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İÇİNDEKİLER 

Hoşgeldiniz 4 

Kongre Programı 9 

3 Mayıs Cuma 

TOPLUM VE SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ 

TEMALI POSTER SUNUM ÖZETLERİ  
TP 101-138 11 

GÖZLEMSEL SÖZLÜ SUNUM ÖZETLERİ 1-2 GS 101-110 30 

DENEYSEL SÖZLÜ SUNUM ÖZETLERİ 1-2 DS 101-108 36 

4 Mayıs Cumartesi 

HASTA VE HASTALIKLAR: AÇIKLAMALAR VE 

NEDENSELLİK TEMALI  POSTER SUNUM 

ÖZETLERİ  

HP 201-229 41 

GÖZLEMSEL SÖZLÜ SUNUM ÖZETLERİ  3-4 GS 201-210 58 

DENEYSEL SÖZLÜ SUNUM ÖZETLERİ 3-4 DS 201-208 64 

5 Mayıs Pazar 
EVRENİMİZİ TANIMA (DÖNEM 1) 

 POSTER SUNUM ÖZETLERİ  
MP 301-336 69 

Atölyeler  89 

Davetli Konuşmacılar 92 
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HOŞGELDİNİZ... 

 

MaSCo; bilime ve bilimsel çalışmalara öncülük eden, bu konuda diğer tıp fakültelerine örnek olan ve 

geleceğe emin adımlarla yürüyen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2001’den bugüne 19 yıldır 

süregelen ve köklü bir geçmişe sahip olan tıp öğrenci kongresidir. 

Poster ve sözlü olarak 140’tan fazla çalışmanın sunulduğu, Türkiye’nin dört bir yanından 1000 kişilik 

bir katılımcı kitlesinin ağırlandığı ve bu bilimsel gücüne eşsiz bir sosyal programın da eşlik ettiği 

MaSCo, her yıl daha kapsamlı ve daha ilgi çekici olarak önde gelen kongreler arasında yerini 

korumaktadır. 

Geleceğin doktorlarının akademik hayatlarında hatırlayacakları, gerek bilimsel gerek sosyal anlamda 

tecrübelerle yaşamlarında yaşayan ve kalplere bir nebze de olsa dokunabilen bir kongre olan Masco; 

bütün bir yıl, tek bir amaç uğruna birleşen kongre ekibimizin büyük fedakarlıkları ve emekleri 

sayesinde bu yıl da sizlere eşsiz bir kongre deneyimi yaşatmak için siz bilim meraklıları ile buluşmaya 

hazır! 

Masco ailesi olarak, siz kıymetli katılımcılarımızın kongre deneyiminizde güzel hatıralar biriktirmeniz, 

bizler için en büyük temennidir. 

Bir sonraki MaSCo’ya kadar etkisini üstünüzden atamayacağınız bir kongre deneyimi geçirmeye hazır 

olun... 

Hepiniz hoşgeldiniz... 

Şeyma BÖYÜKYILMAZ & Mehmet Faruk UÇUM 

Kongre Başkanları 

 

MaSCo'nun kalbi, bilimsel ekipten herkese merhaba! 

Bu yıl 19.sunu düzenlediğimiz kongremizde yine çok zengin bir bilimsel programla sizlerleyiz. Hepsi 

birbirinde değerli ve alanlarında uzman hocalarımızın konuşmalarını sizlerle buluşturmaktan dolayı 

çok mutluyuz. Bu yıl yine yüzün üzerinde bilimsel araştırma sunulmak için sizleri bekliyor ve biz de 

MaSCo'nun 19 yıldan beri var olan misyonunu devam ettirmekten ve  öğrencilerin yaptıkları bilimsel 

araştırmaları sunmalarını teşvik etmekten gurur duyuyoruz. Bu kadar yoğun bir programın ardından 

ise sizler için hazırlanan atölyelerimizde keyifli dakikalar geçirmenizi umuyoruz. 

Göz bebeğimiz MaSCo’nun ve sizlerin gelişi için sabırsızlandığımız uzun hazırlık sürecimizde bizlerden 

desteğini eksik etmeyen hocalarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunar keyifli bir kongre 

geçirmenizi dileriz. 

Hoşgeldiniz, iyi ki geldiniz! 

İrem KEÇECİ & Aslı Nur BAL & Salim İdris TURAN 

Bilimsel Program Sorumluları 
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3 MAYIS CUMA 

08.00 
09.00 

                                                KAYIT 

09.00 
10.45 

TOPLUM VE SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ 
POSTER SUNUMLARI 

 (TP101-TP138) 
POSTER ALANI 

10.45 
11.30 

KONGRE AÇILIŞI 

 Dekan/Dekan Yardımcısı Konuşması 

 Kongre Başkanı Konuşması 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
KONFERANS SALONU 

11.30 
12.45 

AÇILIŞ KONUŞMASI: “Geleceğin Hekimi”  
Prof. Dr. İskender SAYEK 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
KONFERANS SALONU 

12.45 
13.30 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13.30 
14.15 

KONFERANS: “Dijital Tıp Teknolojileri” 
Dr. Yusuf YEŞİL 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
KONFERANS SALONU 

14.15 
14.30 

KAHVE MOLASI 

 PARALEL OTURUMLAR 

14.30 
15.50 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 1 

GS101: PEDİATRİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİNDE TAKİPLİ 
HASTALARIN BAKIMVEREN YÜKÜ, YILMAZLIK VE YAŞAM 
KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

GÖZLEMSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ 

KONFERANS SALONU 

GS102: SEPSİS VE SEPTİK ŞOK HASTALARINDA FARKLI LAKTAT 
KLİRENSLERİNİN MORTALİTEYE ETKİSİ 

GS103: LİSE ÖĞRENCİLERİNDE NOMOFOBİ’NİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

GS104: BÖBREK TAŞI HASTALARINDA KEMİK MİNERAL 
YOĞUNLUĞUNUN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ: VAKA KONTROLLÜ TEK MERKEZLİ 
ÇALIŞMA 

GS105: ADOLESAN DÖNEMDE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYİ VE 
İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ 

15.50 
16.10 

KAHVE MOLASI 

16.10 
17.30 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 2 

GS106: DİYABET YÜKÜNÜN HASTALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
VE MALNÜTRİSYON İLE İLİŞKİSİ                                                  

GÖZLEMSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ 

KONFERANS SALONU 

GS107: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MİNDFULNESS İLE 
STRES KONTROLÜ SAĞLANABİLİR Mİ? 

GS108: LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANSEKSÜEL, 
İNTERSEKS+ (LGBTİ+) BİREYLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN 
YARARLANMA DENEYİMLERİ: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA. 

GS109: GEBELERDE İZLENEN TİROİD FONKSİYON 
BOZUKLUKLARININV FETAL TİROİD BEZİ ÜZERİNE ETKİSİ: NE 
KADAR DOĞRUYUZ? 

GS110: LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME 
OKURYAZARLIĞININ, BESLENME BİLGİSİNE ULAŞMAVE 
BESLENME DAVRANIŞIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 
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 PARALEL OTURUMLAR 

14.30 
15.50 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU – 1 

DS101: REKTUMUN SABİTLEYİCİ ANATOMİK YAPILARDAN 
SERBESTLENMESİNİN REKTAL PROLAPSUS 
ETİYOPATOGENEZİNDEKİ ROLÜNÜ GÖSTERMEK ÜZERE 
DENEYSEL MODEL GELİŞTİRİLMESİ 

DENEYSEL ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ 3. SINIF 

AMFİSİ 

DS102: ABSANS EPİLEPSİLİ HAYVANLARDA GEBELİK 
SÜRESİNCE VALPROAT VE LEVETİRASETAM MARUZİYETİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

DS103: ISIRGAN OTU BİTKİSİNİN K562 İNSAN KRONİK 
MYELOİD LÖSEMİ HÜCRE HATLARINDA APOPTOTİK ETKİSİ 

DS104: DENEYSEL MENOPOZ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA 
YÜZME EGZERSİZİ İLE BİRLİKTE MELATONİN VE HORMON 
REPLASMAN TEDAVİSİNİN OKSİDAN DOKU HASARINDA 
OLASI KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

15.50 
16.10 

KAHVE MOLASI 

16.10 
17.30 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 2 

DS105: SIÇANLARDA BATI TİPİ DİYET VE KISA ZİNCİRLİ YAĞ 
ASİTLERİ İLE BESLENMENİN KOLON İNFLAMASYONUNDAKİ 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI                                                                           

DENEYSEL ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ 3. SINIF 

AMFİSİ 

DS106: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN 
BACTEROIDES FRAGILIS GRUBU BAKTERİLERİNİN 
METRONİDAZOLE DUYARLILIK PROFİLİNİN FENOTİPİK VE 
GENOTİPİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ                                                                               

DS107: HAFTASONU SAVAŞÇILIĞI VE SÜREKLİ EGZERSİZ 
MODELLERİNİN DEPRESYONDA GÖZLENEN BİLİŞSEL 
BOZUKLUKLARDAN KORUYUCU ETKİSİ 

DS108: KRONİK MONOSODYUM GLUTAMAT ALIMININ 
NALOKSANLA İNDÜKLENEN MORFİN YOKSUNLUĞU ÜZERİNE 
ETKİSİ 

19.00-
24.00 

GALA YEMEĞİ  
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4 MAYIS CUMARTESİ 

09.00 
10.45 

HASTA VE HASTALIKLAR: AÇIKLAMALAR VE NEDENSELLİK 
POSTER SUNUMLARI 

 (HP201-HP229) 
POSTER ALANI 

10.45 
11.30 

KONFERANS: “Doğru Uzmanlık Seçimi” 
Doç. Dr. Halit YEREBAKAN 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
KONFERANS SALONU 

11.30 
11.45 

KAHVE MOLASI  

11.45 
12.30 

KONFERANS: “Tıpta Kariyer, Etik ve Deontoloji ” 
Prof. Dr. Nurperi GAZİOĞLU 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
KONFERANS SALONU 

12.30 
13.15 

ÖĞLE YEMEĞİ 

 PARALEL OTURUMLAR 

13.15 
14.35 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 3 

GS201: MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİNE BAŞVURAN 18 YAŞ VE ÜZERİ ONKOLOJİ 
HASTALARININ ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN 
YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 

GÖZLEMSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ 

KONFERANS SALONU 

GS202: CİNSİYET HOŞNUTSUZLUĞU OLAN ERGENLERDE 
EMPATİ, DUYGU İFADESI TANIMA BECERİSİ VE OTİSTİK 
BELİRTİLER 

GS203: ADOLESANLARDA EMOSYONEL YEME VE İLİŞKİLİ 
FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI 

GS204: SİSTOLİK KALP YETMEZLİĞİ HASTALARINDA 
MALNÜTRİSYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

GS205: BİR E-ASM’YE KAYITLI KİŞİLERİN ÖNCELİKLİ SAĞLIK 
PROBLEMLERİ VE SAĞLIK HİZMETİNE TOPLUM KATILIMI İLE 
İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

14.35 
14.55 

KAHVE MOLASI 

 SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 4 

14.55 
16.15 

GS206: GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ TRANS YAĞ MİKTARLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE 
TRANS YAĞ TÜKETİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ 

GÖZLEMSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ 

KONFERANS SALONU 
 

GS207: MALTEPE İLÇESİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE KARAR 
VERME STİLLERİ İLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER: EBEVEYN 
TUTUMU, DUYGU DÜZENLEME, CEZAYA HASSASİYET VE 
NÖRO-PSİKOLOJİK GELİŞİM 

GS208: AKUT İNME HASTALARINDA T-PA VE MEKANİK 
TROMBEKTOMİ TEDAVİLERİNİN TAKİPTEKİ İZLEMDE ETKİLERİ 

GS209: ---DÖNEM 1 MANSİYON SUNUMU--- 

GS210: MARMARA BÖLGESİNDE BİR ÜNİVERSİTE 
HASTANESİNDEKİ TEMİZLİK PERSONELİNİN MESLEKİ 
ENFEKSİYON RİSKİ ÜZERİNE BİLGİ VE TUTUMU 
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 PARALEL OTURUMLAR 

13.15 
14.35 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 3 

DS201: NEOTENİK VE METAMORFİK AXOLOTL BÖBREK 
DOKUSUNUN HİSTOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. 
BÖBREK REJENERASYONU MÜMKÜN MÜ? 

DENEYSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ 3. 

SINIF AMFİSİ 

DS202: DENEYSEL PARKİNSON HASTALIĞI 
TRİNİTROBENZENSÜLFONİK ASİT VE ETANOLLE İNDÜKLENEN 
KOLİTİN ŞİDDETİNİ DEĞİŞTİRİR 

DS203: KOL NAKLİ VE REPLANTASYON OLGULARINA 
NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR 

DS204: YAĞLI KARACİĞER MODELİ OLUŞTURULAN 
HÜCRELERDE SREBP1C-ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRES 
İLİŞKİSİ 

14.35 
14.55 

KAHVE MOLASI 

14.55 
16.15 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 4 

DS205: STREPTOZOTOSİN UYGULANARAK ALZHEİMER 
GELİŞTİRİLEN SIÇANLARDA TOPİRAMATIN PROFİLAKSİ VE 
TEDAVİ ÜZERİNE ETKİSİ 

DENEYSEL 
ARAŞTIRMA 
SUNUMLARI 

 
TIP FAKÜLTESİ 3. 

SINIF AMFİSİ 

DS206: PROTEAZOM INHIBITÖRÜ BORTEZOMIBIN PDL-1 
EKSPRESYONU ÜZERINDEN 3B GLIOBLASTOMA HÜCRE 
KÜLTÜRLERI ÜZERINDE IN VITRO RADYO-DUYARLAŞTIRICI 
ETKILERI 

DS207: GASTROİNTESTİNAL KANSER HASTALARINDA 
OKSALİPLATİN VE İRİNOTEKAN DİRENCİ: GSK3β-TEMELLİ 
EMT MEKANİZMASI 

DS208: AYNA TEDAVİSİNİN UNİLATERAL SEREBRAL PALSİLİ 
ÇOCUKLARDA ETKİNLİĞİ 

16.15 
16.30 

KAHVE MOLASI 

16.30 
18.30 

ATÖLYELER 

21.00 PARTİ 

 

 

5 MAYIS PAZAR 

09.30 
10.45 

POSTER SUNUMLARI 
(MP301-MP336) 

POSTER ALANI 

10.45 
11.00 

KAHVE MOLASI 

11.00 
12.30 

 KAPANIŞ KONUŞMASI: “Tıp Tarihinde Kilometre Taşları”  
Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
KONFERANS SALONU 

12.30 
13.15 

   ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ 

 Poster Sunumu ve Sözlü Sunum Ödüllerinin Verilmesi  

 Dr. Pelin Cengiz’in Kapanış Konuşması ve Pelin 
Cengiz Araştırma Destek Ödülünün Verilmesi  

 Kongre Başkanı Konuşması 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
KONFERANS SALONU 

 SOSYAL PROGRAM 
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3 MAYIS 2019 CUMA (09.00-10.45) 
TOPLUM VE SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ 

POSTER SUNUMLARI  
TP101 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1 VE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ 

DAMGALAMA VE PSİKOLOJİK YARDIM ARAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

TP102 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN RUH 
SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN NEDENLER VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ                                             

TP103 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK HAYATINA DAİR 
KAYGILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA   

TP104 ATTITUDES OF MEDICINE, LAW AND BUSINESS UNDERGRADUATE STUDENTS IN 
EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY (EMU) TOWARDS OOCYTE DONATION 

TP105 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) KLİNİK DÖNEM ÖĞRENCİLERİNİN 
PROFESYONELLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE BUNUNLA İLİŞKİLİ KİŞİSEL VE BAĞLAMSAL 
FAKTÖRLER  

TP106 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYİ İLE YEME FARKINDALIĞI 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ  

TP107 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ 1 ÖĞRENCİLERİNİN OYUN 
BAĞIMLILIKLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ VE BAŞARI DURUMUNA ETKİSİ  

TP108 DOĞU AKDENİZ ÜNIVERSİTESİ’NDE EĞİTİM GÖREN TIP & HUKUK ÖĞRENCİLERİNİN VE 
GAZİMAĞUSA’DA ÇALIŞAN DOKTOR & AVUKATLARIN ÖTENAZİYE KARŞI BAKIŞ AÇISI                        

TP109 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1, 2 ve 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME 
STRATEJİLERİ İLE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

TP110 AN INVESTIGATION ON THE GENERAL KNOWLEDGE, HPV RELATED RISK FACTORS & 
THE FREQUENCY OF ORAL HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV) INFECTIONS IN A SAMPLE 
POOL COMPRISED OF UNIVERSITY STUDENTS in TRNC, 2019. 

TP111 BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI 
(NAYKH) HAKKINDAKİ FARKINDALIK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK 
ÇALIŞMASI  

TP112 PEDİATRİ UZMANLARININ DUDAK DAMAK YARIKLI HASTALAR HAKKINDA BİLGİ VE 
FARKINDALIK DÜZEYLERİ 

TP113 HEKİMLERİN RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN HASTALARA KARŞI TUTUMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ  

TP114 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1 VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL 
HASTALARA KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

TP115 MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE 
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ KONUSUNDAKİ 
BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI 

TP116 MALTEPE İLÇESİNDEKİ ECZACILARIN VE ECZACI TEKNİSYENLERİNİN CİNSEL YOLLA 
BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI  

TP117 MALTEPE İLÇESİ’NDE BULUNAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE VE PENDİK E.A.H’DE 
ÇALIŞAN BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN KARDİYOVASKÜLER RİSKLER HAKKINDAKİ 
FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

TP118 İKİ FARKLI FAKÜLTEDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HPV VE SERVİKS KANSERİ 
HAKKINDAKİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARI  

TP119 MALTEPE, SANCAKTEPE, KARTAL İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN AİLE HEKİMLERİNİN 
PRETERM BEBEKLERİN TABURCULUK SONRASI İZLEMLERİNDEKİ YAKLAŞIMLARI 

TP120 MALTEPE İLÇESİNDE BULUNAN İLKOKULLARDAKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OTİZM 
FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ                                                         
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TP121 ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİ VE GENEL 
SAĞLIK DURUMLARI                                                                                                                                                       

TP122 MARMARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ERİŞKİNLERDE AŞI 
FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ                                                                                                                                       

TP123 TUZLA EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI KADINLARIN KADIN SAĞLIĞIYLA 
İLİŞKİLİ TARAMA TESTLERİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARI  

TP124 TUZLA AYDINLI EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NE BAĞLI NÜFUSUN SAĞLIK SORUNLARI 
VE SAĞLIK HİZMETİNE İLİŞKİN GEREKSİNİMLERİ 

TP125 İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİNE BAŞVURAN HASTALARIN İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ  

TP126 KUZEY KIBRIS GAZİMAĞUSA’DA YAŞAYAN KADINLAR ARASINDA MEME KANSERİ 
KONUSUNDA BİLGİ, FARKINDALIK VE DAVRANIŞ KESİTSEL BİRÇALIŞMASI 

TP127 MALTEPE BÖLGESİNDEKİ AİLE SAĞLIK MERKEZLERİNE BAŞVURAN BİREYLERİN RUHSAL 
SAĞLIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

TP128 TİP -2 DİYABETLİ HASTALARDA HASTALIK ALGISI VE HASTALIK ALGISINI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ  

TP129 MALTEPE İLÇESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEKİ HASTALARIN KARDİYOVASKÜLER 
HASTALIKLAR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ   

TP130 MALTEPE İLÇESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN AİLE HEKİMLERİNİN FİZİKSEL 
AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE DANIŞMANLIK UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI                                             

TP131 KOLAY UYGULANABİLİR OFİS-İÇİ EGZERSİZLERİN, OFİS YAŞAMINA BAĞLI GELİŞEN KAS-
İSKELET SİSTEMİ YAKINMALARINA ETKİSİ  

TP132 KAMU KURUMUNDA ÇALIŞAN MEMURLARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMININ 
İNCELENMESİ  

TP133 ACCEPTANCE AND KNOWLEDGE OF PARENTS IN FAMAGUSTA, TRNC TOWARDS 
CHILDHOOD VACCINATION                                                                                                                                                    

TP134 BEDENSEL ENGELLİ BİREYLERİN AİLE, SOSYAL VE İŞ HAYATLARININ İNCELENMESİ  

TP134 ANNENİN STRES VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN BEBEKTEKİ UYKU BOZUKLUKLARI İLE 
İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

TP136 RADYASYON ONKOLOJİSİ ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN KANSER HASTALARIN 
YAKINLARI İLE DOKTORLARI ARASINDAKİ İLETİŞİM BECERİLERİ 

TP137 TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI  

TP138 DUYGUSAL ZEKANIN (EQ) AKADEMİK BAŞARI VE AKADEMİK MOTİVASYON ÜZERİNE 
ETKİLERİ  
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TP 101:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1 VE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ DAMGALAMA VE PSİKOLOJİK 

YARDIM ARAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ                                                           

Eren MF.*, Şen E.*, Kay AE.*, Karagöz DC.*, Shaheen NM.*, Bayar ES**, Topuzoğlu A.**    ................                                                      

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencileri **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı.Anabilim.Dalı                                                                                                                                             

Giriş ve Amaç: Ergenlik döneminde başlayan kimlik ve bağımsızlık edinme çabasına üniversite hayatında da devam eden 

öğrenciler pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Üniversite öğrencileri stresle ve sorunlarıyla baş etme sürecinde psikolojik 

yardım almaya ihtiyaç duyabilmektedir. Ancak bazı bireyler toplum tarafından damgalanma korkusuyla psikolojik yardım 

aramaya karşı olumsuz tutum ve davranış sergilemektedir. Bu sebeplerle araştırmamızda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(MÜTF) 1. Ve 2. Sınıf öğrencilerinin kendini damgalama ve psikolojik yardım arama tutumları ve 

bununla.ilişkili.faktörlerin.incelenmesi.amaçlanmıştır.                                                                                                                            

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız kesitsel tipte olup, 1 ve 2. sınıf öğrenci listelerinden sistematik örnekleme yöntemiyle 203 

kişi seçilmiştir. Veriler araştırıcılar tarafından hazırlanan 23 soru ve Türkçe geçerlik ve güvenirliği olan “Psikolojik Yardım 

Aramada Kendini Damgalama Ölçeği’nden oluşan veri toplama formu aracılığıyla toplanmıştır.  Katılımcılar soruları gözlem 

altında kendileri yanıtlamışlardır ve tümünün aydınlatılmış onamları alınmıştır. İstatiksel analizde Mann-Whitney U, Pearson 

Chi-Square,.Fisher’s.Exact.Test.kullanılmıştır.                                                                                                                                       

Bulgular: 203 kişiden 174’ü (%85) araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Katılımcıların %49,4’ü (n=86) kadın, %50,6’sı (n=88) 

erkektir. Araştırmaya katılan 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin sayısı eşittir. Öğrencilerin %69,5’i (n=121) damgalanma korkusuyla 

psikolojik yardım almaktan çekinmediğini belirtmiştir. Psikolojik yardım alan birine karşı fikirlerinin değiştiğini beyan 

edenlerin damgalama korkusuyla profesyonel yardım almaktan daha yüksek oranda çekindikleri gözlemlenmiştir (p=0,002). 

Katılımcıların cinsiyeti ile profesyonel yardım alınacak kişinin cinsiyetine dikkat etme arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p=0,519). Katılımcıların sınıf düzeyi ile ölçekten alınan puan arasında anlamlı bir ilişki bulunamamışken 

(p=0,463), sınıf düzeyi ile tıp eğitiminin zorluğundan dolayı psikolojik yardım arama düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p=0,005). Buna göre 2. sınıflarda tıp eğitiminin.zorluğundan.dolayı.psikolojik.yardım.alma düşüncesi.daha. 

sıktır.                                                                                                                                                                                                                

Sonuç:  Katılımcıların cinsiyetinin psikolojik yardım alınacak kişinin cinsiyetine dikkat etme durumunu etkilemediği 

saptanmıştır. 2. sınıf öğrencilerinde 1. sınıf öğrencilerine göre psikolojik yardım alma düşüncesinin daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca sınıf düzeyinin artmasının damgalanmaya etkisi.olmadığı.görülmüştür.………………………………………………                                                                                                                           

Anahtar Kelimeler: Damgalanma, psikolojik yardım arama, tıp fakültesi, öğrenci 

 

TP 102 :     MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ YÖNDE 

ETKİLEYEN NEDENLER VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ                                                     

Aydın ÖF.*, Şağam M.*, Köse O.*, Kaya V.*, Orhan AU.**, Sarıkaya Ö.**                                                                                                

*MÜTF Dönem 2, ** MÜTF Tıp Eğitimi ABD                                                                                                  

Giriş ve Amaç: Günlük yaşantıdaki en temel sağlık sorunlarından biri olan stres, üniversite öğrencilerinin de karşılaştığı bir 

sorundur. Araştırmamızda Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık Bilimleri Kampüsünde okuyan Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerini etkileyen stresörleri ve bunlarla başa çıkma eğilimlerini belirlemek 

amaçlandı.                                                                                                                                                                                                          

Gereç ve Yöntem: Kesitsel araştırma gözlem altında anket yöntemiyle, anonim, araştırmacılar tarafından hazırlanan 27 

soruluk bir anket ve ‘Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’ kullanılarak, Ocak-Mart 2019’da yürütüldü. Araştırma verilerinin 

frekans dağılımları ile değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkiler Ki- Kare ve Mann-Whitney U Testi ile incelenmiştir.                                         

Bulgular: Araştırmamıza Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ve 3. Sınıf öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden de 1. Ve 3. 

Sınıf Hemşirelik Bölümü öğrencileri katılmıştır. Araştırmada 440 Tıp Fakültesi öğrencisinden 265’inin, 270 Diş Hekimliği 

Fakültesi öğrencisinden 157’sinin, 440 Hemşirelik Bölümü öğrencisinden 312’sinin, toplamda 1150 öğrenciden 734’ünün 

(%63,8) verilerine ulaşılmıştır. Öğrencilerin %71’i (527) kadın, %29’u(207) erkektir. Öğrencilerin %10,9'u başarı 

ortalamasının, %29,7'si ise sosyal açıdan yetersizliğinin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini düşünmektedir. 

Stresle başa çıkma tarzları ölçeğinde kadınların çaresiz ve boyun eğici yaklaşım sergileme eğilimi erkeklere göre daha yüksek 

seviyededir (p=0,017). Erkeklerin iyimser yaklaşımı kadınlara göre daha yüksektir (p=0,004). Hemşirelik bölümünde okuyan 

öğrencilerin kendilerine güven yaklaşımı ve sosyal destek arama eğilimi Tıp ve Diş Hekimliği fakültesi öğrencilerine göre 

daha yüksektir (p=0,000). Tıp fakültesi öğrencilerinin stresle başa çıkmada çaresizlik yaklaşımı Diş hekimliği 

fakültesi,,ve,,hemşirelik,,öğrencilerine,,göre,,daha,,düşüktür,,(p=0,000).                                                                                          

Sonuç: Araştırma sonucunda, kadınların stresle başa çıkmada erkeklere oranla daha fazla çaresizlik ve boyun eğici tutum 

sergilediği, erkeklerin stresli durumlar karşısında kadın öğrencilere göre daha iyimser eğilim gösterdiği bulgulanmıştır. Stres 

karşısında kendilerine en fazla Hemşirelik bölümü öğrencileri güvenirken, stres karşısında en çaresiz olanlar Tıp Fakültesi 

öğrencileridir. Elde edilen veriler ışığında, üniversite öğrencilerinin stres etkenlerini tanımaları ve stres ile başa çıkma 

konusunda beceri kazanmalarını sağlayacak yardımcı programlar ve etkinlikler düzenlenmesi önerilebilir.                                                                                                                                                       

Anahtar Kelimeler: Stres, stresle başa çıkma tarzları, üniversite öğrencileri, stres nedenleri 
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TP 103:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK HAYATINA DAİR KAYGILARI ÜZERİNE 

ARAŞTIRMA                  

Şahin OE.*, Kıraç E.*, Kılıç E.*, Almaghrabi S.*, Gülpınar MA.**                   

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

Giriş ve Amaç: Kaygı huzursuzluk ve gerginliğin fiziksel belirtilerinin eşliğinde, gelecekte olabilecek bir talihsizlik ya da tehlike 
ile ilgili olarak endişeli beklentiler içinde olma halidir. Tıp eğitiminde preklinikten klinik eğitime geçiş ve klinik eğitimden 
meslek hayatına geçiş dönemleri gibi bazı kritik dönemlerde stres ve kaygının daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Bu 
çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1, 3, 4 ve 6. sınıf öğrencilerinin gelecek ile ilgili mesleki kaygı 
durumunun dönemden döneme nasıl farklılıklar gösterdiğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Gözlem altında anket yöntemiyle, anonim, araştırmacılar tarafından hazırlanan 20 soruluk bir anket 
kullanılarak, IBM SPSS Statics programı ile analiz edilen kesitsel bir araştırmadır. Veriler yorumlanırken Ki- Kare Testi, Mann-
Whitney U Testi ve verilerin frekansı kullanılmıştır. İstatiksel anlamlılık düzeyi p<0.005 kabul edilmiştir. Araştırma 
yapılmadan önce Marmara Üniversitesi Etik Kurulundan onay alınmıştır. 
Bulgular: Araştırma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan 1, 3, 4 ve 6. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. 
Araştırmaya 151 kişi katılmıştır ve katılımcıların %59,6’sını kız, %40,4’ünü erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcılardan 
hekimliğin ne kadar stresli bir meslek olduğunu 10 puan üzerinden değerlendirmeleri istendiğinde ortalama 8.01 çıkmıştır. 
Genel olarak mesleğe dair kaygı düzeyinde kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur ve kız öğrencilerin 
erkeklere göre daha kaygılı olduğu görülmüştür. Araştırma değerlendirildiğinde, öğrencilerin tıp fakültesine kendi 
istekleriyle gelme durumları ve kaygı düzeyleri arasında da anlamlı farklar bulunmuştur. Tıp fakültesine kendi isteğiyle 
gelmeyenlerin; hastalarla iletişim kurmada sıkıntı yaşama ihtimalleri konusunda ve hastanede şiddete maruz kalmak 
konusunda daha kaygılı oldukları görülmüştür. 
Sonuç: Sonuç olarak katılımcıların ankette belirtilen birçok konudaki kaygı düzeyleri yüksek çıkmıştır. En çok kaygının ise 
girilen sınavlara yönelik olduğu görülmüştür. Öğrencilerin dönemleri arttıkça genel olarak hekimliğe dair kaygılarının arttığı 
görülmüştür. Aynı şekilde hekimliğin ne derece stresli olduğuna dair ortalama değerin de 6. sınıf öğrencilerinde en fazlayken 
1. sınıf öğrencilerinde daha az olduğu saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Kaygı, tıp öğrencileri, meslek hayatı 
 

 

 

TP 104 :      ATTITUDES OF MEDICINE, LAW AND BUSINESS UNDERGRADUATE STUDENTS IN EASTERN MEDITERRANEAN 

UNIVERSITY (EMU) TOWARDS OOCYTE DONATION             

Alanlı O.*, Demirel İ.*, Saliu-Ahmed F.*, Özçelik E.C.*, Yüce B.E.*, Zorba İ.F.*, Gençalp D.**, *EMU Faculty of Medicine 2nd 

Year Students, ** EMU Faculty of Medicine Department of Medical Biochemistry                                                          

Introduction and Aim: Oocyte donation is a widely practised third party assisted reproductive technology (ART) in both 

Northern and Southern Cyprus. Target population of oocyte donation is university students especially in Northern Cyprus. 

The aim is to assess the approach of undergraduate students of Medicine, Law and Business faculties in EMU towards 

oocyte donation under 12 domains surrounding.medical,.ethical,.legal.and.moral.concepts.                                                                                

Material and Methods: This analytical cross-sectional study was conducted in EMU Campus. Sample size was calculated as 

310, random and systematic sampling were applied during lectures. Self-administered questionnaires were distributed, 

consisting of demographics and standardised, validated Attitudes Toward Oocyte Donation (ATOD-O). Answers were scored 

by Likert Scale. Data were analysed using SPSS, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test.                                                

Results: Response rate was 94.2% with 292 students comprising 43.2% males and 57.8% females with mean age of 20.82 ± 

2.304.  Overall, 48.7% of participants were accepting oocyte donation and males (49.6%) were more approving than 

females (48.1%). 41.1% of all female students were interested in donating their oocytes. Statistical analysis revealed 

significant differences between three faculties regarding receiving oocytes (p=0.02), and donating oocytes (p=0.001) where 

most of the Medicine students disagreed with both. Law students mostly disagreed that the children should find out about 

their genetic origin before 18 (p=0.033). Majority of Business students agreed upon a reasonable payment to donors, while 

Medicine and Law students were mostly neutral (p=0.045). Based on faculties (p=0.007) and sex (p=0.017), majority of 

participants disagreed with parenting claim.of.the.donor.                                                                                                                                

Conclusion: Oocyte donation is highly accepted therefore debates and necessary regulations are required. There is a need 

for reliable data about both Northern and Southern Cyprus on oocyte donation, particularly for psychosocial evaluation for 

assessment and counselling.                                                                                                                                                                

Keywords: Northern Cyprus, oocyte donation, infertility 
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TP 105:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) KLİNİK DÖNEM ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONELLİĞE YÖNELİK 

TUTUMLARI VE BUNUNLA İLİŞKİLİ KİŞİSEL VE BAĞLAMSAL FAKTÖRLER                            

Akçiçek P.*, Alharbi M. A.*, İşler K. B.*, Kumrulu U. C.*, Namlı F. N.*, Oruç F.*, Karataş H.*, İnanıcı Yıldız,,S.**                                                                                                                                                             

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

Giriş ve Amaç: Günümüzde profesyonel davranış tıbbi uygulamaların temeli olarak görülmekte ve tıp eğitiminin bir parçası 
konumundadır. Bu araştırmada amacımız klinik dönem öğrencilerinin yaşadıkları klinik deneyimleri, bazı kişilik özellikleri ve 
refleksiyon yapma becerileri bağlamında ele alıp profesyonelliğe yönelik tutumlarıyla etkileşimini incelemektir. Böylelikle, 
mesleğinde profesyonel duruş sergileyen doktorların öne çıkan özelliklerinin anlaşılması hedeflenmektedir.                                  
Gereç ve Yöntem: Araştırma, MÜTF 4., 5., 6.sınıf öğrencilerine anonim anket uygulama yöntemi ile uygulanmıştır. 121 soru 
içeren ankette; katılımcıların yaş, cinsiyet gibi özelliklere ilişkin Kişisel Bilgi Formu, Klinik Ortam Ölçeği (36 soru), 5’li Likert 
tipi PSCOM Profesyonelizm Ölçeği (36 soru), Öz-yansıtma ve İçgörü Ölçeği (20 soru), Stresle Başa Çıkma Ölçeği (25 soru) 
kullanılmıştır. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 programı kullanılmış ve bulguların analizi için bağımsız 
örneklemli t testi ortalama ve frekans uygulanmıştır.   ..................................................................................................                                                                                                              
Bulgular: Çalışmaya, yaş ortalaması 23.28 (Ss=1.48) olan %54.1’i (n=145) kadın, 271 klinik dönem tıp fakültesi öğrencisi 
katılmıştır. 4., 5. ve 6. sınıflara göre dağılımlar sırasıyla %32.5 (n=87), %50.4 (n=135) ve %17.2 (n=46) şeklindedir. 
Ölçeklerden alınan puanların cinisyete göre ortalamaları karşılaştırılmıştır: Kadınlar, PÖ’nün, kişisel ve meslekdaşlarının 
gelişimini önceleme anlamındaki “zenginleştirme” (kadın için ortalama=25.68 (ss=3.89), erkek için ortalama=24.68, 
(ss=3.55))ve “saygı”lı davranma boyutları (kadın için ortalama=8.80 (ss=1.31), erkek için ortalama=8.42, (ss=1.52)) kadınların 
puan ortalamaları erkeklerden yüksektir (sırasıyla p=.042 ve p=.041). KGBÖ’nin içsel yatırımda bulunmadan önce, farklı 
kimlik alternatifleri ile ilgili araştırmalar yapma derecesini gösteren “seçeneklerin genişlemesine araştırılması” boyutunda da 
kadınların ortalamaları (ortalama=20.18, (ss=3.21) erkeklerinkinden yüksektir (ortalama=19.28, ss=3.43) (p=.032). Ölçek 
puanları sınıflara göre karşılaştırıldığında sadece Öz yansıtma puanı açısından gruplar farklılaşmış (p=.040), 4. sınıfların 
ortalamasının (ortalama=44.39, ss=5.36) 6.sınıflarınkinden (ortalama=41.80, s=6.12) yüksek olduğu gözlenmiştir 
(p=.037).......................................................................                 ……………………                                                                                                             
Sonuç: Araştırmamız sonucu MÜTF 4., 5. ve 6.sınıf öğrencileri arasından kadınların genel puan ortalamaları erkeklerden 
daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Profesyonelliğe olan bakış açılarında yaşın, içinde bulunulan sınıfın/stajın ve cinsiyet in 
öneme sahip olduğu görülmüştür.     ………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                       
Anahtar Kelimeler: Profesyonellik, klinik ortam, kimlik gelişimi, refleksiyon 

 

TP 106:        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN STRES DÜZEYİ İLE YEME FARKINDALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

BELİRLENMESİ                              

Soğukpınar T.*, Domruk ÖF.*, Bayram S.*, Ladikli ŞB.*, Cihanyurdu C.*, Save D.**, Altaş ZM.** *Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 

Giriş ve Amaç: Son yıllarda bilinçli farkındalık ve yeme farkındalığı oldukça popülerleşen kavramlardır. Üniversite öğrencileri 

beslenme sorunlarının en fazla görüldüğü gruplardan biridir. Araştırmamızın amacı üniversite öğrencilerinde algılanan stres 

düzeyi ve yeme farkındalığı arasındaki ilişkiyi belirlemektir.…………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                  

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı tipte olup Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (SY), Beslenme ve Diyetetik 

(BVD), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESÖ) bölümlerinin 1. ve 4. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Katılımcılara 

sosyodemografik sorular ve Yeme Farkındalığı Ölçeği (YFÖ), Algılanan Stres Ölçeği(ASÖ) , Beslenme-Egzersiz Davranış Ölçeği 

(BEDÖ)’nin egzersiz ile ilgili olan 6 sorusu olmak üzere toplam 65 soru anket yoluyla yöneltilmiştir. Anketin uygulanabilmesi 

için gereken,,bütün,,izinler,,alınmıştır...……………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                        

Bulgular: 263 katılımcının %76,4’ü (n=201) kadındır. Katılımcıların %44,1’i (n=116) beslenme ve diyetetik (BVD), %31,2’si 

(n=82) sağlık yönetimi (SY), %24,7’si (n=65) beden eğitimi ve spor öğretmenliği (BESÖ) bölümündendir. Katılımcıların %51,0’ı 

(n=134) 1.sınıfken %49,0’ı (n=129) 4.sınıftır. BEDÖ toplam puan medyanları, BVD için 20,0 (IQR=6,0), SY için 20,5 (IQR=6,0) 

ve BESÖ için 25,0’dır (IQR=7,0). BEDÖ puanı, BESÖ bölümündekilerde diğer iki bölüme göre anlamlı olarak daha yüksektir 

(p<0,001). YFÖ’den alınan toplam puan ortalaması, BVD için 103,10 ± 12,95, SY için 98,87± 16,76 ve BESÖ için 95,20 ± 

13,17’dir. YFÖ için BVD bölümündekilerin puanı BESÖ’dekilerden anlamlı olarak daha yüksektir (p=0,001). YFÖ, 4.sınıflarda 

1’lere göre anlamlı olarak yüksektir (p=0,009). Cep harçlığı arttıkça YFÖ’den alınan puan da artmaktadır (p=0,013). ASÖ 

toplam puan medyanları, BVD için 28,0 (IQR=8,0), SY için 27,5 (IQR=9,75) ve BESÖ için 26,0’dır (IQR=8,0). ASÖ puanı için 

bölümler arası ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktur (p=0,112; p=0,055). 4.sınıfların ASÖ puanı 1’lere göre anlamlı olarak 

yüksektir (p=0,044). Öğrencilerin ASÖ puanları ile BEDÖ ve YFÖ puanları arasında negatif korelesyon bulunmuştur (r=-0,209, 

p=0,001; r=-0,224, p<0,001).  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                     

Sonuç: Öğrencilerin stres seviyesi arttıkça yeme farkındalıkları düşmektedir. Üniversite öğrencilerinde yeme farkındalığını 

arttırmak için stres seviyesini azaltabilecek etkinlikler planlanabilir.  ……………………………………………………………………………………                                                                                               

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, bilinçli farkındalık, yeme farkındalığı, stres. 
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TP 107 :     MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ 1 ÖĞRENCİLERİNİN OYUN BAĞIMLILIKLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ 

VE BAŞARI DURUMUNA ETKİSİ               

Narlı MO. *, Can E.*, Kırbaş M.*, Kamiloğlu FO. *, Lüleci NE. **                                                                                                       

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 **Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı ABD 

Giriş ve Amaç: Kişilerin bir arayüz üzerinden etkileşime girerek oynadıkları elektronik oyunlar olarak tanımlanan dijital 

oyunlar her geçen gün taşınabilirlik özelliğini ve istenilen yer ve zamanda internete bağlanabilme yeteneğini bilgisayar, cep 

telefonu gibi araçlar sayesinde giderek yaygınlaştırmaktadır. Gelişen bu teknolojinin insan yaşamına getirdiği pratiklerle 

birlikte, beraberinde bir takım olumsuz sonuçları doğurduğu da bilinen bir gerçektir. Yaşanan bu sorunların en 

önemlilerinden birisi oyun bağımlılığıdır. Bu çalışmamızda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi faz 1 öğrencilerinin oyun 

bağımlılıklarının akademik başarı ve kişilik özellikleriyle olan ilişkisini incelemek amaçlanmıştır.  ……………………………………………                                            

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada veriler tıp fakültesi öğrencilerine uygulanan 24 soruluk bir anket formu 

ile toplanmıştır. Anket; Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği, On Maddeli Kişilik Ölçeği ve sosyodemografik özellikleri gösteren 

soruları içermektedir. Verilerin analizinde ki-kare testi kullanılmış,,olup,,anlamlılık,,sınırı,,p<0,05,,olarak,,kabul,,edilmiştir.                                                         

Bulgular: Çalışmaya dahil olan 444 öğrencinin %50,5’i (n=224) kadın, %49,5’i (n=220) erkektir. Erkeklerdeki oyun bağımlılığı 

oranı %32,4, kadınlarınki ise %9,4 olarak saptanmış olup anlamlı bir değer bulunmuştur (p<0,05). Oyun bağımlısı olduğunu 

düşünen öğrencilerin ölçeğe göre %74,3’ü oyun bağımlısı iken oyun bağımlısı olmadığını düşünen öğrencilerin %10,1’i oyun 

bağımlısı olduğu görülmüştür. Tıp hayatında başarılı olduğunu düşünen öğrencilerin %14,9’u oyun bağımlısı iken başarılı 

olduğunu düşünmeyen öğrencilerin %26,9’u oyun bağımlısı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Yapılan kişilik ölçeğinde 

belirlenen dışa dönüklük, yumuşak başlılık, sorumluluk, duygusal denge ve deneyime açıklık özelliklerinden sadece 

sorumluluk seçeneğinde anlamlı bir sonuç elde edilmiştir. Buna göre kendini sorumlu gören kişilerin oyun bağımlılığına daha 

az yatkın olduğu fark edilmiştir. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                    

Sonuç: Araştırmada erkeklerin kadınlara oranla ve tıp hayatında başarısız olduğunu düşünen öğrencilerin başarılı olduğunu 

düşünenlere göre daha fazla oyun bağımlısı olduğu görülmüştür. Sorumluluk sahibi olduğunu düşünenlerin ise oyun 

bağımlılık düzeyleri düşük çıkmıştır. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                            

Anahtar Kelimeler: Oyun Bağımlılığı, Kişilik Özellikleri, Okul Başarısı 

 

 

TP 108 :           DOĞU AKDENİZ ÜNIVERSİTESİ’NDE EĞİTİM GÖREN TIP & HUKUK ÖĞRENCİLERİNİN VE GAZİMAĞUSA’DA 

ÇALIŞAN DOKTOR & AVUKATLARIN ÖTENAZİYE KARŞI BAKIŞ AÇISI                                                                                                           

Buda Ö.*, Biner G.*, İrdem F.*, Kasapoğlu N.*, Çağnan B.*, Chaabou J.*, Yrd. Doc. Dr. Ergül Altundağ**                            

*Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II, **Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi.Biyokimya.Departmanı                                                                                             

Giriş ve Amaç: Ötenazi tedavi edilemeyen veya ölümcül bir hastalığa sahip olan hastanın ağrısız bir şekilde hayatına son 

verilmesidir. Her ne kadar bazı ülkelerde (Hollanda & Belçika) aktif olarak gerçekleştirilse de, dünyanın geri kalanında 

ötanazi hala oldukça hassas bir konu olarak görülmeye devam.etmektedir.   ………………………………………………………………………….                                                                                                                                       

Gereç ve Yöntem: Hedeflenen popülasyon olan 259 katılımcı (66 doktor, 49 avukat, 66 tıp öğrencisi ve 78 hukuk öğrencisi) 

95% güven seviyesinde hesaplanarak çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılar ile ilgili bilgi DAÜ, Gazimağusa Mahkemesi ve 

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden elde edilmiştir. 3 bölüm, toplam 22 sorudan oluşan birleştirilmiş bir anket formu 

kullanılmıştır. Sonuçlar, Chi-Square testi kullanılarak SPSS v22 ile analiz edilmiştir. ………………………………………………………………..                                                                                            

Bulgular: %59 kadın ve %41 erkek cinsiyetinin dahil olduğu çalışmamıza toplamda 238 katılımcıya         ulaşılmıştır (%91). 

Katılımcıların çoğunluğunun (41%) ötenaziyi desteklediği gözlemlenmiştir. Beyin ölümü (27%) & suistimal riski (33%) 

katılımcıların ötenaziye karşı bakışını olumlu ve olumsuz yönden etkileyen en öncü faktörler olmuştur. Öğrenciler ile 

profesyoneller karşılaştırıldığında, genel bakış açısı (p<0.05), ötenaziyi yasalaştırma (p<0.001), gizlice uygulanma (p<0.001) 

ve insan yaşamına değer biçme (p<0.05) gibi değişkenlerde statiksel olarak bir değişim saptanmıştır. Cinsiyetler arasında bir 

farklılık görülmemiştir. İnanç seviyesinin, genel bakışı (p<0.05) ve ötenaziyi cinayetten ayırt etmeyi (p<0.05) etkilediği 

gözlemlenmiştir. Son olarak, sosyodemografik açıdan, babanın eğitim düzeyinin, ötenaziye karşı bakış açısını etkilediği 

ortaya çıkartılmıştır (p<0.01).     ............................................................................................................................. ..................                                                                                                                                                                 

Sonuç: Kuzey Kıbrıs’ta ötanazi ile ilgili yürütülen ilk çalışma olan bu araştırma, öğrenciler ile profesyoneller arasında 

ötenaziye karşı genel bir fark olduğunu kanıtlamıştır.  ...................................................................................................                                                                                                                       

Anahtar Kelimeler: Ötenazi, Öğrenciler, Profesyoneller, Dindarlık 
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TP 109:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1, 2 ve 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ İLE ÖĞRETİM 

YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ          

Baştuğ RE. * Altuntaş B.* Yakar S.* Biçer B.* Uçarkuş M.* Sarıkaya Ö.**                                                                                    

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

Giriş ve Amaç: Öğrenme stratejisi bireyin bir içeriğin anlamını öğrenmek veya diğer görevlerini daha etkili ve verimli bir 

şekilde yerine getirebilmesi için belirli yöntemleri düzenleyip kullanması olarak tanımlanır. Yineleme, düzenleme, 

ayrıntılandırma, eleştirel düşünme, metabilişsel, yardım arama, çaba yönetimi, akran iş birliği ve zaman ve çalışma ortamı 

olarak sınıflandırılabilir. Öğrenciler birden çok öğrenme yöntemini benimsemiş olabilir. Öğrenme stratejileri ile Marmara 

Üniversitesi’ndeki Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) öğretim yöntemi arasındaki ilişkinin incelenmesi bu araştırmanın 

amacını,,oluşturur.                                                                                                                                                                                           

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi 2018-2019 yılı 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine; 74’ü likert tipi olmak üzere 81 soruluk 

bir anket uygulandı. Veriler Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme ve TOJET ölçekleri kullanılarak toplandı. 

Frekans dağılımları ve değişkenler arasındaki ilişkiler,,SPSS,,programında,,değerlendirildi.……………………………………………………                                                                                                      

Bulgular: Toplam 223 katılımcının %32,3’ü (n=72) 1. sınıf, %35,4’ü (n=79) 2. sınıf, %32,3’ü (n=72) 3. sınıftır. %48’i (n=107) 

kadın %52’si (n=114) erkektir. PDÖ dersinin, katılımcıların %73,1’i (n=163) öğrenci merkezli, %82,5’i (n=184) düşündüren, 

%62,3’ü (n=139) işbirlikli, %79,4’ü (n=177) yaşamla ilgili, %78’i (n=174) öğretim ve değerlendirmesinin bir arada, %82,5’i 

(n=184) farklı bakış açılarına uygun olduğunu düşünmektedir. Öğrenciler öğrenme stratejilerini; yineleme %63,2 (n=141), 

düzenleme %67,3 (n=150), ayrıntılandırma %79,8 (n=178), eleştirel düşünme %68,6 (n=153), metabilişsel %74,4 (n=166), 

yardım arama %60,1 (n=134), çaba yönetimi %65,5 (n=146), akran işbirliği %49,3 (n=110), zaman ve çalışma ortamı %88,8 

(n=198) oranında benimsemiştir. Metabilişsel düşünme ile zaman ve çalışma ortamı stratejilerini benimseyenlerin PDÖ’den 

yüksek puan aldığı hipotezleri anlamlı bulunmuştur. (p=0,003, p=0,041) Akran işbirliği ve eleştirel düşünme stratejilerini 

benimseyenlerin PDÖ’den aldığı puan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p=0,257,p=0.963)                                                                                                                                             

Sonuç: Öğrenme sürecinde metabilişsel düşünmeyi, zaman ve çalışma ortamı stratejilerini kullanan öğrenciler PDÖ dersinde 

daha başarılı olmaktadır. Akran iş birliğine önem veren ve eleştirel düşünme stratejilerini kullanan öğrencilerin ise PDÖ 

dersindeki başarıları diğer öğrencilerle benzerdir.……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                              

Anahtar Kelimeler: Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), Öğrenme Stratejileri 

 

 

 
 
TP 110:      AN INVESTIGATION ON THE GENERAL KNOWLEDGE, HPV RELATED RISK FACTORS & THE FREQUENCY OF ORAL 
HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV) INFECTIONS IN A SAMPLE POOL COMPRISED OF UNIVERSITY STUDENTS in TRNC, 2019. 
Khorsheed H.*, Kunt K.*, AlSharakhi. M.*, Haidar M.*, ALAhmed M.*, Hikal Y.*, Guran M.**. 
*Eastern Mediterranean University, Faculty of Medicine Year 3 Students 
** Eastern Mediterranean University, Faculty of Medicine, Vice Dean and Microbiology department 
 
Introduction and Aim: To explore the participants’ level of knowledge about the Human Papillomavirus (HPV), to assess the 
risk factors according to the knowledge of participants about HPV, and to establish the frequency of HPV among Eastern 
Mediterranean University (EMU) students. 
Material and Methods: A cross-sectional study was conducted at 2018-2019, a statistically representative sample of the 
EMU student population was collected after a calculated sample size (N = 17,665, n=376). Students above the age of 18 
were provided with a questionnaire for demographic and behavioral data with consent forms, and envelops. Participants 
provided a 30-second oral rinse and gargle with saline solution for detection of HPV. Overall, 509 students participated in 
the study with a 135% response rate.  
Result: 362 (70%) of our participants were male and 144 (27%) were female, with majority (68.4%) aged 20-25. Risk factors 
that were significantly correlated include alcohol intake and cigarette smoking (p=0.013). In turn, more alcohol intake is an 
independent variable that significantly increased risky sexual behavior such as less condom use and more oral sex in the 
multi-variate regression. Such sexual behavior also includes more number of sexual partners that was significantly related 
to circumcision (p=0.007) and young age of first sexual experience (p=0.016) using univariate regression. Only some (9.5%) 
ever heard of HPV and analysis of the questionnaires revealed low (42.6%) levels of HPV knowledge with a mean score of 3 
± 2.6 out of 10. After running the HPV lab protocols, 1% of oral HPV was detected. Using multinomial logistic regression 
analysis, all the factors showed an insignificance  (p>0.05) to the knowledge show of the participants. 
Conclusıon: Our results show EMU students have lower knowledge than other developed countries. Alcohol, early sexual 
activity and circumcision can be perceived as predisposing factors for risky sexual behavior.  
Key Words: Human Papilloma Virus (HPV), University students, Risk factors.  
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TP 111: BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI (NAYKH).................... 
HAKKINDAKİ FARKINDALIK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI                                   
Atakul N.* Otuzbir MM.* Bal A.* Çatal T.* Cin MT.* Ilgın C.** Hıdıroğlu S                                                                                         

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencisi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 

Giriş ve Amaç: Alkol kullanmayanların karaciğerinde normalden fazla yağ birikmesiyle seyreden Non-Alkolik Yağlı Karaciğer 

Hastalığı (NAYKH), dünyada en sık görülen kronik karaciğer hastalığı olmasının yanında ülkemizde de görülme sıklığı (%20-

25) günden güne artmaktadır. Obezite, diyabet, kolesterol gibi hastalıklarla beraber görülen NAYKH, toplumda şişmanlığın 

giderek artmasıyla ciddi bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Biz bu çalışmada Maltepe, Kartal ve Pendik’teki Aile Sağlığı 

Merkezlerinde (ASM) çalışan doktorların NAYKH hakkındaki bilgi ve tutumlarını ölçmeyi amaçladık. Teşhisi için gerekli 

testlerden ve ilişkili hastalıklardan haberdar olup olmadıklarını, hastalarının ne kadarını doğru bir şekilde hastaneye sevk 

ettiklerini sorguladık.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                          

Gereç ve Yöntem: Metodolojik araştırmamız için benzer konularda yapılan araştırmalardan derlediğimiz 36 soruluk bir 

anket hazırladık. Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldıktan sonra doktorların sosyodemografik bilgileri ve NAYKH için 

kişisel risk faktörlerini de sorgulayan anketimizi 166 hekime uyguladık. Veriler Stata 15.1 programıyla değerlendirilmiştir. 

Verilerin normal dağılımı histogram, Q-Q plot, Kolmogorov Smirnov ile değerlendirilmiştir. Mann Whitney U, Kruskal Wallis, 

Spearman, Ki kare ve Fisher testleri uygulanmış; p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. …………………………………….                                       

Bulgular: Anketimizi çözmeyi kabul eden hekimlerin %50,6’sı kadındır. Hekimler, toplam 47 puan alınabilecek NAYKH 

farkındalığı ölçeğinden ortanca değeri 21,0 olacak şekilde en az 5,0 en çok 33,0 puan almıştır. Mezuniyet öncesi, eğitim 

almış hekimlerin ortanca puanı 22,5  ve eğitim almayanların ortanca puanı 21,0 olup, eğitim konusunda emin olmayan 

katılımcılara göre (ortanca 18,0) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,025). Katılımcılar aldıkları puana göre dikotomize 

edildiklerinde, alkol kullanmayan katılımcıların NAYKH için yüksek farkındalık grubunda oldukları bulunmuştur (p=0.031).                                                                                                                                                                

Sonuç: Hekimlerin mezuniyet öncesi ya da sonrası NAYKH hakkında eğitim almış olması, ölçek puanını etkilemiştir. 

Hekimlerin eğitim eksiğinin farkında olması bile farkındalık açısından önem taşımaktadır. Alkol kullanan hekimlerin NAYKH 

hakkında daha düşük farkındalığa sahip olması, karaciğer hastalıklarına dair risk algılarının düşük olabileceğini 

düşündürmüştür.                                                                                                                                                                                        

Anahtar Kelimeler: NAYKH, ASM, karaciğer 

 

 

TP 112:     PEDİATRİ UZMANLARININ DUDAK DAMAK YARIKLI HASTALAR HAKKINDA BİLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ                                                      

Tarım Ç.* Turan S.İ.*  Şahinoğlu H.* Taş F.K.* Çelebiler Ö.** Durmuş N.**                                                            

*Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi , **Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD         

Giriş ve Amaç: Dudak Damak Yarıkları (DDY), en sık görülen kraniofasyal anomalilerdendir. Bu nedenle tüm pediatri 

uzmanlarının DDY’li hasta tedavi ve takibi hakkında yeterli bilgi ve farkındalık düzeyine sahip olması gerekmektedir. Bu 

çalışmada pediatri uzmanlarının DDY’li hastalara ilişkin bilgi düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.                                             

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. 6.Marmara Pediatri Kongresi’nde, Zeynep Kamil ve 

Yalova Devlet Hastanesi’nde gelişigüzel örnekleme yöntemiyle seçilerek pediatri uzmanı, yandal uzmanı ve öğretim 

üyelerine anket uygulanmıştır.  Anketler 4 demografik soru(uzmanlık, uzmanlıkta geçirdiği yıl, çalıştığı kurum tipi, DDY’li 

hasta takibinde bulunup bulunmadığı) ve 12 çoktan seçmeli, literatür taranarak hazırlanmış bilgi sorusu içermektedir. Elde 

edilen verilere SPSS 24.0 programında Fisher’s Exact testi, ki-kare testi ve frekans analizleri uygulanmıştır. İstatistiksel 

anlamlılık düzeyi p<0,05 alınmıştır.                                                                                              

Bulgular: Yapılan 76 ankette katılımcıların 21 (%28,0)’i öğretim üyesi, 7(%9,3)’si yan dal uzmanı, 47 (%62,72)’si uzmandır. 

Uzmanlık yılı 5 yıldan az olanlar 21 (%30,9), 5 yıl veya üstü olanlar n=47 (%69,1)’dir. Katılımcıların 60 (%78,9)’ı üniversite 

hastanesinde, 4 (%5,3)’ü devlet hastanesinde, 12 (%15,8)’si özel hastanede/muayenehanede çalışmaktadır. Katılımcıların 59 

(%79,7)’u daha önce DDY’li hastalarla çalışmıştır. Katılımcıların sadece 2 (%2,6)’si öyküsünde asfiksi-aspirasyon nedeniyle 

yoğun bakım ünitesine yatan hastaların ameliyat zamanlamasını bilmiştir. 17 (%23,6)’si Pierre-Robin sekanslı DDY hastasının 

ameliyat zamanlamasını bilmiş, 5 yıldan az uzmanlık yapanların hiçbiri bilememiştir (n=21). Sadece 2 (%2,7)’si ileri mental 

retarde hastalarda DDY onarımının endike olmadığını, 11 (%14,9)’i DDY onarımının seröz otitis media gelişimindeki etkisini 

bilmektedir. Öğretim üyelerinin DDY’li hastalarda ameliyat öncesi-sonrası obstrüktif sleep apneyle (OSA) ilgili soruya daha 

yüksek oranda doğru cevap verdiği görülmüştür (p=0,007). DDY ameliyatından sonra konuşma problemleriyle ilgili 

bilinenlerin daha önce bu hasta grubuyla çalışan hekimlerde daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0,04).                           

Sonuç: Pediatri uzmanlarının DDY’li hastalarla alakalı; ameliyat zamanlaması, ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyonlar, 

uygulanacak tedaviler hakkında bilgi eksikliği olduğu görülmüştür. Bu konularda bilgi eksikliğini gidermeye yönelik çalışma 

ve uygulamalar yapılmalıdır.                                                                                                                                                                    

Anahtar Kelimeler: Dudak Damak Yarığı, Pediatri Uzmanları, Bilgi Düzeyleri 
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TP 113:  HEKİMLERİN RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN HASTALARA KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ     

Ulutaş S.*, Yıldız SN.*, Kalli A.*, Ergin DD.*, Ertürk EF.*, Hıdıroğlu S.**                                                  

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi                     

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Ruhsal bozukluğu olan hastalara karşı hekimlerin stigmatik tutum ve davranışları, bireylerin tedavi süreçlerini 
ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Araştırmamızda; bir kamu hastanesinde çalışan hekimlerin ruhsal bozukluğu 
olan hastalara karşı tutumlarının değerlendirilmesi, bu tutumu etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması ve bölümlere göre 
değişimin analiz edilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma hekimler üzerinde yürütülmüş olup veri toplama aracı olarak literatür 
doğrultusunda geliştirilen tanıtıcı bilgi formunun yanı sıra geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış Ruh Hastaları ve 
Hastalıklarına İlişkin Görüşler (Opinions Mental Illness Scale-OMI) Ölçeği kullanılmıştır. Koruyuculuk, otoriterlik, ruh sağlığı 
ideolojisi, sosyal kısıtlayıcılık ve bireyler arası etiyoloji olmak üzere beş alt boyuttan oluşan ölçeğin değerlendirmesinde 
puanların artması stigmatizasyonun arttığı anlamına gelmektedir. Evreni oluşturan 20 farklı bölümden 570 hekimin 300’üne 
anket dağıtılmış, çözülen 213 tanesi toplanmıştır. 
Bulgular: Araştırmamıza 8 cerrahi, 10 dahili, 2 temel tıp bölümü olmak üzere 20 bölümden toplam 213 kişi katılmıştır. 
Katılımcılarımızın %51’i kadın (n=109) %49’u erkektir (n=104). Cinsiyete ve yaşa göre Ruh Hastalıkları ve Ruh Hastalıklarına 
İlişkin Görüşler Ölçeğine bakıldığında anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Ölçeğe göre psikiyatri uzmanları en yüksek puanı 
(204) alarak en çok stigmatizasyon yapan bölüm olmuş, ortopedi (169) ve Kbb (169) uzmanlarıysa en düşük puanı alarak en 
az stigmatizasyon yapan bölüm olmuştur. Hekimlerin psikiyatriye olan ilgileri arttığında hastaların sosyal olarak kısıtlanması 
gerektiğini düşünmelerinin de aynı oranda arttığı saptanmıştır. (p=0.013) Hekimlerin ruhsal bozukluğu olan hastalarının 
şikayetlerine karşı olan güvenleri azaldıkça ruhsal bozukluğu olan insanları normalden farklı ve daha aşağıda gördükleri 
ortaya çıkmıştır. (p=0.003) 
Sonuç: Ruhsal bozukluğu olan hastalara karşı cerrahi tıp bilimi bölümlerinin genel olarak dahili ve temel tıp bilimleri 
bölümlerine göre daha az stigmatizasyon yaptığına ve psikiyatri bölümü uzmanlarının tüm bölümler içerisinde en çok 
stigmatizasyon yapan bölüm olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Ruhsal hastalık, hekim, stigmatizasyon 
 

 

TP 114:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1 VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL HASTALARA KARŞI 

TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ                   

Taşcı E. M.* , Genç G* , Tunalı E*, Mete B. N.* , Gönder T* , Turgut K*, Hıdıroğlu S**    ……………………………………………………                                                                   

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 

Giriş ve Amaç: Ruhsal hastalıklara yönelik damgalamanın, ruhsal bozukluklar hakkındaki efsanelerin, yanlış anlamaların, 

olumsuz kalıplaşmış yargıların ve tutumların sonucu olduğu ileri sürülmüştür. Bu araştırmanın amacı Marmara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 1. ve 6. sınıf öğrencilerinin psikiyatrik hastalıklı bireylere,,karşı,,tutumlarının,,incelenmesidir.………………………….                                                                                                        

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmıştır. 15.12.2018 tarihinde başlamış ve 

01.06.2019 tarihinde bitmiştir. Araştırma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 6. sınıf öğrencilerindeki ruhsal hastalara 

karşı olan stigmayı değerlendirmek amacıyla yapılmış, tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

1. ve 6. sınıf öğrencilerinin hepsine ulaşmak hedeflenmiştir, araştırmaya katılmayı kabul edenler araştırmaya dahil olmuştur. 

1. sınıf öğrencilerinden 197, 6. sınıf öğrencilerinden 129 kişi araştırmamıza dahil olmuştur. Gözlem altında anket yöntemi ile 

isimsiz olarak standart bir veri formu ile veri toplanmıştır. ………………………………………………………………………………………………                                                                                                            

Bulgular: Yaptığımız analizler neticesinde 1. sınıf öğrencilerinde 6. sınıf öğrencilerine göre ruhsal hastalıklı bireylere karşı 

anlamlı bir şekilde daha yüksek toplam stigma puanına sahip olduğu görülmüştür (Mann Whitney test, p<0,005). 1. Sınıf 

öğrencilerinin ruhsal hastalıklı kişilerin diğer insanlara göre daha tehlikeli olabileceği inancı 6. Sınıf öğrencilerine göre daha 

yüksek olduğu bulunmuştur (Mann Whitney test, p<0,005). Ruhsal hastalıklı kişilerin sosyal becerilerinin diğer insanlardan 

daha düşük olduğu inancı 1. Sınıf öğrencilerinde 6. sınıf öğrencilerine göre anlamlı bir şekilde daha yüksek hesaplanmıştır 

(Mann Whitney test, p<0,005). Ruhsal hastalıklı kişilerin diğer kişilerden daha çaresiz olduğu inancı, 1. sınıf öğrencilerinde 6. 

sınıf öğrencilerine göre daha yüksek olmasına rağmen bu sonuç istatiksel olarak anlamlı değildir (Mann Whitney test, 

p=0,584).                                                                                                                                                                                                          

Sonuç: Araştırmamız sonucunda genel olarak 1. sınıf öğrencilerindeki stigmanın 6.sınıf öğrencilerindeki stigmadan daha 

yüksek olduğunu görüyoruz. 6. sınıf öğrencileri psikiyatri stajlarını tamamlamışken 1. sınıf öğrencilerinin henüz yapmamış 

olmaları ve bu durumun onların ruhsal hastalıklı bireylere karşı olan düşüncelerini etkilediği yönündeki düşüncemiz bu 

araştırmanın sonucu tarafından,,desteklenmektedir.   ………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                   

Anahtar Kelimeler: Ruhsal hastalık, stigma, tıp fakültesi öğrencileri 
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TP 115:    MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDEKİ 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI 
Yılmaz M.G.*, Özma M.H.*, Demir Y.*, Kendal D.*, Uysal A.E.*, Topuzoğlu A.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.Sınıf Öğrencisi,  
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Hastane Enfeksiyonları(HE) hastaneye yatıştan 48-72 saat sonra veya taburcu olduktan 10 gün sonraya kadar 
ortaya çıkan enfeksiyonlar olarak tanımlanır. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde başlıca yöntemlerden biri el 
hijyeninin sağlanmasıdır. El hijyeni, ellerdeki geçici mikroorganizmaları öldürmek ve uzaklaştırmak için ellerin normal sabun, 
antimikrobiyal sabun ya da kendiliğinden kuruyan alkol bazlı antiseptikler yardımıyla yıkanması işlemidir. Hastane 
enfeksiyonlarının uygun el hijyeni ile yaklaşık %50 oranında azaltılabildiği gösterilmiştir. Araştırmamızda Marmara 
Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MÜPEAH) Yoğun Bakım Ünitelerindeki(YBÜ) sağlık çalışanlarının el hijyeni 
ile ilgili bilgi düzeylerinin ve tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca el yıkama davranışlarının gözlenerek önerilen 
endikasyonlarda el yıkama sıklıklarının saptanması ve bunun meslek grupları (doktor, hemşire, hastane personeli), yaş, 
cinsiyet ve el yıkama ile ilgili bilgi düzeyleri ile ilişkisini saptamak amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. MÜPEAH YBÜ’lerinde aktif olarak çalışan (hekim, hemşire, personel ve 

diğerleri) 112 sağlık çalışanına anket uygulanmış ve 4-8 Mart 2019 tarihleri arasında YBÜ’nde çalışan 9 hekim, 21 hemşire, 

11 personel ve diğer sağlık çalışanlarına el yıkama endikasyonları için gözlem yapılmıştır.…………………………………………………                                                        

Bulgular: Katılımcıların %67,9(n=76)’u kadın, %32,1(n=36)’i erkektir. Çalışırken el hijyenini yeterli sıklıkta sağladığını 

düşünenlerin sıklığı %91,9(n=103)’dur. Hasta odasına girmeden önce koridorda el hijyeni sağlamak gerektiğini düşünenler 

98 (%87,5) kişidir. Hasta çevresine temas etmeden önce el hijyeni sağlamak gerektiğini düşünenler 93 (%91,9) kişidir. 

Araştırmamızda toplam 403 tane el hijyeni sağlanması gereken endikasyon gözlemlenmiştir. Bunların 188 (46,6%) tanesinde 

sağlık çalışanlarının el hijyenini sağladığı görülmüştür.                        

Sonuç: El hijyeni sağlamanın enfeksiyon kontrolünde basit ama son derece etkili bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Alınan el 

hijyeni eğitim düzeylerinin yüksek olmasına rağmen; bu eğitimin davranışa yansımadığı ve bilgi düzeyinde yetersizlikler 

olduğu görülmüştür.  Mevcut eğitim programları geliştirilmeli ve sadece el hijyeninin sağlanmasının önemi değil, hangi 

endikasyonlarda el hijyeni sağlanması gerektiği üzerinde de durulmalıdır.                                       

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, hastane enfeksiyonu, yoğun bakım 

 

 

TP 116:     MALTEPE İLÇESİNDEKİ ECZACILARIN VE ECZACI TEKNİSYENLERİNİN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR 

KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI                       

Gözderesi Y.*, Karaşahin E.*, Atasoy L.*, Akbulut TH.*, Akbulut T.*,  Cebeci I.  **, Okuyan B.***, Save D.****                    

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ** Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı***  

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık ABD ****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD  

Giriş: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), önlenebilir nedenleri, ciddi komplikasyonları olan hastalıklardır. En sık 
başvurulan sağlık çalışanları olan eczacı ve eczane teknisyenleri toplum sağlığında belirleyici, eğitici ve yönlendirici rol 
oynamaktadır.  Bu nedenle CYBH hakkında bilgili olmaları önemlidir. 
Amaç: Araştırmada, eczacıların ve teknisyenlerin bilgi düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Araştırma anketi; demografik, genel bilgi ve bilgi ve tutum testi olmak üzere toplam 51 soruluk 3 bölümden 
oluşmaktadır. Bilgi ve tutum testinin iç geçerliliğinin yüksek olduğu saptanmıştır (Cronbach α= 0,864). Örneklem büyüklüğü 
%95 güven düzeyinde, %80 güçte gruplar arası farkın %30 olacağı varsayılarak 98 kişi olarak saptanmıştır. Maltepe’deki 
eczanelerden basit rastgele örneklemeyle seçilen 49 eczaneye gidilerek anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.  Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden etik kurul onayı, katılımcılardan yazılı onam alınmıştır. İstatistiksel analizlerde Ki-kare, Mann-
Whitney U testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. 
Bulgular: Örneklemin %92’sine (45 eczacı, 45 eczane teknisyeni) ulaşılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 40,78±13,69 ‘dur 
ve %57,8’i kadındır. Eczacıların %64,4’ü teknisyenlerinse %40’ı CYBH’li bireyle karşılaşmıştır. (p=0,02). Eczacıların toplam 
doğru cevap skoru medyan değeri 28 (minimum 5, maksimum 31), teknisyenlerden 21 (minimum 20, maksimum 33) anlamlı 
olarak yüksektir.  (p=0,0001) “HIV/AIDS hastalığına enfekte kişiye dokunarak yakalanılabilir” ifadesine eczacıların %93,3’ü, 
teknisyenlerin %66,7’si olumsuz cevap vermiştir (p=0,003).  
Sonuç ve Tartışma: Sonuç olarak eczacılar, teknisyenlere göre CYBH hakkındaki daha fazla bilgi sahibi olmakla birlikte doğru 
yanıt skorlarına bakıldığında her iki grubun da eğitim ihtiyacı olduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Eczacı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, eczane teknisyenleri 
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TP 117:   MALTEPE İLÇESİ’NDE BULUNAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE VE PENDİK E.A.H’DE ÇALIŞAN BİRİNCİ BASAMAK 

HEKİMLERİNİN KARDİYOVASKÜLER RİSKLER HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ      

Yaman F.*, Göçmen A.*, Köseoğlu B.*, Uzunöner A. S.*, Şahin M. Z.*, Hıdıroğlu S.**                

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencileri  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) dünya çapında, mortalite ve morbiditenin majör nedeni olma yolunda 

gittikçe artan bir rol üstlenmekte ve en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Tüm dünyada ölümlerin en başta 

gelen nedeni olarak yaklaşık %30’undan KVH sorumludur. Bu noktadan hareketle bu çalışmada birinci basamak hekimlerinin 

kardiyovasküler hastalık oluşturan riskler hakkındaki farkındalıkları ölçmek amaçlanmıştır.…………………………………………………                                                     

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız kesitsel tipte olup Maltepe’de bulunan tüm aile sağlığı merkezlerinde ve M.Ü. Pendik 

E.A.H’de  çalışan birinci basamak hekimleri ile yürütülmüştür. Araştırmacılar tarafından literatür desteği ile oluşturulan 

anket, 7 adet demografik, 16 adet evet-hayır,3 adet açık uçlu,2 adet çoktan seçmeli ve kardiyovasküler risk analizine yönelik 

20 adet 5 seçenekli muayene sorularını içeren likert tablodan oluşmaktadır. Tablodan alınabilecek maksimum skor 100 

olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiş, sıklık dağılımları ve ortalamalara bakılmış , 

karşılaştırmalı analizlerde Ki-Kare ve bağımsız t-testi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul 

edilmiştir.                                                                                                                                                                                                           

Bulgular: Dağıtılan toplam 192 anketten 135 geri dönüt alındı. (%70). Katılımcıların %57’sini (n=77) kadınlar ve %43’ünü 

(n=58) erkekler oluşturmaktadır. Hekimlerin %75’i (n=102) mezuniyet öncesi veya sonrasında kardiyovasküler risk analizi ve 

takibi hakkında eğitim aldığını, hekimlerin %25’i ise bu konuyla ilgili eğitim almadığını veya emin olmadığını belirtmiştir. 

KVH’nin tanı ve derecelendirilmesinde kullanılan SCORE, TEKHARF gibi rehberleri kullananların oranı %48,9 (n=66), 

kullanmayanların oranı %47,4 (n=64) iken %3’lük kısım(n=4) bu tür rehberlerden haberdar değildir. Mezuniyet öncesi veya 

sonrasında kardiyovasküler risk analizi ve takibi hakkında eğitim alma durumu ile likert tablodan alınan toplam skor arasında 

da anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (Kruskal-Wallis testi, p<0,05) Eğitim alan hekimlerin skorları daha yüksektir. Hekimlerin 

%83’ü KVH takibi için eğitim verilmesi,,gerektiğini,,düşünmektedir.………………………………………………………………………………………                                                                                                             

Sonuç: Hekimlerin mezuniyet öncesi ve sonrası aldıkları eğitimlerin KVH yönetiminde etkili olduğu gözlemlenmiştir buna 

rağmen hekimlerin harici bir eğitimin gerekli olduğunu düşündüğü saptanmıştır. ………………………………………………………………                                                                                                                                                  

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak hekimleri, Kardiyovasküler risk farkındalığı, Kardiyovasküler hastalıklar 

 

TP 118:  İKİ FARKLI FAKÜLTEDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HPV VE SERVİKS KANSERİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE 

DAVRANIŞLARI                 

Öztürk B.*, Altunköprü F., Akşahin Y., Mangaltepe H., Soykuvvet T.M., Özaydın A. N.**    ...................................                                                    

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 

Giriş ve Amaç: İnsan papilloma virüsü (HPV) cinsel yolla bulaşır, sağlık sorunlarına yol açar. Dünyada her yıl, yaklaşık 

kadınlarda 527.100, erkeklerde 33.800 HPV’ye bağlı kanser görülmekte, 266.000’i HPV ilişkili kanserlerden 

kaybedilmektedir. Servikal kanserden korunmada aşılama en etkili yöntemdir; 2006’da dörtlü (6,11,16,18), 2007’de ikili aşı 

(16,18) EMEA tarafından onaylanarak kullanıma sunulmuştur. Sekseniki ülkede ulusal aşı takviminde iken, Türkiye’de aşı 

takviminde yer almamaktadır. Marmara Üniversitesi’nin sağlıkla ilgili/ilgisiz iki fakültesindeki öğrencilerinin, HPV ve serviks 

kanseri hakkındaki bilgi ve davranışlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. ……………………………………………………………………………                                                                                              

Gereç ve Yöntem: Gözlem-altında-anket yöntemiyle, anonim, araştırıcılar tarafından geliştirilen bir bilgi formuyla veri 

toplanan, 2019’da yürütülen, SPSS11.0’da analiz edilen, tanımlayıcı bir araştırmadır. Üniversitemizin Etik Kurulundan onay 

alınmıştır. İstatiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiştir. Yirmi soruluk bilgi testi puanlanarak Bilgi Puanı (BP) elde 

edilmiştir (min:0, maks:100). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                           

Bulgular: Özel Eğitim Bölümü’nde 117/150 (%78) ve Sağlık Bilimleri Bölümü’nde 105/130(%80) öğrenciye ulaşılmıştır. 

Görüşülen öğrencilerin %62.6’sı kadındır. Ortanca yaş ÖEB’de 22.0 yıl (min:18, max:33, n:112), SB’de 20,0 yıldır (min18, 

max:27, n:104) (p=0.228). Her iki fakültedeki kadın erkek dağılımı birbirine benzerdir. ÖEB’de görüşülen öğrencilerin %59,0’ı 

kadın, SB’de öğrencilerin %66,7’si kadındır (p=0.297). Öğrencilerin %54,7’si HPV aşısının CxCa’ni, %39.’i5 HIV/AIDS’i 

önlediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %83,4’ü HPV’nin cinsel yolla bulaştığını, %30,6’sı HPV’nin kadınlarda, %3,7 erkeklerde, 

%45,8 (n=99) her ikisinde de hastalık yaptığını belirtmiştir. Medyan bilgi puanı (BP) 25.0 (min:0, maks:90)dır. BPları cinsiyete 

ve okula göre benzerdir (p=0.935). Yaş ile BP arasında negatif, zayıf, anlamlı korelasyon vardı (r: -0.173, p:0.011). Baba 

eğitimi ile BP arasında ilişki vardır (p=0.016). Anne eğitimi arttıkça, bilgi puanı artmaktadır (p=0.015). Öğrencilerin %61’i HPV 

aşısını hiç duymamışken, sadece %3,7’si aşılıdır (E:3, K:4 öğr). HPV aşısını sağlık personelinden duyanların %10’u, internetten 

duyanların %3,8’i aşılanmıştır. Aşılıların ortanca BP 55.0(min:5, maks:90), aşısızların ortanca BP 25.0 

(min:0,mak:75),,puandır,,(p=0.078).                                                                                                                                                    

Sonuç: Üniversite öğrencilerinin, bölüm ve cinsiyet farkı olmaksızın HPV bilgi düzeylerinin benzer ve çok yetersiz, anne-baba 

eğitimi arttıkça BP’nın arttığı, çoğunun aşısız oldukları saptanmıştır.  …………………………………………………………………………………                                                                                                   

Anahtar Kelimeler: HPV aşısı, Cx kanserinden korunma, eğitim, bilgi kaynağı. 
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TP 119:     MALTEPE, SANCAKTEPE, KARTAL İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN AİLE HEKİMLERİNİN PRETERM BEBEKLERİN 

TABURCULUK SONRASI İZLEMLERİNDEKİ YAKLAŞIMLARI            

Şahin Y.*, Karakuş İS.*, Şahin M*, Acat B*, Polat E*, Almomen BY *, Ünalan PC**                

*Marmara ÜniversitesiTıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi 

Giriş ve Amaç: Preterm, gebeliğin 37. haftası tamamlanmadan gerçekleşen doğumları ifade eder. Preterm bebeklerin 

karşılaşabilecekleri sağlık sorunları gestasyon dönemini tamamlayıp doğan bebeklerden farklı olacağından aile hekimlerine 

preterm izlemi konusunda büyük görev düşmektedir. Bu çalışmada Maltepe, Kartal, Sancaktepe ilçelerinde aktif görev 

yapan aile hekimlerinin preterm bebeklerin taburculuk sonrası izlemleri konusundaki yaklaşımlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır.                                                                                                                                                                                                

Gereç ve Yöntem: Bu 3 ilçedeki aile sağlığı merkezlerinde (ASM) görev yapan 380 aile hekimini temsil etmesi amacıyla %95 

güven aralığı ve %5 hata payı ile örneklem büyüklüğü 150 olarak belirlendi. İçerisinde sosyodemografik, çok seçenekli, açık 

uçlu ve likert tipli toplam 45 soruluk anket formu uygulandı. Veriler IBM SPSS15.0 programıyla incelendi, analizler için 

p<0,05 anlamlılık değerinde ki-kare,,,Mann,,Whitney,,testleri,,uygulandı.  …………………………………………………………………………….                                                                                                   

Bulgular: Anketi yanıtlayan 160 aile hekiminin %44,4’ü kadın (n=71), %55,6’sı erkek (n=89); %36,9’u Maltepe’den (n=59), 

%33,1’i (n=53) Kartal’dan, %30’u (n=48) Sancaktepe’dendir. Katılımcıların %15,7’si uzman aile hekimidir ve katılımcıların 

ASM’de çalışma süreleri ortalama 11,4 ± 7,9 yıldır. Üç ilçede 0-1 yaş arası nüfus toplam 9324’tür. Bunların %11’i (n=1018) 

37. haftasını tamamlamadan doğmuştur. Hekimlerin %46,3’ü (n=74) preterm bebekleri bir üst basamağa sıklıkla sevk 

ederken sevk etmelerinin en önemli üç nedeni sırasıyla büyüme geriliği (n=108; %67,5), işitme sorunları (n=90; %56,3), 

nörolojik gelişim geriliği (n=101; %63,1)’dir. Aile hekimlerinin %61,5’i (n=96) preterm bebeklere verdikleri hizmetin yeterli 

olmadığını düşünürken %56,8’i (n=88) bu konu hakkında eğitime ihtiyaç,,duyduğunu,,belirtmiştir.                                                                                                                      

Sonuç: Araştırmamız sonucunda aile hekimlerinin preterm bebeklere verdikleri hizmeti yetersiz gördükleri, preterm 

bebekleri sıklıkla üst basamağa sevk ettikleri tespit edilmiştir. Hekimler bu konuda eğitim ihtiyaçları olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu araştırma aile hekimlerinin preterm bebek izlemi tutumlarını göstermekte, eğitim ihtiyaçlarını ortaya 

koymaktadır.                                                                                                                                                                                                

Anahtar kelimeler: preterm, preterm izlemi, aile hekimi 

 

 

TP 120:   MALTEPE İLÇESİNDE BULUNAN İLKOKULLARDAKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OTİZM FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE 

BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ                                                                          

Babaoğlu C.*, Çetin S.*, Denizli A.*, İstanbullu BB*, Kılıç G.* , Lüleci NE.**                                                                                   

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD              

Giriş ve Amaç : Otizm erken yaşlarda iletişimde güçlüklerle kendini gösteren ve yaşamın tüm alanlarını etkileyen gelişimsel 

bir bozukluktur. Otizmli hastaların %75’inde gözlenen entellektüel yetersizlik, yaşam boyu sosyal ve eğitsel desteğe 

gereksinim yarattığından ciddi bir toplumsal sağlık problemi oluşturmaktadır. Bu araştırmada Maltepe ilçesinde bulunan 

ilkokullardaki sınıf öğretmenlerinin otizm farkındalık düzeyleri ve otizm spektrum bozuklukları hakkında bilgi ve 

tutumlarının.değerlendirilmesi.amaçlanmaktadır.                                                                                                                                      

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan bu çalışma 15-30 Mart 2019 tarihleri arasında Maltepe ilçesindeki ilkokullarda çalışan 

216 sınıf öğretmeni ile yapılmış, 170 kişiden (%79) dönüt alınmıştır. Çalışmada kullanılan ankette katılımcıların; 

sosyodemografik özelliklerini, öğretmenlik deneyimlerini, otizm ile ilgili farkındalık seviyelerini ve bilgi düzeylerini belirleyen 

30 soru bulunmaktadır. Katılımcıların bilgi düzeyi üçlü likert tipinde olan 20 soruyla ölçülmüştür. Toplanan verilerin sayısal 

ve yüzdesel değerleri hesaplanmış, değerlendirilmesinde SPSS programı kullanılmıştır. ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskall 

Wallis, Ki-Kare testleri ve frekans uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05.olarak.belirtilmiştir.                                                                                                                      

Bulgular: Araştırmaya katılanların %28.4’ü (n=48) erkek, %71.6’sı (n=121) kadındır. Yaş ortalaması 47.4’tür. Kadın 

öğretmenlerin bilgi düzeyi anlamlı bir şekilde daha fazla çıkmıştır (p<0.05). Katılımcıların %64.5’i (n=100) sınıf öğretmenliği 

mezunudur. Sınıf öğretmenliği mezunlarının bilgi düzeyi, olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksektir (p<0.05). Ankete 

katılanların %84.4’ü otizm farkındalık gününü doğru bilmektedir. Öğretmenlik deneyimi 21 yıldan daha az olanların (n=92) 

bilgi düzeyi, deneyimi daha fazla olanlara göre (n=78); fakültesinde otizmle ilgili eğitim alanların (n=11) almayanlara göre 

(n=156) bilgi düzeyi anlamlı olarak yüksek çıkmıştır (p<0.05) . Katılımcıların; çevresinde otizmli birey olması veya 

kaynaştırma öğrencisi okutması bilgi düzeylerinde anlamlı bir fark oluşturmamıştır.  …………………………………………………………                                                                                                                                    

Sonuç: Öğretmenlik deneyimiyle otizm farkındalığının paralel olmadığı, aksine yakın dönemde öğretmenliğe başlayanların 

bu konuda daha bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin bilgi düzeyini, fakültede alınan eğitimin etkilediği 

belirlenmiştir. Farkındalığı artırmak için lisans eğitimi süresince bu konuya daha çok yer verilmesi ve daha aktif çalışılması 

faydalı olabilir. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                              

Anahtar Kelimeler: Otizm, otizm farkındalığı, sınıf öğretmenleri, bilgi düzeyi 
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TP 121:    ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMLERİ VE GENEL SAĞLIK DURUMLARI                                                                                                                                                       

Aslan.YS.*,.Güç.M.*,Güçlü.MT.*,Mengeş.K.*,Yürümez.MT*,Çifçili.SS.**                                                                                       

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD                                                                                                                                                                         

Giriş ve Amaç: Çıraklık eğitimi alan bireylerin çoğunluğunu 12-20 yaş arası bireyler oluşturmaktadır. Çıraklık eğitimi alan 

bireylerin büyük bir kısmı aynı zamanda çalıştıkları için sağlık durumlarına gerekli önemi göstermedikleri düşünülmektedir. 

Bu çalışma, çıraklık eğitimi alan bireylerin sağlık durumları ve sağlık imkânlarına erişim olanaklarını araştırmak üzere 

yapılmaktadır.                                                                                                                                                                                                       

Gereç ve Yöntem: Milli Eğitim Bakanlığı ve Marmara Üniversitesi etik kurulundan onaylı araştırmada, Maltepe, Pendik ve 

Kartal Mesleki Eğitim Merkezlerinde çalışmaya katılmayı kabul eden tüm öğrencilere gözlem altında soru formlu anket 

uygulanmıştır. Hazırlanan anket 315 kişiye dağıtıldı, 297 kişiden geri dönüt alındı (%94,28). Soru formu katılımcıların 

sosyodemografik özelliklerin yanı sıra, sağlık hizmetlerine erişim, kişinin sağlık algısı ile ilgili sorular ve bir adet 9 sorudan 

oluşan bir hasta sağlığı anketi içermektedir. IBM SPSS Statistics 22 programı kullanılmıştır. Verilerin sıklık dağılımları, 

ortalama ve ortanca değerleri belirlendi. Karşılaştırmalı analizlerde ki-kare, Student T test ve One Way ANOVA testi 

kullanıldı ve p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.………………………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……..                                                                                                                                        

Bulgular: Araştırmaya katılanların %6,73’ü (n=20) kadın, %93,27’si (n=277) erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 17,49 

olarak hesaplanmıştır. Hasta Sağlık Anketi puanları ortalaması 11,00 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılanların %87,5’i 

(n=260) gelir getirici bir işte çalıştığını belirtmiştir. Çalışan bireylerin ortalama çalışma saati 11,05 olarak hesaplanmıştır. 

Ankete katılanların %16,8’i (n=48) fiziksel veya sözlü şiddete maruz kaldığını belirtmiştir ve şiddete maruz kalan bireylerin 

Hasta Sağlık Anketi puanları ortalamaları, maruz kalmayanlara oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,001). 

Kadınlarda sigara kullanma oranı %60 (n=12), erkeklerde ise bu oran %50 (n=138) olarak tespit edilmiştir.                                                                                                                                               

Sonuç: Çalışan bireylerin iş yerlerinde şiddete maruz kalma durumlarının bireylerdeki depresyon düzeylerini yükselttiği 

görülmüştür. Sigara içme ve alkol tüketme oranları yüksek seviyelerdedir ve sigara içme oranı kadınlarda daha fazladır. 

Çalışma saatlerinin de uzun olduğu görülmektedir. Çalışan gençlerin sağlıklarını korumak adına düzenlemelere ihtiyacı 

olduğu açıktır.                                                                                                           

Anahtar Kelimeler: Çıraklık, sağlık algısı, depresyon   

 

 

TP 122 :   MARMARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ERİŞKİNLERDE AŞI FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ                                                                                                                                      

Almagwer  AA*,  ALroquayee S*,  Akyüz A*,Uç K*, Tigen Tükenmez E**   Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi*, Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ABD**                                              

Giriş ve Amaç: Enfeksiyon hastalıkları önlenebilen hastalıklardır. Enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili ve en ucuz 

yöntem aşılamadır. Türkiye’de çocukluk çağı için oldukça başarıyla uygulanan Genişletilmiş Bağışıklama Programı olmasına 

rağmen erişkin bağışıklamasında hedeflenen oranlara ulaşılamamıştır. Erişkin bağışıklama oranları riskli gruplar için bile 

istenen düzeylerde değildir. Erişkin aşılamasında istenen hedefe ulaşmak için öncelikle aşı programdaki eksiklerin bilinmesi 

ve farkındalık yaratılması esastır. Bu araştırma erişkin aşılamaları hakkında farkındalık yaratmak, mevcut durumu gözden 

geçirmek ve aşılama oranlarının artırılabilmesi için yapılması gerekenleri aile hekimliği bakış açısı ile vurgulamak amacıyla 

yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                      

Gereç ve Yöntem: Veriler toplanırken 15 soruluk anketimiz kullanılmıştır. Anket hastaneye ayakta tedavi olmaya gelen 

hastalar ve bu hastaların yakınları arasından rastgele seçtiğimiz erişkinlere uygulanmıştır. Anket formu 450 kişiye 

dağıtılmıştır.427 kişiden geri dönüş alınmıştır(%94,9) . 8 Mart-20 Nisan tarihleri arsında Marmara Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde yapılmıştır. Elde ettiğimiz verilerin karşılaştırılmasın Ki-kare testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 

kabul edilmiştir.   ...........................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                        

Bulgular: Anketimize katılan 427 kişinin  % 46.0’ı kadın, %54,0’ı erkektir. Daha önce grip aşısı olmuş olanların oranı 

erkeklerde %37,4(n=86), kadınlarda %38,3’tür (n=74). Zatüre aşısında erkeklerde %12,5 (n=27), kadınlarda %8,7 (n=17)’dir. 

Zatüre aşısı yaptırma oranlarını yaşla çaprazladığımızda en yüksek oran %16,3 (n=9) ile 36-45 yaş aralığındadır. Aşı 

karşıtlıklarını değerlendirdiğimizde cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Aşıya karşı olduğunu söyleyenlerin 

oranı %13,5 (n=57)dir. Doktor önerirse dikkate alıp aşı yaptıracağını söyleyenler   grip aşısı için %55 (n=212), zatüre aşısı için  

%63,7 (n=244)dir. Aşı ile hastalıkların azaltıldığını bildiği takdirde aşı karşıtı olduğunu söyleyen katılımcı oranı %9,6 (n=29) ve 

aşı ile hastalıkların azaldığını bilmediğini söyleyip aşı karşıtı olanlar ise %22,9 (n=28).olarak.belirlenmiştir. 

Sonuç:Ülkemizdeki bebek ve çocuklardaki aşı takibinin,erişkin  populasyonda da uygulanması,  aşılanma  oranlarının  

arttırılması  için  düzenli  takip  sistemlerinin  kurulması,  

aşıların hatırlatılması, hasta ve doktorların farkındalığının arttırılması yerinde olacaktır.                                                                                                                                                                                                      

Anahtar kelimeler: aşı, farkındalık, grip, zatüre, erişkin 
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TP 123:  TUZLA EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI KADINLARIN KADIN SAĞLIĞIYLA İLİŞKİLİ TARAMA TESTLERİ 
KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DAVRANIŞLARI  
Yurtman E.Y.* Öztürk S.* Çardaklı Z.* Koşar F.E.* Karayol Ö. Ünalan G.P.**                                                                               

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencisi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 

Giriş: Meme ve serviks kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen kanserler arasındadır. Türkiye’de 2015 yılı verilerine göre 

kadınlarda en sık görülen kanser 41.6/100.000 sıklık ile meme kanseridir. Aynı çalışmada en sık görülen 10 kanser arasında 

sayılan serviks kanserinin insidansı da 4.2/100.000 olarak gösterilmiştir. Meme kanseri başta olmak üzere her iki kanser 

etiyolojisinde genetik ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. Bu nedenle kadınların, kanser taramaları konusundaki bilgi 

düzeyleri ve bu testlere yaklaşımı sağlığın korunması açısından önemlidir. …………..…………..…………..…………..…………..………….                                                                                           

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ergenlik dönemine girmiş kadınların, kanser tarama testleri konusundaki bilgi düzeylerini ve 

tutumlarını ortaya koymak, bağımsız değişkenlerle ilişkisini değerlendirmek ve bilgilendirme,,yapmaktır.                                                                                                                                       

Yöntem:Tuzla E-ASM’ye kayıtlı 18 yaş üstü kadın nüfusuna ait listeden dahil etme kriterlerini taşıyan her birey hesaplanmış 

olan örneklem büyüklüğüne ulaşana kadar telefonla aranarak  sosyodemografik özellikler, serviks ve meme kanseri için risk 

faktörleri, katılımcının tıbbi özgeçmişi, aile öyküsü ve tarama testleri hakkındaki bilgisini ölçen 29 soruluk çoktan seçmeli  

sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Örneklem büyüklüğü olarak hesaplanmış olan 217 katılımcıdan 204 tanesine 

ulaşılmıştır (%94). SPSS programıyla yapılan veri analizinde tanımlayıcı istatistikler ile Ki-kare ve Mann-Whitney U testleri 

uygulanmıştır. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                  

Bulgular: Kadınların %77’si en uzun süre Marmara bölgesinde yaşamıştır ve yaş ortalaması 37,6±10,0 yıldır, %60,3’ü lise ve 

üzeri eğitim almıştır. Pap smear testini daha önce en az bir defa yaptırmış olan kadınların %52,2’si, lise ve üzeri eğitim 

almıştır (p=0.009). Düzenli olarak kadın doğum doktoruna giden kadınların %54,7’si lise ve üzeri eğitim almıştır (p=0.002). 

Düzenli olarak kadın doğum doktorunu ziyaret edenler, daha yüksek oranda bilgi kaynağı olarak doktorları belirtmektedir 

(p=0,023). Ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadınların en az 1 kez mamografi çektirmiş olma oranları aile öyküsü 

olmayanlara göre anlamlı derecede yüksektir (p=0,013). …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                     

Sonuç: Ailesinde meme kanseri öyküsü olması ve yüksek eğitim düzeyinin kadınlarda meme kanseri riskine karşı farkındalık 

yarattığı düşünülmüştür. …………..……………...…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                             

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, serviks kanseri, tarama, mamografi 

 

TP 124:         TUZLA AYDINLI EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NE BAĞLI NÜFUSUN SAĞLIK SORUNLARI VE SAĞLIK HİZMETİNE 

İLİŞKİN GEREKSİNİMLERİ                                                                                                                                                                                              

Gürpınar B.*,Karaeminoğulları E.B*, Sarzep O.* Özen Y.E*, Uzuner A.**                                                                                          

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 

Giriş ve Amaç: Birinci basamak sağlık hizmetleri, maliyet etkin bir hizmet sunumu olup ülkenin sağlık göstergelerinin 

düzelmesini, kronik hastalıkların etkin yönetimini, bireyin ve toplumun sağlıklı yaşam davranışı açısından güçlendirilmesini 

sağlar. Bu araştırmanın amacı daha etkin bir hizmet sunumu için Tuzla Aydınlı EASM (TA-EASM)’ye bağlı nüfusun sağlık 

göstergelerinin ve sağlık hizmetinden yararlanma durumunun belirlenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Gözleme dayalı, tanımlayıcı araştırmaya Marmara Üniversitesi TA-EASM’ye bağlı bireyler dahil edildi. 

Örneklem 0-9; 10-17; 18 ve üzeri yaş gruplarına göre tabakalandırıldı. Araştırmaya katılan bireylere sosyodemografik ve 

sağlık özelliklerine ilişkin sorular içeren anketler yüz yüze gerçekleştirildi. Veriler SPSS 20.0 programında değerlendirilerek 

sık görülen sağlık sorunları ve hizmetten yararlanma özelliklerinin sıklık dağılımları hesaplandı. 

Bulgular: Araştırmamıza 0-9 grubunda 97; 10-17 grubunda 45; 18≥ grupta 160 olmak üzere toplam 302 birey katılmıştır. 0-9 

yaş grubunun cinsiyet dağılımı %52,6K/%47.4E’tir. Ebeveynlerin %76,2’sinin eğitim düzeyi 8 yılın üzerindedir. Anne-baba 

akrabalık oranı %12,3’tür. 0-2 yaş bebeklerin tümünün aşıları ve topuk kanı taramaları tamdır.  

10-17 grubundaki 45 ergenin cinsiyet dağılımı %68,9K/%31,1’iE’ti. Ebeveynlerin %44,5’inin eğitim düzeyi 8 yılın üzerindeydi. 

Kronik hastalık oranı %15,6’dır, %4,4’ü özel bakım gerektirmektedir. Tütün kullanımı, fiziksel aktivite, alkol kullanımı, madde 

kullanımı, üreme sağlığı için danışmanlık hizmeti alma oranları sırasıyla: %26,7; %17,8; %17,8; %11,1; %4,4’tür.   

Araştırmamıza katılan ≥18 yaş 160 bireyin %61,3’ü K; 61.2’sinin eğitim düzeyi>8yıldır. Kronik hastalık sıklığı %51,9 olup, 

%3,6’sı özel bakıma, %3,8’i evde sağlık hizmetine gereksinim duymaktadır; engellilik oranı %6,9’dur; %22,5’i >1kez/ay 

kontrole gitmektediri. Bu grubun %14,4 (n=23)’ü kolon kanseri taramasını, %23,8 (n=38)’i yetişkin aşılarını, %51,9 (n=83)’u 

düzenli göz kontrollerini, %42,5(n=68)’i işitme testlerini yaptırmıştır. Üreme çağındaki kadınların oranı %62,9’dur. Pap smear 

yaptırma oranı %1,4’tür. 

Sonuç: ASM’ye bağlı nüfus, sağlık hizmetini genellikle aile hekimliğinden almaktadır. Erişkin grupta kronik hastalık sıklığı 

yüksektir; çocukluk çağı aşı ve taramaları tam olarak yapılırken adolesan; erişkin gruba yönelik danışmanlık hizmetlerinin ve 

tarama programlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık sorunları, ASM, sağlık hizmeti 
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TP 125 :    İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİNE BAŞVURAN HASTALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ  

Alan O.*, Kantarcı H.*, Bayır H.*, Halfeoğlu AB. *, Ayhan CM.*, Topuzoğlu A.**                                                                                        

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 

Giriş ve Amaç: İşçi sağlığı; işçilerin sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak korumak, sağlığa aykırı çalışma koşullarının 

önlemini alarak işçileri zararlı etkilerden korumaktır. Her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin insan iş kazaları ve meslek hastalıkları 

nedeniyle yaşamını yitirmekte ve bu hesaba göre günde yaklaşık 5 bin kişi ölmektedir. Ayrıca 2011 yılına göre iş kazası ve 

meslek hastalıklarının Türkiye’de hesaplanabilir maliyeti yaklaşık 7,7 milyar TL’dir. Bu çalışmada İstanbul Meslek Hastalıkları 

Hastanesi Meslek Hastalıkları Polikliniğine gelen hastaların iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki algılarını 

incelemek,,amaçlanmıştır.                                                                                                                                                                                

Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Meslek Hastalıkları 

Polikliniğine başvuran 18 yaş üstü hastalar arasından 288 bireye, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki algılarının incelendiği 

anket uygulanmıştır. Ankette araştırmacıların hazırladığı 19 soruyla beraber 32 soruluk İş Güvenliği Ölçeği kullanılmıştır. Elde 

edilen veriler istatistiksel tekniklerle analiz edilip SPSS 22.00 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık 

düzeyi olarak p<0,05,,kabul,,edilmiştir. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…                                                                                                                                                   

Bulgular: Araştırmamıza katılanların %85,4’ü erkek, %14,6’sı kadın; yaş ortalaması 38,78’tir. Katılımcıların %74,6’sı işçidir. 

Katılımcıların %85’i daha önce iş sağlığı hakkında eğitim alırken %15’i almamıştır. Katılımcıların %58,3’ü yeterli güvenlik 

ekipmanının yönetim tarafından sağlandığını belirtmiştir. Ortaokul ve altı eğitim düzeyine sahip kişilerin iş güvenliği algı 

puanı ortalaması 127,52 iken iş sağlığı üzerine eğitim alma oranları %70, lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip kişilerin iş 

güvenliği algı puan ortalaması 147,57 iken iş sağlığı üzerine eğitim alma oranları %89’dur. Katılımcıların %74,7’si fiziksel, 

%48,3’ü kimyasal risk etmenlerine maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………                                                                                                

Sonuç: Katılımcıların eğitim düzeyleri ile iş sağlığı üzerine eğitim alma durumları arasında istatiksel olarak anlamlı bir sonuç 

çıkmıştır (p=0.00). Katılımcıların büyük çoğunluğunun fiziksel risk etmenlerine maruz kaldıkları saptandığı için bu konuda 

gerekli önlemler ve bilgilendirmeler yapılmasının,,önemli,,olduğu,,sonucuna,,ulaşılmıştır. …………..…………..…………..…………..                                                                                          

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği 

 

 

 

TP 126  :       KUZEY KIBRIS GAZİMAĞUSA’DA YAŞAYAN KADINLAR ARASINDA MEME KANSERİ KONUSUNDA BİLGİ, 

FARKINDALIK VE DAVRANIŞ KESİTSEL BİRÇALIŞMASI 

Çanlar S.*, İnce R.*, Kolsarıcı KA.*, Polat D.*, Saygılı EY.*, Turgal E.*, Eker T.**, Cumaoğluları Eker Ö.*,                                

*Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine, TRNC, **Gazimağusa State Hospital, TRNC     

                                                                           

Giriş ve Amaç: Meme kanseri, Dünya ve Kuzey Kıbrıs'taki kadınlar arasında en sık görülen kanser türüdür. Meme kanserine 

ait yeni vakalar artmasına rağmen, 1980'lerden bu yana bilimsel gelişmeler ve erken teşhis programları ile hayatta kalma 

oranı da artmaktadır. Ancak, Kuzey Kıbrıs'ta sistematik bir program bulunmamaktadır. Bu çalışmada, ilk kez olarak farklı yaş 

ve eğitim düzeylerinde olan Gazimağusa'daki kadınlarda meme kanserine ilişkin bilgi, farkındalık ve davranışları belirlemek 

ve meme kanseri bilincini artırmak.amaçlanmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….                                                                                                                            

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma, 415 Türkçe konuşan, 18 yaşından büyük, meme kanseri öyküsü olmayan 

Gazimağusa’daki randomize sokak ve evlerden seçilmiş kadınlar dahil edilmiştir. Ölçek olarak kullanılan anket Ayşe N. 

Özaydın vd.’nin valide edilmiş anketinden modifiye edilmiş ve 128 soru içermektedir. Hipotez testleri için Ki-kare testi 

kullanılmıştır (p<0.05). Doğu Akdeniz Üniversitesi Araştırma.ve.Yayın.Etiği.Kurulundan.gerekli.tüm.etik.izinler.alınmıştır.                                            

Bulgular: Yanıt oranı % 80.2 olarak hesaplanmış ve ortalama yaş 40.8 SD ± 15.8 toplam 333 kadın çalışmaya dahil edilmiştir. 

Katılımcıların % 59'u meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu düşünmektedir. Tüm yaş 

gruplarındaki katılımcıların %84’ünden fazlası meme kanseri hakkında herhangi bir şey duymuş ve 18-29 yaş grubu % 91 ile 

ilk sıradadır (p> 0.05). Lise ve daha üstü eğitim görmüş kadınlar, liseden daha düşük eğitimli kadınlar sırasıyla %90, %73.1’i 

meme kanseri hakkında herhangi birşey duymuştur (p <0.001). Katılımcıların neredeyse tamamı meme kanserinin erken tanı 

ile tedavi edilebileceğini düşünmekte ve tüm eğitim seviyelerinde meme kanserinin ölümle sonuçlandığına 

katılmamaktadır.(p<0.05).                                                                                                                                                                              

Sonuç: Bu çalışma ile Gazimağusa'da yaşayan kadınların çoğunun meme kanseri hakkında bir fikri olduğu açıkça 

anlaşılmaktadır. Bilgi verici daha fazla araştırmaların yapılması ile kadınların davranış ve farkındalığı.arttırılabilir.                                                                                                                                 

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Farkındalık, Bilgi 
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TP 127:   MALTEPE BÖLGESİNDEKİ AİLE SAĞLIK MERKEZLERİNE BAŞVURAN BİREYLERİN RUHSAL SAĞLIK DÜZEYLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Tosun İ.Y.*, Güngör M.*, Aldağ Y.*, Ekinci H.E.*, Alsaadah M.*, Lüleci N.E.**                                                                             

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 

Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, sadece hastalık ve sakatlıkların olmaması değil aynı zamanda fiziksel, 

ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Bu çalışmada, Maltepe bölgesinde Aile Sağlık 

Merkezlerine gelen bireylerin sosyodemogfrafik özelliklerine göre genel psikolojik durumlarının incelenip ruhsal sağlık ve 

hastalık düzeylerinin değerlendirilmesi,,amaçlanmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……                                                                                                                          

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı özellikteki çalışmada, bilgiler; Maltepe Bölgesindeki Aile Sağlık Merkezlerine başvuran 217 

kişiye uygulanmıştır. Anketin ilk bölümü 9 adet sosyodemografik sorudan ve ikinci bölümü 5’li likert tipinde 53 soru içeren 

Kısa Semptom Envanteri ölçeğinden oluşmaktadır. Veriler SPSS Statistics 20.0 programıyla analiz edilmiştir ve verilerin 

istatiksel çözümlemeleri için Ki kare testi; normal dağılan verilerde, bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA testi ve normal 

dağılmayan verilerde Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis varyans analizi yapılmıştır. Araştırmamızda p<0.05 istatiksel 

olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmanın etik kurul onayı alınmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..……                                                                                           

Bulgular: Araştırmamıza %68,2 (n= 148) kadın, %31,8 (n= 69) erkek olmak üzere toplam 217 kişi katılmıştır. Katılım gösteren 

kişilerde Kısa Semptom Envanteri (KSE) ölçeğine göre anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostilitenin 

sosyodemografik özelliklerle ilişkisi aranmıştır. Araştırmamızda olumsuz benlik durumunun bekâr bireylerde; hostilite 

durumunun çalışmayan bireylerde, somatizasyon durumunun kadın bireylerde ve daha önce psikiyatrik bir başvurusu olan 

bireylerde daha sık görüldüğü ölçülmüştür (p<0,05). Anksiyete ve depresyon ile cinsiyet, çalışma durumu ve medeni durum 

arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                 

Sonuç: Elde edilen verilere göre, farklı yaş, cinsiyet, meslek grubu ve medeni durumdaki insanların ruhsal sağlık düzeyleri 

farklı olup benzer sosyal statüdeki insanların somatizasyon ve hostilite düzeyleri,,benzer,,sonuçlar,,vermiştir.                                                                                                                

Anahtar Sözcükler: ruhsal sağlık, toplum, Kısa Semptom Envanteri ölçeği, aile sağlık merkezi 

 

 

 

 

TP 128:     TİP -2 DİYABETLİ HASTALARDA HASTALIK ALGISI VE HASTALIK ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ  

Altun KG. * Camadan A.* Bayındır N.* Arslan B.* Hodancı AF. * Akman M. **                                                                             

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2  **Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği ABD 

Giriş ve Amaç: Hastalık hakkında hastaların algılarının ve fikirlerinin değişimi, tedaviye yanıtta da değişmeye yol açan bir 

süreçtir. Bu algı bireyin hastalığa verdiği duygusal yanıtı ve tedaviye uyumu gibi davranışları doğrudan etkiler. Hastalık 

algısının, diyabet, osteoartrit, diyaliz, astım, hemofili ve miyokard enfarktüslü hastalarda yaşam kalitesiyle, yaşam kalitesinin 

psikolojik boyutuyla, depresyonla, stresle başa çıkmayla ve ilaca uyumla ilişkili olduğu daha önceki çalışmalarda 

gösterilmiştir. Diyabet hastalarında, hastalık algısının, hastalığı yönetim davranışlarını etkilediğini ve bunun da glisemik 

kontrolde önemli etkisin olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Hastalık algısı değerlendirmeleri, diyabet hastalarının 

hastalık algısını çok boyutlu olarak değerlendirmek önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada, yukarıda belirtilenler 

doğrultusunda, diyabet hastalarında, sosyo-demografik ve hastalığa ilişkin özelliklerin, hastalık algısına olan etkisinin 

incelemesi amaçlanmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                                              

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniklerine başvuran 192 tip 2 

diyabet hastasından, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 142 oluşturmuştur. Araştırmanın verisi, Hastalık Algısı 

Ölçeği ile birlikte, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini ve hastalığa ilişkin bilgilerini belirlemeye yönelik anket formu 

kullanılarak elde edilmiştir.  …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………                                                                                                                                                                  

Bulgular: Katılımcıların 18-80 yaşları arasında (%52,6) 76 kadın (%53,5) ve 66 erkek (%46,5) olduğu görülmüştür. Hastaların 

%35,2’nde diyabete bağlı ani ataklar, %29,6’sında diyabete bağlı uzun süreli komplikasyonlar %9.22sinde ayak yaraları 

gözlenmiştir. Hastalar diyabete en fazla stresin (%74) en az kaza ya da yaralanmaların (%4,2) neden olduğunu düşünmektir. 

Hastalığı üzerinde etki gücünün olduğunu düşünen hastaların, tedavilerinin hastalığı iyileştireceği ve hastalığın olumsuz 

etkilerini kaldıracağı yönünde belirgin bir ilişki vardır. (r=0.489) (p<0,01) Hastaların hastalığı ve etkileri anlamalarıyla , 

hastalığa karşı oluşturdukları duygusal tepkiler arasında negatif ilişki vardır.(r= -0,249) (p<0,01)                                                                                                                                                                     

Sonuç: Hastaların diyabete en fazla neden olarak gördükleri risk etkenlerini belirlenmiştir. Hastaların net ve kapsamlı 

hastalık algısı ortalaması en düşük hastalığın kronik olduğu algısı ortalaması en yüksek,,bulunmuştur.   …………..                                                                                                                                             

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus , hastalık algısı, kronik hastalık 
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TP 129:  MALTEPE İLÇESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDEKİ HASTALARIN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR HAKKINDAKİ 

BİLGİ DÜZEYLERİ   

Sever A.K.*, Kostak M.*, Şahin Ş.*, Çetin İ.T.*, Dereli B.*, Hıdıroğu S.**    …………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                   

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı ABD 

Giriş ve Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar gerek görülme sıklığında gerekse ölüm oranlarında azalma sağlanabilmesi için 

öncelikle KVH risk faktörlerinin kontrol altına alınması gerekmektedir. Amacımız toplumun KVH risk faktörleri hakkındaki 

bilgi düzeyini saptamaktır.  …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                                              

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız tanımlayıcı tipte olup, 2019 yılında yürütülmüştür. Gerekli izinler alınmıştır. Anketimiz 

Maltepe ilçesinde bulunun Aile Sağlığı Merkezilerinde yapılmış olup toplam 576 kişiye ulaşılması amaçlanmıştır, 536 kişiye 

ulaşılmıştır. Ankette KARRIF-BD ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte her doğru cevap 1 puan kabul edilmiş, hastalara 0’la 28 

arasında puan verilmiştir. Puan arttıkça, hastanın KVH risk faktörleri bilgi düzeyinin yükseldiği kabul edilmiştir. Verilerin 

analizinde,,Mann-Whitney,,testi,,,Kruskal-Wallis,,testi,,kullanılmıştır.                                                                                               

Bulgular: Anketimize katılan bireylerin %38,7’si erkek, %61,3’ü kadın olmakla beraber toplam 536 kişi ankete katılmıştır. 

Katılımcıların %20,7’sini ilkokul ve öncesi mezunları, %44,3’ünü ortaokul ve lise mezunları, %35,1’ini üniversite mezunları 

oluşturmaktadır.  KARRIF-BD ölçeğinin yapılan tüm anketlerdeki ortalaması alındığında 20,4306 bulunmuştur. Ankete 

katılanların %27,7’si sigara, %19,5’i alkol kullanmaktadır. Aile öyküsündeki risk faktörlerine bakıldığında katılımcıların 

%16,1’inde diyabet, %16,9’unda hipertansiyon gözlemlenmiştir. Katılımcıların ailelerinin %49’unda kalp hastalığı geçmişi 

vardır. Düzenli spora bakıldığında katılımcıların %43,1’inin düzenli spor yaptıkları saptanmıştır. Düzenli fiziksel aktivite 

yapanların, yemek pişirirken fırınlamayı tercih edenlerin, alkol kullanmayanların puanları yüksek olup KVH bilgi düzeyi 

arasında anlamlı fark saptanmıştır (p=0,02). Eğitim düzeyiyle KVH bilgi düzeyi arasında anlamlı fark saptanmıştır (p=0,02), 

üniversite mezunu olan katılımcıların ölçek puanı en yüksektir. Sigara kullanmayla KVH bilgi düzeyi arasında anlamlı fark 

saptanmamıştır. (p=0,101) Hipertansiyona sahip olmayla KVH bilgi düzeyi arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,062).  

Diyabete sahip olmayla KVH bilgi düzeyi arasında anlamlı fark saptanamamıştır,,(p=0,614).                                                                                                                                          

Sonuç: Katılımcıların bilgi düzeylerinin iyi olduğu saptanmıştır. Risk faktörleri açısından bakıldığında 

birden,,çok,,risk,,faktörü,,saptanmıştır.                                                                                                                                               

Anahtar kelimeler: Kardiyovasküler hastalıklar, aile sağlığı merkezleri, risk faktörleri, bilgi düzeyi  

 

 

TP 130 :        MALTEPE İLÇESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN AİLE HEKİMLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE 

DANIŞMANLIK UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI                                             

Seyhan E.*, Yılmaz AS.*, Alibaş BA.*, Polat Z.*, Zümbül N.*, Ay NP.**                                                                                       

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2  **Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı ABD                     

Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütü; toplumda fiziksel aktiviteyi geliştirmenin önemli bir halk sağlığı hedefi olması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Birinci basamakta çalışan hekimler, daha fazla insanın aktif hale gelmesini teşvik etmek adına 

halk sağlığı hareketinin önemli bir parçasıdırlar. Fiziksel aktivitenin yararlarının ve doktorların verebileceği egzersiz 

reçetelerinin etkinliğinin bilinmesine rağmen, danışmanlık uygulaması oranları düşük kalmaktadır. Çalışmamızın amacı, 

Maltepe’deki Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışan aile hekimlerinin fiziksel aktivite düzeylerini ve danışmanlık uygulamalarını 

değerlendirmektir.                                                                                                                                                                                         

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada veriler aile hekimlerine uygulanan 26 soruluk bir anket formu ile 

toplanmıştır. Anket; katılımcıların sosyodemografik özelliklerini, fiziksel aktivite alışkanlıklarını, fiziksel aktivite danışmanlığı 

uygulamalarını ve etkileyen faktörleri inceleyen soruları içermektedir. Katılımcıların fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası 

Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa Formu) ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde ki-kare ve Fisher testleri kullanılmış olup 

anlamlılık sınırı p<0,05 olarak kabul edilmiştir.                                                                                                                               

Bulgular: Çalışmaya dahil olan 80 hekimin %46,3’ü (n=37) kadın, %53,8’i (n=43) erkektir. Katılımcıların; %18,8’i (n=15) bekar, 

%81,3’ü (n=65) evlidir ve yaş ortalamaları 41,98’dir (standart sapma: ±9,8). Katılımcıların %45’inin (n=36) fiziksel aktivite 

düzeyi düşük seviyede bulunmuştur. Cinsiyet, medeni durum ve yaş özelliklerine göre fiziksel aktivite düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark saptanmamıştır. Katılımcılar içerisinde; orta şiddette fiziksel aktivitenin haftada en az 150 dakika yapılması 

gerektiğini bilenlerin oranı %6,3 (n=5) olarak bulunmuştur. Fiziksel aktivite danışmanlığı verilmesinin önündeki en önemli 

engeller olarak sıklıkla; yeterli zamanın olmaması (%80,0) ve hastaların genellikle ilaç beklentisinde olmaları (%60,0) 

cevapları verilmiştir. Hekimlerin %50’si yetersiz fiziksel aktivite düzeyi olan hastalara fiziksel aktivite önerisinde 

bulunduklarını belirtirken, fiziksel aktivite önerdikleri hastalıklar arasında en sık olarak; diyabet (%73), kardiyovasküler 

hastalıklar (%66,2), obezite (%64,9), hiperlipidemi (%32,4) ve depresyon (%13,5) yer almaktadır.                                            

Sonuç: Araştırmamıza katılan hekimlerde fiziksel aktivite düzeyleri literatürdeki çalışmalara benzer şekilde düşük çıkmıştır. 

Katılımcıların önemli bir kısmı hastalarına fiziksel aktivite danışmanlığı yaptığını belirtse de konuyla ilgili rehberlerde yer alan 

öneriler hakkındaki bilgi düzeylerini arttırmaları,,gerektiği,,görülmüştür.                                                                                                                                   

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, fiziksel aktivite, danışmanlık 
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TP 131:    KOLAY UYGULANABİLİR OFİS-İÇİ EGZERSİZLERİN, OFİS YAŞAMINA BAĞLI GELİŞEN KAS-İSKELET SİSTEMİ 

YAKINMALARINA ETKİSİ  

Ayliz Aksoy*, Ece Elif Hekimoğlu*, Ahmet Şanlı**, Fatma Gonca Kaynar*, Ecrin Çınar*, Ayşe Nilüfer Özaydın***       …………..                                                                                                                                                                                                                                         

*Marmara Üniversitesi Dönem 2 ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 ***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı ABD 

Giriş ve Amaç: İşe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıkları (İKİH), çalışma ortamında tekrarlı fiziksel hareketlere maruz kalma 

sonucu kas, sinir, tendon, eklem, kıkırdak, diğer yumuşak dokular ve spinal disklerin hasarı veya hastalığı olarak 

tanımlanmaktadır. Bu araştırmada özel bir şirkette masa başı çalışanların uzun süre oturmaya bağlı oluşan kas-iskelet 

sistemi rahatsızlıklarının saptanması ve gruba özel hazırlanmış süreli, planlı bir egzersiz uygulamasının bu rahatsızlıklara 

etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. …  ………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…                                                                                                                                                                   

Gereç ve Yöntem: Araştırma bir müdahale araştırmasıdır. Üniversitemizin Etik Kurulundan onay alınmıştır. Cornell Kas-

İskelet Sistemi Rahatsızlığı Ölçeği, soru formuyla ve boy-ağırlık ölçümüyle toplanan verilerden, en sık rahatsızlanan bölgeler 

saptanmış, Fizik Tedavi uzmanı rehberliğinde “özel masaüstü egzersiz uygulaması” geliştirilmiş ve aynı işyerinde saat başı 

uygulanması önerilmiş, dört haftanın ardından Cornell Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlığı Ölçeği ve ikinci soru formuyla tekrar 

veri toplanmıştır. SPSS11.0’da Wilcoxon testi yapılmış, istatiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                              

Bulgular: Birincil veriler Bimser Çözüm Yazılım Tic.A.Ş.’nin 103 çalışanından (%76) toplanmıştır. Katılımcıların %74’ü erkektir, 

ortalama yaşları 30.2±4,9 (min:22, max:49) yıldır. İş yerinde çalışma süresi ortalama 5,9±4,9 (min:1, maks:20) yıldır. Vücut 

kütle indeksi ortalaması 26,2 ± 4,3 (min:16,9, maks:42,6) bulunmuştur. Uygulama sonrası yapılan ankette 103 çalışanın 

40’ından veri toplanabilmiştir (%39). Uygulama öncesi en çok rahatsızlık belirtilen bölgeler boyun (%42), sırt (%20) ve omuz 

(%15) olarak bulunmuştur. Uygulama sonrası üstkol, önkol, sırt ve bel rahatsızlıklarının ağrı puanlarındaki azalma anlamlı 

bulunmuş (p<0,05), diğer vücut bölgelerinde anlamlı bir değişiklik kaydedilememiştir,,(p>0,05). …………..…………..                                                                                                                            

Sonuç: Bilgisayar kullanırken fiziksel rahatsızlık hissedilmesi, işyeri düzeninde ergonomik problemlerinin varlığını 

göstermiştir. Böylece ergonomik düzenleme ve eğitim ile iş ortamlarında kişilerin rahatsızlık hissinin azaltılması gerektiği 

vurgulanmıştır. Anketteki bulgularla, hazırlanan ‘masaüstü egzersiz uygulamasının’ ağrıları azaltmada etkili olduğu 

gösterilmiş ve özellikle üstkol, önkol, sırt ve bel ağrıları üzerinde anlamlı derecede etkisi olduğu görülmüştür. Programın 

etkilerinin daha ayrıntılı değerlendirilmesi için daha büyük populasyonda yapılacak daha uzun süreli çalışmalara 

ihtiyaç,duyulmaktadır.                                                                                                                                                                                 

Anahtar Kelimeler: KİS, ergonomi, egzersiz  

 

 

 

TP 132:         KAMU     KURUMUNDA    ÇALIŞAN    MEMURLARIN    AKILCI    İLAÇ    KULLANIMININ    İNCELENMESİ  

Kılınç E.*, Kayalı AK.*, Çakmak HS.*, Ekinci MO*, Aksoy ÖŞ.* , Özaydın AN.**                                                                            
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi        **Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı                                                                

Giriş ve Amaç: Akılcı ilaç kullanımı (AİK); “Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve 
dozda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleridir.” Tedaviden yarar görülmemesi, istenmeyen ilaç etkilerinde artış, 
antibiyotik direnci, kanla bulaşan hastalık riskinde artış, hastanın sağlığının daha da kötü bir hal alması ve çeşitli 
komplikasyonların oluşması ilaçların akılcı,olmayan,kullanımının,sonuçlarıdır. …………..…………..…………..…………..…………..……                                                                                                   
Ankara Büyükşehir Belediye’sinde (ABB) çalışanların, 2018’de AİK ve sağlık hizmetlerinden   yararlanmaları hakkındaki bilgi 
ve davranışlarının ölçülmesi amaçlanmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                               
Gereç ve Yöntem: ABB’nin toplam 3149 çalışanından, kurum tarafından izin verilen memurların 300’ünden 287’sinin 
katılımıyla yürütülmüş bir tanımlayıcı araştırmadır. Üniversitemizin Etik Kurulundan onay alınmıştır. Yirmi beş soruluk bilgi 
formu ile veri toplanmış, SPSS11.0’da analiz edilmiş, Mann Whitney U, Ki-kare ve T-testleri yapılmış, istatistiksel anlamlılık 
düzeyi olarak p<0.05 kabul,edilmiştir. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……                                                                                                                                                     
Bulgular: Araştırmaya katılanların ortanca yaşları 38.0(min:18, max:64, en:259). Katılanların %59,6’sı erkekti. Kadınlar ve 
erkeklerin yaşları birbirine benzerdir (Mann Whitney U: 0,116). Katılanların %66,5’inin bir hastalığı yoktu. Katılımcıların 
%54,4’ü sağlıklı, sadece %2,4’ü hasta hissettiğini belirtti. Hastalık tanısı alanların sadece %7,4’ü hasta hissederken, %44’ü 
sağlıklı hissetti. Katılımcıların %51,8’i(n:145) reçetesiz ilaç kullanır mısınız, sorusuna hiç kullanmam dedi. %34,6’sı(n:97)  daha 
önce kullandığı için kullandığını belirtti. Hekime danışmadan en çok kullanılan ilaç türü %84,5(n:224) ile ağrı kesiciler oldu. 
Üniversite mezunlarının %46,3’ü(n:76) hiç reçetesiz ilaç kullanmazken, lise mezunu ve daha düşük eğitim düzeyli 
katılımcıların %63,4(n:33)’ü hiç reçetesiz ilaç kullanmam dedi. Üniversite mezunlarının %50,9(n:84)’u hastalandıklarında ilk 
olarak hekime gitmek dışında çözüm yollarına giderken, lise mezunu ve daha düşük eğitim düzeyli katılımcıların 
%43,3(n:23)’ü diğer çözüm yollarına,gitmektedir. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                    
Sonuç: Bir veya daha fazla kronik hastalığa sahip olsa bile çoğu katılımcının kendisini hasta hissetmediği görülmektedir. 
Beklenenin aksine eğitim düzeyi düştükçe reçetesiz ilaç kullanımı azalmakta, hastalanınca ilk olarak hekime danışma oranı 
artmaktadır.                                                                                                                                                                                                 
Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç, ilaç kullanımı, tedavi 
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TP 133:   ACCEPTANCE AND KNOWLEDGE OF PARENTS IN FAMAGUSTA, TRNC TOWARDS CHILDHOOD,VACCINATION                                                                                                                                                    

Gülkac B.*, Haidar H.*, Arat H.*, Özdemir I.*, Emirdogan M*, Kapikiran T*, Akcay N. I.**.                                                       

*Eastern Mediterranean University, Faculty of Medicine Year 2 students **Eastern Mediterranean 

University,Faculty.of.Medicine,Biostatistics.Department                                                                  

Introduction and Aim: To assess the parent’s knowledge towards childhood vaccination and measure the Vaccine-

acceptance among parents. As well as checking to see if Educational-status and 

Gender.influences.their.knowledge.and.attitudes.towards.Vaccination.                                                                                    

Materials and Methods: In 2019, a cross-sectional study was carried out on parents (aged 18-60) with children (aged 0-15) 

residing in Famagusta, TRNC. The population was approached through the waiting rooms of 3 private clinics, 1 private and 1 

public hospital. A representative cluster sample size of 266 (97% CI) was calculated and each was given a self-completed 

questionnaire, a consent form.and.an.informative.leaflet.  ...........................................................................................                                                                                                                          

Results: 81(30%) male and 185(70%) female participants with a mean age of 36.65 ±7.5. The mean number of children per 

family is 1.89. Majority of participants (88.3%) recently vaccinated their youngest child, others (8.3%) did not due to various 

reasons and some (3.4%) do not recall. Therefore, the total hesitancy is (11.7%). Only a few (6%) of the participants worked 

in the health sector and majority (35.7%) were high-school graduates. The average vaccination knowledge among the 

parents is 55.13% and when specific questions was compared with gender, females had more knowledge regarding the first 

vaccine dose to be given (p=0.001) as well as the contraindications of giving vaccines (p=0.002). Education level did not 

influence the Vaccination-knowledge (p=0.004). The average Vaccination-acceptance score is 72.5%, this score was 

significantly affected by Gender (p=0.048).and.Education-level (p=0.004).    .............................................................................                                                                                       

Conclusions: Although the vaccination coverage is high, the parent’s Vaccination Knowledge and Acceptance level is low. 

Families in Famagusta had some negative perception and hence the high hesitancy.compared.to.other.countries.                                                                                                

Keywords: Vaccination, Parents, Knowledge, Attitudes.  

 

 

 

TP 134:       BEDENSEL ENGELLİ BİREYLERİN AİLE, SOSYAL VE İŞ HAYATLARININ İNCELENMESİ  

Anlı A.S.*, Belgeli M.S.*, Delman Y.*, Karakuş A.*, Mantar B.*, Gülpınar M.A.**                                                                  

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencisi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 

Giriş ve Amaç: Toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olan engellilerin sorunları gerçekçi bir şekilde ele alınarak bu kişilerin 

toplumla bütünleştirilmesi gerekmektedir. Engellilerin sosyal yaşamla bütünleşmelerinin önünde pek çok engel 

bulunmaktadır. Bu çalışma, sağlıklı bireylere engellilerin gözünden bakış açısı kazandırmayı ve engellilerin günlük 

hayatlarında karşılaştıkları zorlukları tespit etmeyi,,hedeflemektedir. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………                                                                                                                                          

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Ümraniye Gülden Soyak Tüfekçi Engelliler Eğitim Merkezi’nde bulunan bedensel engelli 

bireyler ile yapılmıştır. İşitme engeli haricinde bedensel engel veya engellere sahip kişilerle 3-10 kişilik odak gruplar halinde 

(toplamda 25 kişi) görüşmeler yapılmıştır. Odak gruplarına 3 ana tema (ev hayatı, iş hayatı ve sosyal hayat) üzerinden 

sorular yöneltilmiş, görüşmeler ses kaydına alınarak,,raporlanmış,,ve,,sekiz,,ana,,tema,,altında,,toplanmıştır.                                                                     

Bulgular: Görüşme kayıtlarının analizi sonucunda bedensel engellilerin erişilebilirlik sorunlarının eskiye göre azaldığı 

görülmüşse de hala sıkça yaşandığı ve sorunların bir kısmının toplumun bilinçsizliği nedeniyle meydana geldiği belirtilmiştir. 

Toplumun bedensel engellilere karşı tutumunun istenmeyen sonuçlara yol açtığı görülmüş ve toplumun bilinçlendirilmesi 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bedensel engellilerin çalışma hayatlarını ve iş bulmalarını olumsuz etkileyen sorunlar yaşadıkları  

belirtilmiştir. Bedensel engellilerin sosyal ve kültürel hayatta geçmişe göre daha aktif olduğu anlaşılmış ancak bu alanda da 

erişilebilirlik sorununun ve toplumun bilinçsiz yaklaşımının olumsuz yansımaları görülmüştür. Bedensel engellilerin yaşam 

alanlarının kendilerine göre dizayn edilmemesi nedeniyle problemlerle karşılaştıkları; kişisel bakım ve beslenme için ise 

yakınlarından yardım aldıkları ifade edilmiştir. Bedensel engellilerin eğitimleri sürecinde okullarda kontenjan yetersizliği, 

öğrenci seçimlerinde objektif davranılmaması gibi nedenlerle eğitim hakkından yeterince yararlanamadıkları belirtilmiştir. 

Bedensel engellilerin sağlık hizmetlerinden eski yıllara göre daha memnun oldukları anlaşılmış, ancak bu konuda yasal 

düzenlemelerin gerektiği görülmüştür. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…                                                                                                                                                     

Sonuç: Görüşmeler sonucunda alınan yanıtlara göre engelli bireyler hayatlarının çeşitli alanlarında sorunlarla 

karşılaşmaktadır. Bu sorunların çözülmemesi durumunda engelli bireyler toplumsal hayatta arka plana itilmiş olacaklardır. 

İstenmeyen durumları engellemek adına gelişmiş ülkelerde birçok düzenleme yapılmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de 

engellilere yönelik benzer çalışmaların sayısı,,artış,,göstermektedir. …………..…………..…………..…………..…………..…………..………….                                                                                                                       

Anahtar kelimeler: bedensel engelliler, toplum, erişilebilirlik 
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TP 135 :    ANNENİN STRES VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN BEBEKTEKİ UYKU BOZUKLUKLARI İLE İLİŞKİSİNİN 

İNCELENMESİ 

Toy Ş.*, İşgüzar B.*, Yapıcı H.B.*, Saraçoğlu B.M.*, Çolak R.Z.*, Altaş Z.M.**, Ay N.P.**, Boran P.***                                    

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD, ***Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Sosyal Pediatri BD 

Giriş ve Amaç: Bebeklerde uyku bozukluğu önemli bir sorundur. Araştırmalar, bebeğin uykusunun annenin stres ve fiziksel 

aktivite (FA) düzeyinden etkilendiğini göstermektedir. Bu çalışmada; bebekte uyku bozukluklarının sıklığı ve annenin FA ve 

stres düzeyiyle bebekteki uyku bozuklukları arasındaki ilişkinin,,saptanması,,amaçlanmıştır. …………..…………..…………..…………..                                                                                                                        

Gereç ve Yöntem: Araştırma, T.C. Sağlık Bakanlığı, Marmara Üniversitesi Pendik EAH Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’ne 

başvuran annelerle yapılmış kesitsel bir çalışmadır. Bebeklerde uyku sorunu prevalansı %25 olarak varsayıldığında, 0.05 hata 

ve %95'lik güven düzeyi için gerekli örnek büyüklüğü 246 katılımcı olarak hesaplanmıştır. Sağlam çocuk polikliniğinde takipli 

bebeklerin anneleri sistematik şekilde telefonla polikliniğe davet edilerek çalışmaya katılmayı kabul eden 198 anne 

araştırmaya alınmıştır. Veriler, sosyodemografik özellikler, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi 

(UAFA) ve Bebek Uyku Sorunu Kısa Tanılama Formundan (BUKF) oluşan bir anket yoluyla toplanmıştır. Kategorik 

değişkenlerin karşılaştırılmasında Ki-kare ve Fisher, sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında t-testi ve Mann-Whitney U 

testleri kullanılmıştır. p<0.05 istatistiksel anlamlılık,,düzeyi,,olarak,,saptanmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…                                                                                                            

Bulgular: Araştırmaya katılan 198 (katılım oranı %93,3) annenin yaş ortancası 31,0 yıl, bebeklerinin yaş ortancası 15,6 aydır. 

Katılımcıların %51,5’i (n=102) erkek bebek sahibidir. Bebeklerin %95,4’ünün toplam uyku süresi ≥9 saattir. Bebeklerin 

%28,8’inde uyku sorunu vardır. Annenin mesleği, yaşı, eğitim durumu, ASÖ, UAFA puanı, bebeğin cinsiyeti ve anne sütü 

alma süresiyle bebekte uyku sorunu varlığı arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Annenin ASÖ puanıyla bebeğin 

toplam uyku süresi arasında negatif düşük düzeyde korelasyon vardır (r=-0,153; p=0,032). Bebeğin uyku süresi ve UAFA 

puanı arasında anlamlı bir korelasyon bulunamamıştır (p>0,05). Bebeklerin gece uyanma sayısının ortalaması 2,8±2,26’dir. 

Annenin ASÖ puanı arttıkça bebeğin gece uyanma sayısı arasında düşük düzeyde pozitif korelasyon bulunmaktadır (r=0,153; 

p=0,033).                                                                                                                                                                                                        

Sonuç: Bebeklerde uyku sorunu oldukça yaygındır. Annenin stres düzeyiyle bebeğin uyku kalitesini arasında zayıf bir 

korelasyon saptanırken, annenin fiziksel aktivitesiyle bebeğin uykusu arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bebekte uyku 

bozukluğuyla ilişkili faktörlerin incelendiği kapsamlı çalışmalara ihtiyaç,,vardır.  …………..…………..…………..…………..…………..……                                                                                                                                                     

Anahtar Kelimeler: Bebek, uyku bozukluğu, stres, fiziksel aktivite 

 

TP 136 :     RADYASYON ONKOLOJİSİ ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN KANSER HASTALARIN YAKINLARI İLE DOKTORLARI 

ARASINDAKİ İLETİŞİM BECERİLERİ 

Çetin İ.A.*, Akay S.U.*, Uçum M.F.**, Kara İ.**, Haşimoğlu A.R.**, Kaya M.İ.**, Ulu A.A.**  ....................................                                                                          
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı   ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Dönem 
Öğrencileri 

 
Giriş ve Amaç: Radyasyon onkolojisi, kanser tanılı hastaların tedavisinde etkin yeri olan bir birimdir. Radyasyon terapisinin, 
kanser hastalarının iyileşme oranlarını olumlu yönde etkilediği, birçok insan için palyatif rahatlama sağladığı kanıtlanmıştır. 
Bu süreç dikkate alındığında, hasta ve hasta yakınları ile doktorlar arasındaki iletişim önem arz eder. Ülkemizde yapılan bir 
çalışmada yoğun bakım hasta yakınları ile doktorlar arasında yapılan anketlerde iletişim kalitesi analiz edilmiştir. Bu 
araştırmada, Radyasyon Onkolojisi bölümündeki kanser hastalarının yakınları ile doktorları arasındaki iletişimin, yapacakları 
anketlerle bilgilendirme, empati ve güven alt boyutlarında analiz edilmesi amaçlandı. 
Gereç ve Yöntem: Üniversitemizin radyasyon onkolojisi polikliniğinde tedavi gören hastaların çalışmamıza katılmayı kabul 
eden yakınlarına (n=164) bilgilendirilmiş olur formu onaylatıldı. Hasta başına en fazla iki yakını araştırmaya dahil edildi. 
Curtis JR ve ekibinin geliştirdiği hasta-hekim iletişim ölçeği baz alınarak geliştirilen, bilgilendirme – empati – güven alt 
boyutları olan ve sosyo-demografik bilgilere yönelik sorular içeren anketimiz uygulandı. Elde edilen sonuçların 
değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis testi kullanıldı. Tüm analizlerde p <0.05 değeri istatistiksel olarak 
anlamlı olarak kabul edildi.  
Bulgular: Katılımcıların öğrenim durumları ve bilgilendirme alt boyutunda aldıkları toplam puan arasında anlamlı bir ilişki 
bulundu. Yüksek öğrenim derecesine sahip katılımcıların (n=7) diğer öğrenim düzeylerindeki katılımcılara kıyasla 
bilgilendirme alt boyutu puanları yüksek bulundu (p = 0.001). İlginç bir şekilde; hasta yakınlarının, hastalara olan yakınlık 
dereceleri ile empati alt boyutu puanlamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p = 0.480). Katılımcıların (n = 164) 
büyük çoğunluğu (%89 n = 146), doktorlarıyla olan görüşmeleri sonrasında kendilerini daha huzurlu hissettiklerini belirttiler. 
Kadın katılımcıların, doktorlar görüşme sırasında erkek katılımcılara nazaran kendilerini daha gergin hissettikleri görüldü 
(p=0,011). 
Sonuç: Bu çalışma; radyasyon onkolojisindeki hasta yakınlarının, doktorları ile olan iletişim sürecinin bilgilendirme, empati 
ve güven alt boyutlarındaki tecrübelerinin özünü göstermektedir. Hasta yakınları ve doktorları arasındaki iletişimi 
güçlendirmek için çeşitli eğitim programları uygulanabilir. 
Anahtar Kelimeler: radyasyon onkolojisi, hasta yakını, kanser, iletişim 
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TP 137:      TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI  

Özgen E.B.*, Öztürk R.K.*, Dağlıoğlu D.*, Karakelle M.*, Yılmaz M.*, Perran Boran**                                                                

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 

Giriş ve Amaç: İnternet günümüzde bilgiye hızlıca erişimi sağladığından ebeveynler arasında da popüler bir bilgi edinme 

biçimidir. Ancak paylaşılan bilgilerin doğruluğu ve kanıta dayanılırlığı şüphelidir. Bu çalışmada internette anne bebek 

sağlığıyla alakalı paylaşım yapan sitelerin ve sosyal medya hesaplarının içeriklerinin incelenerek bebek beslenmesi ile ilgili 

yapılan paylaşımların içeriğinin doğruluğunun,,analiz,,edilmesi,,amaçlanmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..……                                                                                                    

Gereç ve Yöntem: İnternette anne bebek sağlığı ile ilişkili siteler, bloglar ve sosyal medya hesapları tarandı. Bunlar içerisinde 

bebek beslenmesi ile ilgili paylaşım yapan hesaplar seçildi. Bebek beslenmesi ile ilgili paylaşılan bilgilerin hangi meslek 

grubundan insanlar tarafından paylaşıldığı, ne kadar takip edildiği, içerikte paylaşılan bilgilerin kaynağının belirtilip 

belirtilmediği incelendi. İçeriklerin konuları gruplandı ve içerikte bahsedilenlerin doğruluğu belirlenmiş kaynaklara göre 

kontrol,,edildi.                                                                                                                                                                                           

Bulgular: İncelenen toplam 61 yazının, 16 tanesi instagram hesaplarından 45 tanesi kişisel bloglardan alındı. Bu yazıları 

paylaşanların ait oldukları meslek grupları şu şekilde saptandı: %32,8 (n:20) doktor, %19,7 (n:12) anne, %13,1 (n:8) çocuk 

gelişim uzmanı, %4,9 (n:3) influencer, %4,9 (n:3) yazar, %3,3 (n:4.9) diyetisyen, %1,6 (n:1) oyuncu, %19,7 (n:12) diğer 

meslek grupları. Yalnızca 15(%24, 14: uzman görüşü, 1: araştırma) yazıda kaynak belirtildiği görüldü. Yazıların içeriklerinin 

doğruluğu değerlendirildiğinde 38 (%62,3) yazının güncel önerilere göre doğru olduğu, 23 (%37,7) yazının yanlış 

bilgiler,,içerdiği,,saptandı.                                                                                                                                                                             

Sonuç: Sosyal medya ve internet siteleri bilgiye ulaşımı kolaylaştırsa da paylaşılan veriler kanıta dayalı olarak yanlış olabilir. 

Ailelere, çocuk sağlığı izlemlerinde internetten edindikleri bilgilerin doğruluğunu sorgulama,,imkanına,,sunulmalıdır.                                                                                                               

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Çocuk sağlığı, Bebek beslenmesi 

 

 

 

TP 138:    DUYGUSAL ZEKANIN (EQ) AKADEMİK BAŞARI VE AKADEMİK MOTİVASYON ÜZERİNE ETKİLERİ  

Çiftçi AC*, İpsalalı HO*, Kakı İ*, Özberk AE*, Saygıcak ÖF*, Vatansever ŞN*, Akdeniz E**,                                                        

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

Giriş ve Amaç: Duygusal zekanın (EQ) hem tıp eğitiminde hem de tıp pratiğinde çok önemli bir rolü vardır. Bu çalışmada, 

EQ’nun ve alt faktörlerinin (iyimserlik, duyguların değerlendirilmesi ve duyguların kullanımı), pre-klinik tıp öğrencilerinin 

akademik başarıları ve akademik motivasyonları (AMot) (alt faktörleri olan içsel motivasyon, dışsal motivasyon ve 

motivasyonsuzluk da dahil olacak şekilde) ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda EQ’yu etkileyen faktörlerin 

de,belirlenmesi,,hedeflenmiştir.                                                                                                                                                              

Materyal ve Yöntem: Bu çalışmaya ulusal çapta 17 tıp fakültesinden 301 pre-klinik tıp öğrencisi dahil edildi. Kişilerin 

demografik ve yaşam tarzlarına dair bilgiler ile Schutte EQ skalasını ve Vallerand AMot skalasını içeren 68 sorudan oluşan 

çevrimiçi anket tıp fakültelerine gönderildi. Akademik başarı için genel not ortalaması (GANO) baz alındı. Ölçeklerin 

geçerlilik ve güvenilirlikleri, açıklayıcı faktör analizi ve Cronbach’ın alfa iç tutarlılık katsayısı ile değerlendirildi. Grupların 

karşılaştırılması için t-testleri ve ANOVA, ölçekler arası ilişkiler içinse Pearson korelasyon analizi kullanıldı.                                             

Bulgular: Toplam 301 öğrencinin %65,7’si kadınlardan oluşmaktadır. Ortalama EQ değeri 3.757 (±0.419) iken, ortalama 

AMot değerinin 4.64 (±0.740) olduğu gözlemlenmiştir. Kadınların ortalama EQ değerinin (3.805±0.414), erkeklerin ortalama 

değerinden (3.664±0.415) yüksek olduğu bulunmuştur (p=0.006). EQ ile AMot arasında pozitif korelasyon (r=0.225, 

p<0.001), tersi olan motivasyonsuzluk ile de negatif korelasyon (r=-0.0332, p<0.001) bulunmuştur. Ayrıca, iyimserlik ile 

GANO arasında da pozitif korelasyon (r=0.156, p=0.001) saptanmıştır. Bunların yanında, tıp fakültesine kendi isteği ile 

girmek (p=0.03) ile üniversite memnuniyetinin (p<0.001), iyimserliği önemli derecede etkilediği bulunmuştur. Ek olarak, t 

testleri; uyku süresinin, fiziksel egzersizin ve evcil hayvan sahibi olmanın EQ ve alt faktörleri ile önemli bir ilişkisi olmadığını 

gösterdi.                                                                                                                                                                                                      

Tartışma: Sonuçta; EQ, akademik başarı ve AMot arasında önemli ilişkiler saptandı. Bu bulgular tıp eğitimi alan kişilerin 

motivasyonlarının ve başarılarını artırılması için EQ’ya odaklanılması gerekliliğini ortaya,,koymuştur.                                                                                                                                             

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, pre-klinik tıp öğrencileri, akademik motivasyon, başarı  
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3 MAYIS 2019 CUMA (14.30-17.30) 
GÖZLEMSEL SÖZLÜ SUNUMLAR 

GS101 PEDİATRİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİNDE TAKİPLİ HASTALARIN BAKIMVEREN YÜKÜ, 
YILMAZLIK VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  

GS102 SEPSİS VE SEPTİK ŞOK HASTALARINDA FARKLI LAKTAT KLİRENSLERİNİN MORTALİTEYE 
ETKİSİ  

GS103 LİSE ÖĞRENCİLERİNDE NOMOFOBİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

GS104 BÖBREK TAŞI HASTALARINDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN BİLGİSAYARLI 
TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: VAKA KONTROLLÜ TEK MERKEZLİ ÇALIŞMA 

GS105 ADOLESAN DÖNEMDE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN 
İNCELENMESİ  

GS106 DİYABET YÜKÜNÜN HASTALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE MALNÜTRİSYON İLE İLİŞKİSİ                                                  

GS107 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MİNDFULNESS İLE STRES KONTROLÜ SAĞLANABİLİR 
Mİ? 

GS108  LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANSEKSÜEL, İNTERSEKS+ (LGBTİ+) BİREYLERİN SAĞLIK 
HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DENEYİMLERİ: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA. 

GS109 GEBELERDE İZLENEN TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARININV FETAL TİROİD BEZİ 
ÜZERİNE ETKİSİ: NE KADAR DOĞRUYUZ? 

GS110 LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME OKURYAZARLIĞININ, BESLENME BİLGİSİNE 
ULAŞMAVE BESLENME DAVRANIŞIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 19. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi  

~ 31 ~ 
 

GS 101 :     PEDİATRİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİNDE TAKİPLİ HASTALARIN BAKIMVEREN YÜKÜ, YILMAZLIK VE YAŞAM 

KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  

Keniş Coşkun Ö.* , Atabay CE.**, Şekeroğlu A.**, Akdeniz E.**, Kasil B.**, Bozkurt G.**, Karadağ Saygı E.*,                

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Giriş ve Amaç: Pediatrik hastalarda genellikle bakımı ebeveynler üstlenir. Uzun süreli tedavi ve destek süresince değişen 

koşullar hastanın yakın çevresini özellikle anne, babasını olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmada Marmara Üniversitesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD Pediatrik Rehabilitasyon bünyesinde takip edilen hastaların ebeveynlerinin bakımveren 

yükü, aile yılmazlık düzeyleri ve genel sağlık profilleri arasındaki ilişki incelemek hedeflenmiştir. …………..…………..…………..…                                                                                                                                                      

Gereç ve Yöntem: Hasta yakınlarına temel tanımlayıcı soruların, Nottingham Sağlık Profili’ nin, Zarit Bakımveren Yükü Ölçek’ 

inin ve Aile Yılmazlık Ölçek’ inin bulunduğu bir anket uygulandı. Verilerin analizi SPSS 22.0 programında yapıldı.  Dağılım 

Shapiro-Wilk testi ile değerlendirildi, analizinde bağımsız gruplarda T ve ANOVA testleri kullanıldı. Değişkenler arasındaki 

ilişki lineer olmadığı için Spearman korelasyon analizi yapıldı.  …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                        

Bulgular:  Toplam 86 katılımcının %75,3’ü (n=64) anne, %23,5’i (n=20) baba ve %1,2’si (n=1) diğer olarak saptanmıştır. 

Hastaların 53’ü erkek,  32’si kadın; %40’ı (n=34) serebral palsi, %11,8’i (n=10) spina bifida, %48,2’si (n=41)  diğer 

nöromüsküler hastalıklarla takipliydi. Ebeveynlerde ortalama yaş 34.69, çocuklarda ortalama yaş 6.10 olarak bulundu.  Anne 

ve babalar arasında bakımveren yükü için anlamlı bir fark bulunamadı (p=0.52).  Aile Yılmazlık Ölçeğinde bulunan 

mücadelecilik, öz yetkinlik, kendini kontrol edebilme ve yaşama bağlılık alt başlıklarında da cinsiyete bağlı bir fark 

gözlemlenmedi (p>0.05). Tanılara göre hastaların bakımverenlerinin ortalama bakımveren yükü ve yılmazlık düzeylerinde 

anlamlı bir fark bulunamadı. Ancak bakımveren yükü ile yaşama bağlılık ve öz yetkinlik arasında korelasyon saptandı (r=-

0.304, p=0.005 ; r=-0.259, p=0.017). Desteksiz yürüyebilen (n=35)  ve desteksiz yürüyemeyen (n=50) çocukların 

bakımverenlerinin yüklerinde anlamlı fark bulunmuştur (p=0.001). Bakımveren yükü ile Nottingham Sağlık Profili alt 

ölçeklerinin (ağrı, duygusal reaksiyonlar, uyku, sosyal izolasyon, fiziksel aktivite, enerji) tamamı arasında korelasyonlar 

gözlemlenmiştir (p= 0.008, p=0.0001, p=0.0001, p=0.0001, p=0.04, p=0.001).  …………..…………..…………..…………..…………..                                                                               

Sonuç: Ambule olabilen çocukların ebeveynlerinin bakımveren yükü ortalamaları, ambule olamayan çocukların 

ebeveynlerinin bakımveren yükü ortalamalarına göre daha düşüktür. Bakımveren yükü arttıkça bakımverende yaşama 

bağlılık ve öz yetkinlik azalmaktadır. Bakımveren yükü arttıkça sağlık profili olumsuz etkilenmektedir.                                      

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, spina bifida, bakımveren yükü. 

 

 

 

GS 102:    SEPSİS VE SEPTİK ŞOK HASTALARINDA FARKLI LAKTAT KLİRENSLERİNİN MORTALİTEYE ETKİSİ                                                                                                                                                                           

*Alev E., *Çetin Ş., *Dursun E., *Kavukoğlu N.  **Karakurt S.                                                                                                          

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencileri**Marmara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana 

Bilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Sepsis ve septik şok enfeksiyona karşı gelişen disregüle sistemik inflamatuvar yanıttır. Destek tedavisinin 

temeli olan doku perfüzyonunun izlenmesinde, laktat düzeyi ve laktat klirensi(LK) kullanılmaktadır. LKnın hızlı olması 

mortaliteyi azaltmaktadır. Farklı LKların etkisini inceleyen yeterli sayıda çalışma yoktur. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim 

Araştırma Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ) 2018den itibaren geriye dönük son 2 yılda taranan sepsis ve septik 

şoklu hastalarda, farklı LKnın primer sonlanım noktası olarak seçilen YBÜ mortalitesi ve sekonder sonlanım noktalası olarak 

seçilen YBÜ kalış süresine etkisi ile Sequential Organ Failure Score (SOFA skoru), arasındaki ilişki,,araştırılmıştır.                                                                                                                                                    

Gereç ve Yöntem:  Araştırmamız epidemiyolojik olup retrospektif  incelenmiştir. İlk 2,4, 6, 12 ve 24 saatteki LKları 

değerlendirilmiştir. LK olarak  %10, 20, 30 ve 50 değerleri kullanılmıştır. Hastaların SOFA, arter kan gazları değerlendirilmiştir. 

Veriler SPSS Statistics 20 programıyla analiz edilerek sıklık dağılımları, çapraz ve ki-kare tabloları incelenmiştir. Anlamlılık 

düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……                                                                                                                                                    

Bulgular: Çalışmaya alınan 122 olgunun yaş ortalaması 64,5yıl; %65,6’i erkek(n=80), YBÜ mortalitesi %59,8’dir ve benzer 

tedavileri almışlardır. YBÜ mortalitesi ile 0-4 saat aralığındaki %10 (p=0,008), %20 (p=0,006), %30 (p=0,007), %50 (p=0,01) 

LKları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. YBÜ kalış süresi ile 0-2 saat aralığındaki %20 (p=0,04) ve %50 (p=0,02); 0-4 saat 

aralığındaki %30 (p=0,01) LKları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Çalışmamızda SOFA>7 olanlarda 0-4 saat aralığındaki 

%20’lik LKlarının sağlanamadığı ve mortalitenin arttığı gözlenmiştir(p<0.05). …………..…………..…………..…………..…………..                                                                           

Sonuç:. YBÜ mortalitesini öngörmede, 0-4 saat aralığındaki laktat düzeyinde %20 azalma diğer LKlara göre anlamlı olarak 

daha etkilidir. SOFA<7 olanlarda bu etki daha belirgindir. 0-2 saatteki %20 ve %50 ile 0-4 saatteki %30 LKları ile  YBÜ yatış 

süresinde  anlamlı azalma saptanmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…                                                                                                                                                 

Anahtar Sözcükler: Sepsis, Septik Şok, Laktat, Klirens, Mortalite 
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GS 103:        LİSE ÖĞRENCİLERİNDE NOMOFOBİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ                                                                                         

Eren B.*, Kılıç ZN.*, Günal SE.*, Kırcalı MF.*, Öznacar BB.*, Topuzoğlu A.**,  ........................................                                                                          

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AB 

Giriş ve Amaç: Teknolojik gelişmelerin son yıllarda kazandığı ivme tüketicilerin alışkanlıklarını da etkilemektedir. Nomofobi, 

yani cep telefonundan mahrum kalma korkusu çağımızın hastalığı olma yolunda ilerlemektedir. Çalışmamızda lise öğrencileri 

arasında nomofobi eğilimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                    

Gereç ve Yöntem: Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde 21 Aralık 2018’de gerçekleştirilen kesitsel çalışmamızda gerekli izinler 

alınmıştır. 878 öğrenciden 268’ine ulaşmayı hedeflediğimiz çalışmamızda 307 öğrenciye ulaşılmıştır. Okuldaki her sınıf bir 

tabaka olarak kabul edilmiştir. Tabakalardan nüfusla orantılı örnekler seçilmiştir. Türkçe geçerliliği olan nomofobi ölçeği ve 7 

çoktan seçmeli 2 açık uçlu soru olmak üzere 29 sorulu anket uygulanmıştır. Veri analizinde Chi-Square testinden 

yararlanılmış, p<0,05 ise anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmamızda sıklığın olası standart sapması %5, güven aralığı için %95 

değerleri kullanılmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…                                                                                                                                                                      

Bulgular: Araştırmamıza katılanların %52,8’i kadın, %47,2’si erkektir. Katılımcıların %25,7’si dokuzuncu sınıf, %27’si onuncu 

sınıf, %19,9’u on birinci sınıf, %27,4’ü on ikinci sınıftır. Katılımcılarının %42,3’ünün annesi, %45,3’ünün babası üniversite 

mezunudur. Belirlenen aralıklara göre katılımcıların %48,5’inde hafif, %45,6’sında orta, %5,9’unda ileri derecede nomofobi 

saptanmıştır. Anne babanın eğitim durumunun nomofobiye etkisi olmadığı görülmüştür. Katılımcıların %48,5’i telefonlarını 

günde ortalama 2-4 saat, %33,6’sı telefonlarını günde ortalama 0-2 saat kullanmaktadır. Telefonda daha uzun zaman 

harcayan katılımcılarda nomofobi değeri anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin %77’si telefonlarını sosyal 

medyada vakit geçirmek için kullanmaktadır. Telefonun bu amaçla kullanılmasıyla nomofobi yüksekliği arasında anlamlı ilişki 

sağlanmıştır. Öğrencilerin %48’i sabah uyanır uyanmaz telefonunu kontrol etmektedir. Sabah uyanır uyanmaz telefonunu 

kontrol eden öğrencilerde nomofobi anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Katılımcıların %44’ü telefonda aktif olarak 3-6, 

%41’i telefonda aktif olarak 0-3 uygulama kullanmaktadır. Uygulama sayısının fazlalığı ile nomofobinin yüksekliği arasında 

anlamlı ilişki bulunmuştur.. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                                          

Sonuç: Nomofobinin cinsiyete göre değerlendirilmesinde kadınlarda nomofobi anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır. Diğer 

faaliyetlerden ziyade sosyal medya kullanımının nomofobi üzerinde daha fazla etkisi olduğu görülmektedir. Nomofobinin 

modern salgına dönüşmesini engellemek için özellikle kadınları telefona bağımlı hale getiren sebeplerin ardındaki psikolojik 

gerekçeler irdelenmelidir. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                                         

Anahtar Sözcükler: Nomofobi, telefon, lise, öğrenci, bağımlılık, sosyal medya 

GS 104: BÖBREK TAŞI HASTALARINDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ: VAKA KONTROLLÜ TEK MERKEZLİ ÇALIŞMA                                                                                                   

TİMUROĞLU B.*, DÖLEK B.*, SARI İB.*, GÜL NA.*, ŞENER TE.**, ÖZKAN OC.***,  TANIDIR Y***     ...................................................                                                                                     

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 3 Öğrencileri, ** T. C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, MÜPEAH, 

Üroloji Kliniği, *** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Kalsiyum metabolizmasının, böbrek taşı ve osteoporoz patogenezindeki yeri bilinmektedir. Bu çalışma, 

böbrek taşı için perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonu geçirmiş hasta serisinde osteoporoz riskinin değerlendirilmesini 

amaçlamıştır.                                                                                                                                                                                                     

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Üroloji Departmanı’nda 2014-2018 yılları arasında PNL ameliyatı geçirmiş ve 

kontrastsız abdominal bilgisayarlı tomografisi (BT) olan ardışık hastaların dosyaları değerlendirildi. Perry J. Pickhardt’ın 

yöntemi kullanılarak her hastanın BT’deki kemik mineral yoğunluğu (KMY) L1 vertebra hizasından ölçüldü. Osteoporoz 160 

Hounsefield Ünitesinin (HÜ) altı olarak kabul edildi. Gennant Skalasına göre 0-1 lezyonu olan 18 yaş üstü hastaların verileri 

değerlendirildi. (Etik Kurul No: 09.2018.761)……………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                        

Bulgular: Toplam 379 cerrahiden, 248’indeki hastalar çalışmaya alındı. Kadın/erkek oranı 0,63 ve ortalama yaşları 46,9 

(±13,3) yıl olarak saptandı. Hastaların ortalama minimum, maksimum ve ortalama KMY değerleri sırasıyla 86,6 (±47,2), 322,2 

(±104,3) ve 184,3 (±46,8) HÜ olarak ölçüldü. Osteoporoz, tüm grupta, kadınlarda ve erkeklerde %32,9 (n=81), %33,3 (n=49) 

ve %32,7 (n=32) olarak bulundu (p=0.511^). Değişik yaş gruplarının değerlendirilmesinde fark tespit edilmedi. Taş analizi 

sonuçlarına göre taşları kalsiyum içerenlerin ve içermeyenlerin aralarında KMY değerleri açısından istatistiksel fark 

saptanmadı (p>0,05#). İlginç şekilde, bu verinin alt analizinde, 50 yaş üstü hastalarda 50 yaş altı olanlara kıyasla KMY 

değerleri daha yüksek saptanmadı (p=0,049#), ancak osteoporoz açısından bir fark saptanmadı. Osteoporozu olan ve 

olmayan hastalar kıyaslandığında taş sayısının, taş hacminin, taş HÜ değerlerinin farklı olmadığı ancak taş yüzey alanının 

osteoporozu olanlarda daha yüksek olduğu bulundu (p=0,045#). Taş analizi sonuçları olan hastalardan 50 yaş üstü olanların 

hepsinin ortalama KMY değerleri osteoporozu düşündürmekteydi (Kalsiyum içerenler için: 154,2 (±42,9) HÜ; içermeyenler 

için 127 (±38,0) HÜ).  (# T testi,,Ki-kare)…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                           

Sonuç: Çalışmamızda böbrek taşı hastalarında osteoporoz açısından net bir farkı ortaya konulamamış olsa da, kalsiyum 

içermeyen taş hastalarında KMY’nin içerenlere oranla düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak taş hastalarında altta 

yatan problemlere bağlı olarak KMY etkilenebileceği ve taranmasının gerekebileceği saptanmıştır.                                                                                                                                                                    

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, Ürolitiyazis, Tomografi 
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GS 105:        ADOLESAN DÖNEMDE SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ  

Karabatak M.* , Duymaz M.* , Uysal M.* , Koskuoğlu D.* , Ardıç H.*,Uzuner A.,    ............................................................                                                                     

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencileri, ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 

Giriş ve Amaç: Adolesan dönem, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre 10-19 yaş arasındaki bireyleri kapsayan 

biyopsikososyal gelişim sürecidir. Bu dönemde anksiyete bozukluklarının yaygın olduğu bilinmektedir. Bu araştırma, 

adolesanlarda anksiyete bozukluklarının bağlı olduğu değişkenlerin ve sosyal anksiyete ve sürekli anksiyete durumlarının 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                                 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada Ergenler için Sosyal Kaygı Ölçeği (ESKÖ) ve Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ) kullanılmış, 

araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formunda sosyodemografik durum ve anksiyete belirtilerinin varlığı 

sorgulanmıştır. Her iki ölçek için de kesim değerleri olmayıp puan ortalaması ile anksiyete durumu aynı yönde ilişkilidir. 

Anket formları Maltepe ilçesinde bir devlet lisesinde okuyan öğrencilerin tamamına (s=446), Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Etik Kurulu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alınmasıyla dağıtılmıştır. Analizlerde SPSS 

20.00 ile sıklık dağılımları incelenmiş, bağımsız gruplarda t testi ve ANOVA; pearson korelasyon testi uygulanmış, p<0,05 

istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………                                                                                                                                                      

Bulgular: Araştırmaya %51,8’i kadın (s=230), %48,2’si erkek (s=214) olmak üzere toplam 446 öğrenci katılmıştır. SKÖ için 

alınan en yüksek puan 34 olup öğrencilerin tamamının ortalaması 25,9’dur. ESKÖ için alınabilecek en yüksek puan 90 olup 

katılımcıların ortalaması 38,0’dir. SKÖ için öğrencilerin %68,9’u (s=287), ESKÖ için %12,2’si (s=52) ortalamanın üstünde puan 

almıştır. En sık rastlanan anksiyete belirtileri sinirli-gergin hissetme (%70,4), odaklanmakta güçlük (%57,6) ve kötü bir şey 

olacakmış gibi hissetme (%53,1)’dir. 9. sınıfların SKÖ puan ortalaması (28,1±9,4) 10.,11.,12. sınıflardan yüksektir (sırasıyla 

25,1; 24,1; 26,3 p=0,02). ESKÖ için sınıflar arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Erkeklerin SKÖ puan ortalaması 29,1, kız 

öğrencilerinki 22,9 olup cinsiyetler arasındaki fark anlamlıdır (p<0,001). Erkeklerin ESKÖ puan ortalaması 36,3; kız 

öğrencilerin 39,6 olup cinsiyetler arasındaki fark anlamlıdır (p=0,014). ESKÖ ve SKÖ arasında ters yönde korelasyon 

saptanmıştır (r=-0,576 p<0,001).                                     

Sonuç: Öğrencilerde kaygı belirtileri sık görülmekte, yarısı depresyon tarama sorularına olumlu yanıt vermektedir. Erkek 

öğrencilerde sürekli kaygı, kızlarda sosyal kaygı daha yüksektir. 9. sınıfların kaygı düzeyi, üst sınıflardan daha yüksek 

bulunmuştur.                                                                                                                                                                                          

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Anksiyete, Sosyal 

 

 

GS 106:  DİYABET YÜKÜNÜN HASTALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE MALNÜTRİSYON İLE İLİŞKİSİ                                      

Sadunoğlu M.* , Fidan MF.*, Yıldırım A.*,  Karaman SE.*, Bolat D.*, Bekiroğlu GN.**, *Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

**Marmara Üniversitesi Biyoistatistik ABD 

Giriş ve Amaç: Diyabet dünya çapında büyüyen bir sağlık sorunu olup önemli ölçüde morbidite ve mortaliteye yol 

açmaktadır.Türkiye’de de diyabetli bireylerin sayısı ve hastalığın yükü hızla artmaktadır; hastalığın tedavi maliyeti de yılda 

%18 oranında artış göstermektedir.  Önleyici tedbirlere ve diyabetli bireyler için tanı ve tedavi seçeneklerinde kaydedilen 

ilerlemelere karşın, düşük tedavi uyum ve sürekliliği bu tedbir ve ilerlemelerden doğan yararları sınırlamaktadır. 

Malnütrisyon, diyabette tedavisindeki uyumsuzluklarından biridir. Bu araştırmanın amacı;  diyabetik hastalarda, diyabet 

hastalığına bağlı oluşan yüklerin hastalar üzerindeki malnütrisyon ile ilişkisinin etkilerini incelemek ve araştırmaktır.                                                                                                                                                                                                        

Gereç ve Yöntem: Gözlemsel ve kesitsel bir çalışma olan araştırmamız, (Aralık – Mart) 2019 ayları arasında Marmara 

Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Dahili Bilimler Diyabet Polikliniği’ne gelen n= 18-65 yaş arası Tip I-II 

diyabetli 178 hastadan oluşmaktadır. Yaş,  cinsiyet, diyabet türü ve süresi gibi demografik bilgilerin yanı sıra Diyabet Yükü 

Ölçeği, Malnütrisyon Testi ve Diyabet Yükü Ölçeğinin alt gruplarına göre sorgulamak üzere VAS ölçeği uygulandı. Veriler 

SPSS 15.0 programına girildi. P<0.05 anlamlılık seviyesi olarak kabul edildi. …………..…………..…………..                                                                                                                                                                                                                               

Bulgular: Katılımcıların yaşı 52,83±11.48 bulunmuştur. Araştırmaya katılanların %62,4 ‘ü kadındır (n=108). Katılımcıların 

%27,2’i (n=47) Tip 1 diyabetlidir. Katılımcıların malnütrisyon puanları ile diyabet yükü puanları arasında zayıf bir korelasyon 

görülmüştür (r=0,132, p=0.087). Diyabet hastalığına bağlı diyabetik hastalarda oluşan ve Diyabet Yükü Ölçeği’nin alt grupları 

olan; semptomatik, sosyal, diyet kısıtlılığı, diyabetli olma nedeniyle taşınan endişe, tedavi memnuniyetsizliği ve tedavi tipi 

bakımından oluşan hastalar üzerindeki yüklere ait puanlar ile söz konusu alt gruplara göre oluşturulan VAS ölçeği puanları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.0001) ve korelasyon katsayıları sırasıyla; r=0.353, r= 0.564, r=0.502, r=496, r=-

0.465, r=0.421’dir. Normal nütrisyonel durumu olan diyabet hastalarının, malnütrisyon riski altında ve malnütrisyonlu 

diyabet hastalarına göre diyabet yük puan ortalamalarının göreceli olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (F= 4.078, 

p=0.019).                                                                                                                                                                                                             

Sonuç: Diyabet hastalarının malnütrisyonlu olma riski arttıkça diyabetin yükü de artmaktadır.   ………….. …………..                                                   

Anahtar Kelimeler: Diyabet, diyabet yükü, diyabet kısıtlamaları, malnütrisyon 
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GS 107 :  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MİNDFULNESS İLE STRES KONTROLÜ SAĞLANABİLİR Mİ?                                              

Elmas E*. , Aydil S.* , Şahin RY.* , Aydın N.* , Çetin D.*, Dr. Can Ilgın**, Dr. Cansu Erden Cengiz**, Prof.Dr. Pınar Ay**, 

Uzm.Dr. Eda Uslu***, *Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 

***Mindfulness eğitmeni 

Giriş ve Amaç: Mindfulness;  yaşanılan ana odaklanmayı, bu anda gerçekleşen her durumu yargılamadan kabul etmeyi 

temel alan bir uygulamadır. Yapılan araştırmalar; mindfulness uygulamasının stres, anksiyete ve depresyon düzeylerini 

azalttığını ortaya koymuştur. Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) öğrencilerinde Mindfulness 

becerilerinin artırılmasına yönelik verilen bir dersin algılanan stres düzeyi üzerine etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır.                                                                                                                                                                         

Gereç ve Yöntem: Yarı-deneysel tipteki araştırmanın müdahale grubunu, MÜTF’te  ‘Mindfulness ile Stres Yönetimi’ seçmeli 

dersini alan preklinik öğrenciler oluşturmaktadır. Kontrol grubuna müdahale grubundaki katılımcı sayısının üç katı oranında, 

Mindfulness eğitimi almayan, sınıf ve cinsiyete göre aynı oranda katılımcı seçilmiştir. Araştırma verileri katılımcıların 

sosyodemografik özellikleri, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ve Philedelphia Farkındalık Ölçeğinden (PFÖ) oluşan bir anket 

yoluyla toplanmıştır. Anketler, müdahaleden önce ve sekiz haftalık müdahaleden sonra her iki gruba uygulanmıştır. Bağımsız 

grup ortalamalarının karşılaştırılmasında Mann Whitney U, bağımlı grupların karşılaştırılmasında ise Wilcoxon testleri 

kullanılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. …………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                    

Bulgular: Müdahale grubu 24, kontrol grubu 68 öğrenciden oluşmaktadır. Kadınların oranı deney grubunda %79,17 (n=19) , 

kontrol grubunda %80,88’dir (n=55). Katılımcılar, 18-25 yaşları arasındadır. Müdahale öncesinde deney ve kontrol grubunda 

PFÖ ve ASÖ puanları açısından anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). ASÖ puanı, deney grubunda müdahale öncesi ve sonrası 

sırayla ortalama 45,60±5,81 ve 37,82±6,14 olarak tespit edilmiş ve bu fark anlamlı bulunmuştur (p=0,0001). Kontrol 

grubunda ise ASÖ puanı müdahale öncesi ve sonrası sırayla ortalama 44,40±7,91 ve 42,55±7,59 olarak saptanmış ve fark 

anlamlı bulunmamıştır (p=0.27). Müdahale sonrası deney grubunun kontrol grubuna göre PFÖ değerlerinde artış olduğu 

ama bu artışın anlamlı olmadığı saptanmıştır (p=0.31). …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……                                                                                                                                                                                                                                               

Sonuç: Müdahale alan öğrencilerin algılanan stres düzeyinde belirgin derecede azalma görülürken, kontrol grubundaki 

öğrencilerin stres düzeyi başlangıç seviyelerine yakın bulunmuştur. PFÖ değerlerinde müdahale ve kontrol grupları arasında 

fark yakalanamaması ise tip 2 hataya bağlı olabilir. Bu sonuçlar Mindfulness ile Stres Yönetimi dersinin etkin bir şekilde 

kullanılabileceğini,düşündürmektedir.                                                                                                                                                    

Anahtar kelimeler:  Mindfulness, farkındalık, stres, Tıp Fakültesi 

GS 108: LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANSEKSÜEL, İNTERSEKS+ (LGBTİ+) BİREYLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN 
YARARLANMA.DENEYİMLERİ:.NİTELİKSEL.BİR.ÇALIŞMA                                                                                                                               
Kavak F.*, Üzüm A.*, Fil İA.*, Busaleh M.*, Aydın Ş.*, Çifçili S.**, * Marmara Üniversitesi Dönem 2 Öğrencileri, ** Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: LGBTİ+ bireyler, azınlık olmaları ve alışılagelmiş toplumsal cinsiyet normlarıyla bağdaşmamaları dolayısıyla,  
çeşitli stigmatizasyon ve ayrımcılıklara uğramaktadırlar. Bu sorunlar hayatın her alanında olduğu gibi sağlık alanında da 
kendini göstermektedir. LGBTİ+ bireylerin, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve birçok ruhsal rahatsızlığın risk grubunda 
olmaları, sağlık hizmetlerine erişimlerinin önündeki engellerle birleştiğinde, hastalıklarının tedavi edilme olasılığı 
azalmaktadır. Bu engellerin kaldırılması için özel önlemler alınması gereklidir.  Bu çalışmanın amacı, LGBTİ+ bireylerin sağlık 
hizmetlerinden faydalanabilme durumlarını öğrenmek ve deneyimlerini toplum sağlığı yönünden yorumlayarak 
üretilebilecek çözümlere katkı sağlamaktır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                               
Gereç ve Yöntem: LGBTİ+ bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanma deneyimlerinin değerlendirilmesi için, derinlemesine 
görüşmelerle gerçekleştirilmiş niteliksel tipte bir araştırmadır. Araştırmanın onayı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 
Kurulu’ndan alınmıştır. Katılımcılar, İstanbul’da yaşayan  18-28 yaşlarında LGBTİ+ bireylerden amaca yönelik örneklem 
alınarak, kartopu yöntemiyle seçilmiştir. Beş araştırmacı, 10 katılımcıyla (satürasyona ulaşılınca görüşmeler 
sonlandırılmıştır), yarı yapılandırılmış görüşme formu eşliğinde yaklaşık 20-60 dakikalık derinlemesine görüşmeler 
yürütmüştür. Katılımcıların izniyle alınan ses kayıtları; araştırmacılar tarafından transkript haline getirildikten sonra 
silinmiştir. Her  transkript iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenerek tematik analiz yapılmış, kodlar işaretlenmiş, bu 
kodlar üzerinde uzlaşılmıştır. Benzer kodların bir araya gelmesiyle oluşan temalar belirlenmiştir.                                                                                                                                                 
Bulgular: Metinlerde öne çıkan kodlar örnek alıntılarla aşağıda sıralanmıştır.   ....................................................................                                                                             
1)Sağlık kuruluşu tercihi: ”Trans kimliğimi tanıyan bir hastane olduğu için orayı seçiyorum” ..................................................                                                          
2)Hizmet sürecindeki engeller:”...LGBTİ+ bireylerin artık varlığının tanınması gerekiyor.”  ...................................................                                                   
3)Sağlık çalışanlarının olumsuz davranışları: “O an başımdan kaynar sular döküldü,yani savunmasızım, çırılçıplak alt tarafım, 
yatıyorum ve orada göz temasını benle kesen bir doktor var... Bir daha gitmedim o doktora”    ........................................                                                                 
4)Sağlık çalışanlarının olumlu davranışları: “...önemli olan hissettiğim şey ve bana güven vermişti. Benim için bir numaralı 
önemli olan bu.”   ..........................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                              
5)Hizmet sürecindeki kaygılar: “...nasıl bir tepkiyle karşılaşırım acaba, nasıl bir bakış...”  ...................................                                                          
Sonuç: Katılımcıların deneyimleri doğrultusunda, sağlık çalışanlarının LGBTI+ sağlığı konusundaki bilgi eksikliğinin, sağlık 
hizmetlerine erişimin önünde önemli engellerden biri olduğu saptanmıştır. Sağlık fakültelerinde LGBTI+ sağlığının 
müfredatta yer almasına ilişkin değişikliklerin yapılmasının gerekliliğine dikkat çekilirken; sağlık sistemi konusunda devlet 
politikaları, sivil toplum örgütleri ve sağlık kuruluşları ortaklığıyla düzenlemeler yapılması önerilmektedir.                                                                                                                                                                                                                          
Anahtar Kelimeler: LGBT, Sağlık Hizmetleri, Stigmatizasyon 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 19. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi  

~ 35 ~ 
 

GS 109:  GEBELERDE İZLENEN TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARININ FETAL TİROİD BEZİ ÜZERİNE ETKİSİ: NE KADAR DOĞRUYUZ?  

Aytan S*, Çakmak B*, Gözaydınoğlu B*, Takır DC*, Turan CA***, Ünlü O***,****, Bahramzada G***,****, Tekin AF***,****, Turkal 

R***, Özek E*****, Gözü, H******, Haklar G***,**** 

*Tıp Fakültesi Öğrencisi, **İç Hastalıkları Ab.D., ***Biyokimya Laboratuvarı, Marmara Üniversitesi Pendik EAH, ****Tıbbi 

Biyokimya Ab.D., *****Neonatoloji BD., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ab.D., ******Endokrinoloji BD., İç Hastalıkları Ab.D., 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, TÜRKİYE 

Giriş ve Amaç: Tiroid hastalıkları üreme çağındaki kadınlarda ikinci en sık görülen endokrinolojik bozukluktur. Amerikan 

Tiroid Birliği (American Thyroid Association, ATA) maternal tiroid disfonksiyonlarının tanısı için eşik değerleri belirlemiş ve 

her kurumun kendi referans aralığını hesaplamasını önermiştir. Araştırmamızın amacı Türk popülasyonunda maternal TSH 

referans aralığı belirlemek ve yeni doğan ile anne sağlığı üzerindeki etkisini incelemektir.                                                                                                                                                                           

Gereç ve Yöntem: 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Marmara EA Hastanesinde gebe izlemi yapılan 1070 hamile 

kadın araştırmaya dahil edildi. Gebelerin TSH sonuçları ve klinik bilgileri hastane bilgi sisteminden alındı. Yeni doğanların  

bilgileri Sağlık Bakanlığı Ulusal Neonatal Veri Tabanından derlendi. Veriler SPSS 18.0 ile analiz edildi. Kurum bazlı referans 

aralıklar bilinen tiroid ve sistemik hastalığı olmayan, yeterli iyot almış ve TPO antikoru negatif olan gebelerde hesaplandı ve 

[medyan (2.5-97.5 persentil)] olarak ifade edildi. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                          

Bulgular: Trimester bazlı TSH referans değerleri (mIU/L) (n=671) hesaplandı: T1=0.38-3.9, T2=0.55-4 (p=0.000, T1 ile 

karşılaştırıldığında) ve T3=0.61-3.81 (P=0.68, T2 ile karşılaştırıldığında). Aynı zamanda her trimester iki döneme ayrıldığında 

da TSH referans aralıkları anlamlı olarak değişti (n=690). 1. trimester TSH değerleri ATA’ya göre değerlendirildiğinde tiroid 

disfonksiyonu olan tüm annelerden (n=95, %8.9) doğan bebeklerin neonatal TSH değerlerinin normal olduğu görüldü. 

Bunun yanında sadece 6 bebeğin neonatal TSH değerleri 5.5 mIU/L üzerinde idi ve hepsi ötiroid annelerden doğmuştu. 

ATA’ya göre tiroid disfonksiyonu olan annelerde 34 haftadan önce doğum yapma arasında anlamlı bir ilişkili bulundu 

(p=0.031). Araştırmamızın referans değerlerine göre tiroid disfonksiyonu olan gebelerde (n=22, %2.1) düşük doğum 

ağırlığı<2500g (p=0.0056) ve 37 haftadan erken doğum (p=0.023) arasında anlamlı ilişki bulundu.                                                                                                                                                                                

Sonuç: Araştırmamıza göre, ATA tarafından 2.5 mIU/L olarak belirlenen TSH eşik değeri toplumumuz için çok düşüktür ve 

tiroid bozukluklarının sıklığı eşik değer sebebiyle belirgin değişim göstermektedir. Çalışmamızda, annelerin tiroid 

disfonksiyonları ile anormal neonatal TSH değerleri arasında ilişki bulunmamıştır.  …………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                                                                

Anahtar Kelimeler: gebelik, hipertiroidi, hipotiroidi 

GS 110: LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME OKURYAZARLIĞININ, BESLENME BİLGİSİNE ULAŞMAVE BESLENME 

DAVRANIŞIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Çatal S.*, Kumbaroğlu Y.*, Çelebi NN.*, Demirbaş M.*, Türker T.*, Görçin Karaketir Ş.**, Yurt S.***,  

Save D.**,  
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD, ***Maltepe 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği                                                                                                        

Giriş ve Amaç : Beslenme okuryazarlığı;  temel beslenme bilgilerini elde etme, okuma ve anlama derecesi olarak 

tanımlanabilir. Bu çalışmada adolesan dönemde olan lise öğrencilerinin beslenme okuryazarlığı düzeyini ve beslenme 

davranışını ve ilişkili faktörleri değerlendirmek amaçlanmıştır. ………………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                                                               

Gereç ve Yöntem : Araştırma evrenini İstanbul ili Maltepe İlçesindeki lise öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma; beş farklı 

türde lisede, şubeler içerisinden basit rastgele yöntemle birer şube seçilerek uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak 

sosyodemografik özellikler ve beslenme alışkanlıklarını içeren “Bireysel Bilgi Formu”, beslenme ve egzersiz davranışlarını 

değerlendirmek için “Beslenme Egzersiz Davranış Ölçeği (BEDÖ)”ve “Adolesan Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği(ABOÖ)” 

kullanılmıştır. Grupların karşılatırılmasında Ki kare testi, bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, ANOVA 

ve Spearman korelasyon testleri kullanılmıştır. p<0,05 anlamlılık sınırı olarak kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                         

Bulgular : Araştırmaya katılan 468 kişinin %56.6’sı  kadındır. Katılımcıların yaş ortalaması 16.5±1.1 dir. Etkileşimli beslenme 

okuryazarlığı BMI’e göre zayıf olan katılımcılarda daha yüksek bulunmuştur (p≤0.001). Psikolojik yeme davranışı hem annesi 

hem babası çalışmayan katılımcılarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0.006). Kız öğrenciler sağlıklı 

beslenme ve öğün düzeni açısından erkeklere göre daha yüksek puanlara sahiptir (p=0.001, p=0.003). ABOÖ toplam puanı 

ile BEDÖ ölçeği sağlıklı beslenme ve egzersiz alt ölçeği arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

mevcuttur (p≤0.001).  Öğün düzeni alt ölçek puanı ile adölesanların beslenme ile ilgili konularda aktif rol almasını 

belirlemeye yönelik bir alt ölçek olan kritik beslenme okuryazarlığı puanı ve edindiği bilgilerle beslenme davranışını 

değiştirme durumunu belirleyen etkileşimli beslenme okuryazarlığı puanı arasında pozitif korelasyon olduğu bulunmuştur 

(sırasıyla p≤0.001, p=0.004) Adölesan beslenme okuryazarlığı ölçeğinin alt boyutu olan işlevsel beslenme okuryazarlığı puanı 

en yüksek Fen Lisesi’nde ve kız öğrencilerde bulunmuştur (p<0.05). Bilgi edinme kaynaklarına katılımcıların %58.8’si  

internet, %52.1’i  aile, %43.3’ü  doktor/sağlık çalışanı yanıtını vermiştir. En  güvenilen bilgi kaynağı doktor olarak 

(%84).bildirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                         

Sonuç : Okullarda beslenme okuryazarlığının özellikle riskli gruplarda arttırılmasına ve sosyal, psikolojik desteğe 

ihtiyaç.vardır.                                                                                                                                                                                                                               

Anahtar Kelimeler : Beslenme, beslenme okuryazarlığı, adölesan 
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3 MAYIS 2019 CUMA (14.30-17.30) 
DENEYSEL SÖZLÜ SUNUMLAR 

DS101 REKTUMUN SABİTLEYİCİ ANATOMİK YAPILARDAN SERBESTLENMESİNİN REKTAL 
PROLAPSUS ETİYOPATOGENEZİNDEKİ ROLÜNÜ GÖSTERMEK ÜZERE DENEYSEL MODEL 
GELİŞTİRİLMESİ 

DS102 ABSANS EPİLEPSİLİ HAYVANLARDA GEBELİK SÜRESİNCE VALPROAT VE 
LEVETİRASETAM MARUZİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

DS103 ISIRGAN OTU BİTKİSİNİN K562 İNSAN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRE HATLARINDA 
APOPTOTİK ETKİSİ 

DS104 DENEYSEL MENOPOZ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA YÜZME EGZERSİZİ İLE BİRLİKTE 
MELATONİN VE HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN OKSİDAN DOKU HASARINDA 
OLASI KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

DS105 SIÇANLARDA BATI TİPİ DİYET VE KISA ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ İLE BESLENMENİN KOLON 
İNFLAMASYONUNDAKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI                                                                           

DS106 MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN BACTEROIDES FRAGILIS GRUBU BAKTERİLERİNİN 
METRONİDAZOLE DUYARLILIK PROFİLİNİN FENOTİPİK VE GENOTİPİK YÖNTEMLERLE 
BELİRLENMESİ                                                                               

DS107 HAFTASONU SAVAŞÇILIĞI VE SÜREKLİ EGZERSİZ MODELLERİNİN DEPRESYONDA 
GÖZLENEN BİLİŞSEL BOZUKLUKLARDAN KORUYUCU ETKİSİ 

DS108 KRONİK MONOSODYUM GLUTAMAT ALIMININ NALOKSANLA İNDÜKLENEN MORFİN 
YOKSUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ 
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DS 101: REKTUMUN SABİTLEYİCİ ANATOMİK YAPILARDAN SERBESTLENMESİNİN REKTAL PROLAPSUS 
ETİYOPATOGENEZİNDEKİ ROLÜNÜ GÖSTERMEK ÜZERE DENEYSEL MODEL GELİŞTİRİLMESİ 
*Erdaş F.A., *İnceoğlu İ.Y., *Kankılıç M.P., *Menek G., *Yılmazer A.H., **Atalay V. ***Yeğen B. 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencileri,**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı,***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı  
 
Giriş ve Amaç: Rektal prolapsus, rektum duvarının tam kat olarak veya rektum mukozasının dışarıdan görülecek şekilde 
makattan sarkmasıdır. Oluşum mekanizması bilinmeyen rektal prolapsusun pelvik taban kaslarının gevşekliği veya 
zayıflığından kaynaklandığı varsayılmaktadır. Kadınlarda doğum yapmanın pelvik taban gevşekliği gelişiminde önemli rol 
oynadığı düşünülmektedir ancak rektal prolapsusu olan kadınların yarısı hiç doğum yapmamış (nullipar) kadınlardır. Ayrıca 
bu hipotez, erkeklerde rektal prolapsus etiyolojisini açıklayamamaktadır. Bu çalışmada biz rektal prolapsusun patogenezini 
açıklamak için yeni bir hipotez sunuyoruz. 
Gereç ve Yöntem: Hipotezimiz; yeterince uzun ve mobil bir rektumun ıkınma ile abdominal basınç artışına bağlı mekanik güç 
ile teleskop gibi anal kanaldan sarkacağıdır. Düşündüğümüz mekanizmayı test etmek amacıyla önce basit bir simülatör 
hazırladık. Simülatör, kapalı bir sistem olarak su şişesi içerisine rektumu temsilen yeterince uzun bir balon yerleştirilerek ve 
uygun yerlerden sabitlenerek tasarlandı. Abdominal boşluğu temsil eden su şişesinin yüzeyine dışarıdan elle basınç 
uygulandı. Daha sonra in vivo şartlarda bu mekanizmayı test etmek için 10 sıçan üzerinde deney yapıldı. Genel anesteziyle 
uyutulmuş sıçanlara laparotomi yapılıp rektumlarını sabitleyen ligamentleri kesilerek rektumları mobil hale getirildi. 
Standart diyetle beslenen sıçanların içme sularına LOPERMID eklenerek kabızlık oluşturuldu ve bu sayede defekasyon 
sırasında sıçanların ıkınması sağlandı. Rektal prolapsus açısından 2 ay boyunca sıçanlar günlük takip edildi.  
Bulgular: Tasarlanan simülatörde şişe içerisindeki basınç arttıkça, balonun kendi içine katlanarak şişe dışına çıktığı 
gözlenmiştir. İn vivo deneyde 1 sıçan anesteziye bağlı, 1 sıçan ise operasyondan 1 hafta sonra eviserasyon nedeniyle ex 
olmuştur. 8 sıçanla sürdürülen deneyde 3 sıçanda defekasyon sırasında prolapsus gözlenmiştir. Bu prolapsusların ilki 3. 
haftada görülmüştür.  
Sonuç: Bu çalışmada mobil bir rektum varlığında ıkınma ile abdominal basınç artışına bağlı rektal prolapsusun geliştiği 
gösterildi. Hipotezimiz geçerliliğini sürdürmekte ve araştırmamız devam etmektedir. Bu alanda yeterli bilgi birikimi 
olmadığından, çalışmamızın ileride yapılacak ilgili çalışmalara iyi bir kaynak olacağını ve öncülük edeceğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Rektal prolapsus, etiyoloji, rektum uzunluğu, rektum fiksasyonu, kabızlık 
 
 
 
DS 102 :      ABSANS EPİLEPSİLİ HAYVANLARDA GEBELİK SÜRESİNCE VALPROAT VE LEVETİRASETAM MARUZİYETİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Gavaş Ş.*, Kantarcı B. C.*, Şanlı A.*, Turgan Z. N.**, Yavuz M.**, Koyuncuoğlu T***, Gülçebi M.**, Kasımay Çakır Ö***, 
Onat F. Y.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri,**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim 
Dalı, ***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: İdiyopatik generalize nöbetlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan valproat (VPA) ve levetirasetamın (LEV), 

gebelerde reçetelendirilmesinin teratojenik olabileceği konusunda yayınlar mevcuttur. Çalışmamızda Strazburg kökenli 

genetik absans epilepsili sıçan (GAERS) modelinde gebelik süresince VPA ve LEV kullanımının gebeler ve doğan yavrular 

üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…                                                                                                                                                                                                                       

Gereç ve Yöntem: Dişi GAERS’ler (n=16) rastgele üç gruba ayrılmıştır. Erkek GAERS’lerle çiftleşme kafesine alınmalarıyla 

birlikte dişi GAERS'lerde ilk gruba serum fizyolojik (SF, n=6), ikinci gruba VPA (200 mg/kg, n=4), üçüncü gruba LEV (50 mg/kg, 

n=6) intraperitoneal yolla günde 2 kez enjekte edilmiş, enjeksiyonlar gebeliğin sonlanmasıyla birlikte kesilmiştir. Dişi 

sıçanlarda kilo alımı, canlı yavru doğum sayısı ve anksiyete benzeri davranışlar değerlendirilmiştir. Anksiyetenin 

değerlendirilmesi için ilk enjeksiyondan önce ve gebelik sırasında açık alan ve delikli levha testleri yapılmış, doğum 

sonrasında yavru yeme davranışı gösteren sıçanlarda tekrarlanmıştır. Analizlerde GraphPad Prism 8 yazılımı 

kullanılmış,,,ANOVA,,ve,,t,,testleri,,uygulanmıştır.                                                                                                                                    

Bulgular:  Gebelik süresince VPA alan hayvanlar SF ve LEV alan hayvanlara göre daha az kilo almıştır (p<0.01). VPA alan 

hayvanlar kontrol grubundan daha az canlı yavru doğurmuştur (p<0.01). VPA ve LEV alan hayvanların ölü doğum oranları 

kontrol grubuna göre daha yüksektir ancak bulgular istatistiksel anlamlılık göstermemektedir. Gebelikte öncesine göre açık 

alan testinde merkezi aktivite tüm gruplarda düşme eğilimindedir. Delikli levha testinde SF ve VPA alan gruplarda şahlanma 

ve delikten bakmada düşme, donma süresindeyse yükselme eğilimi, LEV grubundaysa donma süresinde artma, 

delikten,,bakmada,,düşme,,eğilimi,,gözlemlenmiştir.                                                                                                                      

Sonuç: Gebelik boyunca VPA kullanımı gebe sıçanların daha az kilo alması ve daha az canlı yavru doğurmasıyla ilişkili 

görülmektedir. Antiepileptik kullanan gruplarda ölü doğum oranının daha fazla olması istatistiksel anlamlılık göstermemekle 

birlikte bazı risklere işaret etmektedir. Bu ilaçların sıçanların anksiyete benzeri davranışları üzerindeki etkisinde istatistiksel 

anlamlılık gözlenmemekle birlikte bazı eğilimlerden söz etmek mümkündür. Bu bulgular ışığında gebelikte VPA ve LEV 

kullanımında dikkatli olunması gerektiği sonucuna varılmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……                                                                                                             

Anahtar kelimeler: Valproat, levetirasetam, gebelik, epilepsi 
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DS 103:   ISIRGAN OTU BİTKİSİNİN K562 İNSAN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRE HATLARINDA APOPTOTİK ETKİSİ 
Bağatur İH.*, Olgaç E.*, Kırmacı MR.*, Tuyan ME.*, Yalman U.*, Karadeniz M.**, Koçyiğit Sevinç S.**, Tiber PM.**, Șen A.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik ABD., İstanbul, Türkiye 
 
Giriş ve Amaç: Isırgan otu; antioksidan, antikanserojenik, antiinflamatuar, antifungal, hipotensif gibi çeşitli etkileri olan 

doğal bir fitoterapötik maddedir ve içerisinde % 66.51 holoselüloz, % 29.10 alfa selüloz, %13.03 lignin, %10.7 kül ihtiva 

etmektedir. Isırgan otu, Smo-Gli1 yolağı ile hippokampüs üzerinde antiinflamatuar ve antioksidan etki göstererek strese 

bağlı nörolojik bozukluklar üzerinde etkili olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda; ısırgan otunun prostat, kolon, gastrik kanser, 

meme kanseri, oral epitel displazi ve benign prostatic hyperplazi üzerine etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, K562 

hücre hattında ısırgan otu ekstresinin farklı konsantrasyonlarının apoptoz üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.                                                                                                               

Gereç ve Yöntem: K562 hücre hattı, 37°C, %5 CO₂ ve %10 fetal sığır serumu (FBS), %1 penisilin/streptomisin ve %1 L-

glutamine içeren RPMI medyum ortamında muhafaza edildi. Isırgan otu ektresinin sitotoksik değerlendirmesini yapmak için 

ELISA okuyucu aracılığıyla hücre proliferasyonunun %50 oranında baskılandığı ilaç dozu MTT testi ile belirlenmiştir (IC50 

değeri). Isırgan otuyla muamele edilen hücreler, Annexin V ve Propidyum İyodür ile boyandıktan sonra Tali görüntü tabanlı 

sitometre kullanılarak canlı ve ölü hücre yüzdeleri belirlenmiştir. Ayrıca apoptoz esnasında mitokondri membran potansiyel 

değişimi, JC-1-MMP belirleme kiti kullanılarak sağlıklı ve apoptotik hücrelerin verdikleri floresans miktarları ELISA Reader ile 

belirlenmiştir. İlgilendiğimiz proteinleri analiz etmek amacıyla Western emdirimi testi yapıldı. Ekspresyon analizi yapılırken 

hücredeki referans genlerden -aktin seviyesine göre bağıl değerlendirme esas alındı. …………..…………..…………..…………..                                                              

Bulgular: MTT testi verilerine göre, ısırgan otu için 24 saatin sonunda IC50 değeri 7.5 µg/ml olarak belirlenmiştir. Belirlenen 

IC50 dolarında ısırgan otu uygulanan hücrelerde %13 oranında apoptoz ve  %78 oranında mitokondriyal membran 

potansiyelinde azalma saptanmıştır. Isırgan otu ile muamele edilen hücrelerde, anti-apoptotik Bcl-2 protein ekspresyon 

seviyesi azalmıştır. 25 µg/ml ısırgan otu uygulanan hücrelerde Bcl-2 protein seviyesinde %66 azalma görülmüştür. Apoptotik 

sürecin bir göstergesi olan PARP ekspresyonunun doza bağlı olarak arttığı saptanmıştır. …………..…………..…………..…………..                                                           

Sonuçlar: Bu araştırma sonucunda, ısırgan otunun K562 insan kronik myeloid lösemi hücre hatlarında apoptotik etkisi 

olduğu,gözlenmiştir.                                                                                                                                                                                  

Anahtar Kelimeler: Isırgan otu, kronik myeloid lösemi, kanser, apoptoz 

 

DS 104:       DENEYSEL MENOPOZ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA YÜZME EGZERSİZİ İLE BİRLİKTE MELATONİN VE HORMON 

REPLASMAN TEDAVİSİNİN OKSİDAN DOKU HASARINDA OLASI KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI                            

Arabacı Tamer S.*, Altınoluk T.*, Emran M. **, Korkmaz S. **, Yüksel RG. **, Baykal Z. **, Dur ZS. **, Levent HN. ***,        

Abbak Ural M. ****, Yüksel M. *****, Çevik Ö. ****, Ercan F. ***, Yıldırım A. *, Yeğen B. *                                                                                                               

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, ***Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD, ****Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD, 

*****Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Giriş ve Amaç: Menopozda östrojen eksikliğine bağlı oluşan olumsuz etkilere karşı önerilen hormon replasman tedavisinin 

(HRT), düzenli egzersizin (E) ve melatoninin (MEL) oksidan hasardan koruduğu bilinmektedir. Çalışmamızda; menopozlu 

sıçanlarda HRT, MEL ve E’nin tekli, ikili veya üçlü kombinasyonlarının oksidatif hasar üzerine olası koruyucu etkileri 

araştırılmıştır.                                                                                                                                                                                                   

Gereç ve Yöntem: Anestezi altında bilateral ovariyektomiyi takiben Sprague Dawley dişi sıçanlar (n=65) rastgele dört gruba 

ayrıldı; içme sularında HRT (1 mg/kg/gün), MEL (4mg/kg/gün), HRT+MEL veya normal su verildi. Postoperatif 14. günde her 

grup sedanter (SED, SED-HRT, SED-MEL, SED-HRT-MEL) veya egzersiz (5 gün/hafta, 30 dakika, 8 hafta) grupları olarak (E, E-

HRT, E-MEL, E-HRT-MEL) ikiye ayrıldı. 65. günde EKG ile kalp atımları ölçülüp, bellek değerlendirmesi amacıyla obje tanıma 

ve pasif sakınma testlerini takiben 70. günde dekapitasyon yapılarak serum ve doku örnekleri (beyin, kalp, karaciğer, 

böbrek, abdominal aorta) alındı. Oksidan hasar belirteçlerinden miyeloperoksidaz aktivitesi (MPO), malondialdehit (MDA) 

ve glutatyon (GSH) düzeyleri spektrofotometreyle; luminol ve lusigenin kemilüminesansla ölçüldü. Histopatolojik 

değerlendirme, Hematoksilen-Eozin boyamasıyla yapıldı. İstatistiksel analizlerde ANOVA ve Student’ın t-testi kullanıldı.   

Bulgular: Gruplar kalp hızları ve bellek performansları açısından farksızken; HRT ve HRT-MEL gruplarının kilo verdiği 

gözlemlenmiştir (p<0,05). HRT gruplarında karaciğer ve kalpte antioksidan GSH seviyeleri azalmış; lipid peroksidasyonunu 

gösteren MDA artmıştır; fakat bu sonuçlar melatoninle tersine çevrilmiştir (p<0,05). Nötrofil göçünü gösteren MPO; HRT ve 

HRT-MEL gruplarının beyin, karaciğer, böbrek dokularında azalmıştır (p<0,05). Karaciğer ve böbrekte, oksidan hasar belirteci 

lusigenin, SED-MEL veya E-MEL gruplarına göre, SED-HRT-MEL ve E-HRT-MEL gruplarında azalmıştır (p<0,05). HRT 

gruplarında artan BUN ve üre seviyesi HRT-MEL gruplarında düzelmemiştir (p<0,01). Histopatolojik incelemede, sedanter 

gruplarda incelmiş aort duvarı, endotelyal tabakada ayrılma ve düzensiz kardiyomiyosit fiberleri görülürken; HRT, E veya 

MEL eklendiğinde normal doku organizasyonu görülmüştür.   …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……                                                                                                                

Sonuç: HRT tek başına veya egzersizle kombine halde oksidan/antioksidan dengesini bozmaktadır. Melatonin eklenmesi HRT 

kaynaklı oksidatif hasara karşı koruma sağlayarak melatoninin postmenopozal kullanımını desteklemektedir.                     

Anahtar Kelimeler: hormon replasman tedavisi, melatonin, oksidan hasar, egzersiz 
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DS 105 :      SIÇANLARDA BATI TİPİ DİYET VE KISA ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ İLE BESLENMENİN KOLON İNFLAMASYONUNDAKİ 

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI                                                                                                                                                                                

Mergen M.A.*,  Ayvaz E.Y.*,  Güllü E.C.*, Ölüç M.*, Temel M.*, Sevim M.**, Öztürk Ç.Ç.**, Karakaya F.B.***, Şirvancı S.***, Ural 

M.A.****, Çevik Ö.****, Yüksel M.*****, Aksu B.******, Yeğen B.Ç.**, Yıldırım A.**                                                                                                                                                                     

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri, ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, *** Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ABD, **** Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD, ***** Marmara 

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, ****** Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Mikrobiyoloji ABD 

Giriş ve Amaç: Batı-tipi diyetin (BTD) kolon inflamasyonunu kötüleştirdiği bilinirken kısa zincirli yağ asitlerinin (KZYA) bu 

inflamasyonu ve BTD’nin olumsuz etkilerini düzelttiği görülmüştür. Bu çalışmada Dekstran Sodyum Sülfat (DSS)’la kolon 

inflamasyonu indüklenen sıçanlarda BTD’nin, KZYA’nın ve ikisinin birlikte verilmesinin kolon inflamasyonu üzerine önleyici ve/veya 

tedavi edici etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                

Gereç ve Yöntem: Wistar albino (n=56) erkek sıçanlar 7 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubunun dışındaki 6 grup, normal diyet 

(25g/gün) veya BTD (25g/gün)’le beslenmiştir. Bu gruplar, içme sularına son 10-gün %0,5’lik DSS (150 ml/gün), ilk 21-gün 150 

ml/gün KZYA (150mM/L asetat, 50mM/L propiyonat, 50mM/L bütirat) + son 10-gün DSS-KZYA alanlar veya son 10-gün DSS-KZYA 

alanlar olmak üzere 3 alt gruba ayrılmıştır. 37. günde obje tanıma testini, 38. günde doppler kan akımı ölçümünü takiben kardiyak 

ponksiyonla kan alınmıştır. Çıkarılan kolon, karaciğer ve böbrek dokularında miyeloperoksidaz, lipid peroksidasyonu (MDA), 

glutatyon ve luminol lusigenin-kemilüminesans aktiviteleri ölçülmüştür. Kolon dokusunda IL-6, TNF-alfa, PPAR-gamma ölçüldü ve 

makroskopik hasar skorlaması yapılmıştır. Veriler ANOVA, Post-Hoc Tukey testiyle analiz edilmiştir.                                                                                                                                                                                                     

Bulgular: Normal diyetle (ND) beslenenlerde DSS’yle oluşan kolon inflamasyonunun BTD alanlarda 10-gün KZYA ilavesiyle azalmış 

olup, 21-gün KZYA ilavesiyle daha da artmıştır (p<0.05). BTD+DSS alan grupta artan (p=0.02) kolon MDA seviyeleri KZYA 

eklenmesiyle azalmıştır. DSS, ND alanlarda karaciğerde inflamasyon oluşturmuyorken, BTD alanlarda oluşan inflamasyon (p=0.025) 

KZYA’yla azalmıştır. BTD’yle artan serum lipid değerleri KZYA ilavesiyle azalmıştır (p<0.0001). Bunun aksine, BTD’yle beslenme vücut 

ve karaciğer ağırlıklarını 21-gün KZYA alanlarda, hiç almayanlara göre arttırmıştır (p<0.05). DSS renal fonksiyonlar üzerinde olumsuz 

etki oluşturmuyorken, ND’ye KZYA eklenmesi serum üre (p<0.0004) ve BUN (p<0.0005) değerlerini artırmıştır. Şaşırtıcı olarak, BTD, 

KZYA’nın bu olumsuz etkilerini ortadan kaldırmıştır (p<0.0001). …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                         

Sonuç: Kısa süreli KZYA alımı, DSS’nin kolonda ve BTD’nin karaciğerde oluşturduğu inflamasyonu düzeltirken, uzun süreli 

kullanımının bu inflamasyonu daha da kötüleştirdiği görülmüştür. Bununla birlikte, KZYA alımı renal fonksiyonları bozmuştur.                                                                                                                                                                                                   

Anahtar Kelimeler: Kısa zincirli yağ asitleri, batı tipi diyet, kolon inflamasyonu 

 

 

DS 106:      MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN BACTEROIDES 

FRAGILIS GRUBU BAKTERİLERİNİN METRONİDAZOLE DUYARLILIK PROFİLİNİN FENOTİPİK VE GENOTİPİK YÖNTEMLERLE 

BELİRLENMESİ                                                                               

TUNCA H.S*, ARAS A.S.*, ERDOĞAN T.D.*, OKA Ö.F.*, POLAT İ.Y.*, TOPRAK ÜLGER N.**, UĞURLU Ü.M.***                                                                                                                                                                        

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.Sınıf Öğrencileri, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Bacteroides fragilis grubu (BFG) bakteriler zorunlu anaerob gram negatif çomaklardır, normal barsak 

mikrobiyotasının önemli bir kısmını oluştururlar. Vücut direncinin düşmesi durumunda steril vücut bölgelerine yayılım göstererek 
ölümcül enfeksiyonlara neden olabilirler. BFG bakteriler, anaerob enfeksiyonlarında en sık izole edilmelerinin yanısıra 
antimikrobiyallere diğer anaeroblardan daha fazla direnç gösterirler. Anaerobların kültürünün üretilmesi son derece zahmetli ve 
uzun zaman alan, pahalı özel atmosfer koşulları gerektiren dolayısıyla antimikrobiyal duyarlılık testleri pek çok laboratuvarda 
yapılmamaktadır. BFG bakterilere bağlı enfeksiyondan şüphelenildiğinde ampirik tedavi uygulanmakta ve etkili olabileceği 

düşünülen birkaç antimikrobiyalden metronidazol kullanılmaktadır. Ancak, son yıllarda bu bakteri grubunun metronidazole direnç 
geliştirdiği görülmüş ve direnç nim geni ile ilişkilendirilmiştir. Tedavide başarı için bakterinin antimikrobiyale duyarlı olması 
önemlidir. Bu çalışmada enfeksiyon etkeni BFG bakterilerinin metronidazole duyarlılık profilinin belirlenmesi hedeflenmiş, böylece 
klinisyenin ampirik tedavi seçimine yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında, klinik örneklerden 

izole edilmiş ve stoklanmış 2017 ve 2018 yılına ait toplam 101 BFG bakteri çalışmaya alınmıştır. İzolatların antimikrobiyal duyarlılık 

profilleri CLSI’nın önerdiği (M11-A7) agarda dilüsyon yöntemiyle belirlenmiştir. Direnç genleri, nim genine özgül primer çiftleri 

kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile araştırılmıştır. Kontrol olarak B. fragilis ATCC 25285 izolatı,,kullanılmıştır.                                                                                                                                              

Bulgular: Yedi farklı BFG türü tanımlanmış, birinci sırada B. fragilis (n=59), ikinci sırada B. thetaiotaomicron (n=19) yer almıştır. Tüm 

izolatlar için metronidazol MİK50 MİK90 değerleri sırasıyla 0.5 mg/L ve 4 mg/L bulunmuştur. Beşi B. fragilis, biri B. thetaiotaomicron 

olmak üzere 6 izolat (%6) direçli ve bu bakterilerin tamamında nim geni saptanmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..                                                                              

Sonuç: Metrodinazole direnç oranımız dünya geneline göre daha yüksektir. Metrodinazolün yaygın kullanılıyor olması gelecekte 

metronidazole dirençli BFG bakteri sayısında artışların olabileceği kaygısını yaratmaktadır. Tehlikeyi önlemek veya oluşacak direnci 

kontrol altında tutabilmek için bakterilerin antibiyotiklere direnç profilini belirli aralıklarla saptamak ve dirençten sorumlu genlerin 

durumunu yakından izlemek gerekmektedir. …   ………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………                                                                                                                                                                                                                 

Anahtar Sözcükler: Bacteroides fragilis grubu; metronidazol, direnç, nim geni. 
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DS 107:      HAFTASONU SAVAŞÇILIĞI VE SÜREKLİ EGZERSİZ MODELLERİNİN DEPRESYONDA GÖZLENEN BİLİŞSEL 
BOZUKLUKLARDAN KORUYUCU ETKİSİ 
Çantalı Öztürk Ç.*, Ataoğlu SN.**, Arvas A.**, Tokol H.**, Yaprak H.**, Gürel S.**, Levent HN.***, Akakın D.***, Karademir 
B.****, Çakır B.*, Kasımay Çakır Ö.*****  
*Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi(MÜTF) Dönem 3 ***MÜTF Histoloji ve 
Embriyoloji ****MÜTF Biyokimya *****MÜTF Fizyoloji 
   
Giriş ve Amaç: Depresyon bilişsel fonksiyonlarda zayıflamayla seyreden önemli bir fizyolojik bozukluktur. Egzersiz depresif 
duygu durumunu iyileştirir. Bu çalışmada amacımız, hafta sonu savaşçılığı ve sürekli egzersiz modellerinin depresyonda 
bilişsel bozulma üzerindeki rolünü göstermek ve olası temel mekanizmaları ortaya koymaktır.  
Gereç ve Yöntem: Erkek sıçanlar (n=36) sedanter (SED), haftasonu savaşçılığı (WW) ve sürekli egzersiz (SE) gruplarına ayrıldı. 
Ardından her grup Kronik Hafif Stres (KHS) prosedürü ile deprosyon oluşturulmasına göre altgruplara ayrıldı (n=6/grup).  KHS 
ve egzersiz protokolleri 6 hafta boyunca uygulandı. Vücut ağırlığı ölçümü, anhedonik davranışın göstergesi sukroz tercih 
testi, bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi amacıyla obje tanıma ve korku koşullanması, anksiyete düzeyinin 
değerlendirilmesi için yükseltilmiş artı labirent, zorunlu yüzme ve açık alan testi yapıldı. Dekapitasyonun ardından beyin 
dokusu glutatyon (GSH) seviyeleri, miyeloperoksidaz (MPO), süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktiviteleri ölçüldü 
ve histolojik hasar değerlendirildi. Veriler ANOVA ve student t testleri ile analiz edildi. p<0.05 anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Bilişsel fonksiyon ve sukroz tercihi KHS ile azalmış ve KHS protokolü uygulanan her iki egzersiz grubunda da 
artmıştır (p <0.05-0.001). KHS ile artan donma süresi KHS + WW grubunda azaldı (p <0.05). SED + KHS grubundaki 
baskılanmış SOD ve CAT aktiviteleri ve ayrıca GSH içeriği her iki egzersiz modeliyle de iyileştirildi (p <0.05-0.001). MPO 
aktivitesi KHS ile artmış ve her iki egzersiz ile geri dönmüştür (p <0.05). Latans süresi KHS ile azaldı (p <0.05) ve SE ile arttı (p 
<0.05). Şahlanma sayısı KHS ile azalıp, SE ile artış gösterdi (p<0.05). Her iki egzersizle nöronal hasar hafifledi. Her iki egzersiz 
KHS kaynaklı hafıza azalmasını inflamatuar süreci ve anksiyeteyi baskılayarak ve antioksidanları arttırarak iyileştirdi. 
Sonuç: Haftasonu savaşçılığı, sürekli egzersizin oluşturduğu etkilere benzer şekilde depresyon oluşturulmuş koşullarda 
konitif fonksiyonu arttırmış, anksiyeteyi ve anhedonik davranışı azaltmış, inflamatuvar süreçleri baskılayıp, antioksidan 
sistemi güçlendirmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Haftasonu Savaşçılığı, Egzersiz, Depresyon, Bilişsel Fonksiyon 
 
 
 
 
 
 
DS 108:  KRONİK MONOSODYUM GLUTAMAT ALIMININ NALOKSANLA İNDÜKLENEN MORFİN YOKSUNLUĞU ÜZERİNE 
ETKİSİ 
 Kılınç M.*, Temel H.*, Yıldız M.*, Kutluay N.S.*, Büyük M.*, Özkula S. **, Yananlı R.H. ** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ** Marmara Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç : Monosodyum glutamat (MSG) günümüzde birçok hazır gıdanın içinde yapay tatlandırıcı olarak 
bulunmaktadır. Morfin uzun süreli kullanıldığında bağımlılık bırakıldığında ise yoksunluk sendromuna yol açan ve yaygın 
olarak tıbbi nedenler dışında suistimal edilen bir ilaçtır. Glutamik asit morfinin gerek bağımlılık gerek yoksunluk 
sendromunun ortaya çıkışında dopamin ile beraber anahtar role sahiptir. Bu çalışmada sıçanlar üzerinde eksojen glutamat 
alımının morfin yoksunluğu üzerindeki etkisi araştırıldı.  
Method: Çalışmada toplam 20 adet her iki grupta eşit sayıda Wistar erkek sıçanlar kullanıldı. Denekler monosodyum 
glutamat (MSG) ve fizyolojik tuzlu su (SF) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Neonatal 21. günden başlayarak sıçanlar 1 ay 
boyunca; MSG grubuna içmeleri için sadece MSG içeren su, SF grubuna ise sadece NaCl içeren suya erişimlerine müsaade 
edildi. 1 ay sonunda 75 mg baz morfin içeren 3 pelet sıçanların cilt altına hafif eter anestezisi altında 1.gün bir ve 3. gün iki 
adet olmak üzere implante edilerek sıçanlar bağımlı hale getirildi. 5. günde i.p. (intraperitoneal) naloksan uygulanarak 
sıçanlarda morfin yoksunluğu tetiklendi. Sıçanların birinci üçüncü günler lokomotor aktivitelerine bakıldı ve yoksunluk 
belirtileri izlendi. 
Bulgular: Graphpad Prism 5.01 programı ile paired t-test testi yapılarak değerlendirildi. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı 
kabul edildi. Oral olarak 30 gün MSG verilen grup ile kontrol grubunda lokomotor aktivite bulgularında anlamlı bir değişiklik 
rastlanmadı. Benzer şekilde MSG grubunda kontrol grubuna göre yoksunluk belirtilerinden sıçrama,ıslak köpek titremesi ve 
kilo kaybı bulgularında da anlamlı bir değişikliğe rastlanmadı. 
Sonuç: Beynin ana eksitatör nörotransmitteri olan glutamik asitin suda en fazla eriyen ve en sık kullanılan doğal formu 
olarak bilinen MSG’nin uzun süreli kullanımda bağımlılık belirtilerini şiddetlendirmediği bulunmuştur. Bu sonuçlar bize her 
ne kadar bağımlılık ile endojen glutamat arasında özellikle yoksunluk davranışı açısından pozitif bir ilişki olsa da glutamatın 
doğal formunun eksojen olarak alınması bağımlılık ve yoksunluk açısından bir sorun oluşturmadığını göstermektedir. 
Anahtar Sözcükler: Monosodyum Glutamat, Morfin, Bağımlılık 
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4 MAYIS 2019 CUMARTESİ (09.00-10.45) 
HASTA VE HASTALIKLAR: AÇIKLAMALAR VE NEDENSELLİK 

POSTER SUNUMLARI 

HP201 MARMARA ÜNIVERSITESI PENDIK EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI’NDE C. DIFFICILE 
TOKSIN POZITIF OLAN HASTALARDA ROTAVIRUS/NOROVIRUS KOENFEKSIYONU 
PREVELANSININ ARAŞTIRILMASI                 

HP202 SEPSİS HASTALARINDA SOFA SKORU İLE PROKALSİTONİN ARASINDAKİ İLİŞKİ 

HP203 BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARDA 
KLEBSIELLA PNEUMONIAE ST258 PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI   

HP204 CEP TELEFONUNUN YAYDIĞI ELEKTROMANYETİK ALANININ  ACİNETOBACTER 
BAUMANNİİ’DE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

HP205 MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ORGAN NAKLİ  
HASTALARINDAKİ ENFEKSİYONLARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ 

HP206 KİSTİK FİBROZİS POLİKLİNİĞİNDE PSEUDOMONAS AERUGİNOSA  KONTAMİNASYONU 
VE MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ 

HP207 ANAEROP BAKTERİLERDEN CUTIBACTERIUM ACNES’ İN KLİNİK ÖRNEKLERDE DAĞILIMI 
VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ DURUMU                                                                                                                                                        

HP208 ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR EĞİTİM HASTANESİNİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ 
SAĞLIK BAKIMI İLİŞKİLİ KAN AKIM ENFEKSİYONU BULUNAN HASTALARDA ÜREYEN 
ACINETOBACTER BAUMANNII KOMPLEKS İZOLATLARININ ANTİBİYOTİKLERE 
DUYARLILIK DURUMLARI 

HP209 ACİL SERVİSE GÖĞSÜNDE RAHATSIZLIK ŞİKAYETİYLE BAŞVURAN ERİŞKİN HASTALARDA, 
AĞRIYA VE HASTAYA DAİR BAŞVURU ÖZELLİKLERİNİN AKUT KORONER SENDROM 
TANISI KOYMA YÖNÜNDEN DEĞERLİLİKLERİ 

HP210 YETİŞKİN EPİLEPSİ HASTALARINDA METABOLİK SENDROMUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
DİYET-EGZERSİZ  PROGRAMININ NÖBET KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ 

HP211 TİROİDEKTOMİ SONRASI HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ 

HP212 MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ PSİKİYATRİ  SERVİSİNDE 
YATMIŞ HASTALARIN RUHSAL TRAVMA DURUMLARININ, SOSYODEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLERİNİN VE TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

HP213 TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU YETİŞKİN HASTALARIN GLİSEMİK KONTROL DURUMU VE 
TİP D KİŞİLİK ÖZELLİĞİYLE İLİŞKİSİ 

HP214 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI HASTALARDA OLUMSUZ YAŞAM 
OLAYLARI İLE ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK VE DUYGUSAL YILMAZLIK DÜZEYLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

HP215 EVALUATION OF FACTORS AFFECTING THE HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE OF 
CHRONIC RENAL FAILURE PATIENTS RECEIVING HEMODIALYSIS TREATMENT IN 
NORTHERN CYPRUS                                                   

HP216 IN-VITRO-FERTİLİZASYON TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA ANKSİYETE DÜZEYİNE 
ANESTEZİ DOKTORUNUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI  

HP217 TAKAYASU ARTERİT’Lİ HASTALARDA HASTALIK ALGISININ İNCELENMESİ VE İLİŞKİLİ 
OLDUĞU FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

HP218 FARMAKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE YÖNLENDİRİLEN GEBE KADINLARIN İLAÇ KULLANIMI 
HAKKINDA ALMIŞ OLDUKLARI DANIŞMANLIK HİZMETİNE DAİR MEMNUNİYETLERİNİN 
DEĞERLENDİRMESİ 

HP219 NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞININ ARTAN YÜKÜ : TEK MERKEZLİ 
ARAŞTIRMA 
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HP220 İYONİZAN RADYASYONUN DU-145 PROSTAT KANSERİ HÜCRE HATLARINDA FARKLI 
DOZ VE DOZ HIZLARINDA SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ 

HP221 MULTİPL MİYELOM VE HODGKİN LENFOMA HASTALARINDA HEMATOPOİETİK KÖK 
HÜCRE TOPLANMASI, SAYISI VE CANLILIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ                                              

HP222 HORİZONTAL ŞAŞILIĞIN FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEN DERİN ÖĞRENME (EVRİŞİMLİ 
SİNİRSEL AĞ) YÖNTEMİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA 
DEĞERLENDİRİLMESİ      

HP223 ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA BASDAI VIDEO UYGULAMASININ 
GÜVENİLİRLİĞİNİN VE GEÇERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

HP224 PREGNANCY &LACTATION ASSOCIATED BREAST MALIGNANCY MOSTLY PRESENTS 
WITH AGGRESSIVE TYPE OF BREAST CANCER 

HP225 TÜRK POPÜLASYONUNDA MULTİPL SKLEROZ İLE İNTERLÖKİN 7 RESEPTÖR A (IL7RA) 
GENİNİN 6. EKSONUNDAKİ SEKANS DEĞİŞİKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MOLEKÜLER 
SEVİYEDE BELİRLENMESİ 

HP226 RESVERATROLÜN ÖZOFAGUS ADENOKARSİNOMU ÜZERİNE ANTİ-KANSEROJEN VE 
ANTİ-METASTATİK ETKİLERİ 

HP227 ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMA MODELİ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA 
SİPROFLOKSASİNİN ANEVRİZMA GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 

HP228 VORİNOSTAT VE DOĞAL POLİFENOL KÜRKİMİN’İN SİNERJİSTİK KOMBİNASYONUNUN 
PAPİLLER TİROİD KANSER HÜCRELERİNDE APOPTOZU İNDÜKLEMESİNİN 
ARAŞTIRILMASI                                                                         

HP229 PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE SOMATOSTATİN RESEPTÖR TİP2  
EKSPRESYONUN İNCELENMESİ  
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HP 201:  MARMARA ÜNIVERSITESI PENDIK EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI’NDE C. DIFFICILE TOKSIN POZITIF OLAN 

HASTALARDA ROTAVIRUS/NOROVIRUS KOENFEKSIYONU PREVELANSININ ARAŞTIRILMASI                       

Uslu A M.*, Işık E.*, Kamaşak R.*, Öztürk T.*, İlki Akşit A.**                                 

** Marmara Üniversitesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı,* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencisi                   

Giriş ve Amaç: Akut gastroenteritler(AGE), çoğunlukla ishal, şiddetli karın ağrısı, kusma, bulantıyla seyreden, dünyada 

yaygınca görülen enfeksiyon hastalıkları arasında bulunmakta ve ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Akut 

gastroenteritlerin en sık karşılaşılan enfeksiyöz nedeni virüsler, bunu takiben bakteri ve parazitlerdir. Clostridium difficile bu 

etkenler içerisinde en yaygın görülen hastane ilişkili bakteri türüdür ve gram(+), anaerob, toksin üreten bir patojendir. 

AGE’nin %30-%70’inden sorumlu olduğu bilinen virüslerin başında Rotavirüs, Norovirüs gelmektedir. AGE patogenezinde 

önceden C. difficile'in virüslerle koenfeksiyonu hakkında vakalar rapor edilmiş olmasına karşın bu alandaki bilgiler sınırlıdır. 

Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde(MÜPEAH) C. difficile toksin (+) hastalarda 

Rotavirüs/Norovirüs koenfeksiyonu prevalansının araştırılması amaçlanmaktadır.                                                                

Gereç ve Yöntem: Deneysel olarak tasarlanan bu araştırmada, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren karın ağrısı, ishal şikayeti 

olan hastalardan C. difficile toksin araştırılması isteğiyle MÜPEAH Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen dışkı örnekleri 

toplanmıştır. Bu örneklerden, C. difficile toksin (+) ve C.difficile toksin varlığının saptanması için kullanılan Glutamat 

dehidrogenaz(GDH) tarama testi (+) olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Örnekler Rotavirus antijeni(DRG Instruments, 

Almanya) ve Norovirüs antijeni (RIDASCREEN, üçüncü jenerasyon, R-Biopharm, Almanya) saptanmak üzere ELISA yöntemiyle 

çalışılmıştır.                                

Bulgular: Çalışmamıza 27 adet C. difficile toksin (+), 21 adet C. difficile GDH(+) toplam 48 örnek dahil edilmiştir. C. difficile 

toksin (+) hastalarda %3,7 (n=1) Norovirus, %11,1 (n=3) Rotavirus; C. difficile GDH(+) hastalarda %4,76 (n=1) Norovirus, 

%19,0 (n=4) Rotavirus pozitif sonuç elde edilmiştir. Toplamda 48 C. difficile(+) hastada %4,16 (n=2) Norovirus, %14,5 (n=7) 

Rotavirus koenfeksiyonu prevelansı saptanmıştır.          

Sonuç: Bu çalışmada AGE patogenezinde rol oynayan ve enfeksiyon durumunda benzer semptomlar gösteren C. difficile, 

Norovirus ve Rotavirus etkenlerinin koenfeksiyon prevelansları incelenmiştir ve literatürdeki benzer çalışmaları destekler 

nitelikte sonuçlara varılmıştır. Özellikle hastanede yatan hastalarda C. difficile’nin etken olabileceği AGE tablosunun altında 

Norovirus, Rotavirus gibi viral etkenlerin de rol oynayabileceği gözlemlenmiştir.                      

Anahtar kelimeler: Gastroenterit, C. difficile, Norovirus, Rotavirus  

 

 

HP 202:   SEPSİS HASTALARINDA SOFA SKORU İLE PROKALSİTONİN ARASINDAKİ İLİŞKİ                                                

Akay H.B*, Bozkurt A*, Yılmaz Z.H*, Duman M*, Lazkan H.E* Karakurt S**                                                           

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, **Marmara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı  

Giriş ve Amaç: Sepsis, enfeksiyona karşı bozulmuş immün yanıtına bağlı oluşan yaşamı tehdit eden organ fonksiyon 

bozukluğudur. Prokalsitonin sistemik bakteri ve mantar enfeksiyonların tanısında kullanılan aynı zamanda doku hasarını 

gösteren biyolojik göstergedir. Sepsis hastalarında, PCT, CRP, laktat, nötrofil/lenfosit (N/L), nötrofil/trombosit(N/T) ile organ 

fonksiyon bozukluğunu gösteren Sequential Organ Failure Score (SOFA) arasındaki ilişkinin araştırılmıştır.      

Gereç ve Yöntem: Araştırma 2017-2019 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Dahili YBÜ’de 

sepsis tanısı almış 117 hastayla retrospektif olarak yapılmıştır. Hastalarda ilk 24 saatteki SOFA skoru ile prokalsitonin, CRP, 

N/L, N/T, laktat değerleri arasındaki ilişki ve mortaliteyi öngörmedeki etkileri araştırılmıştır. Veriler SPSS 25.0 programı ile 

analiz edilmiştir ve Ki-kare, korrelasyon analizi, Cross tabulation, bağımsız T testi, Mann-Whitney U testleri uygulanmış, 

p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.                               

Bulgular: Çalışmamıza yaş ortalamaları 63,6 ±17,3 yıl olan 117 hasta (%66,7 erkek n=78) dahil edilmiştir. 117 hasta arasında 

SOFA skoru, ex hastalarda (n=68) anlamlı olarak daha yüksektir (p=0.024) . PCT ve laktat ile SOFA arasında pozitif yönlü bir 

ilişki bulunmuştur. (PCT-SOFA p=0.033 Laktat-SOFA p=0.04) N/L ile SOFA arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. 

Cinsiyet ve mortalite arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.        

Sonuç: SOFA skoru ile saptanan doku hasarı; enfeksiyonun şiddeti ile doku perfüzyonundaki bozukluğu gösteren PCT ve 

laktat düzeylerinin artması ve N/L oranının azalması ile anlamlı olarak ilişkilidir ve mortalite artışı ile birliktedir.            

Anahtar Sözcükler: Sepsis, prokalsitonin, mortalite, YBÜ, laktat 
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HP 203:   BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARDA KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
ST258 PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI                                
Ünlü Ö.*, Ersöz BR.**, İstanbullu Tosun A.***, Demirci M.*                              
*Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, **Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 2, ***Medipol 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD                

Giriş ve Amaç: Klebsiella pneumoniae sekans tip 258 (ST258) kökenleri, çoklu ilaç direnci gösteren, invazif enfeksiyonlardan 
sorumlu tüm dünyada yaygın olarak bildirilen nozokomiyal bir patojendir. Kökenler arasında, virulans ve antimikrobiyal 
direnç genlerinin horizontal gen transferi mekanizmaları ile paylaşımı tedavi seçeneklerini sınırlandıran önemli bir sorundur. 
Dünyanın farklı bölgelerinde yapılmış çalışmalar bulunmasına rağmen, ülkemizde ST258 klonunun prevalansını araştıran bir 
çalışma bulunmamaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında, çalışmamızda İstanbul’da bir üniversite hastanesinin yoğun bakım 
ünitesinden izole edilen Klebsiella pneumoniane kökenlerinde ST258 klonunun prevalansının ve bu kökenlerin 
antimikrobiyal direnç durumlarının ortaya konması amaçlandı.             
Gereç ve Yöntem: Bir üniversite hastanesinde Kasım 2016 ile Aralık 2018 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde 
yatmakta olan hastalardan izole edilmiş olan 83 adet K. pneumoniae kökeni çalışmaya dahil edildi. Bakterilerin 
identifikasyonu VITEK2 otomatize sistemde, antimikrobiyal duyarlılık testleri ise Kirby Bauer’in disk difüzyon tekniği ile 
yapıldı. Antimikrobiyal duyarlılık test sonuçları EUCAST 2016 standartlarına göre yorumlandı. Kökenler arasında ST258 
klonunun varlığı real-time PCR metodu ile LightCycler 480 sistemi kullanılarak yapıldı.                                                                                             
Bulgular: Antimikrobiyal duyarlılık sonuçlarına göre 56 (%67) köken karbapenem dirençli olarak saptanırken, tüm kökenler 
ampisiline dirençli bulundu. Ayrıca, beta-laktam antibiyotikleri yerine tedavi opsiyonları olarak kullanılan trimetroprim-
sulfometoksazol, tigesiklin ve kolistin’e karşı direnç yüzdeleri sırasıyla %64, %39 ve %20 olarak saptandı.  Real-time PCR 
sonucunda, 83 K. pneumoniae kökeninin 15’inde (%18) ST258 saptandı. ST258 pozitif kökenler arasında, 8’i karbapenem 
dirençli ve 7’si karbapenem duyarlı bulundu. ST258 insidansı ve karbapenem direnci arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmadı (p> 0,05). Sekiz karbapenem dirençli ST258 pozitif kökenin 5’i (%62.5) test edilen tüm antibiyotiklere dirençli 
saptandı.                        
Sonuç: Ciddi enfeksiyonların nedeni olan ST258 klonu pozitif K. pneumoniae’nin Istanbulda da olduğu gözlendi. ST258 
pozitiflik insidansı karbapenem duyarlı kökenlerde daha yüksek bulundu ve ST258 varlığının, kolistin direncini arttırdığı 
görüldü. Bu klonların, moleküler metotlarla hızlı tespiti, çoklu ilaç dirençli kökenlerin takibi için kullanılabileceği ve etkili 
tedavi opsiyonlarının seçimi için klinisyenlere yardımcı olabileceği kanaatindeyiz.                     
Anahtar Kelimeler: Klebsiella pneumoniae, ST258, karbapenem 

 

 

 

HP 204:    CEP TELEFONUNUN YAYDIĞI ELEKTROMANYETİK ALANININ ACİNETOBACTER BAUMANNİİ’DE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Bekgöz B.*, Taş MB.*, Yılmaz A.* Yılmaz E. Y.* Yurttutan B.*, Aksu B.** İnhan-Garip A.*** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, , **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı , *** Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Antibiyotik direnci günümüzde küresel insan sağlığına, besin güvenliğine ve insan gelişimine yönelik en büyük 
tehditlerden biridir. Literatürde cep telefonu frekansında elektromanyetik alanların prokaryotlarda antibiyotik direnciyle 
ilişkisini irdeleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Araştırmamızın amacı, cep telefonlarının oluşturduğu radyo frekans 
elektromanyetik alanının (RF-EMF) antibiyotik direnci açısından önde gelen bir patojen olan Acinetobacter baumannii’nin 
antibiyotik duyarlılığı üzerindeki etkilerini tespit etmektir.           
Gereç ve Yöntem: RF-EMF kaynağı cep telefonu 1800 MHz ve 0.648 Watt/kg SAR değerindedir. RF-EMF’in antibiyotik 
duyarlılığına etkisini araştırmak için gentamisin duyarlı-imipenem dirençli iki Acinetobacter baumannii suşu kullanılmıştır. 
Suşlar 5 ml Mueller Hinton (MH) sıvı besiyerine pasajlanarak, 37°C de bir gecelik inkubasyonla üretilmiş sonrasında taze MH 
sıvı besiyerinde 108 KOB/ml olarak süspanse edilerek MH agar besiyeri yüzeyine yayılmıştır. Gentamisin ve imipenem 
antibiyotik diskleri aralarında 30 mm mesafe bırakılarak agar yüzeyine konulmuştur. Besiyerleri ile telefon aralarında 0 cm 
ve 10 cm uzaklık olacak şekilde yerleştirilmiştir. Deney, 37°C de 18 saatlik inkübasyon sırasında ilk 4 ve 6 saat boyunca ve 
son 4 ve 6 saat boyunca 30 dakika arama yapılıp, 30 dakika ara verilecek şekilde gerçekleştirilmiştir.  Plaklar incelenerek disk 
çevresindeki inhibisyon zonları ölçülmüş, EUCAST rehberindeki kriterlere göre değerlendirilmiştir.                 
Bulgular: Yapılan deneyler sonucunda, cep telefonundan 10 cm uzaklıkta gerçekleştirilen antibiyogram testlerinde ilk 4 ve 6 
saatlik aramalarda kontrole göre bir değişiklik görülmemiştir. Direkt temas (0 cm) halinde yapılan antibiyogramlarda ise ilk 4 
ve 6 saat ile son 4 ve 6 saatlik aramalarda gentamisin direncinin artma eğilimi gösterdiği saptanmıştır.               
Sonuç: Küresel sağlık önünde büyük bir tehdit olan antibiyotik direnci ve hayatımızın önemli parçası haline gelmiş cep 
telefonları arasındaki etkileşimlerin araştırılması, antibiyotik sonrası dönem tehdidine karşı atılması gereken önemli bir 
adımdır. Farklı uygulama sürelerinde deneylerin tekrarlanması ve gentamisin direncinin neden ve nasıl arttığının 
araştırılmasında cep telefonlarının etkilerinin belirlenmesi açısından yarar vardır.                      
Anahtar Kelimeler: antibiyotik direnci, elektromanyetik alan, radyo frekansı 
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HP 205:   MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ORGAN NAKLİ HASTALARINDAKİ 
ENFEKSİYONLARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ 
Demirel A.B.*,Taşcan D.*, Nuraydın E.*, Karadaş O.*, Ayşegül Karahasan** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 , ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: Organ nakli vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam 
doku veya organın nakledilmesi işlemidir. Günümüzde kalp, akciğer, karaciğer, pankreas ve böbrekler sıklıkla nakilleri 
yapılan organlardır. Çalışmamızda Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde böbrek ve karaciğer nakilleri 
sonrası görülen enfeksiyon oranları retrospektif olarak analiz edilmiştir.  
Gereç ve Yöntem: Autonomic Logistics Information System(ALIS) sistemi üzerinden  hastaların demografik bilgileri, nakil 
nedenleri ve tarihleri, seroloji ve moleküler test sonuçları alınarak  analiz edilmiş ve nakil sonrası gelişen enfeksiyonlar 
değerlendirilmiştir.  
Bulgular: Araştırmamıza 46 karaciğer,28 böbrek nakli hastası dahil edilmiştir. Karaciğer nakli hastalarının  %63(n=29)’ü erkek 
%37(n=17)’si kadın olup;  %51’ine kadavradan %49’suna canlı donörden nakil yapılmıştır. Kadın hastalarda bakteriyel 
enfeksiyonların görülme yerleri solunum yolu (4) ,idrar (3), periton (12), kan-kateter (9); erkek hastalarda  ise solunum yolu 
(1), idrar (4), periton (14), kan-kateter (14) olarak saptanmıştır. Kadın hastaların 11’i CMV viral yükü pozitif; erkek hastaların 
13’ü  CMV viral yükü, 1’i BK viral yükü pozitif bulunmuştur. Böbrek nakli hastalarının %43(n=12)si kadın %57(n=16)si 
erkektir. Nakledilen organların %89 (n=25)’u  canlı vericiden; %11 kadavradan(n=3) alınmıştır. Kadın hastalarda bakteriyel 
enfeksiyon görülme yeri idrar(2); erkek hastalarda idrar (4), periton (3) kan-kateter (3), yara-doku(5) olarak saptanmıştır. 
Kadın hastaların 6’sında CMV viral yükü; ,8’inde BK viral yükü;erkek hastaların 9’ unda CMV viral yükü, 3’ünde BK viral yükü 
pozitif olarak saptanmıştır.  
Sonuç: Organ nakli öncesinde ve sonrasında kullanılan immünosüpresif ilaçlar hastalarda infeksiyon gelişmesine neden 
olabilmektedir. Enfeksiyon oranları ve etkenlerinin yakından takip edilip gerekli tedavinin verilmesiyle morbidite ve 
mortalite oranları düşürülebilir.  
Anahtar Sözcükler: ransplantasyon, enfeksiyon, bakteriyel, viral 
 
 
 
 
 
 
HP 206:       KİSTİK FİBROZİS POLİKLİNİĞİNDE PSEUDOMONAS AERUGİNOSA  KONTAMİNASYONU VE MOLEKÜLER 
EPİDEMİYOLOJİSİ 
Akın C.*, Sarıoğlu E.*, Çakan A.*, Başcı A.B.*, Karahasan A.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: P. aeruginosa, kistik fibrozisli(KF) hastaların mortalite ve morbiditesinden ciddi oranda sorumlu olan bir 
mikroorganizmadır.  Bu çalışmada P. aeruginosa’nın klinik ortamdaki bulaş faktör ve risklerini, aynı ortamı kullanan 
hastaların zaman içinde geliştirdiği antibiyotik direncini moleküler yöntemlerle araştırmak ve hasta yakınlarının KF üzerine 
bilgi düzeylerini ölçmek amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: M.Ü Pendik EAH KF Kliniğinde takip edilen 120 hastadan 3 ay boyunca toplanan solunum örnekleri 
konvensiyonel yöntemlerle üretilip MALDI-TOF yöntemi kullanılarak tanımlandı. Antimikrobiyal duyarlılık testi EUCAST 
kriterlerine göre gerçekleştirildi. Genotipik benzerlik çoklu direnç geliştirmiş 37 hastadan birer örnek kullanılarak araştırıldı.  
DNA saflaştırma işlemi için GENMARK kiti ve genotipleme için ERIC-1 ve ERIC-2 primerleri kullanıldı. PCR ürünleri ethidium 
bromürlü %1,5 agaroz jelde görüntülendi. Hasta  ve hasta yakınlarına 24 soruluk anket uygulanarak demografik değişkenler 
ve KF enfeksiyonları hakkında bilgi düzeyi ölçüldü, analiz ki-kare testi kullanılarak yapıldı (p<0,05).  
Bulgular: Kasım 2018 ve Ocak 2019 arasında geçen süreçte 120 KF hastası dahil edilmiş, 1 hasta ankete katılmayı 
reddetmiştir. Katılımcıların %55,5’i kız, %44,5’i erkektir. Yaş aralığı 0-34, ortalama 10,49’dur. Geçtiğimiz yıl boyunca 
hastaların %50’si Pseudomonas aeruginosa’yla kolonize olmuştur. Kliniğimizde akut şiddetlenmelerde ilk tercih olan 
ceftazidime-amikasin kombinasyonuna  direnç giderek artmaktadır. Hastaların büyük çoğunluğu; hastalar arasında patojen 
geçişinin mümkün olduğunu ve enfeksiyonların maske kullanımı, el yıkama ve nebulizer temizliğiyle azaltılabileceğini 
bilmektedir. Sağlık çalışanları nebulizer eğitimi vermesine rağmen hastaların %35,3’ünün yedek nebulizeri yoktur. Anketi 
cevaplayanların %23’ü KF hastalarının klinikte bulunan diğer KF hastalarıyla yakın temastan kaçınması ve en az 2 metre 
mesafe bulundurması gerektiğini bildiğini belirtmiştir. Öte yandan genotipik inceleme  hastalar arasında çapraz enfeksiyon 
geçişininin olmadığı lehinedir. 
Sonuç: KF hastalarında enfeksiyonların önlenmesi ancak hasta ve yakınlarının bilinçli olmasıyla mümkündür ve sağlık 
çalışanlarının yeterli bilgilendirme yapması en önemli noktadır.  P.aeruginosa enfeksiyonlarının önlenmesi KF’li hastaların 
yaşam koşullarında büyük iyileştirmeler sağlayacaktır. 
Anahtar Sözcükler: P.aeruginosa, Kistik Fibrozis, Antibiyotik Direnci, Hastalık Bilinci 
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HP 207:      ANAEROP BAKTERİLERDEN CUTIBACTERIUM ACNES’ İN KLİNİK ÖRNEKLERDE DAĞILIMI VE ANTİMİKROBİYAL 
DİRENÇ DURUMU                                                                                                                                                                              
Konuşkan Ş.S.*, Egeli B.**, Tokuç E.***, Taner Z.***, Öztürk Bakar Y.***,  Bahar Tokman H.*** 
*İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp 1.Sınıf öğrencisi, **İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp 5.Sınıf öğrencisi, ***İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi 
Mikrobiyoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: Cutibacterium acnes, özellikle deri mikrobiyotasının kommensal bakterilerinden birisi olarak bilinmesine 
karşın, biyofilm oluşturma özelliği gibi virülans faktörleri aracılığıyla, invazif enfeksiyonlara da neden olabilecek önemli bir 
fırsatçı patojen olarak kabul edilmektedir. Bu enfeksiyonları başarıyla ortadan kaldırabilmek için, uzun süreli antibiyotik 
tedavisi ve bazen de ameliyat gereklidir. Çalışmamızda, deri ve yumuşak doku örneklerinde C. acnes' in sıklığını ve 
antibiyotik direnç durumunu belirlemeyi amaçladık. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………                                                                                                                             
Gereç ve Yöntem: Mart 2016 - Nisan 2019 tarihleri arasında, hastanemizin çeşitli kliniklerinde yatan hastalara ait olan ve 
aerop / anaerop kültür yapılması istenen biyopsi örnekleri, cerahat, aspirasyon örnekleri ve vücut sıvıları Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarlarında çalışıldı. Örnekler, %5 koyun kanı ve K1 vitamini ile 
zenginleştirilmiş Schaedler agar ve sıvı tiyoglikolat besiyerlerine ekilerek anaerobik koşullarda en az 72 saat inkübe edildi. 
Yalnızca anaerop ortamda kabarık mat koloniler şeklinde üreyen, Gram pozitif, spor oluşturmayan ve kısa dallanmalar 
yapan, katalaz ve indol pozitif koloniler MALDI-TOF MS ile C. acnes olarak tanımlandı. Üreyen C. acnes izolatlarının penisilin 
G, ampisilin + sulbaktam, sefoksitin, klindamisin, tetrasiklin ve rifampisin’e duyarlılıkları,,E-test,,(BioMerieux),,ile,,belirlendi.                                                                                                                          
Bulgular: C. acnes, çalışmaya alınan 208 vücut sıvısının 2’sinde (%0.96),460 biyopsi örneğinin 21 inde  (%4.56),311 
aspirasyon örneğinin  9 ‘unda (%2.89) ve 801 cerahat örneğinin 32 ‘sinde(%4)üredi. 64 C. acnes kökeni penisilin, 
ampisilin+sulbaktam, sefoksitin ve rifampisin’e duyarlı bulundu. Buna karşılık, klindamisine dirençli 14 (%21.8) (MIC90: 32 
mg/L) ve tetrasikline dirençli 6 (%9.37) (MIC90: 4 mg/L),,köken,,saptandı. …………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                                                          
Sonuç: Çalışmamızda C.acnes en sık biyopsi örneklerinden izole edilmiş, bunu cerahat örnekleri izlemiştir. Klinik 
örneklerdeki dağılımının  % 4. 5 oranında olduğu saptanmıştır. Günümüzde, biyofilm yapma yeteneği ile öne çıkan C. 
acnes’in, enfeksiyonlardaki sıklığı ile direnç profili göz önünde bulundurularak, tedavi politikalarının düzenlenmesi ve daha 
kapsamlı araştırmalara yer verilmesi gerektiği,,kanaatindeyiz. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                                               
Anahtar Sözcükler: Cutibacterium acnes, Klinik örnekler, Antimikrobiyal direnç. 

 
 
HP 208:     ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR EĞİTİM HASTANESİNİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ SAĞLIK BAKIMI İLİŞKİLİ KAN 
AKIM ENFEKSİYONU BULUNAN HASTALARDA ÜREYEN ACINETOBACTER BAUMANNII KOMPLEKS İZOLATLARININ 
ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK DURUMLARI 
Evci M.U.*, Baylan O.**, 
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi, **Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Özellikle yoğun bakım ünitelerinde çok ilaca dirençli (ÇİD) ve mortalite oranları yüksek hastane 
enfeksiyonlarına yol açan Acinetobacter baumannii, Gram negatif, hareketsiz, oksidaz negatif, non-fermentatif bir 
bakteridir. Bu çalışmada, 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında, üçüncü basamak bir eğitim ve araştırma 
hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen 53 Acinetobacter baumannii kompleks 
izolatının antibiyotik direnç paternlerinin retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan kan akımı enfeksiyonu şüphesi ile alınan kan kültürleri, 
BACT/ALERT® 3D (bioMérieux, Fransa) kan kültür sisteminde inkübe edildi. Üreyen Acinetobacter türlerinin 
tanımlanmasında ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesinde VITEK 2 (bioMérieux, Fransa) otomatize identifikasyon ve 
duyarlılık sistemi kullanıldı. Meropenem, siprofloksasin, amikasin, gentamisin, kolistin ve trimetoprim-sulfametoksazol 
duyarlılıklarının belirlenmesinde EUCAST, piperasilin/tazobaktam ve seftazidim duyarlılıklarının belirlenmesinde CLSI 
ölçütleri esas alındı. Tigesiklin için CLSI ve EUCAST tarafından onaylanmış minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) sınır 
değeri olmadığından FDA’nın Enterobacteriaceae için önerdiği MİK değeri dikkate alındı. 
Bulgular: Hastaların 37 (%69.8)’si erkek, 16 (%30.2)’sı kadındır. Antibiyotiklerin duyarlılık yüzde oranları sırasıyla kolistin 
(%98.1), tigesiklin (%94.3), gentamisin (%50.9), trimetoprim/sülfametaksazol (%32.1), amikasin (%34.0), meropenem 
(%17.0), siprofloksasin (%15.1), seftazidim  (%13.2) ve piperasilin/tazobaktam (%11.3) olarak saptanmıştır. İzolatların %20.8 
(n=11)’inin ÇİD, %68.2 (n=34)’sinin yaygın ilaca dirençli (YİD) izolat oldukları anlaşılmıştır. Tüm ilaçlara dirençli (TİD) izolat 
saptanmamıştır. 
Tartışma ve Sonuç: Test edilen antibiyotikler arasında en duyarlı olanlar, kolistin (%98.1) ve tigesiklindir (%94.3). 
Karbapenem ve florokinolonlarda %80’in üzerindeki direnç oranları ve ÇİD ile YİD izolatların toplamının %85’e ulaşmış 
olması, A.baumannii izolatlarındaki antibiyotiklere direnç sorununun boyutunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 
Hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yatan ve kan akımı enfeksiyonu bulunan hastaların mortalite oranlarını 
düşürebilmek için kurumların antibiyotik duyarlılık sürveyanslarını yaparak kendi antibiyotik direnç oranlarını ortaya 
koyması, hastaların ampirik tedavisinde ve uygun tedavi protokollerin belirlenmesinde klinisyenlere yol gösterecek ve direnç 
gelişimini önleyici önlemlerin alınmasında faydalı olacaktır.      
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Ünitesi, Kan Akım Enfeksiyonları, Acinetobacter baumannii 
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HP 209:      ACİL SERVİSE GÖĞSÜNDE RAHATSIZLIK ŞİKAYETİYLE BAŞVURAN ERİŞKİN HASTALARDA, AĞRIYA VE HASTAYA 
DAİR BAŞVURU ÖZELLİKLERİNİN AKUT KORONER SENDROM TANISI KOYMA YÖNÜNDEN DEĞERLİLİKLERİ 
Demir S.*, Eryılmaz M.S.*, Özel B.*, Bozkurt S.*, Akoğlu H.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  3. Sınıf Öğrencisi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı  
 
Giriş ve Amaç: Göğüs ağrısı acil servis (AS) başvurularının en sık ikinci nedenidir. Bunların 1/3’ü akut koroner sendromdur 
(AKS). AKS, aort diseksiyonu ve pulmoner embolizm, AS tanısında mevcut tanısal koşullardaki en ciddi rahatsızlıklardır. 
Hekimin klinik deneyimlerine, elektrokardiyografi (EKG) ve biyokimyasal parametrelere rağmen akut MI’lı hastaların %2-5’i 
AS’den uygunsuz biçimde taburcu edilmektedir. Bu çalışma AS’ye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların bir convenience 
örnekleminde başvuru belirtileri ve özelliklerinin AMI tanısındaki tanısal değerliliğini prospektif olarak belirlemeyi 
amaçlamaktadır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmacıların AS’de veri topladığı aralıklar boyunca, AS’ye göğüs rahatsızlığı şikayetiyle başvuracak 
olan  ve çalışmaya alım kriterlerini karşılayan tüm hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada 65 hasta toplanmış olup, 
çalışma minimum 170 hastaya ulaşana kadar sürdürülecektir Hastalardan, Demografik ve Vital veriler, Komorbiditeler, Hasta 
ve Aile öyküsü, TnT düzeyi, EKG fotoğrafı ve göğüs ağrılarının özellikleri toplanmış olup, bu verilerle TIMI ve Heart skorları 
hesaplanmıştır. Mortalite, yatış, Anjiyo sonuçları ve AS son tanılarına sistemden bakılmıştır. Veriler IBMSPSSv22.0 
programında analiz edilmiş, p<0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Çalışmamıza katılan 65 hastadan 13 tanesiyle sağlıklı iletişim kurulamamıştır (%20). Hastaların 34’ü (%52,3) 
kadındır. Popülasyonda 58 kişiden sigara içip içmediğinin cevabı alınmış ve 25’ininb(%38,5) sigara kullandığı öğrenilmiştir. 
TnT değeri 42’nin üstünde olan 18 hastanın 16’sı daha önce benzer ağrı tecrübe etmiştir (%88,9, p=0,017). 65 hastanın 10’u 
(%17,2) Acil tıpta AKS tanısı almıştır. Bu 10 hastadan 7’sinin TnT değeri 42’nin üstündedir(p=0,035). AKS tanısı alan 10 
kişiden 7’si 45-65 yaş arasındayken 3’ü 65 yaşın üstündedir (p=0,035).  
Sonuç: Sayısal verilerde yer almasa da en en önemli sonuçlarımızdan biri, hastalara göğüs ağrısının türünü sorduğumuzda, 
kendilerini yönlendirmediğimiz sürece bir yanıt verememiş olmamalarıdır. TnT değeri’nin 42’nin üstünde olması AKS 
tanısında önemli bir kriterdir. 
Anahtar Kelimeler: Göğüs Ağrısı, AKS, Acil Tıp 
 
 

 

 

HP 210:   YETİŞKİN EPİLEPSİ HASTALARINDA METABOLİK SENDROMUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİYET-EGZERSİZ  

PROGRAMININ NÖBET KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ 

Kargıoğlu F.*,Berber B.*,Avcı F.*,Güneş Ş.*,Erdem Z.*,Aydın H.B.**, Çil M.**, Midi İ.***       
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, **Marmara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ***Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: Anti-epileptik ilaç kullanan epileptik hastalarda yapılan çalışmalar, ilaçların lipid anormallikleri, insülin 
direnci, kilo artışı gibi birçok metabolik bozukluğa yol açtığı ve kardiyovasküler hastalık riskini artırdığını ortaya koymaktadır. 
Hastalar, egzersizin nöbetleri tetikleyeceğini düşündüklerinden, sedanter yaşamı tercih etmektedir. Geliştirilmiş egzersiz ve 
diyet alışkanlıkları epilepsi tedavi sürecinde tamamlayıcıdır. Araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesi Pendik EAH Nöroloji 
Epilepsi polikliniğinde takipli hastalarda metabolik sendrom ve EKG değişikliklerini saptamak; insülin direnci saptanan 
ve/veya kolesterol değerleri yüksek bulunan, VKİ>25 kg/m2 olan hastalarda kişiye özel verilen diyet-egzersiz programının 
nöbet seyrine etkisini değerlendirmektir. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmamız deneysel tiptedir. Nöroloji, Diyetetik, Kardiyoloji ve Spor Fizyolojisi Anabilim Dallarıyla 
mutidisipliner olarak yürütülmüştür. Epilepsi polikliniğine gelen hastalardan uygun görülenler rastgele seçilmiş, ön-
değerlendirme formu ve antropometrik ölçümleri yapılmış, kan tahlilleri ve EKG çektirilmesi istenmiştir.  Metabolik sendrom 
riski taşıyan bir gruba diyetisyenler tarafından; insülin direnci, kolesterol değerleri, VKİ gibi parametreleri düzenlemeye 
yönelik kişiye özel diyet programı ve hafif egzersiz başlatılmış, diğer gruba ise bunlar uygulanmamıştır. Çalışma bir yıllık 
planlanmış olup, analiz ve raporlamaların 3 aylık periyotlarla yapılması öngörülmüştür. Uygulanan programın nöbete 
etkisinin ilk kontrolü 27 Nisanda yapılacaktır. Tanımlayıcı bulgular sayı-yüzde şeklinde verilmiştir. Mann-Whitney-U,Kruskal-
Wallis Testi, sürekli değişkenlerin ilişkisini incelemek amacıyla Spearman-Korelasyon analizi yapılacaktır. 
Bulgular: Hastaların (n=45), %53,4’ü (n=24) kadın, %46,6’sı (n=21) erkektir. Hastaların %24,3’ünün metabolik sendromu 
olup, VKİ sınıflandırmasına göre %16,2’si normal, %48,6’sı fazla kilolu, %35,1’i obezdir. Politerapi alan hastaların 
%36,0’sında, monoterapi alanlarınsa %25,0’inde insülin direnci saptanmıştır. Hastalarda saptanan EKG anormallikleri, sinüs 
aritmisi veya iskemi bulguları şeklindedir. Diyet-egzersiz başlanmış hastaların takipli olduğu doktorlarının hastaların nöbet 
sıklıklarının azaldığı yönündeki gözlemleri tarafımıza iletilmiştir. Ancak, diyet-egzersiz verilen 13 hastanın ölçümlerindeki ve 
nöbet sıklıklarındaki değişimler 3-aylık sürecin bitiminde değerlendirilecektir. 
Sonuç: Veri toplama aşaması devam etmekte olup, yalnızca ulaşılan ön bulgulara yer verilmiştir. Epilepsi polikliniğinde 
sıklıkla hastaların nöbet çizelgeleri üzerinde durulurken, hastaların kardiyovasküler risklerinin değerlendirilmesi açısından 
farkındalığın arttırılmasının gerekliliği vurgulanmak istenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: epilepsi, metabolik sendrom, EKG, diyet  
 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 19. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi  

~ 48 ~ 
 

HP 211:    TİROİDEKTOMİ SONRASI HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ                         
Elmas A.*, Aydın A.*, Sağır TS.*, Çevik A.*, Uzuner A.**                     
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.Sınıf Öğrencileri, ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi                                                       
 
Giriş  ve  Amaç:  Tiroidin bir bölümü veya tamamının çıkartılması anlamındaki tiroidektomi, tüm dünyada yaygın olarak 
uygulanmaktadır. Ameliyat sonrası metabolik/non-metabolik sorunlar, tiroid düzeylerinin düzenlenmesi ve uzun süreli ilaç 
kullanımı hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Tiroid cerrahisinin yaşam kalitesine etkisi hakkındaki 
araştırmalar az sayıdadır. Bu çalışmanın amacı, tiroidektomili hastaların yaşam kalitesini ve etkileyen faktörleri araştırmaktır.   
Gereç  ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmaya;  S.B.M.Ü.Pendik EAH cerrahi, dahiliye, endokrinoloji, aile hekimliği 
polikliniklerine gelen tiroidektomili hastalar dahil edilmiş; ulaşılan 150 hastanın 110’undan dönüş alınmıştır. Katılımcılara 
WHO yaşam kalitesi ölçeği(WHOQOL-BREF) ve tiroidektomi sonrası yaşam kalitesini etkileyen faktörlerle hastanın görüşleri 
sorularını kapsayan anket formu yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulanmıştır. Veri analizi SPSS v20.0 programında yapılmış, 
sıklık dağılımları ve karşılaştırmalı analizlerde ki-kare, t-testleri kullanılmış; p<0,05 istatistiksel anlamlı kabul edilmiştir. MÜTF 
etik kurulu onayı alınmıştır.                            
Bulgular: Katılımcıların %61,8’i (n=68) kadın, %38,2’si (n=42) erkektir. Yaş ortalaması 44,7±13,6 (20-78)’dir. Son tiroid 
testleri regüle hasta sıklığı %44,5’tir (n=49). Diğer kronik hastalık sıklığı %67,3’tür (n=74). Hastaların %66,4’ünde (n=73) 
sürekli ilaç kullanımı sorun oluşturmaktadır. Hastaların %41,8’i (n=46) ameliyat sonrası yaşamının olumsuz etkilendiğini 
belirtmiştir. Ameliyat sonrası komplikasyon sıklığı %37,3’tür (n=41). Ameliyat sonrası sosyal ilişkiler (%43,6; n=48) ve beden 
imajı (%34,5; n=38), en olumsuz etkilenen yaşam alanlarıdır.  %74,5 (n=82) yaşam kalitesinin iyi olmadığını düşünmektedir; 
%32,7’si (n=36) yaşamını sürdürebilmek için fazla tıbbi-tedaviye gereksinim duyduğunu belirtmiştir. Ekonomik durumu iyi, 
eğitim düzeyi yüksek, sosyal destek sistemleri yeterli ve tiroid testleri regüle olanların yaşam kalitesi; olmayanlara göre daha 
iyidir (t-testi, p=0,001; 0,001; 0,01; 0,001). Komplikasyon geçirenlerin yaşam kalitesi daha kötüdür (p=0,001). Cinsiyet ve 
operasyon türü ile yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p=0,16; 0,87).                  
Sonuç: Tiroidektomi sonrasında; sosyodemografik özellikler, devamlı ilaç kullanma zorunluluğu ve geçirilen 
komplikasyonlarla ilişkili olarak hastaların yaşam kalitesinin azaldığı  görülmektedir. Uzun dönem yaşam beklentilerinin 
yüksek olduğu düşünüldüğünde; tiroidektomili hastaların morbiditelerinin araştırılıp  yaşam kalitesinin iyileştirilmesine 
ilişkin izlem yapılması ve danışmanlık verilmesi önerilebilir.                                               
Anahtar,Kelimeler:tiroidektomi,,yaşam,kalitesi,,WHOQOL-BREF 
 
 
 
 
HP 212:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ PSİKİYATRİ  SERVİSİNDE YATMIŞ HASTALARIN RUHSAL 
TRAVMA DURUMLARININ, SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VE TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Kekeç R.*   Örtlek A.*   Kuşcu MTN.*   Karaca Z.*    Kaynar R.* Dönmez  M.**   Topçuoğlu V.*** 
*Marmara Üniversitesi Dönem III Öğrencisi, **Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri  ***Marmara 
Üniversitesi Psikiyatri AD   
 
Giriş ve Amaç: Dünyada ve ülkemizde yeti yitiminin en önemli nedeni psikiyatrik bozukluklardır. . Psikiyatrik bozukluklarda 
etkin tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi için bozuklukların yaygınlığının, demografik özelliklerinin ve risk etkenlerinin 
saptanması gerekmektedir. Bu araştırmada serviste yatarak tedavi görmüş hastaların ruhsal tanıları, sosyodemografik 
özellikleri ve yatış süreleriyle travma öykülerinin ilişkisi araştırılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Retrospektif, tanımlayıcı tipteki araştırmada Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
psikiyatri yataklı servisinde 2018 yılı içinde yatmış olan tüm hastalar  
örneklem olarak belirlenmiştir. Hastaların bilgileri Origo üzerinden hasta dosyalarından  
incelenerek sosyodemografik veri formuna kaydedilmiştir. Hastaların ruhsal travma durumları ise telefonla aranarak 
‘’Kocaeli Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeği’’ aracılığıyla değerlendirilmiştir. Veriler SPSS’de analiz edilmiştir. Anlamlılık 
değeri  p<0,05 alınmıştır. 
Bulgular: Örneklemimizi oluşturan 161 hastadan 143’ünün sosyodemografik bilgilerine ulaşıldı; 79’una ölçek uygulanabildi. 
Katılımcıların %50.3’ü (n=72) erkek, %49.7’si (n=71) kadındır; %51’i (n=73) evli, %25,9’u (n=37) bekar, %11,2’si (n=16) 
boşanmış, %4,9’u (n=7) duldur; %7’sinden (n=10) bilgi edinilememiştir. Hastaların %75’i (n=93); kadınların %93’ü(n=60) ve 
erkeklerin %55’i(n=33) çalışmamaktadır. Tanılarda ilk sırayı %34.8 (n=47) oranla majör depresyon almaktadır. İntihar 
düşüncesi olan %64 (n=77)’lük hasta grubunun  %71 (n=55)’i en az bir kez intihar girişiminde bulunmuştur. Yaşanan 
travmalarda %66.2’yle (n=51) deprem ilk sıradadır. En sık görülen travmalar anksiyete bozukluklarında ve bipolar bozuklukta 
çocukluk travması; OKB ve majör depresyonda deprem; şizofrenide çok sevilen bir yakının kaybıdır. Katılımcıların 
%11,2’sinde (n=16) anksiyete bozukluğu vardır ve bu hastaların %50 (n=6)’si trafik kazası geçirmiştir (p<0.05). 
Sonuç: Farklı ruhsal bozukluklarda farklı travma türlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Ancak tüm hastalar dikkate 
alındığında depremin en sık bildirilen travma olması dikkat çekicidir. Depremin ülkemizde ruhsal bozuklukları olan hastalar 
arasında önemli bir sorun olduğu unutulmamalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Ruhsal bozukluk, travma 
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HP 213:  TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU YETİŞKİN HASTALARIN GLİSEMİK KONTROL DURUMU VE TİP D KİŞİLİK ÖZELLİĞİYLE 
İLİŞKİSİ                                                    
Atici  F.*, Biçkici AB.*, Binatamir RY.*, Özyıldırım N.* Topuzoğlu A.**                            
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 *, ** Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı ABD                                    

Giriş ve Amaç: Diyabetli hastalarda ilaç tedavisi ile sıkı glisemik kontrolün sağlanması her zaman mümkün olmamaktadır. 
Tanı, tedavi ve takip yöntemlerindeki önemli gelişmelere rağmen diyabet tedavisindeki amaçlara ulaşmadaki bu başarısızlık 
diyabetli hastalarda glisemik kontrolü etkileyen değiştirilebilen ve değiştirilemeyen farklı etmenlerin araştırılmasına neden 
olmaktadır. Kişilik, sağlık ve hastalık sürecini etkileyen davranışları ve alışkanlıkları belirlemede önemli role sahiptir. 
Araştırmanın amacı ‘distresli kişilik’ olarak da bilinen D tipi kişiliğe sahip bireylerde, glisemik kontrol ile tip D kişilik 
arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.             
Gereç ve Yöntem: Olgu kontrol tipindeki araştırma Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel 
Dahiliye Polikliniklerinde yapılmıştır. Yapılan ankette sosyodemografik bilgiler ile tüm katılımcılara tip D kişiliğinin 
değerlendirilmesi amacıyla DS14 ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23.0 programıyla analiz edilerek sıklık 
dağılımları, Ki-Kare, Mann-Whitney-U testleri yapılmıştır. Hesaplamalarda p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Araştırmaya katılan 121 kişinin, %78,5’i (n=95) kadın, %21,5’i (n=26) erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 
54,23’tür. Katılımcıların %25’inin (n=30) komplikasyonu bulunmamakta, en az bir komplikasyonu bulunanlar %74,2’sini 
(n=90) oluşturmaktadır. Katılımcıların % 33,1’i(n=40) tip D kişiliği taşımaktadır. Tip D kişiliğine sahip katılımcıların %67,5’i 
(n=27) kötü glisemik kontrole sahiptir (p>0,05). Tip D kişilik ile egzersiz yapma, diyete uyma ve ilaçları düzenli kullanma 
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Başka bir kronik hastalığın bulunmasıyla glisemik kontrolün kötü olması 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). 10 yıl ve daha uzun süredir diyabet hastası olan katılımcılarla kötü glisemik 
kontrol arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Diyabeti ciddi bir sağlık problemi olarak görmek, diyabetin hayatı 
olumsuz yönde etkilediğini düşünmek ve iyi glisemik kontrol arasında anlamlı bir sonuç bulunamamıştır (p>0,05). Düzenli 
egzersiz yapmak, diyabet için kontrollere düzenli olarak gitmekle iyi glisemik kontrol arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p>0,05).                                         
Sonuç: Araştırma sonucunda, DS14 ölçeğine göre, tip D kişiliğine sahip olmak ve glisemik kontrol arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır.                                    
Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, glisemik kontrol, tip D kişilik 

 

 

HP 214:   DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI HASTALARDA OLUMSUZ YAŞAM OLAYLARI İLE 

ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK VE DUYGUSAL YILMAZLIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ                                        

Özkan G.S.*Çalışkan M.*Akpunar Ş.*Tavan M.*Arman A.R.**                                        

Marmara,Üniversitesi,Tıp,Fakültesi,Dönem,3,Öğrencileri*, Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı **                   

Giriş ve Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocuk ve ergen hastalarda sık görülmektedir. DEHB tanılı 

hastalar daha fazla olumsuz yaşam olaylarıyla karşılaşabilmektedir. Bu durum hastaların zorlayıcı olaylar karşısında 

hissettikleri yoğun duygularla baş etme becerilerini etkileyebilmektedir. Benzer şekilde bu hastalıkta üstbilişsel farkındalık 

düzeyleri de etkilenmekte; üstbilişsel farkındalık düzeylerinin yüksek olmasının; tedavi ve takip sürecini olumlu 

etkileyebileceği, olumsuz yaşam olaylarıyla karşılaşmayı azaltabileceği ve baş etme becerilerini arttırabileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmada DEHB tanılı hastaların karşılaştığı olumsuz yaşam olayları sıklığı ile üstbilişsel farkındalık ve 

duygusal yılmazlık düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.           

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya aralık 2018-mart 2019 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde takipli 7-14 yaş grubundaki DEHB tanılı hastalarla, yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş 

herhangi bir ruhsal hastalığı olmayan çocuk ve ergenler dahil edilmiştir. Veriler Spss 20.0’le analiz edilmiş;T testi ve Mann 

Whitney U testi kullanılmıştır.                              

Bulgular: Çalışmanın örneklemini 22 hasta ve 18 kontrol oluşturmaktadır. Hasta grubunu oluşturan hastaların 8’i kız (%36,4), 

14’ü erkek (%63,6) olup; yaş ortalaması 10,0±1,8 idi. Kontrol grubunda ise 7 kız, 11 erkek bulunmakta, yaş ortalaması 

11,8±2,2 idi (cinsiyet için p=0.870, yaş için p=0.008). Hasta grubunda olumsuz yaşam olayları ölçeği ortalaması 1,03±1,06 

iken, kontrol grubunda 1,06±1,09 idi (p>0.05). Üstbilişsel farkındalık ölçeği ortalaması hasta grubunda (11,05±5,65), kontrol 

grubuna (17,12±3,79) göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Duygusal yılmazlık ölçeği 

hassasiyet, iyileşme ve bozulma alt puan ortalamaları hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede yüksek olarak saptandı (p<0.05).                            

Sonuç: Hasta ve kontrol grubu arasında olumsuz yaşam olaylarıyla karşılaşma açısından istatistiksel olarak farklılık 

saptanmazken; hasta grubunda üstbilişsel farkındalık ve duygusal yılmazlık düzeylerinin daha düşük olduğu saptanmıştır. 

Hastaların üstbilişsel farkındalık ve duygusal yılmazlık düzeylerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılmasının uygun olacağı 

düşünülmüştür.                                      

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, çocuk, ergen, olumsuz yaşam olayları, üstbilişsel farkındalık, 

duygusal yılmazlık 
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HP 215:   EVALUATION OF FACTORS AFFECTING THE HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE OF CHRONIC RENAL FAILURE 

PATIENTS RECEIVING HEMODIALYSIS TREATMENT IN NORTHERN CYPRUS                                                                               

Hassan M. *, Pastırmacıoğlu E.*, Çakır G.*, Canatan A.N.*, Yorgancı S.*, Cumaoğluları Eker Ö.*, Eker T.**                                                                                                                                                                                                                              

*Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine, TRNC, **Gazimağusa State Hospital, TRNC 

 

Introduction: Health related quality of life (HR-QoL) is increasingly being recognized as an important predictor of mortality 

and morbidity in end stage renal disease (ESRD) patients receiving hemodialysis (HD). The goal of this study was to obtain 

HR-QoL scores using the Kidney Disease and Quality of Life questionnaire (KDQOL-36) and to assess the factors affecting 

HR-QoL in ESRD patients receiving HD.                             

Methods: A multicentre cross-sectional study was performed using the KDQOL-36 for the assessment HR-QoL of ESRD 

patients receiving HD in Northern Cypriot (TRNC) state hospitals. All patients were included to this study according  to  

inclusion-exclusion  criteria.  Spearman  Correlations  and  Multiple  linear  regression  using  stepwise method were carried 

out to identify predictors of HR-QoL. Nonparametric tests were used to determine significantly (p<0.05)  associated  

variables.  Ethical  approvals  were  recieved  from  TRNC  Ministry  of  Health  and  Eastern Mediterranean University 

Research and Publication Ethics Boards. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                                       

Results: 138 participants were recruited in this study, corresponding to 85.1% of the total population. Participants had a 

mean age of 66.49 ± 13.353 and 65.2% of them were male. The population had low scores on most dimensions of quality of 

life, mainly Burden of Disease, Physical and Mental Components. Particularly females, unemployed patients, and patients 

with more comorbidities had comparatively significantly lower scores (p=0.003, p<0.001, and p=0.005 respectively). 

Spearman revealed multiple significant moderate correlations between sociodemographic data, laboratory variables, and 

scores. Multiple Linear Regressions identified gender (p=0.006), total number of comorbidities (p=0.005), age (p<0.001), 

and patient care (p=0.019) as significant predictors of HR-QoL domains. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…                                                                                                                                                                                                        

Conclusion:  This  study  has  shown  that  the  quality  of  life  of  hemodialysis  patients  was  highly  impaired.  We 

recommend healthcare providers to give more attention to ESRD patients who are unemployed and have multiple 

comorbidities, as they are at a higher risk of having impaired HR-QoL. Lastly, HR-QoL must be routinely documented and 

targeted interventions implemented.                                         

Keywords: Hemodialysis, Quality of life, KDQOL-36 

 
 
 
HP 216:   IN-VITRO-FERTİLİZASYON TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA ANKSİYETE DÜZEYİNE ANESTEZİ DOKTORUNUN 
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI                                                                              
Öztürk G.*, Melek E.C. *, Ötegen A.*, Kahraman B.*, Ilgın C.**, Yoldemir T.***, Saraçoğlu A.**** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD, ***Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, ****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD 
 
Giriş ve Amaç: In Vitro Fertilizasyon (IVF) tedavisi infertil çiftlerde uygulanan bir yardımcı üreme tekniğidir. Dünya Sağlık 
Örgütü raporlarına göre infertilite, tüm dünyada 50 ial 80 milyon kadını etkilemektedir. IVF tedavisi gören hastaların 
yaşadığı umutsuzluk anksiyetenin şiddetini belirlemektedir. Anksiyete belirli bir düzeye kadar işlevsel olmakla birlikte, 
yüksek preoperatif anksiyete düzeyi artmış anestezik gereksinimi ile ilişkili bulunmuştur. Anksiyete düzeyinin azaltılabilmesi 
için hastaların psikolojik ve farmakolojik olarak uygun şekilde cerrahiye hazırlanmaları gerekmektedir. Bu çalışmada 
anestezistlerin IVF için cerrahi geçirecek hastalara ait perioperatif anksiyete konusunda farkındalığının araştırılması 
amaçlanmıştır.                  
Gereç ve Yöntem: Etik kurul onamının ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde IVF tedavisi 
alan gönüllü 42 hasta ve 33 anestezist çalışmaya dahil edilmiştir. Preoperatif hasta anketinde katılımcılara 14 adet 
sosyodemografik, 5 adet likert ölçekli soru sorulmuş; sonrasında Beck Anksiyete Ölçeği uygulanmıştır. Hastalara uygulanan 
postop anketteyse 9 adet soru sorulmuş olup bunlardan 7’si likert ölçekli, 2’si açık uçludur.Anestezistlere uygulanan 
anketimizde 5 adet sosyodemografik, 7 adet likert ölçekli ve 12 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Sonuçlar Stata 15.1 
programı kullanılarak Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Spearman ,Ki kare ve Fisher's exact testi ile analiz edilmiştir. 
Bulgular: Hastaların %47.62’si ilkokul, %14.29’u ortaokul, %16.67’si lise ve %21.43’ü üniversite mezunuydu, %95,4’ü farklı 
nedenlerle daha önce anestezi almıştı. Öğrenim durumuyla hastaların anksiyete düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p=0,20). Hastaların preoperatif ve postoperatif anksiyete düzeyleri arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır(p 
=0.0315). Araştırmaya katılan doktorların %51.52’si kadın, %48.48’i erkek olup, %81,25’i anestezi sırasında anksiyeteye bağlı 
oluşan komplikasyonlarla başetme konusunda kendisini hazır hissetmekteydi. Doktorların anksiyete farkındalığı arasında 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0.72).           
Sonuç: Sonuç olarak preop dönemde operasyona anksiyeteyle giren hastaların postop dönemde de kaygı düzeylerini 
koruduğu ve anestezistlerin yöntemlerini etkilediğini görmüş olduk. Ancak postoperatif dönemde anksiyetenin devam etmiş 
olmasının herhangi bir demografik veriyle ilişkili olmamasının hala tartışmalı olduğu görülmektedir.                  
Anahtar kelimeler: anksiyete, anesteziyolojist, in-vitro-fertilizasyon 
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HP 217:   TAKAYASU ARTERİT’Lİ HASTALARDA HASTALIK ALGISININ İNCELENMESİ VE İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKTÖRLERİN 
BELİRLENMESİ                   
Erdal S.*, Gür M.B.*, Kılıçarslan A.*, Nalbantoğlu B.*, Yıldırım M.*#, Mumcu G.**, Direskeneli H*** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi   **Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimi ve Teknolojileri ABD,   *** Marmara Üniversitesi 
İç Hastalıkları ABD                                                   

Giriş ve Amaç: Takayasu arteriti büyük damarları etkileyen kronik, inflamatuar bir vaskülittir. Hastalık algısı ise bireyin 
hastalığı konusundaki inançlarını, beklentilerini ve semptomlarına yönelik görüşlerini tanımlamaktadır. Bu araştırmanın 
amacı, Takayasu arteriti olan hastalarda hastalık aktivitesi ile hastalık algısı arasındaki ilişkinin incelenmesidir.                      Gereç ve Yöntem:  Bu kesitsel araştırmaya Takayasu Arteriti olan 53 hasta (K/E: 48/5; yaş: 42,8±13,9 yıl; hastalık süresi: 7,5±5,1 yıl) katıldı. Veriler klinik muayene ve hasta-kaynaklı ölçekleri içeren yapılandırılmış bir anket formu ile toplandı. Hastalık aktivitesi için 
Gereç ve Yöntem:  Bu kesitsel araştırmaya Takayasu Arteriti olan 53 hasta (K/E: 48/5; yaş: 42,8±13,9 yıl; hastalık süresi: 
7,5±5,1 yıl) katıldı. Veriler klinik muayene ve hasta-kaynaklı ölçekleri içeren yapılandırılmış bir anket formu ile toplandı. 
Hastalık aktivitesi için hekim global değerlendirmesinin (0-100 mm görsel analog skala) yanı sıra Indian Takayasu’s Arteritis 
Activity Score (ITAS) da kullanıldı. Hasta kaynaklı ölçekler kapsamında; hastalık algısının incelenmesinde Illness Perception 
Questionnaire Revised (IPQ-R) ölçeği, günlük yaşam aktivitesinin etkilenmesine yönelik değerlendirmede ise Work 
Productivity and Activity Impairment (WPAI) ölçeği kullanıldı. Hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerine yönelik olarak 
ise Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) ölçeği uygulandı. Anketi uygulayan araştırıcılar arasında standardizasyonu 
sağlamak için araştırma öncesinde gerekli eğitimler verildi ve gözlemciler arasında farklılığın olmadığı görüldü. Bu araştırma 
için MÜTF Etik Kurul onayı alındı.                                                                                                                                                              
Bulgular: Araştırmada hekim global aktivite puanının 20,4±26,3 olduğu, grubun %45,3’ünün (n=24) puanı ise “0” olarak 
belirlendi. ITAS puanının (1,1±2,7) ise hem hekim global aktivite puanı (r:0,7 p=0.000), hem de WPAI-günlük yaşam aktivitesi 
puanı (33,9±34,4) ile ilişkili olduğu belirlendi (r:0,4 p=0.000). Hekim aktivite puanı ile IPQ-R Süre (döngüsel) (12,7±4,2) ve 
Semptom (5,01±3,2) alt grup puanlarının ilişki olduğu gözlendi (r:0,4 p=0.005; r:0,3 p=0.014). Ayrıca IPQ-R Semptom puanı 
ile WPAI-günlük yaşam aktivitesi puanının ilişkili olduğu da gözlendi (r:0,3 p=0.046). HADS anksiyete (7,4±4,7) ve depresyon 
(5,8±4,4) puanlarının ise hekim global ve ITAS ile ilişkili olmadığı gözlendi (p>0.05).                                                         
Sonuç: Takayasu arteriti hastalarının, rutin izlemde, hastalık aktivitesinin büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve buna bağlı 
olarak günlük yaşamın olumsuz yönde etkilenmediği belirlendi. Ayrıca hastaların anksiyete ve depresyon yönünden de fazla 
etkilenmediği görüldü.                                         
Anahtar kelimeler: Takayasu arteriti, hastalık algısı, hastalık aktivitesi 

 
 
HP 218:   FARMAKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE YÖNLENDİRİLEN GEBE KADINLARIN İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA ALMIŞ 
OLDUKLARI DANIŞMANLIK HİZMETİNE DAİR MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 
Aşkın R.R.*, Çeliktaş C.B.*, Kuş S.I.*, Maden F.*, Çağlayan Duman N.**, Karaalp A.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi , **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: Gebelik döneminde ilaç kullanmak zorunda kalan veya durumun farkında olmadan ilaç kullanan kadınlarda 
bebeklerinde oluşabilecek bir teratojenite riskine karşılık aşırı endişe oluşmaktadır. Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde bulunan Farmakoloji Polikliniğinde, teratojenite risk değerlendirmesi adı verilen bir danışmanlık/konsültasyon 
hizmeti ile gebenin maruz kalacağı/kaldığı riskler güncel literatür ışığı altında değerlendirilmekte, risk analizi yapılmaktadır. 
Bu araştırmada, 2016-2018 yılları arasında ilaç kullandıkları için duydukları endişe yüzünden Tıbbi Farmakoloji Polikliniği’ne 
başvuran gebelerin danışma almadan önceki/sonraki kaygı düzeylerinin karşılaştırılması ve memnuniyetlerinin ölçülmesi 
amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: 2016-2018 yılları arasında M.Ü.E.A.H. Tıbbi Farmakoloji Polikliniğine gebelikte ilaç kullanımının 
değerlendirilmesi için başvurmuş gebelere anket uygulanmıştır. Evreni oluşturan 970 gebenin 368’ine ulaşılmıştır. Gebelere 
telefon üzerinden uygulanan anket, demografik bilgiler, prekonsültasyon, klinik ve postkonsültasyon olmak üzere toplamda 
4 bölüm, 32 sorudan oluşmaktadır. Çalışma için M.Ü. Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı’ndan izin alınmıştır. Elde edilen 
veriler, IBM SPSS Statistics 22.0 ile Ki-Kare, sıklık, korelasyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık 
düzeyi p<0.05 olarak belirtilmiştir. 
Bulgular: Tıbbi Farmakoloji Polikliniğine gelen gebelerin %39.9’u (n=147) gebe polikliniğinden, %37’si (n=136) dış 
merkezlerden, %23.1’i ise (n=85) diğer kliniklerden gönderilmiştir. Katılımcıların duydukları endişe 0-5 arasında 
değerlendirildiğinde ortalama değer 4.31 çıkmıştır. Katılımcıların duydukları endişe düzeyi ile gebeliklerinin planlı olup 
olmaması (p=0.130) veya eğitim durumları (p=0.157) arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yaşları 30’un üzerinde olan 
gebelerde, yaşları 30 ve altında olan gebelere göre endişe düzeyleri anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur (p=0.019). 
Farmakoloji polikliniğine bebekte test yapılması beklentisiyle gelen gebelerin, diğer gebelere göre bu beklentilerinin daha az 
karşılandığını belirtmişlerdir ve diğer grupla kıyaslandığında bu fark a anlamlı bulunmuştur (p=0.001). Konsültasyon 
sonrasında alınan hizmetten memnuniyet 5 üzerinden 4.29 olarak belirtilmiştir. 
Sonuç: Korkulanın aksine risk değerlendirmesi ile gebelikte ilaç kullanımına bağlı gereksiz terminasyon veya tedavi kesilmesi, 
bırakılması gibi sorunların önüne geçilmekte, dahası anne adaylarının endişelerinde belirgin bir azalma sağlandığı 
gözlenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: gebelik, gebelikte ilaç kullanımı, farmakoloji polikliniği 
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HP 219:    NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞININ ARTAN YÜKÜ : TEK MERKEZLİ ARAŞTIRMA 
Yılmaz Y.*, Kani HT*. Demirtaş CÖ*, Kaya E.**, Sapmaz AF.***, Qutranji L.***, Alkayyali T.***, Batun KD.***, Batman 
M.***, Toy B.***, Çiftaslan A.*** 
*Gastroenteroloji ABD, Marmara Üniversitesi, Istanbul, Türkiye, **Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi - 
Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye , ***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye 
 
Giriş ve Amaç: Non-alkolik yağlı karaciğerden(NAYK) ve non-alkolik steatohepatit (NASH)’den oluşan on-alkolik yağlı 
karaciğer hastalığı (NAYKH), Türkiye’deki %48,3’lük prevalansı düşünüldüğünde büyüyen epidemidir. Karaciğer fibrozuna ve 
NASH’e sahip hastaların ileri karaciğer hastalığına gitmesi daha olasıdır. Bu tek merkezli araştırmada, 4 yıllık bir süre zarfında 
kayıt altına alınan biyopsi kanıtlı NAYKH’lı Türk hasta grubunun klinik ve histolojik özelliklerini tanımlamaya çalıştık. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma ; prospektif toplanmış 468 hasta verisinin retrospektif analizidir (224 erkek, 244 kadın ; 
ortalama yaş : 46,25±0,62). Kohortumuz ; kliniğimizde 2009-2010 ve 2017-2018 arasında izlenen biyopsi kanıtlı NAYKH 
hastalarından oluşmaktır. Biyopsilerin histolojik sınıflandırılması SAF (FLIP algoritması) ve NAS skorlama sistemlerine göre 
yapıldı.  
Bulgular: SAF skoruna göre, hastaların %90,4’ünde, biyopsi kanıtlı NASH varken %9,6’sında NAFL vardır. Anlamlı fibroz (≥F2), 
ileri fibroz (≥F3) ve siroz (F=4) prevalansları sırasıyla ; %34,9, %17,4 ve %3,8’dir. NAYKH’lı zayıf, fazla kilolu ve obez hastların 
yüzdeleri sırasıyla : %6,4, %32,6 ve %61’dir. Hastaların %62,9’unda metabolik sendrom, %33,5’inde Tip 2 Diabetes Mellitus 
vardır. 
Sonuç: NAYKH’ın ; Türkiye’de bir halk sağlığı sorunu olarak artan yükü, NASH ve fibroz açısından belirgin histolojik şiddetiyle 
vurgulanmaktadır. NASH ilerlemesini yavaşlatmak için iyi yürütülen klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, non-alkolik steatohepatit, non-alkolik yağlı karaciğer, Türkiye 
 
 

 
 
HP 220:     İYONİZAN RADYASYONUN DU-145 PROSTAT KANSERİ HÜCRE HATLARINDA FARKLI DOZ VE DOZ HIZLARINDA 
SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ 
Berber SG.* Gündoğdu A.*, Kılınçkıran MA.*, Mumcu GM.*, Arslan S.**, Ünal S.***, Dağlı Değerli A.****, Karademir B.**,  Atasoy 
B.M.****,*****,****** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD, ***Marmara Üniversitesi 
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Gamma Knife Ünitesi, ****SB-Marmara Üniversitesi Pendik EAH Radyasyon Onkolojisi Kliniği , 
*****Marmara Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD, ******SB-Marmara Üniversitesi Pendik EAH Radyasyon Onkolojisi Kliniği 
Şükran Karabelli Radyobiyoloji Laboratuvarı  
 
Giriş ve Amaç: Radyoterapi prostat kanserinin tedavisindeki seçeneklerden biridir. Günümüzde kullanılan konvansiyonel (2 
Gy/gün, 72-80 Gy, 200-600 MU/dk) ve kısa fraksiyon (5-6 Gy/gün, 30-36 Gy, 600-2500 MU/dk) ışınlamanın farkının 
anlaşılabilmesi için klinik ve preklinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızda farklı doz ve doz hızlarının in vitro 
ortamda prostat kanseri hücrelerinde sağkalım üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  
Gereç ve Yöntem: İnsan prostat kanseri hücreleri (DU-145) Amerikan Tipi Kültür Koleksiyonundan satın alındı. Dulbecco′s 
Modified Eagle′s Medium (DMEM) yüksek glukoz içerisine %10 Fetal Bovine Serum ve %1 Penisilin/Streptomisin eklenerek 
tamamlandı. Hücreler tamamlanmış DMEM içerisinde %5’lik CO2 ve 36°C’lik inkübatörde büyütüldü;  30 mm’lik dişlere her 
bir dişte 20.000 hücre olacak şekilde ekildi. Lineer hızlandırıcıda 6 MV foton enerjisi ile tek fraksiyonda SSD 100 cm’de 2 Gy, 
4 Gy, 10 Gy ve 15 Gy’lik dozlarda 200 MU/dk, 600 MU/dk, 1000 MU/dk doz hızlarında ışınlandı. Her bir dozda ve doz hızında 
dört farklı ışınlama uygulanıp ortalamaları alındı. Canlılık testleri ışınlamadan 24 saat sonra yapıldı; 30 mm’lik dişlerin 
içerisine 500 mL taze besiyeri eklendi. Üzerlerine 5 mg/mL phoshate buffer saline içerisinde olan metil tiazol difenil 
tetrazolyum solüsyonu eklenip 4 saat inkübatörde bekletildi. Formazan kristallerinin oluştuğu gözlendi, içerisinden besiyeri 
çekilip dimetilsulfoksit eklendi. Formazan kristalleri çözdürülerek spektrofotometrede 590 nanometrede absorbans okuması 
yapıldı.  
Bulgular: 200 MU/dk hızda ışınlanan gruplarda sağkalım sonuçları doz artımı ile orantılı olarak azalmaktaydı. Doz hızı 
arttıkça % sağkalım sonuçları değişkenlik göstermekteydi. Yüksek doz hızında (1000 MU/dk) tüm gruplar içinde en düşük 
sağkalım sonucuna (15 Gy, %68,62) ulaşıldı.  
Sonuç: Çalışmamızda hücre sağkalımı yüksek dozlarda doz hızı arttıkça azalmıştır. Orta doz hızlarında beklenmedik şekilde 
izlenen sağkalım artışı erken dönem repopülasyona ve farklı ölüm mekanizmalarının etkili olmalarına bağlanabilir. 
Çalışmamız daha yüksek dozlarda ve hücre ölüm mekanizmalarını inceleyen yöntemlerle geliştirilecektir.   
Anahtar Kelimeler: Doz hızı, in vitro, iyonizan radyasyon, prostat kanseri  
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HP 221:      MULTİPL MİYELOM VE HODGKİN LENFOMA HASTALARINDA HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TOPLANMASI, 
SAYISI VE CANLILIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ                                          
Türkmen VG.*, Ünlüsavuran M.**, Ünal A.***,                                                                                                                              
*Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kayseri, **Erciyes Üniversitesi, Biyoistatistik AD, Kayseri, ***Erciyes Üniversitesi Mehmet 
Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi, Kayseri 
 

Giriş ve Amaç: Otolog hematopoietik kök hücre nakli (OHKHN) hematolojik maligniteler için standart ve önemli bir 

tedavidir. Bu tedavi yönteminde, ilk önce hastadan kök hücre toplanır, daha sonra hasta yüksek doz kemoterapi alır ve 

kemik iliği fonksiyonunun yeniden yapılandırılması için hastadan daha önce toplanan kendi kök hücreleri(KH) hastaya verilir. 

Bu araştırma, OHKHN için periferik kandan aferez yöntemi ile toplanan CD34+ KH’lerin sayı ve canlılığına etkisi olan 

faktörleri belirlemek için yapılmıştır. ......................................................................................................................................                                                                                                                                                    

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemik İliği Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi Hematoloji 

Bilim Dalında yapıldı. Çalışmaya 2016-2019 yılları arasında OHKHN yapılan 27 hasta dahil edildi. Hastane bilgi yönetim 

sistemi verileri ve her hasta için tanısından itibaren hazırlanan hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. İstatistiksel 

analiz için SPSS 22.0 yazılımı kullanıldı. p<0.05 istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi. Multipl Miyelom(MM) ve 

Hodgkin Lenfoma(HL) hastalarında; yaş, cinsiyet, boy, kilo, beden kitle indeksi(BKİ), G-CSF (granülosit-koloni stimüle edici 

faktör) dozu ile periferik kandan toplanan CD34+ KH canlılık oranı ve sayısı, donmuş-çözünmüş CD34+ KH canlılık oranı 

arasındaki ilişki araştırıldı.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                    

Bulgular: Veri setindeki hastaların 13 (%48.15) ’ü HL ve 14 (%51.85) ’ü MM hastasıdır. 19 (%70.37) hasta erkek ve 8 (%29.63) 

hasta kadındır. Erkek hastaların yaş ortalaması 53.36±14.20 ve kadın hastaların yaş ortalaması 46.25±10.88 olarak 

hesaplanmıştır. Veri setimizdeki hastaların beden kitle indeksi (BKİ) ortalaması erkek hastalarda 26.70±3.42 ve kadın 

hastalarda 29.89±3.55 olarak bulunmuştur. Bu hastalar BKİ indeksine göre fazla kilolu sınıfındadır. …………..…………..                                                                           

Sonuç: Çalışmamız kök hücre sayı ve canlılık oranının; hastanın cinsiyetinden, yaşından ve beden-kitle indeksinden bağımsız 

olduğunu göstermektedir. Fakat kök hücre mobilizasyonunu arttırmak amacıyla kullanılan G-CSF miktarı arttırıldığı takdirde 

donmuş-çözünmüş CD34+ KH canlılık oranının azaldığı bulunmuştur (p=0.027, r=-0.443). Bu sonuç, başarılı bir aferez işlemi 

için hastaya verilecek G-CSF miktarının önemini göstermektedir. Bu çalışma hasta sayısının artırılacağı araştırmalarla 

desteklenmelidir.                                                                                                                                                                                            

Anahtar Kelimeler: Hematopoietik CD34+ kök hücre, otolog nakil, mobilizayon, kök hücre sayısı, canlılık 

 

 

HP 222: HORİZONTAL ŞAŞILIĞIN FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEN DERİN ÖĞRENME (EVRİŞİMLİ SİNİRSEL AĞ) YÖNTEMİ 

KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ                                 

Yardımci G.*, Özer F.*, Haybat M.M.*, Duru M.*, Zorlu F.N.*,  Çerman E.**,  Eraslan M.**                                                 

*Marmara Üniversitesi Dönem 3 Öğrencisi *, ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD  

            

Giriş ve Amaç:  Klinik fotoğrafları ve derin öğrenme (DÖ) metodları kullanılarak geliştirilen bilgisayar programının horizontal 

şaşılığı tanıma başarısını değerlendirmek.                                                                                 

Gereç ve Yöntem: DÖ modeli geliştirilmesi için Marmara Üniversitesi Göz Hastalıkları Polikliniğini 2011 ve 2019 tarihleri 

arasında ziyaret eden hastalardan oluşan arşivden alınan 3480 adet fotoğraf kullanıldı. Fotoğraflar ön işlemelerden sonra 

7/3 oranıyla ayrılarak eğitim ve test veri tabanı oluşturuldu ve Keras Evrişimli Sinirsel Ağ Kütüphanesi (2015, Chollet) 

kullanılarak Python platformunda geliştirildi. Daha sonra modelin başarısını test etmek üzere, kliniğe yeni başvuran 0-70 yaş 

arasındaki ezotropya, ezotropya ve ortotropik (normal) tanılı 198 bireyden toplanan toplam 1159 fotoğraf (sırasıyla; n=340, 

n=227,n=592) kullanıldı. Derin öğrenme yöntemiyle geliştirilmiş modelin tahminleri, aynı fotoğraflar için şaşılık uzmanı 

oftalmolog , oftalmolog, aile hekimi ve pediatristin tahminleriyle karşılaştırıldı.                         

Bulgular: Test için kullanılan fotoğrafların %23,9’u ezotropi, %19,6’sı ekzotropi ve %51,12’si ortotropikti. Tüm 

değerlendirme sonuçları içinde derin öğrenme yöntemiyle geliştiren model, fotoğrafların %79,2’sinde kliniği ile uyumlu 

değerlendirme sonucu tahmin ederken, şaşılık uzmanı oftalmolog  %86,7; oftalmolog %85; aile hekimi %80,5 ve pediatrist 

%70,5 oranında doğru tahmin etti. Derin öğrenme yöntemiyle oluşturulan modelin sonuçları ezotropi, ekzotropi ve 

ortotropik birey fotoğraflarını sırasıyla %62,4; %71,8 ve %91,7 oranında doğru tahmin etti. Bu sonuçların sensitivitesi %73,4 

ve spesifisitesi %91,7 olarak saptandı ve ROC (reciever operator characteristics) eğrisinin altında kalan alan (AUC) 0.825’idi.   

Sonuç: Derin öğrenme yöntemiyle geliştirilen bilgisayar programı horizontal şaşılıkların saptamasında ve taramasında yararlı 

olabilir.                                                     

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka; makine öğrenmesi; derin öğrenme; şaşılık; horizontal şaşılık; oftalmoloji 
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HP 223: ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALARINDA BASDAI VIDEO UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİNİN VE GEÇERLİLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ                               

Oktar S*, Çalışkan A*, İsmayilzade R*, Eyüboğlu Y*, Kasapoğlu Ö*, Cebeci I**, Altaş ZM***, Hıdıroğlu S***, Save D***, 

Atagündüz P****                          

*Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul    **Marmara Üniveristesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik ABD, 

İstanbul   ***Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD, İstanbul  4Marmara Üniversitesi, Tıp fakültesi, Romatoloji 

ABD, İstanbul                                                                        

Giriş ve Amaç: Ankilozan Spondilit (axSpA) tedavi kararlarında hasta tarafından bildirilen sonuçlar (HTBS) önemlidir. BASDAI, 

hastalık aktivitesini HTBS ile değerlendiren bir ölçektir. Bununla birlikte sadece ölçek formunun uygulanması anlaşılabilme 

sorunları da taşıyabilir. Mobil uygulamalar, BASDAI ölçeğinin hasta tarafından anlaşılırlığını olumlu yönde etkileyebilir. Bu 

çalışmanın amacı, axSpA hastalarında BASDAI_App’in geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirmektir.          

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Romatoloji polikliniğine Aralık 

2018–Nisan 2019 tarihlerinde başvuran axSpA tanısı almış hastalar katılmıştır. Başlangıçta katılımcılar BASDAI kendi 

doldurdukları formu (BKDF) tamamlamış (N=283), sonrasında iki gruba ayrılmıştır. Grup 1 (N=142), araştırmacıların 

anlatımıyla ve Grup 2 (N=113) BASDAI video uygulamasında bir romatoloji uzmanının açıklamalarını izleyerek ikinci bir BKDF 

tamamlamıştır. Örneklem büyüklüğü, alfa ve beta tip hataların %1, ölçekler arasındaki korelasyonunun %70 ve tasarım 

etkisinin 2.5 olduğunda her grup için en az 98 kişi olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel analizlerde bağımsız gruplarda t-testi, 

Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Ki-kare testleri, Cronbach alpha, Guttman Split half ve Pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır.    

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 43.57±11.56 ve % 58.5'i erkektir. Gruplara arasında yaş, cinsiyet, eğitim yönünden 

anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Başlangıçta ortalama BASDAI skoru yönünden gruplar arasında anlamlı fark yoktur 

(Grup1: 5.03±2.11 ve Grup2: 4.81±2.14) (p>0.05). Grup1’de BKDF ile açıklamalı form arasında medyan BASDAI skoru 

yönünden anlamlı fark vardır (Açıklamalı BASDAI:4.90 IQR:3.25–6.55) (p=0.015). Benzer olarak Grup2’de de medyan BASDAI 

skoru yönünden anlamlı fark vardır (BASDAI Uygulama:4.00 IQR:1.95–5.45) (p<0.0001).  İlk ve ikinci ölçümler arasındaki 

puan farkının medyan değerleri açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmuştur (Grup1:0.10 IQR:-0.30–0.73 ve 

Grup2:0.90 IQR:0.4–1.65) (p=0.0001). BASDAI_App’in Cronbach alfa ve Guttman Split half değerleri 0.86 bulunmuştur. 

Video aplikasyonu ile hastanın kendisinin yanıtladığı form arasında korelasyon yüksek bulunmuştur (r=0,85 p = 0,0001). 

Sonuç: Bulgular video uygulamasının hasta değerlendirmesinde geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir. 

BASDAI_App puanlarının daha düşük olması hastaların tedavi kararlarını etkileyebilir.                         

Anahtar Kelimeler: Ankilozan Spondilit , BASDAI, Romatoloji 

 
 
HP 224:    PREGNANCY &LACTATION ASSOCIATED BREAST MALIGNANCY MOSTLY PRESENTS WITH AGGRESSIVE TYPE OF 
BREAST CANCER 
Acar I.*, Bozdoğan A.**, Sezen F.**, Tükenmez M.**, İğci A.**,  Muslumanoğlu M.**, Özmen V.**, Dinççağ A.**,  Cabıoğlu N.** 

*  Medical Student, Istanbul Faculty of Medicine, University of Istanbul 
**  Department of General Surgery, Istanbul Faculty of Medicine, University of Istanbul 
 
Introduction and Aim: Breast cancer during pregnancy and lactation, although rare, is becoming more common and 
management of these cancers should be tailored  according to the trimester of pregnancy.  We aimed to determine the 
differences in breast cancer molecular subtypes in pregnancy &lactation associated breast cancer. 
Materials and Methods: Between January 1989 and February 2018, 21 breast malignancies were found after a 
retrospective review of malignant cases who underwent a surgery at the Breast Clinic, Department of General Surgery, 
Istanbul Faculty of Medicine. SPSS 21,0 programme was used in statistical analyses. 
Results: Median age was 36. Of those, 11 (52.4%) had malignant breast tumor associated with pregnancy, mostly in second 
trimester (n=7), whereas the remaining 10 (47.6%) were in lactation. The majority of patients presented with clinical T1&2 
(76.2%), whereas 10 of them had clinically axilla positive disease (N1&2, 47.6%). The majority underwent mastectomy 
(72.2%) and axillary lymph node dissection (76.4%). Of 21 breast malignancies, 2 were identified with phylloides tumors. Of 
the remaining 19 breast cancers, the majority (68.4%) were invasive ductal carsinoma. Of those, most of the tumors (75%) 
had Ki-67 positivity (≥20%), whereas 9 patients had high Ki67 scores (≥35%). The molecular subtype analysis revealed 
luminal cancers in 10 patients (56%) and nonluminal HER2&triple negative breast cancers in 8 cases (44%). There was no 
statistically significance between pregnancy-associated breast cancer and lactation-associated breast cancer regarding 
demographic and tumor characteristics (p>0.05).  
Conclusion: Our results suggest that pregnancy&lactation associcated breast cancer mostly presents with agressive tumor 
molecular subtype such as non-luminal HER2 or triple negative breast cancer with high Ki67 scores and later stages. Almost 
half of these patients therefore had neoadjuvant chemotherapy and undergo  more agressive surgery including 
mastectomies and axillary node dissectons.  
Keywords: breast cancer,pregnancy,  lactation, Ki 67 
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HP 225:     TÜRK POPÜLASYONUNDA MULTİPL SKLEROZ İLE İNTERLÖKİN 7 RESEPTÖR A (IL7RA) GENİNİN 6. EKSONUNDAKİ 
SEKANS DEĞİŞİKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MOLEKÜLER SEVİYEDE BELİRLENMESİ Can NB*, Dingil B*, Gündüz MF*,  
Meran C*, Yetiş U*, Arman A** 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi*, Marmara Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı** 
 
Giriş ve Amaç: Multipl skleroz (MS) santral sinir sisteminde demiyelinizasyon ve aksonal dejenerasyonla  tanımlanan 
inflamatuvar bir hastalıktır. Hastalığın etiyolojisi çok iyi bilinmese de genetik, etnisite, coğrafi değişimler ve çevresel 
faktörler MS gelişiminde kritik bir rol oynar. MS ile İnterlökin 7 Reseptörü (IL7R) arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir. 
Bu projede Türk popülasyonunda MS ile İnterlökin 7 Reseptör A (IL7RA) gen polimorfizmi arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulundan izin alınarak yürütülen bu çalışma 100 kontrol, 100 
MS hastası içermektedir. Hasta ve kontrol gruplarının kanları alınıp, DNA’ları izole edilmiştir. Her hasta ve kontrol için IL7RA 
geninin  T244I  (rs6897932 C/T) bölgesi polimeraz  zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle  çoğaltılmıştır. PCR ürünlerine daha 
sonra RFLP tekniği kullanılarak Bcc-1 enzimiyle 37˚C’de 12 saat kesim yapılmıştır. Kesim ürünleri agaroz jel elektroforezinde 
yürütülerek genotiplemeleri çıkartılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 programında analiz edilmiştir.  Frekans dağılımları 
hesaplanmış, Ki kare çapraz tabloları yapılmıştır. Analiz sonuçlarından p<0,05 olanlar anlamlı kabul edilmiştir. 
Bulgular:  MS hastalığına yakalanma yaşıyla IL7RA geninin  T244I  (rs6897932 C/T) polimorfizmi arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (ki kare , p=0,777). MS hastalarının %4,54’ünün genotipinde (n=4) kontrol grubunun ise %18,42’sinin 
genotipinde (n=14)  TT polimorfizmi tespit edilmiştir. MS hastalarının %19,31’inin genotipinde (n=17) , kontrol grubunun ise 
%17,1’inin genotipinde (n=13)  CT polimorfizmi saptanmıştır(ki kare p=0,642). MS hastalarının cinsiyetiyle IL7RA gen 
polimorfizmi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (ki kare , p=0,117). T allel frekansının MS hastalarında %23,86 (n=21) 
, kontrol grubunda ise %35,52 (n=27) olduğu tespit edilmiştir.T allel frekansıyla MS hastalığı arasında anlamlı bir sonuç 
bulunamamıştır. (p>0,05) 
Sonuç:  Türk popülasyonunda IL7RA gen polimorfizmi (rs6897932 C/T) ile MS hastalığına yakalanma riski arasında ilişki 
bulunamamıştır. MS ile allel frekansı ve genotip arasında anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Fakat, farklı etnik kökenlerden 
katılımcıların bulunduğu araştırmalarda, anlamlı sonuçlar bulunmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Multipl Skleroz , IL7RA , Ekson 6  
 
 

 

HP 226:   RESVERATROLÜN ÖZOFAGUS ADENOKARSİNOMU ÜZERİNE ANTİ-KANSEROJEN VE ANTİ-METASTATİK ETKİLERİ  

Tatar Y.*, Tatar Z.*, Alışık F.*, Hancı Ş.*, Yağız A.*, Çetinkaya B.**, Batırel S.**                                 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3,  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD                           

Giriş ve Amaç: Gelişmekte olan ülkelerin batı tipi beslenmeye yönelmesiyle birlikte son yıllarda özefagus adenokarsinomu 

(ÖAK)’nun sıklığı dünya çapında artış göstermektedir. Resveratrol, kanser tedavisinde umut vaat eden doğal bir  fenol olup, 

kanser hücrelerinin büyümesini engellediği, hücre döngüsünü durdurduğu ve kanser hücrelerini apopitoza götürdüğü birçok 

kanser türlerinde gösterilmiştir. Ancak resveratrolün ÖAK’nun üzerindeki etkisinin nasıl oluğu ve bu etkinin altında yatan 

mekanizmanın ne olduğu henüz açıklığa kavuşturulamamıştır. Bu araştırmanın amacı resveratrolün ÖAK üzerindeki anti-

kanserojen ve anti-metastatik etkilerini ortaya koymaktır.                            

Gereç ve Yöntem: İnsan ÖAK hücreleri olan, OE33 hücreleri, 24 saat boyunca farklı konsantrasyonlardaki (50-200 µM) 

resveratrol ile muamele edildi. Hücrelerin canlılığı WST-1 yöntemi ile hücrelerdeki reaktif oksijen türleri (ROS)’nin miktarı 

DCFDA boyası kullanılarak akış sitometresinde  ölçüldü. Resveratrolün hücreler üzerindeki anti-metastatik etkisi adezyon, 

koloni ve migrasyon testleri kullanılarak incelendi. İstatistiksel analizler SPSS programı ile gerçekleştirildi.                      

Bulgular: Resveratrolün OE33 hücrelerinin canlılığını, doza bağımlı olarak düşürdüğü ve 150 µM resveratrolün hücrelerin 

yaklaşık % 50’sinin canlılığını azalttığı tespit edildi. Resveratrolün bu etkisini, hücre içinde ROS üretimini arttırarak yaptığı 

gözlemlendi. Aynı zamanda resveratrolün OE33 hücrelerinin adezyon kabiliyetlerini %33 (p=0,007), koloni oluşturma 

yeteneklerini %83 (p=0,000) ve migrasyon hızlarını anlamlı derecede azalttığı gösterildi.                  

Tartışma: Bu araştırmanın sonucuna göre resveratrol,  ÖAK hücrelerinin canlılığını oksidatif stresi arttırarak düşürmekte ve 

ayrıca hücrelerin metastaz yeteneklerini de azaltmaktadır. Bu etkileri ile resveratrol, ÖAK tedavisinde potansiyel bir ajan 

olabilir.                                                                               

Anahtar Kelimeler: Resveratrol,  Ösofagus adenokarsinomu, Anti-kanserojen, Anti-metastatik. 
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HP 227:  ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMA MODELİ OLUŞTURULMUŞ SIÇANLARDA SİPROFLOKSASİNİN ANEVRİZMA 

GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ                                                                               

Göker H.*, Sandıkçı İ.*, Keçeci İ.*, Gökçe Ş.*, Çulpan Y.** , Özyılmaz Yay N.***, Ergelen R.**** , Akakın D.***, Gülhan R.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3.Sınıf Öğrencisi, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 

***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, ****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Radyoloji Anabilim Dalı                                                                                                                                                    

Giriş ve amaç:  Aort anevrizması (AA), aortanın herhangi bir segmentinde transvers çapının anormal genişlemesiyle ortaya 

çıkan, yüksek rüptür insidansı nedeniyle hayatı tehdit eden, geri dönüşsüz, progresif dejeneratif bir hastalıktır. Son yıllarda 

en çok reçete edilen ve enfekte AA’ları da dâhil olmak üzere çeşitli enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan 

fluorokinolonların AA oluşumunu artırdığı yönünde bulgular yayınlanmıştır. Bu çalışmanın amacı sık kullanılan bir 

fluorokinolon olan siprofloksasinin AA oluşumuna etkisini ve bu etkinin ilacın kullanım süresiyle ilişkisini araştırmaktır.  

Gereç ve yöntem: Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan etik onayı alınan çalışmada erişkin erkek 

Sprague-Dawley sıçanlar (200-300g, n=42) altı gruba ayrılmıştır: kontrol (salin, 2 hafta ve 4 hafta siprofloksasin), anevrizma 

(salin, 2 hafta ve 4 hafta siprofloksasin). Abdominal aortaya kontrol gruplarında salin (%0,9 NaCl), anevrizma gruplarında 

CaCl2 (0.5M, 15 dakika) uygulaması sonrasında hayvanlara hergün intraperitoneal salin veya siprofloksasin (2 hafta veya 4 

hafta) uygulanmıştır. Dört haftanın sonunda aort çapları ultrasonografi ile ölçülen denekler dekapite edilerek aortalarından 

alınan doku örneklerinde elastik lif kırılması, tunica media katman kalınlığı, aorta doku hasarı histolojik olarak incelenmiştir. 

Sonuçlar GraphPad programında tek-yönlü varyans analizi (ANOVA) ve post-hoc Tukey testiyle analiz edilmiştir.         

Bulgular: Aort çapında kontrol-salin (0,215cm±0,05), kontrol-2 hafta (0,220cm±0,04) ve kontrol-4 hafta (0,331cm±0,08) 

siprofloksasin, anevrizma-salin (0,248cm±0,054) ve anevrizma-2 hafta siprofloksasin (0,4150cm±0,049) grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. CaCl2 ile anevrizma tetiklenen ve 4 hafta siprofloksasin uygulanan grupta 

(0,983cm±0,16) ise aort çapında tüm diğer tüm gruplara göre anlamlı bir artış izlenmiştir (p<0,01).  Histolojik anevrizma 

skorlamasında, kontrol-salin grubu (0,28±0.2) ile kontrol-2 hafta  (1,50±0,3) ve kontrol-4 hafta siprofloksasin (1,57±0,5) 

grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0,001). Aort tunica media kalınlığı kontrol-salin ve kontrol-siprofloksasin 

grupları arasında değişiklik göstermemiştir (p>0,05).                           

Sonuç:  Çalışmamızın bulguları siprofloksasinin aorta tunica media tabakasının kalınlığında anlamlı bir değişiklik 

oluşturmamakla beraber aort duvarında hasarlanmaya yol açtığını ve anevrizmanın tetiklendiği durumlarda, siprofloksasin 

kullanım süresinin anevrizma gelişiminde önemli bir etken olduğunu göstermektedir.                     

Anahtar kelimeler: siprofloksasin, anevrizma, aorta 

 

HP 228 :     VORİNOSTAT VE DOĞAL POLİFENOL KÜRKİMİN’İN SİNERJİSTİK KOMBİNASYONUNUN PAPİLLER TİROİD KANSER 
HÜCRELERİNDE APOPTOZU İNDÜKLEMESİNİN ARAŞTIRILMASI      .............................................................................                                                                                              
Çevikel A. D.* Çakmak D.*, Aroğlan E.*, Dinç E. S.*, Mahsereci İ.*, Memişoğlu N.*, Altundağ E. M.**, *Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri, **Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 
Biyokimya ABD 

Giriş ve Amaç: Birçok çalışmada histon deasetilaz’ı (HDAC) inhibe eden ilaçların, anti-tümor özelliği olduğu saptanmıştır. 
Vorinostat (SAHA), malign hücrelerin büyümesinin inhibisyonu dahil olmak üzere çok sayıda role sahiptir, ancak birçok yan 
etkisi vardır. Doğal bir polifenol olan Kürkimin'in potansiyel pro-apoptotik özellikleriyle  histon deasetilaz inhibitörlerinin en 
yenilerinden biri olduğu düşünülmektedir. Vorinostat ve Kurkumin'in Papiller Tiroid Kanser hücrelerindeki etkileri daha 
önceki çalışmalarda incelenmiştir. Ancak sinerjistik kombinasyonları incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı Kurkumin ile 
Vorinostat kombinasyon halinde Papiller tiroid kanser hücrelerindeki apoptotik etkilerini incelemektir.                                                                                                                 
Gereç ve Yöntem: Bu deneysel çalışma BCPAP hücre hattından alınan hücre kültürüyle yapılmıştır. Kurkumin ve SAHA 
uygulanan hücrelerin canlılıkları kalorimetrik sitotoksisite testi MTT ile 24. ve 48. saatlerde ölçülmüştür. Bu iki ajanın 
sinerjistik dozlarının belirlenmesinde Calcusyn analizi kullanılmıştır. Ajanların apoptotik etkileri Annexin V ile işaretlenmiş ve 
Akış Sitometrisi ile saptanmıştır. Elde edilen veriler GraphpadPrism adlı istatistik programıyla analiz edilmiştir. Değerler 
± standart sapma gösterir. (n=3)                                                                            
Bulgular: MTT testine göre Kurkumin ve Vorinostat'ın 48. saatte IC50 değerleri sırasıyla 20.97µM ve  0.91 µM olduğu 
görülmüştür. Ajanların kombinasyon terapisi ise önemli ölçüde sinerjistik etki göstermiştir. (CI=0.891). Sinerjistik 
konsantrasyonlar (kurkumin için 9.33 µM ve SAHA için 0.40µM) sonraki deneylerde kullanılmıştır. Kurkumin ve SAHA tek 
başlarına IC50 değerlerinde apoptozu indüklemiş ve daha düşük dozlarda kombinasyonlarının (%37.2) sinerjistik olduğu 
görülmüştür.                                
Sonuç: Bu çalışmadaki deneysel bulgular ile Vorinostat ve doğal bir polifenol olan Kurkumin'in kombinasyonunun; sinerjistik 
etki ile Papiller Tiroid Kanser Hüclerinde apoptozu indükledikleri kanıtlanmıştır. Kurkumin ve SAHA'nın kombinasyonu, Tiroid 
Kanser hücrelerinde önemli etkiler sergileyen ve terapötik etkiyi artırabilecek dozları belirlemek için hayvan modellerinde 
daha fazla çalışmanın konusu olabilir.                                                                                                   
Anahtar Kelimeler: Kurkumin, polifenol, Vorinostat, BCPAP, sinerjizm, apoptoz       
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HP 229:    PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE SOMATOSTATİN RESEPTÖR TİP2  EKSPRESYONUN İNCELENMESİ  
Aydemir T.*, Başar B.*, Çoban H.D.*, Demirörs D.*, Bağcı P.**, 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 **Marmara Üniversitesi Tıbbi Patoloji ABD   
 
Giriş ve Amaç: Somatostatin analogları, pankreatik nöroendokrin tümörlerin (PanNET) medikal tedavisinde, semptomların 
kontrolü ve tümörün küçültülmesinde kullanılır. Ancak PanNET’lerin aynı oranda somatostatin reseptörü bulundurmadığı ve 
hastaların tedaviye yanıtının buna bağlı olarak değiştiği literatürde belirtilmektedir. Vakalarımızda somatostatin reseptör 
tip2’nin (SSTR2) ne oranda eksprese edildiğini ve bunun herhangi bir patolojik parametre veya prognozla bir ilgisinin olup 
olmadığını belirlemeyi amaçladık. 
Gereç ve Yöntem: MÜ-PEAH’de 2013-19’da opere olan, 35 PanNET geriye dönük incelenmiştir. Doku mikroarray yöntemiyle, 
haritalandırılmış parafin bloklar hazırlanmış ve otomatik immünohistokimya cihazında, SSTR2 antikoru ile boyanmıştır. Tüm 
araştırmacılar tarafından, yaygınlık/yoğunluk ve membran/sitoplazma yerleşimli boyanmalarına göre, Skor1 en az, Skor2 
yamasal, Skor3 en yoğun olmak üzere skorlanmıştır. Sonuçlar IBM SPSS Statistics 2.0 programında, Spearman korelasyon 
analizleri ve ki-kare testleriyle değerlendirilmiştir. 
Bulgular: 32 vakanın %75’i (n=24) SSTR2 ile pozitif, %25’i (n=8) ise negatiftir. Yaygınlık; %25 (n=8) skor 0, %6 (n=2) skor1, %28 
(n=9) skor2, %41 (n=13) skor3’tür. Yoğunluk ise; %25 (n=8) skor0, %16 (n=5) skor1, %34 (n=11) skor2, %25 (n=8) skor3’tür. 
Perinöral invazyon negatif olan 9/20 olgu skor 0-1, 11/20 olgu skor 2-3 ‘tür; pozitif olan 1/10 olgu skor 1, 9/10 olgu skor 2-3 
olarak hesaplanmıştır (p=0,027). SSTR2-sağkalım ilişkisine bakıldığında; yaygınlıkta (p=0,59) ve yoğunlukta (p=0,93) 
istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır. Yoğunluk ve yaygınlık arasında Spearman korelasyonuna göre önemli büyük ve pozitif 
bir ilişki vardır (p<.001). 
Sonuç: PanNET’lerin %75’inin SSTR2 bulundurduğu saptanmıştır. SSTR2 yaygın olarak pozitif olan vakalarda perinöral 
invazyon riskinin yüksek olduğu bulunmuştur, ancak bu ilişkinin prognozdaki yeri daha geniş vaka serilerinde tekrar 
belirlenmelidir. Yaygınlık/yoğunluk-sağ kalım analizi, hastaların büyük çoğunluğu henüz hayatta olduğu için güvenilir sonuçlar 
sağlamamıştır. Bu olguların uzun süreli takibi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Somatostatin reseptör, yoğunluk, yaygınlık 
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4 MAYIS 2019 CUMARTESİ (13.15-16.15) 
GÖZLEMSEL SÖZLÜ SUNUMLAR 

GS201 MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN 18 YAŞ VE 
ÜZERİ ONKOLOJİ HASTALARININ ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN YAŞAM 
KALİTESİNE ETKİSİ  

GS202 CİNSİYET HOŞNUTSUZLUĞU OLAN ERGENLERDE EMPATİ, DUYGU İFADESI TANIMA 
BECERİSİ VE OTİSTİK BELİRTİLER 

GS203 ADOLESANLARDA EMOSYONEL YEME VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI  

GS204 SİSTOLİK KALP YETMEZLİĞİ HASTALARINDA MALNÜTRİSYON DÜZEYLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

GS205 BİR E-ASM’YE KAYITLI KİŞİLERİN ÖNCELİKLİ SAĞLIK PROBLEMLERİ VE SAĞLIK 
HİZMETİNE TOPLUM KATILIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ  

GS206 GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ TRANS YAĞ MİKTARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TIP 
FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE TRANS YAĞ TÜKETİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ  

GS207 MALTEPE İLÇESİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE KARAR VERME STİLLERİ İLE İLİŞKİLİ 
DEĞİŞKENLER: EBEVEYN TUTUMU, DUYGU DÜZENLEME, CEZAYA HASSASİYET VE 
NÖRO-PSİKOLOJİK GELİŞİM  

GS208 AKUT İNME HASTALARINDA T-PA VE MEKANİK TROMBEKTOMİ TEDAVİLERİNİN 
TAKİPTEKİ İZLEMDE ETKİLERİ 

GS209 DÖNEM 1 SÖZLÜ SUNUM BİRİNCİSİ 

GS210 MARMARA BÖLGESİNDE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TEMİZLİK PERSONELİNİN 
MESLEKİ ENFEKSİYON RİSKİ ÜZERİNE BİLGİ VE TUTUMU 
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GS 201: MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN 18 YAŞ VE ÜZERİ ONKOLOJİ 
HASTALARININ ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ    ......................................                                                        
Şafak FZ.*, Baltacı ZH.*, Yıldız B.*, Koçak B.*, Ekinci E.*, Lüleci NE.**,   .................................................................                                                                                     
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Kanser, mortalitesi yüksek bir hastalık olmasının yanı sıra psikiyatrik bozuklukların oluşma riskini de 
artırmaktadır. Çalışmamız MÜPEAH’da onkoloji kliniğine başvuran 18 yaş üzeri hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri 
ile yaşam kalitelerini incelemek ve ikisi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapıldı. …………..…………..…………..…………                                                                                                                            
Gereç ve Yöntem: MÜPEAH’da Şubat – Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen tanımlayıcı tipteki çalışmamızda gerekli 
izinler alınmıştır. Hedeflenen 290 kişilik hasta popülasyonunun %94,8 (n=275)’ ine  ulaşılmıştır. HAD(Hastane Anksiyete ve 
Depresyon) ve SF-12 ölçekleri kullanılmıştır. Yüz yüze görüşme tekniği uygulanmış olan anket soruları çoktan seçmeli 14 
soruluk HAD, 12 soruluk SF-12 ölçekleri ile 16 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu toplam 44 sorudan oluşmaktadır. Veri analizinde 
Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmış, p<0,05 ise anlamlı kabul edilmiştir.                                                                                                                                           
Bulgular: Araştırmamıza katılanların %51.8 (n=142)’i kadın, %48.2 (n=132)’si erkektir.  Popülasyonun yaş ortalaması 
54.56±13.3 olarak bulunmuştur. Popülasyonda en sık görülen ilk üç kanser tipi sırasıyla  ölçeğine göre hastaların %20.3 ünde 
anksiyete risk düzeyi, %29.7 sinde depresyon risk düzeyi yüksek bulunmuştur. 3 ayrı yaş grubundaki (18-44, 45-64, 64+) 
bireylere uygulanan SF-12 ölçeğinden elde edilen fiziksel ve mental skorlar Türkiye’deki akran popülasyonuyla 
karşılaştırıldığında özellikle 18-64 yaş arasında her iki skorun da ortalamaya göre düşük olduğu saptanmıştır. Bu iki skor ile 3 
ayrı yaş grubundaki hastaların depresyon skorları karşılaştırıldığında her biri için depresyonun yaşam kalitesini negatif 
etkilediği yönünde anlamlı ilişki bulunmuştur. Hastaların fiziksel ve mental skorları anksiyete skorları ile karşılaştırıldığında 
ise 18-44 yaş arası hastalarda her iki skor için, 65 yaş üstü hastalarda ise mental skor için depresyonun yaşam kalitesini 
negatif etkilediği yönünde anlamlı ilişki bulunmuştur. ………….…………..……….…………..…………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                  
Sonuç: Kanser hastalarında depresyon ve anksiyetenin yaşam kalitesini düşürdüğü saptanmıştır. Ruhsal sağlığın hastalıkla 
baş etme ve iyileşme sürecine etkisi olabileceği ve hekimlerin tedavi sürecinde göz önünde bulundurması gereken önemli 
bir faktör olduğu kanısına varılmıştır.                                                                                                              
Anahtar Kelimeler: Kanser, anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi 

 

 
 
 
GS 202: CİNSİYET HOŞNUTSUZLUĞU OLAN ERGENLERDE EMPATİ, DUYGU İFADESI TANIMA BECERİSİ VE OTİSTİK 
BELİRTİLER 
Direnç E.*, Kahraman K.*, Karaman O.*, Topçu Z.*, Yavuz D.*, Ayaz A.B.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencisi, **Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
ABD 
  
Giriş ve Amaç: Cinsiyet Hoşnutsuzluğu (CH) kişinin içinde yaşadığı ve onun için doğuştan gelen ve toplumsal olarak 
belirlenen cinsiyetle arasında uyuşmazlık olmasıdır. Bu çalışmada CH tanısı konulan ergenlerde otistik belirtilerin yapısal 
parçaları olan empati becerisi, duygusal yüz ifadelerini tanıma becerisinin ve sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve kontrol 
grubu ile kıyaslanması amaçlanmaktadır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Sosyademografik veriler Sosyodemografik Bilgi Formu ile, duygusal yüz ifadeleri Gözlerden 
Akıl Okuma Testi (GAOT) ve DANVA (Sözel Olmayan Tanısal Doğruluk Testi) ile, empati becerisi Ka-Si empati ölçeği ile, sosyal 
beceriler Sosyal Cevaplılık Ölçeği (SCÖ) ile ve eşlik eden psikiyatrik belirtiler Çocukluk Çağı Davranış Değerlendirme Ölçeği 
(ÇDDÖ) ile değerlendirildi.  
Bulgular: Çalışmamıza CH (n=17) ve kontrol (n=19) grubu olmak üzere toplam 36 ergen katıldı. CH grubu (14.88±1.69) ile 
kontrol grubu (14.94±1.68) yaş ortalamaları açısından benzerdi (t=-0.115, p=0.909). CH grubunun %29.4’u  ÇDDÖ toplam 
sorun puanında, %35.3’ü ÇDDÖ içe yönelim sorunları puanında ve %11.8’i ÇDDÖ dışa yönelim sorunları puanında kesme 
puanının üstünde puan aldı. CH grubu SCÖ sosyal beceriler alt testinde kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek puan 
aldı (t=2.227, p=0.033). SCÖ sosyal beceriler puanını grup ve cinsiyet değişkeninin yordadığı saptandı (df=3, F=5.064). Erkek 
olma ve CH grubunda olmanın SCÖ sosyal beceriler puanının arttığı belirlendi. 
Sonuç: Çalışmamızda CH olan ergenlerde depresyon ve anksiyete gibi içe yönelim sorunlarının sık görüldüğü ve sosyal 
becerilerin kontrol grubuna kıyasla bozulduğu saptandı. Ayrıca, ergenlerde sosyal becerilerdeki bozulmanın duygu tanıma ve 
empati kurma gibi frontal lob ve limbik sistem işlevlerini de içeren afektif yapılar ile ilişkili olmadığı belirlendi. Erkek 
cinsiyette ve CH olmanın sosyal becerileri olumsuz etkilediği ve CH olan ergenlerde içe yönelim sorunlarının sık görüldüğü 
göz önüne alındığında toplumsal dışlanma ve zorbalık nedeniyle sosyal becerilerin etkilendiği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: cinsiyet hoşnutsuzluğu, duygu ifadesi, empati, sosyal beceriler 
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GS 203:       ADOLESANLARDA EMOSYONEL YEME VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI  

Gençel A.*, Solgun G.*, Artuç C.*, Çiftçi U.*, Alatwei M.*, Apaydın Kaya Ç.**,  .....................................                                                                        

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi  ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 

Giriş ve Amaç: Emosyonel yeme olumsuz duygular karşısında aşırı yeme eğilimini anlatan bir kavramdır. Olumsuz duygular 

karşısında gözlenen aşırı yeme tepkisinin; obez bireylerde, yeme bozukluğu olan kadınlarda, normal kilolu olup diyet yapan 

kişilerde bulunduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, duygular ile yeme ilişkisinin kişiye bağlı özelliklerden etkilendiği ileri 

sürülmektedir. Araştırmanın amacı adolesanlarda emosyonel yeme ve ilişkili faktörlerinin araştırılmasıdır.                                                                                                                                                                                                   

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evreni İstanbul Maltepe ilçesinde eğitim gören lise öğrencileridir. Maltepe’de bulunan tüm 

liseleri temsil edecek şekilde örneklem alınmış, her bir lise türünden kura ile seçilen 299 gönüllü öğrenciye sosyodemografik 

bilgilerini içeren anket, Duygusal Yeme Ölçeği, Pittsburgh Uyku Kalite Ölçeği ve Algılanan Stres Ölçeği uygulanmıştır, 

biyoelektrik impedans analiz cihazıyla vücut kas/yağ analizi yapılmıştır. Etik kurul onayı, M.E.B.’den izin ve  velilerden onam 

alınmıştır. Sonuçlar SPSS 11.0 programı kullanılarak; independent sample t test, bivariate korelasyon ve pearson korelasyon 

testleri ile analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. …………..…………..…………..…………..…………..…………..………                                                                                                                                                                                                                                     

Bulgular: Katılımcıların %45,2’si (n=135) kadın %54,8’i (n=164) erkektir. Yaş ortalaması 15,5’tir (std=1,04). Emosyonel yeme 

ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Kronik rahatsızlığı bulunanlarda emosyonel yeme puan 

ortalaması 64,2 (std=23,2), kronik rahatsızlığı bulunmayanlarda bu oran 56,9’dur (std=18,2). Böylece kronik rahatsızlığı 

bulunması ile emosyonel yeme arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0,047). Katılımcıların teknolojik alet kullanım 

süreleri ile emosyonel yeme puanları arasında negatif korelasyon saptanmıştır (p=0,023,r=-0,197). Algılanan stres puanı ile 

emosyonel yeme puanı arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (p=0,034,r=0,001). Emosyonel yeme puanı ile beden kütle 

indeksi arasında anlamlı bir ilişki saptanamazken (p>0,05), yağ kütle indeksi ile pozitif korelasyon (p=0,001,r=0,255), yağsız 

kütle miktarı ile negatif korelasyon (p=0,034,r=-0,129) olduğu saptanmıştır. …………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                                                         

Sonuç: Yapılan araştırmada; kronik rahatsızlığın, teknolojik aletleri kullanım süresinin, yağ kütle indeksinin, yağsız kütle 

miktarının, algılanan stresin emosyonel yeme ile ilişkisi bulunmuştur. Ancak neden sonuç ilişkisinin araştırılması için farklı 

çalışmalar yapılması gerekmektedir.                          

Anahtar Kelimeler: emosyonel yeme, adolesan, obezite 

 

 

GS 204:         SİSTOLİK KALP YETMEZLİĞİ HASTALARINDA MALNÜTRİSYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ                                                                                                                                            

Özyiğit I.İ.* Koçyiğit B.* Söyleyici B.** Uçar F.M.***,        

*Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1. Sınıf Öğrencileri, **Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4. Sınıf Öğrencisi, ***Kardiyoloji 

Anabilim Dalı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi                                                                                                                                    

Giriş ve Amaç: Kalp yetmezliği, kalbin dokulara gerekli maddeleri sağlayamadığı patofizyolojik bir durumdur. Malnütrisyon, 

bireyin enerji ve besin alımındaki fazlalık, dengesizlik veya yetersizlik olarak tanımlanmaktadır.  Malnütrisyon, kalp 

yetmezliği hastalarında sıklıkla görülmekte, düşük hayat standartları ve yüksek mortaliteyle ilişkilendirilmektedir. 

Çalışmamızın amacı sistolik kalp yetmezliği hastalarının malnütrisyon düzeylerini tespit etmektir.                                                                                                                                                                                     

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Kesitsel ve tanımlayıcı olan bu çalışmada, gönüllü popülasyonunu 18 yaş ve üzeri, ejeksiyon fraksiyonu ≤%40 sistolik kalp 

yetmezliği hastaları oluşturmaktadır. Hastaların malnütrisyon düzeylerinin tespiti için Mini Nütrisyonel Değerlendirme Testi 

kullanılmıştır. Ek olarak, hastaların transtorasik ekokardiyografi sonuçları, biyokimya testleri, hemogramları, kullandıkları 

ilaçlar ve alışkanlıkları değerlendirilmiştir. One-way ANOVA ve Kruskal-Wallis testleri sonuçları karşılaştırmada, Pearsonχ2 

testi ve Fischer’s exact testi kategorik veri elde etmede kullanıldı. …………..…………..…………..…………..…………..…………..………….. 

Bulgular: Çalışmada yaş ortalaması 65,3 ± 11,1 olan, toplam 66 gönüllü yer almaktadır. Gönüllü grubu 17 kadın ve 49 

erkekten oluşmaktadır. Ortalama Mini Nütrisyonel Değerlendirme Testi skoru 21,9 ± 4,7 olarak tespit edilmiştir. Gruplar 

arasındaki platelet sayımlarında (p=0,045) ve gönüllülerin A, B, D, E, O sorularına verdikleri cevaplarda (p<0,001) istatistiksel 

anlamlı fark bulunmuştur. Toplamda, 34 hastanın yeterli nütrisyonel düzeyde, 25 hastanın malnütrisyon riski altında ve 7 

hastanın malnütrisyonlu olduğu görülmüştür. …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……                                                                                                                               

Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonucunda malnütrisyonlu hastalar saptanmış olsa da yeterli nütrisyon düzeyine sahip 

hastaların sayısı daha fazladır. Buna dayanarak, kalp yetmezliği hastalarının sağlıkları ve beslenmeleri konusunda bilinçli 

olduklarını söyleyebiliriz.  Ayrıca sağlık çalışanlarının, sağlıklı yaşam ve beslenme üzerine tavsiyeler vermesi, ileri yaş grubu 

popülasyonunu nütrisyonel açıdan yeterli seviyede tutmak adına önemlidir. ……………………..…………..…………..…………..…………..                                                                                                     

Anahtar Kelimeler: Nütrisyon değerlendirmesi, Sistolik kalp yetmezliği, Malnütrisyon 
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GS 205:  BİR E-ASM’YE KAYITLI KİŞİLERİN ÖNCELİKLİ SAĞLIK PROBLEMLERİ VE SAĞLIK HİZMETİNE TOPLUM KATILIMI 
İLE.İLGİLİ.GÖRÜŞLERİ                                                                                                                                                                                                           
Özekici H.*, Atasoy A.*, Kara O.*, Koldaş M.*, Alsuntan M.*, Akman M.** , Bahadır AE.***,                  
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 , **Marmara Üniversitesi Tıp Fakütesi Aile Hekimliği ABD,*** Marmara Tıp 
Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencisi 

Giriş ve Amaç: Kişiye ve topluma yönelik temel sağlık hizmetlerinin entegre biçimde sunabilmesi için toplum yönelimli 
birinci basamak (TYBB) uygulamaları geliştirilmesi ve desteklenmesi önerilmektedir. Araştırmamızda, fakültemiz Aile 
Hekimliği Anabilim Dalına bağlı Tuzla Eğitim Aile Sağlığı Merkezine (E-ASM) kayıtlı bireyler ve E-ASM bölgesindeki toplumun 
kanaat önderleriyle (öğretmen, muhtar, eczacı, imam) odak grup görüşmeleri yaparak bölgenin öncelikli sağlıkla ilişkili 
ihtiyaçlarını tespit etmek, E-ASM’den beklentileri ortaya koymak, sağlık hizmet sunumuna toplum katılımı konusuna 
yaklaşımlarını öğrenmek hedeflenmektedir.                                                               
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız niteliksel tipte olup MÜ Tuzla E-ASM’ye kayıtlı 18 yaş ve üstü kişiler arasından amaca yönelik 
örnekleme yöntemiyle seçilen bireyler odak grup görüşmesine alınmıştır. 6 odak grupta çalışmaya katılmaya onam veren 
toplam 20 kadın ve 10 erkek yer almıştır. Ayrıca 4 toplum önderi ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerin ses 
kaydı alınıp sonrasında transkriptleri çıkarılmıştır. Metinlerin tematik içerik analizi 2 araştırmacı tarafından bağımsız olarak 
yapılmış, triangulasyon amacıyla 3. araştırmacı (MA) ortaklaşılan temaları gözden geçirmiştir. Çalışmanın odak grup 
analizleri özette yer almıştır. Derinlemesine görüşmelerin analizine devam edilmektedir. …………..…………..…………..…………..                                                                                                                                                         
Bulgular: Katılımcılar kendi toplumları için öncelikli sağlık sorunları arasında akut enfeksiyonlar, Diyabet, hipertansiyon, 
KOAH/astım, madde bağımlılığını saymışlardır. Kendilerini beslenme bilinci düşük, ekonomik güçlükleri olan ve fazlaca 
hareket etme isteği olmayan bir toplum olarak nitelendirmişlerdir. Yeşil alanların yetersizliği ve sağlıklı gıdaya ulaşım 
güçlükleri dile getirilmiştir. Spor ve yürüyüş için sitelerin yalnızca içerisinde olanaklar olduğu belirtilmiştir. E-ASM’den 
beklentiler uzman hekim olması, geniş tetkik olanakları gibi ikinci basamak hizmet beklentisi ile uyumludur. E-ASM’de kısa 
sürede ve beklemeksizin hizmet alma talebi her görüşmede dile getirilmiştir. Katılımcılar yaşadıkları toplumun sağlık 
düzeyini yükseltmek için E-ASM ile işbirliği yapmaya gönüllü olduklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda sağlık eğitimlerinin 
başlatılması önerilmiştir.                                
Sonuç: Topluma yönelik birinci basamak uygulamaları için motive olduğu tespit edilen katılımcıların görüşleri doğrultusunda 
öncelikli hedef olarak beslenme, hareketli yaşam ve madde kullanımı gibi konularda toplumsal kurum ve örgütlerle işbirliği 
içerisinde sağlık eğitimleri düzenlenmesi planlanmaktadır.                                                                                 
Anahtar Kelimeler: Asm, birinci basamak, toplum 

 

GS 206:   GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ TRANS YAĞ MİKTARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE 
TRANS YAĞ TÜKETİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ                                                         
İsmail Basa C.*, Yiming G.*, Mete İA.*, Yılmaz M.*, Akgöl NB.*, Sönmez O.*, Ay P.**, Dağlı E.***, Kalyoncu ZB.*****, 
Karakuş B.**, Gezer T.****,                       
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD ***Acıbadem Sağlık 
Grubu Çocuk Göğüs Hastalıkları  ****Sağlığa Evet Derneği              *****Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü  
 
Giriş ve Amaç: Trans yağların (TY) tüketimi özellikle kalp damar hastalığı, inme ve diyabet riskini artırmaktadır. Bu 
çalışmadaki amaç; marketlerde satılan gıda ürünlerinin etiketlerini TY bildirimi açısından incelemek, gıda ürünlerinin TY 
analizlerini yapmak ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) öğrencilerinde TY tüketim sıklıklarını incelemektir.  
Yöntem ve Gereç: İlk aşamada, pazar payının %30’una sahip market zincirlerinde sunulan çikolata kek, bisküvi ve kızarmaya 
hazır gıdaların etiketleri incelenip TY düzeyi ile ilgili bilgiler değerlendirilmiştir. Bu ürünlerden alınan örnekler, TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezine (MAM) gönderilip içeriklerindeki TY miktarları belirlenmiştir. Ayrıca pastane ve büfelerde 
açıkta satılan börek, poğaça, çatal, patates kızartması gibi ürünlerden örnekler alınıp TY miktarları ölçüm için MAM’a 
gönderilmiştir. İkinci aşamada MÜTF ilk üç sınıf öğrencileri gelişigüzel olarak seçilerek TY tüketim sıklığını ölçen bir anket 
uygulanmıştır. Kategorik değişkenler ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. İstatistik anlamlılık değeri p <0,05 kabul edilmiştir.  
Bulgular: Beş market zincirinde 576 ürünün etiketi incelendiğinde; 131’inde (%22.6) TY miktarının sıfır, 95’inde (%16.5) ise 
sıfırdan farklı bir değer olduğu görülmüştür. Ürünlerin 350’sinde (%60.8) etikette TY miktarının belirtilmediği 
gözlemlenmiştir. Etiketli ürünler ve açıkta satılan ürünlerden alınan 71 örneğin; 62’sinin (%87.3) %1 altı, 4’ünün (%5.6) %1 
ile %2 arası ve 5’inin (%7.0) %2’den fazla TY içerdiği bulunmuştur. İkinci aşamada, MÜTF öğrencilerine dağıtılan 384 
anketten 356 (%92,7) yanıt alınmıştır. Katılımcıların %55,05’i (196) kadındır, yaş ortalaması 20,99±1,14’tür. Erkeklerde 
margarin (p=0,016) ve lahmacun/pide (p=0,001) tüketiminin kadınlara kıyasla daha sık olduğu bulunmuştur. Kadınlarda ise 
gofret/kek/bisküvi tüketiminin erkeklere göre daha sık olduğu bulunmuştur (p=0,005).Yaşla birlikte pastane ürünleri 
tüketiminin arttığı (p=0,005), yağsız süt/süt ürünleri tüketiminin azaldığı (p=0,063) tespit edilmiştir.  
Sonuç: TY etiket bilgisi sınırlı sayıda üründe olsa da incelenen ürünlerin çoğunda %2’den az TY tespit edilmesi ülkemizde 
%2’lik bir sınır değerin uygulanabileceğini göstermektedir. Bazı grupların daha yüksek TY içeren besinleri tüketmesi, bu 
gruplara yönelik müdahalelerin planlanmasını gerektirmektedir.    
Anahtar Kelimeler: Trans yağ, tüketim,  gıda, etiket. 
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GS 207: MALTEPE İLÇESİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNDE KARAR VERME STİLLERİ İLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER: EBEVEYN 
TUTUMU, DUYGU DÜZENLEME, CEZAYA HASSASİYET VE NÖRO-PSİKOLOJİK GELİŞİM  
Yıldız S.**, Akgül BB.*, Aydoğmuş L.*, Çelik BN.*, Duman R.*, Mertoğlu F.*,  
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 
 
Giriş ve Amaç: Karar verme, kişinin çeşitli alternatifler arasından farkında olarak veya olmadan belirlediği bir kurala göre 
tercihte bulunmasıdır. Çalışmanın amacı, temsili bir örneklemde ergenlerde karar verme stilleri ile ilişkili olduğu düşünülen 
ebeveynlik tutumları, duygu düzenleme becerileri, cezaya hassasiyetleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.  
Gereç ve Yöntem: Kesitsel bir araştırmadır. MÜTF Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı’ndan, İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden ve katılımcılardan izin alınmıştır. Maltepe ilçesinden seçilmiş liselerde öğrenim gören 9, 10 ve 11. sınıf 
öğrencilerine uygulanmıştır. Kişisel bilgi soruları, Ergenlerde Karar Verme Ölçeği, Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği, Lise 
Öğrencileri İçin Ceza Hassasiyeti Ölçeği ve Ana-Baba Tutum Ölçeği’nden oluşan 95 soruluk bir anket kullanılarak gözlem 
altında anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 15.0 ile yapılmış, frekans analizi ortalama ve bağımsız 
örneklemli t testleri uygulanmıştır.  Anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. 
Bulgular: Araştırmaya, Maltepe ilçesindeki 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden %56’sı (n=390) kız olmak üzere 700 
öğrenci katılmıştır. Katılımcıların % 50’sini (n=350) 9., %34.3’ünü (n=240) 10. ve %15.7’sini (n=110) 11.sınıflar 
oluşturmaktadır. Karar vermede özsaygı (p=.000) umursamazlık (p=.001) ve sorumluluktan kaçma puanı ortalamaları 
(p=.002) erkeklerde daha yüksekken karar verirken panik duygusu yaşama kızlarda daha yüksektir (p=.003). Ebeveynin 
kabulü/ilgisi (p=.007) ve ergeni denetlemesi (p=.001) boyutlarının ortalaması kızlarda daha yüksektir. İçsel ( p=.000) ve dışsal 
işlevsel (p=.001) başa çıkma becerileri kızlarda daha yüksektir. Cezadan korkma (p=.002) ve ceza bağlamına yönelik olumsuz 
tutum (p=.022) kızlarda daha yüksektir. Karar vermede özsaygı duyma puanı ile ebeveynin ergene kabul/ilgi göstermesi, 
psikolojik özerklik sağlaması ve ergenin içsel işlevsel başa çıkma puanı arasında, hepsi için p=.01 seviyesinde pozitif 
korelasyon bulunmuştur. 
Sonuç: Veriler incelendiğinde karar verme stilleri ile ilişkili olduğu düşünülen değişkenler arasında ilişki saptanmıştır.  
Çalışmada elde edilen bulguların rehberlik çalışmalarında faydalı olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: karar verme, duygu düzenleme, ceza hassasiyeti, adolesan 
 

 
 
 
 
 
GS 208:       AKUT İNME HASTALARINDA T-PA VE MEKANİK TROMBEKTOMİ TEDAVİLERİNİN TAKİPTEKİ İZLEMDE ETKİLERİ 
Turunç A.*, Ayaz B.*, Uzundal M.C.*, Yıldız O.*,  İzbudak T.N.*, Midi İ.** 
* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencisi, **Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Nöroloji Anabilim Dalı 
 
Giriş ve Amaç: İnme, iskemik ve hemorajik inme olarak ikiye ayrılır. İskemik inme oranı tüm inmelerin yaklaşık %80’ini 
oluşturmaktadır. İskemik inmede tıkalı damarın zamanında açılmasını sağlayabilecek tedaviler ile beyin dokusunun kalıcı 
hasar gelişmeden kurtarılması mümkündür. Bu amaçla akut inme ile gelen hastalarda ilk 4.5 saat içinde uygulanabilecek t-pa 
tedavisi bulunmaktadır. Büyük damar oklüzyonu saptananlarda da ayrıca mekanik trombektomi tedavisi yapılmaktadır. 
Erken tanı, tedavinin etkisini olumlu yönde artırmaktadır.  
Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Pendik EAH’ne Ocak 2018 - Nisan 2019 tarihleri arasında acil servise akut inme ile 
başvuran ve yapılan incelemeler sonucu t-pa±mekanik trombektomi tedavisi uygulanan hastalar alınmıştır. Bu hastaların acil 
servise geldiğinde vitallerine bakılmakta, biyokimyasal analizleri yapılmakta, kraniyal BT ve akut iskemiyi göstermesi 
açısından difüzyon MR ve büyük damar oklüzyonu saptamak  için de kraniyal BT anjiyo tetkikleri uygulanmaktadır. 
Hastaların nörolojik değerlendirilmesinde National Institues of Health Stroke Scale Scores (NIHSS) kullanılmıştır.  
Bulgular:  Belirtilen kesitsel süreç içinde 34’ü kadın (%41,97), 47’si erkek (%58,03) olmak üzere toplam 81 akut inme 
hastasına müdahale edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 59,87 (26-90)’dir. Bu hastalar arasında ilk 4.5 saat içinde IV-tpa 
uygulanan hasta sayısı 46, tpa+mekanik trombektomi yapılan 16, sadece mekanik trombektomi uygulanan ise 19 hastadır. 
Hastaların çoğu ön sistem inmesi olup arka sistem inmeleri arasında da basiler arter trombozu en sıktır. T-pa’ya başlama 
süresi ortalama 2 saat 47 dakika (1:15 – 4:30) olup hastalarımızdan 19’u yoğun bakım ünitesine gönderilmiş, 1’i ise ex 
olmuştur. İlk başvuru sırasında ortalama NIHSS skoru 9 bulunmuştur. 
Sonuç: İnme çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. Akut inme ile gelen hastalara erken müdahale edilmesi bu hastaların 
yaşam kalitelerini artırmaktadır. Türkiye’deki inme merkezlerinden olan hastanemizde yaklaşık 16 aylık süre içinde yapılan 
bu uygulamalar sayesinde hastalarımızda olumlu sonuçlar alınmakta olup, inme hastalarına uygulanacak tedavinin 
gecikmemesi, toplum bilinçliliğinin arttırılması açısından her türlü desteğin yapılması gerekliliği vurgulanmak istenmiştir.   
Anahtar Kelimeler: İnme, t-pa, trombektomi. 
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GS 210:     MARMARA BÖLGESİNDE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ TEMİZLİK PERSONELİNİN MESLEKİ ENFEKSİYON 

RİSKİ ÜZERİNE BİLGİ VE TUTUMU                                                                                                                                                            

Çelik H.*, Kayış Y.*, Arbağ GT.*, Yolsal EC.*, Çelik UC.*, Topuzoğlu A.** 

*Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, **Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD 

Giriş ve Amaç: Dünyada sağlık ve güvenlik risklerine maruz kalan 59 milyondan fazla sağlık çalışanı vardır ve biyolojik 

tehlikeler, delici-kesici alet yaralanmaları vb. durumlara maruz kalmaktadır. Bu araştırma Marmara Bölgesinde bir üniversite 

hastanesinde farklı birimlerde çalışan temizlik personelinin enfeksiyon riski üzerine bilgisi ve tutumunu saptamak amacıyla 

yapılmıştır.                                                                                                                                             

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan çalışma 01.10.2018-23.04.2019 tarihleri arasında etik kurul onayı sonrasında 

gerçekleştirilmiştir.406 kişiden 213 kişiye (%52) uygulanmış, gözlem-altında-anket-yöntemiyle veri toplanmıştır. Anket; 4 

demografik, 8 mesleki bilgi, 16 enfeksiyon, kaza geçmişi ve korunma, 3 atık tutumu olmak üzere toplamda 31 sorudan 

oluşmaktadır. Tanımlayıcı veriler; sürekli değişkenler için ortalama, SS; kategorik değişkenler için frekans, yüzdelikler olarak 

sunulmuştur. Analizde Mann-Whitney U, Fischer kesin testi ve X2 testleri uygulanmış, p<0,05 anlamlı olarak tanımlanmıştır.                                                                                                                               

Bulgular: Araştırmaya katılan 213 kişinin; %53.5’i kadın (n=114), yaş ortalaması 38,8 (SS:8,41)dir. Bu meslekte çalışma 

sürelerinin ortalaması 6,91(SS:4.79) yıldır. Katılımcıların %25,9’u (n=52) delici-kesici alet ile yaralanmış, %39,4’ü hijyenik el 

yıkama basamaklarına her zaman dikkat etmediğini,  %22,3’ü (n=46) hepatit B aşısını hiç olmadığını ve %11,2’si (n=23) atık 

çöp torbalarını renklerine uygun kullanmadığını belirtmiştir. Atık yönetimi eğitimi almakla atık çöp torbalarının renklerine 

dikkat etme arasında (X2,p=0,002); delici-kesici aletle yaralanma ile çalışma yılı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(Fischer kesin p=0,002). Hijyenik el yıkama basamaklarını uygulama ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(Man-WhitneyU, p=0,16) ve ayrıca hijyenik el yıkama ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunamıştır (Man-WhitneyU, p=0,63).                                                                              

Sonuç: Hastanede farklı birimlerde çalışan temizlik personellerine yapılan araştırma bulgularına dayanılarak delici- kesici 

alet yaralanmalarının azımsanamayacak sayıda olduğu görülmektedir.Bu ve buna benzer problemlerin en aza indirilmesi ve 

hatta yok edilebilmesi için hastanede verilen eğitimlerin pratiğe geçirilmesi aşamasında iç ve dış denetimleri artırmaya 

yönelik müdahaleler uygulanabilir.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                  

Anahtar Kelimeler: Mesleki enfeksiyon, atık tutumu, temizlik personeli  
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4 MAYIS 2019 CUMARTESİ (13.15-16.15) 
DENEYSEL SÖZLÜ SUNUMLAR 

DS201 NEOTENİK VE METAMORFİK AXOLOTL BÖBREK DOKUSUNUN HİSTOLOJİK OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMESİ. BÖBREK REJENERASYONU MÜMKÜN MÜ?  

DS202 DENEYSEL PARKİNSON HASTALIĞI TRİNİTROBENZENSÜLFONİK ASİT VE ETANOLLE 
İNDÜKLENEN KOLİTİN ŞİDDETİNİ DEĞİŞTİRİR  

DS203 KOL NAKLİ VE REPLANTASYON OLGULARINA NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR 

DS204 YAĞLI KARACİĞER MODELİ OLUŞTURULAN HÜCRELERDE SREBP1C-ENDOPLAZMİK 
RETİKULUM STRES İLİŞKİSİ 

DS205 STREPTOZOTOSİN UYGULANARAK ALZHEİMER GELİŞTİRİLEN SIÇANLARDA 
TOPİRAMATIN PROFİLAKSİ VE TEDAVİ ÜZERİNE ETKİSİ 

DS206 PROTEAZOM INHIBITÖRÜ BORTEZOMIBIN PDL-1 EKSPRESYONU ÜZERINDEN 3B 
GLIOBLASTOMA HÜCRE KÜLTÜRLERI ÜZERINDE IN VITRO RADYO-DUYARLAŞTIRICI 
ETKILERI 

DS207 GASTROİNTESTİNAL KANSER HASTALARINDA OKSALİPLATİN VE İRİNOTEKAN DİRENCİ: 
GSK3β-TEMELLİ EMT MEKANİZMASI 

DS208 AYNA TEDAVİSİNİN UNİLATERAL SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ETKİNLİĞİ  
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DS 201:  NEOTENİK VE METAMORFİK AXOLOTL BÖBREK DOKUSUNUN HİSTOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. BÖBREK 
REJENERASYONU MÜMKÜN MÜ?  
Canitez I.O. * , Gürsoy D. **,*** , Keskin I. **,***                                     
* İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, ** İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye,*** İstanbul Medipol Üniversitesi, Rejeneratif ve Resrotatif Tıp Araştırma 
Merkezi, REMER, İstanbul, Türkiye 

Giriş Ve Amaç: Axolotl (Ambystoma Mexicanum), kök hücre ve rejenerasyon araştırmalarında olağanüstü rejeneratif 
kapasitesi nedeniyle ümit verici bir model olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızın amacı böbrek yetmezliği hastalarında 
renal rejenerasyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamaktır. 
Gereç Ve Yöntem: Hayvan bakımı ve deneysel prosedürler, İstanbul Medipol Üniversitesi Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu 
tarafından onaylandı. Tüm deneylerde 14-16 cm uzunluğundaki yetişkin hayvanlar kullanıldı. Metamorfoz, L-tiroksin 
kullanılarak uyarıldı. Hem neotenik hem de metamorfik Axolotl ,% 0.02 benzokain içerisinde sakrifiye edildi. İzole pelvik 
böbrek 48 saat boyunca %10 nötr tamponlu formalinde sabitlendi. Numunelerin 1 saat boyunca musluk suyuyla 
yıkanmasıyla fiksatifin çıkarılmasının ardından, pelvik böbrek, 60 ° C'de 1 saat boyunca artan alkol serisinde inkübe edildi. 
Ardından, örnek iki kez oda sıcaklığında 30 dakika toluen içinde inkübe edildi. Bir sonraki adım olarak, numune parafin içine 
gömüldü. Parafine gömülmüş organları 10 m kalınlığında doku kesitlerinde kesmek için mikrotom kullanılmıştır. Daha sonra, 
bölümler tolüen, inen alkol serisi ve damıtılmış su içinde inkübasyon ile deparafinize edildi. Pelvik böbreğin parafin 
bölümleri, üreticinin genel tanımını yapmak için yaptığı protokol uyarınca Mason’s , H&E, PAS ile boyandı. 
Bulgular: ∼2–3 hafta T4 uygulamasından sonra; kilo kaybı oldu, yüzgeç kayboldu ve solungaç boyutunda azalma oldu.  
Neotenik Axolotl'de pelvik böbrek büyümesinin pronefrik aşamada kaldığı ve balık böbreğine çok benzer olduğu gözlendi. 
Metamorfik Axolotl'de böbrek gelişiminin mezonefrik aşamaya ilerlediği ve daha iyi gelişmiş glomerüler yapılar oluştuğu 
görülmüştür. Metamorfik Axolotl'de bağ dokusunun böbrek parankiminde arttığı ve lobulasyon olduğu görüldü. Metamorfik 
Axolotl böbreğinde, renal tübüler epitel hücrelerinin histolojik formasyonu tamamladığını gördük. Neotenik Axolotl 
böbreğinde gözlenen kan hücreleri, pronephrik aşamada böbreğin hematopoez veya hemoliz fonksiyonunun mevcut 
olabileceğini düşündürmektedir. 
Tartışma Ve Sonuç: Araştırmamızın sonucunda, sadece tiroksin hormonu ile metamorfoz yaptığımız Axolotl böbreğinin, 
insan embriyosu böbreği gibi geliştiğini gözlemledik. Arkasındaki mekanizma tespit edilirse, böbrek rejenerasyonu yapmak 
mümkün olabilir. Neden böbrekler, karaciğer gibi kendini yenileyemiyor? 
Anahtar Sözcükler: Axolotl, metamorfoz, rejenerasyon 
 
 
 
DS 202:  DENEYSEL PARKİNSON HASTALIĞI TRİNİTROBENZENSÜLFONİK ASİT VE ETANOLLE İNDÜKLENEN KOLİTİN 
ŞİDDETİNİ DEĞİŞTİRİR  
Seçil F**, Can HE**, Karakoç HF**, Dalgıç N**, Böyükyılmaz Ş**, Karamahmutoğlu T****, Özdemir ZN*, Arabacı S*, Şen 
LS*, Karagöz A*****, Akakın D*****, Onat F****, Alican Yİ*, İmeryüz N*** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, ***Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji BD, ****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD, 
*****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: İnflamatuvar bağırsak hastalarında Parkinson Hastalığı (PH) prevalansı artmıştır. Deneysel PH’da enterik sinir 
sisteminde, motor fonksiyonlarda ve çekal mikrobiyota değişiklik olduğu bilinmektedir ancak bağırsak inflamasyonu 
üzerindeki etkisi araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı; önceden sitrionigral sistem dopaminerjik nöronları hasarlanan 
sıçanlarda trinitrobenzensülfonik asit-etanol (TNBS-E) ile kolit oluştururarak beyin ve bağırsaktaki hasarı ve inflamasyonu 
irdelemektir.   
Gereç ve Yöntem:  Sterotaksik yöntemle erkek Sprague Dawley sıçanların sağ medial ön beyin demetine 6OHDA (0,8 mg/0.4 
mcl/sıçan) ya da tuzlu su enjekte edilerek Parkinson (6OHDA) ve yalancı Parkinson (S) grupları oluşturuldu. Kontrol (C) 
grubuna injeksiyon yapılmadı. 6OHDA etkinliği apomorfine rotasyon tepkisi ile araştırıldı. 6OHDA uygulamasından 5 hafta 
sonra rektuma 1 ml %50 etanoldeki 30 mg TNBS çözeltisi (TNBS-E) ya da tuzlu su (S) verildi.  6OHDA-TNBS-E (n=8), 6OHDA-S 
(n=6), S-TNBS-E (n=7), SS (n=6), C-TNBS-E (n=7), CS (n=6) gruplarında kolit indüksiyonundan 15 gün önce ve 3 gün sonra 
Faraday kafesinde lokomotor aktivite değerlendirildi.  Kolitin 3. gününde dekapite edilen sıçanların beyin ve kolonları 
çıkarıldı. Makroskopik ve mikroskopik kolit ağırlığı değerlendirildi. Donmuş kolon ve beyin örneklerinde; myeloperoxidase 
(MPO) aktivitesi, malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri belirlendi. Veri ortalama ± SD olarak belirtildi, iki yönlü 
ANOVA’yla karşılaştırıldı. 
Bulgular: 6OHDA verilenlerde lokomotor aktivite azaldı (p<0.001). Zaman lokomotor aktivitedeki kaybı artırdı, TNBS-E koliti 
lokomotor aktiviteyi değiştirmedi. TNBS-E ile bütün sıçanlarda kolit gelişti. 6OHDA-TNBS-E grubunda kolitin şiddeti 
makroskopik (p=0.03) ve mikroskobik olarak (p=0.02) daha hafifti. TNBS-E ile kolonda MPO aktivitesi arttı, GSH ve MDA 
seviyeleri azaldı (p=0.003), 6OHDA bu değerleri değiştirmedi. Beyin dokusunda TNBS tedavisi ile MPO ve MDA aktivitesi 
değişmez iken GSH aktivitesi azaldı.   
Sonuç: Deneysel PH TNBS-E'nin neden olduğu kolitin şiddetini hafifletti, bu etki nötrofil infiltrasyonu ve lipid 
peroksidasyonundan bağımsızdı. Bu çalışmada araştırılmayan ancak dopaminerjik sistem ile kontrol edilen hücre ölümü 
yolaklarının araştırılması karşılıklı etkileşimin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.    
Anahtar Kelimeler: Beyin-bağırsak ekseni, İnflamasyon, 6OHDA 
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DS 203:    KOL NAKLİ VE REPLANTASYON OLGULARINA NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR 
Göztepe M.B.*, Özkan Ö.**, Uysal H.*** 
 

*Tıp Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, **Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
 

, 
***Nöroloji AD, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

 

 
Giriş ve Amaç: Nöral yapıların uyarımında kullanılan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS), noninvazif bir yöntem olup, 
merkezi sinir sistemi içindeki motor yolların veya motor korteksin manyetik stimülasyonu ile periferik sinirlerin 
elektrofizyolojik yanıt değerlerini oluşturur. Bu çalışmada, onam formu alınmış ve bilgilendirilmiş sağlıklı gönüllü grup, kol 
nakli ve replantasyon olgularında, motor korteks üzerinde belirlenen bir uyarım ve kayıt alma mekanizması IFCN 
komisyonunun TMS koşulları göz önünde bulundurularak uygulanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Motor potansiyel yanıtları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi EMG Laboratuvarında uygun koşullar 
sağlanarak, EMG cihazına (Nihon Kohden Neuropack) bağlı olan manyetik stimülatör (Magstim Bistim) ile 10 kHz’ de 
alınmıştır. TMS’de motor korteks uyarım noktaları, homunculus göz önüne alınarak 10/10’luk sisteme göre, her bireye özgü 
ölçüler ile belirlenmiştir. Kas montajı Belly-Tendon parametrelerine göre abductor pollicis brevis kas bölgesine 
yerleştirilmiştir. Manyetik uyarı sonucu oluşan uyarılmış potansiyellerin ve elektriksel stimülasyon ile elde edilen bileşik kas 
aksiyon potansiyellerinin yanıtları alınmıştır. Elde edilen sonuçlar grafikler ve traseler üzerinde görselleştirilmiştir. 
Bulgular: Gönüller ve olgularda, elde ettiğimiz sonuçlar için, sıcak noktaların ve santral motor iletim hızı parametrelerinin 
literatürdeki değerlerle karşılaştırılması yapılmıştır. Motor kortekste sağlıklı kontrol grubunda ve olgularda abductor pollicis 
brevis kas bölgesine verilen uyarıların 10/10'luk sistemde özel olarak belirlediğimiz noktalar üzerinde olan amplitüd 
değerleri karşılaştırılmış ve tartışılmıştır. Verilen manyetik uyarıların nöronlarda depolarizasyon sağlayıp birden fazla 
noktada yanıt almamıza neden olan mekanizma ve kortikospinal yollar tartışılmıştır.  
Sonuç: Klinik muayene, homunculus ve manyetik uyarı prosedürü analizi incelendiğinde, olguların, nörofizyolojik 
yaklaşımların sinyal analiz prosesinde, beynin, duysal ve motor temsillerinin, sağlıklı kontrol grubuna göre farklı olduğu 
gözlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler:: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS); Motor Uyarılmış Potansiyel (MEP); Motor Homunculus; 
Korteks Haritalama 
 
 
 
 
 
 
DS 204:     YAĞLI KARACİĞER MODELİ OLUŞTURULAN HÜCRELERDE SREBP1C-ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRES İLİŞKİSİ 
Demir DD.*, Topaloğlu E.*, Alemdaroğlu T.*, Demirel T.**, Sozen E.**, Ozer NK.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD  
 
Giriş ve Amaç: Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerin ağırlığının % 5’ den fazlasının lipitlerin oluşturulmasıyla tanımlanan, tedavi 
edilmemesi durumunda fibrozis ve siroz ile sonuçlanan ve son 20 yılda önemi bütün dünyada giderek artan bir hastalıktır. 
Hepatositlerde trigliserit birikimi ile karakterize olan yağlı karaciğer hastalığının patogenezinde lipit birikimini düzenleyen 
mekanizmaların anlaşılması son derece önemlidir. Lipogenezin aktivasyonunu sağlayan ana transkripsiyon faktörü Sterol 
Düzenleyici Element Bağlayan Protein-1c (SREBP-1c)’ nin hepatik yağ asiti ve trigiliserit sentezini arttırarak hastalığın 
ilerlemesinde rolü olduğu belirlenmesine rağmen lipit damlacığı (LD) ve endoplazmik retikulum (ER) stres ile ilişkisi tam olarak 
aydınlatılmamıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, yağlı karaciğer modelinin oluşturulması üzerine yürütülen çalışmalarda genel olarak tercih 
edilen AML12 (fare hepatosit hücre hattı) kullanılmıştır. İlk olarak, hücreler farklı oleat konstanstrasyonları ile 24 saat inkübe 
edilmiş; LD ve SREBP-1c aktivasyonu Oil Red O boyama ve Western Blot yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Devamında, SREBP-1c 
siRNA transfeksiyonu gerçekleştirilmiş ve susturmanın gerçekleştiği Western Blot yöntemi ile doğrulanarak kontrol ve SREBP-1c -

/- olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Son olarak, kontrol ve SREBP-1c -/- hücrelerinde 0,5 mM oleat ile inkübasyonun ardından 
Grp78, fosfo-IRE1 ve CHOP parametreleri hücrelerdeki ER stres yanıtını saptamak için immünfloresans yöntemi ile incelenmiştir.  
Bulgular: Optimum LD oluşumu ve SREBP-1c aktivasyonu 0,5 mM oleat konsantrasyonunda elde edilmiştir. Uygulanan 0,5 mM 
oleat maruziyeti LD ve SREBP-1c aktivasyonu ile birlikte fosfo IRE1 düzeylerini arttırırken; Grp78 ve CHOP seviyelerinde anlamlı 
bir değişikliğe neden olmamıştır. SREBP-1c -/- hücrelerde ise LD oluşumu etkilenmemekte, fosfo IRE1 ve CHOP düzeyleri 
azalmaktadır. 
Sonuç: Deneylerimizde gerçekleştirilen oleat uygulamasının lipit birikimi ve ER stres yanıtına neden olması ve SREBP-1c -/- 
hücrelerde ER stres yanıtının kontrol hücrelerine kıyasla azalması, yağlı karaciğer modelimizde SREBP-1c ile ER stres arasındaki 
ilişkinin önemli olabileceğini düşündürmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Lipit birikimi, SREBP-1c, ER stres 
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DS 205:     STREPTOZOTOSİN UYGULANARAK ALZHEİMER GELİŞTİRİLEN SIÇANLARDA TOPİRAMATIN PROFİLAKSİ VE 
TEDAVİ ÜZERİNE ETKİSİ 
Selçuk A.*, Artvin D.*, Güngörmez E.*, Kurşun US.*, Yananlı HR.**, Özkula S.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD 
 
Giriş ve Amaç: Alzheimer hastalığı (AH) ilerleyici bilişsel bozukluk ile karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır ve standart 
tedavi protokolleri bulunmakla birlikte mutlak bir tedavisi bulunmamaktadır. Topiramat oral bir antiepileptik ilaçtır. Voltaj-
bağımlı sodyum kanalları, yüksek-voltaj-bağımlı kalsiyum kanalları, GABA-A reseptörleri, AMPA/Kainat reseptörleri ve 
karbonik anhidraz izoenzimleri üzerinde etkilidir. Bu çalışmada topiramatın, nöronal hipereksitabilite üzerine inhibitör 
etkisinin AH gelişmesi ve kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada her grupta eşit olacak şekilde toplam 24 Wistar dişi sıçan kullanıldı, Kontrol Grubu (sham 
opere grup), Tedavisiz Streptozotosin Grubu,  Akut Topiramat grubu ve Kronik Topiramat grubu (n=6) olmak üzere 4 gruba 
ayrıldı. Sıçanlara stereotaksik cerrahi yöntemi ile intraserebroventriküler enjeksiyon yapmak için unilateral kılavuz kanül 
yerleştirildi. Deneyin 3. ve 5. günlerinde sıçanlara intraserebroventriküler (3mg/kg, 500nl, i.c.v.) streptozotosin enjeksiyonu 
yapılarak Alzheimer hastalığı modeli oluşturuldu. 15., 17. ve 18. günlerde  hafıza kayıpları gözlemlenmesi için Yeni Nesne 
Tanıma Testi/ New Object Recognition Test (NOR) ve Ayırma İndeksi/ Discrimination Index (DI) lerine bakıldı. Akut 
Topiramat grubuna davranış deneylerinden önce 100 mikromolar topiramat solüsyonu intraserebroventriküler olarak 
uygulandı, Kronik Topiramat grubuna ise 3. ve 5. günlerdeki streptozotosin enjeksiyonu öncesi 100 mikromolar topiramat 
solüsyonu intraserebroventriküler olarak uygulanarak NOR ve DI’ lerine bakıldı. Sonuçlar Graphpad Prism 5.01 programı ile 
paired t-test testi yapılarak değerlendirildi p<0.05 istatistiksel olarak farklı kabul edildi.  
Bulgular: Akut topiramat uygulanan grupta streptozotosin grubuna göre NOR ve DI değerleri istatistiksel olarak yüksek 
bulundu (p<0.05). Benzer şekilde streptozotosin öncesi topiramat uygulaması topiramat uygulanmayan gruba göre NOR ve 
DI değerleri yüksek bulundu (p<0.05).  
Sonuçlar: Bu bulgular bize topiramatın STZ ile indüklenen AH (Alzheimer hastalığı) sıçanlarda hem yakın hem de uzak belleği 
arttırdığı aynı zamanda STZ ile oluşturulan hafıza kaybı gelişim sürecini de azalttığını göstermektedir.  
Anahtar Kelimeler: Alzheimer Hastalığı, topiramat, streptozotosin, AMPA reseptor, GABA reseptor 
 
 
 
 
 
DS 206: PROTEAZOM INHIBITÖRÜ BORTEZOMIBIN PDL-1 EKSPRESYONU ÜZERINDEN 3B GLIOBLASTOMA HÜCRE 
KÜLTÜRLERI ÜZERINDE IN VITRO RADYO-DUYARLAŞTIRICI ETKILERI 
Tosun S*, Eris T*, Janakieski G*, Gökdemir C*, Çetin SZ*, Arslan S**, Ünal S***, Atasoy BM ****,  
Gündüz O***, Karademir B** 
*Dönem 3 öğrencileri, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,  ** Biyokimya Anabilim Dalı / GEMHAM, Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi,  *** Biyomühendislik Anabilim Dalı / NBUAM, Marmara Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi, **** Radyasyon 
Onkolojisi Anabilim Dalı / Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Şükran Karabelli Radyobiyoloji Laboratuvarı, Marmara Üniversitesi 
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
Giriş ve Amaç: Bortezomib (BTZ), 2003’de FDA tarafından multipl miyelom ve 2006’da mantle hücreli lenfoma tedavileri için 
onaylanan proteazom inhibitörüdür. Glioblastoma (GBM) erişkinlerde en sık görülen kötü prognozlu beyin tümörüdür. Son 
zamanlarda programlanmış ölüm ligand-1 (PD-L1), GBM için önemli bir hedef haline gelmiştir. PD-L1, CD8+ sitotoksik T 
lenfositlerinde eksprese edilen reseptörüne bağlanmaktadır. Çalışmalar, PD-L1 ekspresyonu yüksek olan hastaların tedaviye 
daha iyi yanıt verdiklerini göstermiştir. Proteazomal sistem ve PDL-1 birlikte incelendiğinde, proteazom inhibisyonunun 
multipl miyelomdaki PD-L1 miktarını arttırdığı gösterilmiştir.  Bu doğrultuda çalışmamızın amacı, BTZ’nin radyasyona maruz 
bırakılmış GBM hücreleri üzerindeki radyo-duyarlaştırıcı etkisini gözlemlemektir. Çalışmamızda, iki boyutlu hücre kültüründe 
elde edilen sonuçların in vivo ortamı sınırlı yansıtmasından dolayı, skafold olarak bakteriyel selüloz kullanılarak bir 3B hücre 
kültürü optimize edilmiştir. 
Gereç ve Yöntemler: GBM hücreleri kültürde %10 FBS ve %1 penisilin/streptomisin içeren DMEM besiyeri ortamında %5 
CO2 ve 37°C’de yetiştirildi ve hücrelerin materyaller üzerine adhezyonu, %4 paraformaldehit ile fiksasyonundan sonra 
elektron mikroskopisi (SEM) ile teyit edildi.  Hücreler kontrol (KTRL), radyoterapi (RT), bortezomib (BTZ) ve BTZ+RT olmak 
üzere 4 gruba ayrıldı. 3B kültürlerdeki hücreler, tek fraksiyonda 2 Gy'de 6 MV foton enerjisi ve/veya 300 nM BTZ ile 
muamele edildi. 72 saat BTZ maruziyetinin ardından proteazom aktiviteleri, hücre canlılıkları ve PD-L1 ekspresyonu 
gözlemlendi.  
Bulgular: RT uygulaması KTRL grubuna kıyaslandığında proteazom aktivitesini %10 oranında arttırmıştır (p <0.05, RT vs 
KTRL) ve BTZ varlığında bu artış inhibe olmuştur (p <0.05, BTZ+RT vs RT). Hücre canlılığı tüm gruplarda KTRL grubuna kıyasla 
azalırken en fazla BTZ+RT grubunda azalmıştır (p <0.05). PD-L1 ekspresyonu ise BTZ varlığında tek başına radyasyon 
uygulamasına kıyasla artmıştır (p <0.05). 
Sonuç: Bu çalışmayla BTZ’nin, PD-L1 ekspresyonunu artırarak GBM hücreleri üzerinde radyo-duyarlaştırıcı etkiye sahip 
olabileceği gösterilmiştir. 
Anahtar Sözcükler: Bortezomib, glioblastom, PDL-1, radyoterapi 
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DS 207:    GASTROİNTESTİNAL KANSER HASTALARINDA OKSALİPLATİN VE İRİNOTEKAN DİRENCİ: GSK3β-TEMELLİ EMT 
MEKANİZMASI 
Men AY.*, İnce MN.*, Bezdegümeli E.*, Küçükakça BN.*, Özman Z.**, Güney Eskiler G.***, Deveci Özkan A.***, Kaleli S.***, Bilir C.****                                                                                                                                                                                                        

*Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 3 ,  **Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, ***Sakarya 

Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, ****Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Oksaliplatin (OXA) ve İrinotekan (IRI)  ileri evre gastrointestinal (GI) kanser tiplerinin tedavisinde kullanılan 
kemoterapik ajanlardır. Ancak, hastalarda OXA ve IRI direnci, metastaz ve rekürrens gelişmesine ve tedavinin başarısız 
olmasına neden olmaktadır. Son yıllarda ilaç direncine neden olan moleküler mekanizmaların belirlenmesine yönelik 
çalışmalar önem kazanmaktadır. Epitelyal mezenkimal geçiş (EMT), epitelyal hücrelerin mezenkimal türevlerine dönüşmesi 
sonucunda invazyon, metastaz ve ilaç direncinde rol alan bir mekanizmadır. İlaç direncinin gelişmesinde EMT, farklı sinyal 
yolaklarının aktivitesi sonucunda E-kaderin’in azalması ile karakterizedir. Glikojen sentaz kinaz 3β (GSK3β), farklı sinyal 
yolaklarında rol alan bir serin/treonin kinazdır ve EMT ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Mevcut çalışmada, GI kanser 
hastalarında OXA ve IRI direncinde GSK3β ve E-kaderin ekspresyon seviyelerinde değişimlerin belirlenmesi ve EMT ile 
ilişkisinin açıklanması amaçlanmıştır.  
Gereç ve Yöntem: Sakarya Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalına başvuran GI kanseri tanısı almış ve PET-CT raporuna göre 
OXA ve/veya IRI dirençli olduğu belirlenen 15 dirençli (5 OXA-R+IRI-R, 5 OXA-R, 5 IRI-R), 15 duyarlı (5 OXA-S+IRI-S, 5 OXA-S, 5 
IRI-S) hastadan ve 10 sağlıklı bireyden toplanan kan örneklerinden RNA izole edilmiştir. GSK3β ve E-kadherin ekspresyon 
seviyeleri RT-PCR analiziyle tespit edilmiştir. Kan örnekleri için etik kurul onayı (71522473/050.01.04/284) alınmıştır.   
Bulgular: OXA-R+IRI-R hastalarında GSK3β ve E-kaderin ekspresyon seviyeleri 2.5 ve 2.7-kat iken,  OXA-S+IRI-S hastalarında 
mRNA düzeyleri sırasıyla 5.1 ve 27.9-kat olarak analiz edilmiştir (p<0.05). IRI-R hastalarında IRI-S hastalarına göre, GSK3β ve 
E-kaderin ekspresyon seviyeleri azalmasına rağmen, OXA-R hastalarında mRNA düzeylerinin arttığı belirlenmiştir.  
Sonuç: Mevcut çalışmada ilk kez GI kanser hastalarında OXA+IRI ve IRI direncinin GSK3β-temelli EMT ile ilişkili olduğu 
belirlenmiştir. Ancak, OXA-R grubunda GSK3β ve E-kaderin’in ekspresyon seviyelerinde artıştan dolayı, OXA direncine neden 
olan diğer moleküler mekanizmaların araştırılması gerekmektedir. Ayrıca, OXA+IRI direncinde diğer sinyal yolakları ve 
EMT’nin kapsamlı bir hasta grubunda çalışılması gerekmektedir.  Böylece, ilaç direncinin aşılmasına yönelik bireysel tedavi 
stratejilerinin,,geliştirilmesine,,katkı,,sağlanabilir.                                                                                                                          
Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kanserler, Oksaliplatin, Irinotekan, GSK3β, EMT. 

 
 
 
 
DS 208:       AYNA TEDAVİSİNİN UNİLATERAL SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ETKİNLİĞİ  
Baştürk D.K* Bolatbaş B.K.* Gümüş E.G* Kocagil B.*Yılmaz E.P*   
Karacaatlı M.** Karadağ Saygı E.** 
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi,**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.B.D 

 
Giriş ve Amaç: Ayna terapisi ayna nöron sistem aktivasyonuna dayalı bir tedavi yöntemidir. Ayna nöronlar kişi spesifik bir 
hareket yaptığı esnada ya da başka bir kişiyi bu hareketi yaparken izlediğinde aktive olurlar. Ayna terapisi hasta kendi 
normal ekstremitesinin aynadaki yansıma hareketini izlerken ayna nöronlarının aktive edilmesi esasına dayanır. Aktive olan 
ayna nöronlar sayesinde plejik olan ekstremitenin innervasyonu artarak fonksiyonel iyileşme görülür. 
Gereç ve Yöntem: 20 unilateral serebral palsi (SP) tanılı çocuk (12 kız, 8 erkek; 5-12 yaş aralığında) 4 hafta boyunca haftada 
3 seans olacak şekilde ayna terapisi ya da konvansiyonel fizik tedavi gruplarına randomize edildi. Ayna grubunda plejik 
ekstremite 35X25 santimetre boyutlarındaki orta hatta 90 derece açı ile yerleştirilmiş bir aynanın arkasına saklanacak 
şekilde ve her seansta 7 farklı el ve üst ekstremite hareketini simetrik olarak 3X10 tekrar yaparak seanslar gerçekleştirildi. 
Kontrol grubu ise bimanuel aktivitenin geliştirilmesinin ön planda tutulduğu rehabilitasyon programına alındı. Hastalar 
tedavi öncesi ve tedavi bitiminde kör bir inceleyici tarafından Jebsen Taylor testi, kutu blok testi, dokuz delik testi, selektif 
motor kontrol değerlendirmesi ve Abilhand-kids anketi ile değerlendirildi. 
Bulgular: Tedavi sonrasında kutu blok testi ve Abilhand-kids anketinde, hem ayna hem de control gruplarında anlamlı 
gelişmeler bulunmuştur. Jebsen Taylor Testi değerlendirmelerindeki değişiklik her iki grup içinde benzer sonuçlar vermiş 
olup,bu testin kart çevirme ve küçük objeleri tutma kısımları ayna grubunda farklılık göstermiştir. Süpinasyon ve bilek 
ekstansiyonunun selektif motor kontrol değerlendirmesi sadece ayna tedavi grubunda iyileşme göstermiştir. Her iki 
tedavide dokuz delik testinde etki göstermemiştir. Ayna terapisi iyi tolere edilen,yan etkileri olmayan ve güvenli bir tedavi 
yöntemidir. 
Sonuç: Ayna tedavisi unilateral serebral palsili çocuklarda el fonksiyonlarında iyileşme potansiyeli sunmaktadır. Bu tedavi 
yöntemi iyi tolere edilen ve çocuk dostu bir tedavi yöntemidir 
Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi, SP, Ayna Tedavisi, Fizik Tedavi 
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5 MAYIS 2019 PAZAR (09.30-10.45) 
DÖNEM 1 POSTER SUNUMLARI  

MP301 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME 
ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ   

MP302 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI CİNSEL 
KİMLİK VE YÖNELİMLERE BAKIŞ AÇILARI 

MP303 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL 
MEDYADAKİ GÜZELLİK ALGISININ ESTETİK OPERASYONLARA ETKİSİ HAKKINDAKİ 
DÜŞÜNCELERİ 

MP304 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN KAFEİN 
TÜKETİMİ VE BUNA BAĞLI GELİŞEN ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI 

MP305 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİKLERİ 
MÜZİK TÜRLERİ VE RUH HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

MP306 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ESTETİK 
OPERASYON GEÇİRİLMESİNE KARŞI BAKIŞ AÇISI  

MP307 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN CERRAHİ 
BRANŞLARDA UZMANLAŞMA EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE SOSYOKÜLTÜREL, 
KİŞİSEL PARAMETRELER DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

MP308 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNDE 
UYKUNUN ÖNEMİ VE BU KONU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ  

MP309 MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM 
BİÇİMLERİNİN DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

MP310 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜZELLİK ALGISI 
NEDİR?  BİR ŞEYİ GÜZEL BULMAMIZI NE SAĞLAR? 

MP311 MÜTF 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE KADAVRA KULLANIMI HAKKINDAKİ 
DÜŞÜNCELERİ VE TUTUMLARI 

MP312 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VE 
TAMAMLAYICI TIP (GETAT) UYGULAMALARINA BAKIŞ AÇISI 

MP313 MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN BATIL İNANCA BAKIŞ AÇISI VE 
ETKİLERİ  

MP314 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖTANAZİ 
HAKKINDA BİLGİLERİNİN VE ÖTANAZİYE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

MP315 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN TIP ALANINDA 
YAPAY ZEKA KULLANIMINA YAKLAŞIMLARI 

MP316 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETE GÖRE 
BAŞARI KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ 

MP317 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEME DAYALI 
ÖĞRENME HAKKINDA GÖRÜŞLERİ 

MP318 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIP FAKÜLTESİ 
SEÇME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ 

MP319 SOSYAL MEDYA KULLANIMININ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF 
ÖĞRENCİLERİ          ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

MP320 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE KÖK 
HÜCRE                                                                     NAKLİNE ETİK BAKIŞ AÇISI 

MP321 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEKRARLAYAN 
DAVRANIŞLARI VE TAKINTILARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI VE BU DAVRANIŞLARIN 
GÜNLÜK HAYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

MP322  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL, 
KÜLTÜREL VE SANATSAL FAALİYETLERİNİN SOSYAL BECERİLERİ VE AKADEMİK 
BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
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MP323 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STRES DÜZEYLERİ 
VE STRESE SEBEP OLAN YAŞANTILARI 

MP324 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS 
ETKİNLİKLERİNİ VE SINAV BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

MP325 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİZİ VE FİLMLERDE 
TIBBIN NASIL AKTARILDIĞINA DAİR GÖRÜŞLERİ 

MP326 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANAT TERAPİSİ 
HAKKINDA DÜŞÜNCÜLERİ 

MP327 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK                                           
ÇALIŞANLARINA ŞİDDET  OLAYLARINA BAKIŞ AÇISI 

MP328 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZEKA VE 
ÖĞRENME KAVRAMINA YAKLAŞIMI, TOPLUMUN VE EĞİTİMİN BU KAVRAMLARLA 
İLİŞKİSİNE DAİR GÖRÜŞLERİ 

MP329 MÜTF 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIP FAKÜLTESİNİ SEÇME NEDENLERİ VE GELECEK 
PLANLARI 

MP330 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE 
GEÇİŞTE KARŞILAŞTIĞI BİREYSEL, SOSYAL VE ÖĞRENİMSEL FARKLILIKLAR 

MP331 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM-1 ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERE 
ADAPTE OLMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR 

MP332 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN HAYATLARINA 
TEKNOLOJİNİN ETKİSİ VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

MP333 MARMARA ÜNİVERİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL BAKIM VE 
SAĞLIĞA VERDİKLERİ ÖNEM 

MP334 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE TUTUMLARI 

MP335 STUDYING HABITS OF FIRST YEAR MEDICAL STUDENTS OF MARMARA UNIVERSITY 
FACULTY OF MEDICINE 

MP336 MARMARA UNIVERCITY GRADE 1 STUDENTS’ OPINIONS ABOUT COLLOBORATION 
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MP 301: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ                                                                                                                                                                                        

Bolat AS.*, Buğday EB.*, Atılkan E.*, Adli Y.*, Uludeveci Y.A.*, Sarıkaya Ö.**      

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

Giriş ve Amaç: Beslenme, yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda 

almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Beslenme alışkanlığı da bu davranışın psikolojik, sosyal, çevresel vs. 

faktörlerden etkilenebilen yöntemidir. Bu araştırmada MÜTF 1.sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve bu alışkanlıkları 

etkileyen,,faktörleri,,incelemek,,amaçlandı.                                                                                                                                                                 

Gereç ve Yöntem: Araştırmada birinci sınıf öğrencilerine açık uçlu, likert tipi ve çoktan seçmeli sorular içeren 33 soruluk 

anket uygulandı. Toplanan verilerin analizleri SPSS 25,0 programı üzerinden sıklık dağılımları ve ki kare testi uygulanarak 

yapıldı. P anlamlılık değeri 0,05 olarak kabul edildi.   ..............................................................................................................                                                                                                                      

Bulgular: Dağıtılan 199 anketten 155(%77,88) dönüt alındı. Katılımcıların büyük çoğunluğunu %39 ile yurtta kalanlar ve %36 

ile evde ailesiyle yaşayanlar oluşturdu. Komite döneminin beslenmeye etkisi ile ilgili sorulara verilen yanıtlara göre 114 

kişinin kafein, 104 kişinin abur cubur tüketiminin arttığı; ana öğün sayısının çoğunlukla değişmezken(n=96), ara öğün 

çoğunlukla sayısının arttığı(n=97) saptandı. Beslenme ile ilgili tüketim alışkanlıklarını değerlendirildiğinde grubun en çok son 

kullanma tarihine (5 üzerinden ortalama 4,19) en az ise katkı maddesi içeriğine dikkat ettiği (5 üzerinden ortalama 2,95) 

görüldü. Yaşanılan yer ile akşam yemeği tercihi arasında anlamlı bir ilişki olduğu (p=0.003), tüm grupların akşam yemeğini en 

çok kaldıkları yerde yemeyi tercih ettiklerini tespit edildi. Yine yaşanılan yer ile aylık yemek masrafı arasında da anlamlı bir 

ilişki olduğu saptandı (p=0.018). Bu sonuçlara göre evde aileyle yaşayanlar dışındakilerin büyük çoğunluğunun yemek için 

401-600 TL arası,,harcadığı,,görüldü. .........................................................................................................................................                                                                                                                                                  

Sonuç: Beklenildiği üzere komite döneminde katılımcıların kafein ve abur cubur tüketiminde artış gözlenmiş, bunun 

beslenme alışkanlığını olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır. Yine yaşanılan yer ile akşam yemeği tercihi ve yemek 

masrafları arasında bulunan anlamlı ilişkiler de dönem 1 öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının tahmin edildiği gibi 

yaşadıkları yerle bağlantılı olduğu göstermiştir. Tüketim alışkanlıklarında ortaya çıkan sonuçlar dönem öğrencilerinin bu 

hususta genel olarak,,dikkatli,,olduklarını,,ortaya,,koydu.    ...................................................................................................                                                                                                        

Anahtar kelimeler: Beslenme, tüketim, harcama, sağlık, alışkanlık                                                                                                                                                    

 

MP 302:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI CİNSEL KİMLİK VE YÖNELİMLERE 

BAKIŞ AÇILARI  ..................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                

Deliduman B.*, Kumaş EN.*, Tahan SE.*, Uzcan B.*, Üstbaş S.*, Yeşilkaya P.*, Yıldız S.* Sarıkaya Ö.**                                       

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

Giriş ve Amaç: LGBTİ+ farklı cinsel kimliklere sahip insanları anlatmak için kullanılan bir kısaltmadır. Bu bireyler 

hastanelerden yeterli sağlık hizmeti alamamakta ve her gün ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Bu araştırma 1. sınıf 

öğrencilerinin farklı cinsel kimlik ve yönelimlere bakış açılarını değerlendirmek için yapılmıştır. Tıp fakültesi dönem 1 

öğrencilerinin LGBTİ+ bireylere daha hoşgörülü yaklaşmaları,,beklendi...................................................................................                                                                                                                                           

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1. sınıf öğrencilerine 23 soruluk bir anket uygulanmıştır (1 açık 

uçlu, 6 çoktan seçmeli, 16 soruluk 5’li likert ölçek). 200 anketten 161 geri dönüt (%80.5) alındı. Elde edilen veriler IBM SPSS 

programında frekans ve ortalama değerleri açısından değerlendirildi. Sıklık dağılımları ve karşılaştırılmalı verilerde Chi-

square testi uygulanmıştır. p<0.05,,değeri,,anlamlı,,olarak,,kabul,,edilmiştir.  ........................................................................                                                                                                 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %54'ü kadın ve %46'sı erkektir. Daha önce LGBTİ+ bir bireyle diyalog kuranların oranı 

%63'tür. Yeterince bilgi sahibi olduğunu belirtenlerin oranı ise %31'dir. Kadınların %77'si erkeklerin de %56'sı hastalarının 

LGBTİ+ olmamasını tercih ederdim sorusuna katılmıyorum şeklinde yanıt vermişlerdir. (p=0.039) Kadınların % 88'i 

erkeklerinse %50'si erkek bir eşcinselle çalışmaktan rahatsızlık duymayacaklarını belirtmişlerdir. (p=0.000) Kadın bir 

eşcinselle çalışmaktan rahatsızlık duymayanlarınsa %72'si kadın %68'i erkek olarak gözlemlenmiştir. Burada anlamlı bir fark 

tespit edilememiştir(p>0.05). LGBTİ+ grubun içinde bulunmaktan rahatsızlık duymayanların oranı kadınlarda %72 iken 

erkeklerde bu oran %47'dir. (p=0.003) Diyalog kurma durumu ile sanatçının LGBTİ+ olması sorusu kıyaslandığında diyalog 

kuranların %83'ü kurmayanlarınsa %53'ü olumlu yanıt vermişlerdir. (p=0.001) Diyalog kurma durumu ile hastamın LGBTİ+ 

olmamasını tercih ederim sorusu kıyaslandığında anlamlı bir fark (p>0.05) tespit edilememiştir. ..........................................                                                                                                                                                

Sonuç: MÜTF Dönem 1 öğrencilerinden kadınların erkeklerden daha toleranslı davrandıkları gözlemlenmiştir. Doktor-hasta 

ilişkisinde daha önce diyalog kurup kurmadıklarına bakılmaksızın olumlu bir tutum sergiledikleri fakat katılımcıların 

cinsiyetine göre değerlendirildiğinde kadınların daha olumlu erkeklerin ise daha kararsız ve olumsuza yakın bir tutum 

sergiledikleri saptanmıştır. .........................................................................................................................................................                                                                                                                                                                        

Anahtar Kelimeler: Cinsel yönelim, LGBTİ+, doktor-hasta ilişkisi 
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MP 303:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADAKİ GÜZELLİK ALGISININ 

ESTETİK OPERASYONLARA ETKİSİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ   ....................................................................................                                                                                                          

Sünbüloğlu S.*, Tüzün S.*, Emanet SÜ.*, Habiboğlu İ.*, Cevahir Ş.*, Güner G.*, Akdeniz E.**                 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 

Giriş ve Amaç: Estetik cerrahi, vücut imajının daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve 

girişimlerdir. Yıllar içerisinde değişen güzellik algısı ve trendleriyle birlikte popüler estetik operasyonlar ve bu operasyonların 

yaptırılma sıklıkları değişmiştir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencileri üzerinde yaptığımız anketlerde 

amacımız, çağımızda etkisi çok artmış olan sosyal medya ile güzellik algısı arasındaki ilişkiyi inceleyerek sosyal medyanın 

estetik operasyonlar üzerindeki dolaylı etkisini tespit etmektir.  ....................................................................................                                                                                                         

Gereç-yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine güzellik algısı, sosyal medya ve estetik 

operasyonlarla ilgili sorular içeren 19 soruluk bir anket uygulanmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilerek sıklık tabloları 

ve çapraz tabloları incelenmiş, karşılaştırmalı analizlerle Ki Kare, Fisher Kesin Olasılık Testi ve Somers’D testleri 

uygulanmıştır. p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir.  ...........................................................................................                                                                                                                                                   

Bulgular: Dağıtılan 172 anketten 128 (%74,41) dönüt alındı. Katılımcılarımızın %39,06’sı (n=50) erkek,%60,94’ü (n=78) 

kadındır. Anketimiz 3 adet demografik, 2 adet çoktan seçmeli, 5 adet iki seçenekli, 9 adet Likert tipi (5 seçenekli) sorudan 

oluşmaktadır. Cinsiyet ile sosyal medyada güzellik trendleriyle karşılaşma sıklığı  ve kişinin kendinde beğenmediği fiziksel 

özellik olma durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05) . Kullanılan sosyal medya platform sayısı ile kişilerin 

sosyal medyada gördüğü insanlarla kendini kıyaslaması arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05) . Ayrıca sosyal 

medyada gördüğü insanların kendini kıyaslama ile gelecekte estetik yaptırma planı arasında da anlamlı bir ilişki vardır 

(p<0,05) . Katılımcılarımızın %89,1‘i sosyal medyanın çeşitli güzellik algılarını empoze ettiğini ve %88’i bu güzellik algısının 

estetik yaptırılmasında etkili olduğunu düşünmektedir. ………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                              

Sonuç: Kullanılan sosyal medya platform sayısı arttıkça katılımcılarımızın kendini sosyal medyada gördüğü insanlarla daha 

fazla kıyaslaması, sosyal medyanın bir güzellik algısı oluşturduğu hipotezimizi destekledi. Ayrıca kendini sosyal medyada 

gördüğü insanlarla daha fazla kıyaslayan katılımcılarımızın estetik yaptırma planının olması ise sosyal medyanın olşturduğu 

bu güzellik algısının insanları estetik yaptırmaya,,yönlendirdiği,,hakkındaki,,hipotezimizi,,doğruladı.  .................................                                                                               

Anahtar sözcükler:Estetik operasyon,güzellik algısı,sosyal medya 

 

MP 304:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN KAFEİN TÜKETİMİ VE BUNA BAĞLI GELİŞEN 

ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI                                                                                                                                                                        

Canbolat M.*, Gemici A.*, Kütükcü ÇN.*, Tunalı T.*, Ürün A.*, Yaman K.*, Gülpınar MA**                                                           

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1     **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 

Giriş ve Amaç: Kafein, çok eskiden beri çay ve kahve ile alınan bitkisel bir moleküldür. Uyanık kalmayı sağlamasının yanında 

anksiyete, çarpıntı gibi yan etkileri de vardır. Araştırmamızda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin kafein 

tüketim alışkanlı ve buna bağlı gelişen etkileri belirlemek,,amaçlandı.   ............................................................................                                                                                                                                    

Gereç ve Yöntem: 1.sınıf öğrencilerine 3 demografik, 8 çoktan seçmeli ve 1 likert olmak üzere 12 soruluk anket uygulandı. 

Veriler SPSS 25.00 ve STATA 15.1 ile değerlendirildi. Frekans dağılımı, Fisher’s Exact ve Ki Kare testleri kullanıldı. P anlamlılık 

değeri 0,05 olarak kabul edildi.   ................................................................................................................................................                                                                                                                                                 

Bulgular: Dağıtılan 180 anketten 153 (%85) dönüt alındı (90 kadın ve 63 erkek). Katılımcıların %50,9’u Batı Anadolu, %26’sı 

İç ve Doğu Anadolu, %23,1’i Karadeniz bölgesindendi. Karadenizli öğrencilerin anlamlı ölçüde daha çok çay tükettiği 

(p=0,032) ancak kahve için (p=0.726) aynı böyle bir farkın olmadığı görüldü. Vücut kitle indeksinin (p=0,908) ve cinsiyetin 

kafein (p=0,086) tüketimi ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı görüldü. En sık tüketilen kafein türünün çay olduğu, en sık 

tüketilen kahve türününse türk kahvesi olduğu (%53,6) saptandı. En çok işaretlenen çay/kahve tüketim sebeplerinin “keyif 

için” (%75,2) ve “uykumu açmak için” (%74,5) olduğu, en çok görülen yan etkilerin ise idrar miktarında artış (%52,6) ve 

uykusuzluk (%35,9) olduğu belirlendi. Kafein tüketimine bağlı olarak kız öğrencilerin erkeklere oranla daha çok stres, 

anksiyete (p=0,027) ve çarpıntı (p=0,008) yaşadığı saptandı. Öğrencilerin sınav döneminde kahve tüketiminin konsantrasyon 

(p=0,006), hafıza (p=0,028) ve ders başarısına (p=0,001) olumlu etkisinin olduğunu düşündükleri belirlendi.                                                  

Sonuç: Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin kafein tüketiminin “Nerelisiniz?” sorusuna verdikleri cevaba göre değiştiği 

görülürken vücut kitle indeksi ve cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlendi. Sınav dönemleri çay/kahve 

tüketim miktarının arttığı ve bunun ders başarısı, konsantrasyon ve hafızaya olumlu etkisi olduğunun düşünüldüğü 

belirlendi.                                                                                                                                                                                              

Anahtar Kelimeler: Kafein, Kahve, Çay, Alışkanlık 
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MP 305:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİKLERİ MÜZİK TÜRLERİ VE RUH 

HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ                                                                                                                                          

Demirel Ç.*, Konuş M.*, Abanoz M. N.*, Önder C. D.*, Cafrı E.*, Camkıran E.* Gülpınar M. A.**                                          

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 

Giriş ve Amaç: Ruh hali (mood) bireyin belirli zaman dilimi içerisinde nasıl hissettiğini tanımlamak için kullanılır. Albert 

LeBlanc tarafından geliştirilen modelde kişinin müzik tercihinin ise üç temel değişkene bağlı olduğu ifade edilmiştir; bunlar 

müzik uyaranlarına bağlı olan, çevre uyaranlarına bağlı olan ve kişinin kendine bağlı olan değişkenlerdir. Bu araştırmada 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin kişinin kendine bağlı değişkenler kategorisiyle alakalı olan “Ruh 

hali” faktörü ve öğrencilerin müzik tercihleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek hedeflenmiştir...........................                                                   

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine: 1 açık uçlu, 9 likert, 5 çoktan seçmeli soru ve 1 

ölçekten oluşan anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilerek sıklık tabloları ve korelasyon verileri 

incelenmiş, karşılaştırmalı analizlerle Bağımsız Örneklem T-testi ve Pearson Korelasyon testi uygulanmıştır. p<0.05 değeri 

anlamlı olarak kabul edilmiştir.   ............................................................................................................................. ..............                                                                                                                                                           

Bulgular: Anket dağıtılan 180 kişiden 136 (%75) dönüt alınmıştır. Katılımcıların %50’si (n=68) kadın, %50’si (n=68) erkektir. 

Veriler incelendiğinde kişilerden elde edilen mood puanları ve Blues müzik türünde anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir 

(p<0.05, r=0.169). Bunun dışında tercih edilen müzik türleri ile mood puanı arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir 

(p>0.05). Araştırmaya katılan kadınların Caz (p=0.007) ve Pop (p=0.021) müzik türlerini erkeklere göre daha çok tercih 

ettikleri gözlenmiştir. Katılımcı erkeklerin ise Hip Hop (p=0.002) ve Elektronik (p=0.005) türlerini kadınlara göre daha çok 

tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca müzik eğitimi almış olan katılımcıların almayan katılımcılara göre Caz müziği daha çok 

tercih ettikleri gözlemlenmiştir (p=0.002). Bir müzik aleti çalan katılımcıların çalmayanlara göre Caz (p=0.00), Blues (p=0.00), 

Rock (p=0.037), Klasik (p=0.001), Elektronik (p=0.002) ve Folk (p=0.022) türlerini daha çok tercih ettikleri gözlemlenmiştir.                                                     

Tartışma ve Sonuç: Yapılan araştırma sonucunda kişilerin dinledikleri müzik türleri ve ruh halleri arasında doğrudan bir ilişki 

saptanmamıştır.Bu sonuç müzik tercihi ve ruh hali puanı arasında anlamlı 

bir,,ilişki,,bulunamamasından,,dolayı,,ortaya,,çıkmıştır.                                                                                                                    

Anahtar Kelimeler: müzik tercihi, duygu durumu, mood 

 

 

MP 306: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ESTETİK OPERASYON GEÇİRİLMESİNE KARŞI 

BAKIŞ AÇISI                                                                                                                                                                                                     

Yüzgeç S.*  Gezer N.*  Şen F.*  Akan M.*  Güneş R.*  Cebeci O.*  Akdeniz E.**                                                                                  

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

Giriş ve Amaç: Tarih boyunca insanlar görüntüleri nedeniyle beğenilmiş ya da dışlanmışlardır. Tıbbın ilerlemesi ile birlikte dış 

görünüş operasyon geçirerek değiştirilebiliyor. Araştırmada Marmara Üniversitesi  Tıp Fakültesi  1. Sınıf öğrencilerinin sosyal 

görünüş kaygılarını ölçerek estetik operasyonlara,,karşı,,yaklaşımlarını,,öğrenmeyi,,amaçladık..................................                                                                          

Gerekçe ve Yöntem: 1. Sınıf öğrencilerine dış görünüş ve estetik operasyona bakış açılarını ölçecek sorular sorulup bununla 

birlikte sosyal görünüş kaygısı ölçeği kullanıldı. Ölçeğin güvenilirlik değeri 0.943 olarak hesaplandı.  Veriler SPSS 25.00 ile 

analiz edildi. P anlamlılık değeri 0.05 olarak kabul edildi. Analiz için ki-kare,spearman ve man withney u  testlerine 

başvuruldu.                                                                                                                                                                                           

Bulgular: Dağıtılan 200 anketten 177 dönüt (96 kadın 81 erkek) alındı. Katılımcılardan daha önce estetik yaptırmış kişilerin 

%71’nin (n=22) kadın olduğu görüldü ve estetik yaptıranların(n=31) partnerinin estetik yaptırıp yaptırmadığını merak ettiği 

tespit edildi. Katılımcılardan dini inancıyla çatıştığı için estetik yaptırmayanların partneri de dahil olmak üzere yakınlarını 

estetik operasyondan vazgeçirmek istediği görüldü . Çevresinde estetik yaptırmış birileri olanlar da (n=98) estetik geçirmeyi 

düşündüğünü belirtti.  Ve partnerleri isterse destek olacaklarını söylediler. Birinin doğal halini estetikli haline tercih eden 

katılımcılar ise partnerleri  estetik yaptırmak istediğinde vazgeçirmeye çalışacaklarını ifade etti . Sosyal görünüş kaygısı 

yüksek olan katılımcıların operasyon geçirmeyi düşündükleri (r: ,196) ve estetik yaptıranlara karşı bakış açılarının değiştiği 

gözlemlendi (r: ,233). Sosyal görünüş kaygısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir bağlantı olmadığı tespit edildi.                                      

Sonuç: Yaptığımız anket sonucunda sosyal görünüş kaygısı yüksek olan kişilerin estetik operasyonlara olumlu baktığı ve 

çevresindeki kişilerin dış görünüşüne önem verdikleri sonucunu çıkarttık. Sosyal görünüş kaygısı ile cinsiyet arasında anlamlı 

bir bağlantı olmadığını tespit ettik.  .........................................................................................................                                                                                                                                    

Anahtar kelimeler :  Estetik,  estetik operasyon,  dış görünüş,  sosyal görünüş kaygısı  
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MP 307: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN CERRAHİ BRANŞLARDA UZMANLAŞMA 

EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE SOSYOKÜLTÜREL, KİŞİSEL PARAMETRELER DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ      

Aksoy AN.* , Öztürkoğlu Fİ.* , Kekeç  ME,* , Şahin R.* , Düzyol Z. *, Emre Ö.**                                                                               

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

Giriş ve Amaç: Ülkemizde TUS sonuçlarına göre hekimler ihtisaslarını tamamlamak amacıyla Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp 

bölümlerindeki branşlardan birine yerleşir. Son yıllarda cerrahi branşlarda uzmanlaşmaya yönelimde düşüş gözlenmiştir. 

Araştırmamızda MÜTF dönem 1 öğrencilerinin cerrahiye yönelimi incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Hipotezimiz cerrahiye 

yönelimin azaldığı yönündedir.    ................................................................................................................................................                                                                                                                                                                

Gereç ve Yöntem: Dönem 1 öğrencilerine tıpta uzmanlık cerrahlıkla ilgili 1 açık uçlu, 8 çoktan seçmeli soru ve 13 soruluk 5 

aşamalı (kesinlikle katılıyorum-kesinlikle katılmıyorum) likert ölçeği içeren anket hazırlandı. Veriler SPSS ile değerlendirildi. 

Uzmanlık tercihleri, tercihlerde etkili faktörler, cerrahlığın gerektirdikleri ve cerrahlık üzerine düşünceleri analiz etmek için 

ki-kare ile sayı ve yüzde dağılımı testleri,,uygulandı..P,,anlamlılık,,değeri,,0.05,,kabul,,edildi.  .....................................                                                                             

Bulgular: Dağıtılan 180 anketten 156 dönüt alındı (%86,6) (62 kadın, 94 erkek). Uzmanlaşılan branş tercihlerinde birinciliği 

%36 ile Cerrahi Tıp aldı. Tıpta uzmanlık seçiminde (%38) ve cerrahide uzmanlaşmada (%39) en etkili faktör olarak ‘ konuya 

ilgi ’ seçildi. Cerrahi düşünenlerin ve düşünmeyenlerin uzmanlık seçim kriterleri arasında anlamlı bir fark gözlemlenmedi 

(p>0.05). Cerrahide uzmanlığın gerektirdiği faktörlerde el becerisi %87 oranıyla ilk sırada yer aldı. Cerrahi branşların 

puanlarındaki düşüşü katılımcıların %53’ü ‘zorluğuna’ bağlandı. ‘Cerrahide uzmanlaşmak istemiyorum’ şıkkını işaretleyen 

%51’lik dilimin %21’i gerekçe olarak ‘zorlanacağını’ gösterirken %19’u ‘cerrahlığın becerilerine uygun olmadığını’ belirtti. 

‘Türkiye’de cerrah olmam’ diyen %32’lik dilimin %75’i ‘farklı şartlar altında olabilirim’ şıkkını işaretledi. Katılımcıların yalnızca 

%12,8’i cerrahi tercihlerinin gelecekte artacağını öngördü. Cerrahlığın vicdani yükümlülüğü katılımcıların %86’sı 

tarafından,,kabul,,edildi.                                                                                                                                                                             

Sonuç: Cerrahi en çok tercih edilen uzmanlık olarak belirlenirken cerrahi tercih edenlerin etmeyenlerden az olduğu 

saptandı. Katılımcıların çoğunun cerrahide uzmanlaşma eğiliminin azalacağını,,öngördüğü,,anlaşıldı.                                                                                                                   

Anahtar Kelimeler: Tıpta uzmanlık, cerrahi, tercih 

 

 

MP 308:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNDE UYKUNUN ÖNEMİ VE BU KONU 

HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ                                                                                                                                                                             

Aydın, Nİ.* , Başkan, SM.* , Çavuş S.* , Hancı B.* , Sancaklı M.* , Zilan İ.* , Emre Ö.**                                                                            

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

Giriş ve Amaç: Uyku, beynin dıştan gelen uyarılara karşı duyarsız ve nispeten dinlenmede olduğu fizyolojik süreçtir. 

Öğrenme ve hafızanın yanında, hormonlar aracılığıyla obeziteye neden olabildiği ve spor, yatakta elektronik alet kullanımı 

gibi çeşitli durumlardan etkilendiği düşünülmektedir. Bu araştırmada, MÜTF dönem 1 öğrencilerinin uyku kalitesi ve uykuyla 

ilişkili durumlar belirlenmek istenmiştir. ......................................................................................................................................                                                                                                                                                                 

Gereç ve Yöntem: MÜTF dönem 1 öğrencilerine çoktan seçmeli, likert tipi ve açık uçlu soru tiplerinden oluşan 26 soruluk 

anket uygulanmıştır. Uyku kalitesini belirleyebilmek için SATED ölçeği sorularından yerleştirilmiştir. Verilerin SPSS 22.0 

programında yüzdeleri frekans ve çapraz tablolarla, ikili ilişkileri ise Ki-kare, Korelasyon, Anova ve Parametrik T- Testi 

yöntemleriyle incelenmiştir. Çalışmada,,p<0,05,,anlamlılık,,sınırıdır. ..........................................................................................                                                                                                             

Bulgular: 163 kişiden geri dönüt alınabilmiştir. Katılanların %54’ ü (n=89) kadın, %45’ i (n=74) erkektir. Korelasyonlar 

yapıldığında SATED ölçeğinden alınan puanlarla 1. komite sınav notları(p=0,006) ve spor yapma sıklığının (p=0,036) pozitif, 

beden kitle indeksi (BKI) nin negatif ilişki (p=0,043) içerisinde oldukları bulunmuştur. Uyku süresi kısaldıkça BKI değerlerinin 

arttığı tespit edilmiştir (p=0,001). 30 dakikadan geç sürede uykuya geçebilenlerin %62 sinin uyku öncesinde elektronik alet 

kullanan ve müzik dinleyenler olduğu ve uyku öncesi kitap okuyanların %77 sinin 15 dakikadan kısa sürede uyuyabildiği 

gözlemlenmiştir (p=0,046). Uyku öncesi hazırlık iyileştikçe SATED ölçeğinden alınan puanlarda artma saptanmıştır (p=0,014). 

Spor sıklığı ile uykunun zamanı ve süresi arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenememiştir (p>0,05). Uyuma saati geçleştikçe 

uykuya dalmanın zorlaştığı bulunmuştur (p= 0,032). Başarıyla uyku pozitif ilişkili olmasına rağmen, hafıza ile uyku arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05).  Gün içi uyumanın uyku kalitesine negatif etkisi tespit edilmiştir (p=0,041). Uzun 

süreli uykunun kaliteli bir uyku olarak algılandığı sonucu elde edilmiştir,,(p=0,006). .....................................                                                                                                                                              

Sonuç: Bu araştırmayla uyku kalitesinin bir bütün olarak obezite üzerindeki etkisi saptanabilmiş, vücuttaki sirkadyen ritmi 

etkileyen spor ve uyku öncesi hazırlığın uyku kalitesine yansıdığı anlaşılmıştır. Şekerleme yapmanın süresi ve zamanlaması 

kontrol altına alınmadığında zararlara sebep,,olabileceği,,görülmüştür.     ..................................................................................                                                                                                             

Anahtar Kelimeler: obezite, sirkadiyen ritim, spor, başarı, uyku 
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MP 309:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM BİÇİMLERİNİN DÜŞÜNCE VE 

DAVRANIŞLARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Arslan M.*, Erdoğan UC.*, Kanyılmaz EÖ.*, Uğur U.*, Yüksekkaya FS.*, Akdeniz E.**                                                            

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi   **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD 

Giriş ve Amaç: Sosyal medya; internet teknolojilerini kullanarak iletişim kurmayı, bilgi paylaşmayı ve içerik üretmeyi 

sağlayan bir platformdur. Özellikle gençlerin yakından takip ettiği, çevrimiçi bir ortam olarak tanımlanan sosyal medya adeta 

dijital dünyamız haline geldi. Bu araştırmamızın amacı sosyal medyanın insan düşünce ve davranışlarına ne kadar ve nasıl 

etki ettiğini incelemektir.    ................................................................................................................................................                                                                                                                                                                           

Gereç ve Yöntem: Bir çoklu seçenekli, beş açık uçlu, on çoktan seçmeli, yirmi beş adet 5 aşamalı Likert tipi sorudan oluşan 

anketler, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine dağıtılmıştır ve bu anketlerin 107 tanesi 

değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 22.0 programıyla analiz edilerek, karşılaştırmalı analizlerle Fischer’s Exact, Chi Square ve 

Mann-Whitney U testleri uygulanmıştır. ‘’p<0.05’’ değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir.                                                        

Bulgular: Değerlendirilen 107 ankette katılımcıların %52’si kadın (n=56), %48’i (n=51) erkektir. Katılımcıların %71’i günde 2 

saat ve üzeri sosyal medya kullanmaktadır ve en çok kullanılan sosyal medya platformları Instagram (n=98), WhatsApp 

(n=103) ve Youtube (n=95) olarak belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların %84’ünün sosyal medya hesaplarının gizli olduğu ve 

%25’inin de sahte (fake) hesapları olduğu gözlemlenmiştir. Erkeklerin siber zorbalıkta bulunma ihtimalinin kadınlara göre 

çok daha yüksek olduğu saptanırken (p<0,001), kadınların erkeklere göre daha fazla siber zorbalığa maruz kaldıkları 

konusunda herhangi bir veri bulunamamıştır. Yapılan incelemelerde kadınların sosyal medyada etkileşim kurdukları kişilerin 

genellikle günlük hayatta görüştüğü kişiler olduğu açıkça gözlemlenmiştir (p=0,01). Araştırmalarımız, erkeklerin sosyal 

medyayı daha fazla tanışma ve arkadaşlık kurma aracı olarak kullandığını ve sosyal medya üzerinden tanıştıkları insanlara 

daha fazla güvenebileceklerini gösterirken kadınların sosyal medyadaki sahteciliğe daha fazla inandıkları ve sosyal medya 

hesaplarını daha fazla diğer insanların görüşlerine göre şekillendirdikleri tespit edilmiştir.                                                                                                                                                             

Sonuç: Sosyal medyanın birçok açıdan insan düşünce ve davranışlarını etkilediği ve genellikle kadın ve 

erkeklerin,,farklı,,biçimlerde,,etkilendiği,,gözlemlenmiştir.                                                                                                           

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, akıllı telefon, internet, davranış. 

 

 

 

MP 310: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜZELLİK ALGISI NEDİR?  BİR ŞEYİ GÜZEL 

BULMAMIZI NE SAĞLAR?                                                                                                                                                                               

Akbaş Z.*, Alıcı Z.*, Aş GN.*, Özdemir İ.* Tekeş R.*, Veroj N.*, Akdeniz E.**                                                                                                

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1. Sınıf öğrencileri, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Estetik algısının simetri, altın oran, evrimsel süreç, duygu, renk, sanatçı profesyonelliği, popüler kültür 

kriterlerine bağlı olup olmadığını istatiksel verilerle ifade etmeyi amaçladık.                                                                                                                                                                    

Gereç ve Yöntem: Amacımız doğrultusunda hazırlanan 2 açık uçlu, 15 çoktan seçmeli sorudan oluşan anketimizi Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine 160 adet dağıtıp 153 geri dönüt aldık (%95.625). Elde edilen verileri SPSS 23.0 

programında sıklık dağılımı ve ortalama değerleri hesaplamak,,için,,kullandık,,analizler,,için,,ki-kare,,testi,,uyguladık.                                                               

Bulgular: Anketimize katılan 153 öğrenciden 84’ü (%54.90) renk kriterine rağmen evrimsel sürece uygun olan manzara 

resmini seçti. Katılımcılardan 55’inin (%35.95) yaşadığı şehirde en çok aradığı özellik güvenlikken 52’si (%33.99) estetiği 

seçti.146 katılımcı (%95.42) altın orana sahip olan tabloları, diğer tablolardan daha çok beğendi. Katılımcıların 109’u 

(%71.24) da altın orana sahip logoları, diğer logolardan daha çok beğendi. 2 farklı görsele sahip bir sorumuzda da 

katılımcılardan 106’sı (%69.28) altın orana sahip görseli seçti. Ki-kare testi ile bu 106 kişinin 81’inin (%76.42) altın orana 

sahip logoları seçtiğini gördük (p=0,037). Olumlu/olumsuz duyguları ve güzel bulma eğilimimizi ilişkilendirdiğimiz soruların 

birinde katılımcıların 105’i (%68.63) çirkin olan kişiyi daha az güvenilir buldu. Olumlu ve olumlu olmayan fotoğraflardan 

oluşan bir sorumuzda, 71’i (%46.41) olumlu olan, 56’sı (%36.60) daha az olumlu olan, 26’sı (%16.99) ise olumlu olmayan 

fotoğrafı beğendi. Ki- kare testiyle en olumlu olanı seçen 71 kişiden 54’ünün (%76.06) ve daha az olumlu olanı seçen 56 

kişiden 39’unun (%69.64), diğer soruda çirkin olan kişiyi güvenilir bulmadığını tespit ettik (p=0,024).                                                              

Sonuç: Araştırmamızda altın oran, simetri, duygu unsurlarını vurgulayıp evrimsel süreç, popüler kültür, sanatçı unsurlarını 

da dikkate aldık. Ki-kare testi ile anlamlı sonuçlara ulaştık ve bu unsurların 

güzellik,,algısı,,üzerinde,,etkisi,,olduğunu,,tespit,,ettik.                                                                                                                      

Anahtar Kelimeler: Güzellik algısı, altın oran, duygular 
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MP 311: MÜTF 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE KADAVRA KULLANIMI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ VE TUTUMLARI 

Öztemiz B.* Turan E.*  Mehder O.*  Tunç RT*  Arslan Ş*  Aydınlık T** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1. Sınıf öğrencileri, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Kadavra; tıp öğreniminde, görerek, uygulayarak öğrenim amacıyla üzerinde çalışmalar yapılmak üzere 

hazırlanmış, ölü insan ya da hayvan vücududur. Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1. sınıf öğrencilerinin 

kadavrayı nasıl algıladıklarını ve tıp eğitiminde kadavra kullanımına yönelik ne tür bir yaklaşım benimsediklerini belirlemek  

amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: MÜTF 1. sınıf öğrencilerine 3 çoklu seçenek,1 derecelendirmeli,12 çoktan seçmeli soru içeren anket 

uygulanmıştır. Araştırma sorularının değerlendirilmesi SPSS 22.0 programıyla yapılmış ve veri analizinde sıklık dağılımı,  ki-

kare testi ve Fischer kesin testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi  p<0.05 kabul edilmiştir. 

Bulgular: Dağıtılan 200 anketten 159 (%79,5) geri dönüt alındı. Ankete katılanların %54,7 kadın(n=86), %45,3 erkektir(n=72). 

Kadavranın tıp eğitiminde kullanılmasını katılımcıların etik açıdan %89,3’ü, dini açıdan  %72,2’si uygun bulmuştur. Anatomi 

derslerinin kadavra üzerinden işlenmesinin öğrenmeye etkisinin 5 üzerinden değerlendirilince medyanın 4 olduğu 

bulunmuştur. Eğitimde kadavra kullanmak katılımcıların %92,5’ini endişelendirmezken; %7,5’i endişe duymuştur. Endişe 

duyan katılımcıların %63,6’sı sadece ilgilenilen kısmı görmenin endişelerini azaltacağı belirtmiştir. En çok tercih edilen 

alternatif yöntemler maket kullanımı(%56) ve 3D simülasyondur(%53,5). Erkeklerin kadınlara göre alternatif yöntemler 

yerine kadavrayı daha çok tercih ettiği görülmüştür (p=0,021).  Maket tercih etme oranı kadınlarda erkeklerden fazladır 

(p=0,003). Fen lisesi mezunlarının, diğer liselerden mezun olanlara göre kadavra yerine alternatif yöntem tercih etme 

oranının fazla olduğu saptanmıştır(p=0,009). Katılımcıların %14,5’i kendilerini kadavra olarak bağışlamayı düşünürken 

kimsesizlerin kadavra olarak kullanılmasını %37,1’i doğru bulmuştur. 

Sonuç: Kadavra ile çalışmanın katılımcıların büyük kısmını endişelendirmediği görülmüştür. Katılımcıların büyük 

çoğunluğunun dini ve etik açıdan eğitimde kadavra kullanımını uygun bulduğu saptanmıştır. Cinsiyetin, kadavra yerine tercih 

edilen alternatif yöntemleri tercih etmede etkisi olduğu belirlenmiştir. Mezun olunan lise türünün eğitimde kadavra 

kullanımı tercihine etkisi olduğu görülmüştür. Kadavra kullanımının öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: kadavraya dayalı eğitim, kadavra, tıp eğitimi, 3D simülasyon, maket 

 

 

 

 

MP 312: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP (GETAT) 

UYGULAMALARINA BAKIŞ AÇISI 

Tosun F.*, Gökyer MA.*, Ademoğlu A*, Yürükcü İE.*, Dülger E*,   Apaydın Kaya MÇ.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencisi   **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Birimi 

Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Dönem öğrencilerinin, 

Geleneksel ve Alternatif Tıp (GETAT) uygulamaları hakkındaki bilgileri ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Öğrencilerin kendi 

kendilerine dolduracakları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan GETAT uygulamaları ile ilgili bilgi ve tutum sorularını içeren 

bir anket 200 kişiye dağıtılmıştır. Ankete yanıt veren 60 erkek ,74 kadın toplam 134 (%67) kişinin verileri analiz edilmiştir. 

Analiz için frekans dağılımı yapılmış yer Ki-kare testi uygulanmıştır.  

Bulgular: Katılımcılar arasında en çok bilinen/duyulan GETAT uygulamaları: akupunktur (%91,0), sülük (%91,0), ve hipnozdur 

(%88,1). Öğrencilerin GETAT uygulamalarından en çok faydalı olduğunu düşündükleri uygulamalar akupunktur (%56,7), 

fitoterapi (%46,3), müzik terapisidir (%44.0). Katılımcılar arasında en çok kullanılan GETAT uygulaması fitoterapidir (%20,9). 

Katılımcıların %14,2’si GETAT uygulamaları hakkında bilgi edinmek için araştırma yaptığını ve %51,5’i tıp eğitimi sırasında 

GETAT ile ilgili bir eğitim almak istediğini belirtmiştir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın maddi açıdan suiistimal 

edilebileceğini düşünenler %67,9’dur. GETAT kullanımındaki ilk şartın bilimsel kanıtlanmışlık olması gerektiğini söyleyenler 

%69,4; sağlık kuruluşlarında modern tıbba katkı olarak tedavi veya koruyucu amaçlı kullanabileceği görüşünde olanlar 

%66,9’dur. Mezoterapinin ve akupunkturun bilinirliliği kızlarda, erkeklere nazaran daha fazladır (p<0.05).  

Sonuç: Sonuç olarak araştırmamız Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin çoğu GETAT uygulamaları 

konusunda bilgileri olmadığı, GETAT ile ilgili kanıt ve uygulanması ile ilgili şüphelerinin olduğu ve yaklaşık yarısının Tıp eğitimi 

sırasında bilgi almak istediklerini göstermektedir.  

Anahtar Sözcükler: geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp, tıp eğitimi, akupunktur, fitoterapi, , müzik terapisi, hipnoz. 
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MP 313:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN BATIL İNANCA BAKIŞ AÇISI VE ETKİLERİ                                  

Türker M.*, Üstüner Bİ.*, Gedik MT.*, Demir B.*, Arslan MC.*, Onur AE.*   Apaydın Kaya Ç**                                              

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Birimi Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Batıl inanç diğer bir adıyla batıl itikat, mantıksal bir temele dayanmayan inanç veya davranışlara denir. Pek 

çok toplumda yaygın olan bu inançlar topluma özgü şekillenebilir. Araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf 

öğrencilerinin batıl inançlara olan bakış açıları ve,,kendileri,,üzerindeki,,etkileri,,belirlemek,,amaçlandı.                                                                                         

Gereç ve Yöntem: 1.Sınıf öğrencilerine batıl inançlara karşı bakış açılarını ve etkilerini anlamaya yönelik sorular içeren anket 

uygulandı. Veriler SPSS ile değerlendirildi. Sonuçlar için ki-kare testi 

kullanıldı.,,P,,anlamlılık,,değeri,,0.05,,olarak,,kabul,,edildi.                                                                                                             

Bulgular: Dağıtılan 200 anketten 134 (%67) geri dönüt alındı (76 kadın ve 58 erkek). Katılımcıların  birle (kesinlikle 

katılmıyorum) beş (kesinlikle katılıyorum) arasında verilen skalada batıl inanca karşı önyargılı olma(%51.9 kesinlikle 

katılmıyorum ve katılmıyorum(K.K)) , batıl inancın arkadaş ilişkisini kötü etkilediği(%82.6 K.K)ve batıl inanca sahip olduğunu 

paylaşmaktan kaçınmaya(%69.9 K.K) katılmadıkları ; batıl inançları kendini güvende hissetme(%78.8 K.K), başarıya ulaşma ve 

kendinden emin olma(%86.3 K.K) konularında kullanmadıkları saptandı. Anketimizde yer alan bazı batıl inançlar ile cinsiyet 

(p:0.036, batıl inanç (B.İ): tahtaya vurmak), yaşlı insanların etkisi (p:0.036, B.İ: nazar boncuğu), yaşanılan bölge (p:0.004, B.İ: 

ayna kırmak ve p:0.002, B.İ: nazar boncuğu) ve mezun olunan lise (p:0.003, B.İ: fal bakmak) arasında bağlantı kurulmuş ve 

anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Yaşlı insanların etkisi ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır(p:0.381).                                

Sonuçlar: Öğrenciler batıl inançların yaşamları üzerinde olumsuz etkisi olmadığını belirtmişlerdir. Öğrenciler batıl inançları 

kendileri üzerinde olumlu etki yaratma yönünden kullanmamaktadır. Cinsiyet, yaşlı insanlar, yaşanılan bölge ve mezun 

olunan lise gibi faktörler öğrencilerin batıl inançlara olan,,bakış,,açıları,,üzerinde,,etkili,,olmuştur.                                                                                                    

Anahtar Kelimeler: İtikat, önyargı, ilişki, yaşlı insanlar 

 

 

MP 314:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖTANAZİ HAKKINDA BİLGİLERİNİN VE 

ÖTANAZİYE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ                                                                                                                       

Temuroğlu N*, Şahin BN*, Ergun MS*, Türker SH*, Okumuş T*, Apaydın Kaya Ç**                                                                  

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi   **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 

Giriş ve Amaç: Ötanazi; tedavisi bulunamamış hastalıkları olan ve acılı bir yaşam süren hastaların hayatlarının, istekleri 

dahilinde, ilaçla veya tıbbi desteği keserek sonlandırılmasıdır. Uzun yıllardır dünyada ve ülkemizde etik, dini, toplumsal, 

psikolojik, maddi, kültürel çerçevelerde tartışılan bir konudur. Son yıllarda romanlardan beyaz perdeye kadar çeşitli 

mecralarda adından çokça söz ettiren bu konuya Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin bakış açısını 

değerlendirmek üzere,,bir,,çalışma,,hazırlandı.   ....................................................................................................................                                                                                                                                       

Gereç ve Yöntem: Hazırlanan ankette 1 açık uçlu, 18 çoktan seçmeli soru vardı. Veriler SPSS 22 programı kullanılarak sıklık 

tablosu ve ki-kare testiyle analiz edildi. Ki-kare testinde p<0.05 anlamlı kabul,,edildi.                                                                                                                                                           

Bulgular: Dağıtılan 220 anketten 190’ı kullanıldı. Ankete katılanların %55.0’ini kadınlar, %45.0’ini erkekler oluşturuyordu. 

Ötanazinin ne olduğu %85.0 oranında biliniyordu (hiç duymamış: %11.0, anlamını bilmeyen:%4.0). Katılımcıların %58.0’i 

ötanaziye karşı değilken (kadın:%29.6 erkek:%28.6), %18.0’i karşı olduğunu (kadın:%10.1 erkek:%7.9) belirtmiştir. 

Ötanazinin yaygınlaşmasının yeni tedavi yollarının araştırılmasını olumsuz etkileyeceğini düşünenler %53.0 iken karşı 

çıkanlar %19.0’dur. Ötanaziye karşı olanların bu fikre %76.5 katıldığı görülmüş ve p değeri 0.01’den küçük bulunduğundan 

anlamlılık saptanmıştır. Ötanazinin yasal olması durumunda suistimallerin önüne geçilemeyeceğini düşünenler %34.0 olup 

bu konuda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı %40.0’tır. Katılımcıların %35.3’ü hekimlik hayatında ötanazi 

uygulayabileceğini belirtmiştir. Yüzde 58.8’lik kısım legal olarak ötanazi uygulanmasının hekimlere güveni azaltacağını 

söylemiştir. Kendilerine ötanazi uygulanmasını isteyebileceklerini belirten kitlenin oranı %24.7 bulunmuştur. Katılımcılar 

ötanazi kararının %91.6 çoğunlukla kişinin kendisinde olması gerektiği belirtmiştir.  ................................................................                                                                          

Sonuç: Ötanaziye karşı gelişmiş önyargıların beklediğimizden az olduğunu gördük. Olumsuz görüş bildirenlerin belirttikleri 

nedenlere bakıldığında din faktörü ve yine bununla ilişkili ‘insanın kendi iradesiyle ölümüne karar veremeyeceği’ düşüncesi 

öne çıktı. Ötanazinin suistimale açık olduğu görüşü ve tedavi umudu olabileceğine ilişkin görüşler diğer popüler 

sebeplerdendi. Ötanazi Türkiye’de yasal değildir ancak doktorlarla yakın ilişkide seyreden ötanazi gerçeğinin, geleceğin 

doktorlarına yaptığımız,,anket,,çalışmasıyla,,objektif,,şekilde,,tartışılabileceğini,,gördük. .........................................................                                                                                  

Anahtar kelimeler: Ötanazi, tedavi, yasallaşma 
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MP 315: ,MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN TIP ALANINDA YAPAY ZEKA KULLANIMINA 

YAKLAŞIMLARI                                                                                                                                                                                             

Kılıçkeser I.*, Çolak B.*, Ayaz HH.*, Yücetürk B.*, Vergili Ö.*, Kostak M.*, İnanıcı SY.**                                                                  

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

Giriş ve Amaç: Tıbbi yapay zekanın temel ilgi alanı klinik teşhis işlemlerini gerçekleştirebilecek ve tedavi önerilerinde 

bulunabilecek yapay zeka programlarının oluşturulmasıdır. Yapay zeka endeksli uygulamaların ilerlemesi her yeni teknolojik 

gelişmede olduğu gibi umut ve endişeyi bir arada getirmektedir. Amacımız gelecek nesil doktorlarının yapay zekanın zekanın 

tıpta kullanımına ve yaygınlaşmasına,,bakış,,açılarını,,saptamaktır.      ........................................................................                                                                                         

Gereç ve Yöntem: Anket; 4 çoktan seçmeli 25 Likert tipi olmak üzere toplam 29 sorudan oluşmaktadır. Dönem 1 tıp 

öğrencilerine yapılan anketlerde hedef 200 kişi olmakla beraber 178 kişiye ulaşılmıştır. Veriler SPSS 25.0 programıyla analiz 

edilmiştir. Veri analizinde sıklık dağılımları, çapraz tablolar,,,T,,testi,,ve,,korelasyon,,metotları,,kullanılmıştır.                                                                             

Bulgular: Ankete sınıfın %80,9 (n=178) katılmıştır. Katılımcıların %53,9’u  kadın %46,1’i  erkektir. Katılımcıların yaş 

ortalamaları 19,33 ve standart sapma 0,91’dir. Katılımcıların %64,6’sı yapay zeka hakkında bilgi sahibidir. Katılımcıların 

%91,3’ü yapay zeka uygulamalarını  kullanmaktadırlar. Kadınların %60,4’ü; erkeklerinse %69,5’inin yapay zeka hakkında 

bilgisi vardır. Yapay zeka hakkında bilgisi olanların %49,6’sı erkek, %50,4’ü kadındır. Yapay zeka hakkında bilgisi olanların 

tıpta yapay zeka kullanımından daha umutlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet ile doktorların koyduğu teşhisleri 

güvenilir bulmada erkeklerin doktorların hastalık teşhisine daha çok güvendiği saptanmıştır. (p=0,04). Cinsiyet ile 

teknolojinin kontrolümüz altında olduğu inancıyla anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,059). Bir çip tarafından 

bilgilendirme, yapay zeka robot tarafından invasiv işlemler arasında erkek ve kadınların yaklaşık 

olarak,,aynı,,düşündükleri,,saptanmıştır......................................................................................................                                                                                                                     

Sonuç: Yaptığımız araştırma sonucunda, fakültemiz 1. sınıf öğrencilerinin, tıpta yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması 

konusunda endişe/korku sahibi olduğunu görülmüştür. Cinsiyet ile doktorların koyduğu teşhislere güven arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur.    ...........................................................................................................................................................                                                                                                                                                                           

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, tıp uygulamaları, teknoloji  

 

 

MP 316:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETE GÖRE BAŞARI KRİTERLERİNİN 

BELİRLENMESİ                                                                                                                                                                                                  

Çepni Y.*, Güven E.*, İstanbullu Z.S.*, Çinal E.Z.*, Nazlı E.*, Şahin M.*, İnancı S.Y.**                                                                

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 

Giriş ve Amaç: Hemen herkesin kendine göre başarı kriterleri vardır. İnsanlar bu başarı kriterlerine göre hedeflerini 

belirlerler. Araştırmada Marmara Üniversitesi  1. Sınıf öğrencilerinin hayatlarındaki başarı kriterlerinin belirlenmesi 

amaçlandı.                                                                                                                                                                                                              

Gereç ve Yöntem: Başarı ölçütleriyle ve ilk kez Elliott ve Murayama tarafından tanıtılan ve Sakarya Üniversitesi tarafından 

dönüştürülen “2x2 Başarı Yönlendirme Ölçeği” ile ilgili bir anket, birinci dönem öğrencilerinin başarı algısını belirlemek için 

kullanılmıştır. Veriler SPSS (22. Versiyon) ile değerlendirilmiştir. Cinsiyet, yaş ve başarı kriterleri arasındaki ilişkiyi analiz 

etmek amacıyla bağımsız örneklemli t-test, sıklık dağılımı ve ortalama kullanılmıştır. p anlamlılık değeri 0.05 olarak kabul 

edilmiştir. Anketimizin Likert ölçeğinde “1-Hiç Başarılı Hissettirmez”, “5-Çok Başarılı Hissettirir” şeklinde,,tanımlanmıştır.                                                                                                                                   

Bulgular: Dağıtılan 200 anketin 165 tanesi geri dönüt olarak alınmıştır, geri dönüt oranı %83'tür. Katılımcıların %52,8 (n=86) 

kadın, %47,2 (n=77) erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması ~19'dur (en düşük yaş=18, en yüksek yaş=22). Kolay kazancın 

(p=0.001) ve geniş arkadaş çevresine sahip olmanın (p=0.031) erkeklerde başarılı hissettirme ortalaması daha yüksek 

bulunmuş; başarılarının belgelendirilerek takdir edilmesi (p=0.018) ve insanlara yardım etmeninse (p=0.040) kadınlarda 

başarılı hissettirme ortalaması daha yüksek çıkarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Eşinden yüksek gelire sahip olmak 

(p=0.065) ve kariyer yapmak (p=0.169) konusunda cinsiyetler arasında anlamlı bir fark beklenmesine karşın gözlenmemiştir. 

2x2 Başarı Yönelim Ölçeğinde, 4 alt ölçek bakımından kadınlarla erkekler arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (Tüm alt 

ölçekler için p>0.05).......................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                         

Sonuç: Öğrenme ve performans başarı yönelimlerinde cinsiyetin tek başına anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Cinsiyetin her 

başarı kriteri için tek etken olmadığı görülmüş ve farklı demografik özelliklerinde,,bir,,etken,,olabileceği,,düşünülmüştür.                                                                                  

Anahtar Kelimeler: Başarı kriteri, başarı yönelimi, klinik öncesi 
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MP 317:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEME DAYALI ÖĞRENME HAKKINDA 

GÖRÜŞLERİ                                                                                                                                                                                                         

Hızal YE.*, Özel M.*, Özmen B.*, Solak B.*, Yavuz İ.*, Yeşiltan O.*, İnanıcı SY.**                                                                   

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

Giriş ve Amaç: PDÖ görece daha az öğrenci grubundan oluşmasıyla,öğretim görevlisinin sadece yönlendirici oluşuyla ve 

belirli vakalar üzerinden fikir yürütüp araştırarak bilginin elde edinilmesiyle geleneksel eğitimden oldukça farklıdır. 

Dolayısıyla üzerinde birçok farklı görüş mevcuttur. Bizimde amacımız bu görüşleri almak ve bazı kişilik özellikleriyle görüşler 

arasında bağlantı kurmaktır.  ......................................................................................................................................................                                                                                                                                                                    

Yöntem: Anketimiz 4 demografik, 1 çoktan seçmeli, 10 maddeli kişilik ölçeği ve 22 Likert tipi soru olmak üzere 37 sorudan 

oluşup MÜTF 1. sınıf öğrencilerine dağıtılmıştır. Veriler SPSS programı üzerinden T testleri ve korelasyonlar kullanılarak 

analiz edilmiştir. Anlamlılık düzeyi ise p<0.05 olarak belirlenmiştir.  ........................................................                                                                                                                                                         

Bulgular: Uygulanan 220 anketin 144’ünden cevap alınmıştır (%66). Anketimize katılanların %58’i kadın,%42’si erkektir. 

PDÖ’den edinilen bilgilerin amfi derslerine nazaran daha kalıcı olduğunu düşünme konusunda erkek ve kadınlar arasında 

anlamlı bir fark gözlemlenmiştir (p=0.0039) ve kadınlar PDÖ’nün daha kalıcı olduğuna daha fazla katılmaktadır. Kadınlar, 

amfi dersleri ile PDÖ’yü erkeklere göre anlamlı bir şekilde daha bağlantılı bulmaktadır (p=0.0039). PDÖ’nün U sınıf 

düzeninde yapılmasının genel olarak PDÖ’den keyif alma düzeyini arttırdığı görülmüştür (p=0.001). Tatlılık kişilik özelliğiyle 

PDÖ memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki saptanmamışken (p=0.148) dışadönüklük ile PDÖ memnuniyetinin ilişkili olduğu 

anlaşılmıştır.Son olarak Devlet Fen veya Anadolu liselerinden mezun olan katılımcılardan PDÖ deneyimini olanlarının 

oranının (%5.8), Özel Fen veya Devlet liselerinden mezun olanlarınkinden (%12.9) daha düşük olduğu görülmüştür.                                            

Sonuç: Analizlerimiz sonucu PDÖ’den keyif alan kişilerin iletişimin daha kolay olduğu bir sınıf düzenini seçtiği, kadınların 

erkeklere göre PDÖ’yü daha kalıcı ve yararlı bulduğu anlaşılmıştır. Ek olarak  dışadönük karakterlerin PDÖ’den daha çok 

memnun kaldığı ve erkeklerin  PDÖ ile amfi derslerinin 

bağlantılı,,olduğunu,,kadınlar,,kadar,,düşünmediği,,sonucuna,,ulaşılmıştır.                                                                                  

Anahtar Kelimeler: PDÖ, Sınıf Düzeni, Memnuniyet, Tatlılık, Dışa dönüklük 

 

 

MP 318:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIP FAKÜLTESİ SEÇME NEDENLERİNİN 

İNCELENMESİ                                                                                                                                                                                              

Akkuzugil Z.*, Cebe AZ.*, Ertuğrul F.*, Nizam G.*, Sinar E.*, Yılmaz TY.*, İnanıcı SY.**                                                                

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi   **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri 

Giriş ve Amaç: Hekimlik mesleği insanlık tarihi kadar eski bir geçmiş ve geleneğe sahiptir. İnsanlığın gelişimi ile birlikte bu 

mesleği seçme nedenleri de değişiklik ve çeşitlilik göstermiştir. Tıp eğitiminin amacı, toplumun sağlık gereksinimlerine cevap 

verebilecek, yeterli bilgi ve becerilerle donanmış hekimler yetiştirmektir. Bu araştırmadaki amacımız Marmara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin tıp fakültesini seçme nedenleri ve bunu etkileyen faktörlerin saptanmasıdır.                    

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışma olup, örneklemini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilere cinsiyet, yaş gibi sosyodemografik özelliklerinin yanı sıra, tıp tercihleri ve bu 

tercihteki en önemli etken, mezun olacakları zaman meslekten beklentileri gibi sorular sorulmuştur. 28 soru içeren ankette 

4 açık uçlu, 14 evet-hayır, 8 çoktan seçmeli, 2 likert tipi soru bulunmaktadır. İstatistiksel analiz SPSS programı ile yapılmış 

frekans dağılımı, ortalama, bağımsız örneklemli T-testi ve Ki-kare analizleri yürütülmüştür. 

Anlamlılık,değeri,,0,05,,olarak,,kabul,,edilmiştir.                                                                                                                                

Bulgular: Dağıtılan 220 anketten 175(%79,5) dönüt alındı. 175 öğrencinin %55,4’ünü (n=97) kadınlar, %44,6’sını (n=78) 

erkekler oluşturmuştur. Katılımcıların yaş ortalaması 19,26’dır(σ=0,90). Katılımcıların %48’inin(n=84) çocukluk hayali tıp 

fakültesini kazanmaktır fakat yakın çevrede doktor bulunmasıyla çocukluk hayali arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 

(p=0,754). “Üniversite sınavına hazırlanırken tek hedefiniz tıp fakültesini kazanmak mıydı?” sorusuna %56,6’sı (n=99) evet 

yanıtını vermiştir. Cinsiyet ve iyi bir maaş beklentisi arasında anlamlı fark bulunup (p=0,018) erkeklerde bunun etkisi daha 

yüksek gözlenmiştir. Kadınların %32’si (n=31) dahiliye seçmeyi düşünürken erkeklerde bu oran %25,6’dır (n=20). Kadın ve 

erkeklerde cerrahi seçme oranı ise aynıdır (%33). Hem kadın (x̄=4,35 , σ=0,82) hem de erkeklerde (x=̄4,23 , σ=0,80) tıp 

fakültesini seçme nedeni olarak insanlara yardım etme isteği en yüksek puanı (1-5 arasında) almıştır.                                                

Sonuç: Yapılan araştırmalara göre cinsiyet ve iyi bir maaş beklentisi arasında anlamlı ilişki gözlenmiş olup, tıp fakültesi 

seçme nedenlerinden en etkili faktörün insanlara yardım isteği olduğu saptanmıştır.       .......................................                                                          

Anahtar kelimler: Tıp fakültesi, seçme nedeni, beklenti 
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MP 319: SOSYAL MEDYA KULLANIMININ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ                                                                                                                                                                                                              

Aydın Y.*, Yalçın MO.*, Kayabaş İ.*, Kayalar M.A.*, Yılmaz G.*, Ürey D.*  Sarıkaya Ö**                                                            

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

Giriş ve Amaç: Sosyal medya genel anlamıyla yeni nesil internet teknolojilerinin getirdiği kullanıcı kolaylığı ve iletişim hızıyla 

insanların eş zamanlı paylaşım yapabildikleri dijital platformdur. Günümüzde sosyal medya hayatımızın bir parçası olmaya 

başlamıştır ve hayatımızı belli bir ölçüde etkilemektedir. Bu çalışma; sosyal medya kullanımının Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin bireysel davranışlarına ve sosyal yaşamlarına etkisinin araştırılması amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                                                                                  

Yöntem: Araştırmamızda veri toplamak amacıyla hazırladığımız anket, sosyal medya kullanımının bireysel davranışlara ve 

sosyal yaşama etkisi adı altında iki başlıkta, bir açık uçlu, altı çoktan seçmeli ve 17 Likert tipi sorudan oluşmaktadır. MÜTF 1. 

Sınıf öğrencilerinden 190’ına dağıtılan anketlerin 147 tanesi (%77’si) yanıtlanarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 

programında, frekans dağılımları,  ki-kare,,ve,,One-way,,ANOVA,,testleri,,ile,,değerlendirilmiştir.     .........................................                                                               

Bulgular: Katılımcıların %51’i erkek (n=75) ,%49’u kadın, (n=72), ortalama yaş 19.4’dür. Hedef kitlenin %2’si (n=3) hiç sosyal 

medya kullanmadığını belirtirken, %93.2’si (n=137) sosyal medyayı her gün ve %53.8’i günde 2-3 saat arası kullanmaktadır. 

Ayrıca sosyal medyanın kullanımındaki ilk iki amaç sırasıyla %52.8 (n=76) ile sohbet ve %39.6 (n=57) ile mizah/eğlence 

olarak tespit edilmiştir.   Erkek öğrencilerin sosyal medya kullanma süresi kadın öğrencilere göre daha fazlaydı ve aradaki 

fark anlamlıydı (p<0.05). Erkeklerde altı kişi günlük ortalama altı saatin üzerinde sosyal medya kullanırken kadınlarda altı 

saatin üzerinde kullanan kişi bulunmamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre en sık kullanılan sosyal medya platformlarında 

ilk üç sırada %95.8 (n=138) ile Whatsapp, %71.5 (n=103) ile 

Instagram,,ve,,%54.9,,(n=79),,ile,,Youtube’un,,olduğu,,belirlenmiştir.                                                                                              

Sonuç: Araştırmanın sonucunda elde ettiğimiz verilere göre, erkekler gün içinde sosyal medya platformlarında daha fazla 

zaman geçirmektedirler. Buna ek olarak, günlük sosyal medya kullanım 

süresinin,,sosyal,,medyaya,,bakış,,açısını,,etkilediği,,düşünülmektedir.                                                                                           

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, bağımlılık, bireysel davranış, sosyal yaşam, whatsapp, instagram, youtube 

 

 

MP 320:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE KÖK HÜCRE                                                                     

NAKLİNE ETİK BAKIŞ AÇISI                                                                                                                                                                                

Pala S.*, Demir BC.*, Yıldız BC.*, Taktak A.*, Doğan AÖ.*, Solmaz Ö.*, Sarıkaya Ö**                                                                 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi    **Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Ülkemizde organ ve kök hücre nakline olan ilgi gitgide artmaktadır. Bu da bazı etik bakış açıları doğurmuştur. 

Araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin 

organ,,ve,,kök,,hücre,,nakline,,etik,,bakış,,açıları,,incelenmiştir.                                                                                                            

Gereç ve Yöntem: Tıp öğrencilerine temel tanımlayıcı ve birden çok seçenekli soruların bulunduğu bir anket uygulandı. 

Veriler SPSS 22.0 ile değerlendirildi. Analizde iki bağımsız değişkenin incelenmesinde Ki-

Kare,,testi,,uygulandı..,,Verilerin,,frekans,,değerlerinden,,de,,yararlanıldı.                                                                                  

Bulgular: Dağıtılan 200 anketin 151’nden dönüt alındı (79 kadın ve 72 erkek). Analizde katılımcının cinsiyeti ile organ veya 

kök hücre bağışı yapma düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.017). Katılımcının cinsiyeti ile para ödülü 

karşılığında organ nakli yapma düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0.041). Ayrıca katılımcının cinsiyeti ile 

zigotun yaşamını kök hücre çalışmaları için sonlandırma düşüncesi arasında da anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0.006). Anne 

baba eğitim seviyesi ile kişinin bağış yapma düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0.49 (anne eğitim 

düzeyine göre), p=0.264 (baba eğitim düzeyine göre)). Katılımcının anne eğitim düzeyi ile tüp bebek tedavisinde arta kalan 

embriyoların bağış yapma düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0.016). Katılımcının yaşı ile bağış yapma 

düşüncesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.033). Hayvandan organ nakledilmesini kabul etme ile domuzdan 

organ kabul edilmesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0.01). Katılımcının dini düşüncesi ile domuzdan organ kabul 

etmesi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0.386).    .......................................................................                                                                                                         

Sonuç: Katılımcının kök hücre ve organ nakline etik bakış açısının birçok nedene (anne –baba eğitim düzeyi, katılımcının yaşı 

ve cinsiyeti, dini düşünce vb.) bağlı olarak değişiklik gösterdiği görülmüştür. Cinsiyeti kadın olan katılımcıların organ ve kök 

hücre naklinde bulunmaya daha olumlu baktıkları saptanmıştır.    ..................................................                                                                                                                                                  

Anahtar Kelimeler: Organ, kök hücre, nakil  
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MP 321: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEKRARLAYAN DAVRANIŞLARI VE 

TAKINTILARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI VE BU DAVRANIŞLARIN GÜNLÜK HAYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ                    

Bağcı FM.*, Çoruhlu N.*, Gürsul T.*, İbiş E.*, Türkün BE.*, Yavuz NG.*, Sarıkaya Ö.**                                                             

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 

Giriş ve Amaç: Davranışlarımız biz farkındayken ya da farkında olmadan şekillenebilir. Bunun bir sonucu olarak d günlük 

hayatımızı bir şekilde etkiler. Obsesif-Kompulsif bozukluk(OKB) mantıksız düşüncelerin ve korkuların insanı sürekli 

tekrarlayan davranışlar yapmaya sürüklediği psikolojik bir hastalıktır. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(MÜTF) 1. Sınıf öğrencilerin tekrarlayan davranışlar hakkındaki farkındalıkları ve bu davranışların günlük hayatlarına 

etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır.    ......................................................................................................................                                                                                                                                                         

Gereç ve Yöntem: MÜTF dönem 1 öğrencilerine tekrarlayan davranışları ve etkilerini konu alan 5 demografik, 22 sorudan 

oluşan 1 Likert ölçek, 6 çoktan seçmeli sorunun bulunduğu bir anket uygulandı. Veriler SPSS 17.0 ile analiz edilerek sıklık 

tabloları incelendi. Karşılaştırmalı analizlerde Chi-Square ve Independent Samples T-Test kullanıldı. Anlamlılık değeri p<0,05 

olarak kabul edildi.       ............................................................................................................................. ..................                                                                                                                                                                                 

Bulgular: Dağıtılan 171 anketten 158 (%92) geri dönüt alındı. Katılımcıların %60,1’i (n=95) kadın, %39,9 (n=63) erkektir. Bir 

(Hiç) beş (Hep) olarak derecelendirilen, altı alt kategoriden (temizlik, düşüncelere kapılma, kontrol, dürtü, kesinlik, diğer) 

oluşan ölçekte tekrarlayan davranışlar puanlandı. Katılımcıların cinsiyet farkının yanıtları etkilemediği gözlemlendi (p>0,05). 

Bu davranışların günlük hayata etkileri incelendiğinde hayatlarına etkisi olduğunu söyleyenlerin (%69,6) daha çok zaman 

konusunda (%36,7) etkilendiği görüldü. Etkilenme dereceleri karşılaştırıldığında %37,3’ lük oranla en çok ‘Orta’ cevabı 

verildiği saptandı. Cinsiyetle toplumda bu davranışlarla karşılaşıldığında rahatsız olma durumu, bu gibi davranışların, kişinin 

kendinde de bulunduğunu fark ettiğindeki duygu durumu ve bu davranışların gelecekte nasıl şekilleneceği karşılaştırıldığında 

cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık gözlenemedi (Sırasıyla p=0,078, p=0,495, p=0,191). Testin sonunda farkındalıkları 

ölçülmek istenen katılımcıların testten önce ve sonraki düşüncelerinde değişim olup olmadığı sorulduğunda %51,9 hayır, 

%27,8 kararsızım, %19,0 evet cevabını verirken %1,3’lük kesimin soruyu yanıtsız bıraktığı,,tespit,,edildi.                                                                                                                                                     

Sonuç: Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre tekrarlanan davranışlar cinsiyete bağımlı değildir. Öğrencilerin çoğunluğu bu 

davranışları olağan karşılamalarına rağmen baskılama eğilimindedir.  ..........................................................................                                                                                             

Anahtar Kelimeler: Takıntı, tekrarlayan davranış, farkındalık, OKB 

 

 

MP 322:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE SANATSAL 

FAALİYETLERİNİN SOSYAL BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ                                         

Yılmaz A.*, Uzyardoğan E.*, Üstün O.*, Yılmaz C.M.*, Yıldırım M.*, Çarşanbalı B.*, Sarıkaya Ö.**                                          

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 

Giriş ve Amaç: Sosyal zeka insanlar arası ilişkilerde mantıklı hareket etme, empati kurma ve insanları anlama, yönetme 

yeteneğidir. Sosyal beceriler sosyal zekaya bağlıdır ve Jean PIAGET’E göre sosyal zeka düzeyi de kalıtım yolu ile geçmemekte 

sosyal ortamda gelişebilmektedir. Akademik başarı ise tek yönlü ele alınmamaktadır. Bu bağlamdan yola çıkarak Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) dönem 1 öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin sosyal becerileri ve 

akademik başarıları,,üzerine,,etkisini,,değerlendirmek,,hedeflenmiştir.          .............................................                                                                              

Gereç ve Yöntem: MÜTF 2018-2019 yılı dönem 1 öğrencilerine 14 çoktan seçmeli, 2 açık uçlu ve 1 tane 21’li Likert olmak 

üzere 37 soruluk anket uygulanmıştır. Likert testi sosyal becerilerin ele alındığı MESI metodolojisine göre manipülasyon(F1), 

empati(F2) ve sosyal irritabilite(F3) olmak üzere 3 kategoride değerlendirilmiştir. Likert testi grup dışı 5 kişi üzerinde çift 

yönlü çeviri tekniği kullanılarak doğrulanmıştır. Verilerin SPSS 23.0 programı kullanılarak sıklık ve çapraz tabloları incelenmiş, 

Chi-Square ve Kruskal-Wallis testleri uygulanmıştır. p<0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.   ..................................                                                    

Bulgular: 200 kişiden 170 (%85) dönüt alınmıştır. Katılımcıların %51,2’si kadın %48,8’i erkektir. Veriler incelendiğinde kitap 

okuma, müzik etkinliklerine katılma, enstrüman çalma, sahne sanatlarına katılma, sosyal medya kullanma sıklıkları ile sosyal 

beceriler (F1,F2,F3) ve akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir (p>0,05). Sahne sanatlarına katılma 

sıklığı ile F1 arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgilenme durumunun 

ortalama sosyal beceri puanına yüzdelik dağılımında farklılıklar gözlemlenmiştir.       ................................................................                                                                       

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet çeşitlerinin büyük bir bölümüyle sosyal beceri, 

akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki saptanamamış olup; ilişkinin farklı faaliyet başlıkları altında farklı bakış açılarıyla 

değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.  .........................................................................................................................                                                                                                                                 

Anahtar Kelimeler: Sosyal, kültürel, sanatsal faaliyet; sosyal beceri, akademik başarı. 
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MP 323: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STRES DÜZEYLERİ VE STRESE SEBEP OLAN 

YAŞANTILARI 

Gürses AA.*, Sıbıç B.*, Sönmez O.*, Tınaz NS.*, Yalçın AE.*, Gülpınar M.A.**                                                                             

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

 

Giriş ve Amaç: Toplum içinde bireyi tehdit eden ve zorlayan tehlikelere karşı bireyin gösterdiği bedensel ve ruhsal tepkiye 

stres denmektedir. Her öğrencinin günlük yaşamında stres oluşturacak pek çok faktör bulunmaktadır. Bu araştırmayla tıp 

fakültesi 1.sınıf öğrencilerinde stresörlerin ve bunların etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2018-2019 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim 

gören 1.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Likert tipi ölçek niteliğinde 31 soruluk anket 

formu kullanılmıştır. Dağıtılan anket sayısı 200 olup 152 anket geri dönmüştür. Anketler bilgisayar ortamında SPSS 22,0 for 

Windows kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizinde Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, sıklık dağılımları ve 

Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. P anlamlılık değeri 0,05 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Ankete sınıfın %69,4’ü katılmıştır. Katılımcıların %54,6’sı kadın, %45,4’ü erkektir. Yapılan analizler sonucunda 

GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) arttıkça eğitimin İngilizce verilmesinin oluşturduğu stresin azaldığı (p=0,000 r= -0,343) 

ve ICP dersinin oluşturduğu stresin arttığı (p=0,005 r=0,230) görülmüştür. Amfide öğrenciye soru sorulmasının oluşturduğu 

stres ile PBL modül derslerinde duyulan stres arasında (p=0,004 r=0,236) ve ICP dersinin oluşturduğu stres arasında 

(p=0,036 r=0,171) pozitif bir korelasyon vardır. Biyoistatistik dersinin oluşturduğu stres arttıkça ICP dersinin oluşturduğu 

stresin arttığı saptanmıştır (p=0,001 r=0,275). Anatomi teorik dersi ile anatomi pratik dersi arasında öğrencilerde 

oluşturdukları stres açısından pozitif bir korelasyon bulunmuştur (p=0,000 r=0,584). Öğrencileri en çok strese sokan dersin 

biyoistatistik olduğu saptanmıştır (µ=4,10). Bu dersi sırasıyla anatomi pratik (µ=3,46) ve ICP (µ=3,42) dersleri takip 

etmektedir. Öğrencileri okul dersleri dışında stres altında en çok bırakan durumların tıp okumak (µ=3,21) ve eğitimin 

İngilizce verilmesi (µ=3,03) olduğu görülmüştür.  

Sonuç: Yapılan araştırmayla öğrencilerde stresörlerin daha çok eğitim hayatıyla ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunan verilerde tıp okumanın oluşturduğu stres haricinde tüm durumlarda kadınların 

erkeklere göre daha fazla stres altında olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: GANO, stres, stresör, stres düzeyi 

 

 

 

MP 324:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DERS ETKİNLİKLERİNİ VE SINAV BAŞARILARINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER                                                                                                                                                                                  

Germi İ.*, Genç B.*, Toy Y.*, Canayakın B.*, Taşcıoğlu E.*, Yakar E.*,   Gülpınar MA.**                                                         

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencisi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü  

Giriş ve Amaç: Dersin etkinliğinde olumlu ve olumsuz birçok faktör (dışarıdan gelen sesler, görsel materyal kullanımı vb.) rol 

oynar. Bununla birlikte öğrencilerin sınav başarısını etkileyen birçok etmen (ders materyalleri, derslere katılım vb.) vardır. Bu 

çalışmanın amacı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin ders etkinliğini ve sınav başarısını etkileyen 

faktörleri araştırmaktır.       .........................................................................................................................                                                                                                                                                      

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine ders etkinlikleri ve sınav başarılarıyla ilgili 4 tane açık 

uçlu, 9 tane çoktan seçmeli, 12 tane likert olmak üzere toplam 25 soru içeren anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 

22.0 programı ile analiz edilip Chi-Square ve Fisher,,Exact,,test,,yöntemleriyle,,incelenmiştir.                                                                                         

Bulgular: Dağıtılan 181 anketten 155 (%85,63) dönüt alınmıştır. Katılımcıların %56’sı kadın (n=86), %44’ü erkek (n=68), 

ortalama yaşı 19.4’tür.Elde edilen verilere göre hedef kitlenin %60,6’sı ders esnasında giriş çıkışların dikkatini dağıttığını 

düşünmektedir. Katılımcıların %94,2’si ise hocanın sesini yeterince duymamanın dinlemeyi olumsuz etkilediğini 

düşünmektedir. Ayrıca katılımcıların %61,3’ü modül derslerinin kendisine katkıda bulunduğunu düşündüğü tespit edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre textbook kullanımının sınav başarısına etkisi araştırıldığında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). 

İlerde iyi bir doktor olma düşüncesinin öğrencilerde sınav motivasyonuna etkisi araştırıldığında anlamlı bir sonuç elde 

edilememişken sınıf geçmek için iyi not alma amacı ve öğrenci başarısı arasında anlamlı bir sonuç elde edilmiştir. İyi bir gelir 

düşüncesinin sınav başarısına etkisi araştırıldığında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. İnsanlara fayda düşüncesinin öğrenci 

motivasyonuna pozitif etkisi olup,,olmadığı,,kesin,,olarak,,saptanamamıştır.  .....................................................................                                                                                                                

Sonuç: Araştırma sonucundan elde ettiğimiz verilere göre, okulun öğrenciyi doğru çalışma yolunda yönlendirdiği ve teşvik 

ettiği düşünülmektedir. Buna ek olarak textbook kullanımının öğrenci başarısını,,olumlu,,etkilediği,,düşünülmektedir.                                                                                              

Anahtar Kelimeler: ders etkinliği, sınav başarısı, textbook, amfi, modül 
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MP 325: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİZİ VE FİLMLERDE TIBBIN NASIL 

AKTARILDIĞINA DAİR GÖRÜŞLERİ                                                                                                                                                                 

Satır KM.*, Ar N.*, Alan Şİ.*, Şimşek N.*, Şahin MF.*, Öcal BE.*, Gürpınar MA.**                                                                     

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

Giriş ve Amaç: Kitle iletişim araçlarının başlıcası televizyon günümüz insanı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Televizyon 

kanallarında büyük bir zamanı işgal eden diziler ve filmler ise bu etkiye doğrudan bir katkıda bulunmaktadır. Çalışmamız, 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf öğrencilerinin medikal dizilerin, filmlerin gerçekliği hakkındaki düşüncelerini ve 

bunların tıp fakültesi seçmelerinde nasıl ve ne derece etkili olduğunu tespit etmek için yapılmıştır.                                                               

Gereç ve Yöntem: Bu amaç doğrultusunda hazırlanan, 18 likert tipi, 1 açık uçlu, 5 çoktan seçmeli sorudan oluşan anket 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf öğrencilerine dağıtılmıştır. Dağıtılan 200 anketten 158 geri dönüt alınmış olup 

yanıtlanma oranı %79’dur. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programına girilerek sıklık dağılımı ve ortalama değerleri 

hesaplanmış, analizler için ki-kare testi uygulanmıştır.  .....................................................................................................                                                                                                                                                     

Bulgular: Yapılan araştırmaya katılanların %55.1’i (n=86) kadın ve %44.9’u (n=70) erkektir. Katılımcıların %20,50’sinin tıp 

fakültesi tercih ederken izlediği tıbbi dizi ve filmlerden etkilendiği görülürken, %64,10’ unun ise izlediklerinden 

etkilenmedikleri görülmüştür. Katılımcılar tarafında en çok izlenen dizi 107 kişi sayısıyla ‘Doktorlar’ olarak belirlenirken en 

çok izlenen film de 76 izleyiciyle ‘The Doctor’ olarak belirlenmiştir. Tıp fakültesini tercih ederken izlediği dizi ve filmlerden 

etkilenen öğrencilerin %37,5’i (n=12) ankette belirlenen dizi ve filmlerin 5 veya 6 tanesini izlerken, dizi ve filmlerden 

etkilenmeyen öğrencilerden %65’i (n=65) bu dizilerden en fazla 2 tanesini izlemiştir. Ayrıca tıp fakültesi seçiminde bu tarz 

dizilerden etkilenen insanların %52,5’i kendini bu dizilerdeki bir kahramana,,benzetmektedir.  ...............................                                                                                                                             

Sonuç: Bütün bu analizler ve bulgular sonucunda, tıp fakültesinin öğrenciler tarafından tercih edilmesinde tıbbi dizilerin ve 

filmlerin izlenilmesinin etkili bir faktör olmadığı görülmüştür. Ayrıca tıp fakültesini tercih ederken tıbbi dizi ve filmlerden 

etkilenen öğrencilerin izledikleri dizi ve film sayısının, etkilenmeyen öğrencilerin izlediği dizi ve film sayısından daha fazla 

olduğu görülmüştür. Bunun dışında izledikleri dizilerde kendilerini bu dizideki bir kahramana benzeten öğrencilerin tıp 

fakültesini tercih ederken bu tarz dizilerden etkilendiği ortaya çıkmıştır.        .......................................................                                                                                

Anahtar Kelimeler: Televizyon dizileri ve filmleri, Öğrenciler, Tıp Fakültesi 

 

 

MP 326: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANAT TERAPİSİ HAKKINDA DÜŞÜNCÜLERİ 

Aydın D.*, Bakırkaynak ED.*, Dalcı AE.*, Erce EB.*, Özen E.*, Yılmaz Ö.*, Gülpınar MA.** 

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

 

Giriş ve Amaç: Dans, resim ve müziğin bütünleyici ve iyileştirici birer sanat olma özelliği çok eski kültürlere kadar dayanır. 

Bunların hepsini kapsayan sanat terapilerinin temeli, kişinin hareketlerinin, düşünce sistemini ve hislerini yansıttığı 

prensibine dayanır. Sanat terapisinde sanat eğitmeni ile terapist birlikte çalışır. Bu çalışma sanat terapisinin kullanımı 

hakkında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin bilgi ve düşünce birikimlerini elde etmeyi 

amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2018-2019 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim 

gören 1.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 8 tane çoktan seçmeli ve Likert tipi ölçek 

niteliğinde 10 soruluk anket formu kullanılmıştır. Anketler bilgisayar ortamında SPSS 22,0 for Windows kullanılarak analiz 

edilmiştir. Veri analizinde korelasyon, çapraz tablo, t-testi ve ki kare analizi yapıldı. P anlamlılık değeri 0,05 olarak kabul 

edilmiştir. 

Bulgular: Dağıtılan 200 anketten 142 adet (%71) geri dönüş aldık (63 erkek, 79 kadın). Örneklem grubumuzun %67 bir kısmı 

daha önce sanat terapisi kavramını duymuş olduğu görülmüştür. Sanat terapisi hakkında bilgi sahibi olanların olmayanlara 

göre eğitim alma isteklerinde anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. (p=0,022) Dans etmeyi depresyondayken motive olmak 

için kullanmada kadınların erkeklere oranla daha çok evet olarak cevaplamış oldukları saptanmıştır. Sanat terapisi hakkında 

araştırma yapmış olan (%10)’luk kısmın (%69)u sanat terapisinin modern tıbbın yanında yer alamayacağını düşünüyor. Daha 

önce sanat terapisi almamış olanların (%93), sanat terapisi devlet hastanelerinde uygulanmalı sorusuna (%58) katılıyorum 

dedikleri tesit edilmişti. Uyku problemleri olduğu zaman müzik terapisi almayı düşünenlerde cinsiyete göre anlamlı bir fark 

saptanmıştır (p=0,019). Sanat terapisini meslek hayatımda kullanmak isteme konusunda katılımcıların büyük bir 

çoğunluğunun kullanmak istedikleri saptanmıştır. 

Sonuç: Anketten elde ettiğimiz sonuçlara göre sanat terapisinin devlet hastanelerinde bir tedavi yöntemi olarak 

kullanılabileceğinin ve ayrıca da tıp fakültesindeki klasik eğitimin yanında verilebileceği kanısına vardık. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif tıp, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, dans, müzik, resim 
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MP 327: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK                                                                            

ÇALIŞANLARINA ŞİDDET  OLAYLARINA BAKIŞ AÇISI                                                                                                                                  

Uysal D*, Kaya E*, Şahin F*, Andırın İN*, Odabaş M*,  Emre Ö**                                                                                                   

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf Öğrencileri   ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Sağlık kurumlarındaki şiddet "hasta, hasta yakınları veya herhangi bir bireyden gelen sağlık çalışanı açısından 

risk içeren; tehdit davranışı, saldırı" olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1. 

sınıf öğrencilerinin sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına bakış açılarının ne yönde olduğunun ve çeşitli etkenlerden etkilenme 

durumunun, sağlık çalışanlarına şiddet,,olayları,,karşısındaki,,farkındalıklarının,,saptanması,,amaçlanmıştır.    ........................                                                     

Gereç ve Yöntem: 1. Sınıf öğrencilerine 1 açık uçlu, 19 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir anket uygulandı. Şiddet türlerini 

içeren sorular birden fazla seçeneğin işaretlenebileceği sorulardı. Veriler SPSS kullanılarak değerlendirildi. Verileri analiz 

etmek için ki-kare testi kullanıldı. p anlamlılık değeri olarak,,0,05,,kabul,,edildi.                                                                                                                                         

Bulgular: Dağıtılan 200 anketten 117 (%58,5) dönüt alındı. Katılımcıların %55,6'sı (n=65) kadın, %44,6'sı (n=52) 

erkektir.Katılımcıların %13,2 'si hasta hakları, %8,7'si hekim hakları hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunu 

düşünüyor.%17,9'u hasta haklarını koruyan politikaları,%1,9'u sağlık çalışanlarını koruyan politikaları,%6.8'i güvenlik 

önemlerini yeterli buluyor.%18,1'i hekim olarak şiddete maruz kaldığında ne yapması gerektiğini biliyor.En sık şiddet olarak 

kabul edilen tür fiziksel (%95,7) ve hekim olarak maruz kalmanın kişiyi en çok harekete geçireceği şiddet türü fizikseldir 

(%94,8). Kadınlar ve erkekler arasında etnik şiddet,şiddet olarak kabul etme konusunda anlamlı bir fark 

bulunmuştur(p=0,004). Hekim olarak hasta ve hasta yakınlarına karşı haklarını bilme ve şiddet olaylarının önlenebileceği 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,443).   ........................................................................................................                                                                                                                             

Sonuç: MÜTF 1.sınıf öğrencilerinin hasta,hekim hakları ve hekime şiddet karşısında başvurabileceği yöntemler konusundaki 

farkındalıklarının %50'den az olduğu,ankete katılanların tamamına yakının hekim olarak fiziksel şiddete maruz kalmanın 

harekete geçirici olduğu,kadınların erkeklere göre daha yüksek oranda etnik şiddeti bir şiddet türü olarak düşündükleri 

saptanmıştır.                                                                                                                                                                                               

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı,hasta,şiddet,hak 

 

 

MP 328: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (MÜTF) 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZEKA VE ÖĞRENME KAVRAMINA 

YAKLAŞIMI, TOPLUMUN VE EĞİTİMİN BU KAVRAMLARLA İLİŞKİSİNE DAİR GÖRÜŞLERİ                                                                           

Yaşar AY.*, Aydoğdu ES.*, Albayrak HM.*, Konyalıhatipoğlu Eİ.*,Kaya G.*,Soykan MS*,Emre Ö**                                                                                             

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi.   **Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

Giriş ve Amaç : Gardner, Çoklu Zeka Kuramı’nda zekanın 8 türünden bahseder, eğitimde başarıya ulaşılabilmesi için eğitimin 

zeka türlerine göre düzenlenmesi gerektiğini savunur. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf 

öğrencilerinin; çoklu zeka kuramı, zeka ve öğrenme, ilkokul, ortaokul ve lisedeki eğitim sistemi ve öğreticilerin zeka ve 

öğrenme kavramları üzerindeki rolü hakkındaki,,görüşlerinin,,test,,edilmesi,,amaçlanmaktadır.  ............................                                                                                   

Gereç ve Yöntem :Anketimiz 1 açık uçlu , 7 çoktan seçmeli , 12 likert soru olmak üzere 20 sorudan oluşmaktadır. Elde edilen 

veriler SPSS 20.0 programındaki sıklık dağılımı , chi-square ve spearman korelasyon testleri kullanılarak analiz edildi, p 

anlamlılık değeri 0,05 kabul edildi.     .........................................................................................................................................                                                                                                                                                

Bulgular : Dağıtılan 190 anketten 167[%87,8(87 kadın , 80 erkek)] dönüt alındı.Katılımcıların %49’unun Çoklu Zeka Kuramı’nı 

daha önce duyduğu tespit edildi.(%52 kadın, %46 erkek).Sıklık analizi sonucu elde edilen bilgilere göre zekayı etkileyen 

faktörlerin başında aile içi eğitim (%94) ve genetik (%90) gelmektedir.Katılımcıların %73.1’i yüksek not almanın, %73.7’si 

üniversiteye giriş sınavında başarılı olmanın toplum için zeka göstergesi olduğuna inanıyor. Yapılan Spearman korelasyon 

testine göre toplumun belli zeka türlerini daha çok önemsediğini düşünenler ile insanların çoklu zeka kuramı hakkında 

bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünenlerin ilişkili olduğu saptandı(korelasyon katsayısı r:0.562). Yapılan chi-square testinin 

sonuçlarına göre kadın katılımcıların %71.3’ü ve erkek katılımcıların %62.6’sı eğitim sisteminin kişiselleştirilmesi gerektiğini 

düşündüğü tespit edildi (p=0,034). İlköğretim ve lise eğitim sisteminin belli zeka türlerine daha fazla yöneldiğini düşünen 

katılımcılar aynı zamanda öğreticilerin farklı zeka türlerine hizmet için eğitim alması gerektiğini düşünüyor.Katılımcıların 

%82’si uygulanan okul-üniversite sınavlarının tüm zeka türlerini ölçmede yeterli olmadığını düşünüyor.Bu sınavları tüm zeka 

türlerini ölçmede yeterli bulanların oranı ise %7.2.Katılımcıların %72’si ortaokul-lise eğitiminin belli zeka türlerine daha fazla 

yöneldiğini ve öğretmenlerin çeşitli zeka türlerine eğilim hakkında eğitim alması gerektiğini düşünüyor.                                        

Sonuçlar: Bulgularımıza göre, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencileri toplumda ve klasik eğitimde belli zeka 

türlerinin önemsendiğini ve bu konuda eğitim sisteminde düzenlemelere gidilmesi,,gerektiğini,,düşünmektedir.                                                                                                           

Anahtar Kelimeler: Zeka türleri, eğitim sistemi, öğretmen. 
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MP 329: MÜTF 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIP FAKÜLTESİNİ SEÇME NEDENLERİ VE GELECEK PLANLARI                                   

Çalışkan AE.*, Hakan M.*, İnal E.*, Kaptan A.*, Kaya OC.*, Umutlu EG.* Emre Ö.**                                                                

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  (MÜTF)           **Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi 

Giriş: İnsan yaşadıkları doğrultusunda yaşantısına yön verir. Ne sebeple ve nasıl yaşadığını bilen kimse nereye yelken 

açacağını da iyi bilir. Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) öğrencilerinin niçin tıp fakültesini tercih 

ettiklerini, gelecek ve kariyer beklentilerini ve bunların arasındaki,,bağlantıları,,saptamak,,amacıyla,,yapıldı.                                                                                            

Gereç Ve Yöntem: MÜTF 1. sınıf öğrencilerine 6 Mart 2019 tarihinde dağıtıldı. Dağıtılan 200 anketten 181 (%90.5) adet geri 

dönüt alındı. Sosyodemografik özellikler, tıp seçme nedenleri ve kariyer beklentileri olmak üzere 3 ana bölümden oluşan 

ankette toplam 44 soru bulunmaktadır (4 açık uçlu, 22 likert, 18 çoktan seçmeli). Veriler SPSS v.23 programına girilerek sıklık 

ve yüzdelik dağılımları hesaplanmış, anlamlılık değeri p<0.05 alınarak ki kare analizi yapılmıştır.                                                 

Bulgular: Ankete katılan öğrencilerin %54.7’si (n=99) kadın, %45.3’ü (n=82) erkek, yaş ortalaması 19.27’dir. Bu öğrencilerin 

%92.3’ü (n=167) tıp fakültesine isteyerek, %20.7’si (n=14) istemeyerek girdiğini belirtmiştir. Tıp fakültesi seçiminde en çok 

etkili olan faktör %92.8 (n=168) ile insanlara yardım etme isteği iken en az etkili olan %93.4 (n=169) ile eğitimin az yorucu  

olduğu düşüncesidir. Mezun olduktan sonraki plan bağlamında %59.1 (n=107) ile en çok TUS’a girip uzman olmak istemekte 

ve hiç kimse pratisyen olmak istememektedir. Ankete katılan öğrencilerin %68.5’i (n=124) yurtdışında okumak isterken 

%65.2’si (n=118) yurtdışında çalışmak istemektedirler. Öğrencilere uzmanlık yapmak istedikleri dal sorulduğunda en fazla 

alınan cevap %62.4 (n=113) ile cerrahi olmuştur.   ............................................................................................................                                                                                                                                                          

Sonuç: Uzun ve zor bir eğitim olan tıp eğitimini ve özverili çalışmayı gerektiren hekimlik mesleğini seçen öğrencilerin 

seçimlerini isteyerek yapmış olmaları, seçimlerinde insanlara yardım isteğini göz önünde bulundurmaları gerek eğitim 

hayatlarında gerekse çalışma hayatlarında başarılı olmaları için önemli adımlardan biri olarak düşünülmektedir. Anketten 

elde ettiğimiz veriler ışığında öğrencilerin çoğunun klinikte uzmanlık ve yurtdışı temelli kariyer hedeflerinin olduğu 

saptanmıştır.                                                                                                                                                                                               

Anahtar Kelimeler: Kariyer Hedefleri, Tıp Fakültesi Gelecek, Tıp Seçme Nedeni 

 

 

MP 330: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞTE KARŞILAŞTIĞI 

BİREYSEL, SOSYAL VE ÖĞRENİMSEL FARKLILIKLAR 

Yabalar N.*,  Korkmaz F E.*, Özcan YE.*, Sevindi A.*, Akça M.*, Bayazan M.* Emre Ö.**                                                         

*Marmara Üniversitesi Dönem 1 Öğrencisi ** Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi ABD 

 Giriş ve Amaç: Üniversite, öğrencilerin hayatında büyük değişikliklere sebep olan bir süreçtir. Bu dönemde öğrenciler pek 

çok yeni ve farklı deneyimler yaşarlar.  Bu çalışmadaki amaç öğrencilerin üniversiteye geçerken karşılaştıkları bireysel,  

sosyal ve öğrenimsel farklılıkların incelenmesidir.        .............................................................................................                                                                                                                              

Gereç ve Yöntem: Amaca yönelik hazırlanan 6 adet çoktan seçmeli, 23 adet likert ölçek olmak üzere toplam 29 anket sorusu 

MÜTF dönem 1 öğrencilerinin 180’ine uygulanmıştır. Geri bildirim alınan 150 anket SPSS 22.0 programıyla 

değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız T test,  korelasyon, frequency ve tekli yönlü ANOVA testleri kullanılmıştır. 

p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir.       ......................................................................................................                                                                                                                             

Bulgular: Araştırmaya katılanların % 58,7’si kadın (n=88), % 41,3’ü erkektir (n=62). Katılımcıların %48,7’si sosyal kulüplere 

katılmadığını belirtmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %53’ünün (n=79 ) en uzun süre yaşadığı bölge Marmara’dır bunu % 18 

ile (n= 27) Akdeniz Bölgesi takip etmektedir.  Katılımcıların 91’i (%61) hazırlık okuduğunu,  58’i (% 39) hazırlık okumadığını 

belirtmiştir. Alınan veriler incelendiğinde sosyal kulüplere katılım oranı ve kısıtlanmış sosyal hayatın cinsiyet ile 

ilişkilendirilmesinde; hazırlık okuma ile İngilizce anlatılan dersleri anlama oranında; en uzun süre yaşanılan bölge ile sosyal 

çevre oluşturma arasında anlamlı bir bağlantı bulunamamıştır (p>0,05).  Bunun yanı sıra öğrencilerin giderek artan uyku 

problemleri ile stres seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki,,bulunmuştur,,(p=0,001).   .................................................                                                                                                                                 

Sonuç: Elde edilen veriler incelendiğinde toplumsal cinsiyet rollerinin ve en uzun süre yaşanılan bölgenin MÜTF dönem 1 

öğrencilerinin sosyalleşmesi üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. Hazırlık okuyan öğrencilerin düşünülenin 

aksine İngilizce anlatılan derslerde, hazırlık okumayan öğrencilere oranla daha çok zorlandığı görülmüştür. Yaşanılan stresin 

uyku problemlerini arttırdığı,,gözlemlenmiştir.    ..............................................................................................................                                                                                                                                   

Anahtar Kelimeler: İngilizce tıp, sosyalleşme, uyku, stres  
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MP 331:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM-1 ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERE ADAPTE OLMA SÜRECİNDE 

KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR                                                                                                                                                                          

Özsaraç B.*, Akca AD.*,Örmeci A.*,Yosmaoğlu AS.*, Salur Ö.*, Arabacı E.*, Akdeniz E.**                                                         

*Marmara Üniversitesi Dönem 1 Öğrencisi ** Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi ABD 

Giriş ve Amaç: Tıp fakültesinde okumak uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu süreçte öğrenciler derslere adapte olmakta bazı 

sıkıntılar yaşamaktadır. Yapılan bu araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-1 öğrencilerinin derslere adapte 

olmasını zorlaştıran etkenlerin belirlenmesi amaçlandı.    ....................................................................................                                                                                                                                                              

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem-1 öğrencilerine 23 sorudan oluşan 190 adet anket dağıtılmış 

olup, 181 (%95,2) kişiden yanıt alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirildi. Yapılan analizlerde 

korelasyon, Anova, Jonckheere-Terpstra ve T testi uygulandı. Öğrencilerin derslere olan adaptasyonunu ölçebilmek için 

birinci ve ikinci komite notları kullanıldı. Komite notları ortalaması yüksek olan öğrencilerin derslere daha iyi adapte olduğu 

varsayıldı.                                                                                                                                                                                                  

Bulgular: Cinsiyetin alınan komite notu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlendi (p=0,191). Öğrencilerin bugün tıp 

fakültesinde okumaktan memnun olmasının komite notu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görüldü (p=0,004). Ailesiyle 

birlikte yaşayan öğrencilerin diğer öğrencilere göre komite notlarının daha yüksek olduğu belirlendi (p<0,001). Araştırmaya 

katılan öğrencilerin amfi derslerine katılma sıklığı arttıkça komite notlarında anlamlı bir artış olduğu belirlendi (p=0,003). 

Derslerin İngilizce olmasından dolayı dersleri anlamakta problem yaşayan öğrencilerin komite notunun, problem 

yaşamayanlara göre daha düşük olduğu belirlendi (p<0,001). Öğrencilere göre derslerde anlatılan konuların zorluk 

derecesinin komite notları üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görüldü (p=0,060).  Yapılan analizlerde maddi sıkıntının 

komite notları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu (p=0,022) fakat ailevi problemlerin komite notları üzerinde anlamlı bir etkisi 

olmadığı (p=0,926) görüldü.     ............................................................................................................................. ................                                                                                                                                                            

Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre bugün tıp okumaktan memnun olmanın, aileyle birlikte yaşamanın, 

amfi derslerine katılımın, derslerin İngilizce olmasından dolayı dersi anlamakta problem çekmenin ve maddi sıkıntının 

derslere adapte olma üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görüldü. Fakat cinsiyetin, konuların zorluğunun ve ailevi 

problemlerin derslere adapte olma üzerinde anlamlı,,bir,,etkisi,,olmadığı,,belirlendi.                                                                                                                       

Anahtar Kelimeler: derse adaptasyon, komite notu 

 

 

MP 332:  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN HAYATLARINA TEKNOLOJİNİN ETKİSİ VE 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ                                                                                                                                                                

Erdoğmuş Y.*, Elieyioğlu G.*, Demir D.*, Özcan D.*, Bars B.*, Akdeniz E.**                                                                                   

*Marmara Üniversitesi Dönem 1 Öğrencisi ** Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi ABD                           

Giriş ve Amaç:Teknoloji, bilimi kullanarak hayatı kolaylaştırmak için yapılan her şeydir ve hayatımızın her alanında etkisini 

göstermektedir. Kişinin teknoloji kullanımındaki kontrolünün kaybolması ve teknolojiyi ölçüsüz kullanması ciddi zararlara 

sebep olmakta ve bağımlılığa kadar gitmektedir. Biz de bu çalışmamızda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 

öğrencilerinin hayatlarına teknolojinin etkisini görüp teknoloji bağımlılığına ilişkin görüşlerini almayı hedefledik.                                                     

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız doğrultusunda hazırladığımız ankette 4 adet demografik, 3 adet çoktan seçmeli, 1 adet 

sıralama, 19 adet Likert tipi (5 seçenek) olmak üzere toplam 27 soru bulunmaktadır. Dağıtılan 200 anketten 174 (%51,7’si 

kadın, %48,3’ü erkek) dönüt alınmıştır. Veriler SPSS programı kullanılarak Ki-kare, Mann-Whitney U, Somers’ D testleri ile 

analiz edilmiştir.                                                                                                                                                         

Bulgular:Katılımcılarımızdan teknolojiyi kullanım amaçlarına göre sıralamalarını istedik ve %37,87’sinin ilk sıraya eğlenceyi 

koyduğunu gördük. Öğrencilerimizin %42,52’si en çok kullandıkları teknolojik aletlere telefon-bilgisayar ikilisini seçerken, 

%32,11’i sadece telefonu seçmiştir. Kadınlarla erkeklerin sosyal medyadan tanıştıkları birisiyle buluşabilirlikleri arasında 

anlamlı bir fark olduğu (p=0,004) ve erkeklerin buna daha yatkın oldukları belirlendi. Bireylerin teknolojik aletlerden 

uzaklaşınca olumsuz duygulara kapılmasıyla aile ve arkadaşlarının yanında bu aletleri kullanması arasında anlamlı bir ilişki 

(p<0,001) tespit edildi. Kadınların aylık internet kullanımlarının (GB) medyanı 6 iken erkeklerinki 8 bulundu. Katılımcıların 

%19,54’ü her zaman, %35,06’sı sık sık internette amaçsızca,,dolaştıklarını,,belirtti.                                                                                                                               

Sonuç:Bu araştırmada teknolojiden uzak kalınca olumsuz duygulara kapılan öğrencilerin, sürekli olarak teknolojik aletlerle 

vakit geçirdiği ve çoğu öğrencinin internette amaçsızca dolaştığı sonucuna ulaşıldı. Erkekler ve kadınlar arasındaki internet 

kullanımında anlamlı bir fark tespit edilemedi.                                                                                                                                     

Anahtar Kelimeler: teknoloji, teknoloji bağımlılığı, teknolojik aletler, internet 
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MP 333:  MARMARA ÜNİVERİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL BAKIM VE SAĞLIĞA VERDİKLERİ 

ÖNEM                                                                                                                                                                                                             

Şanlı A.*,Uğur K.*, Alparslan YA.*,Durgut B.*, Polay CE.*,Pektaş E.*, Kılınçarslan E.*,Apaydın Kaya Ç.**                                                

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi  **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 

Giriş ve Amaç: Kişisel bakım bireye sağlıklı bir hayat ve yüksek yaşam kalitesi sunan davranışlar bütünüdür. Araştırmada 

Marmara Üniversitesi (M.Ü) Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin kişisel bakım alışkanlıkları ve sağlığa verdikleri önem ile 

bunları etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.        ..................................................................................                                                                                                                       

Gereç ve Yöntem: M.Ü. Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine kişisel bakım ve ilaç kullanımı alışkanlıklarıyla ilgili sorular 

içeren bir anket uygulandı. Sağlığa verilen önem 1 "hiç önem vermem" ile 5 "çok önem veririm" arasında değişen skala ile 

değerlendirildi. Ayrıca diş fırçalama, spor yapma sıklığı, doğru ilaç kullanma alışkanlıkları gibi tutumları değerlendiren çoktan 

seçmeli sorular yöneltildi. Veriler SPSS ile değerlendirildi. Frekans dağılımının ardından kategorik verilerin 

karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. p anlamlılık değeri 0,05 olarak kabul edildi.  ...................                                                             

Bulgular: Dağıtılan 175 anketten 143 (%81,71) dönüt alındı (83 kadın, 60 erkek). En çok önem verilen kişisel bakım 

kategorisinin ağız ve diş bakımı (ortalama: 4,48); en az önem verilen kategorinin ise ilaç kullanımı (ortalama: 3,03) olduğu 

saptanmıştır. Daha fazla kadının erkeklere kıyasla günde 6 saatten fazla uyuduğu, daha sık ve uzun süre diş fırçaladığı 

bildirilmiştir (sırasıyla p=0,044, p=0,001, p=0,001). Erkeklerin %40'ının, kadınların ise %16,9'unun haftanın 3 ve daha fazla 

gününde spor yaptığı saptanmıştır (p=0,002). Ankete katılanların %76,9'unun ilaçların prospektüsünü okuduğu, %90,9'unun 

doktora danışmadan ilaç kullandığı gözlenmiştir. Anne ya da babanın eğitim düzeyi üniversite ve üstü olanlarda spor yapma 

sıklığının, diş fırçası değiştirme sıklığının daha düşük eğitime sahip olanlara göre daha fazla olduğu görülmüştür (hepsi için 

p<0,05). Uyku süresi, dengeli beslenme, diş fırçalama süresi ve sıklığı açısından ebeveyn eğitim durumlarına göre bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05).   ..........................................................................................................................................................                                                                                                                                                                           

Sonuç: Araştırma bulgularımız kadın katılımcıların erkeklere oranla kişisel bakıma daha fazla önem verdiklerini, erkeklerin 

ise kadınlara göre spora hayatlarında daha çok yer verdiklerini ve ebeveyn eğitim düzeyinin öğrencilerin bazı kişisel bakım 

alışkanlıklarına pozitif etkisi olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca çoğu öğrencinin doktora danışmadan ilaç kullanması endişe 

vericidir.                                                                                                                                                                                                    

Anahtar Kelimeler: Hijyen, ilaç, egzersiz, beslenme 

 

MP 334:   MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE 

TUTUMLARI                                                                                                                                                                                                  

Başkent MF.*, Beyit E.*, Biçer FB.*, Demirel R.*, Tuna İ.*, Kaya ÇA.**                                                                                           

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencisi **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 

Giriş ve Amaç: Organ bağışı, bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının, henüz sağlıklı iken, beyin ölümünün 

ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlanmasıdır. Bu araştırmada, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 

1 (MÜTF-D1) öğrencilerinin organ bağışına karşı tutumlarını ve organ bağışı konusundaki bilgi ve görüşlerini değerlendirmek 

amaçlanmıştır. p anlamlılık,,değeri,,0.05,,olarak,,kabul,,edilmiştir.    ................................................................................                                                                                                     

Gereç ve Yöntem: MÜTF-D1 öğrencilerine organ bağışıyla ilgili 19 adet çoktan seçmeli soru içeren bir anket uygulanmıştır. 

Elde edilen veriler, SPSS 22.0 programı ile analiz edilip sıklık tabloları ve çapraz tabloları,,incelenmiştir.                                                                                                                                      

Bulgular: Dağıtılan 220 anketten 185 (%84,1) geri dönüt alınmıştır. Anketimize katılanların %55,7’si (n=103) kadın, %44,3’ü 

(n=82) erkektir. Daha önce organ bağışında bulunmuş olan insanların oranı %0,5 ve organ bağışında bulunmamış insanların 

oranı %99,5’tir. Organ bağışı hakkında yeterli bilgiye sahip olanların (n=71) %57,7’si yeterli bilgiye sağlık personelleri 

tarafından, %55,0’ı ise kitle iletişim araçlarından ulaştığını belirtmiştir. Organ bağışında bulunmayı düşünme oranları 

kadınlarda %69,9, erkeklerde %50,0 olarak bulunmuştur. Bu veriler sonucunda organ bağışını düşünmeyle cinsiyet arasında 

anlamlı bir farklılık görülmüş ve buna göre kadınların organ bağışına daha olumlu baktığı saptanmıştır. (p=0,000014) Organ 

bağışında bulunmayı düşünenlerin (n=166)  %87,5’i iyilik yapmak istediği için, %24,1’i ölümünden sonra bir parçasının 

yaşamasını istediği için, %24,1 vicdani sorumluluk olarak gördüğü için organ bağışında bulunmayı düşündüklerini 

belirtmiştir. Akrabalarının organlarını bağışlamak isteyenler ve akrabaları için başkasından organ kabul edenler arasında 

anlamlı bir,,farklılık,,gözlenmiştir.,,(p=0,00003)      ..............................................................................................................                                                                                                                                   

Sonuç: Araştırmaya katılan öğrencilerin organ bağışı konusunda önemli ölçüde bilgi eksiği olduğu, öğrencilerin canlı bağışçı 

olmaya olumsuz bakarken kadaverik bağışa olumlu baktığı, organ bağışında bulunmak isteyen öğrencilerin çok azının organ 

bağışında bulunduğu gözlenmiştir. Analizler sonucunda kadınların erkeklere oranla organ bağışına daha olumlu baktığı 

saptanmıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu Türkiye’deki organ bağışı miktarını yeterli bulmadığını belirtmiş fakat 

beklentilerimize ters olarak organ bağışını düşünmekle ülkemizdeki organ bağışını yeterli bulmak 

arasında,,anlamlı,,bir,,farklılık,,gözlemlenmemiştir.                                                                                                                               

Anahtar Kelimeler: Organ bağışı, bilgi düzeyi, öğrenci görüşleri, farkındalık 
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MP 335: STUDYING HABITS OF FIRST YEAR MEDICAL STUDENTS OF MARMARA UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE        

Mohamed H.* Haji H.* Al saadoun M.* SeyyedSayyah M.* Khan R.* Hassan S.* Yıldız S.**                                                    

*Marmara Univercity Faculty of Medicine **Department of Medical Education 

Introduction & Aim: Studying habits like attending lectures, taking notes, using resources and hours of studying  are 

important variables that determine students academic success. Our aim is to understand the studying habits of first year 

medical students and how it contributes to their success. As well as to recognize the differences in studying habits & skills 

between male and female medical students.      ..........................................................................................................                                                                                                                                                               

Materials and methods: This study was conducted through a self-administered questionnaire distributed to first year 

medical students on 29th March 2019. 200 copies of 19 question questionnaire were distributed however only 177 (88.5%) 

responses were completely filled. We used SPSS and excel to analyze our data using chi squared , correlation, one way 

ANOVA and sample independent,,t,,tests.     ........................................................................................................                                                                                                                                       

Results: Among 177 participants, 97 were female (54.8%) and 80 males(45.2%). The study found that 70% of male and 45% 

of female preferred studying during the evening (p=0.01). More females took notes with mean=3.49 compared to male with 

mean=3.01 (p=0.006). More males had the likelihood of finishing lectures with mean= 1.90 compared to female with 

mean=1.62 (p=0.017). Females attended more lectures with a mean= 3.60 compared to males with mean=3.26 (p=0.03). 

Textbooks were the most preferred resource used by both genders, that is 47.7% of first year students (p=0.69) There was a 

positive correlation of 0.524 between attending lectures and contribution to academic success.                                                                                                                                                               

Conclusion: According to the data obtained, there is a difference in the studying habits of first year medical students which 

has an effect on academic success. However gender has no effect.   .............................................................                                                                                                     

Key words: study skills,  achievements, academic success. 

 

 

 

MP 336:   MARMARA UNIVERCITY GRADE 1 STUDENTS’ OPINIONS ABOUT COLLOBORATION                                                 

Hobrom F.*, Alabdullaty E. *, Alharbi M. *, Nyazi R*, Althagafi K*, Abusahawish D.*, Yıldız S.**                                          

*Marmara University School of Medicine ** Department of Medical Education 

Introduction: The cooperation between students in college life is essential to facilitate social and educational obstacles, it’s 

essential because in the future they will work within cooperative environment.Our purpose is to discover students’ 

thoughts about how to apply collaboration efficiently.    .........................................................................................                                                                                                                                                           

Method and Material: Questionnaires; containing 21 questions; were distributed to 165 medical students covering 3 main 

areas: students’ thoughts, ways and strategies, Effects. IBM SPSS was used to analyse our data using One Way ANOVA tests 

and simple independent t-tests.      ...............................................................................................................................                                                                                                                                                       

Results: Out of 165 students, 95 were females (57.5%) and 70 were males (42.5%). 90 of them, who collaborate, were 

affected positively on their grades (54.5%). We found 75 students think that collaborative learning influence the low ability 

students positively (46.6%). While 94 females, who’s their purpose from collaboration is educational (mean=3.74), only 68 

males were collaborated for educational purpose (mean= 3.46), those who’s their purpose was getting boy/girlfriend, males 

were higher with (n=68) mean 2.21 than female with (n=94) mean 1.78. We also found 54 students think that competition 

on grades doesn’t have any effect on their collaboration (32.3%). 99 students with self-study ,34% said that their self-

independence is preventing them from participating among a group.                                                                                                   

Conclusion: Collaboration is a major factor in increasing students grades generally, and especially for low ability students, in 

addition to the importance of awareness the students that were affected negatively to the beneficial value of the correct 

collaboration by presenting some bright examples.      ......................................................................................                                                                                                               

Keywords:  collaborative learning, strategies, achievement, opinions. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 19. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi  

~ 89 ~ 
 

ATÖLYELER 

1.ÇİKOLATA ATÖLYESİ                                                                                                                                                

Çikolatanın mutlulukla bir ilgisi olmalı! Çikolata yemenin mutlu ettiği bilimsel bir gerçek, peki ya 

yapması? Çok lezzetli bir atölye sizleri bekliyor! 

2.KAHVE ATÖLYESİ                                                                                                                                                     

Günlük yaşantımızın vazgeçilmez tutkusu kahve ve kahveye dair her şey bu atölyede! Siz de hep aynı 

tip kahveler içmekten sıkılmadınız mı ? Yeni tatlar ve çekirdeklerle tanışmak istemez misiniz ? 

3.SÜTUR ATÖLYESİ                                                                                                                                                  

Basit görünen ancak hayati öneme sahip bir beceri olan sütur atmanın inceliklerini öğrenmek ister 

misiniz? Maket kollar üzerinde gerçek sütur atma malzemeleriyle çalışma fırsatı için bu atölyemizi 

kaçırmayın! 

4.FOTOĞRAFÇILIK ATÖLYESİ                                                                                                                         

Fotoğrafçılığa ilgi duyuyor ve kendinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Bu atölye tam size göre! Burada 

öğreneceğiniz pratik ve fonksiyonel teknikler ile fotoğraf çekmek sizin için daha eğlenceli olacak! 

5.TANGO ATÖLYESİ                                                                                                                                                         

Dans etmek duyguların dışa vurumu için kullanılan en güzel yöntem! Dans bir var olma şekli, var 

oluşun resmedilmesi aynı zamanda kalbin konuşmasıdır. Tango bilenlerin ve öğrenmek isteyenlerin 

kaçırmak istemeyeceği bu atölyeye sizleri bekliyoruz! 

6.ÜREME SAĞLIĞI ATÖLYESİ                                                                                                                                                   

Yanlış inanışlardan dolayı kabusa dönüşen bir enfeksiyon: HIV. Türkiye’de ve Dünyada damgalamaya 

en çok maruz kalan enfeksiyon hakkındaki yanlış bilgileri düzeltmek ve yepyeni bilgiler öğrenmek için 

sizi bu bilgi dolu atölyemize bekliyoruz! 

7.İŞARET DİLİ ATÖLYESİ                                                                                                                                               

Hadi gelin işitme engelli bireyler ile iletişimi sağlayacak olan bu görsel dili öğrenerek engelleri 

kaldıralım! Günlük dilde kullanılan pek çok kelimeyi öğrenebileceğiniz bu atölyeye sizleri bekliyoruz! 

8.DRAMA ATÖLYESİ                                                                                                                                             

Drama bireylerin düşündüklerini eyleme geçirmesi için eşsiz bir tekniktir. Siz de yeteneklerinizi 

sergilemek ve yeni teknikler edinmek ister misiniz? Drama atölyemiz meraklılarını bekliyor! 

9.TRAKEOSTOMİ- ENTÜBASYON ATÖLYESİ                                                                                                  

Nefessiz bir hayat düşünülemez. Nefes almanın zorlaştığı durumlarda trakeostami ve entübasyon 

hayati öneme sahip.  Sağlık alanında olmazsa olmaz bu işlemi uzmanından öğrenmek için atölyemizde 

buluşalım! 

10.BUTİK CUPCAKE ATÖLYESİ                                                                                                                             

Küçük büyük herkesin yeni gözdesi olan cupcakeleri hem tadıp hem de yaratıcılığınızı konuşturmak 

ister misiniz? Şeker hamurunun inceliklerini öğreneceğiniz çok eğlenceli bir atölye sizleri bekliyor! 

11.ORYANTRİNG ATÖLYESİ                                                                                                                                    

Spor kabiliyetini strateji ve mantıkla birleştirmeye var mısın? Rotanı bul parkuru tamamla, ödülü kap! 

Spor, eğlence, heyecan her şey bu atölyede seni bekliyor. 

12.TIP & YAPAY ZEKA ATÖLYESİ                                                                                                                             

Bir tıp öğrencisi olarak gelecekte karşımıza her alanda çıkacak olan yapay zekayı merak ediyor 

musun? Peki ya yapay zekayı tıp eğitiminde ve meslek hayatın boyunca kullanabileceğin alanları 
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biliyor musun? Eğer öğrenmek istiyorsan Yeşil Science’ın kurucusu Dr. Yusuf Yeşil tarafından 

yapılacak olan heyecan ve bilgi dolu bu atölye seni bekliyor! 

13.PSİKİYATRİ (EMDR) ATÖLYESİ                                                                                                                       

Travma sonrası stres bozukluğu olan hastaların tedavisinde ne gibi yaklaşımların olduğunu biliyor 

musun? Bu atölye onları öğrenmek ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak için tam da aradığın 

şey! EMDR nedir ve nasıl uygulanır? Eğlenceli ve öğretici bi atölye seni bekliyor! 

14.ENDOSKOPİ ATÖLYESİ                                                                                                                                                

Tanı amaçlı inceleme yöntemi olan endoskopi yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı ve kalın 

bağırsağı incelemek amaçlı kullanılır. Peki, sen hiç nasıl yapıldığını gördün mü? Kitaplarda gördüğün 

bir kitle veya lezyonun fotoğrafının nasıl çekildiğini merak ediyor musun? İşte bu atölye sana 

endoskopinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını ve yaparken nelere dikkat edildiğini görmen için 

mükemmel bir fırsat!a 

15.DENEYSEL HAYVANLARA ETİKSEL YAKLAŞIM ATÖLYESİ                                                                               

‘Hayvan deneyleri yapılmalı mı?’, ‘Deney hayvanları üzerinde çalışmak etik mi?’, ‘Deney hayvanları ile 

nasıl çalışılmalı?’, ‘Laboratuvar koşulları nasıl olmalı?’ Tüm bu soruların cevapları ve deney hayvanları 

üzerine bir tartışma için atölyemize bekliyoruz! 

16. ELEKTRON MİKROSKOBU ATÖLYESİ                                                                                                    

Görebildilerinizi anlamak kolay, peki ya göremedikleriniz? Canlıların barındırdığı detay ve düzenin 

insan algısının ulaşabileceğinden çok daha uzakta olduğunun kanıtı olacak hayranlık verici görüntüler 

için bu atölyeye bekliyoruz!  

17.EBRU ATÖLYESİ                                                                                                                                                     

Ebru temel malzemesi su ve toprak olan bir sanattır. Su, üzerinde desen yapabilmek için, toprak ise 

boyaları elde etmek için kullanılır. Sen de gül dalından fırçalarla bu birleşimin mucizeye 

dönüşümünün parçası olmak istiyorsan bu atölyeyi sakın kaçırma! 

18.ENJEKSİYON & DAMAR YOLU AÇMA & PANSUMAN ATÖLYESİ                                                                   

Tıp okuyorum ama daha damar yolu açmayı, pansuman yapmayı bile öğrenmedim diye üzülüyor 

musunuz? Doktor gibi hissetmeye erkenden başlamak için mükemmel bir atölye sizleri bekliyor! 

19.MİLKSHAKE YAPIMI ATÖLYESİ                                                                                                                        

Tüm gün yorucu bir bilimsel programın ardından şöyle tatlı ve serin bir içecek olsa ne güzel olur diye 

mi düşünüyorsunuz? Dondurma ve taze meyve lezzetinde eğlenceli bir atölye sizleri bekliyor! 

20.PİLATES ATÖLYESİ                                                                                                                                                        

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur! Yorucu tıp öğrenimine ve bilimsel programa kısa bir ara verip 

bel ve omurganızdaki baskıyı biraz azaltmak ister misiniz? Bir sonraki kongre gününe  daha zinde 

başlayacağınızı garanti ediyoruz. 

21. DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNU ANLAMAK 1                                                                

İskelet-kas muayenesini hepimiz yaptık ama hiç psikiyatri muayenesi yaptınız mı? Toplumda %5’lik 

görülme sıklığıyla en güncel hastalıklardan biri: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Peki bu 

hastalık  nelere  yol açar ve muayenesi nasıl yapılır öğrenmek ister misiniz ? 

22. HİP-HOP ATÖLYESİCumartesi gününü küçük bir koreografiyle sonlandırmak ister misin? Dans 

etmeyi seviyorsan ve birkaç pratik dans hareketi öğrenip girdiğin ortamda dikkatleri üzerine çekmek 

istiyorsan bu atölye tam sana göre! 
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1Fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Aliye Tuğba Bahadır tarafından gerçekleştirilecek olan “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 

Bozukluğunu Anlamak” adlı atölyeye ait özet:                                                                                                 

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNU ANLAMAK                                                                                                 

BAHADIR,,AT.                                                                                                                                                                                                     

* Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,  İstanbul 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında en sık görülen psikiyatrik bozukluklardan biridir. Dünya 

çapında çocukların % 5-12’sini etkilemektedir. DEHB olan olguların yaklaşık %50’sinde belirtiler erişkinlik döneminde de 

devam etmektedir. DEHB’nin etiyolojisi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. DEHB, klinik ve nöropsikolojik heterojenite 

göstermektedir.                                                                                                                                                                                             

DEHB, akademik başarı, sosyal işlevsellik ve yaşam kalitesini belirgin bir şekilde etkilemektedir. DEHB’ye çocukluk ve ergenlik 

döneminde karşıt olma karşı gelme bozukluğu/ davranım bozukluğu, anksiyete bozuklukları, öğrenme bozuklukları, 

duygudurum bozuklukları eşlik etmektedir. Erişkinlik döneminde duygudurum bozuklukları, anksiyete Bozuklukları, madde 

kullanım bozuklukları, kişilik bozuklukları en sık görülen eştanılardır. Tedavi yöntemleri arasında stimulan veya stimulan 

olmayan ilaçlar, davranışçı tedavi, psikoeğitim yer almaktadır. DEHB’nin tedavisiz kalması akademik/iş, ilişki/aile ve sosyal 

alanlarda işlevsellik ile ilgili sorunlara, düşük benlik saygısına, eştanıların gelişme olasılığının artmasına, alkol, madde kötüye 

kullanımına, riskli davranışlara, yasal sorunlara yol açabilmektedir.   ............................................................                                                                                                                                                                                              

Yaşam kalitesini etkileyen bu bozukluğu klinik ve hayatı etkileyen yönleriyle daha iyi tanıyabilmek için atölye çalışmasına 

katılan öğrencilerden biri tarafından rol oynama yöntemi ile canlandırılan, gerçek yaşamdaki bir DEHB olgusuna benzer bir 

olgunun psikiyatrik görüşmesi yapılacaktır. Olgunun belirtilerinin değerlendirilişi, DEHB tanısının konuluşu ve eşlik eden 

tanılara ait belirtiler, olgunun yaşadığı zorluklar, uygulanan tedaviler, tedavi yanıtının değerlendirilmesi konuları 

tartışılacaktır. Bu şekilde katılımcıların DEHB’nu tanımaları ve daha iyi anlamaları hedeflenmiştir.                                       

Anahtar kelimeler:  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, işlevsellik, eştanı, yaşam kalitesi 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR 

 
 
 

 “Geleceğin Hekimi” 
Prof. Dr. İskender SAYEK 

 

 “Dijital Tıp Teknolojileri” 
Dr. Yusuf YEŞİL 

 

 “Doğru Uzmanlık Seçimi” 
Doç. Dr. Halit YEREBAKAN 

 

 “Tıpta Kariyer, Etik ve Deontoloji ” 
Prof. Dr. Nurperi GAZİOĞLU 

 

 “Tıp Tarihinde Kilometre Taşları” 
Prof. Dr. Mustafa ÇETİNER 
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PROF.DR. İSKENDER SAYEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Sayek Genel Cerrahi uzmanlık 
eğitimini ise ABD State University of New York at Buffalo’da almıştır. 1984 yılında TÜBİTAK 
Teşvik Ödülü, 2002’de Eczacıbaşı Bilim Ödülü, 2011’de Hacettepe Üniversitesi Hizmet 
Ödülünü alan Prof. Sayek’e Fahri Tiflis Üniversitesince Doktora unvanı verilmiştir.2000-2006 
yıllarında Hacettepe Tıp Fakültesi Dekanlık görevini yapan Sayek bir dönem Avrupa Cerrahi 
Enfeksiyon Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen TEPDAD Yönetim Kurulu, TTB-Eğitim Kolu ve 
Arsuz Kent Konseyi başkanlığını yürütmektedir. 

Öğrenciliğinde gündüz anlatılan konuları akşamları arkadaşlarına yeniden anlatarak akran 
eğitiminin ilk örneklerini oluşturan yaklaşımı, sonrasında tıp eğitiminin birçok aşamasında 
ilklerle devam etmiştir. Tıp fakültesi öğrencilerinin ilk üç yılda; hasta görüşmesi eğitimi, 
mesleksel beceri eğitimi, etik ve profesyonel değerler, kanıta dayalı tıp, klinik ziyaretler ve 
tıpta insan bilimleri başlıklarında eğitimler almaları konusunda çalışmalar yapmıştır ve bu 
alanlarda çalışacaklarda şimdiden “Sayek Etkisi” olarak anılan izler bırakmıştır. 
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DR. YUSUF YEŞİL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Yusuf Yeşil, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde başladı. 
Üniversite öğrenimi boyunca 2014 yılında Harvard Medical School, 2015 yılında Stanford 
University Medicine’da olmak üzere stajlar gerçekleştirerek, alanında dünya lideri 
üniversitelerde bilimsel araştırmalara katıldı.  

Lise yıllarından gelen görsel teknolojiler ve animasyon teknolojilerine merakı daha sonra bu 
merakını tıp bilimi ile birleştirmesini sağladı ve şuanda tıbbi çizimler, 3D animasyonlar, VR-AR 
ve diğer yeni teknolojilerin tıp alanındaki uygulamalarına yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu 
çalışmalarını yürüttüğü, 2015 yılında kurduğu “Yesil Science” girişiminin de kuruculuğunu ve 
yöneticiliğini yürütmektedir. 

Üniversite eğitimi süresince, çeşitli üniversitelerde tıp öğrencileriyle buluşup, AR-VR 
teknolojilerinin tıptaki uygulamaları hakkında seminerler veren Yeşil, zaman yönetimi ve 
planlama yöntemleri üzerine de çalışmalar yürütmektedir. Türk Tıp Öğrencileri Birliği 
tarafından “Yılın Enleri” töreninde “Özel Ödül” alan, İstanbul Tıp Fakültesi’nden “Bilim 
Ödülü” ile mezun olan Yeşil, Eczacılık ve İlaç Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini 
yürütmektedir. 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 19. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi  

~ 95 ~ 
 

 

DOÇ.DR. HALİT YEREBAKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi’nden mezun olan Dr. Yerebakan Yeditepe Üniversitesi 

hastanesinde kalp ve damar cerrahisi uzmanlık eğitimine başladı. 

2003 yılında New York Presbyterian hastanesinde Prof.Dr. Mehmet Öz’ün yanına araştırma 

asistanı olarak kabul edildi. Prof.Dr. Mehmet Öz ile asistan iken başlayan birlikteliğini 

Türkiye’ye taşımış, Dr. Öz'ün televizyon programının Türkiye sitesinde hasta sorularını 

yanıtlayan hekim olarak görev yapmıştır. 

Dr.Halit Yerebakan, bir vakıf hastanesinde uygulanan ilk kalp transpantasyonu ve İstanbul’da 

ilk kalp destek sistemleri uygulamalarında cerrahi ekip içerisinde yerini almıştır. 2011 yılında 

kabul edildiği Columbia Universitesi College of Physicians and Surgeons Tıp Fakültesinde 

çalışmalarına devam etmek üzere bağlı bulunduğu üniversiteden görevlendirilmiştir. 

Bir dönem “Doktor Geldi” adlı bir televizyon programı da sunan Dr.Yerebakan şu an Yeditepe 

Üniversitesi hastanesinde görevine devam etmektedir. 
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PROF.DR NURPERİ GAZİOĞLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun olan Nurperi Gzioğlu yine aynı 

üniversitede Nöroşirurji İhtisasını tamamlamıştır. 

1993 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Dalı’nda uzman, 2000’de Türk Nöroşirurji tarihindeki ilk 

kadın doçent, 2008’de ilk kadın profesör olmuştur.  

Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen Nurperi Gazioğlu, Türk Üniversiteli Kadınlar 

Derneği ile kadın meslektaşlarının ortak sosyal sorumluluk projesinde buluşturmuş, “sağlık 

okur-yazarlığı” başlığı altında kadın topluluklarına sağlık eğitimleri vermiştir. Çocuk 

istismarına karşı yapılan eğitim çalışmalarına katılmış, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki çocuk 

koruma ekibinin oluşumunda Adli Tıp uzmanları ile çalışmıştır. Türk Üniversiteli Kadınlar 

Derneği, Dr. Nurperi Gazioğlu’na, Bilim alanında 2014 yılının “Önder Kadın Ödülü” nü layık 

görmüştür. 

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneğinde bir dönem başkanlık yapmıştır olan Gazioğlu, şu anda 

İstanbul Bilim Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini 

yürütmektedir. 
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PROF. DR. MUSTAFA ÇETİNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988 yılında bitiren Mustafa Çetiner, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

Hematoloji uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 

Dr. Çetiner, 2004-2005 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Chicago’da Nortwestern 

Üniversitesi Robert Lurie Kanser Merkezinde Hematopoyetik Kök Hücre Nakli Ünitesinde 

misafir öğretim üyesi olarak çalışmasının ardından 2006 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör 

olmuştur. 

İki kez Tıp Fakültesi Dekanlığınca verilen ve öğrenci oylarıyla belirlenen “Öğrencilere 

danışmanlık vermek yoluyla öğrenimlerini kolaylaştıran öğretim üyesi” ödülünü almıştır.  

Kanser Savaşçıları Derneği kurucularındandır ve halen derneğin yönetim kurulu üyesi ve eş 

Başkanıdır. Asıl uzmanlık alanı olan hematoloji dışında tıp eğitimi, tıbbi etik ve tıp tarihi 

konuları ile de ilgilenen Çetiner Youtube videolarıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşmanın 

yanında “Sağlığınıza”, “Biz Kuş muyuz yoksa tavuk mu?” gibi popüler bilim kitaplarının da 

yazarıdır. 
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