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MaSCo 2014 

ORGANİZASYON KOMİTESİ 

 

Öğrenci Komitesi 

Simge YAVUZ 

Kongre Genel Sorumlusu 

Oğuzhan DELİCAN 

Bilimsel Sorumlu 

Doğan ÜREN 

Organizasyon Sorumlusu 

Muhammet BULUT 

İletişim Sorumlusu 

Onur Yüksel ÖÇAL 

Medya Sorumlusu 

Orhan ÖNDER 

Mâli Sorumlu 

Esra DURSUN 

Kongre Sekreteri 

Danışmanlar 

Prof. Dr. Berrak YEĞEN 

Bilimsel Danışman 

Doç. Dr. Arzu İLKİ 

İdari Danışman 

Yrd. Doç. Dr. Can ERZİK 

Sosyal Danışman 
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MaSCo 2014 

DEĞERLENDİRME KURULU 

 

Prof. Dr. Berrak YEĞEN 

Fizyoloji 

 

Prof. Dr. Sibel SAKARYA 

Halk Sağlığı 

 

Doç. Dr. Dilşad SAVE 

Halk Sağlığı 

 

Doç. Dr. Perran BORAN 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

 

Doç. Dr. Özlem SARIKAYA 

Tıp Eğitimi 

 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN KAYA 

Aile Hekimliği 

 

Doç. Dr. Serap ÇİFÇİLİ 

Aile Hekimliği 
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KONGRE PROGRAMI 

Perşembe (15 Mayıs 2014) 

8:00 – 8:30 Posterlerin Asılması 

8:30 – 9:15 Kongre Açılışı 

9:15 – 9:30 Kahve Molası 

9:30 – 10:45 
Öğrenci Sunumları 
Birey & Sağlık (Dönem 2) 
MS - 201, 202, 203, 204, DAS - 201 

Öğrenci Sunumları 
Deneysel Çalışmalar (Dönem 3) 
MS – 301, 302, 303, 304, 305 

10:45 – 11:15 

Poster Yürüyüşü 

Kahve Molası 

11:15 – 12:30 
Öğrenci Sunumları 
Hekim & Hasta (Dönem 2) 
DAS – 202, MS – 205, 206, 207, 208 

Öğrenci Sunumları 
Klinikte Tıp (Dönem 3) 
MS – 306, 307, 308, 313 

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği 

13:30 – 15:00 
Öğrenci Sunumları 
Aile & Üreme Sağlığı (Dönem 2) 
MS – 209, 210, 211, 212, 213 

Öğrenci Sunumları 
Hastalıklarımız & Yaşam Kalitesi (Dönem 3) 
MS – 309, 310, 311, 312 

15:00 – 15:30 Ara 

15:30 – 17:30 Film Gösterimi / Bilimsel Makale Saati 

Cuma (16 Mayıs 2014) 

8:30 – 9:30 Ulusal Kongre Kayıt / Posterlerin Asılması 

09:30 – 10:30 Açılış Konuşmaları / ICP Sonuçları 

10:30 – 10:45 Kahve Molası 

10:45 – 12:00 Açılış Konuşmacısı - Prof. Dr. Yankı YAZGAN 

12:00 – 12:30 

Yıldırım Satranç Turnuvası 

Müzik Gösterisi 

12:30 – 13:15 Öğle Yemeği 

13:15 – 14:30 
Ulusal Sunumlar  
S1, S2, S3 

Ulusal Sunumlar  
Dönem 2 – 3 Ödüllü Sunumları 

14:30 – 15:30 Poster Yürüyüşü 
Mansiyon Ödüllü Sunumlar 
DAP – 106 
Dönem 1 Ödüllü Sunumu 

15:30 – 17:00 

PANEL 
Karmaşıklı Sistemler & Sinir Bilimleri Oturumu (Sinir Bilimi + Biyomühendislik + Fizik + Fizyoloji) 

- Doç. Dr. M. Ali GÜLPINAR, MÜTF 
- Prof. Dr. Zikri ALTUN, MÜ Fen – Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 
- Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER, MÜ Biyomühendislik Bölümü 
- Yrd. Doç. Dr. Kazım Yalçın ARĞA, MÜ Biyomühendislik Bölümü 

20:00 – 00:00 Gala Yemeği 

Cumartesi (17 Mayıs 2014) 

10:00 – 12:00 

PARALEL KONFERANSLAR 
Tıpta Uzmanlık Fırsatları 

- Doç. Dr. Barış ÇAKIR, Spor Hekimliği 
- Prof. Dr. Şamil AKTAŞ, Sualtı ve 

Hiperbarik Hekimliği (İstanbul Tıp) 
- Prof. Dr. Arif DÖNMEZ, Hidroklimatoloji 

ve Ekoloji Tıbbı (İstanbul Tıp) 

PARALEL KONFERANSLAR 
Tıpta Doktora Fırsatları 

- Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK, Uyku Fizyolojisi 
(Trakya Tıp) 

- Prof. Dr. Fatma SAVRAN OĞUZ, Kanser 
Genetiği (İstanbul Tıp) 

- Doç. Dr. Nurşen TURAN YURTSEVER, Adli 
Tıp (KTÜ Tıp) 

12:00 – 13:00 Öğle Yemeği 

13:00 – 16:00 [n] Beyin (Doç. Dr. Sinan CANAN, Arş. Gör. Serkan KARAİSMAİLOĞLU) 

16:00 – 16:15 Kahve Molası 

16:15 – 18:00 Atölyeler 

18:00 – 18:30 Ulusal Sonuçlar / Kapanış / Serbest Kürsü 

20:30 - Red Apple Party 
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KONUŞMACILAR 

Açılış Konuşmacısı 

Prof. Dr. Yankı YAZGAN 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden emekli profesördür. Yale Child Study Center’da asistan 

profesör olarak akademik çalışmalarını halen sürdürmekte olup, çocuk/genç ve erişkin psikiyatrisi 

alanında serbest uzman hekim olarak çalışmaktadır. İzmir'de büyüyüp, Bornova Maarif Koleji ve 

Ankara Fen Lisesi'nde (1977) temel eğitimini bitirdi. Tıp eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 

tamamladıktan sonra (1983), Oğuzeli (Gaziantep), Kuzey Kıbrıs ve Biga (Çanakkale) ilçelerinde 

hükümet tabibi/sağlık ocağı doktoru/anne-çocuk sağlığı doktoru olarak mecburi hizmet ve askerlik 

görevlerini yerine getirdi (1983-6). Genel psikiyatri uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi'nde (1986-91) yaptıktan sonra Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk ve ergen 

psikiyatrisi alanında uzmanlaştı.(1992-5). Yale Üniversitesi’ndeki ileri klinik araştırmacılık eğitimini 

de aynı dönemde tamamlamış olan Yazgan’ın tıp, nörobiyoloji ve psikiyatri alanında çok sayıda 

uluslararası bilimsel makalesinin yanı sıra ödül ve proje desteği vardır. Ülkemizdeki ve 

ABD/Avrupa’daki tıp ve psikiyatri meslek örgütlerinin bilim ve eğitim kurullarında yer almaktadır. 

Tourette sendromu, otizm, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu gibi klinik durumlara dönük 

kapsamlı klinik çalışmalarının dışında moleküler genetik, beyin görüntülemesi gibi teknikleri 

kullanarak, okul ya da kasaba gibi toplumsal birimlerde ruh sağlığını düzeltici çalışma modelleri 

geliştirerek yaptığı çalışmalar A sınıf hakemli dergilerde yer almış, bu alanlardaki çalışmaları 

hakkında American Psychiatric Association, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

gibi seçkin kurumların yıllık toplantılarında poster, sözlü sunum, klinik perspektif ve ana konuşmacı 

olarak yer almıştır. 1979'dan bu yana çok sayıda gazete ve dergide, ekonomik hayata psikoloji ve 

beyin bilimleri açısından bakış, gündelik ilişkilerdeki davranışlarımızın fark etmediğimiz doğal 

kuralları ve beynimizin işleyişi temalarıyla yazmış ve çizmiştir. Labirent Yolculukları, Kalp Çarpar 

Beyin Böler, Kalbinle Düşün Aklınla Hisset  ve Söz Uçmuş Yazı Kalmış bu alandaki kitaplarıdır. Anne-

babalara dönük bilgi ve deneyimlerini ise Devlet Baba Tabiat Ana, Hiperaktif Çocuk 

Okulda Çocuğunuz Sizden Ne Bekliyor?, Düşe Kalka Büyümek, Bebeklikten Çocukluğa, ve Ergenlikten 

Gençliğe kitaplarında derlemiştir. Karikatür çizmeye ilgi duyan Yazgan çizgilerini Akıl 

Çizgileri kitabında toparlamıştır. İş ve toplum/aile hayatına dönük olarak ülkemizin dört bir yanında 

verdiği seminerlerde bu konuların topluma dönük ele alınmasına katkıda bulunmuştur. 

 

Karmaşıklı Sistemler & Sinir Bilimi 

Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR (MÜTF) 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Uzmanlık eğitimini fizyoloji alanında tamamladı, 

sonrasında eğitim alanında doktora eğitimi aldı ve tıp eğitimi doçenti oldu. 2001’den bu yana Tıp 

Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Eğitimle ilgili özel ilgi alanı: 

“Karmaşıklık sistemleri ve sinirbilim perspektifinde eğitim ve yönetimi” 

Prof. Dr. Zikri ALTUN (MÜ Fen – Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü) 

MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesidir. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Fen 

Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini yurtdışında tamamladı. Akademik ilgi 

alanlarından birisi kuantum fiziğidir. 
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Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER (MÜ Biyomühendislik Bölümü) 

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, yüksek lisans ve doktora 

çalışmalarını rekombinant enzim üretimi üzerine aynı bölümde tamamlayarak 2001 tarihinde 

Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Yrd. Doç. olarak göreve başlamıştır. 2008 yılı 

itibari ile Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü kadrosundadır. Danışmanlığındaki 

Endüstriyel Biyoteknoloji ve Sistem Biyolojisi (IBSB, Industrial Biotechnology and Systems Biology, 

ibsb.bioe.eng.marmara.edu.tr) araştırma grubu temelde glikoteknoloji konusundaki çalışmalarını 

biyomalzeme, biyoyakıt ve mikrobiyal teknolojiler olmak üzere üç temel platformda yürütmektedir. 

Endüstriyel öneme sahip biyopolimerlerin mikrobiyal üretimi, ekstremofilik mikroorganizmalar, 

biyoaktif yüzeyler, glikanların moleküler dinamik modelleri, yeni nesil yakıt teknolojileri ana 

başlıkları altındaki çalışmalar gerek konvansiyonel gerekse sistem bazlı yaklaşımlar ile ulusal ve 

uluslar arası projeler kapsamında yürütülmektedir. 

Yrd. Doç. Dr. Kazım Yalçın ARĞA (MÜ Biyomühendislik Bölümü) 

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 2001 yılında lisans ve 2007 yılında doktora 

derecesini aldı. Halen Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü’nde 

öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Biyomühendislik Bölümü Endüstriyel Biyoteknoloji ve 

Sistem Biyolojisi (IBSB) araştırma grubu bünyesinde gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaları; 

matematiksel ve istatistiksel modeller vasıtasıyla işlevsel genomiks verileri ile biyolojik ağyapıların 

bütünleştirilmesi yoluyla, maya ve ekstremofilik bakterilerin üretim kapasitelerinin optimize 

edilmesi, karmaşık insan hastalıkları için işaretçi biyomoleküllerin tanımlanması ve tanı/tedavi 

kitlerinin geliştirilmesi konularında yoğunlaşmaktadır. Çok sayıda uluslararası sistem biyolojisi ve 

biyoinformatik dergilerinde aktif hakemlik ve Frontiers in Marine Science/Marine Biotechnology 

dergisinde yardımcı editörlük yapmaktadır. 

 

Tıpta Uzmanlık Fırsatları 

Doç. Dr. Barış ÇAKIR (Spor Hekimliği) 

1999 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 - 2005 yılları arasında 

Marmara Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlığını yapmıştır. 2008 - 2013 yılları arasında 

Galatasaray Spor Kulübü’nde Kulüp Doktoru olarak çalışmıştır. 

Prof. Dr. Şamil AKTAŞ (Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp) 

''Arkadaşlarım ‘tatlı su hekimi’ diye dalga geçiyorlardı. Şimdi en doğru seçimlerimden biri diye 

düşünüyorum.'' diyen 1962 doğumlu Prof. Dr. Şamil AKTAŞ,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu. Mecburi hizmetini Manisa 2 No’lu Merkez Sağlık Ocağı’nda 

tamamladıktan sonra 1987 yılında girdiği, o zamanki adıyla İstanbul Üniversitesi Deniz ve Sualtı 

Hekimliği Bilim Dalı’nda önce uzman, sonra doçent ve daha sonra da profesör unvanlarını aldı. Halen 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı’nda 

öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

Prof. Dr. Arif DÖNMEZ (Hidroklimatoloji ve Ekoloji Tıbbı) 
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Tıpta Doktora Fırsatları 

Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK (Uyku Fizyolojisi) 

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 

Fizyoloji Doktorası’nı yaptı. Ekim 2011 yılından beri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yapmaktadır. Uyku Fizyolojisi özel çalışma alanıdır. 

 

Prof. Dr. Fatma SAVRAN OĞUZ (Kanser Genetiği) 

 

Doç. Dr. Nurşen TURAN YURTSEVER (Adli Tıp) 

 

[n] Beyin 

Doç. Dr. Sinan CANAN 

Arş. Gör. Serkan KARAİSMAİLOĞLU 

   [n] Beyin sunumlarında sinir bilimlerinin son bulguları ışığında, yaşamımızı doğrudan etkileyen 

birçok konuda, ilgilenen herkesi, anlaşılabilir, tartışılabilir, uygulanabilir ve en önemlisi de 

olabildiğince eğlenceli bir şekilde bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 

   Sinir bilimlerinin, yaşamımıza yansıyan yönleri hakkında farkındalık oluşturmayı ve sinir biliminin 

en son bulgularını, meslek sınırlaması olmadan tüm meraklılarla paylaşmayı amaçlayan [n] Beyin, 

üniversitelerimize misafir oluyor. 

   Amacımız, tüm izleyenleri bu konulardan bizler kadar keyif aldırıp, bizler kadar hayrete 

düşürürken, beyin ve sinir bilimleri alanındaki bilgiler üzerinden hem kendimize hem de bilime dair 

yeni bir farkındalığın kapılarını açmak... Hem de her yaştan her meslekten insan için... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL SÖZEL 

SUNUMLAR 
 

Cuma: 13:30 – 14:15 Oturumu 

 

S1, S2, S3 

ICP Dönem 2 Ödüllü Sunumları 

ICP Dönem 3 Ödüllü Sunumları 
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S1 

METOTREKSATIN NEDEN OLDUĞU KALP HASARI ÜZERİNE B-KAROTENİN 

KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Toktay E.*, Aksakal S*., Şahin M.Ç.* 

*İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri 

Giriş ve Amaç: Bir folik asit antagonisti olan metotreksat (MTX); lösemi ve diğer malignitelerde sitotoksik bir 

ajan olarak ve düşük dozlarda da psoriazis ve romatoid artrit gibi inflamasyon hastalıklarında kullanılmaktadır. 

Ancak kullanım sırasında ortaya çıkan yan etkileri kullanımı sınırlamaktadır. Reaktif oksijen radikallerinin 

(ROS), inflamasyon hastalıkları, diyabet ve kanser gibi birçok hastalıkta önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. 

MTX’in neden olduğu kalp hasarında da ROS’ ların rolü üzerinde durulmaktadır. Son yıllarda β-karotenin de 

içinde bulunduğu karotenoidlerin aktif radikalleri ve oksijenin toksik formunu süpürme yeteneğine sahip 

antioksidanlar olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma, MTX’in neden olduğu kalp hasarı ve bu hasara karşı β-karotenin 

koruyucu etkileri olup olmadığının mikroskobik düzeyde incelenmesi amacıyla planlandı. 

Gereç ve Yöntem: Otuz iki adet Wistar cinsi erkek sıçan kontrol, MTX, β-karoten ve β-karoten+MTX olmak 

üzere dört gruba ayrıldı. β-karoten, gruplara 24 gün boyunca 10 mg/kg dozda i.p olarak verildi. Deneyin 21. 

gününde MTX ve Beta-karoten+MTX gruplarına tek doz 20 mg/kg/ip MTX uygulandı. Deney süresinin sonu olan 

24. günde bütün sıçanlar anestezi altında sakrifiye ve kalpleri alındı. Hematoksilen-eozin ile boyanan kesitler, 

Leica DFC280 ışık mikroskobu ile incelendi. 

Bulgular: Kontrol grubunda kas lifleri normal histolojik görünümdeydi. Diğer yandan MTX grubunda; asidofil 

sitoplazmalı ve piknotik nukleuslu kas lifleri dikkat çekmekteydi. Ayrıca bazı kas liflerinde myofibriller 

belirginsizleşmiş, bazılarında da farklı çaplarda intrasitoplazmik vakuoller izlenmekteydi. Kas liflerinin 

organizasyonu bozulmuş ve birbirlerinden ayrılmışlardı. Beta-karoten+MTX grubunda ise kas lifleri düzenli, 

myofibril yapıları belirgin ve vakuolizasyon azalmıştı. 

Sonuç: Bu çalışma; sıçanlarda MTX’in neden olduğu kardiyak doku hasarında, ß-Karoten’in koruyucu etkileri 

olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak; ß-Karoten gibi antioksidanların kemoterapinin neden olduğu yan 

etkilerin azaltılmasında faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Sözcükler: kalp hasarı, β-Karoten, MTX, ışık mikroskobu 

İletişim: Esra TOKTAY, esratoktay@hotmail.com 
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S2 

KRONİK HASTALARDA HASTALIKLARIN ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ  

Türk M.*, Alakuş Ö. F.*, Özbek M. B.** 

*Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Öğrencisi 

** Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Öğrencisi 

Giriş ve Amaç: Dünya üzerinde kronik hastalıklara ve hastalara yönelik araştırmalar yapılmakta hastalık süreci 

ve hastalıklara yönelik tedavilerin etkinliliği üzerine veriler oluşturulmaktadır. Bu araştırmamızda kronik 

hastalıkların hastaların durumluk ve süreklik kaygı veya anksiyeteleri üzerine önemli veriler elde edilmek 

amaçlandı. 

Yöntem: Dicle Üniversitesi Dâhiliye Kliniği’nde yatan 30 kronik hasta ile kronik hastalığı olmayan ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 30 sağlıklı birey araştırmaya alındı. Bu hastalar ile sağlıklı bireylere durumluk 

ve süreklik kaygı testleri (STAI-1) (STAI-2) birebir görüşülerek uygulandı. Elde edilen veriler SPSS programı 

kullanılarak analiz edildi, değişkenler arasındaki farkların anlamlılık oranları, cinsiyete göre dağılımlar elde 

edildi ve tartışıldı. 

Bulgular: Araştırmaya katılan kronik hastaların almış oldukları tanılar: 14 böbrek yetmezliği, 8 karaciğer 

yetmezliği 8 kronik diyabet şeklindedir. Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalamaları hastalarda 28,4 kontrol 

grubunda 23,7’dir. Gruplar arasında durumluk anksiyete ölçeği (STAI-1) puan ortalaması hastalarda 43,5 ±9,3 

kontrol grubunda 40,2 ± 11,7 olup gruplar arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p:0,238). Süreklilik 

anksiyete ölçeği (STAI-2) puan ortalaması hastalarda 46,6± 7,8 kontrol grubunda 41,6 ±9,3  olup gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. (p:0,029). Toplam anksiyete puan ortalaması ise 

hastalarda 90,1±14 kontrol grubunda 81,8 ±20 olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (p:0,068). 

Sonuç: Kronik hastalık tanısı almış hastaların içinde bulundukları durum süreklik anksiyeteye neden olmaktadır. 

Bu hastalara psikoterapi yardımcı olabilir. 

Anahtar Sözcükler: kronik hastalıklar, anksiyete 

İletişim: Mehmet TÜRK, mehmettrk152@gmail.com 
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S3 

GİNSENG’İN PROSTAT KANSERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: IN VİTRO BİR ÇALIŞMA 

Kaplan E.*, Özdemir F.*, Erbil E.*,  Beyret A.*, Tekin S.** 

* İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng) Dönem 2 Öğrencileri 

**İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Kanser kontrol edilemeyen hücre çoğalması ve anormal hücre yapılarının vücuda yayılması ile 

karakterize edilen bir hastalıktır. Sağlık bakanlığı verilerine göre ülkemizde erkekler arasında akciğer 

kanserinden sonra en sık görülen kanser tipinin prostat kanseri olduğu bildirilmiştir. Ginseng doğal enerji 

kullanımını düzenlemek, fiziksel ve zihinsel yeteneği arttırmak ve genel sağlık durumunun devamı için 

kullanılan bir bitkidir. Bu bitkinin fiziksel ve psikomotor performans, kognitif fonksiyon, immünomodülasyon, 

diabetes mellitus, kanser ve herpes simpleks tip-II enfeksiyonlar üzerindeki etkisini açıklamaya çalışan birçok 

klinik çalışma mevcuttur. Bu çalışma ginseng ekstraktlarının farklı tip insan prostat kanseri hücre serileri 

üzerine olan muhtemel etkilerini belirlemek amacıyla yapıldı. 

Gereç ve Yöntemler: Bitki örneğinin 1:10 (g/ml) oranında %70’lik etonol ekstraktı hazırlandı. Çalışmada 

androjen reseptör pozitif insan prostat kanseri hücre hattı (LNCaP) ve androjen reseptör negatif insan prostat 

kanseri hücre hattı (PC-3) kullanıldı. Hücre hatlarına 0.1, 1, 10, 100 ve 1000 µg ginseng ekstraktı eklendi ve 

hücreler 24 saat inkübasyona bırakıldı. Ekstraktların prostat kanseri hücre canlılığı üzerine etkisi 3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5- diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay ile belirlendi. Sonuçlar, % hücre canlılık 

değeri olarak ifade edildi. 

Bulgular: Çalışma androjen reseptör pozitif insan prostat kanseri hücre hattı (LNCaP) ve androjen reseptör 

negatif insan prostat kanseri hücre hattı (PC-3) üzerine ginseng ekstraktlarının konsantrasyon bağımlı olarak 

anti-proliferatif bir etki gösterdiği belirlendi (p<0,05). 

Sonuç: Ginseng ekstraktının hem PC-3 hem de LNCaP hücre canlılığında doz bağımlı olarak azalmaya sebep 

olduğu belirlendi (p<0.05). Elde edilen bulgular, ginseng bitkisinin insan prostat kanseri hücre serileri üzerinde 

sitotoksik bir etkiye sahip olduğunu, bu etkilerini de androjen reseptör bağımsız bir mekanizma üzerinden 

ortaya koyduğunu göstermektedir. Etki mekanizmasının daha ayrıntılı olarak ortaya koyulabilmesi için 

mekanizmaya yönelik daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Ginseng,  PC-3, LNCaP, MTT assay, hücre kültürü 

İletişim: Esra Kaplan, dresrakaplan@hotmail.com 
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P-1 

HODGKİN LENFOMA HASTALARININ NÜKS ORANLARININ İLİŞKİSİ VE HASTALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gjoni E.*, Can İ.*, Keleş M.*, Keleş M.*, İpek E.**, Özaydın Ş.***, Öztürk M.***, Oğur 

R.**** 

*Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencisi  

**Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencisi  

***Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. 

**** Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 

Giriş ve Amaç: Hodgkin lenfoma (HL) lenf nodlarının malign bir hastalığıdır. En sık 20-30 yaşları 

arasında görülür, 65 yaş sonrasında ikinci bir pik yapmaktadır. HL’nin erkeklerdeki sıklığı kadınların 

1,4/1 katıdır. Yirmili yaşlarda en sık görülen tipi Nodüler Sklerozan, altmışlı yaşlarda ise Mikst 

Tip’tir. Evre 1’den 4’e kadar sıralanır. Ateş, kilo kaybı, gece terlemesi gibi belirtiler varsa B, yoksa 

A diye adlandırılır. Ekstranodal tutulum(E) ve dalak tutulumuna(S) göre de adlandırılır. 

Çalışmamızda 120 HL hastasının tümör tipi, tümör evresi, B semptomları, dalak tutulumu ve 

ekstranodal tutulum ile nüks olasılığı arasındaki bağlantı değerlendirildi. 

Hastalar ve Yöntemler: Çalışma GATA Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nda HL tanısı konan hastalar 

üzerinde yapılmıştır. Çalışma yapılmadan önce GATA etik kurul onayı alınmıştır. 218 hastanın 

verileri incelenmiştir. 218 hastadan 120’sinin verileri uygun bulunarak değerlendirilmiştir. Hasta 

dosyalarından hastaların kimlik bilgileri gizli tutularak ve hastalara onay formu onaylatılarak verileri 

kullanılmıştır. Bu veriler SPSS 15.0 programındaki testlerle istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Bulgular: HL hastalarından %72,5’i erkek %27,5’i kadın ve tanı yaşlarının ortalaması 37,74±16,93’tür. 

Tanı anındaki semptomları incelendiğinde, %1,7’si gece terlemesi, %1,7’si kilo kaybı, %1,7’si ateş, 

%42,5’i lenfadenopati, %47,5’i yukarıdaki şikâyetlerden en az 2 tanesi ile başvurduğu tespit 

edilmiştir. %5’ine tesadüfen tanı konulmuştur. Dalak tutulumu olanlarda(%39,2), nüks %12,8’dir, 

olmayanlarda(%60,8) ise %11’dir [X2 =0,091, p=0,763]. Ekstranodal tutulumu olanlarda(%29,2) nüks 

%22,9’dur, olmayanlarda (%70,8) ise %7,1’dir [X2 =6,004, p=0,014]. B semptomları 

görülenlerde(%39,2) nüks %19,1’dir, görülmeyenlerde(%60,8) ise %6,8’dir [X2 =4.197, p=0.040]. 

Hastalarımıza evre olarak en çok Evre2’de tanı konulmuştur (%47,5). En çok nüks ise Evre4’te 

görülmüştür(%26,3) [ X2 = 5.817, p=0.121]. Tümör tipi olarak en çok görülen Miks Tip’tir (%41,7). En 

çok nüks eden NLP’dir (%20) [X2 = 1,897, p=0.755]. HL hastalarımızda %88,3 oranında nüks 

görülmemiştir. 

Sonuç: HL hastalarında erken evrelerde tanı konulursa daha yüksek sağkalım olur. B semptomları 

olanlarda ve ileri evrede tanı konulan hastalarda nüks daha sıklıkla görülmektedir. Lenfositten 

zengin tip olguları daha az oranda nüks etmektedirler. Dalak ve ektranodal tutulum görülen 

hastalarda nüks oranı artmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: HL, Tümör Tipi, Tümör Evresi, B Semptomları, Dalak Tutulumu, Ekstranodal 

Tutulum, Nüks 

İletişim: Emre İPEK, emreipekgatf@gmail.com 
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P-2 

KARIN TRAVMALARININ KARACİĞER VE DALAK YARALANMALARI AÇISINDAN 

VAKALARLA İNCELENMESİ 

Coşkun A.* 

*Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Giriş ve Amaç: Karın travmaları travmaya bağlı ölümlerin %10 olduğu gibi multitravma hastalarının 

%25’inde bulunur. Çalışmada batın travması saptanan hastaların incelenmesi amaçlanmıştır. 

Hastalar ve Yöntemler: Çalışmada, Ocak 2011 ile Ocak 2013 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda splenektomi, karaciğer 

segmentektomi, tanısal laparotomi yapılan 135 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların 

yaş ve cinsiyet gibi demografik özellikleri, travma mekanizmaları, karın dışı yaralanma sıklığı ve 

mortalite yönünden incelenmiştir. 

Bulgular: Yapılan incelemede 37 splenektomi vakasının;15’i karın travması nedenli olup yaş 

ortalaması 44,6’dır. Vakaların 12’si künt karın travması, 2’si iatrojenik (üroloji ve kadın doğum), 1’i 

ateşli silah yaralanması nedenlidir. 10’u multiple travmadır, 1’i ex. Yapılan incelemede 57 karaciğer 

segmentektomi vakasının 7si karın travması nedenli olup yaş ortalaması 28,4. Vakaların 5’i künt 

karın travması, 2’si delici kesici alet yaralanması nedenlidir.5’i multiple travmadır, 4’ü ex. Yapılan 

incelemede 41 tanısal laparotomi vakasının;11’i karın travması nedenli olup yaş ortalaması 

32’dir.vakaların 2’si künt karın travması,5’i delici kesici alet yaralanması, 4’ü ateşli silah 

yaralanması nedenlidir. 7’sinde organlar intakt olup, primer onarım yapılmıştır. 1’i ex. Tanısal 

laparotomi yapılan delici kesici alet yaralanması olan 5 vakadan 5’inde, 4ateşli silah 

yaralanmasından 2’sinde organlar intakt bulunmuştur. Tanısal laparotomi yapılan ve karın travması 

tespit edilen 4 vakadan 3’ü multiple travma, 1’i izole hepatik yaralanmadır. Ex olan 6 vakadan 5’i 

multiple travmaya sahip olup yaş ortalamaları 25,3 bulunmuştur. 

Sonuç: Yapılan incelemede karın travmalarının splenektomi vakalarında karaciğer segmentektomi 

vakalarına göre daha fazla olduğu görüldü. Travma çeşitlerinde ise ilk sırayı büyük oranda araç içi 

olmakla birlikte trafik kazaları alırken, ardından delici kesici alet yaralanmaları, ateşli silah 

yaralanmaları ve yüksekten düşme gelmektedir. Saptanan karın travmalarına çoğunlukla multiple 

travma eşlik etmekle birlikte ex olan vakalarda sıklıkla multiple travma sebepli olduğu 

görülmektedir. Tanısal laparotomilerde delici kesici alet yaralanma vakalarının tamamında organlar 

intakt bulunmuştur. Vakaların yaş ortalamasının genç erişkin grubunda olduğu görülmüştür. 

Vakaların erkek oranının yüksek olması Y kromozomu ile karın travması oluşumu arasındaki ilişkiyi 

göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: karın travması, karaciğer, dalak, künt travma 

İletişim: Ayşegül COŞKUN, aysegul_@hotmail.co.uk 
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P-3 

PREDİYABETİK HASTALARDA İDRAR HİDROKSİPROLİN DÜZEYİ 

Kılınç İ.*, Uysal S.*, Toker A.*, Gökçe H. R.**, Akçay M.** 

*Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 

**Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Dönem III Öğrencileri 

Giriş ve Amaç:  Prediyabet, normal glikoz düzeyi ve diabetes mellitus (DM) arasında yer alan bir 

metabolik tablodur. Prediyabet, bozulmuş glikoz toleransı ya da artmış açlık glikozu olarak ifade 

edilir ve her ikisi de DM için risk faktörüdür. Tip 2 DM ve kemik metabolizması arasındaki ilişki yoğun 

olarak araştırılmış olmasına rağmen çalışma sonuçlarında farklılıklar bulunmaktadır. Ancak bu 

hastalarda kırık riskinin arttığı açıkça görülmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, diyabetli 

hastalarda idrar hidroksiprolin düzeyinde belirgin bir artış olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, 

prediyabet ve tip 2 DM hastalarında idrar hidroksiprolin konsantrasyonunu ölçülmüş ve bu sonuçlar 

açlık ve glikoz yüklemesi sonrası ikinci saat glikoz düzeyi normal olan bireylerle karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Tip 2 DM’i olan hastaların idrar hidroksiprolin düzeyleri hem glikoz toleransı normal hem 

de prediyabetik grupla karşılaştırıldığında belirgin olarak yüksek bulundu (Mann-Whitney U, p<0,05). 

Prediyabetik hastaların idrar hidroksiprolin düzeyi, glikoz toleransı normal olan gruptan daha 

yüksekti. Fakat bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı değildi (Mann-Whitneyy U, p>0,05). 

Sonuç: Bu çalışma, tip 2 DM hastalarında kemik mineral metabolizma bozukluğunun izleminde idrar 

hidroksiprolin düzeyinin yararlı olabileceğini göstermektedir. Prediyabetik hastalarda kemik 

metabolizması ve idrar hidroksiprolin düzeyi arasındaki ilişkiyi anlamak için daha geniş çaptaki 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Sözcükler: prediyabet, diabetes mellitus, hidroksiprolin 

İletişim: Hacer Rukiye GÖKÇE, hacerrukiyegokce@gmail.com 
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P-4 

ELEKTROKARDİOGRAFİNİN TEORİK TEMELLERİ: EINTHOVEN ÜÇGEN MODELİ 

Bakar C. B*., Akın M. M*., Yıldırım H*., Kuran İ*., Aslan A. İ*., Doğan Ö. F*. 

*İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Giriş ve Amaç: Bir uyartının (aksiyon potansiyeli gibi) hücre zarında yayılması sırasında, hücrenin 

aktif bölgesi ile inaktif bölgesinde bir tarafı negatif, diğer taraflı pozitif yük taşıyan yüzey oluştuğu 

bilinmektedir. Böyle bir yüzey, birim alan başına bir dipol moment vektörü ile tanımlanabilir. 

Herhangi bir anda, kalp gibi bir organdaki tüm uyarılmış ve aksiyon potansiyeli iletimi durumundaki 

hücrelerden oluşan ve net yük taşıyan yüzeylerin oluşturacağı bir dipol moment vektörü 

tanımlanmaktadır. Elektrografiler gibi vücuttan kaydedilen potansiyeller de dokuların aktiviteleri 

esnasında oluşturduğu dipol momentlerden kaynaklanır. Hücrelerin aktivitelerine bağlı olarak 

değişken bu potansiyellerin veya potansiyel farklarının zamanla değişim grafikleri (EKG, EEG, EMG, 

ERG vb.) dokunun o anki aktivitesi hakkında bilgi içerir ve dolayısıyla klinik tanıda kullanılırlar. 

Teorik olarak kolayca tanımlanabilen elektrografiler ve dipol moment kavramının anlaşılması ve 

pratikte kavranabilmesi oldukça güç olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, elektriksel bir eşdeğer 

olarak Einthoven üçgen modeli tasarlayarak kalp hücrelerinin aktiviteleri sırasında ortaya çıkan 

toplam dipol moment değişimlerini görsel hale getirmektir. Bu amaç ile klinik tanıda kullanılan 

birçok biyoelektiriksel olgunun anlaşılmasının kolaylaştırılacağı öngörülmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, bir hacim iletkeni olan insan vücudunda kalp dipolünün yönünü ve 

genliğini inceleyeceğimiz Einthoven üçgeninin bir benzeri olarak, eş kenar üçgen biçimindeki içi su 

dolu bir kap tasarlanmıştır. Kabın tam ortasına yerleştirilebilen ve olduğu yerde dönebilen ok 

şeklindeki parçanın altında suya dokunan iki elektrot bulunmaktadır ve elektrotlar arasına 

uygulanacak gerilim (güç kaynağı 50 V), kalp dipolünü ve yönünü temsil etmektedir. Potansiyel fark 

değerlerinin ölçülebilmesi adına üç köşede kayıt alan multimetre kullanılmıştır. Bu şekilde, 

Einthoven modelindeki her bir derivasyonun potansiyel farkı ölçülmektedir. 

Bulgular ve Sonuç: Çalışmada her bir multimetredeki değişen potansiyellerin, elektriksel dipol 

bağıntısındaki hangi parametre veya parametrelere bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Sonuç olarak 

dipol kavramı ve biyoelektriksel potansiyellerin eğitsel olarak kavranması adına yararlı deneysel ve 

gözlem verileri elde edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: biyoelektrik, dipol moment, elektrokardiyografi 

İletişim: Can Berk BAKAR, drcanberkbakar@hotmail.com 
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GEBZEDEKİ BİR AĞIR SANAYİ KURULUŞUNDA SON 3 AYDA MEYDANA GELEN İŞ 

KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Etçioğlu E., İşsever K., Baydaş Ş., Doğrusadık G. 

Giriş ve Amaç: İş Kazası, sigortalı çalışanın işyerinde bulunduğu sırada veya yapmakta olduğu bir iş 

nedeniyle, işyeri dışında ve görevli olarak işyerinden başka bir yere gönderildiğinde sigortalı çalışanı 

bedenen ve/veya ruhen özre uğratan olaydır. Bu çalışmanın amacı Kürüm Demir Çelik A.Ş’ de son 3 

ayda görülen iş kazalarını değerlendirmek, fabrika çalışanlarının bu konudaki bilgi ve tutumlarını 

ortaya koymaktır. 

Gereç ve Yöntem: Katılımcılara, geçirdikleri iş kazaları ve iş ortamları hakkında bilgi, tutum ve 

davranışları konusunda bilgi edinmek üzere 27 soruluk anket uygulanmıştır. Sosyodemografik 

verilerin de sorgulandığı anketteki soruların 20’si çoktan seçmeliyken 7’si açık uçludur.   

Bulgular: Katılımcıların %19,2’si fabrikanın iş kazası açısından az riskli departmanlarında çalışırken 

%80,8’i çok riskli departmanlarda çalışmaktadır. Çalışanların %55’i hayatları boyunca en az bir kez 

kaza geçirirken, bunların %83,1’i 0 ila 5 kez kaza geçirmiştir. Katılımcıların %73,9’u geçirdiği kazanın 

kendilerine bağlı faktörlerden kaynaklandığını belirtmiştir. İşçiler tarafından en çok uygulanan 

önlemlerin %81,7 ile baret takma ve %58,8 ile kulaklık takma olurken, ilkokul mezunu çalışanlarda 

baret takma yüzdesinin üniversite mezunu çalışanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tartışma: Araştırmamıza katılan işçilerde iş hayatları boyunca en az bir defa iş kazası geçirmiş 

olanların sayısı 72, hiç kaza geçirmemiş olanların sayısı ise 59’dur. Bu işçilerin 12’si en az 6 ve üzeri 

iş kaza geçirmiştir. Araştırmamıza katılan her beş işçiden biri son 3 ay içerisinde iş kazası 

geçirmişken TÜİK tarafından hazırlanan 2013 iş kazaları raporuna göre yıl içinde iş kazası geçiren işçi 

oranı %2,3 olarak saptanması, demir imalat-üretim sektöründe yaşanan iş kazalarının Türkiye 

ortalamasının üstünde olduğunu göstermektedir.  

Sonuç: İş kazalarını önlemek adına alınan önlemlere bakıldığında, işçilerin kişisel olarak aldığı 

önemler(baret, maske vb.)den çok işyerinin aldığı önlemlerin(tehlike oluşturan alanların çevrilmesi, 

ortam havalandırılması ve filtrelerin olması vb.) daha etkili olduğunu gözlemledik. Araştırmamızda 

da TÜİK 2013 verilerine göre de İşçilerin tecrübesi arttıkça gerçekleşen iş kazası boyutunun arttığı 

görülmüştür. Bu yüzden işçilere düzenli olarak iş sağlığı güvenliği eğitimleri arttırılmalıdır. Ayrıca 

ülkemizde iş ve işçi sağlığı alanındaki araştırmaların ve çalışmaların arttırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: işçi sağlığı iş güvenliği, iş kazaları 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
18 

P-6 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN 

İNTÖRNLÜK 

Akyıldız İ.H. *, Gülpınar, M.A. ** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, **Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Faz 3 öğrencileri, diğer adıyla “intörn” 

doktorların görev tanımını oluşturmak amacıyla, intörnlerin perspektifinden intörnlüğü betimlemeyi 

hedeflemiştir. 

Gereç ve Yöntemler: Araştırma niteliksel tipte olup, örneklem seçilmemiştir. Araştırma evrenini 

farklı staj gruplarında pratik eğitim gören 7 tane Faz 3 öğrencisi oluşturmaktadır. Üç odak grup 

görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışma öncesi araştırmanın konusu ve yöntemi hakkında bilgi 

verilmiştir. Görüşmeler yüz-yüze yapılıp, ses kayıt cihazı ile kayıt alınmış; kişi, yer ismi kayıtlara 

geçmemiştir. Görüşmelerde bir görüşmeci, iki gözlemci bulunmuştur. Her görüşmenin ses kayıtları 

ve gözlemci notları tematik olarak analiz edilmiş; ortaklaştırılarak bulgulara erişilmiştir. 

Bulgular: Görüşmelerin analizinde, Dâhiliye, Acil stajları verimli, öğretici, oryantasyonu kuvvetli 

olarak ifade edilmiştir. İşleyişe itirazlar bulunmakla birlikte, öğrenme hissi ağır basmaktadır. 

Pediatri, Kadın-Doğum ve Psikiyatri stajları ise oryantasyonu zayıf, formalite uygulamaların intörnün 

görev tanımında olması nedeniyle verimsiz bulunmuştur. Özellikle Kadın-Doğum stajının bir ayı boş 

bırakılıp, diğer ayda ise hiç öğretmeden “ucuz işçi” olarak görüldüğü belirtilmiştir. Halk Sağlığı 

stajının iki aylık rotasyonunun, gerektiğinden uzun olduğu, Faz1’deki Klinik Uygulamalara Giriş 

(KUG) programından farksız olduğu vurgulanmıştır. Bir aylık Seçmeli stajın Tıpta Uzmanlık Sınavı 

(TUS)’a çalışma olarak görüldüğü belirtilmiştir. Genel olarak mesleki yeterlilik hissinin oluştuğu, 

Marmara’da intörn olmanın doktorluğu iyi öğrettiği tüm intörn doktorlar tarafından ifade edilmiştir. 

Sonuç: Araştırmanın bir benzeri Türkiye'de ve dünyada, başka tıp fakültelerinde intörn doktorlar ile 

yapılmamıştır. Bu nedenle çalışma genellenemediği gibi, karşılaştırılamamıştır. Veriler ışığında, 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Faz 3 öğrencileri, doktor olarak görüldükleri, aktif görev aldıkları 

stajları öğretici, verimli bulmakta ve şikâyetçi olmamaktadırlar. Ancak kimsenin yapmak 

istemediklerini imza zoruyla yaptırdıklarında intörnler de verimsiz bir uygulama sergilemektedirler. 

İntörnlerin Görev Tanımının oluşturulması gereğini vurgulayan cümleleri, intörnlerin kendilerine 

düşen kısım için gerekli özveriyi vereceklerinin teminatı niteliğindedir. Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi İngilizce Tıp’ın dinamik ve akredite çizgisi, Faz 3’teki aksaklıkları düzeltmek ve verimliliği 

arttırmak adına yeni düzenlemelere gitmelidir. Bunun için tıp eğitimcisi-hoca-asistan-intörn’den 

oluşan alt kurullar kurulmalı ve klinik eğitimin yeni düzenlemeleri değişim programı kapsamına, 

intörn iş tanımı çalıştayı da eklenmelidir. 

Anahtar Sözcükler: İntörn, Tıp Öğrencisi, Görev Tanımı, Doktor, Staj, Kadın-Doğum, Halk Sağlığı, 

Pediatri, Dâhiliye, Psikoloji, Acil, Seçmeli 
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P-7 

DlFFERENTIAL DIAGNOSIS OF EPILEPTIC SEIZURES AND PYSCHOGENIC NON-

EPILEPTIC SEIZURES 

Uçar E. B.*, Memet S.*, Bora İ. **  

*Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencisi 

**Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Psychogenic non-epileptic seizures (PNES) are defined as episodes of altered 

movements, sensations and behaviours that resemble epileptic seizure; however, these seizures are 

not associated with abnormal electrical brain discharges. PNES accounts for approximately 20% of 

all of the intractable seizure disorders. It is diffucult to differantiate PNES and epileptic seizure. 

Treatment of PNES such as epileptic seizures, gives rise to the use of unnecessary and inappropriate 

antiepileptic medications. Patients refer to emergency polyclinics frequently, and examinations are 

repeated although the fact that examinations are not needed. Therefore the patient’s quality of life 

deteriorates and this situations leads to economic burden on the patients. The aim of the present 

study is to describe and compare similarities and differences in psychiatric and semiologic variables 

between patients with PNES and other patients with epilepsy. 

Gereç ve Yöntem: During the PNES diagnosis in the clinic episode, reporting simultaneous EEG and 

ictal EEG change at the same time are methods which provide us with conclusive (certain) diagnosis. 

The video EEG monitorization(VEM) with provacation techniques remains the gold standart for PNES 

diagnosis. The research suggest that after the epileptic seizures, drip prolactin level may increases. 

Bulgular: Most of the time patients who suffer from PNES tend to be followed as suffering from 

epilepsy. In Uludağ University Faculty of Medicine Department of Neurology VEM unite, during the 

2013, among the 73 of patients who were examined and received treatment, the clinical 

characteristic of the 20 of patients who were diagnosed with PNES, were assessed in terms of 

pyschiatric problems. Over 20 inpatients with PNES, 13 of the inpatients were female and 7 of them 

were male. Average age of female is 33,76 and of male is 26,14. Also 3 of 73 inpatients had PNES 

and epilepsy. 

Sonuç: Understanding the nature of PNES is necessary in order to reach the right diagnosis based on 

clinical symptoms and signs. Once a firm diagnosis has been reached, presenting that diagnosis to 

the individual patient is the first and one of the most important parts of the treatment. 

All findings were discussed in the light of the literature under the coordinatorship of professor 

doctor İbrahim Bora and with the help of his assistant. 

Anahtar Sözcükler: psychogenic non-epileptic seizures, epilepsy 

İletişim: Elif Beyza UÇAR, yagmur.duasi@hotmail.com 
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P-8 

ORGANLARIMI BAĞIŞLIYORUM ÖYLEYSE VARIM, SİZ DE VAR MISINIZ? 

Sönmez Z.*, Özküçük A.*, Atıcı E.*, 

*Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Giriş ve Amaç: Günümüzde birçok ülkenin ortak sorunu haline gelen, bağışlanan organların talebi 

karşılamaması probleminin altında yasal, etik ve sosyal düzeyde birden fazla neden yatmaktadır. 

Toplumda organ bağışına karşı olumlu bakış sağlanmasına rağmen istenilen bağış düzeyine 

ulaşılamamıştır. Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin organ bağışı 

hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek ve bilgilendirmenin bağışı artırmaya olan katkısını saptamak 

amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket aracılığı ile 

toplanmıştır. Çalışmaya 2013–2014 Eğitim-Öğretim döneminde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

kayıtlı ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 123 öğrenci katılmıştır (katılım oranı %43,15) 

Bilgilendirme materyali olarak yardımcı araştırmacılar tarafından senaryosu hazırlanan ve tıp 

fakültesi öğrencilerinin rol aldığı ve çekimini yaptığı video gösterimi kullanılmıştır. Senaryo metni 

organ bağışının önemi ve farkındalık oluşturmaya, bağışa engel oluşturduğu düşünülen konuların 

aydınlatılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. Video gösteriminden önce ve sonra uygulanan anketin 

sonuçları “IBM SPSS Statistics 20” programında değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 19,38 (17–24) olup cinsiyetini belirten 77 kadın (%64,2), 

43 erkek (%35,8) katılımcı mevcuttur. Grubun, organ bağışını %79,7 oranında desteklemesine rağmen 

aralarında bağışçı bulunmamaktadır. Katılımcıların organ bağışı ile ilgili bilgilerini yüksek oranda 

medyadan (%85,4) edindiği ve büyük oranla güvensizlik ve bilgisizlik kaynaklı nedenlerden dolayı 

bağış yapma konusunda tereddüt ettikleri saptanmıştır. 

Sonuç: Geleceğin sağlık mimarları olan hekim adaylarının organ bağışı ve nakli konusundaki bilgi 

düzeylerinin artırılması için, bu konuya eğitimlerinin erken dönemlerinde yer verilmelidir. Yapılması 

planlanan her türlü girişimin süreklilik gösterdiği takdirde etkili olacağı dikkate alınmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: organ bağışı, tıp öğrencileri, organ nakli, bilgi düzeyi, tutum 

İletişim: Arife ÖZKÜÇÜK, arife_ozkucuk@hotmail.com 
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P-9 

MEME KANSERİ ÜZERİNE ZEYTİN VE BİBER EKSTRAKTLARININ ETKİSİ 

Çil E.* ,Erk F.*, Uslu B. U.*, Tekin S.** 

* İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng) Dönem II 

**İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. 

Giriş ve Amaç: Biber ve zeytin özellikle A, C ve E vitaminleri açısından oldukça zengin yiyeceklerdir. 

Her iki yiyeceğinde besleyici özelliğinin yüksek olduğu bilinmekte ve yapılan araştırmalarca başta 

antiinflamatuar, antikansorejen ve antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları ileri sürülmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, kadınlarda görülen kanser türleri içinde en yaygın olanının meme 

kanseri olduğu rapor edilmiştir. Hastalığın yaygın olarak görülmesi ve ölümle sonuçlanması nedeniyle 

hastalığın tedavisine yönelik araştırmalar halen güncelliğini korumakta ve giderek artmaktadır. Bu 

çalışma, biber ve zeytin ekstraktlarının in vitro olarak, insan meme kanseri hücre hattı (MCF-7) 

üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapıldı. 

Gereç ve Yöntemler: Bitki örneğinin (biber ve zeytin) 1:10 (g/ml) oranında %70’lik etonol ekstraktı 

hazırlandı. Hazırlanan ektraktların 0.1, 1, 10, 100 ve 1000 µg’lık konsantrasyonları ile aynı 

miktarlarda çözücü (ETOH) hücrelerin içinde bulunduğu kuyucuklara ilave edildi ve karbondioksit 

inkübatöründe 24 saat süreyle 37°C’de inkübasyona bırakıldı. 24 sonra meydana gelen etki 

sitotoksisitenin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan enzimatik test yöntemlerinden biri 

olan MTT [ 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il) difenil tetrazolium bromid] assay yöntemi ile belirlendi. 

Grupların normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi. Grupların 

karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Sonuçlar, % hücre canlılık değeri olarak 

ifade edildi. 

Bulgular: Çalışma sonucunda MCF-7 hücre hattı üzerine hem zeytin hem de biber ekstraktlarının 

konsantrasyon bağımlı olarak anti-proliferatif bir etki gösterdiği belirlendi (p<0,05). 

Sonuç: Zeytin ve biberin insan meme kanseri gelişiminin önlenmesinde etkisinin olabileceğini ancak 

etkinin ve etki mekanizmasının daha iyi anlaşılması için ek ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu 

gösterdi. 

Anahtar Sözcükler: biber, zeytin, MCF-7, MTT assay, hücre kültürü 

İletişim: Esra ÇİL, esracil_2018@hotmail.com 
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MS-301 

MC4R, FTO ve NMB GEN MUTASYONLARININ ve DİĞER RİSK FAKTÖRLERİNİN 

OBEZİTEYE, SEDANTER YAŞAM TARZINA ve BESLENME ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ 

Çelik N., Çetin E., Keshi E., Ramadan R. 

Giriş ve Amaç: Obezite, genetik ve çevreyle ilişkili, önemli bir kronik hastalıktır. Prevalansı dünyada ve 

ülkemizde hızla artmaktadır. Obezitenin en önemli risk faktörlerini fiziksel aktivitede azalma, beslenme 

alışkanlıkları ve genetik faktörler oluşturmaktadır. Günümüzde FTO (obezite aracılı gen), NMB (Nöromedin 

beta) ve MC4R (Melanokortin 4 reseptör) genlerinin obeziteyle ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın 

amacı bu genlerin ve MC4R geninin yakınındaki mutasyonların obeziteye, fiziksel aktiviteye ve beslenme 

alışkanlıklarına etkisinin araştırılmasıdır. 

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma 113S431 numaralı TÜBİTAK Projesi ile desteklenmekte olup araştırmanın süresi 

2 yıldır. Çalışmaya, Spor fizyolojisine ve Endokrinoloji bölümüne başvuran 100 obez (VKİ>30) ve 100 sağlıklı 

gönüllünün (VKİ:18-25) katılması planlanmıştır. Çalışmaya katılan kişilerin Tanita cihazıyla vücut kompozisyonu 

(VKİ, yağ yüzdesi) ölçülmüştür. Kalitatif besin alımı, dünyada yaygın olarak kullanılan Türkiye’de ise ilk defa 

grubumuz tarafından kullanılan 3 Faktörlü Beslenme Anketi (TFEQ) ile değerlendirilmiştir. Bu anket, bilinçli 

olarak yemek yemenin kısıtlama derecesini, kontrolsüz olarak yemek yeme seviyesini ve duygusal olarak yemek 

yeme derecesini ölçmektedir. Ek olarak çalışmaya katılan kişilerin bazal metabolizma hızları ve akselometre 

aktikal cihazı takılarak fiziksel aktivite düzeyleri belirlenmiştir. Hastalardan hem genetik analizler için hem de 

biyokimyasal analizler (AKŞ, trigliserid, kolesterol, HDL, LDL, insülin) için kan alınmıştır. Genetik analizler için 

alınan periferal kandan öncelikle DNA izole edilmiştir. Sonrasında PZR (polimeraz zincir reaksiyonu) ve dizi 

analizi yöntemi ile MC4R genindeki mutasyonlar incelenmiştir. FTO, NMB genlerindeki mutasyonlar ise hasta ve 

kontrol grubu tamamlandıktan sonra gerçek zamanlı PZR cihazıyla incelenecektir. 

Bulgular: Anket sonuçlarına göre acıkma sıklığı (p=0.34) ve bilinçli olarak yemek porsiyonlarını azaltmada 

(p=0.31) hasta ve kontrol grupları arasında önemli bir fark bulunmuştur. Biyokimya sonuçlarına göre ise AKŞ ve 

HDL değerlerinde hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel açıdan önemli farklılıklar tespit edilmiştir 

(p<0.05). 

Sonuç: MC4R geninde şu ana kadar herhangi bir mutasyona rastlanmamakla birlikte hasta ve kontrol gruplarının 

genetik analizleri devam etmektedir. Bunun yanı sıra anketin geneli değerlendirildiğinde hastaların kontrolsüz 

olarak yemek yediği ve kendilerini sürekli aç hissettikleri belirlenmiştir. 

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

İletişim: Nurgül ÇELİK, slcn_nurgul_clk@hotmail.com 

Danışman: Prof. Dr. İlter GÜNEY, Tıbbi Genetik ABD, ilterg@hotmail.com 
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MS-302 

KRONİK EGZERSİZ VE SİLDENAFİL ÖN TEDAVİSİNİN, AKUT STRES VE KOGNİTİF 

FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİLERİ  

Doğan B., Gökalp A.G., Koral T., Öçal O.Y. 

Giriş ve Amaç: Psikolojik stres günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Sildenafil bir fosfodiesteraz-5 

inhibitörüdür. Ayrıca glutamat/nitrik oksit/cGMP yolağının ve egzersizin hafıza arttırıcı etkileri olduğu 

bilinmektedir. Stres ve kognitif fonksiyonlar üzerine çelişkili etkileri olduğu bilinen sildenafil ön tedavisi ve 

kronik egzersizin akut psikolojik stresten olası koruyucu etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Erkek Wistar sıçanlar (n=42) sedanter ve egzersiz olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Egzersiz 

grubuna 6 hafta orta düzey yüzme egzersizi (5 gün/hafta, 1 saat/gün) uygulanmıştır. Orogastrik yolla sıçanların 

bir kısmına egzersizin son 2 haftası kronik sildenafil (25mg/kg/gün), bazı sıçanlara ise stres öncesi akut 

sildenafil (25mg/kg) uygulanmıştır. Egzersiz ve sildenafil uygulamaları sonrasında, tüm gruplara kedi dışkısı ve 

idrarı ile akut psikolojik stres oluşturulmuştur. Anksiyete düzeyini ölçmek için yükseltilmiş artı-labirenti testi, 

kognitif fonksiyonları değerlendirmek için obje tanıma testi deneylerin 1. günü, stres uygulamaları öncesi ve 

sonrasında yapılmıştır. Sıçanlar dekapite edilip, kortizol tayinleri için gövde kanı, miyeloperoksidaz (MPO), 

malondialdehit (MDA), nitrik oksit seviyeleri,  lusigenin kemiluminesans ölçümleri ve histolojik analizler için 

beyin dokusu çıkartılmıştır. İstatiksel analiz için ANOVA ve student’s t testleri yapılmıştır. 

Bulgular: Serum kortizol seviyeleri stresle artmıştır (p<0.05-0.001). Sedanterlerde stresle artan nötrofil 

infiltrasyonunun göstergesi olan MPO, oksidan hasarın göstergesi olan MDA seviyeleri ve lusigenin 

kemiluminesans ölçümleri (p<0.05), akut veya kronik sildenafil uygulamasıyla azalmıştır (p<0.05-0.001). 

Egzersiz MPO seviyesindeki artışı engellenmiştir (p<0.01). MDA seviyeleriyse sildenafil uygulanan, egzersiz 

yapan sıçanlarda düşmüştür (p<0.05-0.01). Stresle sedanter sıçanlarda artan nitrik oksit seviyeleri (p<0.001) 

kronik sildenafil tedavisiyle düşmüştür (p<0.01). Artı-labirenti açık kollarında geçirilen süre sedanterlerde 

stresle beklendiği gibi azalmış (p<0.05), kronik sildenafil uygulamasıyla kontrol değerlerine yükselmiştir 

(p<0.001), akut sildenafil uygulanan egzersiz grubundaysa egzersiz grubuna kıyasla artmıştır (p<0.01). Yeni 

objeyle geçirilen zamanın azalması kognitif fonksiyonların azaldığını göstermektedir, stres uygulamasıyla 

sedanter grupta azalırken, sildenafil tedavisiyle artmıştır (p<0.05-0.01). Hipokampusta stresle artan histolojik 

hasarın egzersiz gruplarında azaldığı gözlenmiştir. 

Sonuç: Çalışmanın sonuçları sildenafil ön tedavisinin veya egzersizin, kognitif fonksiyonları arttırabileceğini ve 

oksidatif hasar parametrelerini düşürerek akut stresten koruyucu olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: sildenafil, akut stres, kognitif fonksiyon 

İletişim: Tolga KORAL, koral.tolga@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Özgür KASIMAY ÇAKIR, Fizyoloji ABD, ozgurkasimay@hotmail.com 
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MS-303 

DÜZENLİ YÜZME EGZERSİZİ SIÇANLARDA ASETİK ASİT İLE OLUŞTURULAN MİDE 

ÜLSERİNİ HAFİFLETİR 

Temiz F., Şahin H.,  Sağanak M., Mardinoğlu G. 

Giriş ve Amaç: Epidemiyolojik çalışmalar, düzenli fiziksel aktivitenin gastroduodenal ülser ve gastrit riskini 

azalttığını göstermektedir. Bu etki olasılıkla immün sistemin etkilenmesi, asit sekresyonunun ve stres yanıtının 

azalmasıyla ilgilidir, fakat egzersizin ülserogenezdeki koruyucu etkisiyle ilgili mekanizmaları açıklayan ikna 

edici bir araştırma yapılmamıştır. Düzenli egzersizin ülserogenez ve ülser iyileşmesi üzerine etkisini araştırmak 

amacıyla, sedentar bırakılan ve egzersiz yaptırılan sıçanlarda ülser oluşturulmuştur.  

Gereç ve Yöntem: Wistar albino sıçanlar, günde 60 dakika haftada 5 gün olmak üzere 6 hafta yüzdürülen 

egzersiz grupları (n=32) ve sedanter gruplar (n=24) olarak ayrıldı. Anestezi altında mide serozasına asetik asit 

(0.5 ml, 80%) uygulanarak ülser oluşturulurken, kontrol gruplarına taklit cerrahi yapıldı. Ülser uygulamasının 3. 

ve 10. günlerinde sıçanlar, anksiyete seviyelerinin belirlenmesi için delikli levha testine tabi tutularak 

araştırmacı davranışları gözlemlendi. Bir ülser grubu cerrahi derlenme sonrası 4 gün daha yüzdürülürken, diğer 

3 ve 10 günlük ülser gruplarına cerrahi sonrasında egzersiz devam ettirilmedi. Delikli levha testini takiben 

sıçanlar plazma kortizol seviyelerini belirlemek üzere dekapite edildi. Aynı zamanda histopatolojik analiz ve 

malondialdehit (MDA), antioksidan glutatyon (GSH), miyeloperoksidaz (MPO)  açısından mide dokusu örnekleri 

incelendi. 

Bulgular: Taklit cerrahi yapılan kontrol gruplarına kıyasla sedanter 3 günlük ve 10 günlük ülser gruplarında MPO 

ve MDA seviyeleri, GSH seviyelerindeki düşüşe uyumlu olarak artarken (p<0,05-0,001), 10 günlük ülser 

gruplarındaysa bu değişikliklerde hafif bir azalma gözlendi. On günlük ülser grubuna benzer şekilde, egzersiz 

yapan 3 günlük ülser grubunda tüm parametreler anlamlı olarak tersine dönmüştür (p<0,05). Histolojik 

incelemede egzersiz gruplarında lezyon skorları düşük bulunup, egzersize devam eden 10 günlük ülser grubunda 

kontrol gruplarına kıyasla iyileşme gözlendi. Ülser yapılan sedanter ve egzersiz gruplarında kortizol seviyeleri 

arasında farklılık görülmedi. Anksiyete, egzersiz yapan 3 günlük ülser gruplarında azalmakla birlikte (p<0,05) 10 

günlük ülser grubunda azalma göstermemiştir. 

Sonuç: Düzenli yüzme egzersizi, midenin asetik asit kaynaklı oksidatif hasarını, dokuya nötrofil  infiltrasyonunu 

engellemek yoluyla ve kısmen de anti-stres etkisiyle iyileştirmektedir. Böylece, düzenli egzersiz mide ülserinin 

iyileşmesini kolaylaştıran farmakolojik olmayan bir yaklaşım olarak düşünülebilir. 

Anahtar Sözcükler: Asetik asit, gastrik ülser, egzersiz, miyeloperoksidaz 

İletişim: Fatma TEMİZ, fatma.temiz@gmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Berrak YEĞEN, Fizyoloji ABD, byegen@marmara.edu.tr 
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MS-304 

SİNNAMALDEHİT'İN KAPSAİSİN UYGULAMASIYLA GELİŞEN AĞRI HİSSİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Yavuz S., Baykara M.M., Çıkıkçı C., Kılıç Ç.O., Tozakoğlu B. 

Giriş ve Amaç: TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL (TRP) kanalları non-selektif kalsiyum geçirgen katyon 

kanallarıdır. TRP reseptörleri, sıcaklık algısıyla bağdaştırılmaktadır. Biber gazının (OC) ana maddesi TRPV1 

agonisti kapsaisin; topikal uygulandığında yanma, ağrı oluşturmaktadır. TRPA1 agonisti sinnamaldehit, yanmaya 

ve sıcaktan kaynaklanan acıya karşı duyarlığa yol açar. Bu çalışmanın amacı OC’nin ağrı etkisinin sinnamaldehit, 

hidrotalsit, limon, süt ve sirke etkisiyle değişimini göstermektir. 

Gereç ve Yöntem: 18-42 yaş aralığındaki 52 gönüllünün sağ ve sol ön kollarında ikişer adet, 3*3cm’lik 4 bölge 

işaretlenmiş, numaralandırılmıştır. Önce 3 ve 4. bölgelere sinnamaldehit uygulanmış, 10 dk beklenip 1. ve 3. 

bölgelere OC uygulanmıştır. OC uygulamasından 30 dk sonra 55’C’lik metal, karelere dokundurularak deneklerin 

dayanma sürelerine bakılmış, ardından Vizüel Analog Skala (VAS) uygulanmıştır.  Ardından, 1. alana limon, 

talcid, süt, sirke maddelerinden biri uygulanarak, 10 dk sonra sıcak uygulama ve VAS tekrar yapılmıştır. 

Ardından 5 VAS ve 5 süre ölçümü, deneğin yaş, cinsiyet bilgisiyle SPSS 20.0 programında analiz edilmiştir. 

Bulgular: Gönüllülerin (n=52), %53,8’i kadın (n=28), %46,2’si erkektir (n=24). Gönüllülerin yaş ortalaması 

24,9±6,4’tür. Sırasıyla 1, 2, 3, 4 numaralı bölgeler için dayanma süreleri ortalaması (DSO) 1, 68; 2, 48; 1, 60; 2, 

11 sn. ve VAS ortalamaları 4, 71; 3, 72; 5, 18; 4, 16 cm. olarak ölçülmüştür. OC uygulanmasının ardından farklı 

bireylere uygulanan süt, hidrotalsit, sirke, limon DSO’ları sırasıyla 1,60; 1,66; 1,70; 1,80 sn. ve VAS 

ortalamaları sırasıyla 3, 71; 3, 70; 4, 71; 4, 02 cm olarak ölçülmüştür. 

Sonuç: Madde uygulanmayan bölgedeki DSO ile, OC uygulanan (p<0,001); OC +sinnamaldehit uygulanan 

(p<0,001); sadece sinnamaldehit uygulanan (p<0,05) alanlardan elde edilen sonuçlar kıyaslandığında 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Madde uygulanmayan bölgeden elde edilen VAS ortalaması, OC uygulanan 

(p<0,001); OC+sinnamaldehit uygulanan (p<0,001);  sinnamaldehit uygulanan (p<0,05) alanlardan elde edilen 

sonuçlarla kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayıca OC uygulanan alan ile OC+sinnamaldehit 

uygulanan alandan elde edilen VAS ortalamaları arasındaki fark anlamlıdır (p<0,05). OC’den sonra uygulanan 

süt ve hidrotalsit, VAS değerlerini anlamlı derecede azaltmıştır (p<0,05); limon ve sirke uygulaması anlamlı fark 

oluşturmamıştır. Sinnamaldehit ön-uygulaması OC’ye verilen VAS yanıtlarında anlamlı artış (p<0,05) 

oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler:  sinnamaldehit, kapsaisin, TRPA1, TRPV1, ağrı 
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MS-305 

IL-10 GEN PROMOTOR BÖLGESİ (-592 A/C) POLİMORFİZMİ İLE MULTİPL SKLEROZ 

HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE İNCELENMESİ  

Çalık V., İnallı İ.Y., Şirolu C., Yıldırım Ö. 

Giriş ve Amaç: Multipl Skleroz; beyni ve omuriliği etkileyen inflamasyon, demiyelinizasyon ve aksonal hasar ile 

karakterize olmuş otoimmün bir hastalıktır. Hastalığın gerçek nedeni tam olarak bilinmemekle beraber, genetik 

ve çevresel faktörlerin bu hastalığın oluşumunda önemli rol oynadığına inanılmaktadır. Genomik taramalar ve 

takip çalışmaları sonucu hastalıkla ilişkili çok sayıda kromozom bölgesi tanımlanmıştır. Son yıllardaki çalışmalar 

sonucu, sitokin gen bölgesi de hastalığa yatkınlık faktörlerinin listesinde yer almıştır. IL-10 önemli bir anti-

inflamatuar olup, inflamasyonu engellemektedir. IL-10 promotor bölgesindeki -592 polimorfizminin IL-10 

seviyesi üzerinde etkisi olabileceğini ve bunun da MS gelişiminde rol oynayacağı düşünülmektedir. Bu 

çalışmadaki amaç MS hastalığının IL-10 (-592 A/C) polimorfizmi ile ilişkisinin olup olmadığını incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 403 kişi üzerinde yapılmıştır. Çalışma 201 MS hastası ve 202 sağlıklı bireyden 

oluşmaktadır. Sağlıklı bireylerden ve MS hastalarından izole edilen DNA’lar üzerinde IL-10 genine ait promotor 

bölgesi (-592) PCR yöntemiyle çoğaltıldı. Akabinde, PCR ürünleri agaroz jel elektroforezinde kontrol edildikten 

sonra hasta ve kontrol gruplarına ait PCR ürünleri 3U Rsa1 enzimi eklenerek 24 saat süresince 37°C inkübasyona 

bırakıldı. Kesilen DNA bölgeleri %1 agaroz jel elektroforezine yüklendi, UV görüntüleme sisteminde 

görüntülendi. Jel üzerindeki kesim ürünlerine göre genotipleme yapıldı. Elde edilen veriler SPSS programı ile 

analiz edildi. Anlamlılık değeri p<0.05 temel alındı. 

Bulgular: Araştırmaya alınan MS tanısı almış hastaların %71,1’i kadın, %28,9’u erkektir. Hastaların hastalığa 

ortalama yakalanma yaşı 28,7’dir.  IL-10 (-592) bölgesinde AA genotipi görülen kişilerin %70,6’sı MS hastası 

iken, %29,4’ü sağlam olarak bulunmuştur (p=0,022). AC genotipi hastaların %38,3’ünde, kontrol grubunun 

%46,5’inde görülmüştür. CC genotipine ise hastaların %49,8’inde kontrol grubunun %48,5’inde rastlanmıştır. MS 

hastalarının %1’i “Birincil İlerleyen MS”, %34,8’i “İkincil İlerleyen MS”, %64,2‘si ise “Yineleyen-Düzelen MS” 

hastası grubuna dâhildir. Hastalığa yakalanma yaşıyla hastalığın tipi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p=0,011). 

Sonuç: IL-10 geni promoter bölgesi -592 (A/C) polimorfizmi MS hastalığı arasında kuvvetli bir ilişki bulunmuştur. 

Türk popülâsyonunda, IL-10 AA genotipi MS hastalığının oluşumunda önemli bir rol alabilir. 

Anahtar Sözcükler: IL-10, polimorfizm, multipl skleroz 
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MS-306 

PROGRESSION TO SEPSIS IN SIRS COMPATIBLE PATIENTS 

Aksakal B.N., Alagöz G., Pan T.T., Win Y.S.Y. 

Giriş ve Amaç: Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) is an inflammatory state affecting the whole 

body, frequently a response of the immune system to infection. Determining patients who meet the criteria for 

SIRS allows early recognition of sepsis and follow-up. To identify patients at risk of sepsis before they get 

admitted to the ICU by using SIRS criteria and the variables which lead to the suspicion of sepsis.  

Gereç ve Yöntem: This prospective and observational study was conducted throughout an 8-week period 

between December 2013 and March 2014. The patients from services and ED were evaluated and SIRS positive 

patients were followed for 3 weeks by using a checklist which includes inflammatory (CRP, procalsitonin), 

tissue perfusion (lactate), and organ dysfunction (creatinin, thrombocyte) variables. The data was analyzed by 

SPSS 17.0 program. 

Bulgular: Of the 4279 patients, 1128 were screened from services and 3051 from ED. Among them, 157 patients 

(13.9%) in services and 76 patients (2.4%) from ED were found as SIRS positive. Out of 233 SIRS positive 

patients, 32 of them (13.7%) were diagnosed as sepsis and 14 of them (43.7%) were diagnosed within the first 3 

days. 9.3% of sepsis diagnosed patients had lactate values between 2 to 4mmol/L and 12.5% had over 4mmol/L. 

53.5% of SIRS positive patients and 46.9% of patients who progressed to sepsis were from the Internal Medicine 

department. Heart rate was found as the most common criteria in SIRS positive patients and sepsis diagnosed 

patients. In patients who progressed to sepsis, 40.6% of them had 2 and 59.4% of them had 3 positive criteria. 

Sonuç: SIRS criteria is helpful in screening patients who are at risk of developing sepsis during their stay in the 

wards and in the ED. Presence of a sepsis team allows earlier recognition of sepsis before patients get admitted 

to the ICU. 

Anahtar Sözcükler: SIRS criteria, Early diagnosis, Sepsis 
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MS-307 

IgA NEFROPATİSİNDE BÖBREK TÜBÜLER EPİTEL HÜCRELERİNDE ARTMIŞ TREFOİL 

FAKTÖR 3 SUNUMU 

Güç M., Kızılkan Y.E., Özsarı N., Ateş M. 

Giriş ve Amaç: Trefoil faktör3 (TFF3) mukus sentezleyen hücrelerde üretilen ve mukozal korumada, hücre 

proliferasyonu ve migrasyonunda rol oynayan küçük bir peptid hormondur.  Daha önceki çalışmalarda TFF3 idrar 

düzeyinin akut ve kronik böbrek hastalığındaki arttığı gösterilmiştir. Çalışmamızda IgA Nefropatisi (IgAN) tanısı 

olan hastaların böbrek biyopsi örneklerinde TFF3 sunumunu değerlendirerek glomerüler hastalıkların 

patogenezinde TFF3’ün rolü olup olmadığını ve rolleri daha iyi bilinen sitokinlerle potansiyel ilişkisini 

belirlemeye çalıştık. 

Gereç ve Yöntem: IgAN tanısı olan 28 hastanın böbrek biyopsi örnekleri Oxford sınıflandırılmasına göre yeniden 

değerlendirildi. Biyopsi örneklerinde TFF3, tümör nekroz faktör-α (TNF-α), IL-10 (interlökin-10) ve” 

transforming” büyüme faktörü-β (TGF-β) sunumları değerlendirildi.  Hastaların klinik özellikleri ile histolojik 

bulguları ile TFF3 ve diğer sitokinlerin sunumlarının birbirleriyle ilişkileri karşılaştırıldı. İstatistiksel 

değerlendirme SPSS 15.0 programı ile yapıldı. 

Bulgular: Çalışmamıza katılan 28 hastanın ( 12 erkek, 16 kadın, ortalama yaş 37 ∓ 13,8 yıl)  hastalık takip 

süresi 4,8∓2,7 yıl idi. Hiçbir hastada SDBY ya da serum kreatinin değerinde iki kat yükselme saptanmamıştır. On 

dokuz (%67,9) hastada tübül epitel hücrelerinde sitoplazmik TFF3 ile boyanma izlenirken TGF-β boyanması 20 

(%71,4) hastada nükleer olarak boyanmıştır. IL-10 boyanması 3 (%10.7) dışında tüm hastalarda izlenmiştir. Buna 

karşın tübül epitel hücrelerinde sitoplazmik TFF3 boyanması saptanan biyopsi örneklerinde nükleer TGF-β 

boyanmasının anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p=0.005). Tübül epitel hücresinde nükleer TGF-β  

boyananlarda glomerülde ve tübüler epitel hücresi sitoplazmasında IL-10 boyanması daha sık saptandı 

(p=0.015). 

Sonuç: Literatürde ilk defa primer IgAN olan hastaların böbrek biyopsi dokularında TFF3 ekspresyonu olduğu 

saptanmıştır. TFF3 boyanmasının esas olarak tübül epitel hücrelerinin sitoplazmasında olmasına karşılık 

glomerüllerde saptanmamış olması IgAN patogenezinde spesifik olarak rol oynayan bir faktör olmaktan çok 

genel olarak tübüler hasarla ilgili bir süreçte rol oynayabileceğini akla getirmektedir. Aynı zamanda tübül epitel 

hücrelerindeki TFF3 sunumunun TGF-β ile ilişkili olması inflamatuar bir süreçte yer alabileceği hipotezini 

doğurmaktadır. 

Anahtar Sözcükler:  IgA nefropatisi, patoloji, TFF3 
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MS-308 

ANNELERİN BEBEKLERİNİ SARSMA DAVRANIŞI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN 

ARAŞTIRILMASI 
İnanıcı M.A., Bahadır A.T., Afacan C., Dinçer S., Hoşgör E.B., Albayrak K., Altıntaş T.B., Çelik E. 

Giriş ve Amaç: Sarsılmış bebek sendromu bebeğin, başkası tarafından, çoğunlukla ağlamasını durdurmak 

amacıyla kollarından veya gövdesinden tutulup şiddetli bir biçimde ileri-geri sarsılmasıyla oluşmakta; ciddi 

nörolojik hasara veya ölüme yol açabilmektedir. Bu çalışmada annelerin bebeklerini sarsma davranışı ile ilişkili 

faktörlerin araştırılması hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma bir vaka-kontrol çalışmasıdır, etik kurul onayı alınmıştır. Marmara Üniversitesi 

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hasta Çocuk Polikliniği’ne başvuran, 0-30 ay arasında bebeği bulunan, 

bebeğini sarsmadığını söyleyen 91; sarstığını söyleyen 63 anneden demografik form aracılığıyla bilgi alındı. 

Anneler Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve diğer psikiyatrik değerlendirme ölçeklerini doldurdular. Bebeğini 

sarstığını söyleyen annelere CPR eğitim bebeği ile sarsma simulasyonu yaptırılırken, ivmeölçer ile sarsma 

şiddeti ölçüldü; sarsma şiddeti gözlemcinin ve annenin ayrı ayrı doldurdukları görsel analog skala (GAS) ile 

değerlendirildi. Parametrelerin gruplar arası karşılaştırılmalarında Pearson Ki-Kare ve Mann-Whitney-U testleri; 

ivmeölçer maksimum bileşke sarsma değeri ile annenin ve gözlemcinin GAS ölçümü arasındaki ilişkileri 

değerlendirmek için Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Çok değişkenli analizler lojistik regresyon ile 

yapıldı. 

Bulgular: Bebeğini sarstığını söyleyen anneler, sarsmadığını söyleyen annelere göre bebeklerinin uyku düzeninin 

daha kötü olduğunu (p=0,029); ağlama sıklığının çok fazla olduğunu (p=0,008); ağladığı zaman kolay 

susturulamadığını (p=0,019) ifade ettiler. Ayrıca sarstığını söyleyen anneler çocukluklarında daha yüksek oranda 

fiziksel şiddete maruz kalmış olduklarını (p=0,003) belirttiler. Bebeğini sarstığını söyleyen annelerin KSE ‘kaygı’ 

(p=0,034) ve ‘düşmanlık’ (p=0,004) puanları daha yüksek bulundu. Bebeğini ‘bazen susturamama’ (Odds Oranı 

(OO)=3,71; p=0,018), ‘sık sık ya da her zaman susturamama’ (OO=7,78; p=0,014) ve ‘çocukluğunda fiziksel 

şiddet görmüş olma’ (OO=5,67; p=0,002) sarsma davranışını etkileyen anlamlı faktörler olarak saptandı. 

İvmeölçer maksimum bileşke sarsma değeri ile gözlemci GAS ölçümü arasında anlamlı ilişki bulunmuşken 

(r=0,475; p=0,000); annelerin GAS ölçümü arasında (p>0,05) anlamlı ilişki bulunmamıştır. 

Sonuç: Annelerin, bebeklerini sarsma davranışının bebekleri ve kendileri ile ilgili bazı faktörlerle ilişkili olduğu 

saptandı. Daha geniş örneklemlerde yapılacak araştırmalar sarsma davranışı ile ilişkili etkenleri aydınlatmak 

açısından yol gösterici olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: sarsılmış bebek sendromu, anne-bebek etkileşimi, psikiyatrik belirtiler, sarsma şiddeti, 

görsel analog skala, ivmeölçer 

İletişim: Kıvanç ALBAYRAK, kivancalbayrak1@gmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akif İNANICI, Adli Tıp ABD, akif@marmara.edu.tr, Yrd. Doç. Dr. A. Tuğba Bahadır, 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ABD, tugba.bahadir@marmara.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:akif@marmara.edu.tr


 

 
31 

MS-313 

THE EFFECT OF HUMAN DENTAL STEM CELLS (MSC) ON THE LYMPHOCYTE 

PROLIFERATION IN PATIENTS WITH CROHN'S DISEASE IN-VITRO 

Sokwala S., Ayumah W., Yagmur D., Yildirim S., Munkhtseteg B., Gunes E. 

Giriş ve Amaç: Crohn's disease is a syndrome of unknown origin characterized by transmural inflammation of 

any portion of bowel wall. Most common in industrialized world. Prevalence is 10-70 per 100000 at any age. 

Inflammatory infiltrate is mixed consisting of lymphocytes (bothT&B). Main pathophysiology is the abnormality 

of mucosal T cell regulation and therefore several immunoregulatory defects. Hence we decided to approach it 

therapeutically using SHED (amazing potential to differentiate and repair damaged tissues.) 

Hastalar ve Yöntem: Total of 12 CD patients with 4 controls from MUAH were able to participate in the 

research. Biopsy from 8 patients both from active and passive part of the bowel was taken in endoscopy and 

blood from all (12 patients). MSC (50,000cc)  were then inserted into one tube with isolated T lymphocytes and 

the other tube without. Apoptosis and immunophenotyping of both tissue and blood was done. Lymphocyte 

proliferation was checked using flow cytometry on day 3 and R6 values recorded. For 1 patient proliferation 

was checked on day 3, 4, 5 to see whether the downregulation was increasing during the consecutive days. 

Disease age and CDAI score was also considered. Continous variables of different groups were compared with 

Mann WhitneyU and median values between same patients was measured by Wilcoxon paired. Correlations 

between continous values  by spearmans test. P<0.005 was considered statistically significant. SPSS17 was 

used. 

Bulgular: Blood lymphocytes without MSC and CD+MSC, p=0.004. Apoptosis live for patients blood without MSC 

and with MSC, p=0,0043. Disease age tend to have a moderately strong p=0.084 rs=0.606 correlation with blood 

MSC. Immunophenotyping revealed we actually isolated lymphocytes (cd3, 4, 8, 19, 16_56). In consecutive days 

proliferation decreased in tissues and blood. 

Sonuç: We were able to prove our hypothesis positively for resistant cases of CD patients, stem cell therapy 

(SHED) could downregulate lymphocyte proliferation and upregulate apoptosis.Disease age and CDAI scores 

were considered as dependent factors for the effects of MSC. 

Anahtar Sözcükler: SHED, MSC, apoptosis, lymphocyte, CDAI 
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MS-309 

RESTLESS LEGS SYNDROME, SLEEP QUALİTY AND DEPRESSION IN RELAPSING 

REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS AND CORRELATIONS WITH CERVICAL SPINAL 

CORD DAMAGE 

Berk A.Z., Akcabey S., Ozturkcu H., Salduz E. 

Giriş ve Amaç: There is a growing interest in restless legs syndrome (RLS) and sleep disorders in multiple 

sclerosis (MS). Spinal cord (SC) damage represents a significant risk factor for RLS in MS patients in several 

studies. However, the relationship between RLS and SC lesions in MS is still unclear. The aim of this study is to 

investigate the sleep quality (SQ) and the prevalence of RLS and depression in patients with relapsing remitting 

multiple sclerosis (RRMS). 

Hastalar ve Yöntem: A total of 93 RRMS patients (67 females, 26 males, mean age 34,5 ± 8,6) were enrolled in 

the study. The diagnosis of RLS was based on International Restless Legs Syndrome Study Group Criteria. SQ 

was assessed by the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), excessive daytime sleepiness (EDS) by the Epworth 

Sleepiness Scale (ESS), depression by the Beck Depression Inventory (BDI) and clinical disability by the 

Expanded Disability Status Scale (EDSS). The severity of depression, SQ and the prevalence of RLS were 

compared between the patients with and without cervical SC lesions. The correlation of RLS with SQ, 

depression and clinical disability was also investigated. 

Bulgular: Patients aged 18 to 49 years with disease duration of 1 to 20 years (mean 4,7 years ± 3,7) were 

evaluated. Forty patients (43%) had only brain lesions, whereas 53 patients (57%) had coexistent cervical SC 

lesions. Patients with SC damage exhibited poorer sleep (P = 0.03) and tended to have greater depressive 

symptoms (P = 0.06). Thirty subjects (32,3%, mean age 34,1 ± 8,5) met the criteria for RLS and RLS was 

significantly higher in patients with cervical SC lesions (P = 0.04). RLS was also associated with poorer sleep (P 

= 0,0001) and higher rates of depression (P = 0.0001). By comparing the RLS group with the group without RLS, 

no significant differences were found in MS duration, gender and the presence of upper motor neuron signs. But 

RLS group presented higher EDSS scores. EDS was detected in only 5 subjects (5,3%) and was not associated 

with any of the studied parameters. 

Sonuç: RRMS with the cervical SC involvement was significantly associated with RLS. Changes in the distal A11 

neuron synapses, main source of dopaminergic input into the SC and damage of this neural pathway due to MS 

lesions may lead to spinal network changes consistent with RLS, but larger studies are needed to clarify the 

pathological mechanism. RLS has a negative impact on SQ and mood. High awareness of RLS in MS is required. 

Anahtar Sözcükler: Multiple Sclerosis,Beck Depression Test,Restless Leg Syndorme,Sleep Quality 

İletişim: Seyfullah AKÇABEY 

Danışman: Prof. Dr. Kadriye AĞAN, kadiagan@gmail.com 
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MS-310 

PEKTUS EKSKAVATUM DÜZELTME AMELİYATININ SOLUNUM FONKSİYONLARI 

ÜZERİNE ETKİSI 

Dudaklı A., Mursaloğlu H., Arikan H., Oktay A., Kuru P. 

Giriş ve Amaç: Pektus Ekskavatum (PE) en sık görünen göğüs duvarı deformitesidir. PE hastaları fiziksel 

sınırlamalar ve psikososyal rahatsızlıklardan yakınmaktadırlar. Bu çalışmada minimal invaziv pektus ekskavatum 

düzeltme ameliyatının (MIRPE), PE hastalarının solunum fonksiyonlar ve 

yaşam kalitesi üstündeki etkisini araştırmayı hedefledik. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, aynı cerrah tarafında MIRPE ameliyatı yapılmış 80 PE hastası ve hastaların 

ailelerini kapsamaktadır. Etik kurulu onayı alınmıştır. Hastalar ve ailelerine yetişkinler için uyarlanmış Nuss 

Anketi uygulanmıştır. Operasyondan önce ve altı ay sonra hastalara solunum fonksiyon testi yapılmıştır. 

Bulgular: Bu çalışmaya 80 hasta katılmıştır ve %85'i erkektir. Hastaların %66.3'ünde simetrik deformite, %40'ında 

eşlik eden anomali veya hastalık, %11.3'ünde skolyoz vardır. Ortalama ameliyat yaşı16,91±4,37 (7-30 ),ortalama 

haller indeks skoru 4,07±1,39'dur. Ameliyattan önce hastalar için NOmA skoru 31,06±6,78 iken ameliyattan altı 

ay sonra bu skor 37,1±8,31'ye yükselmiştir; (p=0,000). Preoperatif FVC 3,70±1,23 FVC (%) 83,21±16,97 olarak 

ölçülürken postoperatif FVC 3,48±1,03(p=0.05) ve FVC(%) 76,52±20,98 (p=0,01) azaldığı tespit edilmiştir. FEV1 

ve FEV1(%)’de dikkate değer bir değişiklik olmamıştır. Preoperatif FEV1/FVC ortalama değeri %86 ‘dan 

postoperatif durumda %91’e yükselmiştir (p=0,000). 

Sonuç: Mevcut çalışmada MIRPE'nin pektus ekskavatum hastalarının hayat kaliteleri üzerinde olumlu etkileri 

gösterilmiştir ama zorlu vital kapasite üzerinde olumsuz etkileri kaydedilmiştir. Bu düzeltme ameliyatı özellikle 

hastaların psikolojileri üzerinde önemli bir gelişme sağlamıştır. Ancak bu ameliyat hastaların akciğer 

kapasitelerini kısıtlamış ve özellikle ilk 6 ayda restriksiyon yaratmıştır. Ameliyattan sonra uzun dönemde 

akciğer fonksiyonu değişimleri ve buna bağlı faktörleri görmek için bu çalışmayı takip eden çalışmalara ihtiyaç 

vardır.  

Anahtar Sözcükler: Pectus ekskavatum, MIRPE, solunum fonksiyon testi, FEV1, FVC 

İletişim: Aysu OKTAY 

Danışman: Prof. Dr. Mustafa YÜKSEL, drmustafayuksel@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
34 

MS-311 

ÇOCUK VE ERGENLERDE ZAYIF OLMA SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

Akgün H., Eroğlu M., Öz F., Türkoğlu A.K. 

Giriş ve Amaç: Çocukların beslenme durumu hem bireysel gelişimleri ve sağlıkları hem de toplum sağlığı 

açısından önemli bir göstergedir. Zayıflık çocukluk çağında sosyal, ruhsal ve bedensel sağlık sorunlarına yol 

açabilir. Araştırmamızda okul çağındaki çocuklarda zayıf olma sıklığı ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel bir prevalans çalışması olarak planlanan araştırmamızda zayıf olma sıklığı %10 

olarak alınıp, %95 güven aralığında, %1 kabul edilebilir hata payı ile 5-14 yaş grubunda en az 3345 kişiye 

ulaşılması planlanmıştır. Araştırma 03-04.2014 aylarında Pendik ilçesindeki devlet okullarından mevcuda dayalı 

seçilen toplam 4 ilk ve 4 ortaokulda örneklem büyüklüğünü oluşturacak şekilde randomizasyonla belirlenen 

sınıflarda yürütülmüştür. Öğrencilerin velilerine sosyodemografik özellikleri, öğrencinin yaşam tarzı ve 

beslenme şeklini sorgulayan bir anket formu gönderilmiş; formu doldurup, onay imzası veren velilerin 

çocuklarının antropometrik ölçümleri okullara gidilerek yapılmıştır. Zayıflık oranları Dünya Sağlık Örgütü’nün 

beden kitle indeksi (BKİ, kg/m²) z skorlarına göre saptanmıştır. ≥-2SD-<-1SD zayıf; <2SD çok zayıf olarak 

alınmıştır. Verilerin sıklık ölçütleri hesaplanmış, karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. 

Bulgular: Beş okulda 2882 öğrencinin veri analizleri tamamlanmıştır. Buna göre cinsiyet dağılımı K/E 

%49.4/50.6; yaş ortalaması 10,9±2,3’tür. Zayıflık sıklığı kızlarda %6,2 (s=84/1356); çok zayıf olma sıklığı %1.0 

(s=13/1356) iken, erkeklerde zayıflık %5.8 (s=80/1378), çok zayıflık %1.2 (s=16/1378)’dir. Zayıf ve çok zayıf 

olma, annenin okuryazar olmaması (p=0.001); normal vajinal yolla doğmuş olma (p=0.010); hiperaktif olarak 

algılanması (p=0.012); yemek seçiyor olması (p=0.041); okulda evden getirdiği dışında bir şeyler yemesi 

(p<0.001); bisküvi, pasta gibi yiyecekleri tüketmesi; ayrıca anne ve babanın eğitimde geçirdiği süre; anne ve 

babanın vücut ağırlığı ve ailenin aylık geliri ile ilişkili bulundu.  

Sonuç: Beklendiği gibi sosyodemografik ve beslenme ile ilgili özelliklerin zayıflık ile alakalı olduğu saptanmıştır. 

Zayıflık sıklıkları Türkiye Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi" (TOÇBİ) araştırması sonuçlarıyla benzer 

bulundu. Araştırmamız Pendik ilçesindeki 5-14 yaş grubu çocuk ve ergenleri temsil etmekte, ülkemizde ve 

İlimizde bu yaş grubunda yapılan antropometrik çalışmalarla karşılaştırma olanağı sunmanın yanı sıra, zayıflıkla 

ilişkili faktörlerin bilinmesi bu gruba yönelik müdahale yapılmasını da olanaklı kılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Aile Hekimliği, Zayıflık, Çocuklarda Zayıflık, Zayıflığa Etki Eden Faktörler 

İletişim: Fırat ÖZ, firatoz_92@hotmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Arzu UZUNER, Aile Hekimliği ABD 
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MS-312 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KORONER YOĞUN 

BAKIMDA EN AZ 24 SAAT GEÇİRMİŞ HASTALAR İLE AYNI HASTALARIN SERVİSE 

ÇIKTIKTAN EN AZ 24 SAAT SONRAKİ PSİKOLOJİK DURUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Soner S., Türkmenoğlu Ş., Hasso J., Burakgazi H.F. 

Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar sanayileşmiş ülkelerde önde gelen ölüm nedenidir. Bu hastalıklar 

arasında koroner atardamar hastalığı (KAH) en yaygın görülenidir. Akut koroner sendrom (AKS), akut myokard 

iskemisine bağlı olarak ortaya çıkan semptom ve klinik bulgularla karakterize bir durumdur. TEKHARF 2012 

verilerinden yapılan hesaplamaya göre ülkemizde yaklaşık 420.000 koroner olay meydana gelmekte, bunların 

120.000’i KAH’yi bilinen hastalarda akut olayın tekrarı, 180.000’i yeni AKS, 120.000’i sessiz olay ve yeni kronik 

KAH şeklindedir. Aterosklerotik damar hastalığı erkeklerde 10-20 yıl daha erken başlamakta olup sıklığı 

kadınlardan 3-6 kat fazladır. Hastaların fizyolojik semptomları yanında yoğun bakımda kalmanın verdiği korku, 

anksiyete ve ağrı duygularını kapsayan birtakım psikolojik semptomlar da saptanmaktadır. MÜTF Eğitim 

Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Servisi’nde en az 24 saat tedavi görmüş hastaların psikolojik 

durumları ile aynı hastaların servise alındıktan en az 24 saat sonraki psikolojik durumlarının karşılaştırılıp 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma kesitsel bir araştırma olup MÜTF Hastanesi Kardiyoloji Bölümünde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalara 4 skordan oluşan SCL-90R psikolojik belirti 

tarama testini sadeleştirerek 48 soruluk bir anket uygulanmıştır. Toplamda 122 kişiye ulaşılmıştır. Bu 122 kişi 

hem yoğun bakımda hem de serviste olmak üzere aynı anket 2 kez uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler 

SPSS programında değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Ankete katılan hastaların %57,3’ ü erkek, %42,7’si kadındır. Hastalar yoğun bakımda iken sinirlilik 

seviyelerini %21,3’lük kısım çok fazla, %18’lik kısım ise hiç olarak yanıtlamıştır. Bu hastalar servise geçtikten 

sonra ise sinirlilik seviyelerini %49,2’lik çoğunluk hiç, yalnızca %3,3’ü çok fazla olarak belirtmiştir. Katılımcılara 

yaşamınızın sonlanması düşünceleri ne sıklıkla oluyor dediğimizde yoğun bakımda %44,3’lük çoğunluk orta, 

%9,8’i hiç derken serviste %18’i orta, %37,7’lik çoğunluk hiç demiştir. Yoğun bakımdaki hastaların %19,7’si, 

servistekilerin ise %44,3’ü hiç yalnızlık hissetmemektedir. Hastaların kolayca gücenme hislerini 

değerlendirdiğimizde yoğun bakımda  %42,6’sı, serviste ise %6,6’lık azınlık çok fazla demiştir.  

Sonuç: Araştırma sonucunda KAH ile gelen hastaların yoğun bakımda servise oranla daha depresif durumda 

oldukları saptanmıştır. Yoğun bakımdan servise geçişin, hastalara psikolojik olarak rahatlama sağladığı 

anlaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: koroner Arter Hastalığı, akut Koroner Sendrom, SCL-90R psikolojik belirti tarama testi 

İletişim: Şule TÜRKMENOĞLU, ssilence_@hotmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Mustafa Kürşat TİGEN, mktigen@gmail.com 
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MS-201 

KADIKÖY BELEDİYESİ'NE BAĞLI ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL PERSONELİNİN İŞ SAĞLIĞI 

VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kara Ö., Kurnaz S., Polat H., Tekin O., Üstündağ S. 

Giriş ve Amaç: Toplumumuz tarafından yadırganan meslek çalışanlarından olan çöp toplama ve nakil 

personelleri meslekleri gereği, yüksek enfeksiyon riski taşıyan maddelere maruz kalmaktadır. Bu yüzden bu 

meslek grubu iş sağlığı ve güvenliği bakımından özel bir konumdadır. Bu çalışmada çöp toplama ve nakil 

personelinde mesleki sebeplerle oluşabilecek fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların sebep sonuç ilişkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ataşehir, Küçükbakkalköy mahallesindeki Kadıköy Belediyesine bağlı çöp toplama ve nakil 

işçilerinin toplandıkları şantiyede 180’i araç arkası işçi, 120’si şoför, 260’ı süpürgeci toplam 600 çalışan 

bulunmaktadır. Anketimiz Nisan (2014) ayı içerisinde 71’i araç arkası işçi, 38’i şoför olan toplam 147 işçiye yüz 

yüze uygulanmıştır. Haftanın belirli 3 günü sırasıyla gece vardiyasına, süpürgecilere ve gündüz vardiyasına 

ulaşılmıştır. Anketimiz kişisel bilgi, iş sağlığı ve güvenliği, kronik-akut rahatsızlıklar ve memnuniyet derecelerini 

kapsayan, 5 bölümden oluşmuştur. Anketimiz 4 açık uçlu, 4 karma, 19 çoktan seçmeli soru ve 1 likert tipi 

ölçekten oluşmaktadır. 

Bulgular: Katılımcıların tamamı erkek olup yaş ortalaması 39.38’dir. İşçilerin %53’ü ilkokul, %26,5’i ortaokul 

mezunudur. İşçilerin %25,9’u şoför, %48,3’ü araç arkası, %15,6’sı süpürgecidir. İşçilerin %12,2’si 1 yıl ve daha 

az, %46,3’ü 1 yıldan 5 yıla kadar, %41,5’u ise 5 yıldan uzun süredir çalışmaktadır. İşçilerin %73’ü çalışırken 

eldiven, %64,6’sı maske, %15’i gözlük kullanmaktadır. İşçilerin % 55,8’i iş yerinde duş alma imkânı olduğunu 

düşünürken %17,7’si iş sonrası duş almaktadır. İşçilerin %19,7’si fiziksel %54,4’ü sözel şiddete maruz kalmıştır. 

Katılımcıların %25,9’u iş kazası yaşamıştır. İşçilerin %79,5’i kendilerini sağlık riski altında görmektedir. 

Şoförlerin %47,4’ü kamyon arkası çalışanlarının %76,1’i ve süpürgecilerin %63,6’sı kendilerini solunum 

rahatsızlığı riski altında görmektedir. Araç arkası işçilerin %39,4’ü, süpürgecilerin %27,3’ü kendilerini psikolojik 

rahatsızlıklara yatkın olarak görmektedir. %39,4’lük kitle sağlık önlemlerinden, %27,9’u koruyucu malzeme 

temininden memnun değildir. 

Sonuç: Katılımcılar sağlıklarının risk altında olduğunu düşünmektedir. Araç arkası işçilerin yarısından fazlası 

solunum rahatsızlığı riski ve yarısına yakını psikolojik rahatsızlık riski altında olduklarını düşünmektedir. 

İşçilerin çok az bir kısmı iş sonrası duş almaktadır. İşçilerin yarısından fazlası çalışırken sözel şiddete maruz 

kalmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: iş sağlığı, iş güvenliği, çöp toplama ve nakil personeli, temizlik işçisi 

İletişim: Samet KURNAZ, samet.kurnaz@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Seyhan HIDIROĞLU, Halk Sağlığı ABD, seyhanerginh@gmail.com 
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MS-202 

14-19 YAŞ GRUBU LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ALEKSİTİMİ VE BENLİK SAYGISININ 

DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLİŞKİSİ 

Gül Y., Sinmez E., Göktürk İ., Ünlüer A.K., Kuşcu M.K. 

Giriş ve Amaç: Son yıllarda duyguların kontrolü, duygulardan yararlanma, kendini ve başkalarını anlayarak 

dengeli ve uyumlu bir yaşam sürme yetisi duygusal zekâ kavramı ile gündeme taşınmıştır. Duygusal zekâ 

gelişimindeki aksaklıkların hem kişiler arası ilişkilerde sorunların hem de psikolojik rahatsızlıkların ortaya 

çıkmasında rol oynadığı bilinmektedir. Bu araştırmada, lise öğrencilerinde duygusal zekâ gelişimini etkileyen 

faktörler ile duygusal zekânın, duygular için söz yokluğu anlamına gelen aleksitimi ve benlik saygısı ile ilişkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Gözlem altında yürütülen tanımlayıcı tipteki araştırmaya 662 lise öğrencisi katılmıştır. 

Katılımcılara Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği, Toronto Aleksitimi Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Kişisel 

Veri Toplama Formu uygulandı. Veriler Ki-kare ve Mann-Whitney U testleri uygulanarak değerlendirildi. 

Bulgular: Katılımcıların %98,49’u (N=652) değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada kullanılan Schutte Duygusal 

Zekâ Ölçeği için Cronbach’s Alpha değeri 0,868, Toronto Aleksitimi Ölçeği için 0,586 ve Rosenberg Benlik Saygısı 

Ölçeği için 0,560’dır. Araştırmaya katılanların %50,8’i kadın (N=331), %49,2’si erkektir (N=321). Katılımcıların 

ortalama duygusal zekâ puanı 155,046±17,584; aleksitimi puanı 55,592±8,046 ve benlik saygısı puanı 

1,220±0,893’tür. Katılımcıların %12,9’u (N=84) duygusal zekâ ölçeğinden düşük, %13,8’i (N=90) yüksek puan 

almıştır. Duygusal zekâ ölçeğinden düşük puan alanların %64,3’ü erkektir (p=0,011) ve bunların %51,2’si 

aleksitimiktir (N=43; p=0,000). Katılımcıların %10,3’ü (N=67) psikoterapi almıştır ve bu katılımcıların %88,1’i 

(N=59) duygusal zekâ puanı düşük-orta seviyededir (p=0,001). Duygusal zekâ puanı yüksek katılımcıların 

%56,7’si (N=51) yüksek benlik saygısına sahiptir (p=0,000). 

Sonuç: Bazı çalışmalarda cinsiyet faktörü ile duygusal zekâ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamış iken araştırmamızda erkeklerin duygusal zekâ testi puanları kadınlara oranla anlamlı ölçüde düşük 

bulunmuştur. Geçmiş psikoterapi öyküsü bulunanların çoğunluğunun duygusal zekâ testi puanının anlamlı ölçüde 

düşük olması daha önce yapılmış çalışmalarla uyumludur. Düşük duygusal zekâ testi puanı ile yüksek aleksitimi 

ve düşük benlik saygısı seviyeleri arasında anlamlı ilişkiler bulunması, literatürdeki çalışmalar ile de 

desteklenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: duygusal zekâ, aleksitimi, benlik saygısı, lise öğrencileri 

İletişim: Yalçın GÜL, yalcingul@outlook.com 

Danışman: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA, Tıp Eğitimi ABD, osarikaya@gmail.com 
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MS-203 

MİNİMAL İNVAZİV PEKTUS EKSKAVATUM DÜZELTME AMELİYATININ HASTALARIN 

YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Cinel A.E., Er A., Yaman H., Çelebi H., Pıçak E. 

Giriş ve Amaç: Pektus ekskavatum (kunduracı göğsü) en sık görülen (%90) göğüs duvarı şekil bozukluğudur. 

Erkeklerde 3-5 kat daha sık görülmekte ve ergenlikle birlikte belirginleşmektedir. Bu şekil bozukluğunun 

olumsuz fiziksel ve psikolojik etkileri gösterilmiştir. Bu çalışmada minimal invaziv düzeltme ameliyatının pektus 

ekskavatum hastalarının yaşam kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Hastalar ve Yöntem: Müdahale öncesi ve sonrası izlemlerini yaptığımız aynı cerrahi ekip tarafından ameliyat 

olmuş pektus ekskavatum hastaları araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Marmara Üniversitesi Etik Kurul 

onayı alınmış ve hasta bilgilendirmesi yapılıp onamları alınmıştır. Hasta ve hasta yakınlarından ameliyat öncesi 

ve ameliyat sonrası 6. Ay kontrollerinde yetişkin için uyarlanmış Nuss anketi (NQmA) soru formunun 

doldurulması istenmiştir. Elde etmiş olduğumuz veriler SPSS 15.0 programında değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan 115 PE hastasının %83,5’i erkek idi ve %73‘ünde simetrik deformitesi mevcuttu. 

Hastaların %39‘unda ek anomaliye ya da ayrı ek hastalığa rastlanılmıştır. Bu ek anomalinin %16,5‘inde skolyoz 

olduğu gözlemlenmiştir. Haller indeksi değerine bakılınca ortalamanın 3,96±1,29 olduğu hesaplanmıştır. 

Ortalama NQmA değeri ameliyat öncesi için 31,4±5,7 iken; ameliyat sonrası 42,1±5,8’e artış göstermiştir 

(p=0,000). Hasta yakını formunda ise ortalama NQmA değerleri hasta değerleriyle uyumlu olarak 32,5±5,0’den 

37,0±5,1’e (p=0,000) çıkmıştır. 

Sonuç: Yapmış olduğumuz bu çalışmada hasta ve hasta yakınlarının verdiği cevaplar ışığında minimal invaziv bir 

yöntem olan Nuss tekniğinin PE hastalarının yaşam kalitesini arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca anketin alt ölçekleri 

olan fiziksel ve psikososyal durum puanlarının da ameliyat sonrası anlamlı olarak arttığı bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: pectus, ekskavatum, Nuss, yaşam kalitesi 

İletişim: Ali Emin CİNEL, aemincinel@gmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Mustafa YÜKSEL, Göğüs Cerrahisi ABD, drmustafayuksel@gmail.com 
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MS-204 

DİYABETLE YAŞAMAK HASTA YAKINLARININ GÖRÜŞLERİ 

Al A., Koçak A., Taşlı P., Üren D. 

Giriş ve Amaç: Tip 2 diyabet, hastaların bedenlerinde ortaya çıkardığı biyolojik değişikliklerin ötesinde hasta 

ve hasta yakınlarının günlük yaşamları, sosyal hayatları ve psikolojik durumları üzerinde önemli etkileri olan 

kronik bir hastalıktır. Bu çalışmada tip 2 diyabetli hastayla birlikte yaşamanın hasta yakınlarının yaşamını nasıl 

etkilediğini göstermek amaçlamıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu kalitatif çalışmada, Marmara Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne gelen tip 

2 diyabet hasta yakınlarıyla odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Diyabetli hastanın bakımında primer sorumluluk 

alan hasta yakınları davet edilmiş, kabul edenlerle odak grup görüşmeleri yapılmış, doyum ulaşılıncaya kadar 

devam edilmiştir. Her birinde 3-4 kişinin katıldığı toplam 4 görüşmede ses kaydı alınıp analiz edildikten sonra 

iki ayrı araştırmacı tarafından bağımsız olarak içerik analizi yapılmış (AA,AK) tekrarlanan temalar kodlanmıştır.  

İki araştırmacı ortak kodlar üzerinde uzlaşmış, ortak kodlar üzerinden triangulasyon araştırma danışmanı (MA) 

ile gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Yaptığımız görüşme sonuçlarına göre hasta yakınları diyabetin, kadınları erkeklerden daha fazla 

etkilediğini düşünmektedir. Bunun nedeni olarak erkeklerin kendi sağlıklarına daha çok dikkat etmesi ve aile 

sorumluluğunu üstlenmesi, kadınların daha sık stres altında olması ve yiyeceklere ulaşım kolaylığı söylenmiştir. 

Diyabet, hasta yakınlarını; günlük düzenin bozulması, yorgunluk, stres, sorumluluk artışı ve duygusal 

parametrelerde etkilemiştir. Diyabet hasta ile hasta yakını arasındaki ilişkiyi güçleştiren bir unsur olarak 

tanımlanmıştır. Diyabetin mali yükü olarak; diyet için ek masraflar, takviye ilaçlar, muayene ücretleri ve ulaşım 

masrafları dile getirilmiştir. Hasta yakınları genel olarak doktorlardan memnun olduklarını ve diyabetle 

mücadelede spor yapılmasının, günlük ve pratik diyet uygulanmasının, hastaların aynı doktor tarafından takip 

edilmesinin ve hasta ile hasta yakınlarına eğitimler verilmesinin yararlı olacağını düşünmektedirler. Hasta 

yakınları hiçbir sivil toplum kuruluşundan veya kamu kurumundan kurumsal destek almadıklarını söylemişlerdir. 

Sonuç: Diyabetli birey ile yaşamak hasta yakınlarını olumsuz etkilemektedir. Diyabet ve diyabetli hastaya 

yaklaşım açısından eğitim ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: tip 2 diyabet, hasta yakını, kalitatif, yaşam kalitesi 

İletişim: Doğan ÜREN, doganuren@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Mehmet AKMAN, Aile Hekimliği ABD, makman4@gmail.com 
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DAS-201 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VÜCUT ALGISI VE YAŞAM 

TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Yağlı H.*, Ağlarcan F.*, Kathatneh H.* 

*Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 

Giriş ve Amaç: Yapılmış araştırmalarda fazla kilolu ve obez kişilerden büyük bir çoğunluğunun doğru beden 

ağırlık algısına sahip olmadığı, kadınlarınsa kendilerini olduğundan daha ağır hissettiği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Çalışmamızda, Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ)’nde okuyan öğrencilerin yaşam tarzları değerlendirilmiş ve 

beden algıları öğrenilmiş, aralarındaki ilişki araştırılmıştır 

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız kesitsel tiptedir. DAÜ'nün farklı fakültelerindeki 18-25 yaş arasındaki 492 

öğrenciye Şubat-Nisan 2014 tarihleri arasında anket yapmaları teklif edilmiştir. Literatür taranarak oluşturulan 

anketimizde 5 bölüm vardır. Bunlar; Genel bilgi, sağlık bilgisi, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve alkol 

tüketimidir. Anketimizde 18 soru bulunup, 2 tanesi 1-10 arası skalada değerlendirme, 12’si çoktan seçmeli, 

4’üyse açık uçlu sorulardı. Anketin sonunda katılımcıların aynı baskül ve mezura ile boy, kilo ve bel çevresi 

ölçümleri yapılmıştır. Veriler IBM SPSS 22 ve Excel programında değerlendirilmiş, ki kare ve bağımsız t testi 

uygulanmıştır. 

Bulgular: Anket verilen kişilerin%88’i erkek (n=208) ve %67si kadındır (n=173). Geri dönüş oranı %77,5’dir. 

Katılımcıların %55’i erkek, %45’i kadındır. Yaş ortalaması 21,3±1,9’dir (en küçük: 18 en büyük: 25). Ortalama 

VKİ’i 23,9±4,2'dir (en küçük: 15,7 en büyük:40,6). Katılımcılarımızın %15,9’u daha ağır olduğunu varsaymış, 

%31,9’u ise olduğundan hafif hissetmiştir. %52,2’sinin vücut algısıyla VKİ'leri arasında benzerlik vardır. Kadın 

katılımcılar olduğundan ağır beden algısına, erkek katılımcılarsa olduğundan hafif beden algısına sahiptir 

(p=0,00). Fazla kilolu ve obez kişilerin genel olarak olduğundan hafif, aşırı zayıf olanlarınsa olduğundan ağır 

hissettiği saptanmıştır. Katılımcıların ailesinde obez olmayanların vücut ağırlık algıları VKİ'yle uyumludur 

(p<0,05). Katılımcıların öğünlerini atlamamaları vücut ağırlık algısını olumlu yönden etkilerken, öğlen yemeği 

yememe, olduğundan hafif algısına neden olmaktadır (p<0,05). 

Sonuç: Araştırmamızda erkeklerin kendilerini olduğundan hafif hissettiği, kadınlarınsa, diğer araştırmalarda da 

saptanmış olduğu gibi olduğundan ağır hissettiği sonucu desteklenmiştir. Başka araştırmada bulunduğu gibi 

araştırmamızda da fazla kilolu ve obez kişilerin kendilerini olduğundan hafif hissettiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 

katılımcılarda öğlen yemeği tüketenlerle ailelerinde obez olmayanların, doğru vücut ağırlık algısına sahip 

oldukları saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: vücut algısı, yaşam tarzı, VKİ 

İletişim: Hüseyin YAĞLI, huseyin_yagli@outlook.com 

Danışman: Doç.Dr. Pemra ÜNALAN, pcunalan@gmail.com 
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DAS-202 

EMU ACADEMICIANS' OPINIONS ABOUT VIOLENCE AGAINST WOMEN 

Hürtürk C.*, Onuorah W.*, Al Khalili D.* 

*DAÜ Dr Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2. Sınıf 

Giriş ve Amaç: Surveys comparing the opinions of academicians from both genders about violence against 

women (VAW) are uncommon. The aim of this research is to explore the opinions of academicians of EMU, both 

males and females, regarding VAW, and to have a better understanding of their opinions regarding the 

protection system of women’s rights. 

Gereç ve Yöntem: Quantitative and qualitative methods were used in this descriptive study. The questionnaire 

included 4 open ended questions which formed the questionnaire’s qualitative part. A total of 103 

academicians from different faculties which were categorised into the following groups; Health Sciences, Social 

Sciences, Pure Sciences, and Others; participated in the study. A semi-structured questionnaire was used 

regarding the definition and the causes of VAW, the risk groups, and opinions about prevention strategies as 

suggested by the academicians. 

Bulgular: There were 51 male and 52 female participants, which made a total of 103 out of 360 academitians 

in EMU. Quantitative results: Unemployement and low socioeconomic status were percieved to be the major 

risk factors of VAW. More women than men indicate; status does not matter ( 26,9% vs 11,8%). Furthermore, 

more women (80,8%) compared to men (51.0%) state that “all acts of violence is reason for divorce”. 

Qualitative results: These results were obtained by using theme analysis and the main themes were; Status of 

women, gender inequality, women empowerment, psychological problems, and increase education/awareness. 

Sonuç: Through this research, culture was found to be the main factor causing VAW, and the main solution 

suggested for the prevention of this problem was education of both sexes from a young age, and governmental 

campaigns to raise awareness, also, to apply severe penalties to the perpetrators. A similar study targeting a 

wider sample from different universities should be done to get a comprehensive idea on the opinions, and 

possible interventions on VAW. 

Anahtar Sözcükler: Violence against women, increase education/awareness. 

İletişim: Cemil HÜRTÜRK, cemilhürtürk@hotmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Sibel SAKARYA, Halk Sağlığı ABD 
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MS-205 

BİRİNCİ YILINDA ELEKTRONİK REÇETE UYGULAMASININ NİTELİKSEL 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Alsan Ş., Çetin T., Uğur H., Yiğit E., Yazlı N.      

Giriş ve Amaç: Elektronik (e) reçete, tüm işlemlerin elektronik ortamda yapıldığı reçetedir. Ülkemizde e-

reçete uygulaması, 15 Ocak 2013 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir.  

Araştırmanın amacı; birinci yılını dolduran e-reçete uygulamasının, uygulamanın paydaşları olan hekimler, 

hastalar ve eczacı/eczane çalışanlarının gözüyle değerlendirilmesidir. 

Hastalar ve Yöntem: Niteliksel tipte olan bu araştırmada hekim, eczacı ve hastalarla bireysel derinlemesine 

görüşmeleri, hastalarla da odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi. Araştırmaya dâhil edilme kriterleri farklı 

görüşlerin yansıtılabilmesi amacıyla hastalar için yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu; hekimler için cinsiyet, 

yaş, asistan/uzman olma, hastanede dâhili/cerrahi birimde çalışıyor olma, aile hekimi olarak birinci basamakta 

çalışıyor olma; eczacı ve eczane çalışanları içinse eczanenin işlek veya tenha yerde olması, bir sağlık kurumuna 

yakınlığı, bir yıldan daha fazla süredir eczacılık yapıyor/eczanede çalışıyor olması olarak belirlendi. Görüşmeler 

sırasında ses kayıtları alındı, birebir çözümlendi. Kayıtlar araştırmacı ekip tarafından karşılıklı okunarak kodlar 

belirlendi, tartışıldı ve temalar saptandı. 

Bulgular: Araştırmada 6, 5 ve 3’er kişinin katıldığı toplam üç odak grup, 4 hasta, 20 hekim, 13 eczacı ve eczacı 

yardımcısı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler şeklinde yapıldı. Hastalarla görüşmeler sonucu 

ortaya çıkan temalar, e-reçeteden memnuniyet, uygulamanın aksayan ve faydalı yanları; hekim ve eczacı 

grubunun temaları ise, e-reçete kullanımına ve ilaçların tarifine ilişkin uygulama ve tutumlar, uygulamanın 

sağladığı kolaylıklar ve aksayan yanları, reçete çıktısının gerekliliği ve eşdeğer ilaç hakkındaki görüşler oldu. 

Uygulamadan genel memnuniyet mevcuttu. Uygulamanın aksayan yanları şifrelerin yanlış yazılması, girişlerde 

yapılan yanlışlıklar ve bunların düzeltmelere yol açmasıyken, en olumlu yanları elektronik kayıtların düzeltme 

yapmada, reçete yazmada ve ilacın alınmasında kolaylık sağlaması olarak belirtildi. Reçete çıktısı genel olarak 

verilmemekte ve verilmesinin gerekliliği konusunda farklı görüşler bulunmaktaydı. Hekimler hastaların reçete 

kayıtlarının ülke genelinde hastaneler tarafından görülebilmesini, eczacılar da sistemin işleyişindeki teknik 

sorunların giderilmesini önerdi. 

Sonuç: E-reçetenin beklentiler doğrultusunda, genel bir memnuniyet oluşturduğu, yazım hatalarının önüne 

geçilmesi, ilaca kolay ulaşım gibi beklenen yararlarının gerçekleştiği görülmektedir. Uygulamanın izlenmesi ve 

öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması uygulamanın aksayan yanlarının da giderilmesini 

sağlayacaktır. 

Anahtar Sözcükler: elektronik reçete, e-reçete 

İletişim: Halis UĞUR, halis.ugur.93@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Arzu UZUNER, Aile Hekimliği ABD 
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MS-206 

AİLELERİN AİLE HEKİMLİĞİNDEN HİZMET ALIMI VE MEMNUNİYETİ  

Altun A., Atal S.S., Delican O., Kesen C.H., Yapakçı A. 

Giriş ve Amaç: Aile Hekimi birey merkezli ve aile yönelimli yaklaşımıyla, bireyin tüm sağlık sorunlarında ilk 

başvuru hekimidir. Aile Hekimliği (AH) bütüncül, kapsamlı, ulaşılabilir, toplum yönelimli bir sağlık hizmetidir. 

Bu araştırmada Aile Hekimliğinin bireyler ve aileler temelinde, hangi özellikleriyle kullanıldığının ve hizmetten 

memnuniyetin, derinlemesine görüşmelerle ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Verisi yarı yapılandırılmış odak grup görüşmeler yoluyla toplanan, hedef grubu aileler olan 

niteliksel bir araştırmadır. Oturumlara katılan aileler görüş çeşitliliğini yansıtabilmek amacıyla farklı Aile Sağlığı 

Merkezlerinden (ASM) hizmet alan geniş ve çekirdek aile tipinde ailelerden oluşmaktadır. Oturumda 

katılımcılardan bireysel özelliklerini tanımlamak üzere kısa bir anket formu doldurmaları istenmiş, yazılı 

onamları alınmıştır. Odak gruplar araştırmacılar tarafından farklı illerde toplanmış, her bir oturum 35-110 dk 

sürecek şekilde, 6-9 kişinin katılımı ile konuşulanların anlaşılabileceği ve ses kaydı yapılabilecek bir ortamda, 

genellikle ailelerin kendi doğal ortamında, evlerde gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda katılımcılara yarı 

yapılandırılmış soru formatında hazırlanan sorular yöneltilmiş, aynı soruya benzer yanıtlar alınmaya 

başlandıktan sonra yeni soruya geçilerek tüm sorular tamamlandıktan sonra görüşme sonlandırılmıştır. 

Görüşmelerin yazılı formatı iki kişi tarafından tamamen okunmuş ve değerlendirme sürecine katkıda bulunan 

bağımsız bir araştırmacı bulunmuştur. Her bir görüşmenin ses kayıtları bire bir çözümlenerek tematik analiz 

yapılmıştır. 

Bulgular: Toplam 26 odak grup görüşmesi yapılmış, odak gruplara toplam 72 aile (n=165) katılmıştır. 

Araştırmanın analizi sonucunda ortaya çıkan temalar; ailelerin aile olarak AH’ni kullanma durumu ve önerileri, 

uygulama ile ilgili gözleler ve yorumlar, birinci basamak hizmet sunumu ile ilişkili önyargılar, AH ile ilgili 

beklentiler ve öneriler, normal bir AH nasıl olmalı şeklinde sınıflandırılmıştır.  

Sonuç: Ailelerin AH’nden daha çok bireysel ve sınırlı alanlarda hizmet aldığı, sunulan hizmetlerin pek farkında 

olmadıkları, aile hekiminin diğer alanlarda hizmet veren uzman hekimlere göre daha basit sağlık sorunlarıyla 

uğraştığı algısı saptanmıştır. Uygulamada gerek hekim gerekse bölgesel farklılıklar vardır. Sonuçlar, hizmetten 

yararlanımı ve memnuniyeti etkileyen faktörler ve öneriler, ulaşılabilirlik, kapsamlı ve sürekli bakım, olumlu 

hasta-hekim iletişimi konularına odaklanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: aile, aile hekimliği, hizmet, yararlanma  

İletişim: Oğuzhan DELİCAN, delican.oguzhan@gmail.com  

Danışman: Doç. Dr. Arzu UZUNER, Aile Hekimliği ABD 
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MS-207 

İSTANBUL DARULACİZEDE YAŞAYAN BİREYLERDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Demir D., Metin A., Vatan M., Yıldırım N. 

Giriş ve Amaç: Sağlık okuryazarlığı (SOY), bireylerin sağlığını geliştirmesi ve iyi sağlık halini sürdürebilmesi için, 

sağlıkla ilgili bilgiye ulaşması, anlaması ve kullanması için gerekli olan beceriler olarak tanımlanmaktadır. 

SOY’nın yaşlılarda, eğitim durumu ve sosyoekonomik düzeyi düşük olan bireylerde düşük olduğu saptanmıştır. 

Düşük SOY’un, daha fazla hastaneye yatma, acil servis hizmetlerini daha fazla kullanma, daha az koruyucu 

sağlık hizmeti alma, ilaçları düzgün kullanmama ve özellikle yaşlılarda daha kötü bir sağlık düzeyi ve yüksek 

mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu araştırmanın amacı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’nde yaşayan 

bireylerin SOY düzeyinin değerlendirilmesi ve bazı faktörlere göre karşılaştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırmaya, İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’nde yaşayan, 50 yaş ve 

üzerindeki, kognitif fonksiyonları yeterli olan 235 kişiden 177 si (%75,3) katılmıştır. Katılanlara, SOY ile ilişkili 

18 soruluk bir anket, yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Verilerin analizinde chi-square, t test ve 

One-Way Anova testleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların % 35,4’ü kadındır; yaş ortalaması 71,5’dir (ss=9,8). Kurumda ortanca 

bulunma süresi 36 aydır (1 - 192 ay). Kişilerin %34,0’ü ilkokul mezunudur, % 28’inin eğitimi lise ve üzeridir; % 

16,4’ü okur-yazar değildir.  Sürekli ilaç kullananların %41,1 i kullandığı ilacın ne için olduğunu bilmemektedir. 

Katılımcılara fiziksel ve psikolojik sağlıkla ilgili 12 semptom/yakınma verilmiş ve hangi durumda doktora gitmek 

gerektiği sorulmuştur. “Sağlık hizmeti arama bilgi puanı” olarak tanımlanan bu puanın ortalaması 6.82 

bulunmuştur (ss=1.64 ) (tam puan 12). Bu puan, eğitim düzeyi arttıkça artmaktadır (p<0.05). Eğitim düzeyi ile 

kullanılan ilacın ne için olduğunu bilme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05); 

üniversite mezunları arasında kullandığı ilacın ne için olduğunu bilenlerin oranı, okuryazar olmayanlara göre 6 

kat daha fazladır. Yaş ve cinsiyet, SOY ile ilişkili bulunmamıştır. 

Sonuç: SOY’nın bu çalışmada ele alınan boyutları, önceki çalışmalarda olduğu gibi eğitimle ilişkilidir. Düşük 

eğitimi olan kişiler, bu nedenle, daha özenli biçimde bilgilendirilmeli ve daha iyi izlenmelidir. 

Anahtar Sözcükler: sağlık okuryazarlığı, darülaceze, eğitim 

İletişim: Doğaç DEMİR, dogacdemir@gmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Sibel SAKARYA, Halk Sağlığı ABD 
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MS-208  

AİLE HEKİMLERİNİN ÇOCUK ÇAĞI OBEZİTESİNE YAKLAŞIMI: BİR KARMA YÖNTEM 

ÇALIŞMASI 

Akköse İ., Atay O., Boydak F., Gültekin Ü.Ö., Güneş E., Kul S., Özen A., Tursunkhujaeva S. 

Giriş ve Amaç: Erişkin dönemde pek çok kronik hastalık için risk faktörü oluşturan çocukluk çağı obezitesi, 

bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Bu nedenlerle çocuklarda ve adölesanlarda erken 

obezite tanısı önemlidir. Aile hekimleri (AH) çocuklarda obeziteyi saptamak için çok uygun bir konumdadırlar. 

Bu çalışmada, AH’nin çocukluk çağı obezitesine yaklaşımları değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın 

kantitatif boyutunda, Kadıköy ve Üsküdar’daki Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan tüm AH’ne (284 

hekim) yapılandırılmış bir anket yöneltilmiştir. Ankete toplam 168 hekim katılmıştır (% 59). Araştırmanın 

kalitatif boyutu için, derinlemesine görüşme yapmayı kabul eden toplam 45 hekimden, 25’i ile görüşülmüştür. 

Araştırmanın niceliksel verileri SPSS 17.0 programında analiz edilmiştir. Kalitatif veriler için tema analizi 

yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular: Hekimlerin %46,9 ‘u kadındır, % 17,6’sı uzman AH’dir; ortalama hekimlik süresi 18 yıldır (ss=7,93). 

Hekimlere göre çocukluk çağı obezitesi yönetiminde en önemli görev aileye (%91,6), aile hekimlerine (%74,3), 

okul-öğretmenlere (%52,5) düşmektedir. Sorunun birinci basamakta yönetiminde en önemli engeller zaman 

kısıtlılığı (%69,3) ve çocuk izlemi için ASM’nin kullanılmamasıdır (%53,6). AH’nin %47,2'si obez çocuğu tedavi 

etmenin kendi görevleri olmadığını; %47,5’i bu konu ile ilgili bilgi ve becerilerine güvendiklerini belirtmiştir. 

Derinlemesine görüşme sonuçlarına göre, toplumun "tombul çocuğu" makbul görmesi, hareketsizlik ve ailenin 

beslenme alışkanlıkları obezitenin en önemli nedenleridir. Hekimler, obezite ile mücadele için medyanın 

gücünü kullanmayı, birinci ve ikinci basamağın entegre olmasını, AH’ne düşen iş yükünün azaltılmasını 

önermişlerdir. 

Sonuç: AH’ne göre, çocukluk çağı obezitesi Türkiye için önemli bir sorundur; obezitenin erken tanısı ve 

danışmanlık boyutunda AH etkin görev almalıdır. Sorunun etkili yönetimi için aile, hekim, öğretmen birlikte 

çalışmalı, ikinci basamaktan tedavi ve izlem konusunda destek alınmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: obezite, çocuk,  aile hekimi, birinci basamak sağlık hizmetleri 

İletişim: Shakhnoza TURSUNKHUJAEVA, sahnoza94@gmail.com 

Danışman C2: Doç. Dr. Pemra ÜNALAN, Aile Hekimliği ABD, pcunalan@gmail.com 

Danışman D8: Prof. Dr. Sibel SAKARYA, Halk Sağlığı ABD, skalaca@gmail.com 
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MS-209 

18 YAŞ ÜSTÜ KADIN VE ERKEKLERDE AŞIRI AKTİF MESANE SEMPTOMLARININ 

VARLIĞI VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 

Özden E., Dur A.C., Eren S., Koçdemir V.K., Saka T. 

Giriş ve Amaç: Aşırı aktif mesane (AAM) temel belirtileri; gece yatarken idrara kalkma (noktüri) ve idrar 

kaçırma (üriner inkontinans) olup hastaların günlük yaşamları bu semptomlara bağlı olarak olumsuz 

etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, AAM semptomlarının yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırmada kullanılan veri toplama araçları demografik bilgiler içeren anket, 

aşırı aktif mesane testi (OAB-V8) ve yaşam kalitesi (SF-36) ölçeğinden oluşmaktadır. Aralık 2013 ile Nisan2014 

tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin aile hekimliği polikliniğine ve 

Pendik bölgesindeki aile sağlık merkezlerine araştırmacıların orada olduğu sırada başvuran 18 yaşından büyük 

kadın ve erkeklerden çalışmamızı kabul edenlere (n=169), 56 soruluk anketler uygulanmıştır. Elde edilen 

verilerin önce tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmış, arkasından karşılaştırmalı analizlerde ki-kare ve t-testi 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %53,3’ü kadın (n=90), yaş ortalaması 41,7’dir.  Asla idrar kaçırmam diyenler 

%72,2, gece hiç idrara kalkmam diyenler %32’dir. OAB-V8’e göre AAM açısından risk taşıyanlar %47,3 (n=80)dir. 

OAB-V8 skoruna göre AAM riski taşıyan grupla, taşımayan grup arasında yaş (ort: 46,3±14,7 vs 37,6±12,4; t=-

4,151; p<0,001) ve SF-36 ortalama toplam puanı (ort: 59±17,5 vs 70, 6±17,5; t=4,279; p<0,001) açısından 

anlamlı fark bulunmuştur. SF-36 alt ölçek ortalama puanları, sosyal işlevsellik alt ölçeği hariç AAM risk grupları 

arasında anlamlı fark göstermektedir (p<0,005). Risk grupları arasında cinsiyet, eğitim durumu açısından 

anlamlı bir farklılık tespit edilemezken, ek hastalık varlığı AAM riski taşıyan grupta daha fazladır (%36,3 vs 

%15,8; x2=8,729; p<0,005). Lineer regresyon analizinde, OAB-V8 skorları ile yaşın SF-36 toplam puan varyansı 

üzerine etkisi incelendiğinde sırasıyla r2=0,147; p=0,000 ve r2=0,031; p=0,013 bulunmuştur.  

Sonuç: Çalışmaya katılanlar arasında AAM semptomları sık görülmekte ve yaşam kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. AAM semptomlarının yaşam kalitesi üzerine etkisinin yaşın artışının neden olduğu etkilerden 

daha büyük olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: noktüri, inkontinans, işlevlilik, kısıtlılık 

İletişim: Ebru ÖZDEN, ebru-voley@hotmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Mehmet AKMAN, Aile Hekimliği ABD, makman4@gmail.com 
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MS-210 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

ÖĞRENCİLERİNİN İSTEYEREK DÜŞÜK KONUSUNDA BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ 

Aykan M., Dündar A.S., Eren A., Kaya B. 

Giriş ve Amaç: İsteyerek düşük rahim içindeki ceninin tıbbi müdahale ile alınarak gebeliğin sonlandırılmasıdır. 

Türkiye’de isteyerek düşük 1983’te kabul edilen son nüfus planlaması hakkındaki kanun ile yasallaşmıştır. Bu 

çalışmanın amacı Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin 

isteyerek düşük konusundaki bilgi ve tutumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel olan araştırmanın evreni Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü birinci ve dördüncü sınıf öğrencileridir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan bir anket ile 

toplanmıştır. Öğrenci sayısı 317 olan 1. sınıf ve 93 olan 4. sınıf öğrencilerinin tamamına ulaşılması hedeflenmiş 

ve % 80,4’e ulaşılmıştır. Veriler SPSS 22.0 programında ki kare ile analiz edilmiştir. İstatistiksel önemlilik düzeyi 

olarak p=0,05 alınmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %80’i kız, %20’si erkektir. Araştırmaya katılanların %72,4’ü 

Türkiye’de isteyerek düşüğün yasal süresi nedir sorusuna doğru yanıt verememiştir ve erkek-kız öğrenciler 

arasında bu konuda istatistiksel olarak önemli fark yoktur (x2 =1,379, p= 0,240). Katılanlara isteyerek düşüğü 

hangi durumlarda onayladığı sorulmuştur. Annenin sağlığını tehdit eden bir durum olduğunda onaylayanlar 

%81,8; cinsel istismar durumunda onaylayanlar %58,5;  bebeğin sağlık sorunu olduğu takdirde onaylayanlar 

%52,1; annenin evli olmaması durumunda onaylayanlar %24,5’tir.Katılanlardan isteyerek çocuk düşürmenin 

günah olduğunu düşünenler %68,5; cinayet olduğunu düşünenler %64,2 bulunmuştur. Katılanların %60,9’u 

isteyerek düşüğe eşlerin birlikte karar vermesi gerektiğini belirtmiş olup kadının tek başına karar vermesi 

gerektiğini düşünenler %7,0’dır. Annenin evli olmaması durumunda isteyerek düşüğü onaylama oranı 1. sınıfta % 

20,8 iken, bu oran 4. sınıfta %35,4’e çıkmıştır ve aradaki fark istatistiksel olarak önemlidir (x2 = 6,994, p= 

0,008). Aynı şekilde, isteyerek düşüğün cinayet olmadığını düşünenler 1. sınıfta %27,9 iken, aynı oran 4. sınıfta 

%39,2’ye çıkmaktadır ve aradaki fark istatistiksel olarak önemlidir (x2 = 28,263, p= 0,000). 

Sonuç: Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin isteyerek düşük konusunda genellikle oldukça tutucu görüşe sahip 

oldukları görülmüştür. Ancak okudukları sınıfa göre değerlendirildiğinde aldıkları eğitimin etkisi olduğunu 

düşündürecek şekilde tutum değişikliği belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: isteyerek düşük, cinsel istismar, bebek sağlığı 

İletişim: Ahmet Said DÜNDAR, ahmet_said_94@hotmail.com 

Danışman: Prof. Dr Şanda ÇALI, Halk Sağlığı ABD 
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MS-211 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EAH SAĞLIK PERSONELİ DIŞINDAKİ KADIN ÇALIŞANLARIN 

MEME VE RAHİM AĞZI KANSERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR EĞİTİM MÜDAHALE CALIŞMASI  

Tola A., Katmer R., Dursun E., Emanet Y. 

Giriş ve Amaç: Dünya’da ve ülkemizde meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olup 2008 yılı insidansı 

yüzbinde 41’dir. Serviks kanseri ise en sık görülen 10. kanserdir ve 2013 yılı insidansı 100000’de 3,9’dir. Bu iki 

kanserin de erken tanısının sağlanabileceği etkili tarama yöntemleri mevcuttur ve gerek ulusal gerekse 

uluslararası tarama kılavuzlarında önerilmektedir. Ancak tarama uygulamalarının başarısı hedef popülâsyonun 

bilinçlendirilmesi ile mümkündür. Bu alanda yapılan eğitim çalışmalarının etkili olduğu görülmüştür. Bu 

çalışmada hastanemizde çalışan sağlık dışı personele meme ve serviks kanseri ve bunların erken tanı yöntemleri 

hakkında verilecek eğitimin bu iki kanserden korunmak konusundaki bilgi ve davranışları üzerinde etkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık personeli olmayan üreme 

çağındaki kadınlar duyurular aracılığı ile eğitime çağrılmıştır.  Etkileşimli, yetişkin eğitim ilkelerine uygun, 

maket ve bilgilendirici kartlar ile desteklenmiş, yaklaşık bir saatlik tek seanstan oluşan bir eğitim 

uygulanmıştır. Eğitim öncesinde meme ve rahim ağzı kanseriyle ilgili bilgi ve tutumlarını değerlendirmek 

amacıyla katılımcılara gözlem altında anket formları uygulanmıştır. Aynı hastanede çalışan ancak eğitime 

katılmamış kadınlar kontrol grubu olarak alınmıştır. Eğitimden yaklaşık bir ay sonra her iki gruptaki katılımcılar 

telefon ile aranarak eğitim sonrası bilgi ve tutumlarını ölçmek amacıyla seçilmiş sorular sorulmuştur. Elde 

edilen veriler SPSS v. 20 programında analiz edilmiştir. 

Bulgular: Olgu grubunun yaş ortalaması 36,8 (±8,00), kontrol grubunun ise 31,9 (±7.8), (p=0.004) dur. Eğitim 

öncesinde elle meme muayenesi yapmış olmak açısından her iki grup arasına bir fark yoktu. Eğitim sonrasındaki 

verilere göre ise olgu grubunun %92,9 (n=39) kendi kendine meme muayenesi yapmış olduğunu belirtirken 

kontrol grubunda bu oran %47,5 (n=19)’tir (p<0.001). Eğitim sonrasında olgu grubunun %38,1’i (n=16) son bir ay 

içinde Pap smear yaptırmıştır. Kontrol grubunda ise hiçbir katılımcı bu süre içinde bu testi yaptırmamıştır. 

Eğitim sonrasında olgu grubunun %61,9 (n=26)’sı elle meme muayenesi yöntemini başkalarına öğretirken, 

kontrol grubunun %2,4 (n=1)’ü bildiklerini başkalarına anlatmıştır (p<0.01). 

Sonuç: Çalışmamızda uygulamalı eğitimin katılımcıların bilgi ve tutumlarında olumlu bir gelişmeye neden 

olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: meme kanseri, rahim ağzı kanseri, eğitim müdahale çalışması 

İletişim: Ahsen Aşikar TOLA, ahsenasikartola@hotmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Serap ÇİFÇİLİ, Aile Hekimliği ABD, serapcifcili@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:serapcifcili@gmail.com


 

 
49 

MS-212 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PEDİATRİ 

POLİKLİNİĞİNE ÇOCUKLARINI MUAYENE İÇİN GETİREN ANNELERİN DOĞUM 

YÖNTEMLERİNE BAKIŞ AÇILARI VE BİLGİ DÜZEYLERİ 

Berk O.S, Kaya D., Atalay C., Gök E., Yıldırım F.B. 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı pediatri kliniğine çocuklarını muayene içi getiren kadınların, doğum 

yöntemleri hakkındaki tutum, deneyim ve memnuniyetlerini belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nde 2014 Nisan ayında yapılmış, 228 kadın çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Veriler soru formu ile 

toplanmıştır. Soru formu 23 soru ve üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm sosyodemografik ve doğurganlık 

özelliklerini, ikinci bölüm kadınların doğum tiplerinden memnuniyet durumlarını, son bölüm ise kadınların 

doğuma bakış açılarını içeren sorulardan oluşmaktadır. Veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışma, Mart 2014 ve Nisan 2014 tarihlerinde pediatri kliniğine başvuran ve araştırmaya katılmayı 

kabul eden 117’si (%51,3) vajinal doğum ve 111’i (%48,7) sezaryen ile doğum yapan kadınla yapılmıştır. 

Araştırma sürecinde ulaşılan 260 kadından 228’i araştırmaya katılmıştır (%87,7). Sezaryen ile doğum yapan 

kadınların 11’i (%9,9) isteğe bağlı sezaryen doğum yapmıştır. Sezaryen ile doğum yapan kadınların %50,9’u, 

vajinal doğum yapan kadınların %94,8’i doğum tipinden memnun olduklarını ifade etmiştir. Vajinal doğum 

yapan kadınların %29,5’i "beklediğimden daha kolaydı" yanıtını verirken, kadınların %49,5’i “beklediğimden 

daha zordu” yanıtını vermişlerdir. Sezaryen ile doğum yapan kadınların %65,4’ü bir dahaki doğumlarında normal 

doğum ile doğum yapmayı istediklerini belirtirken, vajinal doğum yapan kadınların %93,9’u bir dahaki 

doğumlarını yine vajinal doğum ile yapmak istediklerini ifade etmişlerdir (p<0.05). İsteğe bağlı sezaryen ile 

doğum yapan 11 kadının 10’u (%90,9) sezaryenin sadece zorunlu durumlarda yapılması gerektiğini 

düşünmektedirler. Vajinal doğum yapan 117 kadının %90,6’sı vajinal doğumu önereceklerini ifade etmişlerdir. 

Sezaryen ile doğum yapan kadınların %71,6’sı vajinal doğumu önereceğini söylemiştir. Kadınların yaklaşık dörtte 

üçü Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği, normal sezaryen oranının %1-25 arasında olması gerektiğini 

düşünmektedir. Kadınların %96,4’ü vajinal doğumun anne için daha sağlıklı olduğunu, kadınların %91,1’i yine 

vajinal doğumun bebek için daha sağlıklı olduğunu düşünmektedir. 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları annelerin doğum yöntemlerine bakış açısını göstermesi açısından önemli olup, 

ebe ve anne sağlığına hizmet eden sağlık çalışanlarının kadınları doğum deneyimine hazırlama konusunda 

yardımcı olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: doğum tipi, doğum, sezaryen, vajinal doğum, doğum tipinden memnuniyet. 

İletişim: Okan Sabri BERK, okansabriberk@hotmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Işıl MARAL, Halk Sağlığı ABD 
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MS-213 

ANNE VE BABALARDA DOĞUM SONRASI DEPRESYON GÖRÜLME SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ 

FAKTÖRLER 

Özmen Y., Eker E., Şen T., Yıldırım Ç., Samadi S. 

Giriş ve Amaç: Postpartum depresyon (PPD) doğumdan sonra 3 aydan 1 yıla kadar ki süre içinde kadınlarda 

görülen bir çeşit majör depresif bozukluktur. Daha önce yapılan araştırmalarla postpartum depresyonun 

erkeklerde de görülebileceği kanıtlanmıştır. Ülkemizde kadınlar arasında yapılan pek çok çalışma olmasına 

rağmen, bu bozukluğun erkeklerdeki sıklığını ortaya koyan araştırmalara rastlanamamıştır.  Bu çalışmanın amacı 

hem anne hem de babalarda PPD görülme sıklığını ve ilişkili faktörleri belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi sağlam çocuk 

polikliniğine ve Ümraniye Merkez Aile Sağlığı Merkezine başvuran (2 haftalık – 6 aylık çocuğu olan) anne ve 

babalar arasında yapılmıştır. Çalışmamıza katılan anne ve babalara anket uygulanmıştır. Anketin ilk bölümü 

sosyodemografik bilgileri ve aile özelliklerini sorgulamaktadır. İkinci bölümde ise Edinburgh doğum sonrası 

depresyon ölçeği(EDSDÖ) yer almaktadır. Analizlerde ki-kare, Fisher ve Wilcoxon testleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmamıza 87 anne, 53 baba katılmıştır. Araştırmamıza katılan annelerin yaş ortalaması 

29,69±5,49; babalarınki 32,56±5,26’dır.Annelerin depresyon puan ortalaması 9,46±0,57 babalarınki 

5,87±0,60’tır. Annelerin % 27,1’inde baby blues, %11,8’inde PDD ve %17,6’sında klinik depresyon gözlenmiştir. 

Babaların % 15,4’ünde baby blues, % 3,8’inde PPD ve %3,8’inde klinik depresyon gözlenmiştir. Anne ve 

babalarda depresyonun varlığı ile eğitim düzeyi, çalışma durumu, eşlerin birlikteliği, aile tipi, çocuk sayısı, 

gebeliğin planlı olup olmaması, doğum şekli, annenin bebeği besleme şekli,  babanın anneye bebek bakımında 

yardımcı olup olmaması arasında bir ilişki bulunmamıştır (p<0,05). Eşlerin depresyon puanları arasında bir 

korelasyon tespit edilmemiştir (r=0,13, p>0,05). 

Sonuç: Annelerde babalara oranla PPD ve klinik depresyon daha fazla oranda gözlenmektedir. Anne ve babada 

depresyonu etkileyen faktörlerin ortaya konamamış olmasının örneklem sayısının yetersizliği ile ilgili olabileceği 

düşünülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: postpartum, depresyon, baby blues 

İletişim: Tunahan ŞEN, 05385157586@yandex.ru 

Danışman: Prof. Dr. N. Pınar AY, Halk Sağlığı ABD, npay@marmara.edu.tr 
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SEREBRAL PALSİLİ VE SAĞLIKLI ÇOCUKLAR ARASINDA GÖZLEMLENEN UYKU 

ALIŞKANLIKLARI FARKLILIKLARI  

Beyli M.F., Özcan I., Kaya A.Ö, Erbaş V. H. 

Giriş ve Amaç: Serebral Palsi (Sp), diğer adıyla beyin felci doğum öncesinde, sırasında veya sonrasında merkezi 

sinir sisteminin hareket işlevinin hasar görmesinden dolayı oluşan tablodur ve bu tablo hastanın tüm yaşam 

fonksiyonlarının etkilediği gibi uyku alışkanlıklarını da etkilemektedir. Bu araştırmada amaç; Sp’nin çocukların 

uyku alışkanlıkları üzerindeki etkilerinin ve olası uyku bozukluklarının Sp ile ilişkisinin incelenmesidir. 

Hastalar ve Yöntem: Çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Nörolojisi 

Bölümü’ne başvuran 40 serebral palsili hasta (n:40 19 erkek,21 kız ortalama yaş:5±0,5) ve Marmara Üniversitesi 

çocuk hastalıkları bölümüne başvuran Spli olmayan 40 çocuk (n:40 20 kız,20 erkek ortalama yaş:3,8±0,2) 

arasında, 30 soruluk, çocukların uyku alışkanlıklarını, uyku öncesi beslenme durumunu ve ailelerin eğitim 

düzeylerini inceleyen bir anketle yapılmıştır.  

Bulgular: Sp’li hasta çocuklar ve Sp’li olmayan hasta çocuklar arasında belirgin bir uyku alışkanlıkları farklılığı 

olmamakla birlikte uyku düzeni, uyku beslenme ilişkisi, uykuya dalma süreleri, gece boyu çocuk uyanma sıklığı 

genel olarak benzer durumdadır. Bu verilen bilgilerin yanında Sp’li olan hasta çocukların uyku süresinde belirgin 

bir azalma olduğu ortaya çıkmıştır. (Gece boyunca 4 saatten az uyuyan 2, 4-7 saat arası uyuyan 10, 7-9 saat 

uyuyan 22, 9 saatten fazla uyuyan 6 Sp’li hasta çocuk mevcutken bu sonuçlar Sp’li olmayan hasta çocuklar için 

sırayla 0, 5, 28, 7 şeklindedir). Ayrıca Sp’li hasta çocukların gece boyu nefes almada zorlanma ve horlama 

sıkıntılarının Sp’li olmayan çocuklara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p=0.023). İki grubun, 

gün içinde halsiz ve yorgun hissetme, uyurken hırçın davranışlarda bulunma (tekme atma) alışkanlıklarının Sp’li 

hasta çocuklarda anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (p<0.05). 

Sonuç: Sp’li çocuklarda uyku sırasında nefes almada zorlanma, horlama sıkıntıları sık rastlanmaktadır ve bu 

durum Sp’li olan hastaların toplam uyku sürelerine ve gün içindeki yorgunluk-halsizlik verilerine de 

yansımaktadır. Bu veriler göz önüne alındığında, Sp’li çocuk hastalarda uyku alışkanlıklarının takibi ve uyku 

sorunlarının çözümü, gerek hasta gerekse hasta ailesi için önemlidir. 

Anahtar Sözcükler: serebral palsi, uyku bozuklukları, çocuk nörolojisi, uyku-beslenme ilişkisi 

İletişim: Vahit Hakan ERBAŞ, whe_92@hotmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN, Çocuk Nörolojisi ve Çocuk Hastalıkları, dturkdogan@marmara.edu.tr 
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ÇOCUKLUK ÇAĞI HASTALIKLARI AŞILARI HAKKINDAKİ AİLE BİLGİ DÜZEYİ VE 

İNANÇLARININ ARAŞTIRILMASI  

Atış Ö., Girgiç U., Kharousha N., Şahin Z. 

Giriş ve Amaç: Aşılamada karşılaşılan zorluklar ve düşük aşılama oranları tüm dünyada bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Aşılama oranlarının düşük olmasında ailesel ve sağlık sisteminden kaynaklanan nedenler 

rol oynamaktadır. Ebeveynlerin aşılar hakkındaki yanlış algıları veya yeterli bilgilendirilmemiş olmaları aşılama 

engellerinden biridir. Ülkemizde de, giderek artan sayıda ebeveyn ulusal bağışıklama programında olan aşıları 

uygulatmamaktadır. Bu çalışmayla ebeveynlerin aşılar konusundaki bilgi düzeyleri, inanışları, kaygıları ve bakış 

açılarının araştırılması ve birinci basamakta aşı uygulayan sağlık çalışanları için oluşturulacak eğitim programı 

için çocukluk çağı aşıları konusunda en sık karşılaşılan sorunlar hakkında veri oluşturmak amaçlanmıştır. Ayrıca 

anket uygulaması sırasında aşı yapılan hastalıklar konusunda kısa bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı, kesitsel bir araştırmadır.  Pediatri polikliniğine yakınlarını getiren 

200 bireye 38 çoktan seçmeli sorulardan oluşan anket yüz yüze görüşülerek uygulanmış ve aşılar hakkında 

bilgilendirme yapılmıştır. 188 (%94) geri bildirim alınmıştır. Verilerin SPSS programında sıklık dağılımları alınıp 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya katılanların %77,1’i aşının güvenilir olduğunu düşünmektedir. Aşının önemini 1’den 10’a 

kadar puanlandırın denildiğinde ortanca değer 8 olarak bulunmuştur (7,6±1,6). Katılımcıların %20’si doktorların 

aşı firmalarıyla çıkar çatışması olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %21’i aşıların çocuğun bağışıklık sistemi 

üzerine olumsuz etkisi olduğunu, %26’sı aşıya bağlı hastalık oluştuğunu, %40’ı çok fazla sayıda aşı yapıldığını, 

%24,5’u hastalıkların doğal yolla geçirilmesinin daha iyi olduğunu bildirdi. Katılımcıların %59’u aşı konusunda 

yeterli bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti. Katılımcıların %29’u aşı yapılmadan önce bilgilendirilmediklerini ve 

%41’i aşı tarama sorularının sorulmadığını belirtti. Meningokok aşısı hakkında bilgilendirme sonrasında aşıyı 

yaptırırım diyen katılımcı oranı %48 idi, %24’ü hekimlerinden aşı hakkında bir bilgi almadıklarını ifade etti. HPV 

aşısı hakkında bilgilendirme sonrası aşıyı yaptırırım diyen katılımcı oranı %40 idi.  

Sonuç: Ebeveynlerin aşılar konusunda ciddi bir bilgi eksikliği bulunmaktadır. Aşı çalışmalarında aşıların 

güvenilirliği üzerine vurgu yapılarak, ebeveynler aşıların koruduğu hastalıklar konusunda bilgilendirilmelidir. 

Ulusal bağışıklama programında olmayan ancak menenjitten ve servikal kanserden koruyan ücretli aşılar 

konusunda ebeveynlerin ciddi bir bilgi eksikliği mevcut olup, konu hakkında farkındalık yaratılarak eğitim 

programları oluşturulmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Aşı, çocukluk çağı, yanış inanışlar 

İletişim: Uğur GİRGİÇ, ugurgirgic@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Perran BORAN, Pediatri ABD, drperran@yahoo.com 
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KÖK HÜCRE KÜLTÜRÜNÜN KARAKTERİZASYON, OKSİDAN ÜRETİMİ VE PROTEOZOM 

AKTİVİTESİNE ETKİLERİ 

Beleş E., Güler M., Özkılıç E., Shahbazov O. 

Giriş ve Amaç: Klinikte kök hücre uygulaması tıbbi tedavide yeni bir yöntem olarak kullanılmaktadır. İnsan 

vücudundan elde edilen birkaç çeşit kök hücre tipi vardır ve bunların arasında yağ dokusu kaynaklı mezenkimal 

kök hücreler (MSC) çokça bulunması ve kolay elde edilebilmesi nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. 

Kollajenaz muamelesi ve bir takım yıkama prosedürü ile bu hücrelerin izolasyonunu takiben, canlı 

organizmalarda kullanılmadan önce pasajlanmakta ve karekterize edilmektedir. Diğer taraftan bu pasajlama 

işlemleri, hücrelerin özelliklerinde yaptıkları değişiklerle bir takım soruları da beraberinde getirmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Kök hücre karakterizasyonu; fluorescence activated cell sorting (FACS) kullanılıp, insan yağ 

dokusu kaynaklı mezenkimal hücrelerin yüzey antijen profilleri çıkarılarak karakterize edilmesine dayalı, 

geçerli bir işlemdir. Diğer birçok faktörün yanı sıra, redoks dengesinin bozulmasını takip eden oksidan oluşumu, 

kök hücrelerin farklılaşmasında ve kendini yenilemesini sürdürmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ek olarak; 

proteazomal yıkım, hücre hasarı birikimi ve redoks dengesinin bozulmasını önlemekte önemli bir göreve 

sahiptir. Bu nedenle kök hücre farklılaşmasını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı; pasajlama işlemlerinin 

hücre karakterizasyonuna, oksidan üretimine ve proteazomal akitivitesine etkisini test etmektir.  Bu 

doğrultuda, kök hücreler liposakşın materyalinden izole edilmiştir. Karakterizasyon, oksidan üretimi ve 

proteazomal aktivite, akış sitometrisi ve floresan okuyucuyla test edilmiştir.  

Sonuç: Elde edilen bilgiler, kök hücrelerin pratikte kullanımında önemli bilgiler sağlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: kök hücre, kültür, karakterizasyon, oksidan üretimi, proteazomal akitivitesi 

İletişim: Emre BELEŞ, emrebls@hotmail.com 

Danışman: Betul KARADEMİR, Biyokimya ABD, betülkarademir@marmara.edu.tr 
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İNMELİ HASTALARDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dursun N., Erdoğan H., Baydar A., Coşkun R. 

Giriş ve Amaç: İnme, dünyada çapında görülen ölümlerin en büyük 3. sebebidir ve kalıcı sakatlığın en çok 

görülen sebebidir. İnme, ani gerçekleşen nörolojik vakaların en önemli kısmını oluşturur. Nötrofil lenfosit oranı 

(NLR), son zamanlarda birçok çalışmada kullanılan basit ve ucuz bir inflamatuar markerdır. Bu araştırmada 

hastaların nötrofil lenfosit oranları, ortalama trombosit hacmi (MPV) değerleri gibi kan sayımı parametreleriyle 

iskemik inme ve hemorojik inme arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne 

inme teşhisiyle gelen hastalar üzerinde yapılmıştır. Araştırmada toplam 102 hastanın yaş, cinsiyet, biyokimyasal 

test sonuçları ve risk faktörleri kaydedildi. Hastaların test sonuçları başvuru tarihlerinde ve bir hafta içinde 

olmak üzere iki kez kaydedildi. Hastalar klinik olarak sınıflandırıldı. 

Bulgular: Toplam 102 hastanın 41'i (%40,2) kadın, 61'i (%59,8) erkektir. Hastaların yaş ortalaması 67 (min 23-

max 89) iken, 60 hasta (%58,8) 65 yaşın üzerindedir. Klinik sınıflandırmaya göre hastaların 7'si (%6,9) TACİ (total 

anterior circulation infarct), 28'i (%27,5) POCİ (posterior circulation infarct), 20'si (%19,6) LACİ (lacunar infarct) 

ve 31'i (%30,4) PACİ (partial anterior circulation infarct) dir. Nötrofil lenfosit oranı normal aralığı 0,17 - 1,51 

iken hastaların başvuru tarihinde nötrofil lenfosit oranının ortalaması 5,48 ve bir hafta içerisindeki 2.ölçümde 

ortalaması 5,30 olarak ölçülmüştür. İlk ölçümde hastaların %10,8 normal değerde, %89,2'si ise normal değerin 

üstünde orana sahiptir. TACİ'li hastalarda NLR ortalaması 5,84,POCİ'li hastalarda 3,72, LACİ'li hastalarda 5,37, 

PACİ'li hastalarda ise 6,32'dir. 

Sonuç: Çalışma, akut inmeli hastalarda başvuru sırasındaki nötrofil lenfosit oranı yüksekliğinin daha ağır klinik 

bulgulara ve daha kötü kısa dönem prognoza işaret edebileceğini, lenfosit ve nötrofil sayılarındaki yükseklikle 

büyük damar hastalığının ilişkili olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: nötrofil lenfosit oranı, inme 

İletişim: Alican BAYDAR, baydar.alican@gmail.com 

Danışman: Prof. Dr. İpek MİDİ 
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KOLOREKTAL KANSER HASTALARININ KANSERE YAKALANMADAN ÖNCEKİ 

BESLENME VE YAŞAM TARZLARI 

Davud A., Ergenç S., Karslı M., Kolasayın M., Tunçekin İ. 

Giriş ve Amaç: Vücudun büyümesi, çalışması ve yenilenmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için insanların 

yeterli ve dengeli beslenmesi gerekmektedir. Yaşamın sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için 

beslenme bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. Yetersiz, fazla ya da yanlış yapılan beslenme alışkanlıkları 

şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp ve damar hastalıkları ve bazı organ kanserleri gibi önemli sağlık 

sorunlarına neden olabilmektedir. Kolorektal kanser; kolon ya da rektumdaki hasarlı hücrelerin kontrolsüz 

bicimde üreyerek bir kitle veya tümör oluşturmasıdır. Alkol, tütün kullanımı ve beslenme alışkanlıkları kanser 

hastalığı nedenleri arasında yer alır. Araştırmalar düzenli egzersiz yapmanın birçok kanser türünde olduğu gibi 

kolon ve rektum kanseri riskini de azalttığını göstermiştir. Bu çalışmada kolorektal kanser hastalarının kansere 

yakalanmadan önceki beslenme ve yaşam tarzları araştırılmaktadır. 

Hastalar ve Yöntem: Araştırmamız kesitsel tipte bir araştırmadır. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalına başvurmuş hastaların dosyaları taranarak kolorektal kanser 

olanların telefon numaralarına ulaşılmıştır. 10 sorudan oluşan anket araştırmaya katılmayı kabul eden 106 

kişiye telefon aracılığıyla uygulanmıştır. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların %45,3’ü sigara kullanmışken, %54,7’si kullanmamıştır. Sigara kullananların %45,8’i 20 

yıldan fazla sigara kullandığını belirtirken, %31,2’si 5 yıldan az kullandığını belirtmiştir. Ankete katılanların 

%16’sı alkol aldığını belirtirken, %84’ü hiç kullanmadığını ifade etti. Katılımcıların %26,4’ü egzersiz yaparken, 

%73,6’sı egzersiz yapmamıştır. Lifli besinler tüketmeye özen gösterenlerin yüzdesi göstermeyenlere eşit ve 

%50’dir. Katılımcıların %23,6’sı yağlı ve kalorisi yüksek besinler tüketmemeye dikkat ederken, %76.4ü dikkat 

etmemiştir. Katılımcıların %34,9’u normal kilodayken, %44,3’ü fazla kilolu ve %17’si obezdir. 

Sonuç: Kolorektal kanser riskini artırıcı birçok faktör sayılabilmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda 

beslenmenin kanser riski oluşturmada büyük paya sahip olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle beslenme ile ilgili 

basit önlemler alarak, iyi ve bilinçli yapılan beslenme hem kanser oluşumunu engellemekte, hem de kanserle 

savaşmamızda önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca aşırı kilo alma önlenerek ve düzenli egzersiz yaparak kanser 

riskini minimum düzeye indirilebileceği unutulmamalıdır. 

Anahtar Sözcükler: beslenme, kolorektal kanser 

İletişim: Muharrem KOLASAYIN, muharremkn12@gmail.com 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ümit UĞURLU, Genel Cerrahi ABD, umitugurlu@gmail.com 
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TİP 2 DİYABET HASTALARINDA KEMİK KIRIĞI RİSKİNİN İNCELENMESİ VE KALSİYUM 

ALIM MİKTARLARININ KEMİK KIRIĞI RİSKİNE ETKİSİ 

Pehlevan E., Karakurt Z.Ö., Erbayat Y., Elma Y. 

Giriş ve Amaç: Tip 2 diyabetik hastalarda kemik kırığı riskinin; kemik mineral densitesinden bağımsız olarak, 

kemik metabolizmasındaki diyabete bağlı değişiklikler sebebiyle yüksek olduğu bilinmektedir. Araştırmanın 

amacı; kemik mineral yoğunluğunun, diyetten alınan kalsiyum alım miktarlarının veya diyabet hastalığının 

komplikasyonlarının kemik kırığı riskini arttırıp arttırmadığı üzerine sonuç elde etmektir. 

Hastalar ve Yöntem: Çalışma, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde endokrinoloji 

bölümünde tip 2 diyabet şikâyetiyle başvuran(n= 75;  %50,7 erkek, %49,3 kadın) hasta üzerinde yapılmıştır. 

Gruba kırık riskini belirlemek üzere FRAX anketi ve günlük kalsiyum tüketimini hesaplamak üzere Uluslararası 

Osteoporoz Kurumu’nun kalsiyum alım anketi uygulanmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların%65,3 ünün aynı zamanda hipertansiyon tanısı bulunmaktadır.  Katılımcıların %20,0 sinin 

anne veya babasında kemik erimesi vardır, %10,7 sinin ise anne veya babası kemik kırığı geçirmiştir. Hastalara 

sorulduğunda, hastaların %8,0 i 3cm den fazla boy kısalmasının olduğunu, %13,3 ü ise boyunda 3cm den fazla 

kısalma olup olmadığını bilmediğini söyledi. 

Sonuç: Çalışmanın sonucunda tip 2 diyabet hastalığı ile kemik kırığı riski arasında önemli bir sonuç elde 

edilemedi. Serum kalsiyum, fosfor ve PTH düzeyleri, diyabetli kişilerde sağlıklı kişilerde olması gereken 

değerlerden farklı değildi. Beslenmede kalsiyum oranı yüksek kişilerde osteoporoz oranı anlamlı şekilde düşük 

olsa da, diyabet üzerinden kalsiyum alımıyla doğrudan bir ilişki kurulamadı. Araştırma tip 2 diyabetle kemik 

kırığı riski arasında doğrudan bir ilişki olmadığını göstermektedir. Bu sonuçlar; tip 2 diyabetin, kemik kırığı 

riskini, iskelet sistemine olumsuz etki etmesi yoluyla arttırdığı düşüncesini negatif yönde etkilemiş ve diyabetli 

hastalarda kalsiyum alımının önemini şüpheli duruma getirmiştir. Ancak tüm veriler ve elde edilen sonuç, halen 

devam etmekte olan araştırmanın ön bulgularıdır. 

Anahtar Sözcükler: tip 2 diyabet, osteoporoz, kemik kırığı riski, frax, kalsiyum 

İletişim: Zeynep Özge KARAKURT, zeynepkarakurt991@gmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Dilek YAVUZ, Endokrinoloji ABD 
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VASKÜLER CERRAHİ SONRASI ANASTOMOZ HATTINDA GÖRÜLEN NEOİNTİMAL 

HİPERPLAZİNİN ENGELLENMESİNDE TACROLİMUS VE ATORVASTATİN İLE 

KAPLANMIŞ SÜTUR MATERYALLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Avcı H., Güner D.C., Salhat A., Yarış E. 

Giriş ve Amaç: Atorvastatin ve Tacrolimus kaplı dikiş materyallerinin sütur sonrası anastomoz hattında gelişen 

Neointimal Hiperplazi oluşumu üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: İlk olarak çalışmaya uygun toplam 30 (otuz) erkek Wistar sıçan temin edilmiştir. Ortalama 8-

12 haftalık ve ağırlıkları 300-350 g arasında olan sıçanlar seçilmiştir.  Sıçanlar 5 gruba bölünerek çalışma 

grupları oluşturulmuştur. Sıçanlara genel anestezi cerrahi işlem öncesinde uygulanmıştır. Sıçanlarda Aorta 

retroperitoneal bölgeden orta hat laparotomisi yapılarak eksplore edilmiştir. Anastomoz yapılacak aort 

bölümünün proksimaline ve distaline bulldog klemler, inferior vena kavadan insülin enjektörü ile direk olarak 

yapılan sistemik hiperinizasyonu takiben yerleştirilmiştir. Hemen ardından abdominal aorta bistrü ile tam 

olarak transekte edilmiştir. Sonrasında dikiş matertali ile uç uca anastomoz tamamlanmıştır. Laparotomi 

insizyonu kapatıldıktan sonra sıçanlar kafeslerine alınmıştır. Postoperatif dönemde herhangi bir antiplatelet 

veya antikoagulan ajan kullanılmamıştır. Tüm hayvanlar 4 hafta sonra anestezi altında sakrifiye edilmiştir. 

Çalışmaya ve değerlendirilmeye uygun olan sıçanlar seçilmiştir. 

Bulgular: In vivo çalışmalara başlamadan önce yapılan in vitro çalışmalarda ilaç kaplı dikiş materyallerinden bir 

ay boyunca ilaç salınımının olduğu tespit edilmiş ve bu doğrultuda in vivo çalışmalara başlanmıştır. Tüm 

gruplarda operasyon başarı ile tamamlanmış ve birinci ayda sakrifikasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan histolojik 

ön değerleme sonucunda Atorvastatin ve Atorvastatin ile beraber Tacrolimus kaplı dikiş materyallerinin 

kullanıldığı sıçan gruplarında kontrol gruplarına kıyasla daha düşük derecede Neointimal Hiperplazi tespit 

edilmiştir. 

Sonuç: İlaç kaplı dikiş materyallerinin kullanılması, anastomoz hattında gelişen Neointimal Hipeplazinin 

engellenmesinde önemli bir yöntemdir. Deneyde yapılan gözlemler daha sonraki çalışmalara ışık tutucu 

niteliktedir. 

Anahtar Sözcükler: Neointimal Hiperplazi, Bypass, Stenoz, 

İletişim: Davut Can GÜNER,davutcanguner@gmail.com 

Danışman: Doç.Dr. Koray AK, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD 
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MP-308 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE GELEN SEDEF 

HASTALARINA SOSYAL DESTEĞİN, HASTALIKLA BAŞ ETME, DEPRESYON, KAYGI VE 

YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ  

Alış A., Mutlu T., Işık M., Çıkrıkçı R. 

Giriş ve Amaç: Psoriasis, lezyonlar nedeniyle kişinin okul-iş-sosyal yaşamını etkileyen, fiziksel-sosyal ve 

duygusal iyilik halini bozan bir hastalıktır. Aile ve arkadaş desteğinin güçlü olması başedebilmeyi güçlendirerek 

yaşam kalitesini olumlu etkilemektedir. Amaçlanan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psoriasis 

polikliniğinde izlenen sedef hastalarında, Çok Boyutlu Sosyal Destek (ÇBSD) algısının, hastalıkla başedebilme 

kapasitesi ve hastalığa bağlı dermatolojik yaşam kalitesine olan etkisinin araştırılması, sedef hastaları ile sedef 

harici deri hastalığı olan kontrol grubunda çok boyutlu sosyal destek algısının, hastalıkla başedebilme kapasitesi 

ve hastalığa bağlı dermatolojik yaşam kalitesi skorlarının farkının değerlendirilmesidir. Ayrıca sedef, sedef dışı 

dermatoloji hastaları ve dahiliye hastalıkları kontrol gruplarında, ÇBSD algısının, hastalıkla başedebilme 

kapasitesine etkisinin karşılaştırılmaktır. 

Hastalar ve Yöntem: MÜTF Hastanesi Dermatoloji polikliniğinde izlenen 50 psoriasis, 50 psoriasis dışı 

dermatoloji hastası ve MÜTF Hastanesi Dâhiliye polikliniğine başvuran 50 hasta alınmıştır. Tüm hastalara Türk 

toplumu için validasyonu yapılmış  “çok boyutlu sosyal destek ölçeği” ve “baş etme yolları ölçeği” 

uygulanmıştır. Ayrıca psoriasis ve diğer dermatoloji hasta gruplarına “dermatoloji yaşam kalite ölçeği” (DLQI; 

Dermatology life quality index)  de uygulanmıştır. ÇBSD anketinde düşük puan daha iyi bir destek algısını, Baş 

etme yolları ve DLQI'de ise yüksek puan, daha iyi baş edebilme becerisi ve daha iyi bir yaşam kalitesini 

göstermektedir. 

Bulgular: Sedef grubunun DLQI skorları diğer dermatoloji hastalarından anlamlı derecede yüksektir (32,1 ve 

28,3, p=0.017). Baş etme yolları skorunda, en yüksek skora sedef hastaları ulaşmıştır(Ortalama 98,2). Bu oran 

kontrol grubunda 94,8 olarak saptanmıştır ancak istatistiksel olarak anlamsızdır (p=0.22). 

Sonuç: DLQI sedeflilerde diğer dermatoloji hastalarına göre anlamlı boyutta iyi olarak saptanmıştır.  Bunun 

muhtemel nedeni seçilen hasta grubunun iyi kontrol edilen ve etkin tedavi alan hasta grubu olmasıdır. ÇBSD, 

algısının tüm gruplarda eşit olması, toplumsal desteğin hastalıktan bağımsız olarak iyi olduğunu göstermektedir. 

Başetme yolları skorunun istatiksel olarak anlamsız olmakla birlikte sedef hastalarında daha yüksek olması ise 

kronik hastalık olması nedeniyle, hastaların başetme yöntemleri geliştirmesiyle açıklanabilir. Bulgular sedef 

hastalarında, etkin tedavi, yakın izlem ve güçlü sosyal desteğin yaşam kalitesini olumlu etkilediğini ve 

hastalıkla başedebilmeyi kolaylaştırdığını desteklemektedir. 

Anahtar Sözcükler: sedef, psoriasis, dermatoloji, cilt sağlığı 

İletişim: Azad ALIŞ / alisazad21@gmail.com / 05425982142 

Danışman: Prof.Dr. Tülin ERGUN, Dermatoloji ABD, tulinergun@gmail.com 
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MP-309 

YEDİ – ON İKİ YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA EKRAN BAŞINDA GEÇİRİLEN SÜRE VE 

İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

Alaca E., Camcı A.G., Savrin Ö., Tekinemre F. 

Giriş ve Amaç: Son yıllardaki hızlı teknolojik gelişmeler, çocukların da yaşamlarında büyük oranda yer ettiği 

gözlenmiştir. Araştırmalar çocuklarda televizyon izleme yaşının ikiye düştüğü ve Türkiye’de 06-15 yaş 

grubundaki çocukların bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanım oranlarının arttığını ortaya koymuştur. Bu 

çalışmanın amacı, ekran başında geçirilen sürenin ortaya konması, bu süre ile sosyodemografik değişkenler ve 

davranış bozuklukları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Çalışmaya bir devlet biri özel olmak üzere iki tane 

ilkokulda yapılmıştır. Ekran başında geçirilen süre, sosyodemografik değişenler ve davranış bozuklukları 

ebeveynler tarafından doldurulmuştur. Veriler tanımlayıcı istatistikler ile özetlenerek, kategorik değişkenler 

arasındaki ilişkiler ki kare ve Fisher testleri ile analiz edilmiştir. p<0.05 istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak 

kabul edilecektir.  

Bulgular: Araştırmamıza katılan çocukların 1 saatten fazla televizyon, bilgisayar, akıllı telefon, video oyun 

başında geçirme yüzdeleri sırasıyla; % 77 - %51,7 - %42 - %26’dır. Bir saatten az bilgisayar kullanan çocukların 

%20,5’inde hareketlilik, %21,6 dikkatsizlik, %20,4’ünde sinirlilik, %9,6’sında kural uymama görülürken; bir 

saatten fazla bilgisayar kullanan çocuklarda oranların artarak % 39,7’sinde hareketlilik, %32,5’inde dikkatsizlik, 

%35’inde sinirlilik, %30’unda kural uymama olduğu görülmüştür. Bir saatten az televizyon izleyen çocukların 

%9,6’sında hareketlilik, %12sinde dikkatsizlik, %12’sinde sinirlilik, %4,8 kural uymama görülürken; bir saatten 

fazla televizyon izleyen çocuklarda bu oranın artarak %50’sinde hareketlilik, %42’sinde dikkatsizlik, %43’ünde 

sinirlilik %34’ünde kural uymama olduğu görülmüştür. Bir saatten az telefon oynayan çocukların %35’inde 

hareketlilik, %33,7 dikkatsizlik, %35 sinirlilik, %22,8 kural uymama görülürken 1 saatten fazla telefon oynayan 

çocuklarda oranların azalarak %25,3ünde hareketlilik, %20’sinde dikkatsizlik, %20’sinde sinirlilik, %15,6’sında 

kural uymama olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Çocuklarda bilgisayar ve televizyon kullanımı arttıkça hareketlilik, dikkatsizlik, sinirlilik, kural uymama 

gibi davranış bozukluklarının arttığı gözlenmiştir. Telefon kullanımı arttığında ise bu davranış bozukluklarının 

görülme oranları azalmaktadır. Artan televizyon kullanımına bağlı olarak görülen davranış bozuklukları oranı; 

artan bilgisayar kullanımına bağlı olarak gelişenden daha fazladır. 

Anahtar Sözcükler: ekran bağımlılığı, çocuklarda davranış bozukluğu 

İletişim: Fatma TEKİNEMRE, ftekinemre@gmail.com 

Danışman: Prof. Dr. N. Pınar AY, Halk Sağlığı ABD, npay@marmara.edu.tr 
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MP-310 

SPİNA BİFİDALI HASTALARDA OTURMA DENGESİ İLE ÜST EKSTREMİTE 

FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Başkaya Ş.Ö., Çiçek C., Devecioğlu G., Honaç Ö. 

Giriş ve Amaç: Spina bifida, omurilikte meydana gelen bir gelişim bozukluğudur ve çocuklarda ikinci en sık 

engellik nedenidir. Omurilikteki hasara bağlı olarak bazı organlar görevini tam olarak yerine getiremez; idra-

gayta inkontinansı, yürüme becerisinde sorunlar, hidrosefali ve gergin omurilik önemli sorunlardır. Hastaların 

bir bölümü yürüyebilirken bir bölümü yürüyemez. Yürüyemeyen hastaların da oturma dengelerinde ve üst 

ekstremite kullanımlarında sorunlar görülmektedir. Araştırmanın amacı; hastaların lezyon seviyesine göre 

ambulasyon becerisi, oturma dengesi, üst ekstremite motor fonksiyon becerilerini karşılaştırmaktır. 

Hastalar ve Yöntem: Araştırmaya Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Bölümü’ndeki 4-12 yaş aralığında bulunan 83 spina bifida tanılı hasta ile yaş ve cinsiyet 

açısından eşleştirilmiş 42 sağlıklı kontrol katılmıştır. Hoffer kriterleri esas alınarak hastaların ambulasyon 

becerileri (ev içi ambule, toplum içi ambule, töropatik ambule, non-ambule) gruplandırılmıştır. Üst ekstremite 

fonksiyonları 9 delik tahta testi (DDTT), kutu blok testi (KBT) ve dinamometre ile değerlendirilmiştir. Veriler 

spss 16 programında toplanarak istatistiksel inceleme yapılmıştır. 

Bulgular: Spina bifida hastalarında aynı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı kontrollere göre DDTT, KBT ve el kavrama 

gücünde belirgin gerilik saptanmıştır (p<0,01). Bu grupta lezyon seviyesi arttıkça (ambulasyon azaldıkça) üst 

ekstremite becerisi azalıp (p<0,05), oturma dengesi bozulmaktadır (p<0,01). 

Sonuç: Spina bifidalı çocukların klinik değerlendirmesinde sadece yürüme becerileri değil oturma dengesi ve 

üst ekstremite fonksiyonları da değerlendirilmelidir. Lezyon seviyesi yükseldikçe oturma dengesi ve el 

becerisinin de geri olacağı ve rehabilitasyon sırasında bu fonksiyonlar üzerine de yoğunlaşılması gerektiği 

unutulmamalıdır. 

Anahtar Sözcükler: sipina bifida, üst ekstremite motor fonksiyon becerisi, lezyon seviyesi, ambulasyon 

İletişim: Şule Özge BAŞKAYA, baskaya.suleozge@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. N. Evrim KARADAĞ SAYGI, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, evrimkaradag4@hotmail.com 
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MP-311 

ORAL YOLLA VE TÜPLE BESLENEN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA NÜTRİSYONEL 

DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yurtsever F., Enginar N., Gezici K., Çavuşoğlu G. 

Giriş ve Amaç: Serebral palsi (SP); gelişimini sürdürmekte olan beyin dokusunda oluşan hasar sonucu ortaya 

çıkan kalıcı hareket ve postür bozukluğudur. Serebral palsili çocukların çoğunda büyüme ve gelişmeyi etkileyen 

beslenme problemleri görülür. Bu çalışmada tüple veya oral yolla beslenen bir grup SP’li çocuğun nütrisyonel 

durumları değerlendirildi. 

Hastalar ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi, FTR ve Çocuk Nörolojisi kliniklerine 

başvuran 26 SP’li çocuk (11K, 15E) değerlendirmeye alındı. Ebeveynlere, çocukların nörolojik ve beslenme 

durumlarını belirlemek ve beslenme şeklinin sosyal hayata etkilerini değerlendirmek amacıyla açık ve kapalı 

uçlu sorulardan oluşan anket yüz yüze uygulandı. Çocukların boy, kilo, ekstremite uzunlukları ve cilt kıvrımı 

kalınlıklarını içeren antropometrik ölçümleri yapıldı. Kaba Motor Fonksiyonel Sınıflama Sistemine (KMFSS) göre 

SP’nin seviyeleri belirlendi. Oral yolla beslenen çocukların ailelerinden 3 günlük yemek listesi; tüple 

beslenenlerin ailelerinden mama markaları ve günlük tüketilen mama miktarı alınarak çocukların aldıkları 

günlük kalori miktarı hesaplandı. Veriler SPSS 20.0 programında analiz edildi. 

Bulgular: Çalışmada oral yolla (13) ve tüple (13) beslenen hastalar arasında cinsiyete bağlı anlamlı bir fark 

gözlenmemiştir (p>0,05). KMFSS’ye göre 5 çocuk seviye III, 8 çocuk seviye IV, 13 çocuk seviye V SP’lidir. Tüple 

beslenen çocukların triseps, abdomen, suprailiak, göğüs cilt kıvrımı kalınlıkları ve vücut kitle indeksleri, 

istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, oral yolla beslenenlere göre daha yüksek çıkmıştır. Oral yolla 

beslenen çocukların ailelerinin, tüple beslenenlerin ailelerine göre çocuklarının beslenmesi için ayırdıkları 

vaktin daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Malnütrisyon serebral palsililerde yaygın olarak görülmektedir. Tüple beslenenlerin ve oral 

beslenenlerin nütrisyonel durumları ve gelişme parametreleri farklılık göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Serebral palsi, gastrostomi tüpü, antropometrik ölçüm 

İletişim: Fulya YURTSEVER, y-fulya@hotmail.com 

Danışman: Prof.Dr. Gürsu KIYAN, Çocuk Cerrahisi ABD, gursukıyan@marmara.edu.tr 
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MP-312 

ANNENİN GEBELİKTE YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARININ ÇOCUĞUNDAKİ 

PSİKİYATRİK BELİRTİ VE TANILARLA İLİŞKİSİ 

Adalı E., Ak D., Erdoğan E., Yazıcı C. 

Giriş ve Amaç: Hamilelik sürecinde gelişen ve ilerleyen dönemde çocuklarda psikiyatrik sorunlara neden olan 

hastalıkların bir kısmı önlenebilir olup, çocuklarda psikiyatrik hastalıklarda önlem ve erken tedavi için anne-

çocuk hastalıkları arasındaki ilişkinin ortaya konması gerekmektedir. Araştırmamızın amacı, gebelerin hamilelik 

sürecinde yaşadığı psikiyatrik ve medikal hastalıkların ergen ve çocuklar üzerinde yaptığı etkileri belirlemektir.  

Hastalar ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Vakfı’nda görülmüş çocuk ve ergen psikiyatrisi hastalarının 

annelerinin gebelikte yaşadığı medikal ve psikiyatrik hastalıkların retrospektif dökümü yapıldı ve çocukların 

tanılarıyla ilişkisi araştırıldı. Elektronik ortamda 139 dosya tek tek tarandı, hamilelik öyküsü medikal ve 

psikiyatrik açıdan pozitif olan anneler ve çocuğa ait veriler veri tabanına işlendi. Veriler parametrik ve non-

parametrik testlerle analiz edildi. 

Bulgular: Gebelikte psikolojik-psikiyatrik bozukluklar (n=29, %72,5), diğer organik hastalıklara göre (n=11, 

%27,5) anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (P=0.0001). Araştırmamızın sonucunda gebelik esnasında psikolojik 

hastalığı olan kadınların çocuklarında DEHB görülme oranı %37,931;  otistik spektrum görülme oranı %10,344; 

anksiyete-depresyon görülme oranı %34,483; diğer hastalıkların görülme oranı %20,0 olarak bulunmuştur.  

Çocuğun psikiyatrik tanısı ile annelerin gebelik tanıları arasında anlamlı ilişki saptanamamıştır. 

Sonuç: Gebelik sürecinde anneler yüksek oranda psikolojik-psikiyatrik bozukluklar sergilemektedir. Daha geniş 

örneklem ve kontrol grubu ile söz konusu etkilerin belirleyicilerin saptanması gerekmektedir. Perinatal 

dönemde ruh sağlığı hizmetlerine gereken önem verilmelidir. 

Anahtar Sözcükler: gebelik, çocuk sağlığı, psikiyatri, çocuk psikiyatrisi, ergenlik 

İletişim: Embiye ADALI, cemyazici1993@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Osman SABUNCUOĞLU, sabuncuoglu2004@yahoo.com 
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MP-313 

GASTRİK BYPASS VE TÜP MİDE AMELİYATLARININ ETKİNLİKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI  

Metin M.C., Çolak B.Ç., Filizoğlu N., Kamacı İ. 

Giriş ve Amaç: Obezite, diyabet, koroner kalp hastalığı, osteoartrit, inme gibi hem morbiditeye hem de 

mortaliteye sebep olan prevalansı dünya çapında giderek artan bir hastalıktır. Bariatrik cerrahi morbid obezite 

tedavisinde en etkili ve kalıcı yöntemdir. Morbid obezite tedavisinde gastrik bypass ve “sleeve gastrektomi” 

cerrahi olarak en sık başvurulan yöntemlerdir. Retrospektif olarak hastaların dosyaları ve labaratuvar kayıtları 

üzerinden yapılan çalışmada gastrik bypass ve “Sleeve” gastrektomi ameliyatı olmuş hastaların kilo kayıplarının 

ve metabolik değerlerinin (3. ve 6. aylarda ve son ölçüm sonuçları ile) araştırılması, iki ameliyatın etkinliğinin 

kilo kaybı ve metabolik değer açısından değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesinde verilerine sağlıklı 

ulaşılabilen hastalar arasından karşılaştırılma yapılabilmesi amaçlı 20 gastrik bypass ve 20 sleeve gastrektomi 

ameliyatı olmuş hasta seçilerek yapıldı. Hastaların ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 3. ve 6. ay ve 15 Nisan-15 

Mayıs tarihleri arasındaki son değerlerine hastanenin bilgi işlem sisteminden ulaşıldı. Bu bilgiler istatistik 

programı kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular: Hastaların ameliyat öncesi vücut kitle indeksi (VKİ) ortalaması 46.56 kg/m2, ulaşılabilen hastaların 

ameliyat sonrası VKİ ortalaması 31.57 kg/m2 bulundu. Ameliyat öncesi ve sonrası VKİ değişimi 15,79 kg/m2 

(p=0.000) olarak saptandı. Gastrik bypass ameliyatı olan hastalarda ortalama VKİ değişimi 16.19 kg/m2, sleeve 

gastrektomi olan hastalarda VKİ değişimi 14.12kg/m2 olarak belirlendi. Gastrik bypass ve sleeve gastrektomi 

olan hastaların kendi aralarında yapılan incelemede VKİ değişimlerinde anlamlı bir değişim bulunmadı. 

Metabolik parametrelein değerlendirilmesinde her iki grupta da HbA1c değerlerlerinde azalma tespit edilirken 

gastrik bypass grubunda bu eğilim daha fazlaydı. 

Sonuç: Morbid obezite tedavisinde sıklıkla kullanılmakta olan gastrik bypass ve sleeve gastrektomi fazla 

kiloların kaybı ve metabolik parametreler açısından bizim çalışma sonuçlarımızda da literatürle uyumlu olarak 

etkin tedavi yöntemleri olarak bulunmuşlardır. HbA1c gibi önemli bir parametre açısından bakıldığında gastrik 

bypass daha belirgin azalmaya neden olmuş, bu veride diabetin eşlik ettiği morbid obez hastalarda gastrik 

bypass yönteminin etkin olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Gastrik bypass, sleeve gastrektomi 

İletişim: Murat Can METİN, m.canmetin@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Asım CİNGİ, asimcingi@gmail.com 
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MP-314 

LAMOTRİJİNİN FARKLI DOZLARDAKİ ANTİDEPRESİF ETKİNLİĞİNİN SIÇANLARDA 

KARŞILAŞTIRILMASI  

Yıldırım H.G., Eroğlu G.D., Karaduman İ., Yıldız M.O. 

Giriş ve Amaç: Bipolar bozukluk, kullanılan farklı tanımlara bağlı olarak, %1 ila %4 arasında bir sıklıkta bulunan 

kronik bir hastalıktır. Major depresif bozukluğa kıyasla, bipolar bozuklukta görülen depresif belirtiler ve 

depresif ataklar antidepresif ilaçlara daha az yanıt vermekte, duygudurum dengeleyicilere verilen yanıt da 

genellikle çok yeterli olmamaktadır. Bazı antiepileptik ilaçların, özellikle lamotrijinin bu alanda etkinliği ile 

çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Hâlihazırdaki görüş, lamotrijinin bipolar depresyonun koruma sağaltımında 

etkili olduğu ancak akut dönemlerdeki etkinliğinin yeterince gösterilemediği yönündedir. Lamotrijinin titrasyon 

ile dozunun yükseltilmesi gerektiğinden, yani etkili doza kısa sürede ulaşılamıyor olduğu için, akut dönem 

çalışmalarının süresinin ortaya çıkacak etkiyi göstermeye yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu çalışmada 

lamotrijinin farklı dozlardaki akut antidepresif etkinliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Kısa sürede daha yüksek 

dozlara ulaşılan durumlarda lamotrijinin antidepresif etkisinin ortaya çıkacağı, çalışma sonunda daha düşük doz 

kullanılan bireylerden daha iyi bir etkinlik sağlanacağı düşünülmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Dişi Wistar Albino sıçanlar (n=30) üç gruba ayrılmıştır. Kullanılacak Lamotrijin dozu daha 

önce yapılmış benzer çalışmalarda kullanılan doz dikkate alınarak belirlenmiştir. İlk gruba 16mg/kg, ikinci 

gruba 32mg/kg Lamotrijin, DMSO içinde çözündürülerek 1ml çözelti olarak IP yolla verilmiştir. Kontrol grubuna 

ise 1 ml DMSO verilmiştir. Enjeksiyondan 1 saat sonra sıçanlara forced swimming test uygulanmıştır. Veriler 

SPSS programına girilerek analiz edilmiştir. 

Bulgular: 32mg/kg dozda Lamotrigine alan sıçanlar ortalama 14 dk 45 sn, 16mg/kg dozda Lamotrigine alan 

sıçanlar 17 dk 21 sn ve kontrol grubundaki sıçanlar 11 dk 15 sn boyunca yüzmüşlerdir.  

Sonuç: Lamotrijinin yüksek dozda verilmesi ile antidepresif etkinliği arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Lamotrijin, bipolar bozukluk tedavisi 

İletişim: Hale Gülçin YILDIRIM, hgulcinyildirim@hotmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Kaan KORA, koralar@superonline.com 
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MP-201 

SELİMİYE AİLE SAĞLIK MERKEZİ’NE BAŞVURAN KİŞİLERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI 

HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Akçam G., Gürlü M.E., Çankaya İ.      

Giriş ve Amaç: İlaç ulaşılabilirliğinin kolaylaştığı günümüzde, akılcı ilaç kullanımı önemli bir kavram haline 

gelmiştir. Tedavinin etkili olabilmesi için doğru teşhis ve doğru ilaç dışında, ilacın bilinçli kullanılması 

gerekliliği kaçınılmazdır. Özellikle, bilinçsizce kullanılan antibiyotikler sonrası, bakterilerin antibiyotik 

tedavisine direnç kazanması tehlikeli bir sorundur. Bu çalışma, Marmara Tıp Fakültesi 2. Sınıf A-1 grubu 

tarafından, halkın ilaç kullanımı hakkındaki bilinç durumunu görmek, ilaç kullanımına etki eden faktörleri 

belirleyebilmek ve akılcı ilaç kullanımının önemine dikkat çekmek amacı ile yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: İlaç kullanım davranışlarının; cinsiyet, kronik hastalık geçirip geçirmeme, eğitim durumu, 

medeni hal ve yaş bağımsız değişkenleri ile etkileşiminin incelendiği tanımlayıcı araştırmaya, Selimiye Aile 

Sağlık Merkezi’ne başvuran 18 yaş ve üzeri, 120 kişi dâhil edilmiştir. Araştırma hedeflenen katılım sayısına 

ulaşmıştır, katılım oranı %100’dür. Gönüllülerin seçiminde gelişigüzel örnekleme metodu kullanılmıştır. Anket 

32 sorudan oluşmaktadır ve verilen yanıtlar SPSS programı aracılığıyla bağımlı ve bağımsız kategorik 

değişkenleri karşılaştırmak için Ki Kare ve Fisher Exact testi ile ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Bu araştırmada 

anlamlılık sınırı p=0,05 kabul edilmekte olup, araştırma için Marmara Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay 

alınmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların %57,5’i kadın, %42,5’i erkektir ve yaş ortalaması 51,23’tür. Kronik hastalığı 

olmayanların, kronik hastalığı olanlara göre daha fazla ilaç biriktirdiği sonucuna ulaşılmıştır(Ki kare, p=0,037). 

Ayrıca, bekâr olanların evli olanlara göre daha fazla kullanılmamış veya yarım kalmış ilaç biriktirdiği 

anlaşılmıştır(Ki kare, p=0,015). Kronik hastalığı olan katılımcıların, hastalık durumunda sağlık görevlilerine 

başvurma davranışı daha sık gözlenmiştir(Fisher Exact, p=0,026). İlaç temini sırasında reçetede yazılandan 

farklı olarak, eczacının önerdiği eşdeğer ilacı (farklı firmaların aynı etken maddeli ilacı) kabul etme davranışı 

ile eğitim seviyesi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur(p=0,025). 

Sonuç: Araştırma sonucunda akılcı ilaç kullanım davranışlarının eğitim seviyesi, medeni hal, yaş, kronik hasta 

olup olmamakla ilişkisi gözlenmiştir. İleride, hastaları bilinçlendirmek adına ilaç kullanımıyla ilgili eğitimler 

düzenlenebilir. 

Anahtarlar Sözcükler: ilaç, akılcı, hasta 

İletişim: Gökçe AKÇAM, gokce532@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Yaşar KESKİN, Halk Sağlığı ABD, keskinyasar@yahoo.com 
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MP-202 

SOSYO-EKONOMİK DURUMUN SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARINA ETKİSİ 

Canbaz B., Cangüt B., Gidener T., İriş M.     

Giriş ve Amaç: Toplumumuzda çeşitli sosyolojik ve ekonomik durumlardan bireyler mevcuttur. Aynı zamanda 

bu bireylerin gündelik beslenme, spor yapma, diş fırçalama gibi sağlıklı yaşam davranışlarında da benzer ve 

farklı özellikler bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmanın amacı bireylerin sosyoekonomik durumlarının sağlıklı 

yaşam alışkanlıkları üzerine etkilerinin ne derecede olduğunu ve bunlar arasındaki ilişkiyi saptamaktır. 

Gereç ve Yöntem: Gerekli ön çalışmalar yapıldıktan sonra oluşturulan 31 tane kapalı uçlu sorudan oluşan 

anket, Kadıköy Belediyesi sınırları içerisinde rastgele seçilen 4 Aile Sağlık Merkezi’ne başvuran hastalara 

uygulanmıştır. Anket 302 kişinin katılımıyla yapıldı ve veriler SPSS 20.0 programında değerlendirildi. 

Bulgular: Araştırmaya katılan 302 kişiden %52’si erkek %48’i kadın olup yaş ortalamaları  43.3 ± 0.1 idi. 

Katılımcılara hane başına düşen aylık gelirleri sorulduğunda; %5.1’i 900 TL’den az, %36.6’sı 900-1800 TL 

arasında , %35.7’si 1800-3000 TL arasında, %12.1’i 3000-5000 TL arasında ve %11.0’ı 5000 TL’den fazla 

gelirlerinin olduğunu söyledi. Gelir seviyesi ile birlikte sağlıklı beslenme davranışları karşılaştırıldı ve gelir 

seviyesi düştükçe fast-food tüketiminin ve sağlıksız beslenmenin arttığı görüldü (p<0.05). Benzer şekilde gelir 

seviyesi ile egzersiz yapma sıklığı karşılaştırıldı ve gelir seviyesi arttıkça egzersiz-spor aktivitelerinin arttığı 

saptandı (p<0.05). Daha sonra katılımcılara eğitim durumları sorulduğunda %15.2’si ilkokul, %5.1’i ortaokul, 

41.8’i lise, %34.2’si üniversite mezunu olduğunu % 3.8’i ise yüksek lisans eğitimi gördüğünü söyledi. Eğitim 

durumları ile sigara kullanımı karşılaştırıldı ve eğitim durumunun sigara içmek ya da içmemek üzerine bir 

etkisinin olmadığı ortaya kondu (p>>0.05). 

Sonuç: Toplumun sosyoekonomik durumun çoğu sağlık davranışı üzerinde etkili olduğu saptandı. Egzersiz 

yapma, duş alma, diş fırçalama, sağlıklı beslenme gibi olumlu davranışların gelir düzeyi, meslek grubu ve eğitim 

durumuyla çok yakından ilişkili olduğu; ancak sigara ve alkol kullanımı gibi kötü alışkanlıkların sosyoekonomik 

parametrelerle ilişkisinin çok az olduğu, özellikle sigara kullanımın toplumun her kesimine neredeyse eşit 

dağıldı görüldü. 

Anahtar Sözcükler: sosyoekonomik durum, sağlık davranışı, beslenme, egzersiz, sigara, alkol, gelir, eğitim 

İletişim: Tolga GİDENER, tolgagidener@gmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Göğüs Cerrahisi ABD, drmustafayuksel@gmail.com 
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MP-203 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HASTA-HEKİM İLİŞKİSİNE YÖNELİK TUTUMU 

Aydoğdu B., Ecin S., Kasapoğlu H., Tarı I. B.       

Giriş: Hasta-hekim ilişkisi kaliteli sağlık hizmeti sunumunda merkezi role sahiptir Hasta-hekim ilişkisinin niteliği 

hasta memnuniyetini olduğu kadar hasta ile ilgili çeşitli biyolojik ve psikososyal sonuçları da etkiler. 

Araştırmanın amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) 3. 

sınıf öğrencilerinin hasta hekim ilişkisine yönelik tutumunu ölçmek, bu tutumu etkileyen faktörleri 

belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel olan araştırmanın evreni MÜTF ve AÜTF üçüncü sınıf öğrencileridir. Literatürde 

kullanılmış, Türkçe geçerlik güvenirliği yapılmış likert tipi anket uygulanmıştır. Örneklem yapılmamış, evrenin 

tümüne ulaşılması hedeflenmiştir. AÜTF'de toplam 67 üçüncü sınıf öğrencisinden 51’i (%76,11) araştırmaya 

katılmıştır. MÜTF'den toplam 121 üçüncü sınıf öğrencisinden 99’u (%81,8) araştırmaya katılmıştır. Genel katılım 

%79,7'dir Veriler, SPSS 20.0 programında ki kare testi ile analiz edilmiştir. İstatiksel önemlilik düzeyi olarak 

p=0,05 alınmıştı. Likert skalasında kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum ve az da olsa katılmıyorum 

puanlamaları katılmıyorum; az da olsa katılıyorum, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum puanlamaları 

katılıyorum şeklinde gruplanarak ki kare testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %46,6’sı kız , %53,3’ü erkektir. Hasta-hekim ilişkisine yönelik 

tutumda kızlar ve erkekler arasında istatiksel olarak önemli fark yoktur. ’Hastalar için en doğru olan sağlık 

durumları hakkında kendilerine ayrıntılı bir açıklama yapılmamasıdır.’ önermesine katılanların oranı anne veya 

babası doktor olanlarda %45, anne veya babası doktor olmayanlarda %20dir (Fisher's Exact Test, p=0,022). 

Ailesinde kronik hastalık olanlarda %32,4 olmayanlarda %15.2dir (x2=6,187 p=0,013). MÜTF’de okuyanların 

%45,5’i AÜTF’de okuyanların ise %62,7’si ‘Hasta yetkinin her zaman hekimin elinde olduğunun farkında 

olmalıdır.’ önermesine katılmıştır (x2=4,028 p=0,045).  Ailesinde kronik hastalık olanların %63,4’ü olmayanların 

%45,6’sı hastaların hekimlerine güvenmesi ve kendi başlarına sağlık durumları hakkında bilgi edinmeye 

çalışmamaları gerektiğini belirtmiştir(x2=4,775 p=0,029).  Anne veya babası doktor olanların %30’u olmayanların 

%12,3’ü eğer hekim tanı ve tedavide gerçekten iyi ise hastayla nasıl bir ilişki kurduğunun bir önemi 

kalmayacağını belirtmiştir(Fisher's Exact Test, p=0,81). 

Sonuçlar: Araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin hasta-hekim ilişkisine yönelik tutumunun anne-babanın 

doktor olması, ailesinde kronik hastalık olması gibi faktörlerden etkilendiği saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Doktor, anne, baba, kronik hastalık, tedavi, açıklama 

İletişim: Sena ECİN, senaecin@gmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Şanda ÇALI, Halk Sağlığı ABD, sandacali@superonline.com 
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MP-204 

AİLE HEKİMLERİ VE PEDİATRİSTLERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNE BAKIŞ AÇISI      

Güven F.B., Geyik Ş., Fansa S., Çelebi İ.K., Öztürk E.N. 

Giriş: Çocukluk çağı obezitesi Türkiye’de ve dünya çapında gittikçe artan bir tehlike olarak tanımlanmaktadır. 

Çocukluk çağı obezitesi ile mücadele de hekimlerin görüş ve tutumları önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı İstanbul’da Güney Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastanelerde görev yapmakta olan pediatrist ve aile 

hekimlerinin çocukluk çağı obezitesine yaklaşımının ve tutumlarının değerlendirilmesi,  bu tutumun çocukluk 

çağı obezitesi tedavisindeki yerinin ve öneminin tartışılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma pediatristlerin ve aile hekimlerinin çocukluk çağı obezitesine bakış açılarını 

belirlemek amacıyla, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma 

Hastanesinde yapılmıştır. Üçü açık uçlu, yirmi biri çoktan seçmeli olmak üzere toplam 24 soru içeren anketten 

145 adet dağıtılmış ve 137 adet dönüt alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21 programı ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların % 32’si (n=44) erkek , %68’i (n=93) kadındır. AH’leri katılımcıların %37’sini pediatristler 

de %63’ünü oluşturmaktadır. Hekimlerimizin ancak %45’i (n=61) kendini tedavi için hazırlıklı hissettiğini 

belirtmiştir. Farklı kültürdeki hastalarda zorlanacağını ise ancak %13,3’ü belirtmiştir. Buna rağmen hekimler 

%64,7 (n=90) oranında poliklinikte tanı ve tedavi için yeterli vakit bulamadıklarını ve %68’i kilolu ya da obez 

çocukları sevk edeceğini %20’si (n=28) ise gerekli vakit bulduklarını bildirmiştir.  Araştırmaya katılan hekimlere 

tanı yöntemi olarak ne kullandıkları sorulduğunda  %59,7’si (n=83) “‘Yaşa göre persantil’ eğrilerini“ 

kullanmışlardır. Kadın hekimler kilolu ya da obez çocuklarını daha az sevk ederek sürekli danışmanlık ve tedavi 

vermeye çalışmaktadır (%75,3 versus %53,7 p=0,029). Pediatristler aile hekimlerine göre çocukluk çağı 

obezitesinin erişkinlerden daha kolay tedavi edeceklerini düşünmekte  (%40 versus %22 p=0,05) ve kendilerini 

daha hazırlıklı hissetmekteyken (%54 versus %20 p=0,02) AH’leri bilgi vermeye daha çok vakit ayırdıklarını 

söylememişlerdir. 

Sonuç: Hekimlerimiz çoçukluk çağı obezitesini çok önemli bir hastalık olarak değerlendirmelerine rağmen 

kendilerini tanı/tedavi konusun da yeterli bulmamakta ve daha çok bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bununla 

beraber hekimlerimizin büyük kısmı zaman ve tedavi çeşitsizliği konusunda sıkıntı çekmektedir. 

Anahtar Sözcükler: çocukluk çağı obezitesi, hekimlerin yaklaşımı 

İletişim: Furkan Batuhan GÜVEN, furkanbatuhang@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Pemra ÜNALAN, Aile Hekimliği ABD 
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MP-205 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KADINA YÖNELİK 

CİNSEL ŞİDDET VE KÜRTAJ HAKKINDAKİ TUTUMLARI 

Aslan E., Çiçek N., Kaya E., Şenkal E., Zalmai S.    

Giriş ve Amaç:  ABD’de 2010 yılında yapılan araştırmaların verilerine göre kadınların %18,4’ü hayatlarının 

belirli bir döneminde cinsel saldırıya maruz kalmıştır. Cinsel saldırı yaşayan kadınlar cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar, psikolojik bozukluklar, dışlanma, fiziksel şiddet gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Kadına yönelik 

cinsel şiddet de böylece kadının önemli bir halk sağlığı sorunu olmuştur. Kadının merkezde olduğu diğer bir halk 

sağlığı sorunu ise kürtajdır. Sağlıklı kürtaja ulaşmanın zor olduğu bölgelerde ise sağlıksız kürtaja yönelim 

görülmektedir. Bu çalışmanın amacı kadına yönelik şiddet ve kürtaj konusunda Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi öğrencilerinin düşüncelerini ve bunu etkileyen durumları belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Tıp Fakültesi öğrencilerinden %98 güven aralığında 328 kişilik basit rastgele 

örneklem seçilmiştir. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma Ocak ve Mart 2014 tarihleri arasında 297 katılımcıyla 

tamamlanmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri yaş, cinsiyet, dönem, memleket, daha önce cinsel şiddet 

yaşamış olma, daha önce cinsel şiddet ve kürtaj yaşayan tanıdığa sahip olmadır. Bağımlı değişkenler ise cinsel 

saldırı ve kürtaj hakkında tutumlardır. Katılımcılara 37 çoktan seçmeli soru yönlendirilmiştir. Anketler kişiler 

tarafından doldurulmuştur. Veriler IBM SPSS Statistics Version 22 programıyla analiz edilmiştir. Önce tüm 

soruların tanımlayıcı istatistiği alınmış sonra kategorik değişkenlerde Ki-kare testi, sürekli değişkenlerde Mann-

Whitney U testi kullanılmıştır.( p<0.05) 

Bulgular: Araştırma grubunun %56,6’sı kadın (n=168), %43,4’ü (n=129) erkektir. Yaş ortalaması ise 2,073 

standart sapma ile 21,6’dır. Katılımcıların %89,6’sı (n=266) daha önce cinsel şiddet yaşamadıklarını 

belirtmişlerdir. Türkiye’de uygulanan yasalara göre mağdurun bakire olması saldırganın cezasına etki 

yaratmazken katılımcıların %21,3’ü (n=63) mağdurun bakire olmasının cezayı ağırlaştırması gerektiğini 

söylemiştir. Katılımcıların %40,7’si (n=120) kürtajın yasal süresini uzatılması gerektiğini düşünmektedir. %86,1’i 

ise (n=255) kürtaj yasağının yapılan sağlıksız kürtajları arttıracağını belirtmiştir. Araştırma sonuçları kadınların 

%11,5’inin (n=19) daha önce cinsel saldırıya maruz kaldığını göstermiştir. Kadın olma ve cinsel saldırıya uğrama 

arasında anlamlı bir ilişki çıkmıştır. 

Sonuç: Araştırma sonuçları çoğunluğun mağdurun bakire olma, açık giysiler giyme, seks işçisi olma durumlarının 

saldırganın cezasına etki etmemesi gerektiğini düşündüğünü göstermektedir. Kürtajın yasaklanmasının ise 

sağlıksız kürtajları arttıracağı düşüncesi sonucu çıkmıştır. 

Anahtar Sözcükler: kadın, cinsel şiddet, kürtaj 

İletişim: Eda KAYA, edakaya93@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Emel LÜLECİ, Halk Sağlığı ABD, nimetemel@gmail.com 
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MP-206 

YENİ DOĞUM YAPMIŞ ANNELERİN, ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞILARI HAKKINDAKİ 

BİLGİLERİ 

Aygan M.Y., İğneci E., Berberoğlu D.M., Uluman Y.B.      

Giriş ve Amaç: Aşı ile korunulabilir hastalıkların morbiditesi çocukluk çağı için önemlidir. Toplumsal 

bağışıklama için aşılama hizmetlerine ailelerin tam katılımları gereklidir. Aşılar ülkemizde birinci basamakta 

ücretsiz sunulmasına rağmen zaman zaman aşılama oranlarında istenilen hedeflere ulaşılamamaktadır. 

Araştırmamızda yeni doğum yapmış annelerin bebeklerinin aşılanması hakkındaki bilgileri araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Nisan 

2014’te yeni doğum yapmış gönüllü 162 anneden yüz yüze anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Veriler SPSS 

11.0’de; Ki-Kare, Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak 0.05 kabul 

edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin medyan yaşı 29±6,4 (min:17,max:47)’dir. Annelerin %35,8’i ilkokul, 

%30’u lise mezunu, %5,6’sı okuryazar değil/okuryazardır. Annelerin %75’i ev hanımıdır. Araştırmaya katılan 

annelerin %83’ü Doğum Öncesi Bakım (DÖB) almıştır. Ortaokul ve altında eğitimli olan annelerin %74’ü lise ve 

üzeri eğitimli annelerin %96’sı DÖB hizmeti almıştır (p<0,0001). Annelerin %91’i bebek aşılarının çok 

gerekli/gerekli olduğu fikrindedir. Lise ve üzeri eğitimli annelerin tamamı ortaokul ve üzeri eğitimli annelerin 

%84’ü bebek aşılarının gerekli olduğuna inanmaktadır. Bebek aşılamasının gerekli olduğuna ve olmadığına 

inanan annelerin medyan çocuk sayıları farklıdır (pMann-Whitney-U:0,015).Herhangi bir DÖB hizmeti almamış 

annelerin %21,4’ü; DÖB alanların %7si aşılamanın gereksiz olduğunu düşünmektedir. Annelerden bildikleri 

aşıların adlarının sayılması istendiğinde; %64,2 (n=104) ile kızamık en çok hatırlanan aşı olmuştur. Kızamığı 

sırasıyla hepatit-B %58 (n=94), suçiçeği %49,4 (n=80), BCG (Verem) %40,1 (n=65) takip etmiştir. En az hatırlanan 

aşı Td %4,3 (n=7) olmuştur. 25 anne (%15,4 ) ise hiç aşı ismi hatırlayamamıştır. “Aşı şemasına ara verilince ne 

yapılır?” sorusuna; 17 anne (%10,5) “Başa dönülür”, 119 anne (%73,5) “Kaldığı yerden devam edilir” cevabını 

vermiştir. Aşılama hizmetlerinin en çok (%78,4) Aile Sağlığı Merkezi’nden alındığı belirtilmiştir. 

Sonuç: Genel olarak annelerin bebek-aşıları hakkındaki yaklaşımları olumlu olmasına karşın, aşılama oranlarının 

artırılabilmesi için doğum öncesinden başlanarak annelerin eğitilmesi yararlı olacaktır. Aşı bilgisini 

etkileyebilecek pek çok faktör arasından istatistiksel olarak anlamlı olan etkenler annenin eğitim durumu, yaşı 

ve mesleğidir. 

Anahtar Sözcükler: bebek, aile, doğum öncesi bakım, eğitim, anne yaşı 

İletişim: Ender İĞNECİ, enderigneci@hotmail.com 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Nilüfer ÖZAYDIN, Halk Sağlığı ABD, nozaydin@gmail.com 
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MP-207 

HEKİMLERİN TIBBİ VE ETİK AÇIDAN ERKEK SÜNNETİNE YAKLAŞIMLARI 

Avcı F., Çalışgan K., Güçlü A., Seçgin E.    

Giriş ve Amaç:  Geçtiğimiz dönemde sünnet uygulaması ile ilgili biri Uluslar arası diğeri ulusal boyutta iki 

güncel gelişme olmuştur. Bunlardan biri Avrupa Konseyi'nin sünnet hakkında verdiği “ sünnetin tıbben gerekli 

olmadığı ve çocuğun rızası alınmadan yapılamayacağı'nı bildiren karardır. Diğeri de yeni gelen torba yasayla 

beraber sünneti sadece tabiplerin yapabileceğini bildiren karardır. Amacımız güncel tartışmaların olduğu bu 

konuda ilgili branşlarda çalışan hekimlerin konuya yönelik tutumlarını değerlendirmektir. Ankette kullanılan 

sünnet sözcüğü erkek sünnetini ifade etmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türde yapılan bu çalışma Mart 2014-Nisan 2014 tarihleri arasında Marmara 

Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi (EAH) ve Medeniyet Üniversitesi EAH'nde yapılmıştır. Çalışmaya 

katılacak hekimler sünnetle ilişkili olarak “üroloji, çocuk cerrahisi, pediatri ve enfeksiyon hastalıkları” 

bölümlerinden seçilmiştir. Hekimlere çoktan seçmeli, açık uçlu ve derecelendirmeli 20 sorudan oluşan bir anket 

uygulanmıştır. Toplamda 86 anket dağıtılmış, 54'ü geri alınabilmiş ve toplanan veriler SPSS 17.0 programında 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmamıza katılanların 25'i erkek 29'u kadındır. Katılımcıların 14'ü çocuk cerrahisi, 2'si üroloji, 2'si 

enfeksiyon hastalıkları, 33'ü pediatri bölümlerinde hekim olarak çalışmaktadır. Katılımcıların %60,8’i sünneti 

tıbben gerekli bulmaktadır. Katılımcıların %39,2’si “çocuk yaşta yapılan sünnet bireye karar verme hakkı 

verilmeden yapıldığından etik açıdan uygun değildir.” derken, %35,3’ü buna katılmadığını belirtmiştir. 

Katılımcıların % 83'ü sünnet kararının aile tarafından verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Katılımcıların %96,3’ü 

sünnet uygulamasının hekimler tarafından yapılması gerektiğini belirtmiştir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda hekimlerin sünneti tıbbi açıdan gerekli bulduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında 

çoğunun etik açıdan kararsız kaldığı görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: erkek sünneti, etik, tıbben gerekli 

İletişim: Furkan AVCI, favci88@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. S. Serap ÇİFÇİLİ, serapcifcili@gmail.com 
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MP-208 

EVDE SAĞLIK/BAKIM HİZMETLERİ KONUSUNDA AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI 

ELEMANLARININ BEKLENTİ, GEREKSİNİM VE SORUNLARI 

Sönmez H., Karaarslan S., Salem R., Doğan H., Kavak Ö. T. 

Giriş ve Amaç: Gelişmiş ülkelerde yaşlı veya yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının 

sağlık kuruluşları yerine kişinin evinde yapılması, hastanede yatış sürelerinin azaltılabilmesi amacıyla evde 

sağlık hizmetleri yaygın bir uygulama olarak ön plana çıkmıştır. Bu uygulama Sağlık Bakanlığı’nca ülkemizde de 

yürürlüğe sokulmuştur. 

Gereç ve Yöntem: Ümraniye ASM’lerinde görev yapan, evde bakım hizmeti çalışanları, hemşire ve doktorlara 

çoktan seçmeli, açık uçlu sorular içeren bir anket dağıtılmıştır. Araştırma evrenimiz olan Aile Sağlık 

Merkezlerinde dağıtılmış 150 anketten 120’si (%80) geri dönmüştür. Elde ettiğimiz veriler SPSS Statistics ile 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %77’si kadın %22’si erkektir. Katılımcıların %48’i doktor, %52’si hemşiredir ve 

katılımcıların %94,4 evde sağlık hizmeti vermektedir. Evde sağlık hizmeti veren kişilerin %77,4’ü hizmet içi 

eğitim almamış; %11,3’ü fakültede ve  %11,3’ü çalışma esnasında hizmet içi eğitim almışlardır. Katılımcıların 

%90,6’sı ev ziyaretleri ile ilgili hastalardan talep alıyorlardır ve talep aldıkları hastaların %66,7’si kronik 

hastalığı olan %64,8’i de yaşlı olan hastalardır. Katılımcılar, evde sağlık hizmeti vereceğini düşündükleri birimin 

karşılaşacağı sorun olarak %18’4 oranında “hastaya veya hastalığa ilişkin bilgi eksikliğini” ve %14,8’i “ulaşım 

güçlüğü” sorunlarını ilk sıraya koymuşlardır. 

Sonuç: Ümraniye ASM’lerinde görev yapan hemşire ve doktorların büyük bir kesimi evde sağlık hizmeti 

vermektedir ve katılımcıların çoğu görev yapmaya başlamadan önce evde bakım hizmeti için hizmet içi eğitim 

almamışlardır. Evde bakım hizmeti veren ASM çalışanlarının büyük bir kesimi hastalardan evde bakım hizmeti 

için talep almaktadır ve bu taleplerin çoğunluğunu kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar oluşturmaktadır. 

Katılımcılar evde sağlık hizmeti verirken karşılaşacağını düşündükleri sorun olarak ulaşım güçlüğü, güvenlik 

problemi ve hastaların bilgi eksikliğini ilk sıraya koymuşlardır. 

Anahtar Sözcükler: Evde sağlık hizmeti, Aile Sağlık Merkezi, 

İletişim: Ömer Tarık KAVAK, omrkavak11@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Seyhan HIDIROĞLU, seyhanerginh@gmail.com 
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MP-209 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEKİMLERİNİN 

ÖTANAZİ HAKKINDAKİ TUTUMLARI 

Bozkurt K., Bay N.F., Göger E., Keskin N. 

Giriş ve Amaç: Günümüzde yaygın olarak kabul edilen tanıma göre; ötanazi, iyileşmesi mümkün olmayan 

hastanın duyduğu dayanılmaz acı ve ıstırabı ortadan kaldırma amacıyla, doktorların tedaviyi keserek ya da 

ilaçla müdahale ederek hastanın ölümünü hızlandırmasıdır.  Ötanazi, özellikle 80’li yıllardan itibaren önemli bir 

tartışma konusu haline dönüşmüştür. Yine de hekimlerin bu konu hakkındaki düşüncelerini yansıtan araştırmalar 

sınırlıdır. Bu nedenle yapılan araştırmada MÜPEAH hekimlerinin ötanazi hakkındaki düşünceleri yansıtılmak 

istenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma Mart-Nisan 2014 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma 

Hastanesi’ndeki araştırma görevlileri üzerinde uygulanmıştır. Katılımcıların sosyal ve mesleki özellikleri ile 

ötanaziye bakış açıları öğrenilmek üzere hazırlanan kapalı uçlu 10 sorudan ve 5’li likert yöntemiyle hazırlanmış 

6 sorudan oluşan anket, araştırma görevlilerine dağıtılmış ve kendi kendilerine doldurmaları istenmiştir. Anket 

ile toplanan verilerin SPSS istatistiksel analiz programı kullanılarak frekans değerleri hesaplanmış ve Chi-Square 

testi kullanılmıştır. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma görevlilerinin %23’üne ulaşılmış olup 172 kişiye anket dağıtılmış ve 159 geri dönüş olmuştur 

(79 K, 80 E). Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 28,38 (med:28,00; std. sapma:3,416) olup; ortalama 

çalışma süresi 25 ay olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılanların %71,7’si dâhili bilimlerden olup; %28,3’ü ise 

cerrahi bilimlerdendir. Araştırmaya katılan kişilerin %48,4’ü ötanazinin kişisel bir hak olduğunu düşünürken; 

%26,4’ü bunu bir hak olarak görmemektedir. Kararsızların oranı ise %25,2’dir. Yasal olmasa da ülkemizde pasif 

ötanazinin gizlice uygulandığını düşünenlerin yüzdesi %47,2’dir. Katılımcıların %52,2’si sadece pasif ötanazinin, 

%5’i sadece aktif ötanazinin, %10,1’i her ikisinin de yasallaştırılması gerektiğini düşünürken; %32,7’si ötanazinin 

yasallaştırılmaması gerektiğini düşünmektedir. Yasallaştırılmaması gerektiğini düşünenlerin gerekçeleri sırasıyla 

“yasallaştırılırsa istismar edilebilir” (%67,9); “dini inancım gereği doğru bulmuyorum” (%39,6); “vicdanım rahat 

etmez” (%35,8) şeklinde dağılım göstermiştir. 

Sonuç: MÜPEAH’daki araştırma görevlileri çoğunlukla ötanazinin kişisel bir hak olduğunu ve özellikle pasif 

ötanazinin ülkemizde yasallaştırılması gerektiğini düşünmektedir. Katılımcıların cerrahi ve dâhili bilim 

dallarından olmasına, cinsiyetlerine ve mesleki çalışma sürelerine göre ötanazinin ülkemizde yasallaştırılması 

düşüncesi hakkında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. 

Anahtar Sözcükler: ötanazi, hekim, hasta, ötanazinin yasallaştırılması 

İletişim: Kübra BOZKURT, kubrabozkurt93@gmail.com 

Danışman: Prof. Dr. Işıl MARAL, Halk Sağlığı ABD, isilmrl@gmail.com 
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MP-210 

KANSER HASTASI YAKINLARI VE DİĞER HASTA YAKINLARININ ORGAN BAĞIŞI İLE 

İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARI 

Skinner A.C., Özdamar A., Demirer Ş., Yolcu K., Vızdıklar C. 

Giriş ve Amaç: Organ bağışı; bir kişinin tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların 

tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendirmesidir. Günümüzde bazı kanser türleri dâhil olmak 

üzere birçok hastalığın tedavisi için organ nakli kullanılmaktadır; nakillerin gerçekleşebilmesi için organ bağışı 

gerekmektedir. Bu çalışma toplumun organ bağışı hakkındaki bilgi ve tutumlarını ölçmek ve kanser hastası 

yakını olmanın organ bağışı hakkındaki tutumlarına etkisini görmek amacıyla yapılmıştır. 

Hastalar ve Yöntem: Araştırma 27 Ocak-21 Nisan tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi dahiliye polikliniğinden 60 hasta ile onkoloji polikliniği ile kemoterapi ünitesinden 60 hasta 

yakını olmak üzere toplam 120 kişiyle yapılmıştır. Gelişigüzel seçilmiş örnekleme; çoktan seçmeli ve açık uçlu 

sorular içeren, toplam 29 sorudan oluşan bir soru formu uygulanmıştır. Kanser hastalarının psikolojik olarak 

etkilenmemeleri adına hasta yakınları çalışmaya dâhil edilmiştir. Elde edilen bilgiler SPSS 17 programı ile 

tanımlayıcı istatistikler ve çapraz tablolama kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların 73’ü (%60,8) kadın; 47’si (%39,2) erkektir. 7 kişi (%5,8) organ bağış kartı sahibidir. 106 

katılımcı (%88,3) sağlık durumunun bağış yapmaya elverişli olduğunu bildirmiştir; 59’u (%55,7) bağış yapmayı 

kabul edebileceğini, 47’si (%44,3) ise kabul etmeyeceğini söylemiştir. Bağış yapmayı düşünmeyenlerden 30’u 

(%63,8) henüz bağış yapmaya hazır olmadığını; 11’i (%23,4) ise dini inançları nedeniyle organ bağışına sıcak 

bakmadığını belirtmiştir. Organ bağışı kriteri sorulduğunda 65 kişi (%54,2) bağış için hem kişinin hem ailesinin 

izni olması gerektiğini, 38 kişi (%31,7) kişinin hayattayken bağışlamış olmasının yeterli olduğunu, 10 kişi (%8,3) 

sadece aile izniyle alınabileceğini, 7 kişi (%5,8) ise izin alınmadan organların alınabildiğini söylemiştir. Kanser 

hastası yakınlarından bağışa elverişli 46 kişinin 26’sı (%56,5) bağış yapmayı düşünürken aynı kanser hastası 

yakını olmayan 60 kişiden 33’ü (%55) vermiştir (p=0,875). 

Sonuç: Katılımcıların çok azı organ bağışı yapmış olmasına rağmen, çoğu organ bağışı yapmaya gönüllüdür. 

Bağış kriterlerini katılımcıların yarıdan fazlası doğru bilmektedir. Kanser hastası yakınları ile kanser hastası 

yakını olmayanların tutumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Organ nakli, organ bağışı, kanser 

İletişim: Caner VIZDIKLAR, cvizdiklar@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Dilşad SAVE, Halk Sağlığı ABD, dilsadsave@yahoo.com 
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MP-211 

DOĞUM SONU DÖNEMDE ANNE VE BEBEK BAKIMINA YÖNELİK GELENEKSEL 

UYGULAMALAR 

Kırlangıç B., Meriç S., Ardıç M.F., Kalmaz C., İsmagulova N. 

Giriş ve Amaç: Doğum sonu dönemde anne ve bebek bakımına yönelik geleneksel uygulamalar, doğum yapmış 

kadınların girdikleri dönemin zorlu bir geçiş dönemi olması ve verilen sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 

bu dönemdeki sağlık problemlerini önlemek ya da çözmek için başvurdukları yöntemlerdir. Bu uygulamalardan 

anneye yönelik olanlar al basmasını önlemek amacıyla yapılan uygulamalar ve anne sütünün artması için yapılan 

uygulamalar gibi uygulamalarken; çocuğa yönelik olanlar çocuğun göbek bağının gömülmesi, kundaklanması 

veya tuzlanması gibi uygulamalardır. Yaptığımız çalışmada amacımız anne ve bebek bakımına yönelik 

geleneksel uygulamaların günümüzde hangi sıklıkta uygulandığını belirlemek ve uygulama nedenlerini ortaya 

çıkarmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Veriler 5-15 Nisan 2014 tarihleri arasında, Marmara 

Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde, en az bir çocuğu 

olan 154 kadına yüz yüze uyguladığımız anket yöntemi ile toplanmıştır. Uygulanan anket; katılımcı, katılımcının 

yaşadığı aile ve son çocuğuyla ilgili genel bilgilere ek olarak 7 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.  Toplanan 

veriler SPSS programında frekans dağılımı ve çapraz karşılaştırmalar yaparak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Ankete katılanların %41,6’sı geleneksel uygulamaların bazılarını yararlı / gerekli; bazılarını zararlı / 

gereksiz; %33,1’i gerekli ve yararlı; %16,9’u bir yararı olmasa da güzel ve hoş; %8,4’ü ise zararlı ve gereksiz 

bulmaktadır. Okur-yazar olmayanların %80’i bu uygulamaların gerekli ve yararlı olduğunu düşünürken, ilkokul 

mezunlarında bu oran %36,1’e, lise mezunlarında ise % 15,4’e inmektedir. Üniversite mezunları içerisinde ise bu 

uygulamaların gerekli ve yararlı olduğunu düşünen bir katılımcı bulunmamaktadır. 15-24 yaş arası 

katılımcılardan son çocuklarını kundaklayanlar %45,5; 35-44 yaş arasında %53,4; 55-64 yaş arasında ise 

%91,7’dir. 15-24 yaş arasındaki katılımcıların hiçbiri son çocuğunu tuzlamamışken, 35-44 yaş arası katılımcıların 

%32,8’i; 55-64 yaş arası katılımcıların ise tamamı son çocuğunu tuzlamıştır. 

Sonuç: Yapılan araştırmaya göre katılımcılarımızın büyük çoğunluğu geleneksel uygulamaları zararlı 

bulmamakta ve kendilerine uygun bulduklarını uygulamaktadır. Annenin eğitim durumu arttıkça bu 

uygulamalara daha az başvurulduğu görülmüştür ve genç kadınların geleneksel uygulamaları uygulama sıklığı 

yaşlı kadınlara oranla daha düşüktür. 

Anahtar Sözcükler: doğum sonu dönem, geleneksel uygulamalar 

İletişim: Serpil MERİÇ, meric.serpil@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR, Tıp Eğitimi ABD, mgulpinar@marmara.edu.tr 
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MP-212 

KADIKÖY İLÇESİNDEKİ ECZACI VE ECZACI KALFALARININ, SİGARA BIRAKMAK İÇİN 

KULLANILAN FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI 

Çelik B., Seven İ., Gür K., Aloğlu İ., Bulut M. 

Giriş ve Amaç: Sigara bırakmada kullanılan farmakolojik yöntemlerin satımında ve kullanacak kişilerin 

bilgilendirilmesinde; eczacı ve eczacı kalfalarının rolü büyüktür. Çalışmamızın amacı eczacı ve eczacı 

kalfalarının sigara bırakmak için kullanılan farmakolojik yöntemler hakkındaki bilgi düzeyini ve tutumlarını 

etkileyen kişisel alışkanlıkları, tercihleri, ilişkili hastalıkları gibi özellikleri belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız kesitsel araştırma tipindedir. Anketimiz 17 sorudan oluşup, başına 

bilgilendirme formu eklenmiş; sorularımız ise çoktan seçmeli, açık uçlu, evet-hayır ve likert tipindedir.. 

Kadıköy ilçesinde bulunan 515 eczaneden seçilen ve 140 eczanede anket uygulaması yapılmıştır. Örneklemimize 

giren eczanelerde eczacı ve eczacı kalfalarından en az biri çalışmaya alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 

programı ile analiz edilmiştir. Veriler; ortalama, standart sapma, sıklık değerleriyle ifade edilmiş, kategorik 

veriler için ki kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların %48,4’ü (n=77) erkek, %51,6’sı (n=82) kadındır. %37,7’si (n=60) eczacı,  %62,3’ü (n=99) 

eczacı kalfasıdır. Katılımcıların %40,3’ü (n=64) sigarayı hiç kullanmadığını, %37,1’i (n=59) halen kullandığını, 

%20,8’i (n=33) ise bıraktığını belirtmiştir. Sigara içenlerin %75’i günde 5 adetten fazla sigara içmektedir. Ancak 

bunların %59,7’si sigarayı bırakmak istemekte ya da kararsız olduğunu söylemektedir.  Katılımcıların %24,1’i 

(n=38) kullanılan farmakolojik yöntemler hakkında eğitim almış %12,6’sı da (n=20)bu yöntemleri kendisi de 

kullanmıştır. Bu amaçla kullanılan yöntemlerin  %32,1’i (n=51) reçeteli, %67,9’u (n=108) reçetesiz satılmakta 

olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %16,4’ü (n=26) görevi olmadığı için başvuranları bu yöntemler hakkında 

aydınlatmadığını , %18,9’u (n=30) yeterli düzeyde aydınlatamadığını ve %64,8’i yeterince aydınlattığını 

belirtmiştir. Bu konu hakkında eğitim isteyenler katılımcıların %50,9’u (n=81) , istemeyenler %49,1’i (n=78) dir. 

Eczacı veya eczacı kalfası olma ve sigara bıraktırma danışmanlığı eğitimi isteyip istememe arasında anlamlı bir 

ilişki ortaya konamamıştır. (p=0,261) 

Sonuç: Ülkemizde, sigara bıraktırma ürünlerine başvuran kişilerin danışmanlıklarını sağlamak için Haziran 

2011’den beri “Eczanede Sigara Bıraktırma Danışmanlığı Eğitimi” verilmektedir.  Buna rağmen danışmanlık 

hizmeti verecek eczacı ve eczacı kalfalarının bir kısmı (%35) bu görevi benimsememekte ya da kendilerinin 

yeterli görmemektedir. Sigara bıraktırma ilaçlarının reçetesiz kullanımının da yaygın olduğunun belirtildiğini 

dikkate alındığında eczacı ve kalfalarının bu alanda duyarlılığının ve becerilerinin arttırılması gereklidir. 

Anahtar Sözcükler: Sigara bıraktırma danışmanlığı, Eczacı, Eğitim 

İletişim: Kutlay GÜR, kutlaygur@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Pemra C. ÜNALAN, Aile Hekimliği ABD, pcunalan@gmail.com 
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MP-213 

KUTCHER ERGEN DEPRESYON ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GÜVENİLİRLİĞİNİN 

ARAŞTIRILMASI  

Öztürk M., Demir M.,  Erkan O., Berberoğlu A.C., Apaydin M. 

Giriş ve Amaç: Depresyon dünyada en fazla yeti kaybı oluşturan hastalıklar sırasında dördüncüdür.  Gelişmiş 

ülkelerde ise birinci sırada yer almaktadır. Tedavi edilmemiş depresyon, alkol ve madde kullanım sorunlarına, 

başka ruhsal ve bedensel hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Depresyonun yaygınlık gösterdiği dönemlerden biri 

de ergenlik dönemidir. Dünya sağlık örgütü verilerine göre depresyonun prevalansı okul öncesi dönemde %0,3; 

okul çağı çocuklarında %2; adolesanlarda %4-8’dir. Birçok depresyon ölçeği uykusuzluk ve yorgunluk gibi somatik 

belirtilerin varlığını sorgulamaktadır. Bazı popülâsyonlarda depresyonla ilgili olmayan somatik belirtilerin 

varlığında bu belirtilerin sorgulanmasıyla yanlış depresyon tanısı konabilir. Bu yüzden bazı özel gruplara özgü 

depresyon ölçekleri geliştirilmiştir. Kutcher Adolesan Depresyon Ölçeği (Kutcher Adolescent Depression Scale 

(KADS) bunlardan biridir. Fakat KADS’ın Türkçe versiyonu bulunmamaktadır. Dünyada farklı dillere çevrilerek 

kullanılan 12-22 yaşları arasındaki adolesanlar için geliştirilen Kutcher Adolescent Depression Scale (KADS)’ın on 

bir (KADS-11) ve altı (KADS-6) soruluk iki versiyonu bulunmaktadır. Her bir soru “hardly ever” 0 puan; “all of 

the time” 3 puan olmak üzere 4’lü likert skaladan oluşmaktadır. Alınabilecek maksimum puan 18’dir. 6 ve üstü 

olası depresyon anlamını taşımaktadır. KADS-6’nın sensitivitesi %81, spesivitesi %86’dır. Pozitif prediktif değeri 

%39, negatif prediktif değeri %98’dir. Yapılan araştırmanın amacı, KADS-6 ölçeğinin Türkçe güvenirlik 

çalışmasının yapılması ve literatüre kazandırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: İngilizce ’den Türkçe ’ye bilingual çevirmen tarafından çevrilen anket, başka bir bilingual 

çevirmen tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiş ve anketin orijinali ile karşılaştırılmıştır. Çeviri işlemi 

tamamlanan anket araştırma grubuna on gün ara ile iki defa uygulanmış veriler SPSS programında incelenmiştir. 

Bulgular: Araştırma 14'ü (%43,7) kız, 18'i (%56,3) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrenciler 15-18 yaş arasında, yaş ortalaması 17'dir. KAD-6' da ölçek puanının hesaplanması için a seçeneği 0; b 

seçeneği 1; c seçeneği 2; d seçeneği 3 puan değerindedir. Toplam puan 6'dan düşükse kişi depresif değil; 6 ve 

üzeri ise olası bir depresyonu göstermektedir. Araştırmamız sonucu bulduğumuz ölçek puan ortalaması ilk 

oturumda 6,4 ikinci oturumda 6,5’tir. Güvenirlik değerini gösteren Cronbach's alpha=0.84 

Sonuç: Güvenilir ancak geçerlilik çalışmasının yapılması gerekir. 

Anahtar Sözcükler: Kutcher, ergen depresyon, depresyon, güvenilirlik 

İletişim: Mahmut ÖZTÜRK, ztrk.mahmut@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN KAYA, Aile Hekimliği ABD  
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KARŞITI KAMU SPOTLARINA BAKIŞ AÇILARI VE 

BUNLARDAN ETKİLENME ŞEKİLLERİ 

Ayaz G., Çökerdenoğlu Y., Serdarov A., Mısır A. 

Giriş ve Amaç: Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya 

hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici 

nitelikteki filim ve sesler ile alt bantlarıdır. Bunun yanı sıra RTÜK tarafından reklam süresi içerisinde sayılmaz 

ve ücretsiz yayınlanır. Çalışmanın amacı; sigara bağımlılığında ergenlik çağındaki lise öğrencilerinin (14-18 yaş); 

günümüzde ekranlarda sıkça (2 ayda yaklaşık 1500 adet)  görülmeye başlanan sigara karşıtı kamu spotlarına 

bakış açısını, gençlerin bu spotlardan duygusal ve düşünsel olarak ne şekilde etkilendiğinin ortaya koyulmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma 2013-2014 eğitim öğretim yılı içerisinde İstanbul’da bulunan iki özel lise ve iki 

devlet lisesindeki öğrencilerden seçilen bir örnekleme uygulanacaktır. Tanımlayıcı bir araştırma olan çalışmanın 

verileri anket uygulanarak elde edilecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındıktan sonra 

araştırmanın yapılacağı liselerde 1., 2., 3. ve 4 . sınıftaki öğrencilerden rastgele katılımcılar seçilecektir. 

Okuldaki imkânlar dâhilinde araştırma konusunun içeriğiyle bağdaşan kamu spotları gönüllü katılımcılara 

izlettirilecektir. Elde edilen verilerin istatistik analizi SPSS 17.0 programı kullanılarak yapılacaktır. 

Bulgular: Araştırmamıza 39 (%55,7) erkek öğrenci ve 31 (%44,3) kız öğrenci olmak üzere toplam n=70 kişi 

katılmıştır. Bu katılımcıların yaş ortalaması 16,4 olarak bulunmuştur. Ebeveynlerinden en az biri sigara 

kullananların sayısı 12 (%17,1) , içmeyenlerin sayısı 58 olarak bulundu. Kızlarda hiçbir zaman tam sigara 

içmeyenlerin sayısı 26 (%83,9) ,erkeklerde ise bu sayı 32 (%%82,1) olarak saptandı. 

Sonuç: Son 6 aydaki ruh haline on üzerinden 5 ve daha az değer verenlerin arasında örnek kamu spotlarını 

izledikten sonra: ''Sigara kullanan bir insan bunları izledikten sonra kesinlikle bırakmayı düşünür.'' diye 

düşünenlerin sayısı 2 (%6) dikkate değer bir veri olarak saptanmıştır. Çalışmamızın bir diğer önemli bulgusu da 

sigara kullanmayı hiç denemeyenlerden 2. videoyu izledikten sonra üzüntü duygusunu 3 (%6) kişi yaşadı. 

Anahtar Sözcükler: kamu spotu 

İletişim: Gürkan AYAZ, ayazgrkn@hotmail.com 

Danışman: Yrd. Doç. Sinem YILDIZ 
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI 

ÖĞRENCİLERİNİN CİNSELLİK VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR(CYBH) 

HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI 

Atıcı S., Karakaya A., Yılmaz F., Yıldırım K., Nas H.S. 

Giriş ve Amaç: Ergenlik, 10-19 yaş grubunu kapsayan çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Erkekler ve kızlar 

cinsellikleriyle ergenlik döneminde tanışır. Ancak günümüzde gençler 1970-1980’lere göre çok daha erken yaşta 

cinsel aktiviteyle tanışmaktadırlar. Güvenli olmayan cinsel ilişkiye giren genç insanların sayısının son üç yılda 

Fransa'da % 111, ABD'de % 39 ve İngiltere'de % 19 arttığı ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak Dünya Sağlık 

Örgütünün yaptığı bir araştırmada her yıl 333 milyon yeni bireyin CYBH ile enfekte olduğu ortaya konulmuştur. 

Bu araştırma planlanarak Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık sınıfı öğrencilerinin 

cinselliğe bakışının belirlenmesi, katılımcıların üreme sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerini ölçme, cinsellik 

hakkında bilgi edinilen kaynakların belirlenmesi katılımcıların korunma yöntemleri hakkındaki bilgi düzeylerinin 

ölçülmesi katılımcıların evlilik öncesi cinsel ilişki hakkındaki düşüncelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık sınıfı öğrencilerinin cinsellik ve 

cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumlarını ölçmek amacıyla 300 kişiye 

dağıtılan 23 soruluk ankette çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular soruldu. 273 geri dönüş alınan anketlerden elde 

edilen sonuçlar SPSS programında hazırlanan veri tabanına girildi. Girilen veriler one-sample T-testi kullanılarak 

değerlendirildi. 

Bulgular: Araştırma katılımcıların çoğunluğunu %64,7 oranla erkekler oluşturmaktadır. Araştırmamıza katılıp 

geri dönüş alınanların %37,6 'sı cinsel deneyim yaşamıştır. Cinsel deneyim yaşayanların, cinsel deneyim yaşama 

yaş ortalaması 15,43 çıkarak son yapılan araştırmaların gerçekçiliğini gözler önüne sermiştir. Cinsel içerikli 

siteleri; cinsel içerikli görsel, film için ziyaret edenler genel populasyonun %39,4ünü oluşturduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Yapılan araştırmalara göre güvenli olmayan cinsel ilişkiye giren genç insanların sayısının son yıllarda 

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de artmıştır.  Bunun sonucu olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklar 

konusunda gerekli önlemler alınmamakta toplumdaki sağlıklı bireyler risk altında kalmaktadır. Bu durum bu 

araştırmanın yapılmasını önemli kılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: cinsel yolla bulaşma, ergenlik cinsellik, korunma 

İletişim: Selman ATICI, eselmanatici@hotmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Dilşad SAVE, Halk Sağlığı ABD 
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEKİM ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KENDİ 

SAĞLIKLARINA GÖSTERDİKLERİ ÖZEN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Başar Y., Özdemir S.H., Narman İ. 

Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, sadece hastalık veya sakatlığın olmayışı değil fiziksel, ruhsal ve 

sosyal yönden tam bir iyilik durumu olarak tanımlar. Kişilerin sağlıklarının korunmasında ilk sorumluluğu kişinin 

üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi ve kişinin bu sorumluluklarına karşı gereken özeni göstermesi 

ile mümkün olacaktır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) hekim öğretim üyelerinin kendi sağlıklarına 

gösterdikleri özeni ve etkileyen faktörleri belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel olan araştırmanın evreni MÜTF Başıbüyük ve Pendik Kampüslerinde görev yapmakta 

olan hekim öğretim üyeleridir. Katılanlara araştırmacıların hazırladığı 5’i açık uçlu diğerleri çoktan seçmeli 21 

soruluk anket uygulanmıştır. Toplam 264 kişi olan hekim öğretim üyelerinin hepsine ulaşılması hedeflenmiş; 217 

kişi (%82,19) araştırmaya katılmıştır. Veriler, SPSS 22 programında ki-kare testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel 

önemlilik düzeyi olarak p=0,05 alınmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların % 50,7’ si erkek, % 49,3’ ü kadındır. Sigara içenlerin oranı %18,4’tür. 

Katılanların %28,1’ inin kronik bir hastalığı vardır. Düzenli spor yapanlar % 52,3’ tür. Katılanların hemen hepsi 

Hepatit B aşısı yaptırmıştır (%92,1). Kan basıncı ölçümlerini düzenli olarak yaptıranlar %89,9 bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan kadın hekim öğretim üyelerinin %16,6’ sı düzenli olarak mamografi yaptırmakta; %15,7’ si 

düzenli olarak PAP smear aldırmaktadır. Kolesterol ölçümlerini düzenli olarak yaptıranlar %79,7’dur. 

Araştırmaya katılanların %80,2’si kendilerinin “her zamanki kadar” sağlıklı olduğunu belirtmiştir. Sağlıklarına ne 

kadar özen gösterdikleri sorulduğunda %50’si sağlıklarına “biraz özen gösterdiğini” belirtmiştir. Sigara içme 

oranı erkeklerde %25,5; kadınlarda %11,2’dir ve aradaki fark istatistiksel olarak önemlidir ( x2=7,315, p=0,007). 

Düzenli olarak kolesterol ölçtürme oranı kadınlarda %69,2 iken erkeklerde bu oran  %90,0’dır ve aradaki fark 

istatistiksel olarak önemlidir (x2 =15,098, p=0,001). Erkeklerin %55,5’i, kadınların %49,1’i düzenli spor yaptığını 

belirtmiştir; aradaki fark istatistiksel olarak önemlidir (x2=1,936, p=0,369). 

Sonuç: Araştırmada genellikle hekim öğretim üyelerinin kendi sağlıklarına gösterdiği özenin; konu ile ilgili sahip 

oldukları bilgilerinden dolayı toplumsal farkındalıktan daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak kadın hekim 

öğretim üyelerinin sağlıklarına daha az özen gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: sigara, kolesterol, spor, mamografi, pap-smear, kan basıncı, cinsiyet 

İletişim: Saime Hacer ÖZDEMİR, ozdemirshacer@gmail.com 

Danışman: Prof.Dr.Şanda Çalı, Halk Sağlığı ABD, sandacali@superonline.com 
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TIP VE ECZACILIK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILARA BAKIŞI 

Eker S., Kan A., Avlaç A., Aksu Ç. 

Giriş ve Amaç: Yaşlılara karşı olumsuz tavır ve düşünceler dünyada yaygındır. Doğuşta yaşam beklentisinin 

uzaması doğal olarak yaşlı nüfusun artmasına yol açmaktadır. Türkiye’de 2012’de doğuşta yaşam beklentisi 

erkeklerde 72, kadınlarda 78 yaşa yükselmiş olup 65 yaş ve üzeri nüfusun  oranı giderek artmaktadır;  2013’te 

%7,7 iken 2023’te %10’a yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Gelişmenin kaçınılmaz bir olgusu olan toplumların 

yaşlanması, yaşlıların sağlığının geliştirilmesinin yanı sıra toplumdaki üretkenliklerinin ve sosyal katılımlarının 

arttırılmasını da zorunlu kılmaktadır. Araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) ve 

Eczacılık Fakültesi (MÜEF) 3. sınıf öğrencilerinin yaşlılara karşı tutumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitseldir. Örnek seçilmemiş; MÜTF ve MÜEF 3. sınıf öğrencilerinin tümüne 

ulaşılması hedeflenmiş; 285 öğrencinin % 80’ine ulaşılmıştır. Veriler sosyodemografik özelliklerin sorulduğu ve 

bir tutum ölçeğini de içeren bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Analizler SPSS 17.0 programında ki kare ile 

yapılmıştır. Önemlilik düzeyi p=0,05 alınmıştır. 

Bulgular: Erkekler %58,3, kızlar %41,7’dir. Kızların %33,3’ü yaşlılara olumlu tutumla yaklaşırken erkeklerde bu 

oran  %15,1’dir (x2 = 10,119; p=0,01). Tıp ve eczacılık öğrencilerinde olumlu tutum sırası ile %24,3 ve %21,7’dir 

ve arada istatistiksel olarak önemli fark yoktur (x2 = 0,197; p=0,657). Tıp öğrencilerinin % 93,2’si, eczacılık 

öğrencilerinin % 100,0’ı bütün yaşlılarda beş duyunun zayıfladığını düşünmektedir ( p=0,005). Katılanlardan 12 

yaşına kadar en uzun süre kırsal bölgede yaşamış olanların kentsel bölgede yaşamışlara göre tutumu daha 

olumludur (%38,2 ve %19,9, x2 = 5,538 p=0,019).  Eczacılık öğrencilerinin %81,5’i, tıp öğrencilerinin %61,8’i 

Türkiye nüfusu hakkında yanlış bilgiye sahip olup %20’den fazlasının 65 yaşın üzerinde olduğunu düşünmektedir 

(x2 =10,0951, p=0,01). Yaşlılarda depresyonun, gençlere göre daha yaygın olduğunu düşünen tıp fakültesi 

öğrencileri %71,8, eczacılık öğrencileri %51,4’tür (x2=9,354; p=0,02). Tıp öğrencilerinin %65,0’ı, yaşlı 

çalışanların gençler kadar verimli olmadığını düşünürken eczacılık öğrencilerinde bu oran %83,9’dur (x2 

=10,169, p=0,01). 

Sonuç: Araştırmada genellikle yaşlılara karşı olumlu tutum oranları düşüktür. Kız öğrencilerin yaşlılara karşı 

tutumu erkeklerden daha olumludur. Türkiye’de yaşlı nüfus oranı konusunda bilgi eksiği olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: yaşlı, tutum, öğrenci, nüfus 

İletişim: Serhat EKER, serhateker@outlook.com 

Danışman: Prof. Dr. Şanda ÇALI, Halk Sağlığı ABD, sandacali@superonline.com 
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MP-218 

MENOPOZ ÖNCESİ DÖNEMDEKİ KADIN MEMURLARIN OSTEOPOROZ BİLGİ 

DÜZEYLERİNİN VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yıldız N., Erdoğan E., Kaya B., Yurtcanlı K. 

Giriş ve Amaç: Osteoporoz, zaman içinde kemiklerin kalsiyum kaybederek, kemik dokunun yoğunluğunda 

azalma ve kolay kırılabilir hale gelmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Kadınlarda menopoz döneminde over 

fonksiyonlarının azalması ve östrojen yapımının sonlanması ve yaşla bağlantılı olarak kemik yıkımının ı 

hızlanması osteoporozun şiddetini arttırır. Araştırmada Marmara Üniversitesi (MÜ) Göztepe, Haydarpaşa ve 

Başıbüyük kampüslerinde çalışan menstrüel olarak aktif kadın memurların osteoporoz hakkındaki bilgi 

düzeylerinin ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türdeki araştırmada seçenekli 20 sorudan oluşan soru formu MU Haydarpaşa, 

Başıbüyük ve Göztepe kampüslerinde çalışan 20-55 yaş arası 200 kadın memurlara uygulandı. Elde edilen veriler 

SPSS İstatistik programında Chi-square ile değerlendirildi. 

Bulgular: Bu çalışmada kadınların ortalama yaşı 35,07 ± 8,70'dir. Ortalama doğum sayısı 0,69'dur. Anket 

uygulanan kadınların %16,1'i (n=32/199) ilkokul-lise, %58,3'u (n=116/199) üniversite, %25,6’si (n=51/199) yüksek 

lisans-doktora mezunudur. Postmenopoz dönemi hastalıklar kanser, osteoporoz, kalp hastalıkları, kemik 

kırıkları ve kireçlenme arasından %75,9 (n=151/199) ile en çok bilinen hastalık osteoporozdur. Osteoporoz 

hakkında ankete katılan kadınların %18,8'i (n=37/197) bilgi sahibi değilken, osteoporoz bilgisi olan kişilerde bilgi 

kaynakları %73,1 (n=144/199) doktor, %73,1 (n=144/199) arkadaş ve yakın çevredir. Aile Sağlığı Hizmetleri’nden 

yararlanma oranları incelendiğinde, araştırmaya katılanların %78,3’ünden (n=145/199) “hasta olduğum zaman” 

cevabı alınmıştır. Osteoporoz bilgi düzeyleri incelendiğinde, “Sık gebelik hastalık riskini arttırır” (p=0,000) 

bilgisinin eğitim düzeyiyle arttığı gözlenmiştir. “Ailede osteoporozlu bireyin bulunması diğer bireylerin hastalığa 

yakalanma riskini arttırır.” bilgisine sahip olma seviyesinin, eğitim düzeyi (p=0.014) ve yaş grupla (p=0.038) 

birlikte arttığı görülmüştür. Bireylerin davranış ve alışkanlıkları incelendiğinde, eğitim düzeyiyle düzenli 

vitamin hapları alma oranının (p=0,013) artış gösterdiği saptanmıştır. Yaş arttıkça günlük kahve tüketimi 

(p=0,03) ve sigara alışkanlığı (p=0,008) artmaktadır. 

Sonuç: Osteoporoz bilgi düzeyi ve önleyici davranışlarda bulunma eğitim durumuyla paralellik göstermiştir. Yaş 

grubunun artmasıyla osteoporoz bilgi düzeyinin artmasına rağmen, önleyici davranışlarda bulunmanın azaldığı 

tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: osteoporoz 

İletişim: Nesibe YILDIZ, nesibeyildiz.93@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA, Tıp Eğitimi ABD, osarikaya@gmail.com 
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MP-219 

ÜMRANİYE ADEM YAVUZ AİLE SAĞLIK MERKEZİNE GELEN ANNE VE ANNE 

ADAYLARININ GEBELİK ÖNCESİNDE VE GEBELİK SONRASINDA YAPTIRMASI 

GEREKEN TESTLER VE AŞILAR HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI 

Ekici E. E., Bağatur E., Ardalı G., Pekmezci A., Semiz M. 

Giriş ve Amaç: Annenin sağlığı kendisi ve doğacak çocukları açısından önemlidir. Anne adayları gebelik 

kontrollerinden geçmeli, yaptırması gereken tarama testleri ve aşıları zamanında ve düzenli olarak 

yaptırmalıdır. Böylece hem karşılaşılabilecek sorunlar erken dönemde tanınır hem de anne ve bebek ölümleri 

en aza indirilir. Araştırmada gebelerin ve annelerin bu testler ve aşılar hakkında bilgi seviyesi ve tutumunun 

araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Veriler 10 Mart - 5 Nisan 2013 arasında Ümraniye Adem Yavuz Aile Sağlık Merkezi ‘ne gelen 

gebe ve son iki yıl içinde anne olan toplam 200 kadına yüz yüze yapılan anketle toplanmıştır. Anket 17 çoktan 

seçmeli sorudan oluşmaktadır. Araştırma tanımlayıcıdır. Veriler SPSS 17.0 programında değerlendirilmiş, 

analizlerde ki kare ve Kruskal Walls testleri kullanılmıştır. p<0.05 anlamlılık düzeyi olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan 200 kadından 40’ı (%20,0) şu anda gebe ve başka çocuğu bulunmamakta, 38’i 

(%19,0) şu anda gebe ve ayrıca çocuğu var, 46’sının (%23,0) bir çocuğu var ve şu anda gebe değil, 76’sının 

(%38,0) ise birden fazla çocuğu var ve şu anda gebe değil. Katılımcıların %25,5’i okula gitmemiş ve ilkokul 

mezunu, %53,5’i ortaokul ve lise mezunu, %21,0’ı üniversite mezunudur. Son gebeliklerinde 1-9 kez doktora 

gidenler %60,5 , 10-15 kez gidenler %33,0 , 5-20 kez gidenler %3,5 ve 20 kereden fazla gidenler %3,0. 

Katılımcıların hane gelir durumuyla gebelikte doktora gitme sayısı arasında anlamlı bir fark yoktur (p=0,894) 

ancak eğitim durumuyla anlamlı bir ilişkisi vardır (p=0.001). Katılımcılar; hamilelik döneminde ultrasonu 

(%97,5), üçlü tarama testini (%77,0), şeker tarama testini(%89,5) yaptırması gerektiğini bilmektedir ancak 

toksoplazma testini yaptırması gerektiğini düşünmemektedir (%83,5). Şeker tarama testinin yapılmaması 

durumunda sonucun ne olacağının bilinirliği ile eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır (p=0.006). 

Katılımcıların %84,4’ü hamilelik döneminde yapılması gereken testleri doktordan öğrendiğini söylemiştir. 

Sonuç: Kadınların hamilelik döneminde yaptırması gereken testlerden en az bilinenin toksoplazma tarama testi 

olduğu araştırmada saptanmıştır. Eğitim durumuyla testlerin bilinilirliği arasında doğru orantı olduğu 

belirlenmiştir. Gebelik döneminde testlerle ilgili bilgi öncelikli olarak doktordan alındığı görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: gebelik, tarama testleri, aşılar 

İletişim: Aslıhan PEKMEZCİ, aslihanpekmezci@hotmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Emel Lüleci, Halk Sağlığı ABD, nimetemel@gmail.com 
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MP-220 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTENİN AİLELERDE OLUŞTURDUĞU STRES VE 

ENDİŞE DÜZEYİ 

Aydıncı F., Ermiş A., Kan N., Özden A., Taşkıran G. 

Giriş ve Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı 

hareketlilik, dikkati sürdürmede güçlük ve yetersiz dürtü kontrolü gibi belirtilerin gözlendiği bozukluktur. 

DEHB, çocuklar kadar birlikte yaşadığı sosyal çevreyi ve aileyi de etkilemektedir. Çalışmanın amacı 

ebeveynlerin, çocuklarının DEHB tanısı almış olmaları nedeniyle çocukları hakkındaki endişe, stres düzeyleri ve 

yılgınlık seviyelerini belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmada Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nin (MÜPEAH) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine başvuran DEHB tanısı almış 7-15 

yaş arasındaki olguların ebeveynleri (n=67) tanı, Çocuk Sağlığı Hastalıkları polikliniğine başvuran, önceden 

psikiyatri başvurusu olmayan 7-15 yaş arasındaki çocukların ebeveynleri (n=67) kontrol grubu olarak seçilmiştir. 

Her iki gruba sosyodemografik özellikler ile DEHB kaynaklı ebeveyn problemlerine yönelik sorulardan ve 34 

maddelik “Aile yılmazlık ölçeği”nden oluşturulan anket yüz yüze uygulanmıştır. Veri analizi için SPSS 20 

Programı kullanılarak sürekli değişken dağılımları hesaplanmış, Non-parametrik (Independent Samples T-test) 

ile One-Way ANOVA testleri uygulanmış, kategorik değişkenler için Ki-kare Testi yapılmış ve p≤0,05 kabul 

edilmiştir. 

Bulgular: Yılmazlık derecesi ortalaması tanı grubunda ortalama 140,80 (ss=17,30), kontrol grubunda 135,74 

(ss=18,97) puandır (p=0,109). DEHB’li çocukların ebeveynlerinin stres düzeyi ortalaması 26.77 (ss=5,45), kontrol 

grubunun 25.73 (ss=5,58) puandır (p=0,275). Çocuğu tanı alan ailelerde stres seviyesinde cinsiyete göre anlamlı 

farklılık bulunmuştur; kadınlarda ortalama 27.47 (ss=5.31) ,erkeklerde ise 24,14 (ss=5.34)’dur (p= 0,041). Tanı 

alan grubun ebeveynlerinin yılmazlık düzeylerinin eğitim seviyesine göre (p=0,031), sağlıklı çocukların 

ebeveynlerinin stres seviyesinin yakınlık ilişkisine göre (p=0,48) farklılık gösterdiği saptanmıştır. DEHB tanısı 

alan çocukların yakınlarının %37,3’ü (n=25), sağlıklı çocukların yakınlarının %9’u (n=6) daha önce çocukları ile 

ilgili problemlerde psikiyatrik destek almıştır (p=0,00). 

Sonuç: Araştırmada DEHB tanısı almış olmanın ailelerin yılmazlık düzeyini ve stres seviyesini etkilemediği 

görülmüştür. Fakat tanı alan çocuğa sahip olanlar psikiyatrik desteğe daha çok ihtiyaç duymaktadır. Stres ve 

yılgınlık düzeyinin annede daha yüksek oluşu, DEHB tanısı almış çocuk sahibi olmanın anneleri daha çok 

etkilediğini düşündürmektedir. Anneler üzerinde yapılacak araştırmalar sorunun kaynağını bulma ve problemleri 

çözme konusunda daha yardımcı olabilir. 

Anahtar Sözcükler: dikkat eksikliği ve hiperaktivite, aile, stres 

İletişim: Gamze TAŞKIRAN, gamzetaskiran-@hotmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Yaşar KESKİN, Halks Sağlığı ABD, keskinyasar@yahoo.com 
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MP-221 

KADINLARIN MEME KANSERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ, DAVRANIŞ VE TUTUMU 

Bilir B., Şahbaz İ., Araz A., Turunç K. 

Giriş ve Amaç: Memeyi oluşturan süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin kontrol dışı olarak çoğalmaları ve 

vücudun çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmelerine meme kanseri denir. En sık görülen belirtiler; 

memede ya da koltuk altında bir kitlenin varlığı, portakal kabuğu şeklinde bir görüntü, meme başından kanlı 

veya su gibi akıntı, meme başından içeri çekilme, memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetrik olmasıdır. 

Meme kanseri akciğer kanserinden sonra en sık görülen; kadınlarda ise ilk sırada yer alan kanser türüdür. Kendi 

kendini muayene (KKM) ve mamografi ile kanserin erken teşhisi son derece önemlidir. Bu aşamada kadınlarda 

bilinç düzeyi erken teşhiste belirleyici rol oynamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Kadınların meme kanseri hakkındaki bilgi düzeyi, davranış ve tutumlarını ortaya koymak 

amacıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (PEAH) Aile Hekimliği Polikliniğine 

başvuran ve anketimize katılmayı kabul eden 20 yaş ve üzeri kadınlarla tanımlayıcı tipte bir araştırma 

yapabilmek için veri toplanmıştır. Veri toplama aracı 3’ ü demografik 17’si çoktan seçmeli toplam 20 sorudan 

oluşan anket uygulanmıştır. Bu anket 225 kişiye dağıtıldı. 207 (%92) geri bildirim alındı. Anketlerden alınan 

sonuçlar SPSS programında hazırlanan veri tabanına girildi. Girilen verilerin deskriptif analizleri yapıldı. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 34,17'dir. Katılımcıların %69,6'sı daha önce kendi kendine meme 

muayenesi yapmıştır. Ancak önerildiği gibi her ay düzenli olarak yapan kadınların oranı %36,7'dir. Daha önce hiç 

kendi kendine meme muayenesi yapmamış olan kadınların %45,5'i nasıl yapıldığını bilmemekte, %54,5'i ise 

gereksiz bulmaktadır. Yakın çevresinde meme kanseri öyküsü olan kadınlarda mamografi çektirme ve kendi 

kendine muayene oranları daha yüksektir. 

Sonuç: Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olmasına rağmen meme sağlığına yönelik tarama 

programlarının uygulanma oranı istenilen düzeyde değildir. Yetersiz ve yanlış bilgi meme sağlığının 

geliştirilmesinde önemli bir engeldir. Kadınların bu konu hakkındaki bilgi düzeyi, davranış ve tutumlarının 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Sözcükler: meme kanseri, mamografi, kendi kendine muayene 

İletişim: Burak BİLİR - burakbilir93@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR, Tıp Eğitimi ABD, mali.gulpinar@gmail.com 
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MP-222 

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETE MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK 

ÖNCESİ VE KLİNİK SONRASI ÖĞRENCİLERİNİNİ YAKLAŞIMI 

Saydam S., Aşkın M., Koçak M., Ocak O., Sarı M. 

Giriş ve Amaç: Kadına yönelik aile içi şiddet, geçmişten bugüne kadar süregelmiş ciddi bir toplumsal sorun 

olarak pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ciddi boyutlara ulaşmıştır. Hekimler, genellikle şiddete maruz 

kalan kadınların karşılaştığı ilk meslek grubudur. Bu nedenle, hekimlerin kadına yönelik şiddet ile ilgili görüş ve 

bu şiddete yaklaşımları, şiddetin önlenmesi ve şiddet gören kadına kamu desteğinin sağlanması açısından özel 

bir önem taşır. Geleceğin hekimlerinin bu konuya yaklaşımı ile öğrencilerin aldığı tıp eğitiminin buna etkisi 

araştırılması gereken konulardır. Araştırmanın amacı, klinik öncesi ve klinik eğitimi alan hekim adaylarının 

kadına yönelik şiddete bakış açısını tespit etmektir.  

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız, kesitsel tipte ve tanımlayıcı niteliktedir. Araştırmamızın evreni Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileridir. Örnekleme yapılmamıştır. 35 sorudan oluşan çoktan seçmeli anket 250 

öğrenciye dağıtılmıştır. Veriler SPSS programında değerlendirilmiş, niteliksel veriler arası ilişkilerin 

araştırılmasında ki kare testi uygulanıp p değeri 0,05 alınmıştır.  

Bulgular: Katılımcıların %48,8’i (N=122) erkek, %51,2’si (N=128) ise kadındır. Katılımcıların %91,2’si (N=228) 

kadına yönelik aile içi şiddeti adli bir olay olarak değerlendirmektedir. Kadına şiddet vakası ile karşılaşıldığında 

ne yapılması gerektiği sorusuna katılımcıların %57,6’sı (N=144) hastayı şikayet etmeye teşvik edeceğini, 

psikiyatriste ve sığınma evine yönlendireceğini belirtmiştir. Katılımcıların %33,2’si (N=83) aldatmanın kadına 

yönelik şiddetin haklı bir gerekçesi olabileceğini belirtmiştir ya da bu konuda kararsızdır. Katılımcıların %66,8’i 

(N=167) ülkemizde şiddete uğrayan kadınların destek alacağı birimleri yeterli bulmamaktadır. Bu konuda kadın 

katılımcıların daha negatif olduğu gözlemlenmiştir (p=0,0293). Alınan tıp eğitiminin, kadına yönelik şiddet 

vakasıyla karşılaşıldığında yeterli donanımı sağlamayacağını düşünen katılımcıların oranı %33,6, bu konuda 

kararsız olanların oranı ise %43,6’dır.  

Sonuç: Kadına yönelik şiddetin, kadının bedensel bütünlüğünü bozduğu ve yaşam hakkını tehdit ettiği göz 

önünde bulundurulduğunda, katılımcıların önemli bir yüzdesinin şiddete haklı bir gerekçe gösterilebileceğini 

düşünmesi dikkat çekicidir. Kadına yönelik şiddete duyarlılığın kadınlarda erkeklere kıyasla daha fazla olduğu 

tespit edilmiştir. Öğrencilerin oldukça az bir kısmı aldığı tıp eğitimini kadına yönelik şiddet konusunda yeterli 

görmektedir.  

Anahtar Sözcükler: kadına şiddet, etik, şiddet, aile içi şiddet  

İletişim: Simge SAYDAM, saydamsimge@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Gürkan SERT, Deontoloji ABD 
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MP-223 

KRONİK HASTALIĞI OLAN KADINLARDA DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ KULLANIMI 

Yılmaz H., Kabayuka B., Yurtcan H., Altınok A. 

Giriş ve Amaç: Doğum kontrolü, geçici veya kalıcı olarak hamileliği engellemek ya da hamile kalma olasılığını 

azaltmak amacıyla çeşitli yöntemlerin, araç-gereçlerin ya da ilaçların kullanılmasıdır. Kullanılan bazı doğum 

kontrol yöntemlerinin kronik hastalığın seyri üzerine olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Ayrıca, bazı kronik 

hastalıklar gebeliğin devamını, anne adayının hayatını ve bebeğin sağlık durumunu etkilemektedir. Kronik 

hastalıklarda kullanılan ilaçlar da gebe ve bebek üzerine olumsuz etkiler yapabilir veya kullanılan kontraseptif 

yöntemler bazı ilaçlarla etkileşerek sağlığı tehdit edebilmekte ya da kontraseptif yöntemin etkinliği 

azalabilmektedir. Bu çalışmanın amacı kronik hastalığı olan kadınlarda kontraseptif yöntem kullanımının ve 

kullanılan yöntemin uygunluğunun değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olan bu araştırmanın evreni MÜEAH Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran 18-49 

yaş arası kronik hastalığı olan kadınlardır. Çalışmaya 18-49 yaş arası, menopoza girmemiş ve kronik hastalığı 

(DM, HT, Obezite, Sigara içicisi, KBY, Kanser, Romatizmal hastalıklar, Tiroid hastalıkları, Astım/KOAH, Migren, 

Kalp Hastalığı, Epilepsi) olan; anlama, ifade problemi olmayan ve hastalığı ciddi bir durumda olmayan kadınlar 

dâhil edilmiştir. Hastalara 3’ü açık uçlu 20’si çoktan seçmeli 23 sorudan oluşan anket, yüz yüze uygulanmıştır. 

Anket sosyodemografik özellikler ile hastalıkları, ilaçları ve doğum kontrol yöntemi kullanımı ile ilgili sorular 

içermektedir. Veriler yüzde dağılımı, t test ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 36±7,7 olan 18-49 yaş arası kronik hastalığı olan 104 kadın katılmıştır. En sık 

görülen hastalıkları sırası ile tiroid hastalıkları (%34,6), obezite (%25 ), DM (%16,3), HT (%14,4 ) ve Romatizmal 

hastalıklardır (%13,5). Hastaların %57,7’si doğum kontrol yöntemi kullandığını,  %83,7’si de (n=87) cinsel olarak 

aktif olduğunu beyan etmiştir.  Hastalığını hamilelik için risk olarak gören 46 kadından 27’si herhangi bir DKY 

kullanmaktaydı. Cinsel olarak aktif olup hamile kalmak istemeyen 69 kadının 20’si (%29) doğum kontrol yöntemi 

kullanmadığını bildirmiştir. Yirmi bir kadın hamile kalmayı planladığını, bunların da 13’ü kronik hastalığını olası 

bir hamilelik için risk olarak gördüğünü bildirmiştir. 

Sonuç: Araştırmamızın sonuçları kronik hastalığı olan kadınlara aile planlaması konusunda danışmanlık verilmesi 

gerektiğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: kronik hastalık, doğum kontrol yöntemi 

İletişim: Büşra YILDIRIM, busra1307@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN KAYA,  Aile Hekimliği ABD, cigdemapaydin@yahoo.com 
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MP-224 

MÜPEAH KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİNE GELEN 18-50 YAŞ ARALIĞINDA ÜREME 

ÇAĞINDAKİ VE CİNSEL OLARAK AKTİF KADINLARIN GEBELİKTEN KORUNMA 

HAKKINDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Aydın T., Kerimoğlu Z., Özçıkmak E., Varlık S. 

Giriş ve Amaç: Türkiye Sağlık ve Nüfus Araştırması’nın 2008 verilerine göre Türkiye’de istenmeyen gebelik 

oranı %20’dir. Bu oran göze alındığında kadınların gebelikten korunma yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmadığı ya da yanlış bilgiye sahip olduğu düşünülebilir. Aynı zamanda, gebelikten korunmaya karar verme ve 

yöntem seçimi eşlerin ikisini de ilgilendirmekte ve kişilerin aralarındaki ilişkinin kalitesi tarafından 

etkilenebilmektedir. Araştırmanın amacı kadın doğum servisine başvuran, doğurganlık dönemindeki kadınların 

korunma yöntemlerine ilişkin bilgileri, tutumları ve tercihleri ile eşleriyle olan ilişkilerinin genel kalitesiyle 

algılayış tarzı arasındaki ilişkiyi betimlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma, niceliksel ve tanımlayıcı-kesitsel niteliktedir. Araştırmacının katılımcıları 

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın doğum polikliniğine gelen 18-50 yaş aralığında 

üreme çağındaki ve cinsel olarak aktif kadınlar olarak belirlenmiştir. 17 sorudan oluşan anket, katılımcının 

kendisi tarafından doldurulmuş, kişinin anlamadığı noktalarda açıklama yapmak üzere araştırıcılar hazır 

bulunmuştur. İstatistik analizler SPSS programında yapılmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların %73,3'ü gebelikten korunmaktadır, %87,8'i evlidir ve büyük çoğunluğunu %38,7 ile 25-35 

yaş aralığındaki kadınlar oluşturmaktadır. 14 adet korunma yöntemi arasında %39,5 ile erkek kondomu en sık 

kullanılan yöntem olmuştur. En sık kullanılan yöntemleri %18,5er oranlar ile spiral ve geri çekilme yöntemleri, 

%17,3 ile doğum kontrol hapı takip etmektedir. Bunun yanında spermisitin, deri altı kapsülünün ve kadın 

kondomunun hiç kullanılmadığı görülmüştür. İlkokul mezunlarında en sık kullanılan yöntem %38,1 ile spiral iken 

üniversite mezunlarında %53,8 ile erkek kondumudur. Yöntem tercihi ve gelir düzeyi karşılaştırıldığında geri 

çekilmenin gelir düzeyi arttıkça tercih edilme yüzdesinin azaldığı görülmüştür. Katılımcıların gebelikten 

korunma yöntemlerini tercih etme sebepleri, çoğunlukla rahat kullanımı ve vücuda zarar vermemesidir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda yaş, eğitim ve gelir durumunun gebelikten korunma yöntemlerini tercih etmede 

belirleyici bir rol oynadığı görülmüştür. Katılımcıların kullandığı korunma yöntemleri ile eğitim düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Anahtar Sözcükler: kadın, gebelikten korunma, doğum kontrol 

İletişim: Seda VARLIK, sedaavarlik@gmail.com 

Danışman: Yrd. Doç. Sinem YILDIZ, yildizsinem@gmail.com 
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DAP-201 

URINARY TRACT INFECTION IN NORTH CYPRUS: PATIENT AND DOCTOR 

ATTITUDES 

Alpdoğan M.A.*, Acar N.*, Akıntuğ B.*, Khsawneh B.* 

*Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Giriş ve Amaç: Urinary tract infections (UTI) in women are commonly encountered in outpatient practice 

worldwide. Complications of a UTI can lead to kidney failure or sepsis. The study aimed to investigate: i) the 

general knowledge status of female patients about UTI, ii) possible risk factors and iii) treatment attitudes of 

the doctors in North Cyprus. 

Gereç ve Yöntem: A cross sectional study is done. Data concerning associated patient (n=111; mean age: 31,9, 

19-57 +/- 10,5) knowledge levels, risk factors and doctors’ (n=10) treatment attitudes were collected using two 

separate, structured questionnaires, that were statistically analyzed. The patients’ questionnaires were 

collected randomly in shops around Salamis road in Famagusta, whereas the doctors’ questionnaires were 

collected from private clinics in Nicosia and Famagusta. For data analysis, frequency tables, Chi-square tests 

are done. 

Bulgular: The frequency of UTI was found to be 46,8% in women and young adults (18-30 year) were the most 

proned age group. (75%) of the patients preferred to visit private clinics for the cure of UTI rather than state 

hospitals, whereas (<5 %) used self-antibiotic medication by direct access to the pharmacy without any 

prescription. Pregnancy and long urine holding found to be the major risk factors of UTI. The great majority of 

physicians (70%) required urine culturing test prior to an antibiotic prescription, because they think that 

antibiotic resistance is a growing problem. The preferred length of the treatment found to vary among 

physicians. 

Sonuç: UTIs are a very frequent problem among young and pregnant females in North Cyprus. There is a great 

need of preventative public health education programs especially for these risk groups to promote general 

women health on the island. Self-antibiotic medication needs to be totally banned through pharmacies and 

clinicians should avoid the administration of broad spectrum antibiotics by use of more routine diagnostics, to 

reduce the emergence of drug resistant organisms. 

Anahtar Sözcükler: Urinary Tract Infection, female patients, doctors 

İletişim: Mehmet Ali ALPDOĞAN, alpdogan69@hotmail.com 

Danışman: Ayşe ÜLGEN, ayseulgen1@gmail.com 
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DAP-202 

AWARENESS, PERCEPTION AND KNOWLEDGE OF FITNESS CENTER MEMBERS 

ABOUT CVD  

Çağdaşer Ç.*, Özçelik D.*, Yahya M.*, Boracı M.* 

*Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Giriş ve Amaç: CVDs are number one cause of death globally. Aim of this research was to measure awareness, 

perception and knowledge of fitness center members about CVDs in Mağusa. More specifically, we investigated 

the relation between the CVDs in consideration of participants’s life style and physical activity. Moreover, to 

demonstrate if there is any correlation between aim of going to fitness center and CVD knowledge.  Hypothesis 

for research was to emphasize that purpose of visitors were more related with outlook instead of CV health, 

although physical activity is accepted as one of the main way to reduce risk of CVDs. 

Gereç ve Yöntem: Questionnaire consisting of 34 questions(multiple choice&open ended style) was handed in 

English and Turkish versions to 140 participants from 12 fitness centers in Mağusa. Data analyzed by SPSS. 

Bulgular: According to findings, 64.28% of participants visit fitness center for losing weight or being fit without 

purpose of having healthy life. Whereas, only 23.57% of participants visit fitness center to have healthy life. 83 

visitors accepted physical inactivity as risk factor for CVDs. Remaining 57 claimed that physical inactivity is not 

a risk factor for CVDs. Most of responders reported that causes of CVDs are both, environmental and genetic 

(70%), rest chose only environmental or genetic option. 

Sonuç: Study showed that although, large proportion of participants are aware of risk factors, causes and ways 

of reducing CVDs, they are still visiting fitness centers for purposes other than having healthy life. Moreover, 

most visitors are aware that causes of CVDs can be both environmental and inherited (70%). In addition, 

approximately one fifth of participants believe that CVDs can only affect older people which may be one of the 

reason why young visitors do not care about heart health. 

Anahtar Sözcükler: CVD, Famagusta, awareness, fitness center member 
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DAP-203 

CELLULAR PHONE RADİATİON AWARENESS İN UNİVERSİTY STUDENTS IN JORDAN 

AND CYPRUS  

Al-Khulaifat O.*, Kiwan F.*, Güder S*. 

*Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Giriş ve Amaç: Cellular phones are an indispensable part of a university student’s life, and the cellular 

radiation that they emit is a major cause of concern. Investigating the cellular phone usage habits of university 

students and their knowledge about the effects of emitted radiation would provide essential insight into the 

extent of radiation exposure and the methods of exposure prevention employed by university students. The 

aim of this research is to investigate the cell phone usage patterns and measure the awareness of the 

university students in Cyprus & Jordan about the cellular phone radiation and its effects. 

Gereç ve Yöntem: The study targeted 360 univesity students in Jordan and Cyprus from various socioeconomic 

backgrounds. The subjects were asked to fill out a questionnaire involving cellphone usage and awareness on 

radiation. The study specifically targeted medicine, law, and electrical engineering students, each providing 

120 questionnaire samples. The data collected through the questionnaires were analyzed using SPSS and 

Microsoft Excel. 

Bulgular: The average age of owning the first cell phone is 14±2,94. Out of 360 students, 27,4% claimed that 

they were familar with the term SAR value. However, only 16,2% knew exact meaning of abbreviation SAR. 

Electrical engineering students chose the correct answer much more frequently 25,4% than law students 8,4% 

[X2(6)=16.09, p ≤ .05]. 15,3% of males admitted that they text for more than 2 hours, while 31,6% of females 

text for more than 2 hours.  

Sonuç: Cellular phone usage of university students was largely influenced by gender roles and academic career. 

Cellphone radiation awareness was directly proportional to academic year, while SAR knowledge was greater in 

faculties that provide information on radiation. 

Danışman: Doç. Dr. Mehmet AKMAN, Aile Hekimliği ABD, makman4@gmail.com 
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DAP-204 

LIFE IN SOS VILLAGE-CYPRUS FROM VOLUNTEERED MOTHERS PERSPECTIVE 

Abdelqader A.*, Abuhussain S.*, Bakkaloğlu Y.*, Hacilar A.* 

*Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Giriş ve Amaç: This qualitative study focuses primarily on the views and practices of caregivers in SOS village, 

Lefkoşa Cyprus. The village houses about 70 abandoned children between 0-16 years old. The aim of this study 

is to gather information from caregivers working in SOS village about the children and life in SOS village, and to 

see the impact of working in SOS village on their lives.  

Gereç ve Yöntem: Eleven caretakers (volunteer mothers) were interviewed about care in the village. Each 

caretaker was interviewed face to face by group members. Interviewing process took 20 minutes for each 

caretaker and 36 questions were asked from a previously prepared questionnaire. Questions were asked in two 

parts, first part is aimed at collecting information about caretakers and second part about children. Childrens 

height and weight measurements are taken in supervision of a pedagouge. BMI and percentile growth patterns 

evaluated and mean values calculated. Participation rate was 100%.  

Bulgular: It can be understood that caretakers provide the necessary care for the orphaned children in the 

village, and give their full time and work to be real mothers for the children. However, the fact that the 

children faced neglect, abuse and loss of parents still has an impact. 59,7% of children have height below 50 

percentile and 57% of the children were found to be underweight according to BMI evaluation. (n=41) 

Sonuç: The majority of the children in the village were found to be underweight, eventhough meals including 

fruits and vegetables are being given 3 times per day. This could be linked to their psychological status as in 

the case of psychosocial dwarfism. Psychosocial dwarfism is a disorder that is observed between the ages of 2 

and 15, caused by extreme emotional deprivation or stress. 

Anahtar Sözcükler: SOS children’s village, orphanage caregivers, abandoned children, life in orphanage, 

physical development of abandoned children, psychological dwarfism, psychological neglect 

Danışman: Ayşe ÜLGEN, ayseulgen1@gmail.com 
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DAP-205 

UNPRESCRİBED MEDICATION USE IN NORTH CYPRUS 

Onel Z.*, Ulusan M.*, Sarı B.*, Muhsenc A.* 

*Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Giriş ve Amaç: There have been increasing public health concerns about the frequency of unprescribed 

medication consumption in Northern Cyprus. This is the first study in Northern Cyprus related with this topic. 

Gereç ve Yöntem: Patient and doctor survey questionnaires including open ended, multiple choice, likert-scale 

questions were administered individually to a total sample of 300 patients and 61 doctors from Nicosia, 

Famagusta, Morphou after being piloted on 10 doctors and 18 patients. SPSS and theme analysis (qualitative 

part) were used for analysis. Key issues were explored through identical questions in both of the surveys by the 

compare and contrast method. 

Bulgular: According to our patient results, 87% of patients bought unprescribed medication at least once during 

their life. 72,3% of patients have never been rejected by a pharmacist while attempting to buy an unprescribed 

medication. They reported the most common reason for unprescribed medication as trying to avoid “expensive 

doctor fees” (32%). Additionally, 48% of the doctors witness unprescribed medication users very frequently. 

55% of them reported antibiotic resistance as their main concern. The most commonly used unprescribed 

medications are painkillers (32,9%) and antibiotics (29,3%). 63% of the patients with children buy unprescribed 

medication for their children whilst 95% of doctors’ have witnessed such patients. Also, we investigated the 

effect of easy access to prescription in unprescribed medications. 77% of the patients and 93%of the doctors 

confirmed and mentioned the prescription pressure asserted by the patients on the doctors as a key reason. 

Sonuç: Legal and public health measures should be put in place in North Cyprus to ascertain a list of prescribed 

medications, establish penalties for unprescribed medication sale which is also a highly suggested solution by 

the participants.  

Danışman: Canan ZALİMOĞLU 
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MP-101 

MÜTF BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DOKTOR-HASTA İLİŞKİLERİNDEN 

BEKLENTİLERİ VE MEVCUT DOKTOR-HASTA İLİŞKİLERİNE BAKIŞI 

Koruca K., Bayram M., Gören B., Sağlam Y. E., Sancar M. 

Giriş ve Amaç: İletişim eksikliğinin ve karşılıklı ifade sıkıntılarının bazı sorunlara yol açtığı bilinen bir gerçektir. 

Bu sorunları aşmanın en kolay ve en etkili yolu tarafların birbirlerinden beklentilerinin açık bir biçimde ortaya 

konulması ve mevcut durum ile bu beklentilerin arasındaki farkların belirlenip uzlaşmaya varılmasıdır. 

Araştırmada bu yapılmaya çalışılarak doktor ve hastanın birbirini daha iyi anlayabilmesi ve bu anlamanın 

sonucunda sağlık sisteminde daha iyi bir duruma gelinmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada kullanılan anket, doktor-hasta ilişkileri hakkında 20 adet çoktan seçmeli 

sorudan oluşur. 138 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi tarafından cevaplandırılmıştır. 

Anketlerden toplanan veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Yapılan analizler, ankete katılan 59’u (%42,8) erkek, 79’u (%57,2) kadın toplam 138 MÜTF 1. sınıf 

öğrencisinden, %82,6’sının (n=114) hasta ile doktor arasında iletişim kopukluğu olduğunu savunduğunu; 

%16,7’sinin (n=23) ise karşıt görüşte olduğunu göstermiştir. Sağlık sistemindeki problem kaynaklarının içinden 

en çok soruna sebep olan kaynak bulunmaya çalışıldığında %52,2 ile sağlık sistemi başta gelirken, en az soruna 

sebep olan kaynak bulunmaya çalışıldığındaysa %31,2 ile doktor başta gelmiştir. Hekim adayı katılımcılarımıza, 

kendilerine gelen hastanın dış görünüşü ve kültürel özelliklerinin onları nasıl etkileyeceği sorulduğunda %8’i 

durumdan etkilenip yeterince ilgi gösteremeyeceğini; %53,6’sı durumdan etkilenirken hastaya olan ilgisinde 

değişme olmayacağını; %37,7’si ise etkilenmeden aynı müdahaleyi uygulayacağını belirtmiştir. Kendilerine 

gelen, karşı cinsten bir hastanın hemcinsi bir hekim ile görüşmek istemesinin öğrencilerin %34,8’i için rahatsız 

edici, %64,5’i için rahatsız edici olmadığı anlaşılmıştır. 

Sonuç: Elde edilen bulgulara göre hasta davranışları, hekimlerin çoğunu etkilemesine rağmen hekimlerin 

hastalarına verdiği hizmeti etkilememektedir. Bununla birlikte hastaların da doktora karşı bilinçli ve ılımlı bir 

beklenti içinde olduğu dikkatlerden kaçmamıştır. Katılımcılar tarafından, sağlık hizmetlerindeki sorunların 

başlıca kaynağı olarak da sağlık sisteminin gösterilmesi, doktor ve hasta unsurlarının dışında bir unsura işaret 

ederek bu iki sonucumuzu kuvvetlendirmiştir. Ancak doktor-hasta ilişkilerine baktığımızda ise, katılımcıların 

çoğu tarafından hasta ile doktor arasındaki iletişim kopukluğunun sebebi olarak doktor gösterilmiştir. 

Anahtar Sözcükler:  hekim, hasta, iletişim, sorun, bakış açısı 

İletişim: Burak GÖREN burakgoren20@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA 
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MP-102 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV ÖNCESİ VE SONRASINDA YAŞADIĞI 

PSİKOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER 

Buyruk E., Paksoy A., Hamamcı R., Tarhan G.G. 

Giriş ve Amaç: Günümüzde sınavlar öğrencilerin hayatının önemli bir parçası olmuştur ve öğrencileri çeşitli 

alanlarda etkilemektedir.  Sınavların öğrencilerin hayatı üzerindeki etkisi araştırmacıların üzerinde durduğu bir 

konudur.  Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin sınav öncesi ve sonrasında 

yaşadıkları psikolojik değişiklikleri değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Yapılan araştırmanın evrenini ve örneklemini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 

öğrencileri oluşturmaktadır. Bu araştırma 23-28 Mart 2014 tarihleri arasında yapılmıştır.  Araştırmada kullanılan 

soru formu 6 tane çoktan seçmeli, 30 tane Likert tipi olmak üzere toplam 36 sorudan oluşmaktadır. Soru formu 

170 kişiye dağıtılmış, 151 tanesi geri toplanmıştır  (% 88,8). Sorulara verilen cevaplar istatistik programında 

analiz edilmiş, sıklık dağılımı hesaplanmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin % 53,6’sı (n=81 ) kadın, % 46,6 ‘sı (n=70) erkektir. Katılımcıların % 

56,8’i (n=84) sınavdan önce kendisini huzursuz, gergin ve sıkıntılı hissettiğini; %52’si (n=78) geçmiş sınav 

sonucunun üzerinde baskı yarattığını belirtmiştir. Araştırma sorularını cevaplandıran öğrencilerin % 94,7’si 

(n=143) sınavdan sonra kendisini rahatlamış hissettiğini, %82,1’i (n=124) sınavdan sonra sosyal aktivitelere daha 

fazla zaman ayırdığını, %60,9’u (n=92) sınavdan sonra çalıştığı konuların çoğunu unuttuğunu ve % 58,3’ü (n=88) 

sınav sonrasında kendisini değerlendirerek hatalarını gidermeye çalıştığını belirtmiştir. 

Sonuç: Araştırma sonuçları Marmara Üniversitesi Dönem 1 öğrencilerinin büyük çoğunluğunun fakültemizdeki 

sınavların gündelik hayatlarını etkilediğini, sınavdan önce üzerlerinde baskı hissettiklerini ve sınav sonrasında 

ise rahatladıklarını göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: sınav baskısı, psikolojik değişiklikler, sınav sonrası davranışlar 

İletişim: Erhan BUYRUK erhan.buyruk@hotmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA 
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MP-102 

TOPLUMUN FARKLILIKLARA BAKIŞ AÇISI 

Aydoğduoğlu M., Bilgen B. ,Bayındır E., Sarısüleyman Ö., Kantarcı M. 

Giriş ve Amaç: Farklılık hayatın her alanında bireylerin karşılaştığı bir durumdur. Kimine göre bir sorun kimine 

göre bir zenginlik olarak görülen bu kavram toplumumuzda özellikle cinsel, kültürel, etnik, ekonomik ve dini 

alanlarda belirginleşmektedir. Bu araştırmanın amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin 

farklılıklara karşı bakış açılarını tespit etmek ve ortaya sosyolojik bir sonuç koymaktır. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerine 21-25 Nisan tarihleri 

arasında uygulanmıştır. Toplumsal farklılıklara bakış açılarını inceleyen araştırma toplamda 28 sorudan 

oluşmaktadır ve 118 kişiye uygulanmıştır. Veriler SPSS 15.00 ile analiz edilmiştir. Sıklık dağılımları hesaplanmış, 

karşılaştırmalı analizlerde ki-kare testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Bu araştırmaya katılan dönem 1 öğrencilerinin %48,3’ü (n=57) erkek;  %51,7’si (n=61) kadındır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %56,8’i (n=67) büyükşehir, %38,1’i (n=45) şehir, %5,1’i (n=6) yurtdışından 

İstanbul’a gelmiştir.  Katılımcıların %93,2’si (n=110) “farklı yaşam biçimlerine saygı duyarım”  olgusuna 

katılıyorum cevabını vermiştir. Katılımcıların %71,2’si (n=84) ekonomik farklılıkların kişiler arası iletişimi 

etkilediğini düşünürken %27,1’i (n=32) bu farklılığın arkadaş seçiminde bir etken olduğunu düşünmektedir. 

Erkek katılımcıların %59’u (n=34), kadın katılımcıların %85’i (n=52)ekonomik durumun kişileri değerlendirmede 

bir ölçüt olduğuna katılmamaktadır (chi-square, p=0,001). ”LGBTİQ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transeksüel, 

İntersex, Kuir)’lara haklarının olduğunu ve bu hakların verilmesi gerektiğini düşünüyorum” olgusuna %50’si 

(n=59) katılıyorum, %29,7’si (n=35) kararsızım cevabını vermiştir. Katılımcıların %61,9’u (n=79) etnik kökeninin 

kişiye yaklaşımını etkilediğini düşünmemektedir.  Katılımcıların %87,3’ü (n=103) çevrelerinde farklı dinlere ait 

ibadethanelerin bulunmasından rahatsız olmadığını belirtmiştir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre katılımcıların çoğunluğu toplumsal farklılıklara 

hoşgörüyle yaklaşmakla birlikte bakış açıları özellikle cinsiyet ve etnik kökenle ilgili sorularda değişmektedir. 

Kadın katılımcıların ekonomik farklılıklara erkek katılımcılara göre daha hoşgörülü yaklaştığı saptanmıştır; ama 

diğer alanlarda kadınlarla erkeklerin görüşü hemen hemen birbirleriyle örtüşmektedir. Yaşamanın büyük çoğunu 

büyük şehirde geçiren katılımcıların cinsiyet ve dini alanlardaki farklılıklara daha olumlu yaklaşırken küçük 

şehirlerde geçiren katılımcılar etnik, ekonomik farklılıklara daha hoşgörülü yaklaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: toplumsal farklılık, bakış açısı, cinsel yönelim 

İletişim: Emre BAYINDIR emrebayindir13@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA 
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MP-104 

MÜTF 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN VE HAYVAN DENEYLERİNE BAKIŞ AÇISI 

Mercan A., Haydın M., Günaydın D., Şahlan E., Kuruş R.E., Çolak O. 

Giriş ve Amaç: Yüzyıllar boyunca insanlar ve hayvanlar biyomedikal araştırmalar için kobay olarak 

kullanılmışlardır ve bu deneylerin medikal ve biyolojik bilgi kazanımı bakımından önemi oldukça büyüktür. Son 

yıllarda insan ve hayvan deneyleri etik kurulları tarafından ilgili etik kurallar ve yasalar çerçevesinde 

denetlenmektedir. MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin insan ve hayvan deneylerine bakış açılarının öğrenilmesi 

hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Bu amaç doğrultusunda 3'ü demografik, 6'sı kapalı uçlu, 9'u derecelendirme olmak üzere 17 

soru içeren anket dönem 1 amfisinde 120 öğrenciye dağıtıldı ve %86 oranında geri dönüş alındı. Elde edilen 

veriler SPSS programında değerlendirildi. 

Bulgular: Katılımcıların %52,9'u kadın ve %47,1'i erkeklerden oluşmaktadır. Yaş ortalaması 19,4 ± 0,96'dır. 

Katılımcıların %96,1'i günümüzde kullanılan çoğu ilaç ve yöntemin, insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan 

deneyler sayesinde geliştirildiğinin farkında olduklarını; %48,1'i insan ve hayvan haklarını koruyan yasaların 

varlığından haberdar olduklarını bildirdiler. %49,5'i alacağı ürünün hayvanlar üzerinde denenmiş olmasından 

etkilendiğini bildirirken kadınların erkeklere oranla ve anadolu lisesi mezunu katılımcıların diğer lise 

mezunlarına oranla bu konudan daha çok etkilendikleri belirlendi (p<0.05). Katılımcıların %85,6'sı alternatif 

yollar mevcutken hayvanların kobay olarak kullanılmasına karşı olduklarını belirtirken, alternatif yollara karşı 

hayvan deneylerini destekleyen katılımcıların %71'ini anadolu lisesi mezunları oluşturmaktadır. Araştırmaya 

katılanların %59,8'i kobay olarak kullanılan bireylere para teklif edilmesini doğru bulurken, bu katılımcıların 

%57,4'ünü erkekler oluşturmaktaydı. Katılımcıların %68,9'u deney hayvanlarının doğal ortam yerine kültür 

ortamında yetişmiş olanlardan seçilmesi gerektiği görüşündedirler. Katılımcıların %41,3'ü deney hayvanlarının 

deney bitiminde itilaf edilmesini desteklerken %33,7'si bu fikre katılmadığını bildirdi. Öğrencilerin %39,4'ü 

onaylanmamış ilaçların ölmekte olan ve tedaviye cevap vermeyen hastalar üzerinde denenmesini desteklerken, 

%33'ü bu uygulamayı desteklemediğini; %27,2'si fikri olmadığını belirtti. 

Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin insan ve hayvan deneylerinin öneminin 

farkında oldukları; ancak etik kuralları, yasalar ve yöntemlerle ilgili bilgilendirmeye ihtiyaç duydukları 

saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: insan deneyi, hayvan deneyleri, tıp öğrencisi 

İletişim: Demet GÜNAYDIN gunaydindemet@hotmail.com  

Danışman: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA 
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MP-105 

İSTANBUL'DA HAYAT 

Yakşı E., Özyurt A., Bakır K., İsmailoğlu M.K., Karataş S. 

Giriş ve Amaç: İstanbul, milyonlarca kişinin yaşadığı aynı zamanda her sene binlerce turist akınına uğrayan bir 

şehirdir. Barındırdığı sosyal imkanlar, tarihi ve doğal güzellikleriyle tam bir metropol olan İstanbul'da yaşam; 

birçok fırsata sahip olmak demektir. Bu araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 

öğrencilerinin İstanbul'daki yaşamlarının artıları ve eksilerini; şehrin imkânları hakkındaki değerlendirmelerini 

tespit etmektir. 

Gereç ve Yöntem: MÜTF 182 birinci sınıf öğrencisine 160 anket dağıtıldı. 142 tanesi toplandı. Çoktan seçmeli, 

evet-hayır işaretlemeli, bazıları kendi içinde ayrılan 20 soru birinci sınıf öğrencilerine yönetildi. Birinci sınıf 

öğrencilerin İstanbul'daki yaşamın çekiciliği, çileli tarafı, eğlence ve spor hayatına bakışı, kültürel-sanatsal 

mekânlar tercihi gibi alanlardaki değerlendirmeleri sonucu elde edilen bilgiler SPSS programına girilerek 

verilerin analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Ankete katılan birinci sınıf öğrencilerin %52,8'i kadın, % 47,2'si erkektir. Katılımcılar, ‘İstanbul 

yaşanılacak bir kent mi?’ sorusuna %64,8 evet, % 25,4 hayır,%9,2 emin değilim diye değerlendirmiş. İstanbul’un 

en rahat ve yaşanılabilecek ilçesi sorulduğunda % 46,2 Kadıköy, % 32,3 Üsküdar, % 17,6 Beşiktaş ve % 3,9 Diğer 

(Maltepe, Beylikdüzü vb.) demiştir. ‘İstanbul’da yaşamanın en güzel yanı sizce hangisidir?’ sorusuna % 38,7 

sosyal imkanların fazlalığı (sağlık, alışveriş vb.), % 38 kültürel aktiviteler ve metropol yaşam tarzı, % 9,2 

üniversite eğitimi ve kampüs hayatı, % 14,1 tarihi ve doğal güzellikleri olan bir şehirde yaşamak diye 

cevaplandırırken; ‘ İstanbul'da yaşamanın en çileli tarafı nedir?’ diye sorulduğunda % 49,3 trafik ve ulaşım 

zorlukları, % 27,4 pahalı olması, % 12 kapkaç, hırsızlık, gasp, tecavüz gibi suçların fazlalığı, % 11,3 kabalık 

olması olarak değerlendirmiş. 

Sonuç: Çalışmaların sonucunda görülmüştür ki katılımcıların büyük çoğunluğu İstanbul'un yaşanılacak bir kent 

olduğunu düşünmektedir. Kadıköy ilçesini İstanbul'un en rahat ve yaşanılabilecek ilçesi olarak seçen 

katılımcılar, trafik ve ulaşım zorluklarını ise İstanbul'da yaşamanın en çileli tarafı olarak görmüştür. 

Katılımcıların büyük çoğunluğunda üniversite seçiminde İstanbul'da yaşamanın çekiciliği etkili olmuş ve 

üniversite okumak için en ideal büyükşehir olarak İstanbul’u seçmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: İstanbul'da hayat 

İletişim: Sergen KARATAŞ sergenkaratas@live.com 

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR 
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MP-106 

RÜYALARIN GÜNLÜK YAŞAMLA İLİŞKİSİ 

Altınel M., Aydın A., Özpolat B., Gündüz N., Kurt M. 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada, geçmişten bu yana insanların ve birçok bilim adamının merakını uyandıran rüya 

olgusu konu edinilmiştir. Araştırmanın amacı, rüyalar ve insanların yaşayış biçimleri arasında herhangi bir 

ilişkinin bulunup bulunmadığını sorgulamaktır. 

Gereç ve Yöntem: Grup olarak hazırladığımız ve 17 sorudan oluşan anketimiz 141 birinci sınıf öğrencisine 

uygulanmıştır. Veriler SPSS’e girilerek sıklık dağılımları hesaplandı; analizleri ki-kare testi ile yapıldı. 

Bulgular: Katılımcıların %83,0’ü rüyaların bilinçaltı ürünleri olduğunu ve anlamlı olduğunu düşünmektedir. 

“Rüyalarınızı hatırlar mısınız?” şeklindeki soruya, cevaplayanların %94,3’ü evet derken, bu oranın sadece 

%27,0’si rüyalarının detaylarıyla ilgili olarak “çoğunlukla hatırlarım” seçeneğini tercih etmiştir. Katılımcıların 

%39,3’ünün gerçekleşen bir rüyası bulunmamaktadır. Ankette elde edilen yüksek değerlerden biri %77,3 ile 

katılımcıların rüyalarında doğaüstü olaylar görmesine aittir. İnsanların rüyalar üzerinde kontrol gücünün 

bulunup bulunmadığı hususunda ise elde edilen rakamlar birbirine oldukça yakın bulunmuştur. Öğrencilerin 

%53,0’ü rüyalarını kontrol edemezken, %47’si kontrol edebilmektedir. Ankete katılan 141 kişiden 93’ü rüyalarını 

başkalarına anlatmakta ve %64,4’lük bir kesim dinleyici olarak arkadaşlarını tercih etmektedir. Rüyalarda en sık 

yaşanılan duygu %40,4 oranla mutluluk olarak belirlenmiştir. Anketimizin ana konusunu da içinde bulunduran 

“Günlük yaşantınızın rüyalarınızı etkilediğini düşünür müsünüz?” sorusuna, katılımcılar  %80,1 ile evet cevabını 

vermişlerdir. Bu başlıkta katılımcıların rüyalarında en çok, hakkında heyecanlandığı şeyleri gördüğü tespit 

edilmiştir. Katılımcıların %78,9’u rüyalarının günlük yaşantısını etkilediğini belirtmiştir. Katılımcılara rüya 

tabirleriyle ilgili fikirleri sorulduğunda %11,3’lük kısım rüya tabirlerinin çoğuna,%65,2’lik kısım ise bazı rüya 

tabirlerine inandığını belirtmiştir. Analizimizi cinsiyete göre genişlettiğimizde, kadınların %83,4’ünün rüya 

tabirlerine inandığını, erkeklerde ise bu değerin %69,5’e düştüğünü gözlemledik. Oluşan bu fark ki-kare testine 

göre anlamlı çıkmıştır (p<0.05). 

Sonuç: Bu bulgular rüyalar ile günlük yaşam arasında bir ilişkinin var olduğunu desteklemektedir.  Bu durum 

Freud’un, “Rüyaların insanın uyanık yaşamında arka plana itmiş olduğu şeylerin uykuda bilincin rahatlamasıyla 

görsel açıdan ön plana çıkmasıdır.” şeklinde ifade ettiği görüşü akla getirmektedir. 

Anahtar Sözcükler: rüyalar, günlük yaşam 

İletişim: Merve ALTINEL altinelmerve@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR 
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MP-107 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FACEBOOK VE TWİTTER KULLANIM 

FARKLILIKLARI VE ETKİLERİ 

Sağlam M.C., Boran M.A., Taşkın A., Nazar M.H., Yaşar A.H. 

Giriş ve Amaç: Genelde sosyal medya özelde ise Facebook ve Twitter özellikle gençlerin hayatında önemli bir 

yer işgal etmiş durumdadır. Bazılarına göre sorun, bazılarına göre ihtiyaç, bazılarına göre de gereksiz olarak 

görülen Facebook ve Twitter, son birkaç yıldır telefonlarımızda da yer alarak hayatımızdaki etkisini artırmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, Facebook ve Twitter'ın MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin hayatındaki yerini tespit etmek, ona 

bakışlarını belirlemek ve genel kullanım amaçlarını öğrenmektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmamızı MÜTF 1. sınıf öğrencilerine anket uygulayarak yaptık. Anketimiz 21-25 Nisan 

tarihleri arasında yapılmıştır. Toplamda 23 soru olan anketimizde sorular çoktan seçmelidir. Anket 123 kişiye 

uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiş, karşılıklı analizlerde ki-kare testi 

uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırmamıza katılan MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin %43,7 si erkek;  %56,3 ü kadındır. Erkeklerin 

%52,6’sı profil bilgilerini saklamazken,  kadınların %60,6’sı profil bilgilerini saklıyor. Kadınlarda Facebook 

kullanmayan hiç kimse yokken erkeklerde sadece 1 kişi Facebook kullanmadığını belirtmiştir. Kadınların %59,1’i 

ulaşılması zor olan kişi ve kurumlara ulaşmak için sosyal medyayı kullandığını belirtmektedir. Bu oran 

erkeklerde %52,3’ e inmektedir. MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin %4,9’ u Facebook’u altı aydan kısa bir süredir 

kullandığını söylemiştir. Öğrencilerin %9,1’i Twitter kullanmazken, %45,9’u altı aydan kısa bir süredir 

kullandığını belirtmiştir. 

Sonuç: Araştırmanın sonucunda elde ettiğimiz verilere göre MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun 

üniversiteye başlamadan önce de Facebook kullandığını ama yaklaşık yarısının Twitter’ı üniversiteye 

başladıktan sonra kullandığını görüyoruz. Ulaşılması güç yerlerle iletişime geçmek için sosyal medyayı 

kullananlar ve etkili olduğunu düşünenler yarıyı geçkindir. Erkeklerin yaklaşık yarısının kişisel bilgilerini 

saklamadığını, kadınların ise %60’lık çoğunluğunun profil bilgilerini gizlediğini ve gizliliğin önemli olduğunu 

düşündüğünü görüyoruz. Yine araştırmanın bir sonucu olarak anketimize katılan sosyal medya kullanıcılarının 

%65,6’lık çoğunluğunun bilgi kirliliğine neden olduğunu ve sosyal medyanın bazı çevreler tarafından bilgi terörü 

aracı olarak kullanıldığını düşündüğünü görüyoruz. 

Anahtar Sözcükler: facebook, twitter, sosyal medya, mütf, anket, etkiler 

İletişim: Murat Can SAĞLAM canmrat@gmail.com  

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR 
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MP-108 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN KADIN VE 

TELEVİZYON PROGRAMLARINA BAKIŞI 

Avcı CK., Can B., Çiçek K., Koçak E., Kurkut İ. 

Giriş ve Amaç: Son dönemde popüler olmuş kadın ve televizyon programları toplumda büyük bir izleyici 

kitlesine sahiptir. Kuşkusuz bu programların bireyler üzerinde önemli etkileri vardır. Her geçen gün yayın 

hayatına bir yenisi eklenen programların olumsuz etkilerinin araştırılması ve bu etkilerin önlenmesine yönelik 

çalışmalar araştırmacıların üzerinde durdukları önemli bir konudur. Bu araştırmada amaç, Marmara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin kadın ve televizyon programlarına bakış açısını değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine 14-18 Nisan tarihleri 

arasında uygulanmıştır. Anket 3 ayrı formatta hazırlanmış evlilik, sağlık ve aile içi şiddet programları ile ilgili 19 

soru içermektedir. Ankette öğrencilere konu ile ilgili verilen durumlar hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Anket 

133 kişiye uygulanmıştır. Veriler SPSS 15.0 ile analiz edilmiştir. Sıklık dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı 

analizlerle ki-kare testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %45,9 (n=61)’u erkek, %54,1 (n=72)’i kadındır. Ankette yer alan bazı 

sorularda %90’ların üzerinde tek bir seçenek üzerinde yoğunlaşılırken bazı sorularda yüzdelerin birbirine çok 

yakın olduğunu görülmüştür. ‘Evlendirme programları vasıtasıyla gerçekleşen evlilikleri güvenilir buluyor 

musunuz?’ sorusuna katılımcıların %8,3 (n=11)’ü evet cevabını verirken, bu programlar ile aynı amaçlı kurulan 

internet sitelerini daha güvenilir bulduğunu düşünen katılımcıların oranı %37,6 (n=50) olmuştur. Sağlık 

programlarının güvenilirliğini değerlendirdiğimiz soruda katılımcıların %28,6 (n=38)’sı güvenilir bulduğunu ifade 

ederken, %42,1 (n=56)’i kararsızım seçeneğini işaretlemiştir. Anketimizin bir diğer araştırma konusu olan aile içi 

şiddet programlarının toplumu şiddet olaylarına karşı duyarsızlaştırdığını düşünen katılımcıların oranı %52,6 

(n=70) iken, bu programların bireylere seslerini duyurma imkânı sağladığını düşünenlerin oranı %59,4 (n=79) 

olmuştur. 

Sonuç: Bu çalışmada evlilik, sağlık ve aile içi şiddet programlarına yaklaşım değerlendirildi ve güvenilirlikle 

ilgili olan sorularda net cevaplar alınarak katılımcıların programları güvenilir bulmadığı sonucuna ulaşıldı. 

Çalışma sonucunda genel olarak düşünce ve değerlendirmelerin belirgin olduğu ancak sağlık programlarında 

şova dönüştürülmesi hususunda duyulan kaygı nedeniyle kararsızlık oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: kadın programları, olumlu-olumsuz etkiler, güvenilirlik 

İletişim: Emre KOÇAK kocakemre11@gmail.com  

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR 
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MP-109 

MÜTF 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜL FOBİ VE SOSYAL ÇEKİNCELERİ 

Kilvan F., Akbağra B., Eryılmaz B. 

Giriş ve Amaç: Fobi terimi genellikle kişinin öznel bir sıkıntı ya da kaygıya bağlı olarak sosyal ya da mesleki 

işlevlerde bozulmalar yaşadığını vurgular. Fobiler, özgül fobi ve sosyal fobi (sosyal çekince) olmak üzere ikiye 

ayrılır. Bu araştırmada MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin özgül fobi ve sosyal çekincelerinin derecesi, bu derecenin 

kardeş sayısı ve cinsiyetle ilişkisi incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Kişilere, belli durumlar için kaygı seviyelerinin sorulduğu ve bu kaygı seviyelerini 10 puan 

üzerinden değerlendirecekleri bir skala içeren aynı zamanda özgül fobilere yönelik ayrıntılı, 18 soruluk bir 

anket hazırlandı. Anket 69‘u kız 72’si erkek olmak üzere 141 kişiye uygulandı. Elde edilen verileri SPSS ’e 

girdik. SPSS’te verileri ki-kare, tek yönlü ANOVA, bağımsız gruplarda t testi ve sıklık dağılımı testleri 

kullanılarak analiz edildi. 

Bulgular: Sonuçlara göre katılımcıların %88’inin herhangi bir özgül fobisi bulunmaktadır. Özgül fobi bulunup 

bulunmaması ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Katılımcılarda en fazla 

yılan (%31), örümcek (%29) ve yükseklik (%23) özgül fobileri vardır. Sosyal çekinceler ile cinsiyet arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. Katılımcıların 10 üzerinden kaygı seviyeleri ortalaması en 

yüksek çıkan sosyal çekincelerini sözlü bir sınava girme (5.60), amfide İngilizce konuşma (5.49), topluluk 

önünde konuşma (5.24) olarak bulundu. Modülde konuşmaya katılmada tek çocuk olanların kaygı seviyesi 

ortalamasını (6.84) sınıf ortalamasından daha yüksek bulduk. Aynı şekilde bir kulübe dâhil olma alanında da tek 

çocuk olanlarda kaygı seviyesi sınıf ortalamasından daha yüksek; ancak herkes yerine oturmuşken hocadan 

sonra amfiye girme durumunda üç ve daha fazla kardeşi olanlarda kaygı seviyesi ortalaması sınıf ortalamasından 

daha yüksek bulundu. Katılımcıların sosyal girişkenliklerine 10 üzerinden verdikleri puan ortalaması 6.54 olarak 

bulundu. Cinsiyet ile sosyal girişkenliklerine verdikleri puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmadı. 

Sonuç: MÜTF 1. sınıf öğrencilerinde, özgül fobi görülme sıklığının yüksek olduğu ve bunun cinsiyet ve kardeş 

sayısıyla ilişkili olmadığı bulunmuşken, sosyal çekince görülme sıklığının az olduğu ve sadece bazı durumların 

kardeş sayısıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: özgül ve sosyal fobiler 

İletişim: Fatma KİLVAN fatmakilvan@gmail.com  

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
104 

MP-110 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE 

GEÇİŞLE DEĞİŞEN HAYATI 

Arslan G., Özkaynak B.N., Kılıç S., Yıldız M., Selvi B. 

Giriş ve Amaç: Yaptığımız seçimlerle hayatımıza yön veririz. Bunların en önemlilerinden birisi de üniversite 

seçimidir. Üniversiteyle birlikte hayatımızda pek çok değişiklik olur. Bu değişiklikler sosyal-kültürel ve 

ekonomik alanda olabileceği gibi psikoloji ve sağlık alanında da olabilir. Bu ankette Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’ne başlayan öğrencilerin hayatlarındaki değişikliklerin saptanması ve bu değişikliklerin öğrencileri 

nasıl etkilediğinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma MÜTF dönem 1 öğrencileri ile yapılmıştır. 11-18 Nisan tarihleri arasında 130 

kişiye 20 soruluk bir anket uygulanmıştır. Anket ile birlikte sosyodemografik özellikler ile üniversiteye 

başlamakla oluşabilecek sosyal-kültürel, psikolojik, ekonomik ve sağlıkla ilgili alanlarda değişimler 

sorgulanmıştır. Araştırma verileri SPSS 16.0 programında yüzde dağılımı ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların %54,3’ü kadın, %45,7’si erkektir. Üniversiteye başlamayla kültürel faaliyetlere 

katılımının arttığını düşünenler katılımcıların %71,3’ünü oluşturmaktadır. Katılımcıların %85,3’ü ise üniversite 

yaşantısıyla sorumluluklarının arttığını düşünmektedir. Katılımcıların %85,2’si de kişisel masraflarında artışın 

olduğunu düşünmektedir. Üniversite hayatına başlamayla beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilendiğini 

düşünenler ise katılımcıların %50,0’sini oluşturmaktadır. 

Sonuç: Elde edilen verilere göre Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başlayan öğrencilerin hayatlarında 

büyük değişimler olmuştur. Sosyal-kültürel açıdan değişimler öğrenciyi çoğunlukla olumlu etkilerken ekonomik 

açıdan ve sağlık açısından olumsuz etkilemiştir. Psikolojik olarak da mutluluk ve stres konusunda kararsızlık 

belirgin olmakla birlikte çoğunlukla olumlu bir değişim söz konusudur. 

Anahtar Sözcükler: üniversitenin etkisi, değişim, öğrenci hayatı 

İletişim: Goncagül ARSLAN gonca-a@hotmail.com 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN KAYA 
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MP-111 

DERS ÇALIŞMA STİLLERİNİN KOMİTE BAŞARISINA ETKİSİ 

Aksan E.,Uykun C., But S., Şener İ.B., Kayhan O. 

Giriş ve Amaç: Bir tıp fakültesi öğrencisi için şüphesiz en önemli başarı kriteri komite sonuçlarıdır. Fakat asıl 

önemli olan bu sonuçlara göre başarılı olmayı sağlayan çalışma şekilleridir. Bu çalışma stilleri özellikle; ders 

çalışılan ortam, cinsiyet, arkadaş ortamı, derslere katılım, günlük çalışma süreleri, dersler öncesi hazırlık, gün 

içindeki çalışma saatleri etrafında toplanmaktadır. Bu araştırmanın amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. 

Sınıf öğrencilerinin ders çalışma şekillerinin komite başarılarına etkisini tespit etmek ve sonuçları başarı 

değişkenleri üzerinden değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine 22-24.04.2014 tarihleri 

arasında uygulanmıştır. Ders çalışma şekillerinin komite başarısına etkisini inceleyen araştırma 17 sorudan 

oluşmaktadır. Araştırmaya 120 kişinin katılımı sağlanmıştır. Araştırmaya göre 60 üzeri not alanlar başarılı 

sayılmıştır. Veriler SPSS programında değerlendirilerek sıklık dağılımları hesaplanmış olup, karşılaştırmalı 

analizlerde ki-kare testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan MÜTF 1.Sınıf öğrencilerinin %56,7’si (N=68) erkek %43,3’ü (N=52) kadındır. 

Erkeklerin %60’ı (N=41),kadınların ise %55,8’i (N=29) başarılıdır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %68,8’i (N=82) 

%31,2’si (N=38) yurtta kalmaktadır. Evde kalanların %62’si (N=51) yurtta kalanların ise %50’si (N= 19) başarılı 

sayılmıştır. Katılımcıların %20’si (N= 24) sigara içerken bunların %62,5’i (N= 15) başarılı; sigara içmeyen %80’lik 

(N= 96) çoğunluğun %57,2’si (N= 55) başarılı olduğu görülmüştür. Araştırmanın uygulandığı grubun %10,8’i (N= 

13) ortalama 0-2 saat çalışıp bunların %30’u ( N= 4) başarılı sayılmış; %61,2’si (N=74) 2-6 saat çalışıp bu grubun 

%62,5’i (N=46) başarılı; %28’i (N=33) 6 saat ve üzeri çalışmış olup bunların ise %60’ı (N= 20) başarılıdır. 

Araştırmanı uygulandığı grubun %24’ü (N=29) ders çalışırken müzik dinlemekte olup bunların %41,3’ü (N=12) 

başarılı; müzik dinlemeyenler %76’lık (N=91) kısmı oluştururken bunların %63,7’si (N=58) başarılıdır. 

Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre evde kalanlar yurtta kalanlara göre daha başarılı olduğu 

görülmüştür. Erkek katılımcıların kadın katılımcılara nazaran daha başarılı olduğu saptanmıştır. Sigara 

kullananlarla kullanmayanları kıyasladığımızda ise sigara içenlerin daha başarılı olduğu görülmektedir. Çalışma 

saatlerine bakıldığında çalışma saati ile başarının doğru orantılı olduğu sonucuna varılmıştır. Müzik 

dinlemeyenlerin müzik dinleyenlere göre daha başarılı olduğu görülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: çalışma verimi 

İletişim: İbrahim Batuhan ŞENER batuhan.sener@gmail.com 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN KAYA 
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MP-112 

TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIMI 

Dereli D., Kayhan Ö., Çelik M., Tuna C., Sarar İ. 

Giriş ve Amaç: Günümüz, 'bilgi çağı' diye adlandırılmaktadır. Bilgi çağının ve toplumunun en belirgin özelliği 

yoğun bilgi üretimi ve tüketimidir. Bu araştırmanın amacı; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 

öğrencilerinin eğitim ve sosyal hayatlarında bilgi teknolojilerinin (telefon, tablet, kitap okuyucu vb.) yerini 

tespit etmektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma MÜTF dönem 1 öğrencileri ile yapılmıştır. 18-25 Nisan tarihleri arasında 

katılımcılara 26 soruluk bir anket uygulanmıştır. Anketle birlikte öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatlarında 

kullandıkları bilgi teknolojileri sorgulanmıştır. Araştırma verileri SPSS 16.0 programında yüzde dağılımıyla 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya 120 kişi katılmıştır (tüm sınıfın %66,6'sı). Katılımcıların %49,2’si kadın, %50,8’i erkektir. 

Ders çalışma yöntemi olarak katılımcıların %5,2’si her zaman internet üzerinden ders videoları izlerken, %9,2’si 

kitap ve ders notları içeren internet sitelerinden çalışmaktadır. Katılımcıların 13,3’ü herhangi bir eğitim 

portalına üyedir.%55,8’i ülke ve dünyadaki gelişmeleri, %44,2’si sanatsal ve sosyal faaliyetleri takip etmek için 

bilgi teknolojilerini sık sık kullanmaktadır. 

Sonuç: Elde edilen verilere göre tıp fakültesindeki öğrencilerin bilgi teknolojilerini sosyal hayatlarında 

kullanma oranının eğitim hayatlarında kullanma oranına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: bilgi teknolojileri, e-kitap, internet 

İletişim: Duygu DERELİ duygu_dereli_gs@hotmail.com  

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN KAYA 
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MP-113 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN 

BAĞIŞINA BAKIŞI 

Al T., Aras T.N., Önder O., Kurt C., Zor H. 

Giriş ve Amaç: Toplumumuzda oldukça hassas bir konu olan organ bağışı yakın zamanda yapılan ameliyatlarla 

birlikte ülke gündeminde büyük bir yer edinmiş, ameliyatlardaki başarı oranı toplumumuzun organ bağışına olan 

ilgisini arttırmış ve organ bağışı konusu toplumumuzda tartışılmaya başlanmıştır. Bu araştırmadaki amaç, 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin organ bağışı hakkındaki bakış açılarını 

değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencileri ile 14-18 Nisan tarihleri 

arasında yürütülmüştür. Katılımcılara organ bağışına bakışlarını sorgulayan 26 sorudan oluşan bir anket 

uygulanmıştır. Anket, öğrencilerin donör kartına sahip olma durumunu, organ bağışlamayı düşünüp 

düşünmedikleri, düşünmeme sebepleri, yakınlarının organ bağışlaması ile ilgili düşüncelerini sorgulayan 

sorulardan oluşmaktadır. Anketin tüm 1.sınıf öğrencileri tarafından yapılması hedeflenmiştir. Veriler SPSS 15.00 

programı ile analiz edilmiştir. Sıklık dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı analizlerde ki-kare testi 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmamıza 119 öğrenci katılmıştır (tüm sınıfın %66'sı). Katılan öğrencilerin %52,1'i kadın, %47,9'u 

erkektir. Öğrencilerden %37,3’ü donör kartına sahip olduğunu, %59,3’ü organlarını bağışlamayı düşündüğünü, 

%24,6’sı bu konuda kararsız olduğunu belirtmiştir. Organlarını bağışlamayı düşünenlerin %52,9'unun donör kartı 

vardır. Kızların %71,7'si, erkeklerin %44,6'sı organlarını bağışlamayı düşündüğünü belirtmiştir (p<0,001). Donör 

kartı olma konusunda her iki cinsiyet arasında fark yoktur. Organlarını bağışlamayı düşünmeyen 19 kişinin 

kaygıları sırasıyla organ naklinde bazı suistimallerin olabileceği (n=8), acil durumda donör kartı olması sebebiyle 

hayati destek verilmeyeceği (n=7) ve ailesinin kararını onaylamayacağı (n=7) idi. Ailesinden birinin organ 

bağışlaması durumunda 86 kişi (%73,5) karşı çıkmayacağını, birinci derece yakınının organlarının bağışı 

konusunda karar verici olması durumunda 54 kişi (%45,4) bağışlama kararı vereceğini bildirmiştir. 

Sonuç: Araştırmamıza katılanların yarısına yakınının organlarını bağışlamayı düşünmemesi ya da kararsız 

olması, çoğunun donör kartının olmaması, bu konuda kaygılarının olması tıp fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin 

organ bağışı konusunda daha fazla bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu düşündürdü. 

Anahtar Sözcükler: donör kartı, organ bağışı 

İletişim: Tutku Nil ARAS tutkunilaras@hotmail.com  

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN KAYA 
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MP-114 

KİŞİLERİN MÜZİKLE İLİŞKİSİ VE MÜZİĞİN İNSAN ÜZERİNE ETKİSİ 

Bulun M., Tezel A., Şahin D., Gök A., Arı B. 

Giriş ve Amaç: Müziğin, hem ruhun hem iletişimin gıdası olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, müziğin insan 

üzerine etkisi ve insanların müzikle olan ilişkilerinin sosyal yaşamdaki yansımaları ile ilgili merak edilen konular 

üzerine nasıl etkileri olduğunu göstermek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma MÜTF birinci sınıf öğrencilerine 

yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: MÜTF birinci sınıf öğrencilerinden 193 kişiye dağıtılan 21 soruluk çoktan seçmeli anketten 

140 adedi geri alındı. Elde edilen sonuçlar SPSS programında hazırlanan veri tabanına girildi. Girilen veriler Ki-

Kare testi kullanılarak erkek ve kadın çapraz tablolarında analiz edildi. Ayrıca frekans testinden de yararlanıldı. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların 79’u (%56,8) kadın, 60’ı (%43,2) erkektir. MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin %97,1 

(n=136)’ i müzik dinlemektedir. ‘Müzik dinler misiniz?’ sorusuna evet diyenlerin  %36,3 (n=49)’ü enstrüman 

çalmaktadır. Kadınların %37,2 (n=29)’si ve erkeklerin %33.3 (n=20)’ ü enstrüman çalmaktadır. Enstrüman 

çalanların ise  %80 (n=40)’i enstrüman çalmanın yaratıcılığı ortaya çıkardığını düşünmektedir. Dinlenilen müzik 

tarzının sorulduğu birden fazla seçeneğin işaretlenebileceği soruda pop, rock, klasik, türkü ve diğer seçenekleri 

arasından en fazla dinlenilen müzik tarzı %51,8 (n=72) ile pop müzik, %24,5 (n=34) ile de türkü en az dinlenilen 

müzik tarzı olmuştur. Diğer seçeneğinde de Türk Sanat Müziği, R&B, twist ve fantezi gibi müzik seçenekleriyle 

karşılaşılmıştır. ‘’Müzik dinlemenin konsantrasyonu artırarak öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.’’ yargısına 

katılımcıların %2,9 (n=4)’u katılmamıştır. Ayrıca ‘’Müzikle tedavi yönteminin etkinliğine inanıyorum’’ yargısına 

katılımcıların sadece %2,1 (n=3)’i katılmadığını belirtmiştir. Katılımcıların % 5,7 (n=8)’si dinlenilen müzik 

tarzının yaşam şeklimizi etkilemediğini düşünmektedir. Bununla birlikte bu soruya beş şık içerisinden (hiç, 

nadiren, ara sıra, sık sık, her zaman) sık sık ve her zaman şeklinde cevap verenlerin   %53,4 (n=31)’ü dinlenilen 

müzik türünün insanların bize olan bakış açısını sık sık ve her zaman etkilediğini düşünmektedir. 

Sonuç: On yedi – yirmi beş yaşları arasına uyguladığımız anketimizde müziğin neredeyse herkes tarafından 

dinlenildiğini ve insanların yaşam şekli üzerinde önemli bir etkisinin bulunduğunu görüldü. Ayrıca müzik 

dinlemenin konsantrasyonu arttırarak öğrenmeyi kolaylaştırabileceği bulgusuna ulaştık. 

Anahtar Sözcükler: müzik türü, enstrüman, konsantrasyon, yaratıcılık 

İletişim: Meltem BULUN meltembulun01@gmail.com 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız 
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MP-115 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN NOSTALJİYE 

OLAN İLGİSİ 

Şahin Z.S., Jaberi D., Tsaous A., Er M., Karaaslan S. 

Giriş ve Amaç: Son dönemlerde modada, televizyonda geçmişten esinlenme ve nostaljiye özlem artmıştır. 

Bundan yola çıkarak bu çalışmada Marmara Tıp 1. sınıf öğrencilerinin hayatın farklı alanlarında nostaljiye 

ilgisini betimlemek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma betimsel özelliktedir ve gereç olarak anket kullanılmıştır. Ankete 130 kişi 

katılmıştır. Anket 2000’li yıllar öncesi dikkat çeken ve ilgi duyulduğu düşünülen çeşitli kategoride 22 sorudan 

oluşmaktadır. Veriler SPSS 16.00 ile analiz edilmiştir. Sıklık dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı analizlerde 

ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışma İnsan Hakları Helsinki Bildirgesi’ne uygun olarak yürütülmüştür. 

Bulgular: Ankete katılan dönem 1 öğrencilerinin %55,4’ü (n=72) kadın, %44,6’sı (n=58) erkektir. Katılımcıların 

%46,2’si (n=60) imkânı olsa plak koleksiyonu yapmak isterken, %26,2’si (n=34) istememektedir. Bakkalların 

mahalle geleneği olarak kalmasını isteyenlerin oranı %40 (n=52), istemeyenler %4,6 (n=6)’dır. Kıyafet 

araştırmalarında, erkeklerin %56,2’sinin (n=36) modern ceketi, kadınların %66,7’sinin (n=44) eski moda olanı 

tercih ettiği görülmüştür (Fisher’s Exact Test sonucu p=0,013). Duygularını anlatmada mektubu, kadınlar %13,9 

(n=10) oranla her zaman seçerken, erkekler %6,9 oranında (n=4) seçmiştir (Ki-kare Testi p=0,039). Ansiklopedi 

kullanma alışkanlığını her zaman devam ettirenler %1,6 (n=2), devam ettirmeyenler ise %36,4 (n=47)’tür. 

Sonuç: Anket sonucunda elde edilen verilere göre müzik, televizyon, sinema, iletişim alanlarında; mahalle 

alışkanlıklarında ve kısmen modada geçmişe özlem duyulmakta ve eski yaşam tarzının devam ettirilmesi 

istenmektedir. Bunlara karşın gelişen teknolojiyle birlikte, araştırma teknikleri ve ev modası alanlarında 

yenilikler tercih edilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: nostalji, eski müzikler, yeşilçam, moda, geçmişteki alışkanlıklar 

İletişim: Zeynep Selin ŞAHİN z.selin95@gmail.com  

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız 
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MP-116 

AİLE İÇİ İLETİŞİMSİZLİK   

Hamamcı F., Arı N., Şeker İ., Yılmaz M., Savaş F. 

Giriş ve Amaç: Aile içi iletişimsizlik günümüzün en büyük problemlerinden biri haline gelmiştir. Aile içinde 

bireyler birbiriyle birçok sebepten ötürü iletişime geçememekte, dolayısıyla da ailesinden kopuk bir hayata 

doğru sürüklenmektedir. Bu araştırmada, aile içi iletişimsizliğe sebep olan faktörler 17-23 yaş aralığındaki 

öğrenciler gözüyle ele alınmış ve anketimize katılan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerine bu 

amaca yönelik sorular sorulmuştur. Araştırma aile içi iletişimsizlikte hangi öğelerin daha baskın olduğuna dair 

sonuçların ortaya koyulmasını amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Anket, aile içi iletişimsizliğin sebepleri ve katılımcıların aile bireyleriyle hangi konularda ne 

düzeyde iletişim kurabildiği ile alakalı 21 adet ortak yanıtlar için tek seçimli soru tipi (tablo tipinde) ve 7 adet 

evet / hayır soru tipi olmak üzere toplam 28 sorudan oluşmuştur. Anketimiz 14-18 Nisan tarihleri arasında 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin 140 tanesine yapılmıştır. Veriler SPSS programı ile 

analiz edilmiştir. Sıklık dağılımları hesaplanmış ve karşılaştırmalı veriler için ki-kare testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %50,7’si erkek, %49,3’ü kadındır. Katılımcılarımızın %88,6’sı 

ailelerinin günümüz olaylarını ve çağı yakalayabildiklerini düşünürken, %71,4’ü aileleriyle paylaşım yapmaktan 

çok arkadaşlarıyla (dış çevre) paylaşımda bulunmayı tercih etmiştir. Buna karşılık katılımcıların %74,3’ü karar 

alırken ailelerinin arkadaşlarına oranla daha etkili olduğunu düşünmektedir. Anketimizde “Ailemle haftada en 

az bir kez toplu etkinlik yaparım.” tezine ise katılımcıların %60,7’si katılmıştır. Katılımcıların %65’i teknolojik 

aletlerin (televizyon, sosyal medya vb.) aile içi iletişimi olumsuz yönde etkiler olgusuna olumlu yanıt vermiştir. 

Özellikle katılımcıların %42,2’lik kısmı televizyon unsurunun iletişimsizliğe olan etkisinin yüksek olduğunu 

düşünmektedir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre aile içi iletişimsizlikte teknolojik aletler, arkadaş çevresi 

ve bazı konulardaki (cinsellik, sevgili durumu, din) yanlış tutumlar baskın rol oynamaktadır. Katılımcıların genel 

olarak ailelerinin çağın gerisinde kalmadıklarını düşündükleri; fakat buna rağmen her konuda tam olarak 

iletişim sağlayamadıkları görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: aile içi iletişimsizlik, kuşak çatışması 

İletişim: Nurşah ARI nursah.ari@gmail.com  

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
111 

MP-117 

KAMPÜSE ULAŞIM, ÖĞRENCİLERİN BARINMA TERCİHLERİ VE TRAFİK 

Bulan B. , Keskin S.N. ,  Taşçı B. , Kaner B. , Gültekin İ. 

Giriş ve Amaç: İstanbul trafiğinin ve yeni kampüse taşınmamızın öğrencilerin kampüse ulaşımı üzerinde 

etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf 

öğrencilerinin yeni kampüse taşınmasıyla, barınma ve ulaşımdaki sorunları, değişimleri ve çözüm önerilerini 

sorgulamaktır. 

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 3 açık uçlu, 16 çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir anket hazırlanıp, 125 kişiye 

dağıtıldı ve 124 öğrenciden dönen veriler SPSS programında değerlendirilerek frekans dağılımları, 

nanparametrik test sonuçları ve ki kare tabloları belirlendi. 

Bulgular: Araştırmaya katılan 124 kişinin %54,8’i (n=68) kadın, %45,2’si (n=56) erkektir. Ankete katılanların yaş 

ortalaması 19,4113 olup standart sapması 1,08209'dur. Ankete katılanların %16,1'i (n=20) başka bir ev / yurda 

taşınmış, %63,7’si (n=79) sadece ulaşım şeklini değiştirmiş ve %20,2’si (n=25) hiçbir değişiklik yapmamıştır. 

Haftalık ortalama kampüse gidiş-geliş maliyeti 19,69 olup, standart sapması 11,9'dur.Kadınların %63,3’ü (n=50) 

sadece ulaşım şeklini değiştirmişken, erkeklerin %51,8’i (n=29) yine aynı tercihte bulunmuştur. Günlük ortalama 

kampüse gidiş-geliş süresi dakika cinsinden 99,22 olup standart sapması 91,01'dir.Öğrencilerin kampüse ulaşımla 

ilgili en önemli sorunu %42,5’le (n=51) ulaşım seçeneklerinin çok az olmasıdır. 

Sonuç: İstanbul trafiği ve yeni kampüse taşınmamızın öğrencilerin kampüse ulaşım ve barınma tercihleri 

üzerinde olumlu veya olumsuz bir takım etkileri olduğu ve bu etkilerin cinsiyetler üzerinde değişik oranlarda 

olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: kampüs, ulaşım, barınma 

İletişim: Batuhan BULAN bulanbatuhan@gmail.com  

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız 
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MP-118 

18 - 24 YAŞLARI ARASINDAKİ BİREYLERİN KONSANTRASYON SÜRELERİ VE 

PROBLEMLERİ 

Sevinçler G., Dinç S., Kol D., Şahin Ş., Güzel M. 

Giriş ve Yöntem: Konsantrasyon, bütün dikkatin bir noktaya toplanması, bütün öğrenme mekanizmalarının aynı 

noktaya yönlendirilmesi, bütün alıcıların öğrenmeye hazır hale getirilerek algının en yüksek performansına 

ulaşmasıdır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin konsantrasyon becerisine fiziksel, 

çevresel ve sosyal faktörlerin etkisini incelemektir.  

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla yaş ortalaması 19,8 olan 1. Sınıf öğrencilerine 2’si demografik, 4’ü çoktan 

seçmeli, 11’i likert tipi olmak üzere 17 sorudan oluşan bir anket uygulandı.%48 (n=55) erkek, %52 (n=59) kadın 

olmak üzere 130 öğrenciye dağıtılan anketlerden %88 (n=114) geri bildirim alındı. Elde edilen veriler SPSS paket 

programıyla değerlendirildi. 

Bulgular: SPSS programından elde edilen verilere göre kadın ve erkek arasında anlamlı (p<0.05) bulunan 

farklılıklar belirtildiği gibidir: “Müzik dinleyerek ders çalışmak odaklanmanızı ne kadar etkiler?” sorusuna 

erkekler %16, kadınlar %5 “odaklanmamı hiç etkilemez”,“Arkadaşınızla konuşurken ortamdaki gürültü 

dikkatinizi ne kadar etkiler ?” sorusuna erkekler %27, kadınlar %2 “odaklanmamı hiç etkilemez”, “Sınav öncesi 

yaşadığınız stres, ders çalışırken konsantrasyonunuzu ne kadar etkiler?” sorusuna erkekler % 35, kadınlar % 10 

“odaklanmamı hiç etkilemez”, “Sosyal medya ders çalışırken konsantrasyonunuzu ne kadar etkiler?” sorusuna 

erkekler %5,5, kadınlar % 18,6 “odaklanamayacak kadar çok etkiler”, “Ders çalıştığınız materyalin yazı 

puntosunun küçük olması konsantrasyonunuzu ne kadar etkiler?” sorusuna erkekler %3,6, kadınlar %17 

“odaklanamayacak kadar çok etkiler”, “Ortamdaki ışığın yetersiz olması ders çalışırken konsantrasyonunuzu ne 

kadar etkiler sorusuna erkekler %1,8, kadınlar %12 “odaklanamayacak kadar çok etkiler, “Nerede daha iyi 

konsantre olarak ders çalışırsınız?” sorusuna katılımcıların %30,1’i “kütüphanede”, %58,4’ü “odamda masada 

oturarak”, %2,7’si “kafede”, %8,8’i “odamda yatarak”, “Hangi durumda daha iyi konsantre olarak ders 

çalışırsınız?” sorusuna katılımcıların %72’si “bireysel”, %15’i “grup çalışması”, %13’ü “ikisi de aynı derecede" 

cevabını vererek anlamlı bir sonuç oluşturmuştur. 

Sonuç: Yapılan analizlere göre çevresel ve fiziksel faktörlerin konsantrasyona belirgin bir etkisi olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu faktörlerin kadınları ve erkekleri farklı şekilde etkilediği görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: cinsiyet, konsantrasyon, odaklanma becerisi, tıp öğrencilerinde odaklama, çevresel 

değişkenler, odaklanma 

İletişim: Selin DİNÇ selnn.dinc@hotmail.com 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinem Yıldız 
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MP-119 

MÜTF 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜZELLİK ALGISI VE ESTETİK CERRAHİYE BAKIŞ 

AÇISI 

Kahraman M.M., Aktaş N., Tiryaki N., Gündüz H.T., Tosun C. 

Giriş ve Amaç: Estetik cerrahi günümüzde beden modasını oluşturan cerrahi dalı olarak bilinmektedir. 

Toplumun güzellik anlayışına göre şekillenen bu dal birçok kıstasa göre sürekli bir değişim içindedir.  Önemini 

giderek artan ölçüde koruyan güzellik algısının normları ise ortalama olarak her on yılda bir değişmektedir. 

Çalışmamızda MÜTF 1.sınıf öğrencilerinin bu dinamik algı ve buna paralel gelişen estetik cerrahi yöntemleri 

hakkındaki görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan anket 2 adet demografik, 5 adet rekonstrüktif cerrahiye yönelik, 22 

adet güzellik algısı ve estetik cerrahi ile ilgili, 1 adet bilinç ölçme amaçlı sorudan oluşmuştur. Birinci sınıf 

öğrencisi 177 kişiye dağıtılan ankete 145 kişi yanıt vermiştir (%81,92). Sonuçlar SPSS 20.0 ile değerlendirilmiş, 

frekans dağılımları ve ki-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Hedef kitlemiz 17-25 yaş arası olarak belirlenmiştir. Analizlerimiz sonucu araştırmaya katılanların 75’i 

kadın (%51,7), 70’i erkektir (48,3) ve 98’i (%67,6) estetik ameliyatlarının lüks olduğunu düşünürken 47’si 

(%32,4) ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. Araştırmaya katılanlardan 109 kişi (%75,2) bu ameliyatları etik 

bulmaktadır. Katılımcıların 87’si (%60) bilgi değerlendirmeye yönelik soruyu doğru yanıtlamıştır. İnsanların 

vücudunda en çok değiştirmek istedikleri yerin %28,3 (41 kişi) ile burun olduğu gözlemlenmiştir. Yetmiş iki kişi 

(%49,7) dini inançlarının estetik ameliyata karar verme sürecinde etkili olduğunu belirtirken, 22 kişi (%15,2) 

kararsız kalmıştır. Erkeklerin %48,6’sı kadınların %73,3’ü ilk karşılaşmada gözlere dikkat ederken; erkeklerde 

ikinci sırada  %22,9 ile göğüs, kadınlarda ise %9,3 ile burun dikkat edilen beden bölümleridir. Erkeklerin 40’ı 

(%57,1) cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş olan birini estetik açıdan güzel /çekici bulmadığını belirtirken,  

bu sayı kadınlarda 44 (%58,7)’tür. 

Sonuç: MÜTF 1.sınıf öğrencilerinin en çok burunlarından memnuniyetsiz olması Türkiye’de de estetik ameliyat 

olarak en çok tercih edilen ameliyat olmasıyla paralellik göstermektedir. Katılımcılar estetik ameliyata karar 

verme sürecinde çevrenin tepkisinden çok etkilenmezken dini inançlarının bu konuda daha belirleyici olduğu 

tespit edilmiştir. Sosyal medya ve modanın tek tip ve baskın güzellik algısını belirlediği düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: estetik, güzellik algısı, estetik cerrahi, estetik ameliyat 

İletişim: Nazlı AKTAŞ aktasnazli98@gmail.com  

Danışman: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA 
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MP-120 

RENKLER VE İNSAN PSİKOLOJİSİ 

Güner Ç.Z., Hoşcan A.Y., Can N., İnan İ., Küçük O.Y. 

Giriş ve Amaç: Renkler hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve insan psikolojisini etkilediği düşünülmektedir. 

Renklerin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin seçimlerini ve psikolojisini ne kadar 

etkilediğini ölçmektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 2 açık uçlu, 18 çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir anket hazırlanıp 160 kişiye 

dağıtıldı ve 141 (%88) öğrenciden dönen veriler SPSS programında değerlendirilerek frekans dağılımları 

belirlendi. 

Bulgular: Araştırmaya katılan 141 kişinin %51,1’i (n=72) kız, % 48,9’u (n=69) erkektir. Katılımcıların yaş 

ortalaması 19,43 (±1,17)’tür. En sevilen renk %27 (n=38) ile mavi-laciverttir. Katılanların yüzde 74,5’u (n=105) 

kıyafetlerinin rengini seçerken ruh halinin etkili olduğunu belirtti. Bilinmeyen restoranlardan seçim yaparken en 

çok seçilen kırmızı logolu olanı %34 (n=48) oranında; bilinmeyen bankalardan seçim yaparken en çok mavi 

logolu olanı % 65,2 (n=92) oranındadır. Katılımcılar renkli içeceklerden en çok %56,7 (n=80) ile sarı, en az %2,8 

(n=4) ile mavi renkli içeceği seçmiştir. Katılımcıların %22,7’si (n=32) kişiliğini “düzenli, uyumlu ve başarılı”; 

%20,6’sı (n=29) “maceracı ve gülmeyi seven” olarak tanımladı. 

Sonuç: Anket sonuçları göstermektedir ki renkler insanların psikolojisini etkilemekte ve tüketim alışkanlıklarını 

belirleyen seçimlerinde yönlendirici olmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: renk, insan psikolojisi, kişilik, marmara tıp 

İletişim: Ahmet Yahya HOŞCAN hoscanyahya@hotmail.com  

Danışman: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA 
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MP-121 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

KEYİF VERİCİ MADDELER HAKKINDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI 

Komutan U., Özen B., Çulcu E.A., Patlar B. 

Giriş ve Amaç: Araştırmalara göre keyif verici madde kullanımı ciddi bir toplum sağlığı sorunudur ve özellikle 

gençler arasında yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin keyif verici maddelerle 

ilgili tutum ve davranışlarını değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Gerekli literatür taraması yapıldıktan sonra hazırlanan 20 soruluk çoktan seçmeli anket, 

MÜTF 1. sınıf öğrencilerinden 175 kişiye dağıtılmış ve anketlerin 167 tanesi (% 95,42) geri dönmüştür. Veriler 

sıklık dağılımı ve ki-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiş ve p<0.05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Katılımcıların % 52,1’i kadın (n=87), % 47,9’u erkektir (n=80). Değerlendirmeye alınan anketlere göre 

katılımcıların %53’ü en az bir kere keyif verici madde kullanmış, kullananların % 60,18’inin de halen kullandığı 

görülmüştür. Hiç kullanmayanlar arasındaki dağılım % 59 kadın ve % 41 erkek şeklindedir. Katılımcıların % 

32,7’si keyif verici maddeler hakkındaki bilgileri kitle iletişim araçlarından ve sosyal medyadan elde 

etmekteyken, % 20’si aile ve arkadaş çevresinden elde etmektedir. “Sizce bir bağımlılık diğerini tetikler mi?” 

sorusuna kadınlar arasında % 79,3 oranla evet cevabı verilmişken, erkeklerde bu oran % 64,6’da kalmıştır. 

Cinsiyete göre dağılım farkı anlamlıdır (p=0,026). Bağımlılık oluşturan sebeplerin ortadan kalkması durumunda 

katılımcıların % 46,5’i yardımsız bırakabileceğini, % 27,7’si yardımla bırakabileceğini ve % 25,8’i ise 

bırakamayacağını belirtmiştir. Torba yasa kapsamında alkol satışının kısıtlanmasının, bağımlılığı artıracağını 

düşünenlerin oranı % 38,7, azaltacağını düşünenlerin oranı % 31,9’dur. Ankete katılanların % 29,4’ü bu konuda 

fikrinin olmadığını belirtmiştir. 

Sonuç: Araştırmaya katılan kadın ve erkekler arasında madde kullanımı açısından ciddi bir fark görülmemiştir. 

Tıp fakültesi öğrencilerinin madde kullanım oranları benzer yaştaki popülasyona göre öngörüldüğü gibi 

çıkmıştır. Katılımcıların yaklaşık üçte birinin torba yasa kapsamındaki alkol satışı kısıtlaması konusunda 

herhangi bir fikri olmaması şaşırtıcıdır. 

Anahtar Sözcükler: bağımlılık, keyif verici madde, torba yasa 

İletişim: Elif Asena Çulcu snclccc@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA 
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MP-122 

DOKTOR ADAYLARINA MECBURİ HİZMET HAKKINDA SORDUK 

Kozluca İ.,Yılmaz F.B., Çakıcı S.E., Fırat D.B., Çelik A. 

Giriş ve Amaç: Mecburi hizmet (yasal ifadesiyle devlet hizmeti yükümlülüğü) 5371 sayılı kanunla Sağlık 

Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen hükümlere göre 05.07.2005 tarihinden sonra mezun olan, uzmanlığını ya 

da yan dal uzmanlığını tamamlayan tabiplerin, Sağlık Bakanlığı tarafından atandıkları yere göre değişen 300 ile 

600 gün süreyle görev yapması zorunluluğudur. Bu çalışmanın amacı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf 

öğrencilerinin mecburi hizmet hakkındaki düşüncelerini öğrenmek ve doktor adaylarını bu düşüncelere iten 

sebepleri ortaya koymaktır. 

Gereç ve Yöntem: 15-28 Nisan tarihleri arasında 121 kişiye uygulan ankette biri açık uçlu, 13’ü çoktan seçmeli 

toplam 14 soru soruldu. Veriler frekans dağılımlarına göre sayı ve yüzde dağılımlarına göre değerlendirildi. 

Bulgular: Analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılanların  %86’sı mecburi hizmetin gerekli olduğuna inanıyor; 

fakat %46’sı hizmetini istemeyerek yapacağını belirtmiş. Açık uçlu sorumuzla mecburi hizmete gitmek 

istenmemesindeki en önemli iki nedeninin hizmet bölgelerinin uzak olması ve bölgelerdeki düşük yaşam 

standartları olduğunu belirlendi. Arkadaşlarımızın %60’ına göre mecburi hizmet doktorların akademik 

kariyerlerini ve geleceğe dönük planlarını olumsuz etkiliyor ve yine %60’ına göre mecburi hizmet doktor 

üzerinde negatif etki oluşturarak hizmet kalitesini düşürüyor. Araştırmaya katılanların tamamına yakını (%93) 

mecburi hizmet bölgelerinde maddi imkânların iyileştirilmesi halinde gitmek isteyecek doktor sayısının 

artacağını düşünüyor. Bunun yanında katılanların %56’sı bu kanun olmasaydı hekim atamasının bölgelere göre 

eşit dağılamayacağı kanaatindeydi. Bölge derecelendirmesini adil bulan %60’ın yanında, %36 öğrenci bu 

uygulamayı adil bulmuyor. “Doktorlar tıp eğitimi, uzmanlık ve yan dal gibi her eğitim için ayrı mecburi hizmetle 

yükümlü tutulmalı mı?” sorusuna %89’luk oranla ‘hayır’ diyen öğrencilerin % 69’u ise mecburi hizmet 

uygulamasıyla aşılmak istenen problemlerin kısmen de olsa çözüldüğünü düşünüyor. 

Sonuç: Araştırmamızın sonucuna göre 1. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu mecburi hizmetin gerekli 

olduğunu; fakat bölgelerin uzak olması, bölgelerdeki düşük yaşam standartları ve geleceğe yönelik planların 

aksaması gibi nedenlerin doktorların hizmetini olumsuz etkilediğini düşünüyor. 

Anahtar Sözcükler: mecburi hizmet, sağlık hizmetleri, gereklilik 

İletişim: Deniz Bahadir FİRAT denizbfirat@gmail.com 

Danışman: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA 
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MP-123 

İNGİLİZCE TIP EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİLERİ 

Keleş H., Bağrıaçık F., Aydemir G.D., Arıkan D.S., Gevrek M. 

Giriş ve Amaç: Tıp eğitiminin yabancı dilde verilmesinin öğrenci ve öğrenme üzerine birçok etkisi vardır. Bu 

araştırmanın amacı Marmara Üniversitesi’nde tıp eğitiminin İngilizce verilmesinin öğrenci ve öğrenme 

üzerindeki etkilerini belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Tıp eğitimini İngilizce almanın etkilerini sorgulayan bu ankette mezun olunan lise değişken 

olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin verilen önermeleri değerlendirebilmeleri için derecelendirme tipi seçenekler 

konulmuştur. MÜTF 1. sınıf öğrencilerine dağıtılan 150 anketten 121 tanesi geri dönmüştür. Araştırma verileri 

frekans dağılımları şeklinde özetlenmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %43,8’i fen lisesi, %35,5’i anadolu lisesi, %20,7’si özel lise 

mezunudur. Birinci sınıf öğrencilerinin %82,63’ü tıp eğitimini İngilizce almanın kariyerine olumlu etki edeceğini 

düşünürken; %6,78’i buna katılmamaktadır. Öğrencilerin %67,52’si tıp eğitimini anadilinde alan diğer tıp 

fakültesi öğrencilerine göre daha nitelikli bir doktor olacağını düşünürken; %7,61’i bu düşünceye 

katılmamaktadır. Öğrencilerin %69,42’si ileride yurtdışında çalışma planı olduğu için İngilizce tıp eğitimi almayı 

bilinçli olarak seçmiştir. %14,04’ünün ise böyle bir düşüncesi yoktur. Öğrencilerin %64,46’sı eğitimin İngilizce 

olmasının dersleri takip etmeyi zorlaştırdığını düşünmekte, %13,22’si ise buna katılmamaktadır. Mezun olunan 

lise ile araştırma değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Sonuç: Araştırma bulgularına göre MÜTF 1. sınıf öğrencilerinin mezun oldukları lise ile İngilizce tıp eğitimi 

hakkındaki düşünceleri arasında bir fark olmadığı görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük 

çoğunluğu tıp eğitimini İngilizce almanın öğrenmeyi zorlaştırdığını düşünse de ileride akademik yaşamlarına 

olumlu etki edeceğine inanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: İngilizce tıp eğitimi, yabancı dilde eğitim, yurtdışında kariyer 

İletişim: Hülya KELEŞ hulyakelesmutf@gmail.com  

Danışman: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA 
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MP-124 

MÜTF DÖNEM 1 TOPLUMUN ENTELEKTÜEL KAVRAMINA,BİREYE VE BİLGİYE BAKIŞI 

 
Bal M., Gülsever İ., Can A., Birtane N., Dağdelen S. 

 

Giriş ve Amaç: İnsanların hemen her şeyden pratik bir kazanç elde etme beklentisinde olduğu günümüzde 

doğrudan katkısı tartışılır olan entelektüel bilgiyi nasıl algıladığı, ona nasıl yaklaştığı, entelektüel bireyi nasıl 

gördüğü vb. sorular büyük önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada amaç, toplumun eğitimli ve genç kuşağı olan Marmara Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin 

entelektüel bilgiye ve entelektüele bakışını belirlemek ve değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Hazırlanan, çoktan seçmeli 8 ve 5’li skalalı 12 sorudan oluşan anket 15-25 Nisan 2014 

tarihleri arasında uygulanmıştır. Ankete katılım oranı %87.3’tür.  Veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiş, 

sıklık dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı değerlendirmelerde ki-kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Yapılan araştırmaya 64’ü kız 67'si erkek, 131 kişi katılmıştır. Anket katılımcılarının 47’si Fen Lisesi, 

53’ü Anadolu Lisesi, 6’sı Düz Lise, 10’u kolej mezunudur ve kalan 15 kişi yabancı liselerden mezundur. 

Katılımcılarının %44.3’ü entelektüel kişiyi eğitimli ve aydın kişi olarak görmekte ve %69.8’i entelektüel bilgiyi 

kültür-sanat bilgisi olarak tanımlamaktadır. Katılımcıların %72.5’i entelektüel oluşun cinsiyetle bir ilgisi 

olmadığını düşünmektedir. Kadınların %18.7’si, erkeklerin ise %29.8’i   kendini yeterince entelektüel 

görmektedir. Katılımcıların çoğunluğu entelektüel bilgiye ulaşma aracı olarak kitap, internet ve sosyal medyayı 

gösterirken; tv, gazete-dergi, sosyal çevre az kişi tarafından tercih edilmiştir. Yabancı uyruklu katılımcılar 

arasında entelektüel birey topluma karşı yakın, sıcak olduğu görüşü yaygınken; ülkemiz vatandaşları arasında 

mesafeli, uzak olduğu görüşü yaygındır. 

Sonuç: Araştırma katılımcılarının çoğunun entelektüel bilgiyi kültür-sanat bilgisi olarak tanımladıkları, 

entelektüel kişiyi eğitimli ve aydın olarak gördükleri sonucuna varılarak, genel bir kanıya sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Entelektüel birey ile toplum arasındaki ilişkilerin, karşılıklı tavır ve tutumların sanıldığından uzak, 

soğuk olduğu gözlenmiştir. Ayrıca kız ve erkek katılımcıların genel entelektüel kavramı hakkında paralel görüşte 

olduğu, dikkate değer bir ayrımın olmadığı göze çarpmıştır. 

Anahtar Sözcükler: entelektüel bilgi, entelektüel birey 

İletişim: Mehmet Bal 

 

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali Gürpınar, Tıp Eğitimi ABD 
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MP-125 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNEM I ÖĞRENCİLERİNE GÖRE TOPLUMUN ÖTENAZİYE 

BAKIŞI 

 

Akcasu E., Kangal A.Ç., Meriç A., Şimşek H.İ. 

 

Giriş ve Amaç: Ötenazi, bir insan veya hayvanın dayanılamayacak şekilde acı çekmesi durumunda, hastanın 

veya -bilincinin açık olmadığı durumlarda- hasta yakınlarının isteği doğrultusunda, söz konusu kişinin hayatına, 

acı duymayacağı bir şekilde son verilmesidir. 

Amaç; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf öğrencilerinin ötenazi uygulaması hakkındaki 

düşüncelerini belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu amaç doğrultusunda 3 tanesi 5’li derecelendirmeli, 12 tanesi çoktan seçmeli olmak üzere 

15 sorudan oluşan anket 137 kişiye dağıtıldı ve 126 (%91,9) geri dönüş oldu. SPSS programı kullanılarak sayı ve 

yüzdelik veriler elde edildi. 

Bulgular: Veri toplayabildiğimiz 126 kişinin 71'i kız (%59,2) 49'u erkekti (%40,8). Katılımcıların %19,8'i ötenazi 

hakkında bilgi sahibi olduğunu, %73,1'i ötenazi hakkında “bir miktar bilgi”ye sahip olduğunu, %7,1'i bilgi sahibi 

olmadığını belirtti. Katılımcıların % 45,2'sinin ötenazi uygulamasını desteklemediği, %35,7'sinin ise “kararsız” 

kaldığı görüldü. Ötenaziye karşı olma nedenleri arasında ilk iki sırayı “insanın kendi isteği ile ölmesini doğru 

bulmama (%31,7)'' ve ''dini değerlere uygun olmadığını düşünme (%28,6)'' aldı. Yine ankete katılanların %47,6'sı 

ileride kendisini dayanılmaz acı çektiği bir durumda bulsa dahi ötenazi uygulamasını istemediğini, %34,1'i ise 

kararsız olduğunu belirtti. Bir hastanın ötenazi isteği karşısında da yine katılımcıların %46'sının ötenazi 

uygulamasını gerçekleştiremeyeceğini düşündüğü, %33,3'ünün ise kararsız olduğu görüldü. Aileden bir kişiye 

ötenazi uygulanması kararının verilmesinin kişiye bırakılması durumunda katılımcıların %59,5'i böyle bir karar 

vermeyeceğini belirtti. Hayvanlara ötenazi uygulanması durumunda ise daha ortada sonuçlar elde edildi; 

katılımcıların %30,2'si desteklerken %38,1'i desteklemediğini belirtti. Ölümcül hastalığı olan ve kurtulma 

ihtimali yok denecek kadar az olan hastalar üzerinde yeni araştırmalar uygulanmasının %73,0 oranında 

desteklendiği ortaya çıktı. Ötenaziye bakışında dini inancının etken olduğunu katılımcıların % 69,0'u belirtti. 

Sonuç: Elde ettiğimiz verilere göre öğrencilerin genel olarak ötenazi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı, 

uygulamaya yönelik genellikle olumlu görüş bildirmedikleri ayrıca dini inançların ötenazi düşüncesi üzerinde 

etkili olduğu sonucuna varıldı. 

 

Anahtar Sözcükler: ötenazi, toplumsal bakış 

İletişim: Arda Meriç 

 

Danışman: Doçent Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Tıp Eğitimi ABD 
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MP-126 

 

TÜRKİYE’DE TIP EĞİTİMİ VE SAĞLIK KOŞULLARININ TIP EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

Duran C., Cansız C., Özler E., Onur N. D. 

 

Giriş ve Amaç: Ülkemizde birçok tıp fakültesi ve bu fakültelere ait birçok üniversite hastanesi bulunmaktadır. 

Fakültelerimizin ve üniversite hastanelerimizin içinde bulunduğu koşullar tıp öğrencilerinin aldığı eğitimi önemli 

ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı 2013-2014 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 

öğrencilerinin Türkiye’deki ve üniversitemizdeki tıp eğitimi ve sağlık koşullarının tıp eğitimi üzerinde etkisi 

hakkındaki görüşlerini belirlemektir. 

 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine Nisan ayı içinde 4 derecelendirme 

ve 10 çoktan seçmeli şeklinde anket sorusu olarak yapılmıştır. Veriler SPSS programına girilerek aritmetik 

ortalama ve standart sapmaları ile sayı ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. 

 

Bulgular: Araştırmamıza 112 Dönem 1 öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların 59’u (%52.67) kız, 53’ü (%47.33) 

erkektir. % 48,2’si kendi isteğiyle, % 38,4’ü ailelerinin isteğiyle tıp fakültesine giren öğrenciler Türkiye’deki tıp 

eğitiminin yeterliliğine 10 üzerinden ortalama 6,41 puan vermişlerdir.  Üniversitemizdeki tıp eğitiminin 

yeterliliği ise ortalama olarak 6,51 puan olarak hesaplanmıştır. Kendilerine sağlanan yurtdışı imkanlarını 

öğrencilerin % 42,0’si yeterli bulmaktadır. Tıp fakültesi sayısını öğrencilerin %14,3’ü yetersiz, %50’si yeterli ve 

%35,7’si gereğinden fazla olarak değerlendirmiştir. Öğrencilerin İngilizce tıp seçmesindeki başlıca etken 

sorulduğunda en çok tercih edilen seçenek “tıp kaynaklarının çoğunun yabancı dilde olması” olarak 

belirlenmiştir. Öğrenciler tıp eğitiminin TUS puanına etkisini 10 üzerinden ortalama 6,25 olarak değerlendirmiş; 

ancak aynı zamanda öğrencilerin % 87,5’i TUS dershanelerinin gerekli olduğunu belirtmiştir. Hasta 

yoğunluğunun tıp eğitimine etkisini ise %26,8 önemli bir etkisi yok, %53,6’sı olumsuz etkisi var, %19,6’sı da 

diğer olarak değerlendirmiştir. Diğer seçeneğini işaretleyen 22 kişiden 14’ü hasta yoğunluğunun tıp eğitimini 

olumlu etkilediğini belirtmiştir. 

 

Sonuç: Yaptığımız araştırma sonucunda görüyoruz ki öğrencilerin büyük bölümü Türkiye’deki ve 

üniversitemizdeki tıp eğitiminin yeterli olduğunu, hasta yoğunluğunun tıp eğitimini olumsuz etkilediğini 

düşünüyor; ülkemizdeki tıp fakültesi sayısı ile ilgili görüşler ise öğrenciler arasında farklılık göstermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Tıp eğitimi, sağlık koşulları, TUS 

 

İletişim: Nilsu Damla Onur 

 

Danışman: Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Tıp Eğitimi ABD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
121 

MP-127  

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ÜREME 

SAĞLIĞINA VE GENİTAL HASTALIKLARA SOSYAL YAKLAŞIMI 

 

Çayırlı Y. B. , Binbuğa B. , Gozalbayli N. , Dur İ. R. , Kostakoğlu C. 

 

Giriş ve Amaç: İnsan yaşamının, gelişiminin temel öğelerinden biri cinsel yaşamdır. Buna karşın üreme, üreme 

sağlığı, genital hastalıklar, cinsellik toplum içerisinde yeterince konuşulmamaktadır. Önemli olmasına rağmen 

toplumun bahsi geçen konulara yaklaşımının bu şekilde olması nasıl bir sosyal yaklaşım sorusunun 

araştırmamızın ana başlığı olmasını sağlamıştır. Çalışmanın amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem-1 

öğrencilerinin üreme sağlığı ve genital hastalıklara yaklaşımını belirlemektir. 

 

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  

dönem-1 öğrencilerine 20-25 Nisan 2014 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anketimiz çeşitli boyutlardaki üreme 

sağlığı ve genital hastalık ile ilgili konuları içermekte ve 16 sorudan oluşmakta olup; öğrencilere, verdiğimiz 

tanımlamalar hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Anketimiz 128 (öğrencilerin %66,3’ü) kişiye uygulanmıştır. 

Veriler SPSS 20.0 ile analiz edilmiştir. Sıklık dağılımları hesaplanmış, karşılaştırmalı analizlerde ki-kare testi 

kullanılmıştır. 

 

Bulgular: Ankete katılan dönem 1 öğrencilerinin %42,2’si erkek %57,8’i ise kadındır. Katılımcıların %60,9’u 

toplumun üreme sağlığı ve genital hastalıklar konusundaki bilgisinin yetersiz olduğu görüşünde; kalan %39.1'lik 

kısım ise toplumun bilgisinin yeterli olduğu yönünde bir düşünceye sahip. Katılımcıların %15'i toplumun, cinsel 

yolla bulaşan bir hastalığa sahip bireylere karşı tutumunun hoşgörülü olduğu görüşündeyken %85 gibi büyük bir 

kısmı bu tutumu hoşgörüsüz veya az düzeyde hoşgörülü olarak değerlendirmektedir. Katılımcıların %48,4’ü 

genital hastalıklara karşı alınan önlemlerin yeterli olmadığını düşünüyor. Bunlardan genele oranla %37'sini erkek 

katılımcılar, %48,4’ünü ise kadın katılımcılar oluşturuyor. Katılımcıların %56,3’ü sağlıklı cinsel yaşam ile ilgili 

yeterli bilgiye sahip oldukları görüşünde. Buna karşın toplumun konu ile alakalı yeterli bilgilendirilmediğini 

düşünen katılımcılar %75,6’lık kısmı oluşturmakladır. Katılımcıların %51,2’si cinsel eğitimin ergenliğin orta 

döneminde (15-18) olması gerektiği düşüncesindeler. Kadın katılımcıların % 61,6’sının görüşü bu yöndeyken; 

erkek katılımcıların çoğunluğu (%38,9) bu eğitimin ergenliğin başlarında (11-14) olması gerektiği görüşündedir. 

Bu eğitimin 15-18 yaş aralığında olması gerektiği görüşüne sahip erkekler ise genelin %37'sini oluşturmakta. 

 

Sonuç: Sonuç olarak dönem-1 öğrencilerinin konuya dair yaklaşımının toplumun, bu üreme sağlığı ve genital 

hastalıklar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bu konuda olumsuz bir algının olduğu yönünde. 

 

Anahtar Sözcükler: üreme sağlığı, genital hastalıklar, sağlıklı cinsel yaşam 

İletişim: Yusuf Burak ÇAYIRLI 

 

Danışman: Doc. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR, Tıp Eğitimi ABD 
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MP-128 

ENGELLİLERİN EĞİTİM, İLETİŞİM ALANLARINDA VE GÜNLÜK YAŞAMDA 

KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞI  

 

Atalay İ., Budancamanak Z., Evrüke C., Karakaya S. B., Nurhan E. 

 

Giriş ve Amaç: Toplum hayatı zihinsel ve fiziksel açıdan sağlıklı insanlara uygun kurulmuştur. Mental engelli 

kesimin eğitiminde, fiziksel engelli kesimin günlük yaşantısında karşılaştıkları çeşitli sıkıntılar vardır. Gerek 

ulaşım gerek insanlarla iletişim, gerek de sağlık alanlarında ihtiyaçlarını gidermekte sorunlar yaşamaktadırlar. 

Araştırmamız, mental ve fiziksel açıdan sağlığı yerinde olmayan insanların varlığını ve insanların engellilere 

karşı farkındalığını ortaya çıkartmak için yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Anket, 3-7 Mart 2014 arası hazırlanmış olup Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf 

öğrencilerine Başıbüyük Kampüsü’nde 10-17 Mart tarihleri 2014 tarihleri arasında uygulanmıştır. 142 kişiye 

uygulanan anketimiz engelli yaşamı hakkında olup cinsiyet ve yaş soruları hariç 19 sorudan oluşmaktadır. Bu 

anket sosyal yaşam, iletişim, eğitim, sağlık alanlarında araştırma soruları içermektedir. Veriler 12 Nisan 2014 

tarihlerinde SPSS programıyla işlenmiştir. Karşılaştırmalı analizler yapılıp ki kare testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1’den 142 kişiye uygulanan anketin %47,4’ünü kadınlar, 

%52,6’sını erkekler oluşturmaktadır. Çevresinde engelli bir yakını ya da tanıdığı olan kesim sadece %22’dir. 

İşitme engelli biriyle iletişim kurabileceğini düşünen yüzde ise sadece 27,7’dir. Toplu taşıma araçlarının engelli 

kullanımı için iyi ve çok iyi olarak düşünen yüzde ise 13,4’tür. Başıbüyük Kampüsü’nün engelli kullanımına 

uygunluğunu kötü ve görme engelli birisinin istediği yere ulaşamayacağını işaretleyenler %31,2’dir. Çok kötü 

diyenler ise %36,9’dur. Eğitim merkezlerinin yetersiz olduğunu düşünenler %70,4’tür. Görme ve engelliler için 

eğitimin uyumlu olduğunu düşünen yüzde 4,2’dir 

Sonuç: Araştırma sonucunda günlük hayatta duyma engelli bir insanla iletişim kurmakta zorlanılacağı ortaya 

çıkmıştır. Engelli insanların toplu taşıma araçları kullanmasının ise çok zor olduğu düşünülmektedir. Anketimiz, 

İstanbul gibi ulaşım açısından gelişmiş; metro, metrobüs, otobüs gibi birçok seçeneği olan bir şehirde 

yapılmıştır; ancak, engelliler için ulaşımın yetersiz olduğu görülmüştür. Başıbüyük Kampüsü’nün her ne kadar 

yeni yapılmış bir kampüs olsa da fiziksel ve mental engelli insanlar için pek uygun olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Eğitim şartlarının uygun olmadığını, eğitim merkezlerinin engellilerin eğitiminde gerekli katkıda 

bulunulamadığı saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: engelli, işaret dili, ulaşım, iletişim 

 

İletişim: Cansu Evrüke 

 

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
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MP-129 

ELEKTRONİK OYUNLARDAKİ ŞİDDET ÖGELERİNİN TIP BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Aksoy Ş.D., Simitçioğlu Ö.M., Bulut Y., Çakır S.B. 

 

Giriş ve Amaç: Medya unsurlarının son yıllarda giderek artan yaygınlığı bilim insanlarını medyanın toplum ve 

birey üzerindeki etkisini araştırmaya yönlendirmiştir. Bu alanda özellikle görsel medyada yer alan şiddet içerikli 

yayınların gerek toplumların şiddet karşısındaki tutumları gerekse bireylerin şiddet, saldırganlık ve suç içerikli 

tutum ve davranışları ile pozitif bir ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir. Son dönemde medya kavramına dâhil 

edilen diğer dijital materyallerden elektronik oyunlarının da aynı şekilde bireyler üzerinde olumsuz etkiler 

meydana getirebileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede, elektronik oyunlardaki şiddet ögelerinin fakültemiz 

1.sınıf öğrencilerine olan etkisini incelemek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 2014 yılı Nisan ayında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinden 130 kişilik 

bir gruba 15 soruluk bir anket uygulanmıştır. Sorular çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardır. Veriler SPSS 20 

programında değerlendirilmiş ve istatiksel analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan 130 öğrencinin 59 (%45,3)’u erkek, 71 (%54,7)’ i kadındır. Elektronik cihazlarda 

oyun oynayan öğrenci sayısı 114 (%87)’tür. Bu öğrencilerin 52 (%45)’ si erkek, 62 (%55)’si kadındır. 60  (%52,6) 

kişi oynadığı oyunda şiddet içerikli öge olduğunu düşünmektedir. 49 (%42) kişi bu şiddet içeriğin kendisini 

şiddete ve agresifliğe yönlendirdiğini kabul etmiştir. Ayrıca 86 (%66) kişi oyunlardaki şiddet ögelerinin 

artmasının suç işleme oranlarında artışa sebep olacağını düşünmektedir. Erkeklerin 50 (%96) si oyun oynarken 

gerildiğini söylerken bu şekilde düşünen kadın sayısı 54 (%87) dır. Şiddet içerikli oyunların beden sağlığını 

olumsuz etkilediğini düşünenlerin sayısı 63 (%48) dür. Ayrıca katılımcılardan 52 (%40) kişi elektronik oyunlardaki 

şiddet ögelerinin kendisini ya da kendisinin çevreyle olan ilişkisini etkilediğini söylemiştir. Şiddet içerikli 

oyunlar sebebiyle gerçek ve sanalı ayırt edemediği durumlar yaşayan kişi sayısı 20 (%17) dir. 

Sonuç: Çalışmamızda elektronik oyunlardaki şiddet içeriğinin kişileri olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca erkeklerin kadınlara kıyasla oyun oynarken daha çok sinirlendiği görülmüştür(p<0.05). Ankete katılan 

öğrencilerinin yüzde kırkı oyunlardaki şiddet içeriğinin gerçek ilişkileri etkilediğini düşünmektedir. 

Anahtar Sözcükler: elektronik oyunlar, şiddet 

İletişim: Şeyma Dilşat Aksoy 

 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem APAYDIN KAYA, Aile Hekimliği ABD 
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MP-130 

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNİ 

İNANÇLARININ BAZI TIBBİ UYGULAMALARA KARŞI TUTUMLARINDAKİ ETKİSİ 

 

Yalın S. C., Ellek N., Durğut A. S., Öztürk İ. 

 

Giriş ve Amaç: Toplumların biraraya gelmesindeki en önemli fenomenlerden sayılabilecek bir fenomen olan 

din, bütün toplumlarca fiziki ve psikolojik durumların toplamı olarak kabul edilen ''sağlık'' kavramını olumlu 

ve/veya olumsuz yönlerde etkileyebilmektedir. Bu etki, kişilerin tıbbi uygulamalara karşı tutumlarında veya 

doktor seçimleri üzerinde de görülebilmektedir. Toplumumuzda da, bu açıdan hala tartışılmakta olan birçok 

konu vardır. Çalışmamızın amacı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf öğrencilerinin dini inançlarının bazı 

tıbbi uygulamalar ve doktor seçiminde cinsiyetin etkisi ile ilgili tutumlarındaki olası etkisini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine 15 tane çoktan 

seçmeli sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket, katılımcıların yaşı ve cinsiyeti ile birlikte karar vermede 

dini inançların da etkili olabileceği bazı tıbbi uygulamalar hakkındaki sorular ile doktor seçiminde cinsiyetin 

rolü ile ilgili sorudan oluşmaktadır. Veriler SPSS 20.00 programı ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırma öğrencilerin %67,77’sinin (122 kişi) katılımı ile sonlandırılmıştır. Katılımcıların %89,3’ü 

İslamiyet inancını benimsediğini, %10,7’si de hiçbir dini inancı benimsemediğini belirtmiştir. Katılımcıların dini 

inançlarının tutumlarında etkili olabileceğini düşündükleri alanlar sırasıyla şöyleydi: Ötenazi (%53,3), isteğe 

bağlı kürtaj (%50,8), doğacak bebeğin cinsiyetinin anne karnındayken belirlenmesi (%50,8), sperm bankası 

(%50,0), estetik ameliyat olma (%49,2), taşıyıcı annelik uygulaması (%46,7), genetik olarak problemli bebeğin 

dünyaya gelmesi (%45,9), organ bağışı (%43,4), kan bağışı (%41,8), doğum kontrol yöntemi kullanımı (%41,8), 

tüp bebek tedavisi (%41,0), tıbbi nedenlerle zorunlu kürtaj (%37,7), doktorun cinsiyetinin seçimi (%28,7). 

Sonuç: Çalışmanın sonuçları, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin yaklaşık yarısının dini 

inançlarının bazı tıbbi uygulamalara karşı olan tutumlarında etkisi olduğunu düşündürmüştür. 

Anahtar Sözcükler: din, tıbbi uygulama 

İİetişim: İdil ÖZTÜRK 

 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya 
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MP-131 

İSTANBUL’UN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKANLARI 

 
Uzuner A., Topal E., Güleç S., Kavalcı B., Karaoğlu M. 

 

Giriş ve Amaç: İstanbul, jeopolitik konumu, kültürel, sosyal, tarihi olanakları bakımından önemli bir yere sahip, 

birçok sanatçının eserlerine konu olmuş, uğrunda tarih boyunca mücadeleler verilmiş, dünyanın kalbinde yatan 

bir şehrimizdir. Çalışmanın amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf öğrencilerinin İstanbul’un tarihi ve 

kültürel mekan bilgilerinin değerlendirilmesidir. 

 

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 2 açık uçlu, 18 çoktan seçmeli İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal mekanları 

hakkında sorulardan oluşan bir anket sınıfta olan 160 kişiye dağıtıldı, 150 (%93.75) öğrenciden dönen veriler 

SPSS paket programında değerlendirilerek frekans dağılımları yapıldı. 

 

Bulgular: Araştırmaya katılan 150 kişinin %44’ü (n=66) erkek, %56’sı (n=84) kızdır. Katılımcıların yaş ortalaması 

19.5±1.2dir (17-25). Katılımcıların %78.7’si (n=118) Anadolu yakası, %21.3’ü (n=32) Avrupa yakasında ikamet 

etmektedir. %12’si (n=18) <1 yıl, %36’sı (n=54) 1-5 yıl, %14.7’si (n=22) 5-10 yıl, %37.3’ü ise >10 yıldır İstanbul’da 

ikamet ettiğini söylemiştir. St. Antonia Padua kilisesinin Taksim’de olduğunu bilenler %64 (n=96), Atatürk 

Müzesi’nin Şişli’de olduğunu bilenler %17.3 (n=26), tanımından yola çıkarak Oruç Baba’nın türbesinin adını 

bilenler %76 (n=114), Yıldız Parkı’nın içindeki köşkün adının Malta Köşkü olduğunu bilenler %36 (n=54), Küçük 

Çiftlik Park konser alanının Beşiktaş’ta olduğunu bilenler %41.3 (n=63), Tevfik Fikret’in evi olan Aşiyan 

Müzesi’nin Bebek’te olduğunu bilenler %32’dir (n=48).Katılımcılarımızın İstanbul’un yedi tepesinin hepsinin 

nerede olduğunu bilme oranı %1.3 (n=2) olup hiçbirini bilememe oranı %77.3 (n=116) tür. Tüm katılımcılarımızın 

18 soruya doğru cevap verme ortalaması ise 7.0±2.5’tir (2-12). Avrupa yakasında oturan 32 kişinin doğru cevap 

ortalaması 8.3±2.1, Anadolu yakasında oturan 118 kişinin doğru cevap ortalaması 7.0±2.6’dır (p=0.011).Tarihi 

mekanları (kilise, camii, köşk) doğru bilme oranı %48.82 iken kültürel mekanları (üniversite, koru, AVM, galeri, 

müze, konser alanı) doğru bilme oranı %46.48’dir. 

 

Sonuç: Elde ettiğimiz veriler, katılımcılarımızın İstanbul hakkındaki tarihi ve kültürel bilgilerinin yetersiz 

olduğunu düşündürmektedir. Avrupa yakasında ikamet edenlerin Anadolu yakasında ikamet edenlere göre daha 

fazla bilgi sahibi olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: istanbul 

 

Danışman: Yrd. Doç. Dr.Çiğdem Apaydın Kaya 

 

İletişim: Senanur Gulec 
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MP-132 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN SEYAHAT 

ALIŞKANLIKLARI VE FARKLI KÜLTÜRLERE EĞİLİMLERİ 

 
Kuralay İ., Tomiç Y. S., Göğüş B., Arınç M., Durusu İ. N. 

 

Giriş ve Amaç: İnsanların seyahat alışkanlıkları ve farklı kültürlere eğilimi; gelenekleri, yaşayışları, 

imkânları ve düşünce tarzlarına göre farklılık gösterir. Ayrıca insanlar ihtiyaçlar doğrultusunda 

zorunlu olarak seyahat ederler. Çalışmamızın amacı M.Ü. Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencilerinin 

seyahatlerindeki farklılıkları saptamak ve seyahat alışkanlıkları ile yaşamak istedikleri yerleri 

tespit edip hangi kültüre yakın oldukları hakkında bilgi edinmektir. 

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız M.Ü. Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencilerine uygulanmıştır. 20 

sorudan oluşan anket 123 kişiye, 18-25 Nisan 2014 tarihleri arasında uygulanmıştır. Veriler SPSS 

21.00 ile analiz edilmiştir. 

 

Bulgular: Araştırmamıza katılanların %52’si erkek, %48’i kadın; yaş aralığı 17-25'tir. Ankete 

katılanların %52'si ayda bir veya daha sık şehirlerarası seyahat ettiğini belirtirken %48'i ise yılda 

bir veya daha az seyahat ettiğini belirtmiştir. Yurtdışı seyahatleri sorulduğunda ayda bir veya 

daha sık diyenlerin oranı %3,2’ye inmiştir. Katılımcıların %50,4’ünün bu zamana kadar hiç yurt 

dışına çıkmadığı tespit edilmiştir. Katılımcılarımız ülke içinde seyahat ederken %60'ının 

karayolunu, %32,5’inin havayolunu tercih ederken, yurtdışına çıkışlarda %52 ile havayolu en sık 

kullanılan ulaşım şeklidir. Katılımcıların şehirlerarası yolculuk amaçları daha çok ailelerini görmek 

ve kültür-eğlence-sporken, yurtdışı yolculuk amaçları kültür-eğlence-spor ve eğitim ağırlıklıdır. 

Yurtdışında eğitim görmek isteyenlerin oranı %76,4 olup bu kişilerin %42,3’ü Avrupa %26,8’i 

Kuzey Amerika'yı tercih etmektedir. Yurtdışında çalışmak isteyenlerin oranı %69,9 olup Avrupa 

ve Kuzey Amerika en çok seçilen yerlerdir. Katılımcılara hangi kültüre yakın oldukları 

sorulduğunda %11,4’ü Türkiye, %29,6’sı Avrupa, %15,4’ü Kuzey Asya, %12,2’si Uzakdoğu, %5,7’si 

Kuzey Amerika cevabını verirken, %11,4’ü hiçbir kültüre yakın hissetmediğini belirtmiştir. Kişilere 

çocuklarının hangi kültürde yetişmelerini istediğini sorduğumuzda %62,6’sı Türkiye, %20,3’ü 

Avrupa, %8,1’i Kuzey Amerika demiştir. 

 

Sonuç: Çalışmamızın bulgularına göre, M.Ü. Tıp Fakültesi öğrencilerinin şehirlerarası sık, 

yurtdışına nadiren seyahat ettiği saptanmıştır. Katılımcıların çoğunun yurtdışında eğitim görmek 

ve uzmanlık yapmak istedikleri ancak yurtdışında yaşamaya yaklaşımlarının bir önceki bulgu 

kadar yüksek olmadığını, bununla birlikte katılımcılar çocuklarını Türkiye'de yetiştirmek 

istediklerini saptadık. 

 

Anahtar Sözcükler: seyahat alışkanlıkları, kültürel eğilim, yurtdışında eğitim, seyahat nedenleri 

 

İletişim: Yelissa Sue Tomiç 

 

Danışman: Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya, Aile Hekimliği ABD 
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MP-133 

TOPLUM GÖZÜNDE KÜRTAJ 

 
Gaye A., Onur A., Hakim A., Abdul S. 

 

Giriş ve Amaç: Kürtaj; siyasal, dini, duygusal ve ekonomik olarak birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Ve büyük 

tartışmalara neden olmaktadır. Bu yüzden kürtaj, halkın görüşlerinin alınması ve açıklığa kavuşturulması 

gereken bir sorundur. Araştırmanın amacı, MÜ Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencelerinin, hayatımızda büyük bir yer 

kaplayan kürtaj sorunu hakkında bilgilerini ölçmek ve fikirlerini almaktır. 

Gereç ve Yöntem: Anket 14/18 Nisan tarihleri arasında, dönem 1 öğrencilerine dağıtılmış, 150 kişiden kişinin 

123ünden geri dönüş alınmıştır. Elde edilen veriler, SPSS v16 programı aracılığıyla Ki Kare testi ve 

karşılaştırmalı analizler uygulanıp frekansları hesaplanmıştır. 

Bulgular: Ankete  %47,2 erkek,% 52,8 bayan öğrenci cevap vermiştir. Ankete katılan öğrencilerin %77,2 si kürtaj 

konusunun yasal kısmıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını, %22,8 i ise yeterli bilgiye sahip olduğunu 

düşünüyor. Anketimizi tıp öğrencilerine yaptığımız için tıbbı bilgi düzeyleri hakkındaki görüşlerini de almak 

istedik ve gördük ki öğrencilerin %75,6sı yeterli bilgiye sahip olmadığı, %24,4dü yeterli bilgiye sahip olduğu 

kanaatindeler. Öğrencilerin %47,2sine göre gelişmiş ülkelerde kürtaj yaptıran kadın sayısı daha fazla. Dönem 1 

öğrencilerinin düşüncesine göre Türkiye’de kürtaj yaptırmanın temel sebebi %30,9 ile evlilik dışı gebelik gibi 

gözükürken evlilik dışı gebeliği %22,1 ile fazla sayıda çocuk sahibi olmayı istememek takip ediyor. Anketin 

yorum sorularından elde ettiğimiz bilgiler ışığında öğrencilerin %48 i dini nedenlerle bir bayanın kürtaj 

yaptırmasının kişinin haklarını kısıtladığını düşünürken % 27,6sı buna katılmadığını %22,8 fikri olmadığını 

belirtmiş. Reşit olmayan gebe bir bayanın tek başına kürtaj yaptırma hakkı olabileceğine, öğrencilerin %55,3ü 

katılmıyorken %17,1 katıldığını belirtmiş. Ankete katılanların %43,1 i çift evli olsa dahi fazla sayıda çocuk 

istemediğinde kürtaj yaptırma hakkı olduğuna katılmıyor, %37,4 ise bu fikre katılmıştır. 

Sonuç: Katılımcıların büyük bir çoğunluğu hem kürtaj hakkını düzenleyen yasa hem de kürtaj operasyonu 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşünmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kürtaj yasak olmasına 

rağmen sanılanın aksine gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerdeki kürtaj yaptıran bayan sayısı oranı 

neredeyse aynı bu da bize gelişmekte olan ülkelerde kürtajın uygun olmayan koşullarda yapıldığını 

göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kürtaj, Halk sağlığı, küretaj 

İletişim: Onur AKALIN 

 

Danışman: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA, Tıp Eğitimi ABD 
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MP-134 

 

SPORT  

 

Essam B., Zahra A., Salwa A., Mina 

 
Introduction & Aim: Sport is one of the most important parts in our life. As medical students we all know that 

the affects of sport on our health and the benefits of it in the cardiovascular system, brain and etc. The aim of 

this reasearch is to understand the affect of the sport activities on studend's life. 

 

Material & Methods: This research is done on 113 students and it was composed of 17 multiple choice 

questions and one opened end question. This reserach is focused on several aspects of the relation between 

students and sports.  SPSS program is used  to analayze the results of the research. 

 

Results: We asked the students about the affect of the sports on Brain and Memory and 36% of female said that 

YES and 74% of males said also YES. The role of the sport for the students to get relax or run away from the 

pressure of the study, 38% of females agree with it and arround 30% of men agree too. We asked if the students 

have the ability to pay any number of money for the sport in GYM, there are some students do pay for sport 

10.8% female and 14.1 % males. We asked about the time and period and we notice that female and male do 

sports approximatelly 20 to 40 minutes daily and females do sports more than males. We found that 31.8% of 

the females want to have GYM in the campus and arround 19% of male do. 

 

Conclusion:  We expected that to see huge awareness from the students and that what we found.  We still 

emphasize on the importance of the sport and our job doesn't stop on this research only we will work hard and 

do another researchs and show it to the director to have a GYM in our campus. 

 

Keywords: sport, health, student, healthy life 
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MP-135 

ANALYSIS ON HOW ACCOMMODATION AFFECTS FIRST YEAR MEDICAL STUDENTS. 

El Samad A., Heidary A., Namankani Y.,  Oraovcanin D. 

Introduction & Aim: The aim of our survey was to find about how the accommodation can affect a daily life 

style of a medical student. Since accommodation plays an important role in a daily life of a student, we 

decided to investigate how can suitable it is for a student to live in Istanbul. Our questions allowed us to 

examine if students had issues dealing with transport, diet and study routines due to accommodation problems. 

Material & Method: The survey consists of 14 questions on the subject of accommodation. In total, it was 

distributed among 160 students from first year medical students. However, 140 surveys were acquired for 

analysis. The SPSS program was used for examining the data collected. The surveys were filled by 62 males 

(about 44,8%) and 78 females (about 55,7%). Using Microsoft Excel program, Pie and Bar graphs were made to 

demonstrate the data collected. 

Results: The mean age of the students calculated was 19,5. Student’s residence was asked, furthermore, 

according to our data, about 27,1%, majority of the students live with their parents. Moreover, 26,4% of 

students live in private dormitory, 10,7% in government dormitory and only 6,4% live alone in a private house. 

It was found that 37,8% of students in a dormitory feel responsible. About 80% who is in government dormitory 

feel it is more economic. About 44,7% who living with their parents feel comfortable, while 66,7% of who live 

alone feel independent. Another significant studies were made in the time duration of travelling to the 

university; it was found that average time was 50 minutes. 

Conclusion: In conclusion, from the results it can be clearly observed that majority of the students wanted to 

change their accommodation and to move to an appropriate place where they could have an access to a 

comfortable life style. 

Keywords: accommodation,  dormitory 
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MP-136 

 

EXPECTATION OF MEDICAL STUDENTS ABOUT MEDICAL EDUCATION 

 

Heba K., Nabila S., Zainab A., Hassan İ. M., Faisal A. M.  

 

Introduction and Purpose: Starting medical education comes with many hopes expectations and dreams, 

students formulate consciously or subconsiouslycertain amount of expectations that they hope will be fulfilled 

in their first year of their medical education. The aim of our research is to investigatethe expectations of first 

year medical students about medical education 

 

Material and Method: Questionnaire composed of 20 questions is distributed among 125 first year medical 

students and got in return fully answered 124 questionnaires. Most questions were multiple choices, only one 

question was open question about averagely how much they spend per month on their education materials like 

books and other medical requirements. The age group was from 18 to 22 years. We used SPSS 16 program to 

analyze our data. 

 

Findings: Fifty four per cent of the students were female and fourty six percent were male.the result of the 

survey shows that 37,2% (n=82) of the student thought that studying in a different language will make it 

difficult to understand it and only 16,4% (n=20) expected that it will be more interesting to study in different 

language than their mothertongue, 59,7% of student thought they will pass with average grades and only 1,6% 

(n=2) expected to fail their exams but 45,9% found their first semester easier than they thought and 54,1% 

found harder than they thought. 63,4% of the students did expect technology to be used to teach and 36,6% of 

the students expected no use of technology to teach.73,8% (n=90) did not think past their current education 

and did not think about specialization and only 26,2% (n=32) thought what they expect to specialize in 

 

Conclusion: According to the result of this survey most of the student expected to pass with average grades 

and almost half of the student found out out medical education to be easier than they thought it before. 

 

Key words: expectation of medical students, medical education 
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DAP-101 

SLEEPING PATTERNS AND ACADEMIC PERFORMANCE 

Al-jeboori O., Madume T., Bdour A., Shalaq A., Can Ö. 

Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Introduction and Purpose: Sleep is a daily fact of human life, which it’s time of day of and duration varies 

between individuals to some degree. It is known the sleep deficiency can hinder our cognitive and physical 

functions during the day. The objective was to find variability on sleeping patterns (this includes number of 

hours slept daily, and in how many sessions per day, etc..) of students at university level and above, and how 

this affects their academic performance, both optimally and harmfully. 

Material and Methods: This study collected data retrospectively from records in the American national 

institute of health, and non-experimentally, by descriptive means using a survey for a cross-section of the 

population, with the number of the participants (n) equalling 109. 

Findings: Mean average hours of daily sleep (7.3), mean academic score (73), Daily average sleeping hours 

mean for group with academic score range of 91-100 (7.36), Daily average sleeping hours mean for group with 

academic score range of 31-40 (6.00),  Daily average sleeping hours mean for least satisfied with sleep (7.16), 

Daily average sleeping hours mean for most satisfied with sleep (7.43), extra naps taken (mean academic 

score): Never (73.7), Very often (88). 

Result: The study concludes that students with 7- 7,5 hours of average daily sleep performed better 

academically than those who slept more or less, their satisfaction with sleep also follows the same pattern. 

The study recommends that students wake up with sun rise every morning to reset their internal biological 

clocks, hence they should make a schedule where they sleep no less than 7 hours prior to that, in order to gain 

the optimum amount of sleep that correlates with good academic performance. 

Keywords: Sleep's relation to academic performance 
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DAP-102 

A RESEARCH ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN CHARACTERISTICS AND 

BACKGROUND OF FIRST YEAR STUDENTS AND THEIR CHOICE OF PROFESSION 

Bay BN., Çiftaslan A., Çubukçu YB., Akbaş M., Çetin Ö. 

Eastern Mediterrenean University Medicine Faculty – Year 1 

Introduction and Purpose: First year in the university is an important process in an individual’s life. It is a 

start of one’s new profession. Individuals have chosen their profession without being in that atmosphere.  And 

choice of this profession is dependent on some factors. Characteristics and background are two of these 

factors. Main aim of this project is to prove affecting variables on choice of profession; characteristics and 

background. 

Material and Methods: A questionnaire (based on demografical values, background, characteristics and choice 

of profession) has been filled by 300 volunteer first year students from ten different departments in Eastern 

Mediterrenean University. Included 159 males, 141 females.  Response rate was a hundred percent. The mean 

age is 20 with a standart deviation of 1,84. Data was assessed with frequencies using statistical program. 

Findings: In Medicine  53,3% of students claimed they find themselves as caring, 52,7% as crisis menager. In 

Law 100% of students claimed that they find themselves as persuasive, 96,7% as fair-minded. In Business 90% of 

students find themselves as innovative and 86,7% as crisis menager. In Architecture 96,7% of students find 

themselves as creative. In Tourism 90% of students find themselves as Linguistic. In Engineering 97% of students 

find themselves as follower of technological developments. In Psychology 100% of students find themselves as 

active listeners. In Radio-TV-Cinema 96,7% of students find themselves as follower of news. In Visual Arts 93,3% 

of students find themselves as visualized. In Education 76% of students find themselves as patient. 

Result:  According to our findings some characteristics are found as effectant variables on choice of profession. 

These characteristics can be used as criteria in profession tests. 

Key Words: profession tests, characteristics, departments 

Danışman: Assoc. Prof. Dr. Özlem Sarıkaya 

İletişim: Büşra Nur Bay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
133 

DAP-103 

HOW BAD IS SITTING FOR YOU? 

Alqeisi T., Abudhaileh R., Nofal A., Hasan O., Bayazeed S., Wali R. 

Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Introduction and Purpose: The study looked at the side effects of elongated sitting hours. The potential side 

effects that the study included muscular and metabolic imbalances, obesity, and cardiovascular diseases. The 

study aimed find a correlation between increased weight and time spent sitting. The study aimed to find 

correlations between the activity level of participants and time spent sedentary. 

Material and Methods: A cross sectional study format was used. A questionnaire has been distributed on 

participants from different faculties. These faculties include: medicine, pharmacy, and several engineering 

faculties. The population size was n=109, which are all first year students. The population included participants 

from 11 different nationalities, from both genders. The study has been also backed up by several secondary 

resources. These resources include studies carried out by Mayo Clinic and Oxford University. Secondary 

resources were needed for experimental data since cross sectional study that has been carried out cannot fill 

that gap. 

Findings: 93% of participants spend more than three hours a day sitting down. The average weight of 

participants who sat for less than 3 hours was 61 kg, while participants who sat more than that had an average 

weight of 71kg. Secondary resources suggest that elongated sitting increase your chance of dying by 1.34 times, 

increase chance of metabolic dysfunction, and muscular imbalances.A small percentage of participants did 

stretching regularly. 

Result: The increase in weight against the numbers of hours spent sitting down suggests that elongated sitting 

could lead to obesity. Also, the lack of correlation between number of hours of sitting and the faculty suggests 

that all students sit for elongated periods of time. Many of the side effects found through secondary resources 

were not tested in this study, due to lack of experimental data. The small percentage of participants doing 

stretching along with elongated sitting suggests muscular imbalances in the population. 

Keywords: obesity, muscular/metabolic imbalances, sedentary 
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DAP-104 

EATING HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS AT EMU 

Karapınar S., Abdulmoemen E., Obuz M. 

Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Introduction and Purpose: After joining university, students’ lifestyles change dramatically; this includes their 

eating, sleeping, exercising, and studying habits. Since eating is a vital factor which affects the others, the aim 

of this study was to investigate the change of Eastern Mediterranean University students’ eating habits after 

they joined university and started living away from their family home. 

Material and Methods: As a cross-sectional study, a questionnaire was randomly distributed to 100 students 

(50% male and 50% female) from the Eastern Mediterranean University (EMU) campus with an average age of 

21. Only students who were not living with their parents at the time were chosen. To reduce bias, our 

questionnaire was distributed to students from different faculties including Medicine, Pharmacy, Law, and 

Engineering. The response rate was 100%. 

Findings: Our results showed that after students joined the university, their intake of fruits decreased by about 

36%, vegetables decreased by 14%, fast food increased by 40%, alcohol increased by 14%, fish decreased by 

83%, fresh meat decreased by 6%, and sweets increased by 12%. Our study also showed that only 23% of 

students manage to eat three meals (breakfast, lunch, and dinner) every day. Although 56% of students thought 

that breakfast is the most important meal, 62% said they almost always skip it. Regarding their eating habits 

satisfaction, only 22% of students said they were satisfied. 

Result: Our results suggest that after joining university and living away from parents, students’ increased 

responsibility has led to unhealthy food choices and habits. 

Key Words: eating, habits, change, diet 
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DAP-105 

ASSESSMENT OF THE KNOWLEDGE OF UNİVERSİTY STUDENTS ON FİRST AİD. 

Olulade O., Azinta A., Akpamgbo E. K., Yahaya M., Eladas B., Ekpette N. 

Eastern Mediterranean University, Faculty of Medicine. 

Introduction and Purpose: It is better to know first aid and not need it than need it and not know it. The 

inadequate knowledge of first aid has become increasingly common among students in the university therefore 

we analyzed its importance. This study aims to access the first aid knowledge of university students and to 

establish the importance of first aid as well as the necessity to teach it to both medical and non medical 

students. 

Material and Method: A comparative study using questionnaires that evaluated first year medical students 

before and after first aid lectures, first and second year medical students who have received first aid lectures, 

medical students and non-medical students.95 students of Eastern Mediterranean University were evaluated. 

Data analysis was done through spss software.  

Result: 93% said first aid is important and 86% said first aid training in the university is important. Only 36% of 

the 91% who think they have first aid knowledge got the basic questions correctly. There was an increase in the 

knowledge of 1st year medical students after receiving medical lectures and the knowledge of the 2nd year 

remained relatively same when compared to the 1st year students. The knowledge of medical students who 

had received first aid lectures was significantly higher than those of non-medical students. Most people 

suggested that first aid seminars should be created and first aid should be inculcated into the university 

academic program. The result showed that the knowledge of non-medical students is inadequate. 

Conclusion: First aid teaching influenced the knowledge of both first and second year medical students. 

Therefore, if we educate people on first aid, they will be equipped with this knowledge and be able to practice 

it. 

Keywords: First aid, Level of knowledge, University students. 
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DAP-106 

CANCER RISK FACTORS: LEVEL OF PEOPLE AWARENESS 

Modirrousta M., Modirrousta M., Kheradmand S., Soroush S., Salari H., Soroush E. 

Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine 

Introduction and Purpose: This study investigates whether people knowledge and experience affecting their 

health behavior or not. It is hypothesized that people who know about cancer risk factors necessarily do not 

care about them in their lifestyle more than others. But they may care more about it, if one of their close 

family members suffer from cancer. 

Materials and Methods: Four hundres individuals (age mean=19.5 and SD=1.05) were chosen to answer 

questionnaire equally from medical students and engineering students of Tehran and EMU universities. 200 

answered questionnaires were selected by simple random sampling method. Then participant’s answers were 

compared according to field of their studying. The cross-sectional statistical tables and SSPS software were 

used. 

Findings: Totally medical science students consume less tobacco products and alcohol in compare with 

engineering students and also, 63.3 %( n=38) of subjects who consume any kinds of tobacco products, drink 

alcohol as well. In nutrition parts in all variables medical science students have more risky lifestyle. For 

instance: 17% (n=17) of them eat more than 7 meals of red meat per week, 36% (n=36) of them eat less than 1 

plate of vegetables per week. Furthermore, in compare with engineering students, medical science students 

have less physical activity. 69.5% (n=139) of subjects in tobacco and alcohol part, 81.5 %( n=163) of subject in 

nutrition part and 53.5% (n= 107) of subjects in exercise and stress part believe that these kinds of health 

behaviors has or may have a direct effect as a cancer risk factors. People who have close family members with 

cancer do not care about cancer risk factors in their lifestyle more than others. 

Result: Second part of our hypothesis that people may care more about risk factors, if one of their close family 

members suffers from cancer is rejected. But first part stays solid. 
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI 
Tango 

Ebru Sanatı Eğitimi 

İşaret Dili 

Drama-Oyunculuk 

Oftalmoskopi 

Sütur Atma 

EKG 

Alçı-Atel 

Bez Bebek Yapımı 

Oryantring 

Yoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
138 

 


