35) olarak saptanmıştır (p>0,05). 3. uyartıda, (p> 0,05). 4. uyartıda madde alan gruptaki azalma %2,4 (ss:9,47) ,
kontrol grubunda ise %3,4 (ss: 3,84) olarak görülmüştür (p> 0,05).
Sonuç: 1. uyartıda, T-test’inde, SCR değerlerinde kontrol grubuna oranla madde alan grupta daha büyük azalmaya yönelik eğilim
vardır, bu fark anlamlı değildir. Diğer üç grupta ise azalma kontrol grubunda daha büyüktür ama T-test değerleri yine anlamsızdır. 

Danışman: Dr. Axel Würz 
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DİPPER VEYA NON-DİPPER OLMA ÖZELLİĞİNE GÖRE TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA
HEDEF ORGAN HASARI İLİŞKİSİ

Ayhan A., Kaya S., Taşçı E. U. 

Giriş: Sağlıklı insanlarda gece uyku dönemindeki sistolik ve diastolik kan basıncı düzeyleri, gündüz ortalamasına göre %10 ve daha
fazla düşer. Bu duruma ‘dipper’ özelliği veya ’dipper paterni’ denir. Bu fizyolojik durumun bozulmasına ise ‘Non-dipper’ paterni
denmektedir. Sadece ayakta kan basıncı ölçümü ( ABPM) ile saptanabilen bu patolojik durumun kardiyovasküler morbitide ve mortalite,
ve hedef organ hasarı açısından önem taşıdığına işaret edilmektedir. Non-dipper profili, diyabetli ve kronik böbrek hastalığı olanlarda
daya yaygındır. Ayrıca kan basıncının tuz sensitivitesi ile ilişkilidir. Diyabetik nefropati prevelansı nondipper kişilerde daha yüksektir ve
bu özellik kronik böbrek hastalarında glomerular filtrasyon oranını ( GFR) düşürür. 
Yöntem: Çalışmamız Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A. B. D. bünyesinde yapılmış bir uzmanlık tezinin verilerine
dayanan retrospektif bir çalışmadır. Amacımız normotensif tip 2 DM hastalarında dipper ve non-dipper özelliğine göre hedef organ
hasarı ilişkisinin olup olmadığını incelemektir. Bu çalışmaya normotansif tip 2 DM’li 65 hasta alınmıştır. Hastalarda hedef organ hasarlarını
saptamak amacıyla elektrokardiyografi, ekokardiyografi, kardiyak otonomik nöropati testleri, 24 saatlik idrarda mikroalbumin ölçümü
ve ayak bileği-kol kan basıncı indeksi ( ABI) yöntemleri uygulanmıştır. Biz ise hastaları dipper ve non-dipper özelliklerine göre grupladık
ve mevcut verileri hedef organ hasarlarını saptamak için bu başlıklar altında tekrar analiz ettik. 
Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada dipper sıklığı %63, nondipper sıklığı ise %37 olarak görülmüştür. Dipper veya nondipper özellik
taşımada kadın veya erkekte anlamlı bir fark yoktur.(p=0,305, p>0,05). Çalışmada Maskelenmiş hipertansiyon( MHT) sıklığı %33’tür,
ancak MHT durumunun dipper  veya nondipper özelliği taşıma ile anlamlı bir ilişki saptanmamıştır(p=0,308, p>0,05). Çalışmada
obezite oranı %56 olmasına rağmen BMI(p=0,849) ve bel çevreleri (p=0,463) iki grup arasında karşılaştırıldığında anlamlılık
saptanmamıştır. Bulgular sonucunda nondipper paterninin genellikle kardiyak otonomik nöropati ( CAN) ve mikroalbuminüri süreçleri
ile birlikte seyrettiği saptanmıştır.

Danışman: Dr. Ali Serdar Fak

RETİNAL VEN OKLUZYONUNA BAĞLI MAKULER ÖDEMDE INTRAVITREAL BEVACIZUMAB ENJEKSIYON
TEDAVİSİ

Doğan A. , Neng B. , Sarı A. , Sökmen F.

Giriş: Gelişmiş toplumlarda yaşlı nüfusun artması nedeniyle retinal ven oklüzyonuna bağlı maküler ödem insidansı artış göstermekte
ve bu da günümüzde önemli bir toplum sağlığı sorunu oluşturmaktadır
Amaç: Retinal ven tıkanıklığıyla ilgili maculer ödemde uygulanan intravitreal bevacizumab enjeksiyon tedavisinin sonuclarının rapor
edilmesi.
Yöntem: Macular ödemi ve santral ven’de veya dalında tıkanıklık sebebiyle en az bir kez intravitreal bevacizumab (2,5 mg)
enjeksiyonu yaptırmış 20 hasta üzerinde retrospektif bir çalışma hazırladık. Hastalar detaylı göz muayenesinden (snellen görme
testi, slit lamp biyomikroskopi, Goldmann aplanasyon tonometrisi ve dilate indirekt oftalmoskopi) ve bazal OCT testlerinden geçirildi
ve takip edildi. Tedavi protokolü tek enjeksiyon ve izlem şeklinde yapıldı. Sonraki enjeksiyonlar hastanın aylık kontrol edilen görme
keskinliğine göre ve OCT ölçümünde makuler kalınlığın (CMT) 250 µm den fazla olmasına göre yapıldı.
Bulgular: Yaş ortalamaları 57.79±12.92 olan 20 hastanın 20 gözü üzerinde çalışıldı. 5 hastada santral ven, 12 hastada alt veya üst
temporal ven, 3 hastada da alt yarımküre ven tıkanıklığı mevcuttu. 20 hasta en az 3 ay aralıkla 1-4 arası bevacuzimab enjeksıyon
tedavisi aldı. Herhangi yan etki gözlenmedi. Gelen hastalarda ortalama CMT 492 ±125 µm ,tedavi sonrası CMT 308±107 µm olarak
ölçüldü. Gelen hastalarda ortalama görme keskinliği 0,37±0,23 , son gözlemde ortalama görme keskinliği 0,66±  0,38 olarak tespit
edildi. Son muayenedeki CMT ve görme keskinliği(p=0,006) deki tüm değişimler(p=0.001) istatistiksel olarak anlamlıydı.
Sonuç: İntravitreal bevacizumab enjeksiyonunun retinal ven oklüzyonuna bağlı maküler ödemde etkili ve güvenli bir yöntem olduğu
görülmüştür.

Danışman: Dr. Özlem Yenice
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30. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDEKİ HEKİMLERİN ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIBBA YÖNELİK

BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
31. HALK EĞİTİM KURSUNA KATILAN KADINLARIN MEME KANSERİ ERKEN TEŞHİS HAKKINDAKİ BİLGİ VE

UYGULAMALARI
32. KADIKÖY DURAKLI MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNDE KAYGI VE ÖFKE DÜZEYLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER VE

ETKİLEYEN FAKTÖRLER
33. BEYOĞLU’DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE

DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
34. İSTANBUL’DA BAKIM VE TEMİZLİK HİZMETİ YAPAN KADINLARIN SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİNE

ULAŞMA DURUMLARININ İNCELENMESİ 
35. ANNELER VE AŞI UYGULAMALARI: BİLİNENLER VE BİLİNMEYENLER 

40



MaSCo2012

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRELERİNİN
ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Albayrak V., Keskin S., Ayhan B., Bulut D.M. 

Giriş: Alternatif tıp, klasik tıbbın öğreti ve önerilerinin dışında kalan yöntemlere verilen genel addır. Şifalı bitkiler, ozon tedavisi,
akupunktur, masaj, homeopati, reiki, hacemat alternatif tedavi yöntemlerinden bazılarıdır. Birçok hastalığın tedavisinde modern tıbbın
yanında bu yöntemler de seçilmektedir.
Amaç: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşirelerinin alternatif ve tamamlayıcı tıp hakkındaki
düşüncelerinin öğrenilmesidir.
Yöntem: Çalışma Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gidilerek kabul eden hemşirelere uygulanmıştır. Yapılan
anket 11 çoktan seçmeli ve 60 likert tipli soru olmak üzere 71 sorudan oluşmaktadır. 81 kişi ankete katılmıştır. Bütün veriler SPSS 16.0
programında analiz edilmiştir.
Bulgular: Ankete katılanların 76 (%93,8)’sı kadın, 5 (%6,2)’i erkektir. Ankete katılan hemşirelerin %64,2’si 17-30 yaş aralığında,
%35,8’i 30 yaşından büyüktür. Hizmet süreleri %50,6 sının 0-5 yıl, %35,8’i 6-15 yıl, %13,6’sı 15 yıldan fazladır. Katılımcıların %45,2’si
batı tıbbını, %54,3’ü hem batı hem alternatif ve tamamlayıcı tıbbı sağlıkla ilgili dünya görüşü olarak belirtmiştir. Alternatif ve tamamlayıcı
tedavilerden ilk hangi yolla haberleri olduğu sorulduğunda %40,7’si televizyon ve radyo, %27,2’si internet, %17,3’ü gazete ve dergi
olduğunu söylemiştir. %82,7’si alternatif ve tamamlayıcı tıbba inandıklarını belirtmiştir. %43,2’si alternatif ve tamamlayıcı tıp
yöntemlerini kullandıklarını, %56,8’i kullanmadığını belirtmiştir. Anketimize katılan hemşirelerin %60,5’i alternatif ve tamamlayıcı tıbbın
hasta memnuniyetinde etkili olduğunu düşünmektedir.
Sonuç: Anketi uyguladığımız hemşirelerin anlamlı bir çoğunluğu alternatif ve tamamlayıcı tıbba inandığı halde, sağlık sorunlarında
batı tıbbı yöntemlerini tercih etmektedir.

Danışman: Dr. Yaşar Keskin

HEKİMLERİN HPV AŞISININ UYGULANMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yalçın M., Çelik S., Topbaş U.

Giriş: Dünyada yetişkinler arasında cinsel yolla bulaşan en yaygın viral enfeksiyon HPV’dir. HPV(Human Papilloma Virus)
enfeksiyonları neredeyse bütün serviks kanseri vakalarının nedenidir.Bu kanser çeşidi dünya çapında, kadınlarda meme kanserinden
sonra en ölümcül ikinci kanser türüdür.Dünyada yeni tespit edilen HPV nedenli 470.000 servikal kanser vakasından 233.000’i ölümle
sonuçlanmıştır.HPV’ye karşı iki aşı geliştirilmiştir; bunlar Cervarix ve Gardasildir. Aşılar servikal kanserlerin %70’ine neden olan 16
ve 18 numaralı genotiplerin enfeksiyonunu önler. Araştımamızın amacı,HPV aşısının uygulanıp uygulanmaması konusunda hekimlerin
tutum ve  davranışlarını ve önerip önermeme nedenlerini öğrenmektir.
Yöntem: Aile Hekimliği/Pediatri/Kadın Doğum bölümleri hekimlerinin e-mail gruplarına danışman hocamız aracılığla ulaşılmış online
anket gönderilmiş ve örneklem alınmamış geri dönen bütün anketler kapsama alınmıştır.Anketimizde sosyodemografik soruların
ardından aşıyı önerip önermeme nedenlerine ilişkin likert tipi 19 soru yer almaktadır. Araştırmamızın tipi tanımlayıcıdır.Elde edilen
veriler Google Docs’un istatik programı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: 166 adet anket dönütümüzün %54'ü kadın, %46'sı erkektir. Araştırmamıza katılan hekimlerin %33’ü Pediatri, %71’i Aile
Hekimliği %9’u Kadın Doğum bölümlerindendir.Katılımcıların %47’si HPV aşısını hastalarına önermiş  %51’i ise aşıyı hastalarına
önermediklerini belirtmiştir. Önerme nedenlerinden, “Serviks kanseri gibi öldürücü bir hastalığın aşısını mutlaka önermeliyiz.” ve
“Aşı yeni, modern ve ileri teknolojiyle üretildiğinden güveniyorum.”  ifadeleri en sık tercih edilmiştir. Önermeme nedenlerinden ise
“Aşı bedelini SGK karşılamadığı için ailelerin bütçesine önemli bir yük oluşturur.” ile “Aşı çok yeni olduğundan yan etkilerinden endişe
ediyorum, güvenmiyorum.”  ifadeleri  en çok tercih edilmiştir.
Sonuç: Yapılan anketler sonucunda hekimlerin bu konuda ortak bir karara varamadıklarını gördük . Aşıyı tavsiye etmeyen hekimler
çoğunlukla  aşının ekonomik yük ve risk oluşturucu yan etkiler taşıdığı görüşündedir. Öte yandan , tavsiye eden hekimler ise aşının
hastalığa karşı koruyucu olduğunu düşünmektedir.

Danışman: Dr. Serap Çifçili
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BİR GRUP MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ ÜZERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMASI

Işık H., Gücüyener N., Sağıroğlu S.

Giriş: Günümüzde internet herkes için önemli bir araçtır. Günlük hayatımızda internetin önemli bir yeri olmasına rağmen bazı kişilerde
internet günlük hayatın tamamını da işgal edebilmektedir. 
Amaç: İnternete “bağımlı”  insanların popülasyon içerisindeki oranını tespit etmek, bu oranın yaş, cinsiyet, yaşanılan yer vb. bağımsız
değişkenlerden etkilenip etkilenmeyeceğini bulmak.
Yöntem: Araştırmamızda Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde eğitim gören rastgele 130 kişiye güvenilirlik araştırması
yapılmış, 113’ünden geri bildirim alınmıştır ve onlara İnternette Bilişsel Durum Ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçeğe göre skor yükseldikçe;
interneti akademik ve genel bilgi amaçlı kullanım oranı düşmekte; chat, online oyun, program indirme vb. amaçlı kullanım artmaktadır.
Bulgular:  Anketimize katılan mühendislik fakültesi öğrencilerin %54,9’u erkek %45,1’i kadındır. “Asla planladığımdan daha uzun süre
internette kalmıyorum”  diyen katılımcıların oranı %15,9 iken, planladığından daha uzun süre kalanların oranı %75,2 olarak tespit
edilmiştir. Katılımcılardan “Uzun süre internetten uzak kaldığımı hayal bile edemiyorum”  diyenlerin oranı %15,9, bunun tersini
söyleyenlerin oranı %69 olarak belirlenmiştir. Ankete katılanların %51,3 yapacak daha iyi bir işleri olmadığı için internet kullandıklarını
söylemişlerdir. İnternetin günlük yaşamdan daha heyecan verici olduğunu düşünenlerin oranı %4,4 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Ortaya çıkan bulgulara göre, mühendislik fakültesi öğrencilerinde uygulanan “İnternetteki Bilişsel Durum Ölçeği’ndeki” skorun
beklendiği gibi yüksek olmadığı görülmüştür.

Danışman: Dr. Sibel Kalaça

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA HASTA MEMNUNİYETİ

Gülşen B., Başar F., Çelik M., Çekin B., Şimşek A.

Giriş: Aile hekimliği uygulamasının amaçları arasında bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak, kronik
hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek, bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık
düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak bulunduğu için bu uygulamanın en uygun şekilde yürütülmesi
toplum sağlığı için oldukça çok önemlidir.                                 
Amaç: Hastalarımızın, ülkemizde yeni başlatılan aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyeti hakkında bilgi edinmektir.
Yöntem: Çalışma Ümraniye’deki dört farklı aile sağlık merkezinde gerçekleştirilmiştir. University of Cambridge'ten izin alınarak General
Practice Assessment Questionnaire (GPAQ) testi grubumuzun tüm üyeleri tarafından ayrı ayrı Türkçe’ye çevirilip en uygun çeviriye tüm
grup üyelerinin uzlaşısı ile ulaşılmıştır. Çeviri uzman görüşüne sunulmuş (halk sağlığı ve aile hekimliği) ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Ön test 30 kişiye yapılmış, daha sonra 84'ü kadın 56'sı erkek olmak üzere toplam 150 kişiye uygulanmıştır. Anketin Türkçe versiyonunun
iç tutarlılığını ölçmek için Cronbach α testi uygulanmıştır. Anket 41 çoktan seçmeli, 2 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Kapalı uçlu veriler
SPSS 17.0 programında veri analizi tamamlandıktan sonra, istatistikler kategorik gruplar halinde karşılaştırılıp x2 testi uygulanmıştır. 
Bulgular:  Anketimize 84(%56,0) kadın ve 66(%44,0) erkek katıldı. Katılımcıların 95(%63,3)’i 16-44 yaş aralığındayken,
38(%25,3)’i 45-64 yaş aralığındadır. Katılımcıların 82(%54,7)’sinin uzun süreli bir sağlık problemi yokken, 55(%36,7)’inin vardır.
Anketimize katılanların 45(%30)’i çalışan gruptayken, 28(%18,7)’i emekli, 22(%14,7)’si çalışmıyor/iş arıyor ve 22(%14,7)’si ise
evine bakmaktadır. Katılımcıların 46(%30,7)’sı ilkokul mezunu, 42(%28,0)’si lise mezunu ve 30(%20,0)’u ortaokul mezunudur.
Anketimize katılanların %92(61,3)’si kendi aylık gelirini ortalama olarak, 41(%27,3)’i ortalamanın altı ve 13(%8,7)’ü ortalamanın
üstü olarak görmektedir. Katılımcılara asm’de doktor ve hemşirelerle konuşmanın kolaylığı sorulduğunda 112(%74,6) kişi
(59(%39,3)’u çok kolay, 53(%35,3)’ü) oldukça kolay cevabını vermiştir. 134(%89,3) katılımcı asm’nin kendilerine uygun zamanda
açık olduğunu belirtmiştir. Katılımcılardan 118(%78,7)’i (61(%40,7)’i çok iyi, 57(%38,0)’si iyi) aile hekiminin kendilerini ilgi ve
özenle tedavi etmesini ‘iyi’ olarak yorumlamışlardır. Aile hekimine olan güven sorulduğunda ise 140(%93,4) katılımcı hekimlerine
güvendiklerini söylemişlerdir. 97(64,7) katılımcı da aile hekimliğinin sağlık problemlerine çare bulduğunu belirtmiştir. Cronbach α
testi değeri,877 olarak saptanmıştır. 
Sonuç: GPAQ testinin iç tutarlılığı sağlandığından aile hekimliği memnuniyetini ölçmede kullanılabilir. Araştırma sonucunda hastaların
çoğunluğunun aile hekimliği uygulamasından oldukça memnun oldukları ortaya çıkmıştır.

Danışman: Dr. Mehmet Akman
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 'ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK
PERSONELİ TAM GÜN ÇALIŞMASINA DAİR KANUN' HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE
GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 

Tilki Y., Aksoy S., Şentürk H., Hemetoğlu R., Koloğlu B.D.

Giriş: Üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına dair kanun 30 Ocak 2010 tarihinde yayımlandı. Bu kanunla beraber kamu
sağlık kuruluşlarında çalışanların gelirleri performansa dayalı ödemeyle sağlanır. Yükseköğretim kurumları çalışanları ücretli/ücretsiz
resmi veya özel başka iş göremez, ek görev alamaz.       Amaç:  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencilerinin Tam Gün
Yasası hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini belirlemek; öğrenciler üzerinde gelecek kaygısı yaratıp yaratmayacağı, eğitim
hayatlarını nasıl etkilediği konusunda görüşlerini öğrenmektir.
Yöntem: Tanımlayıcı tip olan bu araştırmada evren, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencileridir. Evrenin tümü araştırmaya
alınmış ve çalışmaya katılmak isteyenlere bir anket uygulanmıştır. Araştırmaya evrenin %66,6'sı (118/177) katılmıştır. Ankette 20 soru
yer almaktadır. Sorular kapalı uçlu olup; veriler SPSS 11.0 programında ki-kare ile analiz edilmiştir. İstatistiksel önemlilik değeri p=0,05
olarak alınmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılanların %53'ü kadın, %47'si erkektir. Katılanların %53’ü tam gün yasası hakkında yeterince bilgisi olduğunu
düşünürken; %47’si yeterince bilgisi olmadığını düşünmektedir. Katılanların %53,4’ü performans sisteminin hekim-hasta ilişkisini
olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Katılanların %53,4'ü yasanın öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz yönde etkilediği fikrindedir.
Araştırmaya katılanların %58,6’sı performans sisteminin yararlı olmadığını düşünmektedir. Katılanların %69,8’i sağlık personeli
arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediği fikrindedir. Araştırmaya katılan kadınların %57,4’ü, erkeklerin %61,8’i yasayı olumsuz bulduklarını
belirtmişlerdir; ancak aralarında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır (p=0.319). Cinsiyet ile yasanın eğitime etkisi olduğunu
düşünme ve öğrencilerin tıp fakültelerini tercih etmelerine etkisi olduğunu düşünme arasında da istatistiksel olarak önemli bir ilişki
saptanmamıştır (p>0,05). Araştırmaya katılanların geldikleri bölge ve yasayı olumlu bulma arasında da önemli bir fark
saptanmamıştır(p>0,05).                                            
Sonuç: Araştırmaya katılanların yarısından fazlası tam gün yasası hakkında yeterince bilgisi olduğunu belirtmiş; yasanın eğitime,
hasta-hekim ilişkisine, hekimlerin gelir düzeyine ve sağlık personeli arasındaki ilişkilere olumsuz etkisi olduğunu ifade etmişlerdir.

Danışman: Dr. Şanda Çalı

BAĞLARBAŞI KADIN VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE GELEN 15-59 YAŞ GRUBU KADINLARIN HPV AŞISI
VE SERVİKS KANSERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMLARI

Demir S., Erdoğan B.Ö.,Karababaoğlu F., Karabiber C., Sepin B.

Giriş: Servikskanseri dünyada kadınlarda en sık görülen ikinci kanserdir. Kadınların servikskanseri konusundaki bilgilerini saptamak
geliştirilecek eğitim programlarınakatkı sağlayacaktır.
Amaç: 15-59 yaş grubu kadınların HPV aşısı ve serviks kanseri ile ilgili bilgidurumlarını saptamaktır.
Yöntem: BağlarbaşıKadın ve Aile Sağlığı Merkezi’ne herhangi bir sebeple başvuran 15-59 yaşgrubundaki 97 kadında tanımlayıcı 28
soruluk bir anket yüz yüze uygulanmıştır.Anket; tanımlayıcı, HPV ve serviks kanserini içeren sorular ve servikskanserine karşı alınan
önlemler ve nedenleriyle ilgili sorulardan oluşmaktadır.Veriler SPSS 17.0 programında değerlendirilmiştir.
Bulgular: 15-59yaş aralığındaki 97 kadın çalışma kapsamına alındı. Çalışmaya katılankadınların %29’u 19-29, %12’si 30-39, %22’si
40-49, %37’si 50-59 yaş grubuiçindedir. Katılımcıların %39’u HPV’yi duymamıştır. Duymayanlar arasında 3kişi(%8) herhangi bir
eğitim almamışken, 25 kişi (%66) ilköğretim mezunu, 9kişi (%24) lise, 1 kişi (%3) üniversite mezunudur. Katılımcıların
%47’siHPV’nin serviks kanserine sebep olduğunu bilmezken, bunların %13’ü 19-29,%20’si 30-39, %26’sı 40-49, %41’i 50-59 yaş
grubundadır. Gebelik geçirmemiş 24kadından 22’si (%91) pap-smear testi yaptırmamış veya yaptırma gereğiduymamıştır.
Katılımcıların %67’si ise en az bir kere pap-smear testiyaptırmıştır. Katılımcılar arasında HPV aşısını olmuş kimse yoktur. %38’i
buaşıya gerek duymadıklarını düşünürken, %29’u aşıyı olmayı düşünmekte ve %20’siise bu aşının uygulaması hakkında bilgi sahibi
olmadıklarını belirtmiştir.
Sonuç: Araştırmasonucunda katılımcıların HPV’yi duydukları fakat bu konuda, serviks kanseri veHPV aşısı hakkında yetersiz bilgiye
sahip oldukları saptanmıştır. Eğitimseviyesi düştükçe ve yaş arttıkça bu konuda bilgi sahibi olma sıklığıazalmaktadır. Öte yandan
gebelik geçirmemiş kadınların pap-smear testiyaptırmaması dikkat çekmektedir.

Danışman: Dr. Işıl Maral
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN YENİ SİSTEMİNİN ÖĞRETİM
ÜYELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bilen S.E., Gündoğan A., Salcı K.N., Şaşı E., Yangın A.

Giriş: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kiralık olarak bulunduğu Altunizade’deki Hastanesinden Sağlık Bakanlığı’nın
Pendik’teki hastanesine taşınmıştır. Bu taşınma ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Bakanlığı işbirliği başlamıştır. Bu
işbirliğinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Sağlık Bakanlığı tarafından işletilmesi, eğitim ve araştırma
faaliyetlerinin ise üniversite öğretim üyeleri tarafından yapılması öngörülmektedir.
Amaç: Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni sisteminin öğretim üyeleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesidir.
Yöntem: Yaptığımız çalışma Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim üyelerine uygulanmıştır. Anketimiz; 24’ü likert
tipi, 9’u çoktan seçmeli, 2’si de açık uçlu olmak üzere toplam 35 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca 22 soruluk Maslach tükenmişlik ölçeği uygulanmıştır.
75 kişi anketimize katılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin girilmesi ve istatistiksel analizin yapılmasında SPSS programı kullanılmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılan 75 kişinin 42’si (%56,16) erkek, 33’ü (%43,83) kadındır ve 45’i (%61,64) profesördür. Katılımcıların %83,58’i
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 10 yıldan fazla süredir çalışmaktadır. Araştırma sonuçlarına baktığımızda “Size göre hak ettiğiniz
ücreti ne ölçüde alıyorsunuz? (1 ile 10 arasında derecelendiriniz).” sorusuna katılımcıların %19,44’ü 1’i işaretleyerek cevap vermiştir.
Katılımcıların %57,52’si bu işbirliğinin gelecekteki akademik kariyerini; %68,05 ‘i eğitim etkinliklerine ayırabildiği süreyi; %70’i araştırmaya
ayırabildiği süreyi; %63,37’si araştırma faaliyetlerine ayrılan fonun yeterliliğini; %72,22’si meslektaşlar arasındaki adalet duygusunu
olumsuz yönde etkilediğini söylemiştir. Katılımcıların %59,45’i iki farklı kurumun işbirliğinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini; %74,32’si
Tam Gün Yasası ile hekim öğretim üyelerinin iş yükünün arttığını söylemiştir. Katılımcıların %55,39’u “Fakültemizin geleceğinden
umutluyum.”; %56,93’ü ise “Kariyerimin olumlu yönde gelişeceğinden umutluyum.” sorularına katılmıyorum cevabını vermiştir.
Sonuç: Araştırmamız sonucunda öğretim üyelerinin Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı arasında
yapılan bu işbirliğinden memnun olmadıkları; bu işbirliğinin öğretim üyelerini olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. (Anketimiz hala
devam etmektedir.)

Danışman: Dr. S. Serap Çifçili

ÜMRANİYE AİLE SAĞLIK MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN FİZİK AKTİVİTE
ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Yılmaz P., Dadak C., Beyazoğlu Ö., Yanlık Ö.

Giriş: Günümüzde gelişen teknoloji ve değişen yaşam tarzı ile birlikte toplumda fiziksel aktivite düzeyinin düştüğü ve buna bağlı
olarak kronik hastalıkların görülme sıklıklarının artığı izlenmektedir. Bu durum, bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini artırmaya yönelik
girişimler yapması beklenen birinci basamak sağlık çalışanlarının, fiziksel aktivite düzeylerinin sorgulanması gerekli kılmaktadır. 
Amaç: Birinci basamakta çalışan sağlık personelinin fizik aktivite düzeyi ile fizik aktivite düzeyini belirleyen sosyodemografik ve
çevresel faktörleri incelemek.  
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmamız, Şubat - Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İstanbul Ümraniye’de bulunan 38
Aile Sağlığı Merkezinden gelişi güzel olarak seçilen 8’inde çalışan hekim ve diğer sağlık personeli araştırmaya dahil edildi. Araştırmada
veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir anket formu kullanıldı. Anketin birinci kısmında sosyodemografik özellikler
sorgulanıp, ikinci kısmında Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeğinin kısa formu ve üçüncü kısımda da bu ölçeğin çevre modülü
uygulandı. Boy, kilo ve bel çevresi değerleri tek materyal ile araştırmacılar tarafından ölçülerek kaydedildi. Fizik aktivite düzeyleri
MET değerleri dikkate alınarak düşük ve orta-yüksek olmak üzere iki kategoride incelendi. Veriler Ki-kare ve Fisher testleriyle analiz
edildi. p<0.05 istatistiki anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi. 
Bulgular: Çalışmaya 33 hekim ve 30 hekim dışı sağlık personeli olmak üzere toplam 63 kişi katıldı. Katılma oranı %85.1 oldu.
Katılımcıların %71,4’ü (45) kadın, %28,6’sı (18) erkekti. Yaş ortalaması 36,0±8,1 olarak saptandı. Vücut kitle indeksine göre
katılımcıların %57,1’inin normal, %31,8’inin aşırı kilolu, %11,1’inin de obez olduğu saptandı. Katılımcıların %84.1’inin düşük,
%15,9’unun ise orta-yüksek fizik aktivite düzeylerine sahip olduğu belirlendi. Fizik aktivite düzeyinin erkeklerde, hekim dışı sağlık
personelinde, geniş aile yapısı olan ve çocuk sayısı fazla olanlarda, bisiklet sahibi olan ve motorlu taşıtı olmayanlarda, işe toplu
taşıma veya yürüyerek gidenlerde, ailesinde veya çevresinde aktiviteye eşlik edebilecek kişi bulunanlarda daha yüksek olduğu
saptanmakla birlikte istatistiki anlamlılık düzeyi yakalanamadı (p>0,05). Her gün sigara içenler arasında orta-yüksek yoğunlukta
fizik aktivitenin hiç görülmediği, buna karşı aynı oranın ara sıra sigara içenler, bırakanlar ve hiç sigara içmeyenlerde sırasıyla %10,0,
%28,6 ve %26,9 olduğu saptandı (p=0.01). 
Sonuç: Sağlık çalışanlarında fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olduğu, özellikle sigara içenlerin hiç orta-yüksek yoğunluklu aktivite
yapmadığı belirlendi. Düşük aktivite düzeyi ve sigara içmenin kronik hastalık oluşumda sinerjistik etki oluşturması, sağlık
çalışanlarında her iki faktöre yönelik bir müdahaleye ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Danışman: Dr. Pınar Ay
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AİLE SAĞLIK MERKEZLERİNDEKİ HASTA MEMNUNİYETİ

Aslan B., Arslan S., Tarcan Z. Ç. 

Giriş: Son yıllarda Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetleri alanında önemli değişimler yaşanmıştır. Sağlık hizmetlerindeki
değişimden en çok etkilenen gruplardan biri olan hastaların yeni sağlık sisteminden memnuniyeti bu değişimin başarısını gösteren en
önemli etkenlerden biridir. Bununla birlikte hastaların yaşam koşulları, eğitim durumları gibi değişkenlerin hasta memnuniyetini etkilediği
bilinmektedir.
Amaç: İki farklı sosyodemografik bölgeden seçilen aile sağlığı merkezlerindeki hasta memnuniyetini araştırmaktır.Yöntem: Çalışma
Moda ve Ümraniye Aile Sağlığı Merkezlerinde gerçekleştirilmiştir. Europep ölçeği baz alınarak tarafımızca hazırlanan 37 soruluk bir
anket, hastalara ve hasta yakınlarına yüzyüze uygulanmıştır. Ankette 22 adet derecelendirmeli,15 adet çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu
soru bulunmaktadır. 143 kişi çalışmaya katılmıştır. Veriler SPSS 17.0 programında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmamıza 92 kadın (% 64,3) ve 51 erkek (% 35,7) hasta veya hasta yakını katılmıştır. Toplamda 143 anketten 65’i Moda
ASM’de, 78’i Ümraniye Merkez ASM’de yapılmıştır. Moda ASM’ de ankete katılan kişilerin % 58,4’ü 50 yaş üzeri iken, Ümraniye Merkez
ASM’de ise ankete katılanların % 74,3’ü 50 yaş altı kişilerdir. Moda ASM’ de ankete katılardan 2 kişi gelir durumunu kötü olarak
değerlendirirken, Ümraniye Merkez ASM’de bu sayı 21’i bulmuştur. Moda ASM’de ankete katılanların %24.6’sı muayene olmak için
bekledikleri süreyi uzun bulduğunu söylerken, Ümraniye Merkez ASM’de bekleme süresini uzun bulanların oranı %47,4’tür. Moda
ASM’de hastaların % 92,3’ü başvurdukları aile sağlık merkezinin hizmetlerini genel anlamda iyi olarak nitelendirirken, Ümraniye Merkez
ASM’de hastaların ise % 52,5’i hizmeti iyi olarak nitelendirmiştir.   
Sonuç: Birinci basamak sağlık hizmetlerinden memnuniyet, hem başvuran, hem de hizmet verilen yerin özelliklerine göre
değişmektedir. 

Danışman: Dr. Sibel Kalaça

TOPLUMUN TELEVİZYONDAKİ SAĞLIK PROGRAMLARINI İZLEME SIKLIĞI VE GÖRÜŞLERİ

Erdoğan F., Yılmaz M. A., Jeral N. S., Bayram D., Demirtaş F.

Giriş: Televizyon, internet gibi kitle iletişim araçları toplum tarafından kullanılma oranının artışı ile birlikte, sağlık sorunlarına çözüm
bulma, korunma gibi amaçlarla sıkça kullanılmaktadır. Televizyondaki sağlık programları da yaygınlaşan medikalizasyon sürecinin
bir parçası olarak, program türleri arasında yerini almıştır. 
Amaç: Programların izleyici kitlesinin ve yayın kuşağının tespit edilmesini, sonuçların geri bildirim olarak sağlık programı
yapımcılarına ulaştırılmasını, bu programların izlenmesinin katılımcılarda davranış değişikliğine yol açıp açmadığının belirlenmesini
hedeflemektedir.
Yöntem: 214 tane anket Türkiye’nin demografik yaş ortalamasına paralel olarak hastane, okul, otobüs durağı gibi topluma açık
alanlarda uygulandı. Anketimiz 6’sı açık uçlu, 18’i çoktan seçmeli olmak üzere 24 soru içermektedir. Anketler çalışmaya katılmayı
kabul eden katılımcılarla yüz yüze uygulanmıştır. Kapalı uçlu veriler  SPSS 19.0 programında, açık uçlu veriler kalitatif tematik analiz
kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: 134 kadın, 80 erkek çalışma kapsamına alındı, 111’i evli, 103’ü bekardı.  Sağlık sigortası olmayan katılımcıların %30,4’ü,
sağlık programlarını yüksek sıklıkta izlediğini belirtti. Katılımcıların %72,9’u sağlık programlarını güvenilir buldu. Eğitim durumu lise
ve altı olan katılımcıların %92,7’si sağlık programlarını takip ederken, lisans ve lisansüstü mezunu katılımcıların yüzde %86,8’i
sağlık programlarını takip ettiği saptandı.  Herhangi bir sağlık problemine sahip olan katılımcıların %93.6’sının sağlık programlarını
izlediği belirlendi. Katılımcıların %25,7’sinin televizyon programında gördüğü doktora tedavi için başvurduğu görüldü. Eğitim durumu
lise ve altı olan katılımcıların %47,9’unun sağlık programlarında öğrendiklerini hayatlarında uygularken, lisans ve lisansüstü mezunu
katılımcıların yüzde %35,7’sinin öğrendiklerini uygulayabildikleri bulunmuştur. Sağlık programlarını izleme nedeni olarak %48,1’lik
tercihle “bilgi edinmek” sonucuna ulaşıldı. En sık takip edilen sağlık programları “Doktorum, Dr. Öz Show, Üstün Dökmen’le Küçük
Şeyler, Dr. Feridun Kunak Show”  olarak belirlendi. Katılımcıların muayene ve teorik bilgi gibi içeriklere sahip sağlık programlarını
izlemek istedikleri gözlendi. Sağlık programlarında sıkça takip edilen konu ise %33,2 oranla Kalp Damar Hastalıkları olarak tespit
edildi.  
Sonuç: Televizyondaki sağlık programlarının toplum tarafından sıkça seyredildiği, özellikle düşük gelir ve eğitim düzeyine sahip
katılımcıların programlardaki tedavi ve korunma yöntemlerini uyguladıkları gözlendi.

Danışman: Dr. Arzu Uzuner
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İETT ŞOFÖRLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI 

Kekilli A. , Çağlar M. , Türk M. , Özkan S.

Giriş: Ulaştırma hizmetlerinde görev yapan şoförler, stres açısından en riskli gruplardan birisini oluşturmaktadır.  Her bireyin stresle
başa çıkma yöntemi farklıdır.
Amaç: İş yaşamlarında toplumla ilişki halinde olan otobüs şoförlüğü meslek sahiplerinin stresle başa çıkma yöntemlerinin
öğrenilmesidir.
Yöntem: Veri toplama aracı olarak Özbay(1993) tarafından hazırlanmış 43 sorudan oluşan “Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri
(SBTE)” ve 3 soruluk kişisel bilgi toplama formu kullanılmıştır. Envanterde(SBTE) yer alan ifadeler, stresle başa çıkma durumu ile ilgili
6 boyutu (aktif planlama, dine yönelme, dış yardım arama, biyokimyasal kaçma-soyutlanma, kabul-bilişsel yeniden yapılanma ve
duygusal-eylemsel kaçma soyutlanma) ölçmektedir. Söz konusu ifadeler 5’li likert ölçeği ile ölçeklendirilmiştir. Ölçekte Hiçbir zaman=1,
Ara sıra=2, Bazen=3, Sık sık=4 ve Her zaman=5 olarak puanlanmıştır. Küçükbakkalköy/Ataşehir/İstanbul İETT garajında çalışmakta
olan otobüs şoförlerine envanter dağıtımı yüzyüze gerçekleştirildi. Dağıtılan 130 envanterin 114’ünden geri bildirim alındı. Verilerin
değerlendirilmesinde SPSS 17.0 istatistik paket program kullanıldı. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde (%) değerleri tespit edildi.
Bulgularda anlamlılık için One-Way ANOVA testi uygulandı.     
Bulgular: Stresle başa çıkma envanterinin cevaplama oranı %87 olarak hesaplandı. Araştırmaya katılanların hepsi erkek; %65’i (75
kişi) 36 ve 50 dahil olmak üzere 36-50 yaş aralığında olduğu belirlendi.   Araştırmaya katılanlardan %50,9'u stresle başa çıkarken “sık
sık” Dine Sığındığı, %26,3’ünün ise “genellikle/ her zaman” dine sığındığı sonucuna ulaşıldı.  %65,8’inin “ara sıra” biyokimyasal
maddelere başvurduğu belirlendi. Tüm grup için ortalama envanter puanlarının aktif planlama =2,45, dine yönelme=2,94, dış yardım
arama=2,25, biyokimyasal kaçma-soyutlanma=1,01, kabul-bilişsel yeniden yapılanma=2,18, duygusal-eylemsel kaçma
soyutlanma=1,61 olduğu bulunmuştur. One-Way ANOVA testinde yapılan hesaplamalarda stresle başa çıkma aktif boyutları ve
yaş,medeni durum, meslekte çalışma süresi bağımsız değişkenleri arasında herhangi bir anlamlılık bulunamamıştır (p>0,05).
Sonuç: Araştırmamız sonucunda araştırmaya katılanların çoğunluğunun dine sığınma tercihiyle stresle başa çıktığı belirlenmiştir. 

Danışman: Dr. Mehmet Ali Gülpınar 

ÜMRANİYE AİLE SAĞLIK MERKEZLERİNE BAŞVURAN HASTA VE HASTA YAKINLARININ OTİZM
HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE OTİSTİK BİREYLERE BAKIŞI

Dağ B. ,Efendi M. ,Sancar S., Tıkıroğlu H.,

Giriş: Otizm karşılıklı sosyal etkileşimde, sözel iletişimde bozukluklar ve basmakalıp stereotipik davranış örüntüsüyle kendini
gösteren, yaygın gelişimsel bozukluklardan biridir. Türkiye'de 450 bin otistik olup 0-14 yaş arası otistik çocukların sayısı 120 bin
civarındadır. Buna rağmen otizm hakkında bilinenlerin azlığı ve otistik bireylere karşı ön yargılı olmak karşılaşılan önemli
sorunlardandır.
Amaç: Toplumun otizm hakkında bilgi düzeylerini öğrenmek ve otizm farkındalık düzeyini artırmak.
Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı tipte olup Ümraniye Merkez ASM ve Adem Yavuz ASM lerine başvuran hasta ve hasta yakınlarına
yapılmıştır. 2 açık uçlu ve 66 çoktan seçmeli sorudan oluşan anketimiz, gönüllülük esasına göre muayene sırasındaki kişilere
uygulanmıştır.Veriler  SPSS 17.0 programına girilerek analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmamıza katılan 176 kişinin 125 (%71)’i kadın,  51 (%29)’i erkektir. Katılımcılarımızın 54( %30)’ü otizm olgusunu
daha önce hiç duymadıklarını belirtirken ,  duyanların 57 (%46,7 )’si  TV aracılığıyla duymuştur.Bunun dışında sosyal çevreden
duyanlar 32 (%26,2) kişi, internetten ve okul aracılığıyla duyanlar eşit sayıda olup 8 (%6,6)’dır. Araştırmaya katılanlardan 7 (%5,7)
kişi gazeteden duyarken, 3 (%2,5) kişi de sağlık personelinden duymuştur. Otizm konusunda  bilgisi olan 122 kişiden 113 (%92,6)’ü
otistik bir çocukları olsa toplum içine çıkarmaktan sakınmayacaklarını belirtirken aynı grubun  35 (%28,9)’i gebelikte teşhis konma
ve öğrenme şansları olsa gebeliği sonlandıracağını belirtmiştir. Yine bu gruptan 44 kişi (%34,6) otizmin zeka geriliği olduğunu
düşünürken, 67 (%54)’si otistik bireylerin belirli alanlarda özel yetenekli olmalarından dolayı üstün zekalı olduklarını düşünmektedir.
Daha önce otizmi duymuş olanlardan 10 (%16)’u anne babanın soğukluğu ve çocuğu reddini otizme sebep gösterirken, 6 kişi (%9,8)
otizmin mikropla bulaşan bir hastalık olduğunu düşünmektedir.
Sonuç: Araştırmaya katılan bireylerin önemli bir kısmının daha önce otizmi hiç duymadığı ya da diğer gelişimsel bozukluklarla
karıştırdığı gözlenmiştir. Otizm hakkında bilgi sahibi olanlardan çoğu televizyon aracılığıyla otizmle tanışmıştır. Bu da otizm farkındalık
düzeyini artırmada medyaya büyük sorumluluk düştüğünü göstermektedir.

Danışman: Dr. Dilşad Save, Dr. Seyhan Hıdıroğlu
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T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BÜNYESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN MEMNUNİYET DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

Kocagöz A. , Ay S. , Özyılmaz S. , Aral R.C. , Sürücü A.

Giriş: Sağlık çalışanları insan hayatıyla ilgili önemli kararlar vermek, bunların sonuçlarıyla yüzleşmek bu yüzden de sürekli hata
yapmaktan kaçınmak gibi gerginleştiricilerle yüzyüzedir. Bu yüzden iş ve insan hayatı için çok önemli boyutları olan çalışma
memnuniyetinin hastanelerde çalışan sağlık personeli açısından da şüphesiz önemi büyüktür.
Amaç: Çalısmamızda T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalısan sağlık personelinin
iş memnuniyeti, bunu etkileyen etmenler ve is memnuniyetinin bulunmamasının bazı psikolojik etkilerini arastırmayı amaçladık. 
Yöntem:  6 sosyodemografik, 28 likert tipinde sorudan oluşan anketimizi 24 Nisan 2012 günü  T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 96 hekime yüz yüze uyguladık. Anket sonuçlarını SPSS programında analiz
ettik.
Bulgular ve Sonuç:  Araştırmamıza katılan hekimlerin yaş ortalaması 32 dir; %47si kadın, %53 ü erkektir. Anketi uyguladığmız
hekimlerin %86 sı üniversite bünyesinde çalışırken, %7 si Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaktadır.  Hekimlerin %59’u sağlık hizmeti
vermekten memnunken, %20’si bundan hoşnut değildir. Hekimlerin %4,2’si hasta ve hasta yakınları karşısında kendini güvende
hissederken %66,7’si kendini güvende hissetmemektedir. Yeni yasal düzenleme ve politikalar hekimlerin %47’sinde olumsuz beklentiler
yaratırken %8,3’ünde olumlu beklentiler yaratmaktadır. Hekimlerin %17’si aile hekimliğinin daha fazla mesleki doyum sağladığını
düşünürken %51,1’i bunun tersini düşünmektedir.

Danışman: Dr. Seyhan Hıdıroğlu

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDEKİ HEKİMLERİN ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIBBA
YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bedir F., Çiftçi İ., Karaaslan K., Özbakır H., Yeşilyurt T.

Giriş: Alternatif tıp, bilimsel tıp uygulamalarının yerine başka yöntemlerin kullanılmasıdır. Tamamlayıcı tıp ise alternatif tıp ürün ve
yöntemlerinin tedavi protokollerine ek olarak kullanımı ile açıklanabilmektedir. Aslında alternatif ve tamamlayıcı tıp kavramları
birbirinden farklı olmakla beraber genellikle beraber anılan kavramlardır. 20.yüzyılın sonlarına doğru alternatif ve tamamlayıcı tıp ile
batı tıbbı birbirleri ile bağlantı kurmaya başlamışlardır.
Amaç: Marmara Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Hastanesinde çalışan hekimlerin alternatif ve tamamlayıcı tıp hakkındaki tutum ve
davranışlarını tespit etmektir.                                                   
Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Çalışma anketi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesi’nde,  katılmayı
kabul eden  hekimlere  uygulanmıştır.  Ankette 18 soru bulunmaktadır. Anketimiz 120 kişiye dağıtılmış ve 99 kişiden geri bildirim
alınmıştır. Toplanan veriler SPSS 16.0 programında analiz edilmiştir.      
Bulgular: Bu çalışmada 50’si kadın(%50,5), 49’u erkek(%49,5) 99 hekimin görüşü değerlendirilmiştir. Katılımcıların yaşı 23 ile 54
arasında değişmekle beraber yaş ortalaması 31,7 dir. Hekimlerin % 51‘i asistan, %38,4’ü uzman, %1’i yardımcı doçent, %2’si
doçent, %7,1 ‘ i profesördür. Hekimlerin %78,8’i hastalarına alternatif tıbbı önermediğini söylerken, %21,2 ‘si önerdiğini belirtmiştir.
En çok önerilen yöntemler %44,4 ile masaj , %38,4 ile kriyoterapidir. Hekimler tarafından en az bilinen yöntemler naturapati (%77),
spirutual tedavi (%72), homeopati(%67)dir. Hekimlerin büyük bir çoğunluğu bu uygulamaların plasebo etkisi olduğunu düşünmekte
ve alternatif tıbbı halk için bir tehdit olarak görmektedir.
Sonuç: Hekimlerin büyük bir  kısmının alternatif ve tamamlayıcı tıp hakkında yeterli bilgi sahibi olmamasına rağmen bu uygulamalara
karşı olumsuz  bir tutum sergiledikleri görülmüştür. Hekimlerin bu konudaki bilgi eksikliklerinin giderilmesi için eğitim programları
düzenlenmelidir. 

Danışman: Dr.Yaşar Keskin
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HALK EĞİTİM KURSUNA KATILAN KADINLARIN MEME KANSERİ ERKEN TEŞHİS HAKKINDAKİ BİLGİ
VE UYGULAMALARI

Avarisli A., Gündoğdu V., Köse A., Telci H., Yeşilnur F.

Giriş: Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanserdir ve kadınlarda en çok ölüme sebep olan 2.kanser türüdür. Erken teşhisin
tedavi şansını arttırdığı ve meme kanserinden ölümleri azalttığı bilinmektedir.
Amaç: Araştırmanın amacı halk eğitim kursuna katılan kadınların meme kanseri erken teşhisi hakkındaki bilgi ve uygulamalarını
öğrenmektir.
Yöntem: Araştırmamız kesitsel ve tanımlayıcıdır. Yirmi sorudan oluşan anketimiz Üsküdar İSMEK Merkez şubesinde Nisan 2012'de
203 kadın kursiyere uygulanmıştır. Veriler SPSS-11.0 programında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Anketimize katılanların %37,5'i 40-49; %27'si 50-59 yaş aralığındadır. Katılımcıların %4'ünde memede daha önce kötü
huylu kitle,%24'ünde ise iyi huylu kitle saptanmıştır. Araştırmaya katılanların %72,9'u erken teşhis uygulaması olarak kendi kendine
meme muayenesini; %70,4'ü ise mamografiyi bilmektedir. Anketimize katılanlardan %82,8'i kendi kendine meme muayenesi yapmayı
bilirken; bunların %87,9'u kendi kendine meme muayenesi yaptığını belirtmiştir. Kendi kendine meme muayenesi yapanların büyük
kısmı (%39) muayeneyi düzenli aralıklarla yapmamaktadır. Düzenli olarak yaptığını belirtenlerin %22,7'si ayda bir kendi kendine meme
muayenesi yapmaktadır. Kursiyerlerin %58,4'ü daha önce mamografi çektirmiş; ancak bu kişilerin %52,1'i düzenli olarak mamografi
çektirdiğini belirtmiştir. 50-59 yaş aralığındaki kursiyerlerin %50'si düzenli mamografi çektirirken bu oran 60-69 yaş aralığındakilerde
%35,3'tür. Klinik meme muayenesi ve mamografi uygulamalarının en çok üniversite mezunu olan katılımcılarda yapıldığı belirlenmiştir.
Ankete katılanlar meme kanseri ile ilgili bilgilerini en çok radyo-televizyondan(%63) öğrenmiştir. Diğer bilgi kaynakları gazete-
dergi(%49,5), sağlık çalışanı (%46,7), afiş-broşür(%26,6), arkadaş-akraba(%22,5)'dır.
Sonuç: Erken teşhis ile ilgili uygulamaları yapanların sayısı az olmasa da uygulamalar gerektiği gibi düzenli aralıklarla yapılmamaktadır.

Danışman: Dr. Atila Karaalp

KADIKÖY DURAKLI MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNDE KAYGI VE ÖFKE DÜZEYLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER
VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Özün Y., Kızılay M., Baş Ş. S., Çelik C., Kurt V.

Giriş: Trafik kazaları Türkiye’de en fazla ölüme neden olan  ilk on neden arasındadır. Meslek grubu olarak şoförler özellikle kaygı,
stres ve öfke kaynaklı hastalıklar açısından risk altındadır. İstanbul’da artan  nüfus ve trafik sorunlarıyla  ilişkili olarak özellikle toplu
taşıma hizmetlerinde çalışan şoförlerde stres ve öfke düzeyinin toplum sağlığını ve birey sağlığını etkileyebilecek sonuçlar yaratması
kaçınılmazdır .
Amaç: Minibüs şoförlerinde kaygı ve öfke düzeyleri hakkındaki düşüncelerini ve bunu etkilemesi olası faktörleri belirlemektir
Yöntem: Çalışma Kadıkoy Rıhtım Minibüs Durak’ında gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçilmemiş, görüşmeyi  kabul eden tüm şoförler
çalışmaya alınmıştır. Soru formu   sosyodemografik özellikleri sorgulayan özellikteki sorulardan ve çok boyutlu öfke ölçeğinin öfkeyle
ilgili düşünceler kısmının sorularından oluşmuştur. Ölçek iç tutarlık katsayısı olan cronbach alfa değeri 0,92’dir. Araştırma verileri
SPSS  İstatistik Paket Programı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan 99 kişinin , 27’si (%27,3) ilkokul, 27’si (%27,3) ortaokul, 36’sı (%36,3) lise mezunudur.  Katılımcılar
18–57 yaş arasında olup, çoğunluğu (%34,3) 38–47 yaş arasındadır. Katılımcıların 83’ü (%83,8) sigara, 37’si (%37,4) alkol
kullanmaktadır. Katılımcıların 31’i (%31,3) 11-20 yıl arası; 29’u (%29,3) 20 yıldan fazla süredir bu işte çalışmaktadır. 11-20 yıl arası
işin içinde olan katılımcılar kendine yönelik öfke değerleri diğerlerine göre daha düşüktür ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır
(p<0.05). Yanısıra,  eğitim düzeyi ile  kendine yönelik öfke, mesleki süre ile kendine ve dünyaya yönelik öfke, mesai saati ve dünyaya
yönelik öfke düşünceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç: Araştırmaya katılan şoförlerin  öfke düzeyleri hakkındaki düşünceleri ile sosyo demografik ve mesleki özellikler arasındaki
ilişkiler konunun ayrıntılı incelenmesi konusunda önemli ipuçları içermektedir. 

Danışman: Dr. Özlem Sarıkaya
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BEYOĞLU’DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE
DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Başak A., Kara N., Türkkan A., Ortaç M., Uzel E.

Giriş: Yaşam süresinin artması sonucunda insanlar daha kaliteli yaşam beklentisi içine girmişlerdir. Teknoloji ile birlikte insanlar
beslenme alışkanlıklarını değiştirmiş, fakat hayatın kolaylaşması aynı zamanda insanlara sedanter bir yaşam tarzı getirmiştir. Bunun
sonucunda beslenme problemi ve fiziksel inaktivite çeşitli sağlık sorunlarına yol açmıştır.
Amaç: Adölesanlarda beslenme alışkanlıklarını ve fiziksel aktivite durumlarının değerlendirilmesi, toplum ve çevre etkilerinin
incelenmesi, okulun bu konularda verdiği eğitimin sorgulanması amaçlanmıştır.
Yöntem: Beyoğlu ilçesinde bulunan Türk ve azınlık olmak üzere 22 orta öğretim kurumunda 1644 anket uygulanmıştır. Anket formları
rehberlik saatinde öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nün hazırladığı ‘Global School-Based Student
Health Survey’ anketi kullanılmıştır. Birçok modülden oluşan anketin “beslenme” ve “fiziksel aktivite” modülleri bu çalışmanın konusunu
oluşturmuştur. Veriler SPSS programında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Ankete katılanların %46,4’ü erkek, %53,6’sı kadındır. Anketin beslenme modülü bölümünde sorulan ‘Son 30 gün içinde ne
sıklıkla kahvaltı yaptınız?’ sorusuna düşük gelirli öğrencilerin  %24,9’u, orta gelirlilerin %39,3’ü, yüksek gelirlilerin ise %48,7’si ‘her
zaman’ yanıtını vermiştir. ‘Okulunuzda para karşılığı veya bedava olarak fast food alabiliyor musunuz?’ sorusuna %68,8’i ‘evet’, %31,2’si
‘hayır’ cevabını vermiştir. ‘Bu yıl derslerinizde sağlıklı beslenmenin faydaları öğretildi mi?’ diye sorulduğunda ise  %50, 9 oranında
'evet' , %34,8 oranında 'hayır' yanıtı alınmıştır. Fiziksel aktivite modülünde ise katılımcıların %40,7’sinde son 7 gün içinde hiç kas
güçlendirici egzersiz yapılmadığını, %40,2’sinde de hiç germe egzersizi yapılmadığı görülmüştür.  Ayrıca %54,3’ü okullarında fiziksel
aktivitenin yararları hakkında bilgi verilmediğini düşünmektedir.
Sonuç: Araştırmada katılımcıların beslenme alışkanlıklarının iyi olmadığı ve fiziksel aktivitelerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Ayrıca
orta öğretim kurumlarının da bu konularla ilgili yeterli bir eğitim programlarının bulunmadığı görülmüştür

Danışman: Dr. Mustafa Taşdemir

İSTANBUL’DA BAKIM VE TEMİZLİK HİZMETİ YAPAN KADINLARIN SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİNE
ULAŞMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Abul A., Artış A.B., Çulpan Y., Kaya E.D., Kılıç S.,

Giriş: İstanbul’da çok sayıda sigortalı temizlik ve bakım işçisi kadın çalışmakta, 400.000’in üzerinde sigortasız kadın işçinin çalıştığı
tahmin edilmektedir. Kayda değer sayıdaki bu kadınların sağlık durumlarını yansıtan yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır.
Amaç: İstanbul’da ortak kullanım alanlarının, evlerin temizliğini sağlayan veya hastalara, yaşlılara ve çocuklara bakım hizmetleri
veren kadınların ruhsal ve fiziksel sağlık durumları ile sağlık hizmeti almak için izledikleri yolların incelenmesidir.
Yöntem: Çalışma İstanbul’un çeşitli semtlerinde çalışan kadınlarla onların iş ortamlarının dışındaki alanlarda gerçekleştirilmiştir.
Çalışmaya katılmayı kabul eden kadınlar kapsama alınmış ve bir anket yüz yüze uygulanmıştır. Ankette 38 çoktan seçmeli soru ile
2 görsel analog skalanın yanı sıra; katılımcıların çalışma koşullarını, kronik hastalıklarını ve sağlık hizmetlerinden yararlanma
şekillerini sorgulayan 7 açık uçlu soru bulunmaktadır. Birinci araştırmacı soruları sorarken diğer araştırmacı açık uçlu soruların
yanıtlarını birebir kaydetmiştir. Ayrıca, Katılımcılar DSM IV Majör Depresyon Tanı Kriterleri kullanılarak da değerlendirilmiştir. 99 kişi
çalışmaya katılmıştır. Kapalı uçlu veriler SPSS 17.0 programında, açık uçlu veriler ise tematik kalitatif analizi takiben SPSS 17.0
kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışma kapsamına 16-66 yaşları arasında 99 Kadın (%100) alındı. Katılımcıların 67 (%67,7)'si evli, 24 (%24,2)'ü bekar,
8 (%8,1)'i ise duldu. Katılımcıların 32 (%32,3)'si ortaokul mezunuydu, 14 (%14,1)'ü okula gitmemiş fakat okur-yazardı, 5 (%5,1)'i
ise okur-yazar değildi. Katılımcıların 18 (%18,2)'inin sosyal güvencesi yoktu. Kalan 81 kişiden 64 (%64,6)'ü SSK sosyal güvencesi
altındaydı. Katılımcıların ortalama haftalık çalışma saati 45 saat olduğu hesaplandı. Katılımcıların 9 (%9,1)'u sağlık hizmetlerine
ulaşamadığını belirtti. Kronik hastalıkları konusunda sorulan sorular sonucu katılımcılar arasında en çok görülen kronik hastalığın 41
(%41,4) kişiyle mide yanması (gastrik ülser, reflü gibi) olduğu öğrenildi. Katılımcıların 72 (%72,7)'si işlerinde karşılaştıkları zorluklar
nedeniyle daha önce işlerini bıraktıklarını belirtti. Katılımcıların 25 (%25,3)'i sağlık ihtiyacı olduklarında dahi izin alamadıklarını söyledi.
Katılımcıların 38 (%38,4)'i işinden memnun, 31 (%31,3)'i bu konuda kararsız, 30 (%30,3)'u ise işinden memnun değildi.
Sonuç: Araştırmamızda katılımcıların çoğunun sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadığı, kronik hastalıklarının
olduğu; fakat sağlık hizmetlerinden yararlanmaya sadece akut hastalıklara bağlı olarak gereksinim duydukları anlaşıldı. 

Danışman: Dr. Arzu Uzuner
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ANNELER VE AŞI UYGULAMALARI: BİLİNENLER VE BİLİNMEYENLER 

Demirkaya H. U., Morgül Çisen., Kulus D., Irgalı G. E., Kazancı M. H.

Giriş: Ulusal bağışıklama uygulamaları, bebek ve çocuk hastalıklarını ve bunlara bağlı ölümleri azaltan etkili programlardır. Aşı
uygulamalarında bebeğin ailesinin yeterli şekilde bilgilendirilmesi bağışıklama programlarında hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
Amaç: Annelerin çocuk aşıları ve bu aşıların yan etkileri hakkındaki görüşlerini ve bilinç düzeylerini öğrenmektir.
Yöntem: Çalışma Kadıköy bölgesindeki 5 farklı aile sağlığı merkezinde (22, 23, 24, 25, 29) uygulanmıştır. Anketler çocuklarını rutin
aşı programına getirmiş annelere yüz yüze uygulanmıştır. Ankette 25 çoktan seçmeli sorunun yanında,2 adet likert tipi soru
bulunmaktadır. Çalışmaya 130 kişi katılmıştır. Veriler SPSS 17.0 programında analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin 93’ü ev hanımıdır (%71,5) Katılımcıların 53 (%40,8)’ü lise mezunu, 34 (%26,2)’si üniversite
mezunudur. Katılımcıların 53 (%40,8)’ü ilk çocuğunu aşılama için getirmiştir; 52 (%40)’sinin çocuklarının aşısı tamdır. Aşıların yan
etkilerinin olduğunu 109 (%83,8) katılımcı belirtmiştir. En çok bilinen yan etki 88 (%67,7) katılımcının belirttiği yüksek ateştir. Önem
sırasında da yüksek ateş 63 (%48,5) katılımcının verdiği yanıtla ilk sırada, lokal ağrı 32 (%24,6) katılımcının verdiği yanıtla ikinci
sıradadır. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan aşılama programı hakkında 130 (%100) katılımcı da bilgiliyken; katılımcıların 74
(56,9)’ü ücretli aşılar hakkında bilgi sahibidir. En fazla bilinen aşı 126 (%89.2) katılımcının belirttiği grip aşısı olmakla beraber; human
papilloma virüs aşısı en az katılımcı tarafından bilinen 92 (%70,8) ücretli aşıdır. 
Sonuç: Araştırmamıza katılan katılımcıların Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan çocuk aşılarını yaptırma konusunda bilinç sahibi
olduğu; buna rağmen ücretli aşılar hakkında fazla bilgilerinin olmadığı gözlenmiştir. Katılımcıların az bir kısmı ise aşıların yan etkileri
ve yan etkilerine karşı yapılması gerekenler hakkında bilgiye sahiptir.

Danışman: Dr. Mehmet Akman
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜLKEMİZİN SAĞLIK SİSTEMİNE BAKIŞI

Kılıç O, Pehlevan E, Elma Y, Yıldız O

Giriş: Tıp Fakültesi’ni kazanan öğrenciler ileride en önemli parçalarından biri olacakları sağlık sistemi konusunda yeterli bilgiye sahip
değillerdir. Çevrelerinden duydukları asılsız bilgilerle fakülteye gelen 1. Sınıflar kariyer tercihlerini sağlık sisteminin dışında kalmak ve
ülke dışına çıkmak yönünde kullanarak ülkemize büyük bir beyin kaybına yol açmaktadır.  
Amaç: İleride sağlık sisteminin en temel parçalarından biri olacak tıp öğrencilerin, bu sistemle alakalı fikirlerini alarak, bildiklerini ve
bilmediklerini ortaya koymak ve bu konuda gerekli seviye yükseltme çalışmalarının Tıp eğitimini geliştiren kişiler tarafından yapılması
Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıfı öğrencilerine Nisan ayı içinde 15 derecelendirme ve 2 adet açık uçlu şekilde anket
sorusu olarak yapılmıştır. Veriler SPSS programına girilerek çıktıları alınarak yorum yapılmıştır. 
Bulgular: Araştırmamıza 66 öğrenci katılmıştır. Bulgularımız SPSS programı elimizde bulunmadığı için abstractta yer almamaktadır. 
Sonuç: 1. Sınıf öğrencilerinin ülkemizin sağlık sistemi konusunda yeterli  bilgiye sahip olamadıkları, geleceğe yönelik planlarda bu
sistemin dışında kalma isteklerinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  

YAŞAM BİÇİMLERİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA  ETKİSİ

Atış Ö.,Avci H.,Başkaya Ş.Ö.,Beyli M.F. 

Giriş: Eğitim hayatında başarıyı etkileyen bir takım faktörler vardır.Bu faktörlerden bazıları da fiziksel çevre, ekononomik ve sosyal
koşullar,beslenme alışkanlıkları,fiziksel aktivitelerdir. 
Amaç: Marmara Üniversitesi  Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin yaşam biçimlerinin başarılarılarına etkisini öğrenmektir. 
Yöntem: Bu amaçla 30  soruluk çoktan seçmeli sorular içeren bir anket hazırladık.Ardından hazırladığımız anketleri dönem 1
amfisinde 120 öğrenciye dağıttık ve 89 geri bildirim aldık. Elde edilen verileri SPSS istatistik programında değerlendirdik. 
Bulgular: Araştırmaya 44’ü kız %49,4;  45’ i erkek % 50,6 öğrenc katıldı. 36 % 40,4 kişi ailesiyle birlikte yaşarken, devlet yurdunda
kalanların sayısı yalnızca 4 %4,5. Amfiden 40 kişi %44,9’luk kısmı kaldığı yerden memnun ve çalışmalarını olumlu etkilediğini
düşünüyor.Öğrencilerden 51’i % 57,3 ü her zaman kahvaltı yapıyor. 50 kişi %56,2 günde 5-7 saat uyuyor. 29 kişi %32,6 8-10 saat,
5 saatten daha az yada 10 saatten fazla uyuyanların sayısı 10 ve % 11,2 lik bir dilimi oluşturuyor. Amfideki insanların çoğunun %91
sigara veya nargile alışkanlığı yok. 67 %75,3 kişi alkol kullanmazken, 20 % 22,5   kişi alkol kullanıyor. Dönem 1 amfisinde ki
öğrencilerden 45’i %50,6 komiteye 2 hafta kala çalışmaya başlıyor. Öğrenciler en çok modül çalışmalarını seviyorlar, %48,3, 43
kişi. 22 öğrenci %24,7 ,başarı etkenlerini komite konularının ilgi çekici ve güncel olmasına bağlıyor. Dönem 1 öğrencilerinden 32’si
%36 kendisini garantici, planlı ve soğukkanlı görüyor. Yine ortak çoğunluk %42,7, 38 kişi, huzuru müzik dinlemekte buluyor. 83
kişinin %93,3, 1. ve 2. komite  ortalaması  55-100 aralığında iken 6 kişinin ortalaması 55 ’ in altında. 
Sonuç: Araştırmamıza göre, dönem 1 amfisinin öğrencilerinin sosyal ve kültürel yaşamları, alışkanlıkları, aktiviteleri ve yaşam
tarzları farklılıklar göstermektedir. Belirlediğimiz bu faktörlerin alt başlıkları öğrencilerin yaşam biçimlerinin başarıyla ilişkili olduğunu
gösteriyor. Dönem 1 amfisinin %90 ın dan daha  fazlası 1. ve 2. Komitelerden  55-100 aralığında notlar almıştır.
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ORGAN BAĞIŞI

Kaplan Z., Mursaloğlu H., Oktay A., Yarış E., 

Giriş: Organ-doku nakli; vücutta görevini yerine getiremeyen organ veya dokunun yerine canlı veya beyin ölümü gerçekleşmiş vericiden
aynı görevi üstlenebilecek bir organın ya da dokunun nakledilme işlemidir. Organ bağışı ise kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile
tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastalara tedavi amacıyla kullanılmasına izin verilmesidir. Araştırmanın
amacı tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin organ bağışı hakkındaki düşüncelerini ve bu düşünceleri etkileyen faktörleri tespit etmek; aynı
zamanda bu konudaki bilgi ve tutumlarını ölçmektir. 
Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf ögrencilerine 2012 yılının Mart ayında 2’si açık uçlu, 22’si kapalı uçlu sorudan
oluşan 80 adetanket dağıtıldı. Bunlardan 73 tanesi geri alındı ve elde edilen veriler  SPSS programında değerlendirildi. 
Bulgular: Anketimize katılanların %50,7’si kadın, %49,3’ü erkektir. Anket sonuçlarına göre öğrencilerin %60’ı nereden organ bağışı
yapılabileceğini bilmedikleri yanıtını verdiler. Ayrıca “Organ bağışında bulunmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna öğrencilerin %53,4’ü
evet; %16,4’ü hayır, %27,4’ü bilmiyorum yanıtını verirken, öğrencilerin sadece %2,7’si bağış yapmak istediklerini bir kuruma
bildirdikleri yanıtını verdiler. Öğrencilerin organ bağışı yapmak isteme durumlarıyla; yaşları, ailelerinin durumu ve yaşadıkları bölgeler
arasında belirgin bir istatiksel fark bulunmamıştır. 
Sonuç: Anket sonuçlarına göre ankete katılan öğrencilerin çoğunluğunun organ bağışı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı
belirlenmiştir. Aynı zamanda organ bağışında bulunmayı düşünen öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun organ bağışı isteklerini
bildirmedikleri tespit edilmiştir. Bunun organ bağışı hakkında yapılan bilgilendirme ve kampanyaların yetersizliğinden kaynaklandığı
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle organ bağışı konusunda bilgilendirme amacıyla yapılan kampanyaların artırılması ve geliştirilmesi
gerekmektedir.

TEKNO-BAĞIMLILIK

Girgiç U., Gezici K., Filizoğlu N. ,Güç M.

Giriş: Bağımlılık, fertlerin, kendilerinin ruh ve beden sağlığına yahut sosyal hayatına zarar vermesine rağmen, belirli bir fiili
tekrarlamaya yönelik önüne geçilemez bir istek duymaları hâlidir. Tekno-bağımlılık ise, özellikle içinde bulunduğumuz asırda insanların
teknolojiye ve teknolojik âletlere yönelik, kendilerinde inanılmaz derecede ve gereğinden fazla bir ihtiyaç hissetmeleri, bu fiillerini
bilerek veya bilmeyerek sürdürmeleridir. Tekno-bağımlılık asrımızın en önemli hastalığı olmakla beraber özellikle gelişme dönemindeki
fertlerin fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimlerine onulmaz yaralar açabilen en önemli psikiyatrik vakalardan biridir. 
Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin teknoloji bağımlılığı derecesini araştırmaktır.
Yöntem: Bu amaçla çoktan seçmeli sorulardan oluşan 22 soruluk bir anket hazırlanıp 100 kişiye dağıtıldı ve 95 (%95 ) geri bildirim
alındı. Ardından elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik programında değerlendirildi. 
Bulgular: Ankete 49 erkek (%51,6) ve 46 kadın (%48,4) katıldı. Katılımcılardan 25 kişi (%26,3) 8 veya daha fazla senedir  internet
kullanıcısı olduğunu , 72 kişi (%75,8) günde 1-3 saat boyunca ve genelde iletişim ve eğlence amaçlı interneti kullandıklarını
belirttiler.Ankete katılanların büyük çoğunluğu genellikle planladıklarından daha uzun süre internette kaldıklarını ve internetsiz
hayatın sıkıcı,boş olacağı şeklinde duygulara nadiren kapıldıklarını ayrıca internet nedeniyle nadiren gece geç vakitlere kadar uykusuz
kaldıkları zamanlar olduğunu belirttiler.Günümüz popüler sosyal paylaşım sitelerinden ‘Facebook’ kullananların sayısı 79 (%83,2)
‘dur. Katılanlardan 41 kişi (%43,2) 6-8 yıldır cep telefonu kullanıcısı olduklarını,70 kişi (%73,7) günde 1-3 saatini konuşmaya ve
mesajlaşmaya ayırdıklarını belirttiler. 36 kişi (%37,9) cep telefonsuz dünyadan kopmuş,17 kişi (%17,9) rahatlamış hissedeceğini,
27 kişi (%28,4) ise umursamayacağını söyledi. 43 kişi (%49,5) günde 1-3 saat televizyon izlerken, 47kişi (%45,3) hiç
izlememektedir. Katılımcılardan 65 kişi (%68,4) zamanda yolculuk yapma imkanları olsaydı geçmişe gitmek istediklerini belirttiler.
Sonuç: Araştırmadan elde edilen verilere göre katılanların büyük çoğunluğu teknolojiye kısmen bağımlı olmakla beraber hiçbir
elektronik aletin olmadığı bir yerde yaşamak zorunda kalmaları durumunda uyum sağlamaya çalışacaklarını belirttiler.
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BİTKİSEL İLAÇ GÜNDEMİ VE BUNUN SAĞLIKÇI ÇEVRESİYLE ETKİLEŞİMLERİ

Yazıcı C.,  Barcan Y.,  Baydar A.,  Adalı E.

Giriş: Bitkisel ilaçlar insan medeniyetinin başından beri hastalıkların tedavisinde vazgeçilmez bir yere sahip olmuştur. Grubumuz, bu
konuyu, son yıllarda artan popülerliğinin tıp camiasına olan etkisini incelemek için araştırmıştır. 
Yöntem: 1. sınıf tıp öğrencilerine bitkisel ilaçlarla yaşadıkları deneyimler, kullanılan bazı bitkiler hakkında bilgileri ve doktor olduklarında
karşılaşabilecekleri durumlara verecekleri tepkileri soran bir anket yapıldı.(n=70) 
Bulgular: Anketle öğrencilerin 70’ine ulaşılabildi. Bu öğrencilerin %51’i kız, %49’u erkekti. Öğrencilerin %44,3’ü eşleştirme sorusunda
üçten fazla doğru yanıt verdi. Doğru cevap verenlerle geldikleri coğrafi çevre veya cinsiyet arasında bir bağlantı kurulmadı. Olguların
%85,7’si bitkisel ilaçların kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyor, bunların %60,0’ı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan ziyade
Sağlık Bakanlığı’nın bununla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyor. Tıp öğrencilerinin %68,6’sı ileride doktor olduklarında hastalarına bitkisel
ilaç önerebileceklerini söylerken, bu olguların %77,1’i ciddi bir yan etki ihtimal varsa önermeyeceklerini söylüyor. 
Sonuç: 1. Sınıf tıp öğrencileri arasında bitkisel ilaçların doğruluk payı olabileceği düşüncesi yaygındır. Ancak birçoğu bu tür ilaçların
devlet kontrolünde olması gerektiğini düşünmektedir. Bitkisel ilaçlar hakkındaki bilginin öğrencilerin memleketleriyle bağlantısı zayıf
bulunmuştur, ancak daha çok öğrenciye ulaşılabilseydi ve daha homojen bir dağılım olsaydı daha net bir sonuca ulaşılabilirdi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM
AMAÇLARI VE TERCİHLERİ

Enginar N. , Erbaş V.H. , Erdoğan H. , Eroğlu M.

Giriş: İnternet icat edildiği günden günümüze insanlık için önemini artırarak sürdüren bir araç haline gelmiştir. Günümüzde internet
kullanımı yaygınlaşıp günlük hayatımıza girmekle beraber, bizlere yeni fırsatlar sunmaya devam etmektedir. E-fatura ve internet
bankacılığı hizmetleri, online alışveriş yapma ve internet üzerinden web radyo dinleme ya da web televizyon izleme imkanları
internetin yakın dönemde getirdiği fırsatlardan yalnızca birkaçıdır. Ayrıca özellikle sosyal paylaşım siteleri ve bilimsel bilgi kaynaklığı
yapan siteler interneti yükseköğrenim öğrencileri için cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu doğrultuda Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. 
Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin interneti hangi amaçları doğrultusunda kullandıklarını ve
belirledikleri  amaçları için hangi tercihlerde bulunduklarını objektif bir şekilde ortaya koymaktır. Yöntem: Yukarıda belirttiğimiz amaç
doğrultusunda 20 sorudan oluşan bir anketi hedef öğrenci arkadaşlarımıza sunduk. Anketimizi oluştururken özellikle TÜİK Hanehalkı
Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, 2010’ dan, Türkiye İnternet Kullanıcı Anketi – Yasin Kaplan’ dan ve www.anketofisi.com internet
adresinden yararlandık. Elde ettiğimiz verileri SPSS Statistics 19.0 sürümlü programı kullanarak kategorize bir şekilde  değerlendirdik.
Bulgular: Yapmış olduğumuz anket sonucunda 75 denekten geri dönüşüm aldık. Geri dönüşümlerin değerlendirmesine göre
anketimize katılanların %61,3’ü erkek %38,7’si kadındır. Ayrıca ankete katılan kişilerin %77,3'ü her gün internete bağlandığını
belirtmiştir. İnternetle ilkokul çağında tanışan katılımcıların oranı %72 iken üniversite yıllarında tanışan katılımcıların oranı %2'dir.
Sosyal paylaşım sitelerinden Facebook’a üye olanlarin orani %86,7 iken Twitter’a üye olanların oranı %28 dir. İnternetin olumlu
etkilerinin olumsuz etkilerine göre daha fazla olduğunu düşünen katılımcıların oranı ise %62,7'dir. 
Sonuç: Anket sonuçları bize göstermektedir ki katılımcıların büyük çoğunluğu interneti günlük yaşantısı içinde etkin bir şekilde
kullanmaktadır. Ayrıca sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı internet kullanımında önemli bir yer tutmaktadır.
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KADINLARDA SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMAYI ETKİLEYEN FAKTÖR VE ALGILARIN
BELİRLENMESİ 

Akyıldız İ.H., Demirtas E.,Lay N.Y., Topçu K.

Giriş: Sosyal, kültürel ve çevresel koşullar, sağlık algısı, sağlık hizmetlerine erişimi ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı etkileyen
konular bireyin sağlık davranışını etkilemektedir. 
Amaç: Toplumumuzdaki kadınların sağlık-hastalık algılarını ve sağlık davranışlarını ortaya koymak ve bu davranışların sosyo-demografik
ve kültürel özelliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 
Yöntem:  Araştırmamız niteliksel tipte olup, belirli bir örneklem seçilmemiştir. Evreni farklı sosyal ve kültürel özelliklere sahip 17-77
yaş aralığında, toplam 31 kadın oluşturmaktadır. Çalışma öncesi araştırmacılar konu ve yöntem hakkında bilgilendirilmiş, sosyo-
demografik özellikleri sorgulayan 9 soruluk anket uygulanmıştır. Görüşmeler yüz yüze yapılmıştır. Her odak görüşmesindeki ses kayıtları
ve  gözlemci notları iki araştırmacı tarafından çözümlenerek tematik olarak analiz edilmiş,iki analiz ortaklaştırılarak araştırma bulgularına
erişilmiştir.  
Bulgular: Görüşmelerin analizinde doktorun tavrı, cinsiyeti, güven verebilmesi, ulaşılabilir olması,  bireyin algısı gibi konuların hastane
ve doktor seçimlerini etkilediği anlaşılmıştır. Katılımcının doktorlara  güven eksikliğinin geleneksel tedavilere yönelimi artırdığı
saptanmıştır. Bireylerin  sağlık hizmetlerinden yararlanamama nedenleri arasında, komplikasyon korkusu, utangaç olmaları, maddi
olanakları, uygun hizmetin sunulmadığını düşünmeleri veya  ileri tarihe verilen randevular sayılabilir. Diş sağlığıyla ilgili hizmetler en
güç ulaşılanların başında gelmektedir. Katılımcıların Aile Sağlığı Merkezlerinden yararlanamadığı; bunun, teknolojik donanım eksikliği,
kalabalık oluşu, doktorun tavrı, bilgisiye güvensizlik gibi sebeplerden kaynaklandığı belirtilmiştir. Özellikle kadın sağlığı  hizmetlerinden
yararlanmada  bekarlar, evli olsalardı  durumun farklı olacağını, evli katılımcılar ise değişiklik olmayacağını belirtmektedir. Katılımcılar
bu hizmeti muayene şekli, utanma duygusu, toplumsal tabular, dini gerekçeler ve önyargılar nedeniyle alamadıklarını, doktora
anlatmakta zorlandıkları konular olduğunu, bunların başında cinsellik, psikolojik problemlerin geldiğini vurgulamıştır.  
Sonuç: Bireyin sağlık algısını belirleyen sosyal, kültürel özellikleri, sağlık sisteminden ve sağlık çalışanlarından kaynaklanan problemlerin
bireyin sağlık hizmetinden gerektiği gibi yararlanmasını  büyük ölçüde etkilemektedir. Özellikle sağlık çalışanlarının mesleki eğitimlerinin
sağlık algısını etkileyen sosyokültürel faktörleri dikkate alan bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi, iletişim becerileri ve davranış
gelişimini sağlayacak öğrenme stratejilerinin kullanılması, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde özellikle kadın sağlığı konusunda
hizmetten yararlanmayı etkileyen faktörlerin dikkate alınması, kadın sağlığı konusunda karşılanmayan gereksinimin giderilmesi
anlamında son derece önemlidir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM
AMAÇLARI VE TERCİHLERİ

Tekinemre F., Temiz F., Tunçekin İ., Türkmenoğlu Ş.

Giriş: İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için fizyolojik, güvenlik gibi temel gereksinimlerinden başka ait olma, saygınlık,
anlaşılma, başkalarıyla iletişim kurma gereksinimleri de vardır. Kişilerarası iletişim olmadan insanın varoluşunu tamamlaması
mümkün değildir ve kişilerarası ilişkileri şekillendiren faktörler vardır. Meslek, statü, kültür, dini inanç, siyasi görüş gibi kişiye ait
özellikler bu faktörlerden bazılarıyken; empati, güven gibi soyut kavramlar da insan ilişkilerinde  oldukça önemlidir. 
Amaç: 2011-2012 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerinin ilişkilerinde nelere dikkat ettiğini, hangi faktörlerin bu
ilişkileri etkilediğini ve arkadaş seçiminde neleri önemsediklerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: 2011-2012 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerinden 100 kişiye bir tanesi 16 alt sorudan oluşan 14
soruluk bir anket dağıtılmış ve 92 geri alım tespit edilmiştir. Anket sonuçları SPSS 17.0 programında değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Anketimize katılan 92 kişinin %48,9’u kadın %51,1’i erkektir. Katılımcıların %50’si Marmara Bölgesi’ndenken diğer yarısı
diğer bölgelerimizden ve yurtdışındandır. Erkeklerin %87,2’si, kadınların %93,3’ü insan ilişkilerine önem vermektedir. Katılımcıların
%71,7’sinin arkadaş seçiminde kişinin hayat tarzına dikkat ettiklerini belirtmiştir. Katılımcılardan yakın arkadaşlarını diğerlerinden
ayıran özellikleri sıralamaları istendiğinde ilk sırada %45,7 ile beni anlaması ve tanıması, ikinci sırada %37 ile birbirimize
güvenebilmemiz, 3. sırada %26.1 ile beraber eğlenebilmemiz yer almıştır. Öğrencilerin %78.3’ü dini inancın, %60,9’u kişinin yabancı
uyruklu olmasının insan ilişkilerinde engel oluşturacağına katılmadıklarını ifade etmiştir. Katılımcıların %88’inin arkadaşları kendi
yaş aralığındadır. Kadınların %53,3’ü, erkeklerin %70,2’si hemcinsleriyle daha iyi anlaşmaktadır. Ankete katılanların %56.5’inin
kişinin mesleğinin,%59.8’i nasıl giyindiğinin o kişiye olan tavır ve düşüncelerini etkilediğini belirtmiştir. Kişilerin %26.1 hemşehrileriyle
daha iyi anlaşırken %56.5’i bu duruma katılmamaktadır. 
Sonuç: Elde ettiğimiz verilere göre öğrencilerin empati ve güvenin ilişkilerde önemli bir yeri olduğunu düşündüğü, kişinin hayat
tarzını, görüşlerini ve mesleğini önemsediği saptanırken; dini inancı, kültür farklığını, hemşehriliği önemsemedikleri anlaşılmıştır.
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TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE UYGULANAN
GELENEKSEL YÖNTEMLERİN VE PSİKOTERAPİNİN ETKİNLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Akgün H., Alaca E., Erdoğan E., Sağanak M.

Giriş: Tedavilerde ilaç kullanımının yanısıra hastanın psikolojisinin de iyileşme sürecinde önemli olduğu kanıtlanmıştır. Sağlık
çalışanlarının, hastanın ruh halini en iyi şekilde değerlendirerek tedavi sürecini hızlı ve verimli hale getirmesi öncelikli bir konudur.
Amaç: 1.Sınıf Tıp Fakültesi öğrencilerinin; psikolojinin, tedaviler üzerindeki etkisi hakkında görüşlerini öğrenmektir. 
Yöntem: Araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf öğrencilerinin konuyla ilgili görüşleri alınmıştır. Bir anket hazırlanarak
katılımcılara dağıtılmıştır. Ankette toplam 23 soru olmak üzere çoktan seçmeli, likert ve açık uçlu sorular kullanılmıştır. Çoktan seçmeli
ve likert sorular SPSS 17.0 programında, açık uçlu sorular araştırmacılar tarafından kategorilenerek değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Çalışmaya, 48 Erkek(%48,9) ve 50 Kadın (%51,1) katılmıştır. Kişilerin kendi sağlık deneyimleri incelendiğinde, 47
kişi(%47,9) daha önce sebebi stresle açıklanan bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Daha önce depresyona girmiş ya da moralini bozacak
önemli bir olay yaşamış 84 kişiden(%85,7), 35’i (bu kişilerin %41,6’sı) bu dönemlerinde nükseden bir hastalığının olduğunu yazdı.
Hastalık geçiren 35 kişiden 15’i ise hastalığın olaya/duruma bağlı olduğunu, şartlar düzelince hastalığın kendiliğinden geçtiğini belirtti.
Kişilerin sağlık sorunlarında iyileştirici etkisi olduğunu düşündükleri yöntemler, likert tipi sorularla değerlendirilmiştir. Verilen cevaplara
göre, psikolojik tedavilerin hastalıkları iyileştirmede 5 üzerinden 3,53 oranında etkili olduğu; sanatsal ve sosyal faaliyetlerin sağlığa
3,40 oranında iyi geldiği; hobilerin iyileşmeyi hızlandırmada 3,23 oranında etkili olduğu; dini temelli iyileştirme metodlarının(dua vb.)
iyileşmeye 3,22 oranında faydalı olduğunun düşünüldüğü belirlenmiştir. Yaşanılan sağlık sorunlarında alınan tıbbi tedaviye karşı
tutumlara bakıldığında, 98 kişiden 65’inin(%66,3) prospektüsteki yan etkileri okuduktan sonra kullanmaktan vazgeçtiği ilaçlar olduğu
görülmüştür. Uzun süreli yatılı tedavilerde, kalınacak olan odanın duvar rengi 1.tercihte 27 oyla(%27,5) mavi ve beyaz ; 2.tercihte 17
oyla (%17,3) beyaz; 3.tercihte 17 oyla(%17,3) yeşil renk istendi. 
Sonuç: Araştırmamızda katılımcıların; psikolojik yaklaşımların, tedavide büyük bir etkisi olduğunu, hastayken morali yüksek tutacak
faaliyet ve olayların iyileştirmeyi hızlandırdığını düşündükleri gözlemlenmiştir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL AFET VE DEPREME
BAKIŞ AÇILARI

Akay Ö.N. , Akçabey S. , Alış A. , Hasso J.

Giriş: Doğal afet, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, mal ve can kaybına neden olabilen büyük
yıkımlardır. Ülkemizde görülen doğal afetlerden deprem ise, en çok can ve mal kaybına yol açan olağandışı durumdur.  Biz de ICP
çerçevesinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 amfisi öğrencilerinin yaşanabilecek doğal afetlerde afet bilinçlerini ve
afetlere bakış açıların ölçmek adına bir çalışma gerçekleştirdik. 
Yöntem: Bu amaçla 19 soruluk çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular içeren bir anket hazırladık. Ardından hazırladığımız
anketleri dönem 1 amfisinde 120 öğrenciye dağıttık ve 79 geri bildirim aldık. Elde edilen verileri SPSS istatistik programında
değerlendirdik. 
Bulgular: Anketimize katılan öğrencilerden %58,2'si erkek,%44,8'i kadındır. Öğrencilerin %84,8'i toplumumuzun doğal afetler
hakkında yeterli bilince sahip olmadığını düşünürken, %5,1'i ise yeterli bilince sahip olduğunu düşünmektedir. Elde ettiğimiz verilere
göre öğrencilerin %89,9'unun bir afet sırasında ya da sonrasında aileleriyle takip edecekleri ortak bir afet planının olmadığı,
%91,1'inin olası depremlere karşı yanlarına alabileceği bir deprem çantası bulunmadığı ortaya çıkmıştır. 
Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlara göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu toplumumuzun doğal afetler konusunda yeterli bir bilince
sahip olmadığını düşünmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun olası doğal afetlere karşı hazırlıklı olmadığı
saptanmıştır.
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AİLE BASKISININ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ

Hazal A., Kıvanç A., Kaan T.

Giriş: Anne ve baba tutumları çocuk psikolojisinde çok önemli bir yere sahiptir.Bireylerin çocukken aldıkları ebeveyn eğitimi,gelecekteki
kişilik yapılarını,tavır ,alışkanlık,inanç ve değer yargılarını büyük ölçüde etkilemektedir. 
Yöntem: Çalışma 1.sınıf amfisinde gerçekleştirilmiştir.Anket,çıktısı alınarak katılımcılara uygulanıp geri toplanmıştır. Ankette 20 çoktan
seçmeli sorunun yanı sıra yaş ve memleketin sorulduğu 2 tane soru vardır.Anketimize 51 kişi katılmıştır. 
Bulgular: Arkadaşlarınızla vakit geçirmenizi aileniz nasıl karşılardı sorusuna katılımcıların 22 (%43)'si olumlu cevabına vermiştir; bu
kişilerin de haftada birden fazla ya da hergün arkadaşlarıyla dışarı çıktığı belirlenmiştir. Katılımcılardan 8 (%16)'inin ebeveynlerinin
arasında tartışma olduğu,bu kişilerin arkadaşlarıyla problemlerinde agresif ya da agresife yakın bir tutum izlediği belirlenmiştir.
Ebeveynleriniz dersleriniz hakkında nasıl bir tutum izliyordu sorusuna katılımcıların 13 (%25)'ü rahat cevabını vermiş; bu kişilerin de
şu anda ders çalışırken disiplinsiz olduğu belirlenmiştir. 
Sonuç: Araştırmamızda katılımcıların bugünkü kişilik ve davranışlarının gelişmesinde, ebeveynlerinin tutumlarının geniş ölçüde etkiler
yaptığı gözlendi.

DİZİLERİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çalık V. , Çalışkan A. S. , Camcı A.G. , Coşkun M. R. 

Giriş: İnsanları etkileme gücü ve kamuoyu oluşturma kabiliyeti dolayısıyla günümüzde medya en büyük güçlerden birisi haline
gelmiştir. Bu güç, medyanın  bütün insanlara rahatlıkla ulaşabiliyor olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle dizilerin bu konudaki
etkileme gücü çok yüksektir. Türkiye‘de son dönemlerde televizyon kanallarında yayınlanan diziler büyük bir artış göstermiştir. Bu
dizilerin toplum fertleri üzerinde olumlu veya olumsuz birçok etkisi olduğu görülmektedir. 
Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerinin dizilerin toplum üzerindeki etkisi hakkındaki görüşlerini
öğrenmektir. 
Yöntem: Çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I amfisinde gerçekleştirilmiştir.  Çalışmaya katılmayı kabul eden
öğrencilere bir anket uygulanmıştır. Ankette 25 çoktan seçmeli soru yöneltilmiştir. Çalışmada 100 anket dağıtılmış ve anketlerin 82
tanesi geri dönmüştür (%82,0). Veriler SPSS Statistics programı ile değerlendirilmiştir. 
Bulgular: 37 kadın (%45,1), 45 erkek (%54,9) çalışmaya katıldı. Katılımcıların 21 (%25,6)’i barındığı ortamda televizyon olmadığını,
61(%74,4)’i televizyon olduğunu belirtti. Katılımcıların 34 (%41,5)’ü herhangi bir dizi takip etmiyor, 48 (%58,5)’i en az bir dizi takip
ediyordu.  32 (%39,0)’si ise senaryosunu saçma bulmasına rağmen takip ettiği dizilerin olduğunu belirtti. Katılımcıların 59 (%72,0)’u
dizilerin seyirciyi yönlendirdiğini, 3 (%3,7)’ü ise yönlendirmediğini; 3 (%3,7)’ü dizilerin toplumu olumlu yönde etkilediğini, 8 (%9,8)’i
olumsuz yönde etkilediğini, 69 (%84,1)’u her iki yönde de etkilediğini, 2 (%2,4)’si ise etkilemediğini düşündüğünü belirtti. Dizilerin
genel olarak çocukları etkilediği sonucuna varılmıştır (%61,0). Katılımcıların 10 (%12,2)’u izlediği bir diziden etkilendiği için doktor
olmayı seçtiğini bildirdi. Katılımcıların 71(%86,6)’sı eğitim seviyesi ile izlenen dizi arasında ilişki olduğunu, 10 (%12,2)’u ise olmadığını
belirtti. 
Sonuç: Öğrencilerin toplum hayatı, insan ilişkileri ve davranışlarında dizilerin büyük bir etkisi olduğunu düşündükleri sonucuna
varılmıştır. Dizilerin özellikle çocukların kimliklerinin oluşmasında etkili olduğu düşünülmektedir
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BEDEN DİLİNİN İLETİŞİMDEKİ YERİ

Doğan B., Öçal O.Y., Yaman H., Ak D.

Giriş: İnsanlar sadece sözlü ve yazılı iletişimde bulunmazlar. Beden dili sayesinde de iletişim kurarlar. Normal iki insanın arasındaki
iletişimde beden dili çok önemli bir yer tutar. 
Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) Birinci Sınıf Öğrencilerinin beden dili hakkında bilgilerinin ve düşüncelerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Araştırma MÜTF Birinci Sınıfı öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Anket 22 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Bu sorulardan
ilk 7 tanesi beden dili hakkındaki genel bilgilere, 8.-16. sorular bir olay kurgusunda kişilerin çıkardığı anlamların ve davranış tahminlerinin
değerlendirilmesine yöneliktir; son 6 soru ise görsel sorulardan oluşmaktadır. Hazırlanan anket, grup üyeleri tarafından okulda dağıtılmış
ve toplanmıştır. Anketi 86 kişi (% 67,18) doldurmuştur. Anketteki kapalı uçlu sorular SPSS programına işlenmiş; sayı ve sıklık dağılımları
hesaplanmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların 38’i (% 44,2) kız, 48’i (% 55,8) erkektir. Anketi dolduran 86 kişiden 27’si (%31,4) daha önce beden dilini
öğrenmeye çalışmış, 59’u (%68,6) beden dili öğrenmek için herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Beden dili öğrenmeye çalışan 31
kişinin 14’ü (%45,16) kitaplardan, 10’u (%32,25) internetten, 1’i (%3,22) kurstan, 6’sı ise (%19,35) diğer kaynaklardan yararlanmıştır.
Katılımcılardan 3 kişi (%3,5) beden dili bilen kişilerin hislerini asla saklayamayacaklarını, 33 kişi(%38,4) belki saklayabileceğini, 46
kişi(%53,5) saklayabileceğini, 4 kişi (%4,7) kesinlikle saklayacağını belirtmiştir. Beden dilinin ülkeden ülkeye göre farklılık gösterdiğini
62 kişi (%72,1) kabul ederken, 24 kişi (%27,9) bu görüşe katılmamıştır. Görsel sorulardan 5 tanesi tutarlı cevaplanmış iken; 19.
soruda el işaretlerinden hangisinin emir anlamı çıkarmamızı sağlayacağı sorusunu 78 kişi (%90,7) tehdit seçeneğini,2 kişi (%2,3) rica
seçeneğini, 6 kişi (%7,0) emrettiğini belirten seçeneği işaretlemiştir. 
Sonuç: Bu anketimizle sınıfımızdaki beden dili eğitimi almamış katılımcıların, beden dili eğitimi alanlara yakın ölçüde doğru cevapladığı
tespit edilmiştir.

TECHNOLOGY AND MEDICINE

Sokwala S., Mugaisi W., Ramadan R., Salahat A., Pan T.

Introduction: Medical technology encompasses a wide range of health care products and is used to diagnose, monitor or treat
diseases or conditions affecting humans. Technology, enhancing the quality of life exerts its effects on human health and medicine.  
Aim: The aim of our research is to investigate the knowledge and the ideas of the year one medical students about the relationships
between technology and medicine. 
Method: A questionnaire composed of 19 questions is distributed among 100 first year medical students and got in return fully
answered 85 questionnaires. Most questions were multiple choices, only one was open ended in which students were asked for
their opinion on innovation of a medical device. Most of the questions were based on the student’s beliefs, opinions, attitude and
knowledge with regard to technology and medicine. The age group was from 18 to 20 years. We used SPSS 17 program to analyze
our data. 
Results: Fifty five per cent of the students were male and 44.7% were female; 42.41% of them were from the Marmara Region.
Analysis of the survey has shown that the first year students use technology almost every day, as a part of their lives. Most think
that, advanced technology means “better medicine” and hence “technology has more advantages than disadvantages”; 56.5% of
them think that advanced technology is expensive. Around 47.1% of the students trust technological use in medical profession.
Most of the students believe that technological advancements have “a positive impact on doctors”. According to the students’
knowledge about “Artificial Organ Substitution Technology”, 87.2% of them think that it is a chance of survival. About 78.8% of
students think that the test tube babies do not have a negative ethical on the society. 
Conclusion: Based on both survey results and scientific studies, there is a connection between technology and medicine and also
technology inspires most of the students positively. According to the students, with the use of technology, medicine has become
more advanced and also treatment of fatal diseases such as HIV/AIDS will be able to cured.
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM-1 ÖĞRENCİLERİNE SORDUK: GDO’YLA İLGİLİ NE
KADAR BİLGİLİYİZ? 

Çelik N., Karousha N., Tozak B., Yağmur D.

Giriş: Yeni bir okula başlamamızın getirdiği değişim, sadece çevremizi ve görevlerimizi değil, yaşam standardımızı da etkilemektedir.
Yeni yaşantı şekillerimiz beslenmemize verdiğimiz önemi azaltmış ve yediklerimizin kalitesini düşürmüştür. Son zamanların düşmeyen
gündemi GDO’lu besinler, hem ucuz hem de ulaşılabilir oluşları açısından, farkında olarak veya olmayarak, biz üniversite öğrencilerinin
yoğunluklu tükettiği ürünler arasındaki yerini güçlendirerek korumaktadır. 
Amaç: Bu araştırmamızı hazırlarken Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalarla
ilgili görüşlerini ve bilinçliliklerini saptamayı amaçladık.
Yöntem: Üç bölümden oluşan anketimizde, birinci bölüm öğrencilerin kişisel bilgilerine ulaşma amaçlıydı. İkinci bölümde, öğrencilerin
GDO konusundaki görüş ve tutumlarını görmek istedik. Üçüncü bölümde ise, beslenme ve besin seçimi konularında ne kadar dikkatli
ve özenli olduklarını, besin seçiminde nelere dikkat ettiklerini sorduk. İkinci ve üçüncü bölüm sorularını oluştururken GDO’yla ilgili
gündem taraması yaptık ve bu konuda ABD, İngiltere ve İrlanda’da önceden yapılmış benzer konudaki anketlerin içeriklerinden
faydalandık. Anket sonuçlarımızı SPSS yardımıyla analiz ederek, ikinci ve üçüncü bölüm sonuçlarının, birinci bölümdeki kişisel
özelliklerden nasıl etkilendiğini gördük. 
Bulgular: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine uyguladığımız anket sonucu elde ettiğimiz verilerden öne çıkanlar
şunlar olmuştur: * Öğrencilerin %50’ye yakını günde 3öğün yemek yemektedir. Bu, düzenli beslenen bir çoğunluğa işaret eder. Fakat
aynı katılımcıların %60 gibi büyük bir kısmı haftada 0-2 saat gibi önemsiz bir zaman aralığında spor yapmaktadır, bu da egzersize
verilen önemin azlığını bize göstermektedir. * %65 civarı katılımcı haftada birkaç gün dışarda yemek yediğini belirtmiştir. * Anketin
ikinci bölümünde dikkat çeken başka bir veri de, doktora gitme sıklığıdır. Katılımcıların %80’i, sadece hasta olduğunda doktora gittiğini
belirtmiştir. * Katılımcıların %60’a yakını topluma GDO’yla ilgili aktarılan bilginin yetersiz olduğunu düşünmektedir. * GDO üreticilerinin
bu işi niye yaptıklarıyla ilgili soruya verilen cevapta, yine %60 oranıyla “para için yapmaktadırlar” cevabı öne çıkmıştır. * %80 civarı
GDO’nun en çok tarım alanında kullanıldığını düşünmektedir. * Katılımcıların %100e yakını GDO’lu gıdaların doğal olmadığını, gen
katkılı gıdalar olduklarını düşünmektedir. * Paketli ürün seçiminde dikkat edilen unsurlar sorusunda ise, marka, son kullanma tarihi,
ve fiyat öne çıkmaktadır. 
Sonuç: MÜTF Dönem 1’e uyguladığımız bu anket sonucunda, GDO’lu besinlere karşı genel tutumun olumsuz olduğu, yetersiz
bilgilendirilmenin hissedildiği, ve gıda endüstrisinin bu dalına karşı genel geçer bir güvensizliğin hüküm sürdüğünü gördük. Fakat,
günlük yaşantımızda bu korku ve güvensizliğimizin besin seçimimize pek de etkisi olmadığını anladık. Ayrıca, tıp fakültesi öğrencilerinin
sağlıklarına verdiği değerin sadece beslenme değil, egzersiz yetersizliğinden de muzdarip olduğunu tespit ettik.

PARENTS AFFECT ON CHILDREN’SEDUCATION

Keshi E, Win Y ,Tughra M.D, Daud A.

Introduction: Our study concerns the effect parents haveupon children education,an effectthat isdefinitelycrucialtowhat an
individualwillmeantosocietyandfurthertotheWorld.
Aim: Theaim of ourresearch is todiscoverhow big the effect of parents onchildren education is,until which point is this effect
dominanat and does this have anything todo with the profession selection of the youth nowadays. 
Method: We distributed questionnaires of 29 questions to 100first-year medical students. The efficiency of our questionnaire is
80%,since80 people out of 100 turned out the completed survey. The data was processed bySPSS using Chi-square test and
frequency test. 
Results: The analysis of the data shows that among 80 of thefirst-year medical students 38% of them live in a family where only
the fatheris working,while in 34% of the families both parents are retired. 67% of themhave passed through their highschool life
close to their family,despite of 85%claiming not to have had a role model. Most of the students agreed thatchildren should act upon
their own decision. 60% of them would have chosen ascientific branch if not studying medicine,which was chosen by 89% of
thestudent’s own desire. 
Conclusion: Based on the results of our survey,weconlude that parents affect children’seducation only during highschool time or
before that,while the effect onchoosing a carrier is definitely low,also proved by the fact that studentexcept for the materialistic
wellbeing, aim to reach also success and dignityin their profession.
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BESLENME ALIŞKANLIKLARIMIZ

İnallı İ.Y., Kaya A.Ö., Karslı M., Kolasayın M.

Giriş: Günümüzde; insanların yaşam temposunun son yıllarda artması nedeniyle hayati öneme sahip beslenmenin çoğu zaman hızlı
yaşam biçimine uygun olarak geçiştirilmekte olduğu su götürmez bir gerçektir. Özellikle, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanırken
hayatları okul-dershane-ev üçgeninde müthiş bir koşuşturma içerisinde geçmiş, daha sonrasında da tıp fakültesi gibi zorlu bir fakülteye
yerleşmiş tıbbiyeli öğrencilerin ana öğün basamaklarını atladığı; dengeli beslenme, meyve ve su tüketimi, hijyen gibi önemli konuları
önemsemediği; fast-food diye tabir edilen yiyeceklere yoğun şekilde yöneldiği izleniminden yola çıkarak bir anket uygulanmıştır. 
Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin beslenme konusundaki nabzını tutmak ve bilinçlilik seviyesini ortaya
koymaktır. 
Yöntem: ‘Beslenme Alışkanlıklarının Sağlığa Etkisi’ adlı anket dönem 1 amfisinde uygulanmıştır. 24 çoktan seçmeli sorunun yöneltildiği
anket 105 kişiye ulaştırılmış olup 82 kişiden geri dönüşüm alınabilmiştir. Cevaplar SPSS programında değerlendirilerek gerekli sonuçlar
elde edilmiştir. 
Bulgular: Geri bildirim alınan 82 kişiden 29 (%35,4)’u kadın, 53 (%64,6)’ü erkektir. Katılımcıların 30 (%36,6)’u daha önce sindirim
sisteminde sağlık sorunu yaşadığını belirtirken; 11 (%13,4)’i hala beslenmesini etkileyecek bir rahatsızlığının olduğunu bildirmiştir.
Ankete katılanların 49 (%59,8)’u düzenli olarak kahvaltı yaparken, 33 (%40,2)’ü ise kahvaltı yapmamaktadır. Katılımcıların 68 (%82,9)’i
fast-food tarzı beslenme alışkanlığının sağlıkları üzerinde olumsuz bir etki oluşturacağını düşünmesine rağmen; bu şekilde düşünenlerin
13 (%19,1)’ü sık sık, 33 (%48,5)’ü bazen, 21 (%30,9)’i ise nadiren fast-food tükettiğini belirtmiştir. Ankete katılanlardan yalnızca 1
(%1,5)’i fast-food tarzı besinler tüketmediğini bildirmiştir. 
Sonuç: Yapılan araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin gerektiği kadar sağlıklı ve dengeli beslenmediği görülmüştür. Özellikle fast-food
tarzı beslenme oranının yüksek olduğu; su ve meyve tüketiminin düşük kaldığı saptanmıştır. Öğrencilerin bazı konularda bilinçli olmasına
rağmen bunları hayatta uygulama noktasında eksik kaldıkları görülmüştür. Ayrıca erkeklere oranla kadınların daha sağlıklı, dengeli
beslendiği ve beslenme konusuna daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir.  

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF TIP HAKKINDAKİ
DÜŞÜNCELERİ

Gökalp A.G., Baykara M.M., Kamacı İ., Ergenç S.

Giriş: Alternatif tıp, modern tıbbın da amaçlarından biri olan insan sağlığını iyileştirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür.
Uygulamaların çokluğundan dolayı, bu yöntemler teker teker araştırılamamış ve bu yöntemlerin bilimsel gerçeklikleri
kanıtlanamamıştır. Günümüzde hala alternatif tıp üzerindeki tartışmalar hem tıp alanında hem tıp dışındaki alanlarda
sürdürülmektedir. 
Amaç: Araştırmamızda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin alternatif tıbba bakış açılarını değerlendirmeyi
amaçladık. 
Yöntem: Bu araştırmada amacımızı desteklemek için Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine 14 soruluk bir anket
hazırladık. Anketin ilk 3 sorusunda ankete katılacakların kişisel bilgilerini, diğer 9 sorusunda alternatif tıpla ilgili görüşlerini ve
bilgilerini çoktan seçmeli şıklarla sorduk. 2 sorunun cevabını da yorumlama şeklinde aldık. Sınıfta bulunan 128 kişiden 73 kişiye
ulaşabildik. Elde edilen verileri SPSS programında değerlendirip grafik haline getirdik. 
Bulgular: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine yapılan ankette elde edilen sonuçlara göre öğrencilerden %89’u
hastalık belirtisi gösterdiklerinde birkaç gün bekleyip, geçmezse doktora giderim; %5,5’i doktora gitmem geçmesini beklerim diye
cevapladı. Ankete göre en çok bilinen alternatif tıp yöntemleri: %60,3 bitkisel ilaçlar,%14,7 kaplıca,%13,2’si akupunkturdur. Dönem
1 amfisinde öğrencilerin %49,3’ü alternatif tıbbın bir geçerliliğinin olup, üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini;%32,9’u alternatif
tıbbın sadece hasta psikolojisini etkileyip, zararsız olduğunu düşünüyor. %52,1 oranında öğrenciler, alternatif tıbba olan inançlarının
sağlamlaşması için bir bilim insanının bu yöntemleri tam anlamıyla kabul ettiğini açıklaması gerektiğini;%33,8’i ise alternatif tıbba
inanmaları için bir hastanın sadece bu yöntemleri kullanarak gözünün önünde iyileşmesi gerektiğini söyledi. Son olarak geleceğin
tıp doktoru adaylarına herhangi bir hastalığın çözümünde alternatif tıp yöntemlerini önerir misiniz diye sorduk.%77,8’i gerekli
gördüğüm durumlarda,%13.9’u evet kesinlikle,%8.3’ü kesinlikle karşı çıkardım diye cevapladı. 
Sonuç: Anketimizin ve araştırmamızın sonucunda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin çoğunun alternatif
tıbbın bir geçerliliğinin olduğunu ve üzerinde daha çok araştırma yapılması gerektiğini düşündüğü çıkarılmıştır.
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TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK VE KARİYER BEKLENTİLERİ

Şahin Z.,

Giriş: Beklenti, önceki deneyimlerden yola çıkarak gelecekte ne olabileceği ile ilgili çıkarımlarda bulunmaktır. Gelecek beklentisi ise,
bireylerin gelecekle bağlantılı görüş, ilgi ve kaygılarını barındıran bilişsel haritalardır. Öğrenciler açısından bakıldığında gelecek hakkındaki
beklentiler önemlidir, çünkü beklentiler kararların alınmasında en güçlü motivasyonlardır. Bundan dolayı beklenti, geçmiş deneyimler
ve bir bireyin performans geçmişi hakkında önemli bilgiler vermektedir. 
Amaç: Bu araştırma, Marmara üniversitesi dönem 1 öğrencilerine çeşitli boyutlardaki gelecek beklentilerini ve bu beklentilere etki
eden faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Araştırmamızda belirlediğimiz amaç doğrultusunda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine 19 sorudan
oluşan bir anket uyguladık. Anketimizin başlangıcında öğrencilerin kişisel bilgilerini, sonrasında öğrencilerin tıp fakültesini tercih etme
sebeplerini katılıyorum katılmıyorum şeklindeki sorularla, devamında öğrencilerin kariyer planlaması hakkında 16 tane çoktan seçmeli
soru sorduk. Verilerimizi SPSS programında değerlendirdik. 
Bulgular: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine uyguladığımız anketlerden elde ettiğimiz verilere göre; Öğrencilerin
%82’si tıp fakültesini başkalarına yardım etme düşüncesiyle seçmiştir. Gelecekte hangi dalda uzmanlaşmak istediklerini sorduğumuzda
1. Sırada %16,7 kardiyoloji, 2. Sırada %14,6 beyin ve sinir cerrahisi, 3. Sırada ise %7,3 oranla psikiyatri tercih edilmiştir. Kızların
%28’i, erkeklerin ise %32’si eğitimlerinin belirli bir döneminde yurt dışında bulunmak istiyor. Yurt dışında bulunmak isteyenlerin %32,3’ü
uzmanlığını yurt dışında tamamlamak istiyor. Öğrencilerin %52’si kariyer planlamasının meslek seçiminden önce yapılması gerektiğini,
%33’ü ise üniversitedeyken yapılması gerektiğini düşünmektedir. Son olarak “Eğer Tıp Fakültesini tercih etmeseydiniz hangi bölümü
seçerdiniz?” sorusuna %51 oranla mühendislik cevabı verilmiştir. 
Sonuç: Anketimizin değerlendirilmesi sonucunda; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin öğrenim gördükleri alanla
ilgili bir kariyer plânlarının olup olmadığı, var ise nasıl bir kariyer plânlarının olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla toplam 95 üniversite
öğrencisinden elde edilen veriler, SPSS ile incelenmiştir. Kariyer gelişimine yönelik danışman ve yönlendirici kişi ya da kurumların
olması gerektiği sonucuna vardık. Öğrencilerin büyük bir bölümü kendi alanları ile ilgili ileriye dönük kariyer planlaması yapmıştır.

VİDEO OYUNLARININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Mutlu T., Metin M., Mardinoğlu G., Koral T.

Giriş: Günümüz teknoloji çağının vazgeçilmezlerinden olan video oyunları özellikle gençler tarafından oldukça ilgi görmektedir.
Birçok platformda oyunseverlerle buluşan oyunlar gençler üzerinde çeşitli etkilere sahip. Video oyunları sosyal bir aktivite veya bir
hobi olabileceği gibi kişinin kontrolünden çıktığı takdirde bir tür bağımlılık olmakta ve bireyin okul, aile ve sosyal yaşantısını olumsuz
etkileyebilmektedir. Video oyunlarının birey üzerindeki etkileri ise çeşitli çevresel etkenlerle birlikte temelde oyunsever tarafından
belirlenmektedir. 
Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin video oyunu oynama oranı ve video oyunlarının öğrenciler üzerindeki
etkileri hakkında çıkarımlarda bulunmaktır. 
Yöntem: Belirttiğimiz amaç doğrultusunda 1. Sınıf öğrencilerine “Video Oyunlarının Psikolojik Etkileri” başlığıyla bir anket uyguladık.
Anketimizin ilk aşamasında öğrencileri video oyunu oynayanlar ve oynamayanlar olarak ayırdık ve ikinci aşamada bu ayrıma göre
farklı sorular yönelttik. Aldığımız cevapları cinsiyet faktörünü de göz önünde bulundurarak SPSS programına aktardık ve sonuçlardan
yararlanarak çeşitli çıkarımlarda bulunduk. 
Bulgular: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıftaki 90 öğrenciye uyguladığımız ankete göre öğrencilerin %72’si video oyunu
oynuyor. “Video oyunu oynar mısınız?” sorusuna “evet” yanıtını veren 65 kişinin 48’ini erkekler, “hayır” cevabını veren 25 kişinin
19’unu kızlar oluşturuyor. Anketimizin oyun oynayanlara yönelik kısmındaki “Neden oyun oynuyorsunuz?” sorusuna %47’lik oranla
“canım sıkıldığı için” yanıtı verilmiş. Oyun oynama nedenleriyle birlikte sonuçları hakkında da çıkarımda bulunabilmek için
sorduğumuz “Video oyunlarının daha çok hangi zamanınızdan çaldığını düşünüyorsunuz?” sorusuna %50.8’lik yüksek bir oranla
“ders çalışma vaktimden” cevabı verilmiş. 
Sonuç: Yaptığımız araştırma sonucunda görüyoruz ki öğrencilerin büyük bölümü video oyunu oynuyor ve oynayanların çoğunu
erkekler oluşturuyor. Video oyunu oynadığını ifade eden öğrencilerin çoğu oyunların kendilerini sıkıntıdan uzaklaştırdığını ve oyun
oynayan öğrencilerin yaklaşık yarısı en çok ders çalışma konusunda olumsuz etkilendiklerini düşünüyor. Ders çalışma ve çeşitli
konularda olumsuz etkilendiklerinin farkında olsalar da öğrencilerin büyük bir bölümü video oyunlarını günlük yaşamının bir parçası
haline getirmiş bulunmakta.
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TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR    

Özsarı N. , Özcan İ., Salduz E., Öztürkci H.

Giriş: Türkiyede en gözde mesleklerden biri doktorluktur. Türkiye’de Üniversite Sınavda yüksek puan dilimindeki öğrencilerin büyük
çoğunluğunun ilk tercihleri tıp fakültesi olmaktadır. Gerek tıp fakültesine girişte, gerek 6 yıllık tıp fakültesi eğitim sürecinde birçok sorun
yaşanmaktadır. 
Amaç: Bu çalışmanın amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin karşılalaştıkları sorunları değerlendirmektir. 
Yöntem: Bu sorunların tespiti için M.Ü.T.F  1. Sınıf öğrencilerine 18 soruluk bir anket testi uygulandı. Öğrencilere daha çok okul içi
sorunlara ilişkin sorunlar soruldu. Veriler istatistik programı ile değerlendirildi. 
Bulgular: Katılımcıların %47,2’si kadın, %52,8’i erkektir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunu Marmara bölgesinden (%44,9), en az ise
İç A.B’den gelen öğrenciler(%2,2) oluşturmaktadır. Okuldaki sosyal faaliyetlerin yetersiz olduğunu söyleyen öğrenci yüzdesi 50,6 dır.
Ders dilinin İngilizce olmasının, dersin anlaşılmasını zorlaştırıyor diyen öğrenci yüzdesi 40,4 dür. Tıp derslerinin zor olmasının arkadaşlık
ilişkilerini kesinlikle etkilediğini söyleyenler %5,6, etkili olmadığını söyleyenler ise %28,1’dir. Öğrencilerin %62,9 öğretim görevlileri ile
nadiren iletişim kurduklarını belirtmiştir. Hangi ders yönteminin öğretici olduğuna ilişkin soruya verilen cevaplar ise şöyledir: Modül
%49,4, Laboratuvar %25,8 Amfi %22,5. Sınav sorularının ders içeriği uygunluğunu sorusuna öğrencilerin %58,4’ü evet demiştir. 
Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinin daha çok okul içi problemler yaşadıkları görülmüştür. Belirgin olarak göze çarpan sonuçlara göre
öğrenciler sosyal faaliyetlerde yetersiz kaldıkları halde, ders içi ve dışı iletişim problemleri yaşamamaktadır.

TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Çavuşoğlu G., Çıkıkçı C., Doğan E., Dursun N.

Giriş: Çalışma ve öğrenme biçimleri kişiden kişiye farklılık gösteren, çevresel ve kişisel  faktörlere bağlı olarak değişen kavramlardır. 
Amaç: Tıp fakültesindeki dönem 1 öğrencilerinin çalışma biçimleri, çalışma koşullarını ve öğrenme şekillerini öğrenmektir.  
Yöntem: Çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencilerinde gerçekleştirilmiştir. 37 kapalı uçlu sorudan oluşan 110
adet araştırma anketi dağıtılıp 88 adet doldurularak teslim alınmıştır. Bu anketlerin sonuçları SPSS  programı kullanılarak
değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Katılımcıların 38'si kadın (%42,3), 50'si erkek (%57,7) tir. Katılımcıların %76,1’i kendi odasında çalışmayı tercih ederken
geri kalanları çoğunlukla kütüphane (%11,4) olmak üzere kafe, toplu taşıma araçları ve dersliği  tercih etmektedirler. Katılımcıların
%79,5’i sessiz ortamda ders çalışmayı tercih ederken %10,2’si müzik dinleyerek %3,4’sı gürültülü ortamda ders çalışmayı tercih
etmektedir.  Katılımcıların %84,1’i çalışmalarını bireysel olarak yaptığı gözükmektedir. Katılımcıların yarısı çalışmalarını planlı bir
şekilde yapmaktadır. Öğrencilerin %40,9’u modül çalışmalarında %29,5’i laboratuvar uygulamalarında %22,7’si amfi derslerinde
%6,8’i ICP derslerinde daha iyi öğrenmektir. Öğrencilerin %58’i uygulamalı olarak elde ettiği bilgiyi %33’ü görsel yolla elde ettiği
bilgiyi %9’u ise işitsel olarak elde ettiği bilgiyi hafızasında daha uzun süreli tutabilmektedir. 
Sonuç: Araştırmamızda katılımcıların ağırlıklı olarak bireysel çalışmayı tercih ettikleri belirlendi. Bununla birlikte öğrencilerin
çoğunlukla kendi odaları ve kütüphane gibi sessiz ortamlarda ders çalıştıkları anlaşıldı. Ayrıca öğrenciler öncelikle modül derslerini
tercih ettiği ve uygulamalı olarak öğrenmenin onlar için daha etkili bir öğrenme yöntemi olduğu belirlendi.
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MÜZİĞİN ÖĞRENCİLERİN HAYATINDAKİ YERİ

Karaduman İ., Yıldırım Ö., Kurt H., Yıldırım H.G.

Giriş: Müzik, dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapan, biçimlendirilmiş seslerle işlenen sanatsal bütündür. Ayrıca müzik, herkesin
anlayabildiği ve anlayabileceği yegâne dildir. 
Amaç: MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin müziğe olan ilgilerini öğrenmek, farklı müzik türleri arasındaki tercihlerini tespit etmek ve günlük
yaşamlarında müziğe ayırdıkları zamanı belirlemek gibi müziğin öğrencilerin hayatındaki yerini analiz etmektir. 
Yöntem: Yukarıda verilen amaç doğrultusunda 19’u yapılandırılmış ve 2’si açık uçlu olmak üzere 21 sorudan oluşan bir araştırma
formu uygulandı. 95 kişiye dağıtılan formlardan 81‘i (%85.3) yanıtlandı. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla bilgisayara
aktarıldı ve sonuçlar birbiriyle ilişkilendirecek yüzdelere döküldü. 
Bulgular: Araştırmaya katılanların 49’u (%60.5) erkek, 32’si (%39.5) kadındır. Ankete yanıt veren öğrenciler içinde %28.4’lük kısım
enstrüman çalabilmektedir. Öğrencilerin %55.6’sı eğlenmek, %45.7’si dinlenmek amacıyla müzik dinlemektedir. Öğrencilerin %39.5’lik
kısmı günde 1-2 saat, %32.1’lik kısmı 1 saatten az müzik dinlerken; %6.2’lik kısmı ise hiç müzik dinlememektedir. Öğrencilerin %55.6’sı
müzik olmazsa hayatın çekilmez olacağını düşünmektedir. Ayrıca öğrencilerin %82.7’si dinledikleri müziğin ruh hallerini yansıttığını
düşünmektedir.
Sonuçlar: Yaptığımız anketlerden elde ettiğimiz verilere göre müzik, MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin çoğunun hayatında önemli bir unsur
olarak bulunmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin büyük bir kısmı müziksiz bir hayatı düşünememektedir

MÜTF 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YURTDIŞI EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

Alp Ö., Altıntaş Ş., Arslan F.D., Ateş M.

Giriş: Türkiye’de yurtdışı eğitimi son yıllarda Erasmus öğrenci değişim  programı, Socrates öğrenci değişim programı ve öğrenci
birliklerinin kendi aralarında bağımsız olarak organize ettikleri değişim programlarıyla (TurkMISC ,EMSA) öğrenciler için ulaşılmaz
olmaktan çıkmıştır. Yurtdışı eğitimine olan ilgi ve istek gün geçtikçe artmaktadır. 
Amaç: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin yurtdışı eğitim hakkındaki görüş ve beklentilerinin hangi faktörlere
bağlı olduğu ve bu faktörlerin kişilerin geleceğe yönelik kariyer planlamaları üzerindeki etkisini incelemektir. 
Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinden 90 kişiye anket dağıtıldı ve 79 tanesi geri toplandı. Anketimiz
açık uçlu ve çoktan seçmeli olmak üzere 21 sorudan oluşmaktadır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS istatistik programında analiz
edildi. 
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %48,1’i kadın, %51,9’u erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %93,7’si yurtdışına
gitmek isterken %35,4’ü daha önce yurtdışına gitmiş olup gidenlerin hepsi tekrar yurtdışına gitmek istemektedir. Yurtdışına gitmek
isteyenlerin %55,4’ü yurtdışında uzmanlık eğitimini almayı hedeflerken gitmek istemeyenlerin %35,1’i Türkiye’deki uzmanlık
eğitimini yeterli bulmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin eğitim için en çok gitmek istedikleri 3 ülke sırasıyla ABD (%36,7),
İNGİLTERE (%30,4), ALMANYA (%8,9)’dır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %48,1’i okulumuzdaki yurtdışı eğitimi hakkındaki
rehberliği vasatın altında görürken %38’i vasat olduğunu düşünmektedir. 
Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda katılımcıların çoğu özellikle yurtdışında uzmanlık eğitimi almayı hedeflemektedir. Katılımcıların
büyük bir kısmı yurtdışı eğitimini gerekli görmesine rağmen yurtdışına gitmek istemelerindeki en belirgin nedenlerin yeni deneyimler
kazanmak ve yabancı dilini geliştirmek olduğu saptanmıştır. Yurtdışı eğitiminin öneminin farkında olunmasına rağmen rehber
eksikliğinden dolayı öğrenciler yurtdışı eğitimi hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Yurtdışı eğitim rehberliği geliştirilmeli ve
öğrencilerin yurtdışında eğitim almaları kolaylaştırılmalıdır.
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BİLİNÇALTI MESAJLARI 

Dudaklı A., Eroğlu G. D., Öz F., Yurtsever F.

Giriş: Teknolojinin gelişmesi her bölümü etkilediği gibi televizyon sektörünü de etkilemiş, bu süreçte karşımıza yeni terimler çıkmaya
başlamıştır. Subliminal reklamcılık, 25. Kare tekniği gibi bilinçaltımıza etki edecek yöntemler yavaş yavaş yaygınlaşmaktadır. 
Amaç: Bu çalışmada, bilinçaltı reklamcılığın etkili olup olmadığı, hangi alanlarda ve neden kullanıldığını araştırmak amaçlanmıştır. 
Yöntem: İnsanların bilinçaltı mesajcılık ile ilgili düşünceleri hakkında bilgi almak için 15 soruluk bir anket uygulandı. Anketin içeriğinde
televizyon izleme ve bilgisayar kullanım süreleri de soruldu. Ayrıca subliminal reklamcılık teknikleri uygulanan çeşitli filmler de anket
içeriğine dahil edildi. Veriler SPSS analiz programı yardımıyla analiz edildi. 
Bulgular: Anketimiz %73 geri dönüşüm sağladı. Ankete katılanların %82,2 bilinçaltı mesajların etkilerine inanırken %8,2 herhangi bir
etkinin var olduğuna inanmadığını belirtti. %9,6’lık kesim ise bu konuda bir fikir sahibi olmadığını söyledi. 
Sonuç: Daha çok televizyon izleyen ve daha çok bilgisayar kullanan insanların bilinçaltı mesajlarından etkilendiklerini düşündükleri
tespit edildi.

HAVA DURUMU VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ BİREYSEL VE
TOPLUMSAL ETKİLERİ

Alagöz G., Çetin Ş.E., Savrin Ö. Yavuz S.,

Giriş: Hava durumu ve iklimde yaşanan değişiklikler insan sağlığını psikolojik ve fizyolojik olarak etkileyen önemli dinamiklerdir.
Özellikle küresel iklim değişikliğinin toplum sağlığı üzerinde oluşturduğu tehlike atmosfere salınan sera gazlarının birikimi, fosil yakıt
kullanımı, ormansızlaşma ve daha birçok durumun ortak sonucunu olan yüzey sıcaklığının yükselişi sebebiyle artmaktadır. 
Amaç: Tıp Fakültesi 1. Dönem öğrencilerinin hava şartlarından etkilenme durumlarını ve küresel iklim değişikliği hakkındaki görüş
ve düşüncelerini öğrenmektir. 
Yöntem: 2011-2012 Tıp Fakültesi birinci sınıfa devam eden 100 öğrenciye  19 adet kapalı uçlu sorudan oluşan araştırma anketi
dağıtıldı, anketlerin 88’i doldurularak teslim alındı. Bu anketlerin sonuçları SPSS programı kullanılarak değerlendirildi.  
Bulgular: Katılımcıların 42’si kadın (%47,7), 46’sı erkek (%52,3)’tir. Katılımcılardan 16’sı (%18,2) hava durumuna bağlı alerjik
hastalığa sahiptir. Alerjik hastalığı olan kişilerin %66,2’sinin hastalık şikayetleri nisan, mayıs, haziran aylarında artış göstermektedir.
Küresel iklim değişikliğinin, ekonomik ve sosyal alanlarda toplum sağlığı üzerinde fazlaca etkisi olduğunu düşünenler 37 (%42),
kısmen olduğunu düşünenler 50 (%56,8), hiç etkisi olmadığını düşünenler ise 1 kişidir. MÜTF birinci sınıf öğrencilerinden 35 kişi
(%39,8) küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla güneş ışınlarına maruz kalma süresini kısıtladığın belirtmiştir. Ayrıca
katılımcılar küresel iklim değişikliğinin en çok su ve enerji ihtiyacı üzerindeki etkilerinden endişelenmektedirler. Anket uygulanan
kişilerin 49’u (%55,7) bu endişeye bağlı olarak gereksiz su tüketimini, 53’ü (%60,2) elektrik kullanımını azaltmışlardır. 
Sonuç: Araştırmamızda katılımcıların hava şartlarının değişiminden kısmen etkilendikleri ve küresel iklim değişikliğinden duydukları
kaygılarını azaltmak ve toplumsal sorumluluklar bağlamında çeşitli önlemler aldıkları belirlendi.
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SPORUN ÖĞRENCİ HAYATINA VE SAĞLIĞINA ETKİSİ

Altıntaş T. , Çelik E. , Çolak B. , Aloğlu İ.

Giriş: Spor insan hayatında her zaman çok önemli bir yere sahip olmuştur. Spor ve bunun amaçları, faydaları da çok çeşitlidir. Fakat
yoğun sınavlar, maddi yetersizlikler veya başka sebeplerden ötürü spor bütün öğrenciler tarafından yeterince yapılamamaktadır. 
Amaç: Öğrencilerin spora bakışının incelenmesi. Sporun öğrenci hayatına ve sağlığına ne kadar katkısının olduğunun araştırılması ve
spor yapma imkânlarının belirlenmesi. 
Yöntem: Çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf amfisinde gerçekleştirilmiştir. Genel olarak 19 ile 22 yaş aralığındaki
öğrenciler ankete katılmıştır. Anket öğrencilere dağıtılarak daha sonra toplanmıştır. Ankette 17 çoktan seçmeli soru vardır. Bunun
yanında öğrencilere daha fazla seçenek sunmak için 2 tane de açık uçlu soru sorulmuştur. Sorularda yaş, cinsiyet, yaşanılan bölge
dikkate alınmıştır. Kapalı uçlu veriler SPSS 11.0 programında, açık uçlu veriler ise kalitatif tematik analiz ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: 25 kız (%41,6) , 35 erkek (%48,4) öğrenci üzerinde anket uygulandı. Katılımcıların tamamı tıp fakültesi öğrencisiydi. Ankette
katılımcıların 9 (%15)’u şu anda hiç spor yapmadıklarını, 25 (%41,6)’i arada bir spor yaptıklarını, 20 (%33,3)’si haftada 2-3 saat spor
yaptıklarını, 6 (%10)’sı ise düzenli olarak günde 1-2 saat spor yaptıklarını belirttiler. Katılımcıların 34 (%56,6)’ü “spor hayatımı düzene
sokar’’ dereceli sorusuna katılıyorum cevabını verdi. Aynı şekildeki bir diğer dereceli soru olan “spor okul hayatımda başarılı olmamı
sağlar’’ sorusuna ise katılımcıların 22 (%36,6)’sı kararsızım cevabı verdi. Açık uçlu sorularda ise katılımcılar imkânları olsaydı tenis
sporunu yapmak istediklerini ve diğer açık uçlu soru kampüste hangi sporları yapma imkânınız var sorusuna ise ağırlıklı olarak masa
tenisi ve basketbol cevaplarını verdiler. 
Sonuç: Araştırmada katılımcıların hayatında sporun önemi ve yeri belirlendi.
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WS No:1 

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:2
EBRU: SUYUN GÖRDÜĞÜ RÜYA 

İkbal Hümay Akyıldız. 

Geleneksel Türk Ebru Sanatını yakından tanımak isteyenler için düzenlemiş olduğumuz tek günlük çalışmada, ebrunun ne
olduğu, tarihi, malzemeleri hakkında bilgiler aktarılacak, katılımcıların kağıt üzerine ebru uygulamaları yapmaları
sağlanacaktır.

WS No:3
AKIL OYUNLARI

Ferhat Çalapkulu. Türk Beyin Takımı Kaptanı

Kim Korkar Matematikten
Ülkemizde öğrencilerin matematik dersindeki başarısızlıkları her yıl tekrar tekrar tartışılıyor. Bu atölye çalışmasında
çevrenizde matematikten korkanlara matematiği sevdirmek için kullanılabilecek çeşitli akıl oyunlarını öğreneceksiniz.

Akıl Oyunları hakkında
2003 Nisan ayında yayın hayatına başlayan Akıl Oyunları Dergisi, zeka oyunları alanında ülkemizi yurt dışında çeşitli
seviyelerde temsil etmiş kişilerin girişimiyle, ‘düşünen, sorgulayan, çözümleyen Türkiye’  idealine katkıda bulunmak, daha
öncesinde eksikliğini çektiğimiz bu tip yayınları Türk insanıyla buluşturabilmek amacıyla kurulmuştur.
2004 yılı sonundan itibaren Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Temsilcisi olan Akıl Oyunlarıuluslararası yarışmalara
katılan Türk Beyin Takımı’nın seçmelerini düzenlemenin yanında ilköğretim, liseler ve üniversitelere yönelik çeşitli yarışma
ve eğitim etkinlikleri düzenlemektedir.

WS No:4
TEMEL FOTOĞRAF SEMİNERİ 

Refik Anadol. 
Fotograf sanatın diğer dalları gibi bir anlatım dilidir. Sadece "doğadaki objeleri ışık aracılığı ile kaydetmek" olarak kabul
edilemez. Fotografın içinde teknik, estetik, anlatım gibi öğeler de yer alır. 
Bu çalışmada temel hedef katılımcıların teknik birikimlerini yeterli seviyeye ulaştırmak, estetik ve içerik birikimlerine katkıda
bulunmaktır. İçerikte; fotoğrafı oluşturan temel unsurlar, fotoğraf makineleri, ışık, ve fotoğrafla ilgili pek çok ipucu yer
alacaktır. 

WS No: 5 
ZUMBA Fitness® 

Hande Ermiş. Hande Ermiş, 1999’da Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra kariyerini dans
öğretmenliği alanında devam ettirdi. Boğaziçi Üniversitesi Dans Kulübü BÜDANS’ta Latin danslarıyla tanışan Hande Ermiş,
Türkiye Dans Federasyonu’nun düzenlediği International Latin yarışmalarında birincilikler aldı. 
2003’ten bu yana aktif sporculuğu bırakarak eğitmenliğe ağırlık veren Ermiş, 5 sene International Latin dalında hakemlik
yaptı. Ermiş, Dans Federasyonu Antrenörlük Sertifikasına sahip. 12 senedir çeşitli dans okulları, kurumlar ve üniversiteler,
ilk ve orta öğretim okullarında Latin dansları eğitmenliğini sürdürmekte. Zumba Fitness® eğitimini Hollanda’da alan Ermiş,
Zumba® derslerini keyifle sürdürüyor, kolay ve eğlenceli bir spor olarak herkesin de büyük zevk alacağına inanıyor. 

66



MaSCo2012

Zumba®, kıpır kıpır latin ve enternasyonel ritimleri, takip edilmesi kolay dans hareketleriyle birleştirerek egzersizi partiye
dönüştüren bir fitness programıdır. 
Dünyada 10 milyonun üstünde fanatiği oluşan Zumba®, yavaş ve hızlı ritimlerin kombinasyonlarıyla, bütün vücudunuzu
çalıştırmayı hedefleyerek, kalorilerinizi yakarken aynı zamanda vücudunuzu şekillendirir. 
Zumba® ile spor yaptığınızı anlamazsınız!

WS No: 6
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? Bizansı dize getiren ġahi toplarının akibeti ne oldu? ġehzade terbiye etmenin yolu kızılcık sopasından mı geçer?
Pastırma Türk mutfağına nasıl dahil oldu? Kürekçi Pedro nasıl Osmanlının en aranan hekimi oldu? Hangi padişahın 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….

WS No: 7 
AMELİYATHANEDE BİR GÜN 

Cumhur Yeğen. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1983 yılında bitirdi. Uzmanlık eğitimini 1990 yılında Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Halen MÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı
ve Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 
Kendileri hastanemizde katılımcıları bekliyor olacak. Katılımcılar bir cerrahi uygulamayı gözlemleme şansı bulacaklar. Belki
de bir ameliyat yakından izlenebilecek. 

WS No: 8 
ACİL ZİYARETİ 

Arzu Denizbaşı. MÜTF Acil Anabilim Dalı Başkanı. 

Acilin karmaşık ve heyecanlı dünyasında ustasının rehberliğinde bir kaç saat sürcek bir tanıklığa ne dersiniz?

WS No: 9
SAÇ BAKIMI

İlker Yavrutürk. 

Sağlıklı saçlarımızı nasıl koruyabiliriz? Saç bakımının incelikleri neler? Cevapları merak edenlere… 

WS No: 10
KURABİYE SÜSLEME

Muazzez Ayşe Ganioğlu. 

Kurabiye sever misiniz? Peki kurabiyeniz süslü mü olsun? Kurabiyesini kendisi süslemek isteyenlere.

WS No: 11

DOĞA BİLİMLERİ

Altuğ Revnak Eti.

Tıbbi atıklar nerede toplanıyor? Bu atıklar ekolojiyi nasıl etkiliyor? Ne kadar zarar veriyor? Bu soruların yanıtlarını merak
edenler davetlidir.
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